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Алғысөз  
 
1232000 «Шыныталшық және шыныдан жасалған заттар өндірісі» 

мамандығы бойынша әзірленген үлгілік оқу жоспары орта буын мамандарын 
даярлауды көздейді. Техник-бұл технологиялық процесті 
ұйымдастырушының және технологиялық режимді сақтауды және жоғары 
сапалы өнім шығаруды қамтамасыз ету үшін оған бағынатын топтың деңгейі, 
сондықтан ол жан-жақты дамыған, теориялық және кәсіби білімі, мамандығы 
бойынша практикалық дағдылары мен дағдылары болуы керек. 

Оқу құралының мақсаты:  
- Шыныталшықтар мен шыны бұйымдарын өндіру бағыты бойынша 

теориялық және технологиялық сипаттағы неғұрлым толық ақпарат беру;  
- «Шыныталшық және шыныдан жасалған заттар өндірісі»  мамандығы 

бойынша толық оқу курсынан өткен және жоғары дағдылар мен құзыреттерге 
ие білікті маман дайындау. 

Осыған байланысты «Шыныталшық және шыныдан жасалған заттар 
өндірісі»  мамандығы бойынша «Техник-технолог» біліктілігі үшін оқу 
құралын құру өзекті болды. 

Бұл нұсқаулықта Шыныталшықты өндіру процесі туралы толық 
ақпарат бар: Шыныталшықты өндірудің теориялық негіздері мен 
технологиясы, Шыныталшықтың сапасына және өнімнің шығуына әсер 
ететін факторлар, шикізат пен дайын өнімнің сапасын бақылау, 
технологиялық жабдықтар мен технологиялық процесті реттеу, сондай-ақ 
негізгі технологиялық есептеулер.  

Көп жағдайда бұл нұсқаулықта шыны қайнату және Шыныталшықты 
алу процестері, технологиялық процестің параметрлерін реттеу және шикізат 
пен дайын өнімнің сапасын бақылау әдістері қарастырылған. 

Сонымен бірге, бұл оқулықтың авторлары теориялық және 
практикалық материалдарды ұсыну кезінде НФТМ-ТРИЗ платформасы 
қолдайтын «морфологиялық жәшік», «кластер», «анықтамадан алынған 
паспорт» және т. б. оқыту әдістерін қолданды. 

Оқу құралы технологиялық бейіндегі колледждердің оқытушыларына, 
магистранттарына, студенттеріне арналған. 
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1 БӨЛІМ. ШЫНЫТАЛШЫҚТАР МЕН ШЫНЫ БҰЙЫМДАРЫН 
ӨНДІРУДІҢ ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ПРОЦЕСТЕРІН ЖҮРГІЗУ ЖӘНЕ 
БАҚЫЛАУ 

 
Мақсаты 
Осы модульді оқығаннан кейін студент: 
1. Технологияның бұзылу себептерін және оларды жетілдіру жолдарын 

табу. 
2. Бақылау-өлшеу аспаптарын, автоматтандыру жүйелерін пайдалана 

отырып және зертханалық талдаулар негізінде Шыныталшықтары мен шыны 
бұйымдарын өндірудің технологиялық процестерін бақылауды жүзеге асыру. 

3. Шыны қайнату және үздіксіз Шыныталшықты өндіру процестерін 
жүзеге асыру. 

4. Кәсіпорында өндірістік процестерді ұйымдастыру әдістерін қолдану 
 

Осы модульде ұсынылған тақырыптар: 
1.1. Шыныталшықты өндіру процесінің теориялық негіздері. 
1.2. Шыныталшықтың сапасын және технологиялық өнімдердің 

шығуын анықтайтын факторлар. 
1.3. Технологиялық процесті автоматты бақылау. 
1.4. Шыныталшықты өндіру үшін қолданылатын материалдарды 

аналитикалық бақылау.  
1.5. Өндірісті ұйымдастырудың мәні мен принциптері. 
 
Шолу 
«Шыныталшықтары мен шыны бұйымдарын өндіру» мамандығы 

бойынша техник-технолог өндіріс процесінің принциптерін, 
Шыныталшықтарын өндіру процесінің параметрлерін түсінуі керек. 
Шыныталшықтар мен шыны бұйымдарын өндірудің технологиялық 
процесінің параметрлерін бақылаудың шарттары мен принциптерін біле 
отырып, техник-технолог дайын өнімнің сапасын сәтті басқара алады, 
Шыныталшықты өндірудің жаңа технологияларын жасап, қолданыстағы 
технологияларын жетілдіре алады. 

 
Кәсіби терминдер 

Шыныталшық  Шыны тәрізді күй  Кокс  
Шыны мақта  Илем     Пиролиз 
Жентектеу   Кристалдану    Ректификация 
Молльдеу   Каолин         Нефелин 
Шихта   Фильера қашауы 
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Қажетті оқу материалдары 
Жазу құралдары (қалам, қарындаш), сызғыш, протектор, өшіргіш, 

ватман, көрнекі құралдар, дербес компьютер, білім беру веб-сайттары. 
 

Алдын ала талаптар 
Осы модульді оқымас бұрын, оқушыға «шыныталшығы мен шыны 

бұйымдарын өндіру» мамандығы бойынша үлгілік оқу жоспарына сәйкес 
базалық модульдер мен «тоқыма емес талшықты материалдарды дайындау 
аппаратшысы» және «үздіксіз шыны талшығын алу операторы» 
біліктіліктерінің кәсіби модульдері бойынша оқудан сәтті өту ұсынылады. 

Бұл диаграммада Шыныталшық өндірісінің техник-технологын 
дайындауға арналған кәсіби модульдер көрсетілген. Курсты игерудің 
ұсынылған дәйектілігі – төменнен жоғары. Шеберлік деңгейі курс схемасы 
бойынша жылжытылған сайын жоғарылайды. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Шыны 
талшы
қтар 
мен 

шыны 
бұйым
дарын 
өндіру

дегі 
технол
огиялы

қ 
процес

ті 
бақыла
у және 
басқар

у 
 

Технологиялық құжаттаманы жүргізу 

Өндірістің техникалық және техникалық-экономикалық 
көрсеткіштерін есептеу 

Шыны талшықтар мен шыны бұйымдарын өндірудің технологиялық 
жабдығын пайдалану қағидалары 
 

Шыны талшық пен шыны бұйымдарының технологиялық 
процестерін жүргізу және бақылау 
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 Кіріспе 
 
Шыны бұйымдар өндірісі өркениеттің басында пайда болды. Олардың 

өндірісі технологияға қарағанда өнерге жақын болды. Мысалы, қазба 
жұмыстарынан табылған күйдірілген саздан жасалған бұйымдардың жасы 
15000 жылдан асты, ал керамикадан жасалған алғашқы өнеркәсіптік 
бұйымдар Египетте 5000 жыл бұрын пайда болған. Шыны жасау біздің 
дәуірімізге дейінгі 3-4 мың жылдықта пайда болды.   

Адамдардың өмірі силикат материалдарымен тығыз байланысты 
екендігі таңқаларлық емес, себебі оларды өндірудің негізі табиғатта кең 
таралған шикізат болып табылады. Жер қыртысындағы ЅіО2 кремнеземінің 
құрамы-12% - дан астам, сонымен қатар ол өз кезегінде жер қыртысының 
тағы 75% - ын құрайтын алюмосиликаттардың құрамына кіреді. Табиғатта 
силикаттар тұқымдасында минералдардың 500-ден астам түрі бар. Бұл тізімге 
адам жасанды түрде синтезделген жаңа материалдардың көп мөлшерін 
қосты. ЅіО2-мен қатар олардың негізгі құрылымдық элементтері-алюминий, 
кальций, магний, натрий, калий, бор және басқалары. 

Силикат материалдарының жалпы қасиеттері – жалпы механикалық 
беріктік, отқа төзімділік, химиялық төзімділік-коваленттік байланыстардың 
жоғары үлесі мен силикаттардың полимерлі құрылымымен түсіндіріледі. 
Химиялық-минерологиялық құрамы мен термиялық өңдеу жағдайларын 
зерттеу айтарлықтай ерекшеленетін қасиеттері бар және әртүрлі 
қосымшаларға арналған материалдарды алуға мүмкіндік береді. Алайда, 
құрамы мен қасиеттерінің алуан түрлілігімен силикат материалдарын үш 
үлкен топқа бөлуге болады: минералды байланыстырғыштар, керамика және 
шыны. 

Шыны химиялық құрамы мен қатаюдың температуралық аймағына 
қарамастан балқымаларды гипотермиялау арқылы алынған және 
тұтқырлықтың біртіндеп артуы нәтижесінде қатты заттардың механикалық 
қасиеттеріне ие барлық аморфты денелер деп аталады; сұйық күйден шыны 
тәрізді күйге ауысу процесі қайтымды. 

Шыны балқымалары кристалданбай және жасырын кристалдану 
жылуын шығармай қатаяды. Олардың температурасы үздіксіз төмендейді, ал 
тұтқырлық біртіндеп аморфты болып қала отырып, қатты денелердің 
механикалық қасиеттерін алатын мөлшерге дейін артады. 

Кристалдық заттардан айырмашылығы, әйнектерде қатаң реттелген, 
геометриялық симметриялы құрылым жоқ-кристалдық тор және т. б. Шыны 
массада иондардың дұрыс кристалды торға қайта жиналуға уақыты жоқ, олар 
тек жақын тәртіпті жеке ішкі топтарға құрылады. Бұл топтар әйнектің 
ерекшелігін анықтайтын тармақталған жақтауда асимметриялы түрде 
байланысады. [1] 

Қазіргі уақытта әлемде 100-ден астам Шыныталшықты және шыны 
композитті зауыттар жұмыс істейді. Шетелде шыны және шыны өнеркәсібі 
жоғары дамыған перспективалы сала болып табылады. Шыныталшық пен 
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шыны композиттің әлемдік өндірісі туралы мәліметтер кестеде келтірілген. 
1.1 және 1.2.  

 
1.1 кесте- Шыны талшығының әлемдік өндірісі (мың т) 

Аймақ, ел 2006 ж. 2007 ж. 2008 ж. 2009 ж. 2010 ж. 2011 ж. 2012 ж. 
Әлем, 
барлығы 

2308 2416 2416 2524 2542 2558 2596 

Батыс және 
Шығыс 
Еуропа 

585 610 660 660 664 667 670 

АҚШ 996 1007 1018 1126 1128 1130 1134 
ТМД 25 27 30 30 32 34 52 
Американың 
басқа елдері 

94 100 96 96 98 99 103 

Қытай 98 75 60 60 61 64 68 
Азия, Таяу 
Шығыс, 
Африка, 
Океания 

276 284 252 252 257 259 260 

 
1.2 кесте- Шыны композиттердің әлемдік өндірісі (мың т.) 

Аймақ, ел 2005 2006 2008 2009 2010 2011 2015 
Әлем, 
барлығы 

3462 3462 3581 3782 3813 3837 3894 

АҚШ 1834 1862 1903 2106 2110 2113 2120 
Батыс 
және 
Шығыс 
Еуропа 

1060 1093 1234 1234 1242 1247 1253 

Басқа 
елдің 

559 498 435,5 432,6 447,6 461,4 484,3 

 
Ең ірі өндірушілер-АҚШ, Жапония, Германия, Франция және Италия. 

Талдау көрсеткендей, экономикалық дамыған елдер соңғы онжылдықтар 
ішінде дәстүрлі материалдардан конструкциялар мен бұйымдарды ығыстыра 
отырып, шыны композитті өнімдер нарығын едәуір кеңейтті. 
Шыныкомпозиттен дайын өнім өндірісінің жыл сайынғы өсуі Еуропада – 8%, 
Америкада – 16% құрайды. Өндірістің жоғары технологиялары оларға шыны 
композиттің әлемдік нарығындағы жағдайларын толығымен бақылауға 
мүмкіндік береді. [2] 

Шыныталшық және одан жасалған бұйымдар пластмассаны нығайту 
үшін ғана емес, сонымен қатар негізінен құрылыс пен электротехникада 
тәуелсіз қолданылады. Экономикалық құлдырау кезеңінде өнеркәсіптік және 
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азаматтық құрылыс көлемі шыны пластиктерді негізгі тұтынушы салаларға 
(электротехникалық және қорғаныс өнеркәсіптеріне) қарағанда едәуір аз 
дәрежеде төмендегендіктен, құрылыс кешеніндегі Шыныталшықтан 
жасалған бұйымдарға сұраныс шыны композиттерге деген сұраныстан едәуір 
жоғары болды.  

Үздіксіз Шыныталшық-бұл бес негізгі топқа бөлуге болатын әртүрлі 
Шыныталшықты материалдарды өндіруге арналған жартылай фабрикат:  

- тоқыма емес материалдар (шыны айналымдар, Шыныталшықтар, 
тоқыма емес бағдарланған материалдар және т. б.).);  

- бұралған жіптер және олардан жасалған бұйымдар;  
- шыны мата және шыны тор;  
- шыны таспа. 
Шыны матаның атауы олардың қолданылу аясын анықтайды: электр 

оқшаулағыш шыны маталар - фольга материалдарын өндіру; авиациялық 
жанбайтын - ұшақтардың салондарын қаптау үшін; тұрмыстық - москиттер 
мен москиттерден қорғау үшін және т.б. шыны маталардың көпшілігі 
пластмассаны нығайту үшін қолданылады. Сондықтан Шыныталшықты және 
одан жасалған бұйымдарды тұтыну құрылымы жанама түрде ішкі салаларда 
өндірілетін Шыныталшықтар мен шыны торлардың құрылымымен 
сипатталады. 

 
1.1 Шыны, шыныталшық және шыны бұйымдарын өндіру 

технологиясының негіздері 
 
1.1.1 Шыны және шыны материалдары туралы жалпы мәліметтер 
 
Шыныталшық-бұл кварц құмына негізделген қарапайым материал. Ол 

құрылыс материалдарын, сондай-ақ әртүрлі жоғары технологиялық және 
берік жеңіл конструкцияларды жасау үшін қолданылады [3].  

Шыныталшықтың бірқатар жағымды қасиеттері бар, бұл оны құрылыс 
материалдарын жасау үшін керемет шикізат етеді. Оның даусыз жақсы 
жағына жатқызуға болады: 

 Жылу өткізгіштік. 
 Тұрақты химиялық құрамы. 
 Жоғары тығыздық. 
 Жоғары балқу температурасы. 
 Жануға төзімділік. 
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Сурет 1.1-Шыны 
 
Шыныталшықтың маңызды артықшылықтарының бірі-төмен жылу 

өткізгіштік. Бұл сізге осы шикізаттан жылу оқшаулағыш материалдар 
жасауға мүмкіндік береді. Осы шикізаттан алуға болатын өнімдердің бүкіл 
тобынан ең жақсы жылу изоляторы-шыны мақта. 

Шыныталшық жоғары химиялық тұрақтылыққа ие, себебі ол 
толығымен кварц құмынан тұрады. Сілтілерге ұшыраған кезде кез-келген 
химиялық реакция болмайды, бұл талшықты кез-келген құрылыс 
материалдарымен біріктіру үшін әмбебап етеді. [3] 

Жіптердің тығыздығы жоғары, ол 2500 кг/м3 құрайды. Алайда, олар 
жұмсақ болғандықтан, олардан дайын өнімдер үлкен көлемге ие, ал салмағы 
аз. Тіпті жұқа талшықтарды еріту үшін оларды кем дегенде 1200°C 
температураға дейін қыздыру керек. Бұл жанбайтын материал, оны әртүрлі 
отқа төзімді құрылымдарды жасау үшін пайдалануға мүмкіндік береді. 
Теориялық тұрғыдан, Шыныталшықтың жекелеген сорттары күйіп кетуі 
мүмкін белгілі бір жағдайларды қалпына келтіруге болады. Сонымен қатар, 
олардың құрамында сирек кездесетін байланыстырушы полимер 
компоненттері болуы керек. 

Шыныталшықты қолдану аясы 

Шыныталшық-бұл өте кең таралған материал, оның ішінен көптеген 
өнімдер жасалады. Ол барлық салаларда қолданылады: 

 Салу 
 Тұрмыстық заттар өндірісі 
 Өткізгіштерді электр оқшаулау 
 Медицина 
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Өндірісте құрылыс материалдарын пайдалану 

Шыныталшық-бұл әртүрлі материалдарды өндіруге арналған шикізат. 
Одан жасайды: 

 Оқшаулау төсеніштері 
 Орамалы жұмсақ шыны мақта 
 Сылақ торы 
 Шыны мат 
 Мата 
 Шыны пластик 
 Шыныталшықты арматура 

Қатты төсеніштер шыны мақтанен жасалған. Бұл қасбеттерді оқшаулау 
үшін қолданылатын өте тығыз материал. Сонымен қатар, ол жіптердің белгілі 
бір ұзындығымен жоғары сапалы дыбыс изоляторы бола алады. Материал 
тұрақты, бірақ оны кесу кезінде респираторды қолданған дұрыс. 
Төсеніштерді кесу кезінде ұсақ шыны шаң көтеріледі. Теріге тиген кезде ол 
тітіркенуді тудырады, сондай-ақ мұндай бөлшектер өкпеде жиналуы мүмкін. 

 

Сурет 1.2-Қатты мат 

Шыны мақтаді орау-бұл қатты төсеніштердің икемді және аз тығыз 
аналогы. Ол ұқсас түрде жасалады, бірақ орамға оралады, бұл тасымалдауды 
жеңілдетеді. Ол жылу оқшаулағыш материал ретінде, атап айтқанда металл 
профильмен бірге қолданылады. Шыны мақта бағыттағыштардың арасына 
салынып, содан кейін әрлеу материалымен жабылады. Бұл төсеніштерден 
айырмашылығы, оны жоғарыдан сылау мүмкін емес, сондықтан оны 
әрдайым тек одан әрі жабу керек. Оны стек, шатыр астында, тақтайлы еден 
төсеніші. Қабырғалардағы бөлмеде ол гипсокартонмен, қасбеттерде – металл 
панельдермен немесе төсеммен жабылған. 
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Сурет 1.3- Шыны мақта орамды 

Шыныталшық торы ерекше сұранысқа ие. Ол сылақ жұмыстарын 
орындау кезінде арматуралық өнім ретінде қолданылады. Материал созылуға 
өте төзімді, бұл қабырғалардағы жарықтардың пайда болуына жол бермейді. 
Ол ішкі және сыртқы сылақ жұмыстарында қолданылады. Бөлмені безендіру 
үшін тығыздығы 80 г/м2 болатын тор қолданылады. Ол ені 1 м орамдарда 
шығарылады. Тор жеткілікті икемділікке ие, бірақ қатты қыртыспен оның 
талшықтары бұзылады. Кәдімгі болат гипс торынан гөрі шыны тордың 
артықшылығы-ол тот баспайды. Уақыт өте келе оның қабырғаларында қызыл 
дақтар пайда болмайды. 

 

Сурет 1.4- Шыны тор 

Шыныталшықтар да шыныдан жасалған. Олар кездейсоқ бағытта 
араласқан Шыныталшықтардың бөліктерін қосу арқылы алынады. Олар 
желімді қолданбай бекітіледі. Нәтижесінде аралас инелер бір-бірімен 
ұсталады, сенімді бекіту қамтамасыз етіледі. Бұл шайырмен ламинатталған 
арматуралық материал. Одан сіз әртүрлі күшті пішіндер жасай аласыз, 
мысалы, қайық корпустары. Ол үшін Шыныталшықтар мен шайыр папье-
маше ретінде қолданылады. 

Шыны мақтанің жеңіл және жұқа аналогы-Шыныталшық. Ол тормен 
ұқсас технологиямен жасалады, бірақ одан да күрделі тоқу әдісі. Атап 
айтқанда, ол кулеткалар мен Шыныталшықтардан тұрады. Соңғысы сапалы 
сыланған және сыланған қабырғаға жабыстырылады, содан кейін оны бояу 
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жүзеге асырылады. Шыныталшықтың болуы жарықтардың пайда болуына 
жол бермейді, негіздегі ұсақ ақауларды жасыруға мүмкіндік береді. Мұндай 
бет жөндеуге жарамды. 

 

Сурет 1.5- Шыны мақта 

Шыныталшықтардан басқа, байланыстырушы шайырлардан тұратын 
Шыныталшық ерекше сұранысқа ие. Бұл өте берік тозуға төзімді материал, 
оның ішінде көптеген өнімдер жасалады. Бұл пайдаланудың мысалы-
Шыныталшықты арматура.Бұл бетон конструкцияларын нығайту үшін 
қолданылатын болат арматураның аналогы. Шыныталшықты өнімнің сөзсіз 
артықшылығы-төмен құны, салмағы аз, сондай-ақ бұралған шығанақ түрінде 
тасымалдау мүмкіндігі. Материал болат арматурасы сияқты жыртылуға ұқсас 
қарсылыққа ие, ал ол тіпті металлға қолмен де тез кесіледі. [4] 

 

Сурет 1.6-Шыныталшық 

Шыныталшық құрылыста өте кең қолданылады,бірақ жақында ол жылу 
оқшаулау бағытында базальт жүнінен төмен. Бұл кварц құмынан емес, 
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базальттан жасалған ұқсас материал. Соңғысы адамдар үшін қауіпсіз, себебі 
олардың талшықтары аз ыдырайды және шырышты қабаттар мен теріні 
тітіркендіреді. Алайда, белгілі бір құрылыс нормаларын сақтай отырып, 
талшықты тек өнеркәсіптік ғимараттарда ғана емес, сонымен қатар тұрғын 
үйлерде де қолдануға болады. 

Материал әлі де құбырларды оқшаулау үшін кеңінен қолданылады. 
Кулеткалар мен гипс торына келетін болсақ, оны қолдану мүлдем қауіпсіз, 
себебі бұл жағдайда қысқа төгілетін талшықтардан гөрі ұзын жіптер оны 
өндіру үшін қолданылады. Сондықтан бұл материалдар нарықтың сөзсіз 
көшбасшылары болып табылады. 

Полимерлі қоспалары бар Шыныталшықтан Шыныталшық алынады, 
одан кемелер мен қайықтардың корпустары, жарыс машиналарының жеңіл 
денелері жасалады. Бұл шаңғыларды, тіпті ауыз су ыдыстарын жасау үшін 
керемет материал. Шыныталшық қарапайым пластиктен әлдеқайда күшті, 
сонымен қатар ол әлдеқайда берік. Ол жоғары температураға жақсы 
төзімділікке ие. 

 
Оқшаулағыш ретінде пайдалану 
Электр сымдары үшін оқшаулау Шыныталшықтан жасалады. Ол 

өткізбейтін диэлектрик ретінде әрекет етеді. Оқшаулағыш қабық-бұл 
өткізгішке оралған тоқылған мата. Сондай-ақ, сыртқы ПВХ қабығы бар жұқа 
шыны жіптер болып табылатын талшық үлкен сұранысқа ие. 

 
Сурет 1.7- Талшықты 

 
Медицинада қолдану 
Протездер мен тірі тіндермен байланыста болатын денсаулыққа 

қауіпсіз импланттар Шыныталшықтан жасалған. Атап айтқанда, протездер 
өздерін жақсы дәлелдеді. Тұрақты құрылымы бар Шыныталшық, 
бөлшектерсіз, адамдар үшін мүлдем бейтарап. Сондықтан медициналық 
жабдықтар мен құралдардың едәуір бөлігі Шыныталшықты бөліктерден 
тұрады. Материал хирургиялық лазерлік скальпель жасау үшін қолданылады. 
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Медицинада қолдану талшықтың адам денсаулығы үшін қауіпсіздігін 
растайды. Жалғыз ерекшелік-бұл адамның өкпесі ауадан шығаратын шаң мен 
талшықтардың ұсақ бөлшектері. Олар шыны мақтаді қоршап алады, сонымен 
қатар Шыныталшықты кесу кезінде пайда болады. Барлық басқа жағдайларда 
материал мүлдем қауіпсіз. [3] 

 
Шыны тәрізді күй және әйнектің қасиеттері 
 
Шыны деп аталатын аморфты заттардың классикалық анықтамасына 

әйнектің келесі белгілері негіз болады: 
- аморфтық-алыс тәртіп құрылымында болмауы; 
– алу тәсілі-балқымадан оны тоңазыту жолымен; 
- тұтқырлықтың жоғары мәндеріне байланысты қатты денелерге тән 

механикалық қасиеттер; 
- балқыма-шыны ауысу процесінің қайтымдылығы. [1] 
Шыны түрінде көптеген бейорганикалық және органикалық 

қосылыстарды алуға болады. Олардың жіктелуі олардың құрамына кіретін 
элементтердің оксидтерінің қосындысы түрінде көрсетілген химиялық 
құрамға негізделген. Балқыманың қатаюы кезінде әйнек түзетін оксидтер 
әйнек түзуші деп аталады. Шыны түзетін оксидтің түрі бойынша әйнек келесі 
топтарға бөлінеді: 

- силикат (шыны құраушы элемент ЅіО2); 
- боратты (шыны құраушы элемент В2О3); 
- фосфат (шыны түзуші элемент Р2О3); 
- боросиликат (шыны түзуші элемент В2О3 және SiО2). 
Өнеркәсіптік әйнектердің көпшілігі (жалпы өндіріс көлемінің 95% 

дейін) силикат болып табылады. 
Силикат әйнектерінің өнеркәсіптік құрамы, әдетте, 5-7 компоненттен 

тұрады, сондықтан композицияға енгізілген оксидтердің химиялық 
табиғатын көрсететін классификация мүмкін; натрий-кальций силикаты, 
алюминий силикаты, бороалюмосиликат, алюминий-фосфат, аз сілтілі 
силикат және т. б. 

Шыны тәрізді күйдің айрықша белгілері мыналар болып табылады: 
- рентгеноморфтық. Барлық шынылар, қатаюдың құрамы мен 

температуралық аймағына қарамастан, рентгеноаморфты; 
- изотропия. Әйнектің қасиеттері барлық бағытта бірдей, бұл 

бөлшектердің бағдарлануының болмауына байланысты; 
- белгілі бір балқу температурасының болмауы. Қыздыру кезінде 

біртіндеп жұмсарып, әйнек тәрізді заттар сұйық күйге, ал салқындаған кезде 
қайтадан қатты күйге өтеді. Сонымен қатар, температураның өзгеруімен 
әйнектің барлық қасиеттері біртіндеп және үздіксіз өзгереді; 

- метатұрақтылық және тепе-теңдік, яғни кристалдық денеде 
кристалдық тор құруға жұмсалған ішкі энергияның жоғары қорының болуы.  
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Шыны тәрізді және кристалды күйлер-бұл заттың қатты агрегаттық 
күйінің екі түрі. Кристалл күйі кеңістіктегі бөлшектердің реттелген 
орналасуымен сипатталады. Шыны тәрізді күй, заттың қатты күйінің 
аморфты түрі ретінде кеңістіктегі бөлшектердің (атомдар, иондар) 
реттелмеген орналасуымен сипатталады. Қалыпты жағдайда кристалдық күй 
ішкі энергияның минималды мәніне сәйкес келеді, нәтижесінде кристалдық 
күй тұрақты болады. 

Термодинамикалық тұрғыдан шыны тәрізді күй метатұрақты, себебі ол 
құрылымның бұзылуына байланысты бос энергияның көптігімен 
ерекшеленеді. Термодинамиканың екінші заңына сәйкес заттың бұл күйі 
тұрақсыз және сыртқы әсермен тұрақты күйге ауысуы керек (гипотермиялық 
сұйықтық үшін бұл құбылыс өздігінен кристалдануда көрінеді). Шыны 
тәрізді күйде атомдардың жоғары тұтқырлығы мен төмен диффузиялық 
қозғалғыштығы кристалдануға әкелетін құрылымдық қайта құрулардың 
алдын алады, яғни кинетикалық фактор термодинамикалық ықтимал 
процестің жүруіне жол бермейді. Алайда, әйнекті жылыту негізінен 
балқыманың тұтқырлығын төмендету арқылы оның кристалдануына жағдай 
жасайды. 

Шыны тәрізді күйдің тепе-теңдігі тұтқыр шыны массада салқындату 
процесінде төменгі температура мәндерімен анықталған тепе-теңдікті 
орнатуға уақыт жоқ, ал қатты әйнекте кейбір жоғары температуралы күйге 
тән тепе-теңдік құрылымы бекітілетіндігіне байланысты. Өз кезегінде 
тұтқырлық температурамен анықталады. Көзілдіріктің қатаң анықталған 
қатайту немесе балқу температурасы жоқ. Бұл процестер біртіндеп "әйнек 
интервалы" деп аталатын және екі температурамен шектелген белгілі бір 
температура аралығында жүреді: жоғары температура жағынан, TF, шыны 
массасының пластикалық күйден сұйықтыққа ауысуы кезінде, тұтқырлық 
коэффициенті 108 Па*С, ал төмен температура жағынан - tg, әйнек қатты 
күйден пластикалық күйге ауысқанда. Бұл ауысу 1012,5 Па * с тұтқырлық 
коэффициентіне сәйкес келеді. 

Tf және tg температуралары шартты ұғымдар болып табылады, себебі 
жұмсарту және әйнектеу процестері біртіндеп және үздіксіз жүреді, бірақ 
олар әйнектің маңызды технологиялық қасиетін – тұтқырлық барысын 
көрсетеді, ал Tf және tg температураларына сәйкес келетін тұтқырлық мәндері 
және олардың мәні барлық көзілдіріктер үшін бірдей. 

Кристаллохимия тұрғысынан әйнек құрылымында бөлшектердің 
орналасуында жақын тәртіп бар және алыс тәртіп жоқ. Мысалы, силикат 
әйнектерінде, үйлестіру талаптарына сәйкес, кремнийдің әр катионы 
тетраэдрдің шыңдарындағы кеңістікте орналасқан төрт оттегі анионымен 
қоршалған, оның ортасында кремний катионы орналасқан. Нәтижесінде теріс 
зарядталған атомдар тобы пайда болады [ЅіО4]4+. Бөлшектердің орналасуы 
(катионға қатысты аниондар) кварцтың барлық кристалды 
модификацияларында, сондай – ақ оның аморфты формаларында-кварц 
әйнегі мен кремний балқымасында сақталады. 
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Алыстағы тәртіп симметрия элементтерінің белгілі бір жиынтығына 
сәйкес құрылымдық топтар кеңістігінде мерзімді қайталануды сипаттайды. 
Бұл заттың кристалды күйіне тән қасиет, ал әйнек күйі кеңістіктегі атомдар 
тобының апериодтық орналасуымен сипатталады. 

Осылайша, кристалды кварцта да, кварц әйнегінде де шыңдармен 
байланысқан кремнийлі тетраэдрлердің кеңістіктік торы пайда болады, 
алайда кристалдық құрылымдарда көрші тетраэдрлердің бір-біріне қатысты 
қатаң бағыты байқалады. Төмен температуралы кварц құрылымындағы 
көршілес тетраэдрлер арасындағы бұрыш 144°, ал кристобалит құрылымында 
- 180°. Кварц әйнегінде тетраэдрлердің орналасуында мұндай тәртіп жоқ 
[ЅіО4]4+, ал көршілес тетраэдрлер арасындағы байланыс бұрышы 120° - дан 
180° - қа дейін үздіксіз өзгереді. 

Өздігінен апериодтық тор түзуге қабілетті зат шыны жасаушы деп 
аталады. Кремний диоксидінен басқа бор, фосфор, германия және мышьяк 
оксидтері шыны тәрізді күйге оңай өтеді. Кейбір оксидтер (Ti, Se, Mo, Bi, Al, 
Te, Ga) басқа оксидтермен араласқан кезде ғана әйнек түзеді. Мысалы, СаО – 
Al2О3, СаО – Al2О3 – В2О3 және т. б. жүйелерінде әйнек алу оңай. Шыны 
түзетін оксидтерден басқа, әйнектің құрамына құрылымдық тордың 
қуыстарында орналасқан әйнек құрылымында модификатор рөлін атқаратын 
сілтілі және сілтілі жер металл оксидтері кіреді. Модификаторларды енгізу 
әйнектердің құрылымдық торының бұзылуымен бірге жүреді. 

 

  
 
Модификаторлар концентрациясының жоғарылауымен мұндай 

үзілістердің саны артады, бұл тұтқырлықтың төмендеуіне, электр 
өткізгіштіктің жоғарылауына, әйнектер мен балқымалардың кристалдану 
қасиеттерінің өзгеруіне әкеледі. [5] 

Бериллий, мырыш, алюминий, титан, цирконий, қорғасын оксидтері 
аралық топқа жатады. Олар құрылымдық тордың құрылысына қатыса алады 
және оның қуыстарында орналасқан модификатор функциясын орындай 
алады. Аралық оксидтердің әйнегіндегі құрылымдық рөл олардың үйлестіру 
күйімен анықталады. Мысалы, алюминий оттекпен екі типті полиэстерді 
құрайды: тетраэдрлер [АlО4] 5 - және октаэдрлер [АlО4] 9 -. Тетраэдрлік 
үйлестіруде алюминий кремний оттегі тетраэдрлерімен бірге құрылымдық 
тор түзетін әйнек түзуші рөлін атқарады. Алюминий ионы үш заряд 
болғандықтан, тетраэдр [АlО4] 5 - [ЅіО4]4+ теріс зарядқа қарағанда артық 
болады. Электрондық бейтараптылықты сақтауға сілтілік металл иондарын 
схемада көрсетілгендей алюмо-оттекті тетраэдрлерге жақын оқшаулау 
есебінен қол жеткізіледі: 
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Осылайша, шыныда [(АlО4)5-Ме+]4-топтар пайда болады. Олардың 

пайда болу мүмкіндігінің сандық өлшемі - [Ме2О]/ [Аl2О3]≥1 қатынасы. Бұл 
жағдайда сілтілі катиондар енді модификаторлар болып табылмайды және 
әйнектің құрылымдық торының жарылуы болмайды, себебі олар алюминий 
оттегі топтарында локализацияланған [(АlО4)5-Ме+]4-. Бұл құрылымдық 
ерекшелік әйнектің қасиеттерінде көрінеді. Мысалы, натрий силикат әйнегіне 
алюминий оксиді қоспаларын енгізу тұтқырлықтың жоғарылауына, 
химиялық тұрақтылықтың жоғарылауына, қаттылықтың жоғарылауына және 
т.б. аз сілтілі әйнектерде октаэдрлік топтар пайда болады [АlО6]9-және 
алюминий, АО оттегі редукторында бола отырып, модификатор рөлін 
атқарады. 

Әйнектің химиялық құрамы оның құрылымының ерекшеліктерін және 
қасиеттердің бүкіл кешенін анықтайды. [1,5] 

 
Әйнектің технологиялық қасиеттері 
 
Тұтқырлық 
Шыны массасының тұтқырлығы және оның температураға тәуелділігі 

әйнек түзудің әртүрлі кезеңдерінің температуралық жағдайларын 
анықтайтын маңызды технологиялық қасиет болып табылады — қайнату, 
гомогенизация, ағарту, өндіру, қалыптау, қосымша термиялық өңдеу. 
Көзілдіріктің тұтқырлығы температура мен химиялық құрамға байланысты 
(сурет 1.8). Тұтқырлықтың өзгеру сипатына сәйкес қисықты үш бөлікке 
бөлуге болады: I — жоғары температура аймағы (tj-ге дейін), II — әйнектің 
аралықтары (t — tj), III — төмен температура аймағы (tg-ден төмен). 

Тұтқырлық қисығының температуралық бағыты әйнекті дайындаудың, 
қалыптаудың және термоөңдеудің температуралық режимдерін таңдау үшін 
толық ақпарат береді. Ол белгілі бір тұтқырлық мәндеріне сәйкес келетін 
сипаттамалық температураны және шыны жасаудың әртүрлі кезеңдеріне 
сәйкес келетін температура аралықтарын көрсетеді. 

Тұтқыр-температуралық диапазонда Aj балқыманы қайнату, 
гомогенизациялау және ағарту процестерінен өтеді. Бұл аралықтағы 
тұтқырлық шамамен 10 Па·с құрайды, тұтқырлық 101-ден 108 Па с-қа дейін 
өзгеретін Д2 аралығы температура аралығын және шыны массадан жасалған 
бұйымдарды қалыптастыру жылдамдығын анықтайды. Бұл ретте Ar/At 
тұтқырлығының температуралық градиенті және Др/Дт қатаю жылдамдығы 
үлкен рөл атқарады. Екі параметр де шыны массасын салқындату 
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жылдамдығымен анықталады. Қысқа және ұзын көзілдіріктерді ажыратыңыз. 
Әйнектің "ұзындығының" өлшемі температура аралығы болып табылады, 
оның ішінде тұтқырлық 102 — ден 108 Па·с-қа дейін артады. «ұзын» 
әйнектерде температура аралығы 250-500 °с, ал «қысқа» терезелерде-100-150 
°с. «қысқа» әйнектің тұтқырлығының температуралық қисығы (сурет. 1.9) 
102— 108 Па с интервалында тік көтерілумен, ал «ұзын» — қисық қисықпен 
сипатталады, нәтижесінде «қысқа» шыныда қалыптау жүзеге асырылатын 
температура мәндерінің тар аралығы болады. 

Төменде тұтқырлықтың технологиялық шкаласы берілген 
 

Тұтқырлық, Па * с Процесс 
1019                                    пайдалану кезіндегі тұтқырлық (tкомн) 
10 9—1015 қатты шыны күйі 
1013,5—1012                        шыныны күйдіру 
1012,3                                  Тg - әйнектеу температурасы 
1011,2                                  металға жабысу температурасы 
108                                     шыны жентектеу 
107                                     мольдеу 
107—104                            престеу 
106—103                            прокат 
104                                     құбырларды көлденең тарту 
103                                     ӘӘК әдісімен табақ шыны өндіру 
102,5— 102                         қол өндірісіндегі өндіру 

 

 
1.8 сурет- Шыны массасының тұтқырлығының өзгеруінің 

технологиялық барысы 
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1.9 сурет - Ұзын (1) және қысқа (2) әйнектің, АТ және ДТ2 

тұтқырлығының температуралық жүрісінің қисықтары –«ұзын» және 
«қысқа» әйнектерге сәйкес қалыптаудың температуралық аралықтары 

күрделірек. D3 аралығы-әйнектеу аралығы, тұтқырлығы 108-ден 1012'3 Па — с 
дейін өзгереді, Д4-күйдірудің температуралық аралығы. 

 
Көзілдіріктің тұтқырлығы олардың құрамымен анықталады. Силикат 

әйнектерінің қатарында тұтқырлықтың ең жоғары мәні кварц әйнегіне тән. 
Сілтілі оксидтердің қосылуы тұтқырлықтың күрт төмендеуіне әкеледі, бұл 
үш өлшемді тордың бұзылуына, жылжымалы құрылымдық түзілімдердің 
пайда болуына байланысты. U20 тұтқырлығын күрт төмендетеді. Сондай-ақ, 
MgO, CaO, SrO, Vao тұтқырлығын төмендетеді. Al203, Si02, Zr02 отқа төзімді 
оксидтері барлық жағдайларда тұтқырлықты арттырады. Айта кету керек, 
CaO, В03, MgO, ZnO жоғары температура аймағында және төмен температура 
аймағында тұтқырлықты төмендетеді. [6] 

 
Беттік керілу 
Балқымалардың беттік керілуі молекулааралық күштердің ортаның 

беткі қабатының бөлшектеріне әсерін көрсетеді. Ол тұрақты температурада 
жаңа беттің бірлігін қалыптастыру үшін жұмсалуы керек жұмыспен 
анықталады және Дж/м2 түрінде көрінеді. 1000-1400 ° С температура 
аралығында өнеркәсіптік әйнектердің беттік керілуі 0,220-0,380 Дж/м2, табақ 
шыныны өндіру үшін 1450°С кезінде шыны массасын 0,29 Дж/м2 құрайды. 

Шыны балқымасының беттік керілуі судың беткі кернеуінен 3-4 есе 
жоғары және балқытылған күйдегі қорғасынның, висмуттың және сурьманың 
беткі кернеуіне сәйкес келеді. 
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Шыны массасының беттік керілуін платина цилиндрінің балқымасына 
тарту тереңдігі бойынша немесе шыны массасының құлаған тамшыларының 
массасы бойынша өлшеңіз. 

Температураның әйнектердің беттік керілуінің өзгеруіне әсері шамалы. 
Температураның 100°C жоғарылауымен беттік керілу 2 - 4% төмендейді. 

ZrO2, Al2O3  оксидтерінің әйнек құрамына енуі күрт артады, ал K2O, 
Na2O, B2O3, Р2O5  оксидтері шыны массасының беттік керілуін азайтады. 

Шыны бұйымдарын өндірудің технологиялық процесінің әртүрлі 
кезеңдерінде беттік керілу маңызды. Беттік керілудің төмендеуімен зарядты 
қайнату тездетіледі, шыны массасын ағарту процесі және оның 
гомогенизациясы жақсарады. 

Беттік керілу бұйымдарды еркін үрлеуде (формасыз), шыны 
қалыптаушы машиналарды қалыптарға беру үшін шыны (дайындама) 
тамшысын қалыптастыруда, табақ шыныны, құбырларды, Шыныталшықты 
тартуда, табақ шыныны жүзбелі таспа әдісімен өндіруде, сондай-ақ үрленген 
бұйымдардың шеттерін балқыту және престелген бұйымдарды отпен 
жылтырату кезінде негізгі факторлардың бірі болып табылады. [7] 

 
Шыны массасының кристалдануы 
Шыны массасының кристалдануы әйнектің химиялық құрамына, оның 

тұтқырлығына, шикізат материалдарының сапасына, балқыманың 
температураның қауіпті интервалында ұсталу уақытына, шыны массасын 
термиялық өңдеу жағдайларына байланысты. Шыны кристалдану процесі екі 
кезеңде жүреді: кристалдану орталықтарының пайда болуы (эмбриондар) 
және олардағы кристалдардың өсуі. Балқу температурасының төмендеуімен 
кристалдану орталықтарының саны артады, бірақ белгілі бір температурада 
ең үлкен мәнге жеткеннен кейін кристалдардың пайда болу жылдамдығы 
нөлге дейін төмендейді. Шыны балқымасының кристалдануының іс жүзінде 
температуралық аралығы алғашқы кристалдар пайда болатын 
температураның төменгі шегімен және кристалдар еритін жоғарғы 
температурамен шектеледі. 

Шыны қайнату мен өнімді өндірудің оңтайлы параметрлерін орнату 
үшін әйнек кристалданатын температураның қауіпті аралығын білу қажет. 
Көп жағдайда әйнекті қалыптастыру температурасы қауіпті кристалдану 
температурасына өте жақын. Әдетте, өнеркәсіптік әйнектердің құрамын 
таңдағанда, олар кристалданудың жоғарғы шегі температурасын 25-ке 
жеткізуге тырысады. Оны қалыптастыру температурасынан 30 С төмен. 

Әр түрлі қалыптау әдістерімен өнімді жасау кезінде әйнектің 
кристалдану қабілеті де ескеріледі. Мысалы, табақты шыныны үздіксіз 
прокаттау тәсілімен өндіру кезінде шыныны тік созу тәсіліне қарағанда үлкен 
кристалдандыру қабілеті бар шыныларды қолдануға болады. Бұл прокат 
кезінде әйнектің температурасы жоғары, ал әйнектің қауіпті температура 
диапазонында болу ұзақтығы тартылғанға қарағанда аз болатындығына 
байланысты. 
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Шыны құрамындағы оксидтердің арақатынасының өзгеруіне 
байланысты әйнектің кристалдануға бейімділігіне әсер етуге болады. Натрий-
кальций-силикат әйнегінде SiO2-ны Al2O3-тен 3% - ға ауыстыру оң әсер етеді. 
Cao-ны MgO-ға 5% - ға ауыстыру кристалдану жылдамдығын төмендетеді. 
Фторидтер әйнектің кристалдану қабілетін арттырады. 

Кейбір жағдайларда балқыманың кристалдану қабілетін арттыру үшін 
әйнек пен өнім шығару шарттары арнайы таңдалады. Бұл жағдайда үлкен 
механикалық жүктемелерге, жоғары температураға және олардың күрт 
өзгеруіне төзімді, біртекті, ұсақ кристалды құрылымы бар әйнектер алынады. 
Шыны кристалдануды басқару жолдарының дамуы шыны кристалды 
материалдарды өндіруге негіз болды. 

Шыны кристалды материалдарды өндіруде каталитикалық қоспаның 
түрі мен мөлшерін дұрыс таңдау маңызды рөл атқарады. Кристалдану 
катализаторының тиімділігі көбінесе бастапқы әйнектің химиялық құрамына 
байланысты. Сульфидті және фторидті катализаторлар, сондай-ақ хром 
оксидтері практикада ең көп қолданылады. 

Домна шлактары негізінде ақ түсті қож ситалл өндірісінде катализатор 
ретінде ZnS мырыш сульфиді қолданылады, егер әйнекте СаО мөлшері 34 - 
35% - дан, ал Al2O3 - 8,5-9,5% - дан аспаса. Қою сұр қож ситалдарды алу 
кезінде FeS + MnS құрамдастырылған катализаторы шыныда СаО 35-36 %, 
Al2O3 - 14 - 14,5 % (масс) дейін болған кезде қолданылады. 

Қож ситалдар жоғары беріктігі, химиялық төзімділігі арқасында 
құрылыста, химиялық, тау-кен, электр және басқа салаларда қолданылады. 

Фторидтер шыны сөндіргіштер ретінде қолданылады, бірақ фтор 
сонымен қатар СаО құрамы 21% - дан аспайтын және Al2O3 10-дан аспайтын 
әйнектер үшін кристалдану катализаторы ретінде де қолданыла алады. 
Массасы бойынша 12%. 

Cr2O3 хром оксиді көбінесе әйнек үшін катализатор ретінде 
қолданылады, олар СаО -мен бірге MgO массасы бойынша 5% - дан асады. 
[6,7] 

 
Әйнектердің кристалдану қабілеті 
Әйнектің кристалдану қабілеті оның кристалдануға бейімділігі деп 

аталады. Шыны өндірісінде кристалдану жағымсыз құбылыс болып 
табылады, ол қалыпты өндіріс жағдайларын бұзады және шыны 
бұйымдарының қасиеттерін едәуір нашарлатады. 

Шыны кристалдануы (кез-келген басқа заттар сияқты) көзге 
көрінбейтін ұсақ кристалдардың пайда болуынан басталады. Содан кейін 
белгілі бір жағдайларда бұл кристалдар едәуір мөлшерге жетіп өседі 
(бірнеше жүз микронға дейін және одан да көп). Кристалдану 
орталықтарының пайда болуымен байланысты бірінші құбылыс кристалдану 
қабілеті деп аталады; екіншісі кристалдардың өсу қарқынымен байланысты— 
кристалдану жылдамдығы. Бұл екі құбылыс бір-бірімен байланысты. Осы екі 
фактордың болуы әйнектің айтарлықтай кристалдануына әкеледі. Мысалы, 
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егер бірінші құбылыс әйнекте қатты байқалса — кристалдану қабілеті, ал 
екінші құбылыс — кристалдану жылдамдығы жоқ немесе өте әлсіз болса, 
онда мұндай әйнек кристалданбайды деп болжауға болады, себебі 
қалыптасқан кристалдану орталықтарында (көзге көрінбейтін және 
нәтижесінде өнімнің түрін бұзбайтын) өсуге бейімділік болмайды. 

Температура әйнектің кристалдануына айтарлықтай әсер етеді. 
Жоғарыда кристалдану мүмкін болмайтын температура бар, ол 
кристалданудың жоғарғы шегі температурасы деп аталады. Төменде 
кристалдану мүмкін емес температура төменгі кристалдану шегі 
температурасы деп аталады. 

Жоғарғы кристалдану шегінен жоғары температурада кристалдар 
балқымада ериді, төменгі кристалдану шегінен төмен температурада олар 
әйнектің тұтқырлығының жоғарылауына байланысты түзілмейді. 
Кристалданудың екі құбылысы сәйкес келетін температура аймағы 
кристалданудың пайда болуы тұрғысынан өнеркәсіптік жағдайда үлкен қауіп 
төндіреді. 

Шыны өндіру тәжірибесінде өндірістің температуралық режимі 
температураның осы аймағын мүмкіндігінше қысқа мерзімде еңсеретін етіп 
орнатылады, осылайша әйнектің кристалдануына жол бермейді. 

Кристалдану процесіне температурамен қатар әйнектің химиялық 
құрамы үлкен әсер етеді. Жеке оксидтердің әсері күрделі және әйнектің 
нақты құрамына байланысты. Шыны құрамын анықтауда бірқатар 
заңдылықтар бар. Компоненттер санының көбеюі және олардың рұқсат 
етілген мөлшері әйнектің кристалдануға бейімділігінің төмендеуіне әкелетіні 
белгілі. 

Жалпы алғанда, әйнектің химиялық құрамының оның кристалдануына 
әсерін келесідей сипаттауға болады: кейбір оксидтерді басқаларымен 
алмастырған кезде кристалдану үрдісі кристалданудың температуралық 
аймағында әйнектің тұтқырлығының жоғарылауымен төмендейді. Сонымен, 
SiO2 алюминий тотығымен, магний немесе барий СаО тотығымен, Na2O 
калий тотығымен және т. б. алмастырылған кезде әйнектің кристалдануға 
бейімділігі төмендейді. 

Беттік керілу. Беттік керілу сұйықтықтың бетін бірлікке көбейту үшін 
жұмсалуы керек жұмыстармен сипатталады. Ол дин/см (Н/м) өлшенеді. 
Балқытылған шыны массасының беттік керілуі судың беткі кернеуінен 3-4 
есе жоғары және 1100-1300° 180-280 дин/см температурада қарапайым 
әйнектер үшін. 

Шыны технологиясында беттік керілу маңызды рөл атқарады. Атап 
айтқанда, әйнекті қайнату кезінде ол көпіршіктерді кетіруге және шыны 
массасының біркелкілігіне әсер етеді. Мәселен, мысалы, беттік керілу 
мөлшері көбінесе газ көпіршігінің өсуін және сол арқылы көпіршікті көтеру 
күшін және оны шыны массадан шығару жылдамдығын анықтайды. 
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Әйнектің химиялық құрамы беткі кернеуге айтарлықтай әсер етеді. 
Сонымен, әйнекке енгізілген Al2O3 және MgO оксидтері оның беткі кернеуін 
арттырады, ал K2O, B2O3 және V2O5, керісінше, оны төмендетеді. [7] 

 
Шыныталшықты қасиеттері 
 
Шыныталшықтың көптеген пайдалы функциялары бар, олардың ішінде 

мыналар ерекшеленеді:   
- суықтан/жылудан қорғау (бұл талшықтардың ауаны қатты ұстап тұру 

қабілетіне байланысты, ол керемет жылу оқшаулау қасиеттеріне ие және 
қыста суықтан және жазда ыстықтан сенімді қорғайды);   

- шудан қорғау (Шыныталшықтан жасалған бұйымдар жоғары дыбыс 
сіңіргіш сипаттамаларға ие, бұл бір-бірімен байланысқан талшықтардан 
тұратын материалдың құрылымына ықпал етеді, олардың арасындағы Бос 
орындар ауамен толтырылады, бұл бөлмеде акустикалық жайлылықты 
қамтамасыз етеді).  

Шыныталшықтың келесі қасиеттерін атап өткен жөн: 
- ол ылғалды сіңіреді, сондай-ақ оны тез береді, бұл материалдың 

гигроскопиялық еместігі туралы айтуға мүмкіндік береді (құрылыс 
конструкциясында ылғалдың конструкциядан шығарылуына ықпал ететін 
желдету саңылауы ғана маңызды);   

- Шыныталшық-бұл өте серпімді материал, оны орамдарда едәуір 
қашықтыққа тасымалдауға мүмкіндік береді, себебі қаптаманы ашқан кезде 
материал бастапқы параметрлерге тез оралады, соның арқасында сіз 
тасымалдау мен сақтауды едәуір үнемдей аласыз;   

– тағы бір маңызды қасиет-экологиялық таза (Шыныталшықты 
материалдар зиянды заттар шығармайды және денсаулыққа қауіпсіз);   

- арнайы қосылыстармен өңдеудің арқасында Шыныталшықтан 
жасалған жылу оқшаулау зиянкестерді жояды, ал оның бетінде көгеру 
ешқашан пайда болмайды.  

Басқа жылу оқшаулағыш материалмен салыстырғанда - минералды 
жүн-Шыныталшықтар үлкен беріктікке ие және дірілге төзімді. 

Төмен тығыздық пен ауаның көп болуына байланысты олар жылу 
өткізгіштіктің төмен коэффициентімен ерекшеленеді. 

Шыныталшықты өнімдердің жылу кедергісі ұзақ уақыт бойы өзгеріссіз 
қалады. Шыныталшық-соншалықты жеңіл, жұмсақ және серпімді материал, 
одан жасалған бұйымдар тегіс емес беттермен қапталуы мүмкін, оны кез-
келген пішін мен конфигурациядағы құрылымдарда қолдануға болады. 

Сонымен қатар, шыны мақтанен жасалған жылу оқшаулағыш өнімдер 
пішіннің тұрақтылығымен ерекшеленеді, деформацияға ұшырамай қартаюға 
қарсы тұрады. Бұл жанбайтын материал оттың әсерінен улы және зиянды 
заттарды шығармайды. [4] 
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Үздіксіз талшық өндіруге арналған әйнектердің құрамдары мен 
қасиеттері 

 
Шыныталшықтың көптеген маркалары белгілі бір қасиеттеріне 

байланысты өз атауын алды: 
E (electrical) – төмен электр өткізгіштік;  
S (strength) – жоғары беріктік; 
C (химиялық) – жоғары химиялық төзімділік; 
А (alkali) – сілтілі металдардың жоғары мөлшері, әк-натрий әйнегі; 
D (dielectric) – төмен диэлектрлік тұрақты;  
AR (alkali resistant) – жоғары сілтілікке төзімділік. 
Электр оқшаулау үшін тек сілтілі емес алюминосиликат немесе 

алюминоборосиликат Шыныталшықтары қолданылады. Құрылымдық 
Шыныталшықтар үшін, әдетте, сілтілі емес магний алюминосиликат немесе 
алюминий-боросиликат Шыныталшықтары қолданылады. 

Шыныталшықтың механикалық сипаттамалары өндіріс әдісіне, 
әйнектің химиялық құрамына, температураға және қоршаған ортаға тікелей 
байланысты. Үздіксіз сілтілі және кварц Шыныталшықтары ең үлкен 
беріктікке ие. Бастапқы әйнектегі сілтілердің жоғарылауы Шыныталшықтың 
беріктігін айтарлықтай төмендетеді. 

Шыны А. 40 жылдан астам уақыт бұрын талшықтың едәуір мөлшері 
натрий-кальций-силикат әйнегінен жасалған. Шыны және парақ деп те 
аталады, себебі ол әрдайым табақ шыны өндірісінің қалдықтарын қайта 
балқыту арқылы жасалынған. Бұл композиция су мен сілтілі агенттерге 
төмен химиялық төзімділікпен, төмен беріктікпен сипатталады. А әйнегін 
диэлектрлік материал ретінде қолдануға болмайды. Алайда, бұл 
ШыныталшықШыныталшықтың басқа түрлеріне қарағанда арзан және 
оларды арнайы талаптар қойылмаған кезде Шыныталшықты толтырғыш 
ретінде пайдалануға болады. 

Шыны C.Шыныталшықты түрі C материалдық негізінен 
қышқылдармен агрессивті орталарда байланыста болатын инженерлік 
салаларда пайдалану үшін әзірленген. 

Шыны Е. Бүгінгі таңда әлемде қол жетімді барлық 
Шыныталшықтардың 90% – ы-E маркалы Шыныталшық. Қазіргі уақытта E 
маркалы Шыныталшықтың екі түрі қолданылады. Көп жағдайда E-әйнектің 
құрамында 5-9 масса болады. % бор оксиді. АҚШ пен Еуропадағы қазіргі 
экологиялық нормалар бордың атмосфераға шығарылуына тыйым салады. 
Сонымен қатар, бор қосылыстарының булануы 7-ден 15 мас-қа дейін. %. 
Қазіргі заманғы кәсіпорындар қымбат сүзу жүйелерін орнатуға мәжбүр. 

E маркалы ШыныталшықMgO–CaO–Al2O3–B2O3–SiO2 жүйесі 
негізінде алынады. Е маркалы бор бар әйнектердегі кремний оксидінің 
мөлшері 52-56 мас. % , алюминий оксидінің мөлшері-12-15 мас. %. Кальций 
оксидінің мөлшері аздап ерекшеленеді және 21-23 мас. %. Әйнектегі магний 
оксидінің мөлшері оннан 4 мас-қа дейін өзгереді. %. 
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Құрамында бор бар Е-шыныдан талшықтарды алу температурасы 1140-
1185°С құрайды. 

Сонымен қатар, олар борсыз электронды әйнектерді алады, мысалы, 
Owens Corning Corp компаниясының Advantex талшығы. Олардың құрамында 
мас бар. %: SiO2–59– 60;Al2O3–12–15;CaO–22–23;MgO–3–4. Осы типтегі E-
Шыныталшықты қалыптастыру температурасы 1250-1260°C. экологиялық 
таза Шыныталшықтарды өндірудің жоғары температурасы энергияны 
тұтынудың өсуіне әкеледі. 

E-шыны негізіндегі талшықтардың екі түрінің де механикалық 
қасиеттері бірдей. Созылу күші 3100-3800 МПа құрайды, алайда бор оксиді 
жоқ талшықтардың серпімділік модулі қарапайым талшықтарға (76-78 ГПа) 
қарағанда жоғары (80-81 ГПа). Борсыз E брендінің Шыныталшықтарының 
басты айырмашылығы-қышқылға төзімділігі жоғары. 

Шыны S. Бұл әйнектің құрамына мас кіреді. % : SiO2 – 55–65; Al2O3 – 
12–27; MgO – 4–20; СаО – 0–9. Отқа төзімді оксидтердің жоғары құрамына 
байланысты S әйнегі өте жоғары жұмсарту температурасына ие – 1050°C 
дейін.бөлме температурасында талшықтардың беріктігі 4500-4800 МПа, 
серпімді модуль 86-87 ГПа құрайды. 

Жоғары беріктігі бар және жоғары модульді Шыныталшықтарды 
өндіру қиын және қымбат процесс, себебі бұл әйнектер жоғары 
температураны дайындауды және өндіруді қажет етеді. Нәтижесінде s типті 
Шыныталшықты қолдану әуе және зымыран туралы ғылым, әскери өнеркәсіп 
сияқты салалармен шектеледі. 

Шыны AR. Сілтілікке төзімді әйнектер Na2O– ZrO2–SiO2жүйесі 
негізінде шығарылады. Олардағы қымбат цирконий оксидінің мөлшері 15-23 
массаны құрайды. % , ал қайнату температурасын және шыны бүріккіштің 
тұтқырлығын төмендету үшін сілтілі металл оксидтерінің едәуір мөлшері 
қосылады,көбінесе Na2O 18-21 масса мөлшерінде. %.  

Отқа төзімді қосылыстар талшықты өндіру технологиясын едәуір 
қиындатады. Сонымен қатар, цирконий бар шикізат тапшы және жаппай 
өндіріс үшін қымбат. Ar-шыныдан талшықтарды алу температурасы 1280-
1320°С құрайды. 

Ar-шыны негізіндегі талшықтардың созылу күші шамамен 1500-1700 
МПа, серпімді модуль 72-74 ГПа құрайды. 

Ar-шыныға негізделген талшықтарды қолданудың негізгі саласы-
цементтер мен бетондарды арматуралау. 

Шыны D. Электронды өнеркәсіпте төмен диэлектрлік тұрақты 
Шыныталшық қолданылады. Мұндай әйнектердегі кремний оксидінің 
мөлшері 74-75% массаға жетеді. бор оксиді-20-26% массаға дейін. Бор 
оксидінің қымбаттығына, өндіріс процесінің күрделілігіне және жоғары 
құбылмалылығына байланысты D-Шыныталшықтар қазіргі уақытта тек 
шағын партияларда шығарылады. 

Кварц және кремний әйнегі. Ультра таза кварц талшықтары (SiO2 
мазмұны шамамен 99,9 масса. % ) жұмсарту температурасы 1667ос және 
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1200оС дейінгі температурада ұзақ уақыт пайдаланылуы мүмкін. 
Талшықтардың беріктігі 4000 МПа құрайды. Кварц талшықтары жоғары 
диэлектрлік қасиеттерге ие (диэлектрлік тұрақты 2-4, диэлектрлік жоғалу 
бұрышының тангенсі 0,00015), сонымен қатар қышқыл ортаға төзімді. 

Кварц талшығын филер арқылы шығару мүмкін емес. Үздіксіз кварц 
талшығының өнеркәсіптік өндірісінде штабик әдісі қолданылады (өзектерді 
тарту). 

Кварц талшығы ғарыш өнеркәсібінде, радиоэлектроникада, химияда, 
оптикада қолданылады. 

Қазіргі уақытта кремний талшықтары, яғни SiO2 95-99 массасы бар 
талшықтар көбірек қолданылады. %. Кремний талшықтары алюминий-
боросиликат немесе натрий-силикат талшықтарын қышқылмен өңдеу арқылы 
алынады. 

1-4 мас қоспалары бар Na2О–SiО2жүйесінің негізінде кремний 
талшығын алу әдісі ең үнемді болып табылады. % Аl2О3Шыныталшықты 
өндіру бір сатылы тәсілмен жүргізіледі. Талшықтарды матаға, торға 
өңдегеннен кейін күкірт қышқылының ерітіндісімен химиялық өңдеу 
жүргізіледі. [8] 

 
1.1.2 Шикіқұрамды дайындау 

 
Шикізат материалдары 
Шыныталшықты өндіру үшін қолданылатын шикізат негізгі және 

көмекші болып бөлінеді. Негізгілеріне әйнекті құрайтын тотықтар әйнекке 
енгізілетін материалдар, ал көмекші материалдар-әйнекті қайнату процесін 
және оның сапасын жақсартуға ықпал ететін материалдар жатады. 

 
Негізгі материалдар 
Кварц құмы 
Бұл материал әйнекке кремний диоксиді ЅіО2 енгізу үшін 

қолданылады. Табиғатта кварц құмдары өте кең таралған, бірақ олардың 
барлығын Шыныталшықты өндіру үшін қолдануға болмайды. Көп жағдайда 
кварц құмдары темір оксидтерімен қатты ластанған және әйнекті қайнатуға 
жарамсыз, себебі олар әйнекті қарқынды түрде сары-жасыл түске бояйды 
және оның біркелкілігін нашарлатады. Сонымен қатар, темір оксидтері 
талшықты өндіру кезінде филерлі қоректендіргіштердің платинородий 
қорытпасының тұрақтылығына теріс әсер етеді. 

Темірдің аз қоспалары бар тұрақты сапалы таза кварц құмы (98-99, 5% 
ЅіО2) табиғатта сирек кездеседі. Темірмен бірге кварц құмының қоспалары 
әдетте ауыр минералдар болып табылады (кианит, циркон, силлиманит, 
рутил және т. б.) 

Кварц құмдарының сапасының маңызды көрсеткіші олардың 
гранулометриялық құрамы болып табылады. Кварц құмдарының дәндері 
біртекті емес, олардың диаметрі 0,1-ден 2 мм-ге дейін. 
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Шыныталшықты өндіру үшін дөрекі құмдарды қолдану қажет емес, 
себебі кварцтың үлкен түйірлерін шыны массада еріту қиын, бұл талшықты 
тарту кезінде әйнек массасының біркелкілігінің нашарлауына және сынудың 
жоғарылауына әкелуі мүмкін. Оңтайлы-мөлшері 0,2-0,3 мм дәндер. 

Отқа төзімді әйнектерді қайнату және әйнектің сапасын жақсарту үшін 
кейбір жағдайларда дән мөлшері 0,06 мм болатын ұнтақталған құм 
қолданылады. [15] 

 
Бор қышқылы 
Бор қышқылы-әйнекке b2o3 бор ангидридін енгізу үшін бастапқы 

материал. Сыртқы көріністе бор қышқылы түссіз ұсақ кристалдар болып 
табылады. Шыны қайнату үшін қолданылатын химиялық таза бор 
қышқылындағы бор ангидридінің мөлшері 56,45%, ал 43,55% - су; ондағы 
қоспалардың мөлшері, әдетте, шамалы. 

 
Кальций бораты 
Са * В2О3·2Н2О шыныға бор ангидридін В2О3 және САО кальций 

тотығын енгізу үшін қызмет етеді. 
Кальций бораты-құрамында 38-45% B2O3, 32-37% cao және 20-30% су 

бар ақ ұнтақ. Бұл өнімдегі қоспалардың құрамы (МдО, ЅіО2, Аl2О3, 
Nа2О+К2О) әдетте 1-1,5% аспайды. Бор қышқылының орнына кальций 
боратын қолданудың артықшылығы мынада, бұл өніммен бірге зарядқа 
бірден екі компонент енгізіледі-b2o3 бор ангидриді және cao кальций оксиді, 
олардың кальций бораты мен алюминий-боросиликат әйнегіндегі қатынасы 
бірдей және 1,2-ге тең. Кальций боратының кемшілігі оның төмен көрінетін 
тығыздығы (0,5-0,6 г/см3) болып табылады, ол қатты шаңға және байланысты 
судың ауыспалы құрамына әкеледі. 

 
Глинозем  
Бұл а12о3 алюминий тотығы әйнекке енгізілетін материал. Бұл негізгі 

заттың 98,5—99,5% - ын құрайтын ұсақ ақ ұнтақ; қоспалар 0,5-тен 1,5% - ға 
дейін. Глиноземнің кемшіліктері әйнекті қайнату кезінде оның баяу еруін 
қамтуы керек. 

 
Каолин  
Каолин әйнекке а12о3 алюминий тотығын және ЅіО2 кремний қос 

тотығын енгізу үшін қолданылады. Ол негізінен каолинит минералынан 
тұрады Al2О3-2ЅіО2-2Н2О, құрамында 39,5% А12О3, 46,60% ЅіО2 және 13,9% 
Н2О бар. Каолин Шыныталшықтың кейбір түрлерін өндіру кезінде 
қолданылатын баяу балқитын шыныларды қайнату үшін шикіқұрамның 
құрамына енгізіледі; оның құрамында темір тотықтарының ең аз мөлшері 
болуы және тұрақты химиялық құрамы болуы тиіс. 
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Доломит  
Әйнекке MgO магний тотығы мен СаО кальций тотығын енгізу үшін 

қолданылады. Доломит-кең таралған тау жынысы. Химиялық құрамы 
бойынша ол CaC03-MgC03қос кальций және магний карбонаты, құрамында 
30,5% СаО және 21,9% MgO бар; қоспалар-кремний диоксиді, темір, 
алюминий оксидтері. Зауытқа келіп түсетін доломит (сұр түсті кесектер 
түрінде) ұсақтауға және ұнтақтауға ұшырайды. Шыныталшықты өндіру үшін 
0,2% Fe2O3 аспайтын доломит қолданылады. 

 

Әктас немесе бор  
Әйнекке cao кальций тотығын енгізу үшін қолданылады. Бұл 

материалдар негізінен сасо3 кальций карбонаты (СаО -56%, С02 - 44%) бар 
шөгінді тау жынысы. Әктастағы негізгі қоспалар: магний карбонаты, 
алюминосиликаттар, кварц және темір оксиді түріндегі бос кремний. 
Қоспалардың болуына байланысты әктас сұр-ақтан қоңырға дейін әртүрлі 
түстермен боялуы мүмкін. Бор құрамында әктасқа қарағанда едәуір аз 
қоспалар бар, бірақ жоғары ылғалдылықпен сипатталады – 10-12% дейін. 

 
Кальций карбонаты (сода)  
Шыныға Nа2О натрий тотығын енгізу үшін қызмет етеді. Сыртқы 

көріністе бұл тығыздығы 0,5 г/см3 болатын ақ ұнтақ. Көлдерден алынған 
табиғи сода және NaCl натрий хлоридінен (ас тұзы) химиялық зауыттарда 
алынған жасанды сода бар. Табиғи сода құрамында 15% - ға дейін қоспалар 
бар, негізінен na2s04 натрий сульфаты, NaCl натрий хлориді және ерімейтін 
қалдық. Жасанды түрде алынған сода құрамында тек NaCl бар (0,5% дейін), 
сондықтан ол негізінен сілтілі Шыныталшықтарды алу үшін әйнек 
өндірісінде қолданылады. Ауада сода су буын сіңіреді, нәтижесінде оның 
ылғалдылығы әдетте 2 - 5% құрайды. 

 
Нефелин концентраты  
Үшін пайдаланылады енгізілу шыны сілтілі металдар тотықтары Na2О 

және К2О. Нефелинмен бір мезгілде әйнекке ЅіО2 кремний қостотығы және 
аl2о3 алюминий тотығы түседі. Бұл материал темір оксидтерінің болуына 
жол берілетін сілтілі құрамдағы Шыныталшықтарды өндіру үшін 
қолданылады 

 
Циркон концентраты ZrO2 цирконий диоксидін әйнекке енгізу үшін 

қолданылады. Бұл ZrO2 - ЅіО2 циркон силикаты, құрамында 60-65% ZrО2 
және 35-40% ЅіО2 бар. Бұл материал химиялық төзімділігі жоғары 
Шыныталшықтарды өндіру үшін қолданылады. 

 
Барий карбонаты ВаСО3  
Барий ВаО тотығын әйнекке енгізу үшін қолданылады. 77,7% ВаО одан 

әйнекке өтеді және сонымен бірге 22,3% СО2 жоғалады. 
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Мырыш тотығы  
ZnО әйнегіне енгізу үшін қолданылады. Сілтілі химиялық төзімді 

Шыныталшықтарды алу кезінде қолданылады. 
 
Марганец кені (марганец кені концентраты)  
Марганец тотығын әйнекке енгізуге қызмет етеді. Руда 

концентратындағы марганец тотықтарының мөлшері Мn3О4 60—70%. - ға 
қайта есептеледі. Сілтілі құрамдағы Шыныталшықты алу кезінде 
қолданылады. 

 
Көмекші материалдар 
Ағартқыштар 
Бұл материалдар шыны массадан газ көпіршіктерінің шығарылу 

жағдайларын жақсарту үшін, сондай-ақ әйнекте еритін газдардың мөлшерін 
азайту үшін зарядқа қосылады. Тазартқыштар ретінде мышьяктың үш 
тотығы, натрий, кальций, калий нитраттары және натрий сульфаты 
қолданылады. 

As203 мышьяктың үш тотығы-ақ немесе қара сұр түсті ұнтақ; 
мышьяктың үш тотығындағы қоспалардың мөлшері аз. Ол қыздырғанда 
оттегін шығаратын тотықтырғыштармен (әдетте металл нитраттарымен) бір 
уақытта зарядқа қосылады. Әдетте, шихтаға дәнекерленген шыны 
массасының массасынан үш тотықты мышьяктың 0,3—0,35% қосылады. 

Кальций нитраты (кальций нитраты) (NО3)2-4H2О. Сілтілі емес 
Шыныталшықты өндіру үшін тыңайтқыштарға арналған және құрамында 
кемінде 26% СаО бар техникалық кальций нитраты қолданылады. Материал-
ашық қоңыр түсті таразы, ауадан су буын оңай сіңіреді (кальций нитраты 
сұйық суспензия түрінде болады). 42°C-тан жоғары температурада кальций 
нитраты оңай ериді және ұнтақтау мен елеуге жарамсыз болады, қалыпты 
температурада ол суда оңай ериді. Шихта кальций нитратының сулы 
ерітіндісімен суланған. 

Калий нитраты (калий нитраты) KNO3-ақ кристалды ұнтақ, ол бітелуге 
бейім. Қыздырған кезде калий нитраты калий тотығына, оттегіне және азот 
тотығына ыдырайды. Калий нитраты шихтаға сілтілі Шыныталшықты өндіру 
кезінде әйнектегі 0,4—0,6% К2О мөлшеріне сәйкес мөлшерде енгізіледі. 

Натрий нитраты (натрий нитраты) NaNO3. Калий нитраты сияқты, ол 
қызған кезде оттегін шығарады; сілтілік құрамдағы Шыныталшықты 
өндіруде әйнек массасын тазартқыш ретінде қолданылады. Шикіқұрамға 
қосылатын натрий селитрасының мөлшері шыныдағы 0,5—0,8% натрий 
тотығының құрамына сәйкес келеді. 

Натрий сульфаты (сусыздандырылған глаубер тұзы) Na2S04-ақ ұнтақ, 
ол бітелуге бейім. Әдетте натрий сульфатында 98-99% негізгі зат пен 
қоспалар бар: 0,03—0,5% NaCl және 0,02—1,6% MgSО4. Шихтаға шыныдағы 
0,4—0,5% Na2О құрамына сәйкес мөлшерде натрий сульфаты енгізіледі. 
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Натрий сульфатын қолдану кезінде жарықтандырудың әсері сілтілі 
және сілтілі жер металдарының нитраттарын қолданумен салыстырғанда 
төмен болғандықтан, шыны массасын ағарту үшін сирек қолданылады. 

 
Қайнату үдеткіштері 
Қайнату үдеткіштері-бұл әйнекті қайнату процестерін күшейтетін, 

әйнекті қайнату ұзақтығын қысқартатын және оның сапасын жақсартатын 
заттар. 

Плавикті шпат (флюорит) CaF2-ақ немесе қара сұр ұнтақ (табиғи 
немесе жасанды). Материал құрамында брендке байланысты 70-тен 97% 
CaF2-ге дейін. Шыныталшық өндірісінде Ф-92-ден төмен емес, құрамында 
кемінде 92% CaF2 бар плавикті шпат немесе Ф-92 маркалы флюорит 
қолданылады. Әдетте қайнатуды жылдамдату, әйнектің мөлдірлігі мен 
сапасын жақсарту үшін шикіқұрамға CaF2 әйнектің 0,7% - дан 2% - ға дейінгі 
мөлшеріне сәйкес қосылады. Фтордың құбылмалылығына байланысты 
әйнекте оның шамалы мөлшері қалады (0,2—0,5%). 

Аммоний тұздары (аммоний сульфаты (NH4)2ЅО4, аммоний хлориді 
NH4CI, аммоний нитраты NH4NО3). Бұл тұздар кейде қайнатуды тездету 
және шыны массасын қосымша ағарту үшін қолданылады. Тұз шихтаға 
шихта массасының 0,5—1% мөлшерінде енгізіледі. Олар тек кальций оксиді 
мен сілтілі металл оксидтерінің болуына жол берілмейтін әйнектің арнайы 
түрлері үшін қолданылады. [15, 16] 

 
Шикізат материалдарын сақтау 
 
Зауыт қоймаларындағы шикізат материалдары оларға бөгде 

қоспалардың түсуін болдырмайтын, сондай-ақ әртүрлі материалдардың 
араласуын болдырмайтын жағдайларда сақталуы тиіс. 

Кварц құмы, доломит, әктас, балқытылған шпат жабық қойманың 
жоғары тығыз бөлімдерімен бөлінген бөліктерінде жаппай сақталады. 

Бор қышқылы, кальций бораты, глинозем, цирконды және нефелинді 
концентраттар, барий карбонаты, мырыш тотығы жабық жылытылмайтын 
қоймаларда қаптарда немесе басқа ыдыстарда (барабандарда) сақталады. 

Ылғалды сіңіретін, бітелетін немесе тіпті балқитын гигроскопиялық 
материалдар (сода, натрий сульфаты, калий, натрий және кальций 
нитраттары) құрғақ жылытылатын бөлмеде сақталуы керек, мысалы, кальций 
нитраты ылғалға төзімді сөмкелерге салынуы керек. 

Улы материалдар (күшән) арнайы жабдықталған жабық үй-жайларда 
металл барабандарда немесе бөшкелерде сақталады. Мұндай қоймаларға 
бұған рұқсаты бар жұмыскерлер ғана жіберіледі. 
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Шикізат материалдарын өңдеу 
 
Зауытқа жеткізілетін шикізаттың негізгі бөлігі кептіру, ұнтақтау және 

електен өткізуді қамтитын күрделі цехта алдын-ала өңдеуден өтеді. Әрбір 
шикізат үшін өңдеу шарттары қажет. 

Кварц құмы. Шыныталшыққа арналған әйнек шығаратын зауыттарда 
құрамында 0,2% темір оксидтері бар құм қолданылады. Мұндай мөлшерде 
темір оксидтері әйнек пен талшықтың сапасына теріс әсер етпейді. Әдетте 
кварц құмы кептіріліп, №063 електен өткізіледі.  

Көбінесе құм кептіру катушкаларында кептіріледі (сурет. 1.10) 
диаметрі 1 л дейін және ұзындығы 5-7 м дейін айналатын және горизонтқа 3-
5° бұрышпен орнатылған металл цилиндрлер. 

 

 
 

1-барабан; 2-сору құбыры; 3 - бункер; 4 – пеш; 5 – қабылдағыш; 6 – желдеткіш; 7-
циклон. 

Сурет 1.10- Кептіру барабаны 
 
 
Ылғал құм 3-хоппер арқылы барабанға 1 тиеледі. Сұйық немесе газ 

тәрізді отынды саптамаларда жағу кезінде 4 пешінде пайда болған жану 
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өнімдері барабан арқылы 6 желдеткішпен сорылады және 7 циклон арқылы 
сору құбырына 2 шығарылады; барабанда температура 600-800°c дамиды. 
Кептіруден кейінгі құмның ылғалдылығы 0.2% аспайды. Құмды кептіру 
кезіндегі барабанның өнімділігі - 10 т/сағ дейін, ал бор мен доломитті кептіру 
кезінде - 3-4 т/сағ дейін. [16] 

Құмды қайнаған қабаты бар кептіру қондырғысында да кептіруге 
болады (күріш. 1.11). 

Бұл жағдайда 1 – бункерден 4 автоматты қоректендіргіш және 5 – 
клапан арқылы 6-камераға ылғалды құм кіреді; бункерде екі деңгей 
көрсеткіші бар: төменгі 3-бункер қоректендіргішін қосу үшін және жоғарғы 
2-өшіру үшін. 

Пештің төменгі бөлігіне 300 °C дейін қыздырылған түтін газдары 
кіреді, олар камераның астындағы саңылаулар арқылы көтеріліп, қайнаған 
қабат жасайды. Қайнаған қабатта кептірілген құм су төгетін саңылау арқылы 
алынады, бұл пешті герметизациялау үшін хопперде жеткілікті құм 
бағанасын жасауға мүмкіндік береді. Түсіру бункерінен құм 8 конвейерімен 
беріледі немесе эструс арқылы елеуге түседі. Шаңды жинау үшін 10 циклон 
қолданылады. 

 
 

1-бункер; 2-жоғарғы деңгей көрсеткіші; 3 – төменгі деңгей көрсеткіші; 4 – 
қоректендіргіш; 5 – клапан; 6 – камера; 7 – түсіру бункері; 8 – транспортер; 9 – желдеткіш; 

10-циклон. 
1.11 сурет - Қайнаған қабаты бар кептіру қондырғысы 

 
Кептірілген құм елекке немесе елекке № 063 елек арқылы еленеді, 

содан кейін шығыс құм бункеріне түседі. Елек-бұл тормен қапталған және 
герметикалық корпусқа бекітілген рамка. Елек елекпен тарту арқылы 
байланысқан иінді біліктен қозғалысқа келтіріледі. Елек-бурат-тормен 
қапталған алты қырлы барабан. Барабан электр жетегінен айналады. 
Сүзілетін материал торлы барабанның ішіне құйылады, нәтижесінде ұсақ 
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фракция тордағы саңылаулар арқылы Шығыс бункеріне өтеді, ал үлкені 
електе қалады және електен өтеді. 

Үздіксіз Шыныталшықтың кейбір түрлерін алу үшін қолданылатын 
отқа төзімді көзілдіріктерді қайнату кезінде кварц құмы діріл және сиялы 
диірмендерде ұсақталады. Бұл диірмендерде құм ұнтақтау қажетті 
мөлшердегі бөлшектерге ұнтақталған құммен біріктіріледі. 

1.12-суретте үздіксіз жұмыс істейтін діріл диірмені көрсетілген. 2 
қабылдау бункерінен құм 1 диспенсер және 6 діріл диірмені арқылы келеді. 4 
желдеткіші бар құм 3 жіктеуішіне тартылады, онда ол ұсақ және үлкен 
фракцияларға бөлінеді. Ірі бөлшектер қайтадан диірменге, ал ұсақ бөлшектер 
5 циклонға, ал одан шығыс бункеріне түседі. Діріл диірмендерінің басты 
кемшілігі-олардың төмен өнімділігі. Діріл диірмендерінің орнына құмды 
ұнтақтау үшін реактивті диірмендер жиі қолданылады, онда құм бөлшектері 
сығылған ауамен немесе қыздырылған бумен тездетіліп, бір-біріне қарай 
жылжып, соқтығысқан кезде ұсақталады.  

 
 

1-диспенсер; 2 – бункер; 3 – классификатор; 4 – желдеткіш; 5 – циклон; 6-діріл 
диірмені. 

Сурет 1.12 - Үздіксіз жұмыс істейтін діріл диірмені. 
 
1.13-суретте қарама-қарсы реактивті диірменнің схемасы көрсетілген 
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1-бункер; 2 - жіктеуіш; 3 - циклон; 4 – қабылдағыш; 5 – үдеткіш түтік; 
6-қоректендіргіш. 

Сурет 1.13-Қарама-қарсы реактивті диірменнің схемасы. 
 
1-бункерден кварц құмы 6 қоректендіргіш арқылы үдеткіш түтікке 

(камераға) беріледі 5. Мұнда қысылған ауа екі жағынан да жеткізіледі. 
Орталық құбырдағы ұсақталған құм 2 классификаторына түседі, одан 
құмның үлкен бөлшектері бүйір құбырлар арқылы қайтадан үдеткіш түтікке 
түседі, ал кішкентайлар 3 циклондарға беріледі. Циклондарда құмның ұсақ 
бөлігі шаңнан бөлініп, содан кейін 4 қабылдағышқа түседі, ол жерден мезгіл-
мезгіл бункерге құйылады. Классификатордың жұмыс режимін өзгерту 
арқылы құмның ұнтақтау дәрежесін кеңінен өзгертуге болады (20-дан 200 
мкм-ге дейін), және, әрине, диірменнің өнімділігі де өзгереді. 

Сиялы диірмендер оңай жұмыс істейді; олардың кемшілігі-үдеткіш 
камераның төсенішінің тез тозуы. 

Сиялы диірмендердің өнімділігі 300-1000 кг/сағ; ұсақталған құмның 
бөлшектердің ең аз мөлшері 50-60 мкм құрайды. 

 
Кесек материалдар (доломит, әктас) 
 
Бұл материалдарды күрделі шеберханада өңдеу ұнтақтау, кептіру, 

ұнтақтау және електен өткізуді қамтиды. 
Ұсақтау жақ ұсатқыштарда жүргізіледі. Мұндай ұсатқыштың бір беті 

корпусқа мықтап бекітілген, ал екінші эксцентрлік механизм тербелмелі 
қозғалысқа келтіріледі, нәтижесінде материалдың үлкен бөліктері кішігірім 
бөліктерге ұсақталады, олар қабылдағыш бункердегі саңылау арқылы 
оянады. Жақ ұсатқыштардың өнімділігі 2-15 м3 / сағ. 

Ұсақталғаннан кейін доломит пен әктас кептіру барабанына түседі, 
онда термиялық ыдырауды болдырмас үшін 0,1 – 0,2% ылғалдылыққа дейін 
500°C-тан аспайтын температурада кептіріледі. Кептірілген ұсақталған 
материал шар немесе камера диірменінде ұсақталады. Шар диірмені-бұл жер 
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өнімінің шығуы үшін горизонтқа қарай көлбеу орналасқан металл барабан. 
Диірменнің ішінде болат шарлар орналастырылған, олар барабан айналған 
кезде материалдың бөліктерін сындырып, ысқылайды. Кейде жүгірушілерде 
доломит пен әктасты ұсақтауға болады. Ұсақтағаннан кейін доломит пен 
әктас № 07 електен өткізіледі. 

 
Сусымалы материалдар 
 
Сусымалы материалдар (глинозем, сода, нитраттар, барий карбонаты, 

бор қышқылы, бор және т.б.) көп жағдайда алдын-ала ұнтақтаудың қажеті 
жоқ; олар дереу № 07 електен өткізіледі. Алайда, кейбір материалдардың 
сақтау кезінде сығылуға бейімділігі, сондай-ақ шикізатты (скриншоттарды) 
неғұрлым толық пайдалану қажеттілігіне байланысты сусымалы материалдар 
(сода, нитрат, бор қышқылы) кейде ұсақталады, көбінесе ұсақтағыштарда 
немесе ыдыратқыштарда. 

Дезинтегратор екі ротордан тұрады, олар болат дискілер, олар 
концентрлік шеңберлерде екі немесе бірнеше қатарға Болат саусақтармен 
бекітілген. Қаттылыққа арналған саусақтардың қарама-қарсы ұштары бір-
біріне болат сақиналармен қосылған. Роторлар дезинтегратордың жұмысы 
кезінде бір-біріне қарай айналады. Материал бункерден соққыларға беріледі 
және центрифугалық күштің әсерінен, сондай-ақ саусақтардың әсерінен 
орталықтан периферияға саусақтардың барлық қатарлары арқылы қозғалады. 

Саусақ соққыларының арқасында материал ұсақталады, 
ыдыратқыштың астына жиналады, ол жерден електен өтеді. 
Дезинтеграторлардың өнімділігі 1750-6000 кг/сағ. 

 
Мышьяктың үш тотығы. 
Мышьяктың үш тотығы зауыттарға пайдалануға толық дайын күйінде 

өңделеді. Тіпті оны сүзудің қажеті жоқ. 
 
Кальций нитраты (кальций нитраты) 
 
Кальций нитраты өте гигроскопиялық материал, сондықтан ұнтақтау 

және електен өткізу өте қиын. Барлық шикізаттардан айырмашылығы, 
кальций нитраты шикіқұрам мен кварц құмын ылғалдандыру кезінде су 
ерітіндісі түрінде шикіқұрамға қосылады. Оны өңдеу суда ерітуге дейін 
азаяды. Әдетте кальций нитраты араластыру кезінде сыйымдылығы 100-150 
литр эмальданған реакторда ериді. Кальций нитраты ерітіндісінің 
концентрациясы әдетте 0,4-0,5 кг/л құрайды. 

 
Шикізат материалдарын өлшеу 
 
Дайындалған шикізат материалдары олардағы негізгі заттың құрамына 

қайта бақылау жасалғаннан кейін дайын материалдар бункерлерінде 
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сақталады; аз мөлшерде жәшіктерде сақталады. Шикіқұрам жасау үшін 
материалдар рецептураға сәйкес ілінеді; келесі типтегі таразыларды 
қолданады: 

1) барлық материалдар кезекпен ілінетін жылжымалы таразылар 
(таразы-арба, монорельстегі таразылар); 

2) барлық материалдар кезекпен ілінетін стационарлық жартылай 
автоматты таразылар; 

3) дайын материалдың әрбір бункерінің астына орнатылатын 
автоматты таразылар. 

Шелек тұтқалы жүйенің көмегімен бункердің астына бекітілген 
жақтауға ілулі. Түсіру тесігі тербелмелі жапқышпен жабылады. Шелек 
белгілі бір мөлшерде материалмен толтырылған кезде, жапқыш ашылып, 
материал конвейер таспасына құйылады. Таразылар апаттық 
сигнализациямен және тіктеуіштердің санын есептеуішпен жабдықталған. 
Өнімділігі 400-ден 10 000 кг/сағ дейінгі автоматты таразылардың бірнеше 
моделі белгілі. 

Өлшеу - бұл өте маңызды операция, әйнек массасының сапасы мен 
әйнектің химиялық құрамының тұрақтылығы оған байланысты. Сондықтан 
кез-келген түрдегі таразылар өте мұқият және үнемі тексерілуі керек. 

Шикізат материалдары белгілі бір ретпен өлшенуі тиіс: құм, глинозем, 
бор қышқылы (сілтілі шыны үшін сода және нефелин концентраты), 
доломит, бал және т. б. Өлшенген материалдар конвейер таспасында немесе 
скипті көтергішпен араластырғышқа беріледі. 

Шикіқұрамға аз мөлшерде енгізілетін материалдар: мышьяктың үш 
тотығы, плавикті шпат (сілтілі шыныларға арналған калий және натрий 
селитрасы) неғұрлым дәл таразыларға ілінеді және алдын ала 
араластырғаннан кейін негізгі шикізатты араластырғышқа құйылады. 

 
Шикіқұрамды араластыру, бақылау және сақтау 
 
Заряд әртүрлі типтегі араластырғыштарда араласады. Зауыттарда 

Эйрихтің тарелка араластырғышы, "Дрей-Смис" фирмасының барабанды 
араластырғышы, роторлы араластырғышы қолданылады; көбінесе шикізат 
берілетін айналмалы пластинадан және аунақтары бар айналмалы 
қалақтардан тұратын тарелка араластырғышы пайдаланылады. Ыдыс пен 
пышақтардың тәуелсіз айналмалы қозғалыстарының нәтижесінде 
материалдардың бөлшектері күрделі спираль тәрізді жолды жасайды, ал 
олардың қарқынды және толық араласуы қамтамасыз етіледі. Әр түрлі 
типтегі араластырғыштардың өнімділігі 1-ден 25 тоннаға дейін. 

Шихта бөлшектерінің түтін газдарымен стратификациясын, шаңдануын 
және жойылуын азайту үшін ол 2-3% дейін ылғалдандырылады. Бұл 
жағдайда құмды (алдын-ала) немесе бүкіл қоспаны (араластырғышта 
араластыру кезінде) ылғалдандырыңыз. Кейбір зауыттарда 
алюмоборосиликатты сілтілі емес әйнекке арналған зарядты дайындау 
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кезінде ол кальций нитратының сулы ерітіндісімен ылғалдандырылады. 
Осылайша, ылғалдандыру процесі зарядқа ағартқышты енгізумен 
біріктіріледі. 

Араластырғышта дайындалған шихта кюбельге құйылады немесе 
сақтау үшін бункерге тасымалданады. Тасымалдау кезінде шихтаны үлкен 
биіктіктен құюға жол берілмейді, шихтасы бар ыдысты дірілдетуге 
болмайды. Осы ережелерді сақтамау зарядтың стратификациясына және 
оның біркелкілігінің бұзылуына әкелуі мүмкін. 

Әрбір зауыттағы шихта қоры жұмыс жағдайына байланысты 
ауысымдық және тәуліктік қажеттіліктен кем болмауы тиіс. Шихтаны 
құрастыру кезінде ақаулар болған жағдайда ванна пешінің тиелуін бұзбау 
үшін шихтаның тым аз шихтаға жол берілмеуі тиіс. 

Дайындалған шихтаның сапасын бақылау шихта құрамының оның 
рецептурасына сәйкестігін, араластыру біртектілігі мен гранулометриялық 
құрамын тексеруді көздейді. Құрамның дұрыстығын тексеру үшін 3-5 
орыннан орташа сынама алынады және бор қышқылының, бордың, 
доломиттің, құмның құрамына талданады. Араластырудың біртектілігі әр 
түрлі жерлерден алынған 2-3 заряд сынамаларының талдауларын салыстыру 
арқылы анықталады. Шихтаның гранулометриялық құрамы бақылау елегі 
арқылы елеу арқылы тексеріледі. [13, 15] 

 
1.1.3 Шыны қайнату технологиясы 
 
Шыны қайнату кезіндегі физика-химиялық процестер 
 
Шыны қайнату процесі шартты түрде бес кезеңнен тұрады: силикат 

қалыптастыру, әйнек жасау, ағарту, гомогенизация және студия. 
Бірінші кезең зарядтың жеке компоненттері ерігенге дейін қыздыру 

кезеңін қамтиды. Бұл жағдайда күрделі физика-химиялық процестер жүреді. 
Бор қышқылы, бор, әктас, доломит су мен көмірқышқыл газының бөлінуімен 
ыдырай бастайды. Қалған В2Оз, CaO, MgO оксидтері бір-бірімен, сондай-ақ 
глинозем мен құммен әрекеттесіп, күрделі силикаттар, алюминосиликаттар 
және кальций мен магний бораттарын құрайды. Барлық осы процестер 
негізінен 1200 °C температурада аяқталады және силикат түзілу кезеңінің 
соңында зарядтың жеке компоненттері (бор қышқылы, бор, доломит және 
т.б.) қалмайды. 

Екінші кезең балқыманың пайда болуынан бастап бірінші кезең 
аяқталғанға дейін басталады және 1150-1250°C температурада аяқталады. 
Температураның одан әрі жоғарылауымен зарядта пайда болған күрделі 
бораттар, силикаттар, алюминосиликаттар және басқа қосылыстар ери 
бастайды және ери бастайды, әйнек компоненттерінің концентрациясы бүкіл 
көлемде теңестіріледі. Шыны түзудің соңында зарядта қатты (тексерілмеген) 
бөлшектер қалмайды, бірақ әйнек массасы көптеген көпіршіктер мен 
бұрандалармен тесіледі. 
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Силикат және әйнек түзілу процесінде заряд компоненттерінің 
бөлшектерінің мөлшері маңызды рөл атқарады. Бөлшектердің өзара 
әрекеттесуі олардың жанасу нүктелерінде басталады, ал бөлшектердің еруі 
жер бетінен жүреді. Бөлшектер неғұрлым аз болса, олардың жалпы беті 
соғұрлым үлкен және байланыс нүктелері соғұрлым көп болады. Сондықтан 
бөлшектердің мөлшері 0,05—0,1 мм - ден аз жұқа шикізатты қолдану 
(реактивті және аэробты диірмендерде ұсақталған шикізат) силикат пен 
әйнектің пайда болу процестерін едәуір жылдамдатады. 

Үшінші кезең-заряд компоненттерінің қызуы мен өзара әрекеттесуі 
кезінде химиялық байланысқан газдардың шығарылуы. Бұл негізінен бор мен 
доломиттен көміртегі диоксиді, бор қышқылынан су буы және қоспаға 
сульфат қосылған кезде пайда болатын күкірт диоксиді. 1 тонна зарядта оның 
бөлшектері арасындағы тері тесігін толтыратын ауаны есептемегенде 180-200 
кг химиялық байланысқан газдар бар. Сонымен қатар, газдар пеш 
кеңістігінен заряд пен шыны массаға енеді. Қызған кезде газдардың бір бөлігі 
алынып тасталады, ал бір бөлігі шыны массада көпіршіктер түрінде немесе 
еріген күйде қалады. Ерітілген газдар қайта қыздырылған кезде ұсақ 
көпіршіктер және көрінетін газ қосындыларын құрайды, оларды шыны 
массадан алып тастау керек. 

Жарықтандыру сатысында Шыныталшықты өндіруде олар көрінетін 
газ көпіршіктерін алып тастауға емес, әйнектегі газдардың жалпы мөлшерін 
азайтуға тырысады. Бұл қажет, себебі ыдыстардағы шарларды балқыту 
кезінде шыны шарларда еріген газдар қайтадан бөлініп, шыны массаны 
көбейте алады. 

Бұл тұрғыдан ең үлкен қауіп-су буы және S02. Су буын шыны массадан 
шығару қиын, себебі алюминий тотығы мен бор ангидриді суды 1000-1400°C 
температураға дейін сақтай алады. Салқындатылған шыны массасын бірнеше 
рет қыздырған кезде, әсіресе оның үстіндегі газ кеңістігінде ЅО2 болмаған 
кезде, ол ұсақ көпіршіктернемесе көбіктенетін шыны массасын қалыптастыра 
бастайды. 

Шыны массасын ағарту процесін жылдамдату үшін бірқатар тәсілдер 
бар: 1) қайнату ұзақтығын арттыру; 2) жарықтандыру кезінде 
температураның жоғарылауы; 3) шыны массасын бұрғылау жүргізу; 4) 
шикіқұрамға ағартқыштарды қосу. 

Шыны масса 1450-1600 °C температурада жарықтандырылады, оның 
тұтқырлығы ~100 пз құрайды. Осы жағдайларда пайда болған газ 
көпіршіктері оңай көтеріліп, шыны массасының бетінде жарылып кетеді. 
Шыны массада үлкен көпіршіктердің пайда болуы өте маңызды, себебі 
кішкентайлар төмен бағытталған шыны масса ағындарына түсіп, бетіне 
көтеріле алмайды; едәуір жоғары жылдамдықпен жоғары қарай қозғалатын 
үлкен көпіршіктер шыны масса ағындарына терең ене алмайды. Шыны 
массада еріген газдар оларды көтеру жолында үлкен көпіршіктермен сіңеді, 
осылайша әйнекте қалған газдардың мөлшері азаяды. 
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Шыны массада үлкен көпіршіктер жасау үшін ауа қысыммен өтеді 
және тазартқыштар енгізіледі. Ағартқыштар ретінде натрий сульфаты (0,3-
0,5%), аммоний сульфаты (0,5-1%), натрий немесе калий нитраты (Na2О 
немесе КДЭ қайта есептегенде 1%), аммоний нитраты (0,25%), кальций 
нитраты (СаО қайта есептегенде 0,4-0,5%) қолданылады. Нитраттар әдетте 
As2О3 (0,3%) бірге қолданылады. Егер шыны бұйымдар қайта қыздырылмаса, 
сульфаттар ағартқыш ретінде қолданылады.Шыныталшық өндірісінде 
негізінен нитраттар мен As2o3 қолданылады, себебі бұл компоненттер бірге 
тиімдірек. Мысалы, натрий сульфаты бар сілтілі алюминий-боросиликат 
әйнегін 1 м3 шыны шарларда 6-7 м3 газ болады, ал кальций нитраты мен 
мышьяк ангидридімен 3,5-4 м3, яғни 1,5-2 есе аз. 

Себебі, нитраттар As2О3-пен бірге 1200 °C-тан жоғары температурада 
оттегін шығарады; бұл жағдайда шыны массасын ағарту толығымен және тез 
жүреді. Мышьяк ангидриді As2О3 осы температурада мышьяк ангидриді 
Аѕ2О5 түзіп, 1200°C-қа дейін тұрақтылықты сақтайды.жоғары температурада 
ол As2О3 және оттегіге ыдырайды, бұл әйнек массасынан газдардың 
шығарылуына ықпал етеді. 

Шыны қайнатудың төртінші кезеңі-гомогенизация-ағарту процесінде 
бір уақытта жүреді. Шыны қалыптастыру процесі аяқталғаннан кейін, шыны 
массада зарядтың жеке компоненттерімен байытылған аймақтар бар — бор 
ангидрид, кремний, глинозем және бұрғылау деп аталады. Бұл аймақтардың 
тұтқырлығы, кристалдану қабілеті, тығыздығы, жарықтың сыну көрсеткіші 
және басқа да қасиеттері әртүрлі. Мұндай шыны массадан өнім өндіру қиын, 
себебі бірыңғай технологиялық режимді таңдау мүмкін емес, ал қалыптасқан 
өнімдер дұрыс емес пішінді немесе жарылып кетуі мүмкін. Гомогенизация 
процесі шыны массасының құрамын орташа деңгейге келтіру үшін қажет. 
Шыны массасын жоғары температурада ұзақ уақыт ұстау, сондай-ақ ағарту 
процесі әйнектің біркелкілігін жақсартады. Тұтқырлығы төмен болған кезде, 
шыны массалар тез ериді, сонымен қатар бұралуды созатын көпіршіктер де 
ықпал етеді. [17] 

 
Шыны қайнату 
 
Сілтісіздендірілмеген алюминий-боросиликатты шыны 
Бұл әйнек отқа төзімді. Жуынатын ағынды пештер әйнекті қайнатуға 

арналған, олар жақсы қайнатуды және шыны массасының біркелкілігін 
қамтамасыз етеді. 

Шыныны пешке қайнатқан кезде шихта, шыны ұрысы және шыны 
талшығының қалдықтары мынадай арақатынаста салынады: шихта - 75-85%, 
ұру 10-5%, талшық қалдықтары 15-10%. 

Үздіксіз жұмыс істейтін ванна пештеріне пештің бір ұшынан шихта 
тиеледі, ал қарама-қарсы ұшынан дайын шыны масса өнім шығаруға түседі.-
Мұндай пештерде пештің әртүрлі бөліктеріндегі шыны қайнату процесінің 
барлық кезеңдері бір уақытта жүреді. 
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Шикіқұрам пешке жанарғылардың жанындағы бүйір қабырғалардағы 
қалталар арқылы тиеледі. Шикіқұрам мен ұрысты жүктеу үшін жұқа қабатты 
тиегіштер қолданылады (сурет 1.14). Жүктеушіде 1 қабылдағыш бар, оның 
түбі 2 жылжымалы үстел болып табылады, ол өзара қозғалыс жасайды. Алға 
жылжу кезінде үстел арнайы шығыңқы етіп зарядтың қабатын алып 
тастайды. Шихта қабатының қалыңдығы шибермен реттелетін бункер мен 
үстел арасындағы саңылауға сәйкес келеді 3. Үстел артқа қарай қозғалғанда 
шихта қалтасына құйылады. Тиегіш пештегі шыны массасының деңгейіне 
байланысты тиегішті қосатын немесе өшіретін деңгей өлшегішпен 
бұғатталған. Мұндай жүйе деңгейдің 2 мм-ден аспайтын ауытқуын 
қамтамасыз етеді. Заряд қабатының қалыңдығы біркелкі жүктеме үшін 
минималды түрде орнатылады. Шыныталшықтың қалдықтары басқа қалта 
арқылы қолмен жүктеледі. 

 
1-бункер; 2-жылжымалы үстел; 3-шибер. 

Сурет 1.14- Жұқа қабатты диірмен тиегіш. 
 
Төменде шикіқұрамды тиегіштің техникалық сипаттамасы келтірілген 
 
Өнімділік, т / сағ      2,7 
Үстелдің Ені, мм      600 
Үстелдің ұзақ жүрісі, мм    180-280 
Жұмыс жүрісінің саны, 1/мин   1,2-3 
 
Пештің қалыпты жұмысы кезінде тиелетін шикіқұрам қалтасынан 

есептегенде қайнату бөлігі ұзындығының 1/3-нен ары қарай жылжымауы 
тиіс. Қайнатуды пештің қарау терезелері арқылы бақылайды. 

Шыны қайнатудың қалыпты процесінде заряд «қайнатылуы» керек, 
яғни одан үлкен жарылған көпіршіктер түрінде газдар қарқынды түрде 
шығарылуы керек. Қайнатудың болмауы («өлі қайнату») - бұл төмен 
температура немесе заряд құрамының бұзылуынан туындаған нашар 
қайнатудың белгісі.Қайнату бөлігінің ортасынан бастап түтікке дейін шыны 
массасын ағарту және гомогенизациялау жүреді. 
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Ағарту және қайнату дәрежесі металл қасықпен немесе түтіктен 
«темір» деп аталатын шыны масса сынамаларымен бағаланады. 

Сынамаларда қайнатылмаған қосындылар мен көпіршіктер болмауы 
тиіс; жекелеген ірі көпіршіктерге жол беріледі. 

Тазартылған және біртекті шыны масса канал арқылы пештің өндіріс 
бөлігіне түседі, онда ол белгіленген температураға дейін салқындатылады. 

Шыныны дайындауға және ағартуға рекуперативті пештерде 
регенеративті пештерге қарағанда анағұрлым төзімді пештің температуралық 
және газ режимдері үлкен әсер етеді. Соңғысында әр 30 минут сайын 
жалынның бағыты өзгереді, бұл температура мен газ режимдерінің циклдік 
өзгеруіне әкеледі. 

Алюминий-боросиликат әйнегін қайнату температурасы әртүрлі 
зауыттарда 1520-дан 1560-қа °C дейін өзгереді. Пештің қазбалы бөлігіндегі 
температураны өлшеу аспабын орнату орнына байланысты 1320-1380 °С 
шегінде ұстайды. Шыныны қайнату кезінде осы пеш үшін белгіленген 
температуралық режимді қатаң сақтау керек; рұқсат етілген ауытқулар ±10 
°С аспауы тиіс, шыны массасының температурасы жалын кеңістігінің 
температурасынан төмен. Максималды температура аймағында шыны 
массасының беті 1520-1540 °C температураға ие, бассейн қабырғаларына 
жақын, температура пештің ортасына қарағанда 20-30 °C төмен. Шыны масса 
тек бетінен қызатындықтан, оның температурасы пеш бассейнінің 
тереңдігіне қарай төмендейді. Әр 100 мм температураның орташа төмендеуі 
30 °C құрайды. 

Пештің ұзындығы бойынша температураның таралуы отын мен ауа 
қатынасының өзгеруімен, тартылыстың жоғарылауымен немесе 
төмендеуімен және бөлетін экранның биіктігінің өзгеруімен реттеледі. 

Сонымен, жалынның ат тәрізді бағыты бар пештерде температура 
максимумының қыздырғыштарға қарай жылжуына пешке ауа беруді көбейту 
және тартуды күшейту арқылы қол жеткізіледі. Температураның 
максимумын арнаға ауыстыру үшін, керісінше, ауа ағыны мен тартылуды 
азайтады. Пештің жұмыс бөлігіндегі температураны жоғарылату үшін олар 
тартылуды азайтады, жанармай беруді арттырады, экранның биіктігін 
төмендетеді және т.б. 

Газ режимі пештің ұзындығы бойынша температураның таралуына да, 
шыны массасын ағарту процесіне де әсер етеді. Ванна пештеріндегі шыны 
массаның үстіндегі қалыпты қысым атмосфералық немесе аздап көтерілген 
болып саналады (суық ауаны сорып алмау үшін және шыны масса 
компоненттерінің булануын азайту үшін). Соңғы уақытта бірқатар 
зауыттарда пештегі температуралық режим мен қысымды автоматты реттеу 
жүзеге асырылды. 

Алюмоборосиликат тәрізді № 7-а сілтілі шыны 1520 – 1540 °С 
температурада жалынның ат тәрізді бағытымен үздіксіз жұмыс істейтін 
регенеративті ванна пештерінде қайнатылады. Шегі шыны масса айнасына 
100-150 мм жетпейді. № 7-а әйнегінің жылу мөлдірлігі кішкентай 
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болғандықтан, бассейн 600 мм тереңдікте жасалады, ал терең қабаттарды 
жылыту үшін жарықтандыру аймағында үш молибден электродтары 
орнатылады. 

Өндіріс көлемі аз эксперименттік әйнектер мезгіл-мезгіл жұмыс 
істейтін ванна пештерінде қайнатылады, онда шыны қайнату процесінің 
негізгі кезеңдері уақыт өте келе бөлінеді. 

Мұндай пештердегі заряд пен шайқас қолмен шелекпен жабылған. Қол 
престерінде шыны шарларды өндіру кезінде қалдықтар көп болғандықтан, 
заряд пен шайқастың қатынасы сәйкесінше 70-60% және 30-40% құрайды. 
Пеш әйнектің химиялық құрамына байланысты 3-4 сағаттан кейін зарядтың 
жеке бөліктерімен жүктеледі. Әрбір келесі бөлік зарядтың алдыңғы бөлігі 
толығымен реттелгеннен кейін жүктеледі.  

 Өндіру алдында шыны массасын салқындатуға пештің температурасын 
төмендету арқылы қол жеткізіледі. Ол үшін пешке отын беруді азайтыңыз, 
барлық жұмыс терезелерін ашыңыз және мұржадағы шиберді көтеріп, 
біртіндеп тартуды арттырыңыз.  

Шыны салқындату 2,5-3,5 сағатқа созылады. Пештегі температура 
белгіленген температураға дейін төмендегеннен кейін, ол шыны шарларды 
өндірудің барлық уақытында тұрақты болады. Қазба аяқталғаннан кейін 
барлық жұмыс терезелері «кухтармен» (шамот жапқыштармен) жабылады, 
пеш қыздырылады және қайтадан әйнекпен қайнатылады. 

Келесі қайнатар алдында әйнектің химиялық құрамы өзгерген кезде 
шыны массасының қалдықтары металл қасықтармен мұқият алынады. Содан 
кейін пеш «жуылады», яғни жаңа композицияның аз мөлшерде шыны 
массасын қайнатады, ол қайтадан мұқият жиналады. Осыдан кейін ғана 
ваннаны жаңа композициямен толығымен қайнатуға кірісіңіз.  

Шыны пештерінің өнімділігі нақты алынуымен және шыны массасын 
пайдалану коэффициентімен сипатталады. 

Меншікті алу-пештің қайнату бөлігінің 1 м2-ден тәулігіне алынған 
шыны массасының мөлшері-сілтілі емес алюминоборатты шыныны қайнату 
кезінде ванна пештері үшін 0,320-0,400 (т/м2)/тәулігіне құрайды. Пайдалы 
пайдаланылған шыны массасының (өнімдердегі шыны массасының) барлық 
дәнекерленген шыны массасына қатынасын сипаттайтын шыны массасын 
пайдалану коэффициенті (ШПК) 0,91-0,98 аралығында өзгереді. [15, 17] 

 
1.1.4 Үздіксіз шыныталшық өндірісі 
 
Әйнектің физика-химиялық қасиеттерінің үздіксіз 

шыныталшықты қалыптастыру процесіне әсері 
 
Әйнектің физика-химиялық қасиеттері (тұтқырлықтың өзгеру сипаты, 

беттік керілу, кристалдану қабілеті, біртектілік және т.б.) Шыныталшықты 
қалыптаудың принципті мүмкіндігін, процестің аппаратуралық ресімделуін 
және оны өндіру көрсеткіштерін айқындайды. 
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Кез-келген сұйықтықтың, оның ішінде шыны массаның бос ағыны 
белгілі бір тұтқырлық пен беттік керілу коэффициенттерінде өзінің пішінін 
сақтайды. Беттік керілу күштерінің әсерінен аз тұтқыр сұйықтықтың бос 
ағыны секіргіштермен байланысқан жеке қалыңдатуларға бөлінеді. Содан 
кейін, егер сұйықтықтың тұтқырлығы аз болып қалса, қалыңдау жеке 
сфералық тамшыларға айналады. Тамшының ұлғаюымен сұйық ағынның 
ыдырауы қиынға соғады және ол жұқа жіптерге созылу қабілетіне ие болады. 
Сұйықтықтың талшыққа тартылу қабілетінің көрсеткіші оның 
тұтқырлығының беттік керілуге қатынасы бола алады 

 
Шыныталшықты өндіру процесі 
 
Үздіксіз Шыныталшық талшықты орауышқа орап, механикалық 

құрылғылардың көмегімен балқытылған шыны массадан (саңылаулар саны 
200-4000) тарту арқылы қалыптасады. Талшықтың диаметрі тарту 
жылдамдығына және айналдырықтың диаметріне байланысты. 
Технологиялық процесс бір немесе екі кезеңде жүзеге асырылуы мүмкін. 
Бірінші жағдайда Шыныталшық балқытылған шыны массадан (тікелей шыны 
балқыту пештерінен) шығарылады, екіншісінде шыны балқыту пештерінде 
немесе шыны балқыту аппараттарында (ыдыстарда) ерітілетін алдын ала 
алынған шыны шарлар, штабиктер немесе эрклез (балқытылған әйнектің 
бөліктері) қолданылады. Штапельді Шыныталшық балқытылған әйнектің 
ағынын бумен, ауамен немесе ыстық газдармен және т.б. әдістермен үрлеу 
арқылы жасалады. [4] 

Шыныталшық арнайы химиялық құрамдағы әйнек балқымасынан 
экструдталған. Экструзия, басқа жағдайларда сияқты, балқыманы иіру 
шыбықтары арқылы басу арқылы жасалады. Бастапқы өнім, химиялық 
талшықтар өндірісінің басқа салаларындағыдай, шексіз элементар талшықтар 
(филаменттер) түрінде алынады, одан әрі өңдеу процесінде күрделі жіптер 
(филаменттердің диаметрі 3-100 мкм (сызықтық тығыздығы 0,1 текске дейін) 
және ұзындығы 20 км немесе одан да көп (үздіксіз Шыныталшық), сызықтық 
тығыздығы 100 текске дейін немесе шыны ровингтерде (сызықтық 
тығыздығы 100 текстен асатын өнімдер) қалыптасады. Бұл жағдайда, әдетте, 
өнім бұрау-орау машиналарында бұралған жіптерге (ровингтер) өңделеді. 
Осы жартылай фабрикаттар бұдан әрі ширатылған бұйымдарға (күрделі 
ширатылған жіптер, баулар, шпагаттар, арқандар), тоқыма жаймаларға 
(маталар, тоқыма емес материалдар), торларға (тоқылған, арнайы құрылым) 
тоқыма өңдеудің кез келген нысандарына ұшырауы мүмкін. 

Шыныталшықтар дискретті (штапельді) түрінде де шығарылуы мүмкін. 
Сондай - ақ, бастапқы әйнекті айналдыруды кесу, кесу немесе дискретті 
(штапельді) талшықтарға 0,1 (микроталшық) - 50 см ұзындықпен қайта 
өңдеуге болады, бұл жағдайда талшық титрі әдетте филамент жіптерінен 
төмен және диаметрі 0,1-20 мкм сәйкес келеді. Штапельді Шыныталшықтың 
негізгі бөлігі әртүрлі технологиялар, шыны мақта, штапельді жіп бойынша 
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тоқыма емес материалдарға өңделеді. Сыртқы көріністе үздіксіз 
Шыныталшық табиғи немесе жасанды жібек жіптеріне ұқсайды, ал штапель 
— мақта немесе жүннің қысқа талшықтары. [4] 

Өнеркәсіп Шыныталшықтың екі негізгі түрін шығарады: үздіксіз жіп 
және штапель (кесілген) талшық. Шыныталшықтың барлық түрлерін алудың 
бастапқы технологиялық процесі-балқымадан жіптерді тарту процесі. 

Кварц құмы, әктас, бор қышқылы және басқа компоненттер (саз, көмір 
және шпаттар) жоғары температуралы пештерде араластырылып, ериді. Әр 
композиция үшін балқу температурасы әр түрлі, бірақ орташа есеппен ол 
1260 °C құрайды.  

Әйнек балқымасы тікелей балқыманы қалыптауға арналған жабдыққа 
түседі. Бұл бір сатылы процесс. Екі сатылы процесте балқыма алдымен 
шыны сфераларға өңделеді, содан кейін олар балқыту пештеріне түседі. 
Қайталама балқытудан кейін балқыма қалыптауға арналған қондырғыларға 
беріледі. Шыныталшықтардың көп бөлігі бір сатылы әдіспен алынады. [5] 

 
Үздіксіз Шыныталшықты қалыптастыру процесінің механизмі 
 
Үздіксіз Шыныталшықты қалыптау процесі екі кезеңнен тұрады: шыны 

массаның айналдырық арқылы өтуі және шыны массаның қалыптау 
аймағында батып кетуі. Бірінші кезең уақыт бірлігінде айналдырықтан 
шығатын шыны массасының мөлшерін және қондырғының теориялық 
өнімділігін, екіншісі — процестің тұрақтылығы мен талшықтың сапасын 
анықтайды. 

 
Фильер арқылы шыны массасының ағымы 
 
Фильерлер қысқа (3-6 мм) жұқа қабырғалы (қалыңдығы 0,4-1 мм) 

түтікшелер, ішкі диаметрі 0,8-3 мм, бір ұшынан шыны балқыту ыдысының 
фильер пластинасына дәнекерленген. Ыдыстағы шыны масса өз салмағының 
әсерінен фильерден ағып кетеді. 

Ыдыстағы шыны массаның әсерінен пайда болатын қысым фильер осьі 
бойымен ауданның бірлігіне әсер ететін күшпен өлшенеді: 

 
𝑃𝑃 = 𝜌𝜌 ∙ 𝑔𝑔 ∙ 𝐻𝐻                                            (1.1) 

 
Мұнда ρ – ыдыстағы шыны массасының тығыздығы, г/см3; 
g - еркін құлау үдеуі, см/с2; 
Н - шыны масса деңгейінің биіктігі, см. 
 
Шыны массада, басқа сұйықтықтардағыдай, үйкеліс күштері 

басқаларға қарағанда однихей қабаттарының қозғалысы кезінде пайда 
болады. Құбырдағы сұйықтық қозғалғанда, қабырға қабаты әдеттегідей 
қозғалатыны белгілі, қалған қабаттар бір-біріне қатысты сырғып кетеді. Ең 



48
  
 

жоғары жылдамдық құбырдың осьі бойынша байқалады. Диаметрі D және 
ұзындығы L құбырдан уақыт бірлігіне ағатын сұйықтық көлемі Q (см/сек), 
оның ұштарында ΔР айырмасын ұстап тұру кезінде тең: 

 
 

𝑄𝑄 = 𝜋𝜋∗𝐷𝐷4∗∆𝑃𝑃
128∗𝜂𝜂∗𝐿𝐿                                              (1.2) 

 
Мұнда η-сұйық денелердің ағынға төзімділік өлшемін сипаттайтын 

тұтқырлық коэффициенті. 
Теңдеу (1.2) Пуазейл теңдеуі деп аталады. Бұл келесі жағдайларда 

жарамды: 
1) сұйықтық Ньютон теңдеуіне бағынады: 
 

    𝐹𝐹 = 𝜂𝜂 ∗ 𝑆𝑆 𝜈𝜈1−𝜈𝜈2
𝑥𝑥  ,                                        (1.3) 

 
Мұнда F - жылдамдықтың тұрақты градиентін (айырмасын) (ν1-ν2) 

тұрақты қашықтықта орналасқан S ауданы бар екі қозғалмалы параллель 
қабаттар арасында ұстап тұру үшін қажет күш және η тұтқырлығына 
пропорционал. 

2) температура, сондықтан құбырдағы сұйықтықтың тұтқырлығы 
тұрақты; 

3) құбырдың қабырға қабатындағы сұйықтықтың жылдамдығы нөлге 
тең. 

Пуазейлдің теңдеуі төмен тұтқыр сұйықтықтардың әрекетін дәл 
сипаттайды және Шыныталшықты қалыптастыру және басқару процесін 
түсіну үшін өте маңызды. Шынында да, екі қабатты шыны ыдыстың 
айналдырықтарына қатысты бұл теңдеу процестің негізгі технологиялық 
параметрлері (айналдырықтың диаметрі мен ұзындығы, ыдыстағы шыны 
массасының деңгейі, айналдырық тақтасының температурасы) арасында 
тікелей немесе жанама байланыс орнатады, ал шыны массасының көлемдік 
шығыны бір айналдырықтың теориялық өнімділігін анықтайды. 

Шыны массасын айналдырық арқылы тұтыну дегеніміз-уақыт 
бірлігінде айналдырық арқылы өтетін шыны массасының мөлшері. 

Теңдеуге сәйкес, айналдырық диаметрі мен қысымның жоғарылауы 
теориялық өнімділіктің жоғарылауына әкеледі, ал айналдырық ұзындығының 
ұлғаюы және шыны массасының тұтқырлығы (айналдырық тақтасының 
температурасының төмендеуі) оның төмендеуіне әкеледі. Анықтайтын 
параметр-төртке тең дәрежелі индикаторы бар теңдеуге кіретін шпалдардың 
диаметрі. Бірлікке тең дәреже көрсеткіші бар теңдеуге кіретін қалған 
параметрлердің өнімділікке әсері бірдей және осы параметрлердің өзгеру 
шамасымен анықталады. 

Бастапқыда ешқандай ескертусіз Пуазейл теңдеуі шыны балқыту 
ыдысының айналдырықтары арқылы шыны массасының ағынын сипаттау 
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және есептеу үшін қолданылды. Алайда, уақыт өте келе, Пуазейл теңдеуіне 
сүйене отырып, іс жүзінде алынған мәліметтердің күтілгендермен 
сәйкессіздігі анықталды. Үлкен практикалық маңыздылыққа байланысты біз 
бұл мәселеге толығырақ тоқталамыз. 

 
Ыдыстағы шыны массасының қысымының оның тұтынылуына 

әсері. 
 
Ыдыстағы шыны массасының деңгейінің фильерге кіру және шығу 

кезіндегі қысым айырмашылығымен байланысын және деңгей өзгерісінің 
шыны массасының көлемдік ағынына әсерін қарастырыңыз. Ыдыстағы 
шыны массадан пайда болатын қысым Рг ыдысындағы жергілікті 
гидравликалық кедергілерді (сүзгі торлары, бөлімдердегі саңылаулар және т. 
б.), Рв фильеріне кірудегі кедергілерді, Ps фильерінен шығудағы шыны 
массасының беттік керілу күштерін және, негізінен, шыны массасын ΔР 
фильер арқылы итеруге жұмсалады: 

 
   P = Pг + Рв + Рγ                                              (1.4) 

 
Ыдыс ішіндегі гидравликалық кедергілер аралықтардағы саңылаулар 

мен ойықтардың жалпы ауданымен және осы саңылауларді жабатын 
торлардың тығыздығымен анықталады.Саңылаудың ауданы мен тордың 
қимасы оларды еңсеру үшін қысымның жоғалуы жалпы қысымның 5% - нан 
аспайтындай етіп таңдалады. 

Фильерге кіре берістегі қысымның жоғалуы 
 

                                  Рв = А + 4∗Q∗ηB
π∗R3                                                   (1.5) 

 
Мұнда А - тұрақты; 
ηВ  - фильерге кіре берістегі шыны массасының тұтқырлығы; 
R - фильердің радиусы. 
 
(1.5) теңдеуінен фильерге кірудегі қысымның жоғалуы шыны 

массасының көлемдік ағынына, фильер радиусына және фильерге кірудегі 
шыны массасының тұтқырлығына байланысты екенін көруге болады. Рв 
абсолютті мәні бойынша ыдыстағы шыны массасының толық қысымының 
25-30% құрайды. 

Айналдырық арқылы ағып жатқан шыны массасының беттік керілу 
күштері тамшының немесе шамның бос бетін азайтуға тырысады және 
ыдыстағы шыны массасының қысымына қарсы тұрады.  

Өнеркәсіптік екі қабатты шыны ыдыстарда осы күштерді жеңу үшін 
қысымның жоғалуы жалпы қысымның 5-10% - на жетеді шыны, оның 
радиусы ravenradiusus fiberes болған кезде тамшының пайда болуының 
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бастапқы сәті; олар күрт төмендейді, себебі каплиялар өсіп, талшықты тарту 
кезінде жалпы қысымның пайызын құрайды. 

 
Шынымассаны фильер арқылы итеруге жұмсалатын күштер, ДР 

фильерлер арқылы кіру және шығу кезіндегі қысым айырмашылығына тең; 
бұл күштер шыны массаның фильер бойынша қозғалуын шарттайды және 
ыдыстағы шыны массаның жалпы қысымының 60-70% - ын құрайды. [19] 

 
Фильер ұзындығының шыны массасын тұтынуға әсері 
 
Пуазейл теңдеуіне сәйкес Q шыны массасының ағынының 1/L артқы 

ұзындығына тәуелділігі келесідей 
 

   𝑄𝑄 = 𝐾𝐾 1
𝐿𝐿  ,                                             (1.6) 

 
Мұнда K – L айнымалысы бар тәжірибе сериясы үшін тұрақты 
 
Теңдеу шығу тегі арқылы өтетін сызықты білдіреді. Фильердің екі түрі 

үшін шыны массасын тұтынудың эксперименттік мәндері (1.15 сурет) 
олардың ұзындығына байланысты 1.16-суретте көрсетілген 

 
Стандартты шпалдардың сыртқы бөлігінің ұзындығы 2-ден 8 мм-ге 

дейін өзгерді. Сыртқы бөліктің бірдей ұзындығы бар шұңқырларда ыдыстың 
ішіне көмілген ішкі бөліктің ұзындығы 2-ден 8 мм-ге дейін өзгерді. 

 
а  б 

 
а - стандартты спиннер; в-ыдыстың ішіне батырылған спиннер. 

Сурет 1.15 - Шыны балқыту ыдысының фильер түрлері 
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1.16 сурет - Шыны массасының ағынының фильердің ұзындығына 
және түріне тәуелділігі 

 
1-4 қисықтары, сәйкесінше, 1180, 1200, 1220 және 1240°c 

диапазонының температурасы үшін; қатты сызықтар – стандартты 
айналдырықтар үшін, нүктелі сызықтар – суға батқандар үшін. 

 
1.16 суреттен суға батқан айналдырықтар үшін тәжірибелік нүктелер 

шығу тегі арқылы өтетін түзулерге жақсы түсетіні анық. Стандартты 
айналдырықтар үшін шыны массасының ағынының айналдырықтың кері 
ұзындығына тәуелділігі сызықтық емес, ал ауытқу дәрежесі (қисықтардың 
көлбеу бұрышы) айналдырықтың ұзындығы өскен сайын артады. 

Осылайша, егер айналдырықтың ұзындығы өзгерген кезде шыны 
массасының температурасы өзгеріссіз қалса немесе ыдыстың биіктігі 
бойынша шыны массасының температурасының салыстырмалы түрде аз 
өзгеруіне байланысты аздап өзгерсе, шыны массасының шығыны 
айналдырықтың кері ұзындығына тура пропорционал болады. Стандартты 
айналдырықтардың ұзындығын ұлғайту кезінде шыны массаның шығынын 
азайту, қоршаған ауа ортасы бар айналдырық қабырғаларының қарқынды 
салқындауына байланысты шыны массаның қозғалу кезінде тұтқырлығының 
артуымен байланысты. Фильердің көлденең қимасындағы шыны массасының 
орташа температурасы оның кіріс қимасынан алыстаған сайын төмендейді 
және фильердің шығуында ең кіші мәнге жетеді. 

 



52
  
 

 
1-4 қисықтары, сәйкесінше, 1180, 1200, 1220 және 1240 °С филер табақшасының 

температурасы үшін. 
1.17сурет - Әртүрлі ұзындықтағы фильерлерден өткеннен кейін шыны 

массасының температурасының өзгеруі 
 
Айтылғандардан екі маңызды қорытынды шығады:  
1) шыны масса фильер пластинасымен және фильер қабырғаларымен 

салқындатылады;  
2) «фильердегі шыны массасының тұтқырлығы» ұғымы фильердегі 

шыны массасының бүкіл көлемі бойынша тұтқырлықтың орташа мәні 
ретінде ғана мағынасы бар. 

Шыны массасының шығыны туралы мәліметтер негізінде шыны 
массасының температурасының өзгеруі әртүрлі ұзындықтағы 
айналдырықтардан өткеннен кейін есептелді. 

Бұл деректер 1.17 суретте көрсетілген, оның көмегімен стандартты 
ұзындықтағы (3,6 мм) айналдырықтардан өткеннен кейін әйнек массасы 
шамамен 20°С салқындағанын көруге болады. 

 
Фильердің шыны массасын тұтынуға әсері 
 
Q шыны массасының ағынының d фильерінің диаметріне тәуелділігі 

теңдеумен көрсетілуі мүмкін 
 

   𝑄𝑄 = 𝐴𝐴 ∙ 𝐷𝐷𝑛𝑛                                              (1.7) 
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Мұндағы А және n - тек диаметрі айнымалы болатын тәжірибелер 

сериясына арналған тұрақтылар. 
 
Эксперименттік деректерді өңдеу кезінде барлық тәжірибелерде (1.7) 

теңдеудегі n дәрежесінің көрсеткіші филер пластинасының әртүрлі 
температуралары мен ыдыстағы шыны массасының қысымы үшін >4 екендігі 
анықталды. Оның мәні ыдыстағы шыны массасының қысымы мен 
температурасының жоғарылауымен жоғарылайды, олардың максималды 
мәндерінде 5,5-ке жетеді. Демек, фильер диаметрінің шыны массасын 
тұтынуға әсері Пуазейл теңдеуінен күткеннен әлдеқайда маңызды. n>4 және 
Пуазейл теңдеуіне кіретін параметрлерге байланысты, айналдырық 
қабырғасы мен шыны массаның арасындағы температура градиентінің 
болуымен және айналдырықтардың көлденең қималарында перифериядан 
орталыққа қарай әйнек массасының температурасының жоғарылауымен 
түсіндіруге болады; кіші диаметрлі айналдырықтар үлкен қабырға бетіне ие 
және олардағы әйнек массасы үлкен диаметрлі айналдырықтарға қарағанда 
қатты салқындатылады. Сонымен қатар, шыны массадағы температура 
градиентінің болуы шыны массаның қабаттарының бір-біріне қатысты 
сырғып кетуіне әкелуі мүмкін және бұл шыны массаның ағуына әсер етеді 
және шыны массаның ағып кетуінің серпінді сипатында көрінеді. 

 
Фильерлік пластина температурасының шыны массасын 

тұтынуға әсері 
 
Шыны массасының температурасын дәл өлшеу осы уақытқа дейін 

жүргізілген жоқ. Фильер қабырғаларының температурасы фильердегі шыны 
массасының температурасынан өзгеше екені белгілі. Жылу сезгіш элементны 
фильердің ішіне енгізген кезде шыны массасының қозғалу жылдамдығы 
өзгереді, ал жылу сезгіш элемент бойынша жылуды бөлуді байқайды— және 
оның температурасы; нәтижесінде бұл жылу сезгіш элементтер шыны 
массасының шынайы температурасын көрсете алмайды. Сондықтан, 
фильердегі шыны массасының температурасы, әдетте, жылу сезгіш 
элементпен немесе оптикалық пирометрмен өлшенген фильер тақтасының 
температурасымен сипатталады. Фильер пластинасының температурасы 
әрдайым фильердегі шыны массасының температурасынан төмен болады. 
Өнеркәсіптік шыны балқыту ыдыстары үшін жұмыс температурасының 
интервалында шыны массасының шығыны филер табақшасының 
температурасына тура пропорционал екендігі анықталды. Бұл дегеніміз, 
филер тақтасының температурасы өзгерген кезде, филердегі шыны 
массасының орташа температурасы шамамен бірдей мәнге өзгереді; сонымен 
қатар, талшықты өндірудің жұмыс аралығының аз диапазонында 
тұтқырлықтың өзгеруін температураның өзгеруіне пропорционалды түрде 
қабылдауға болады. 
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Осылайша, пуазейл теңдеуі бойынша шыны массасының шығынын 
нақты есептеу мүмкін емес, себебі шыны массасының тұтқырлығы туралы 
ақпараттың болмауы, сондай-ақ теңдеудің тұжырымына енгізілген ток 
жағдайларының және шыны массасының нақты ағу жағдайларының 
айтарлықтай айырмашылығына байланысты (изотермияның болмауы, шыны 
массасының ағып кетуінің пульсирленген сипаты). 

Алайда, Пуазейл теңдеуі үздіксіз Шыныталшықты өндірудің 
технологиялық параметрлерін және, ең алдымен, шпалдардың диаметрін 
шамамен есептеу үшін пайдалы. Есептеу кезінде шыны балқыту ыдысы 
жұмысының тіркелген технологиялық параметрлері кезінде алынған шыны 
массасының нақты шығыны негізге алынады. Егер біз Пуазейл теңдеуінде 
шыны массасын тұтыну мәндерін, диаметрі, айналдырық биіктігі мен 
ыдыстағы шыны массасының толық қысымын алмастырсақ, біз тұтқырлық 
мәнін аламыз, ол «тиімді тұтқырлық» деп аталады және η/деп белгіленеді η/ . 
η/ мәнін біле отырып, берілген шыны массасын немесе ыдыстың теориялық 
өнімділігін алу үшін қажетті диаметрі 0,05 мм дәлдікпен есептеуге болады. 
Кинофиль астындағы аймақта шыны массасын салқындатудың қалған 
параметрлері мен шарттары өзгеріссіз қабылданады. Тиімді тұтқырлық 
Пуазейл теңдеуіндегі параметрлер мәндері мен олардың шынайы мәндері 
арасындағы айырмашылыққа байланысты (мысалы, ыдыстағы шыны 
массасының толық қысымы мен фильердегі тамшы қысымының арасындағы) 
фильердегі шыны массасының шынайы тұтқырлығынан әрқашан 
ерекшеленеді. Бұл теңдеуді есептеу тиімді тұтқырлық пен оның шынайы мәні 
арасындағы айырмашылық шамалы өзгерген кезде дұрыс болады. яғни, 
ыдыстың дизайны (айналдырық диаметрін қоспағанда), әйнектің құрамы мен 
салқындату шарттары бірдей сақталады. 

 
Талшықты тарту жылдамдығының шыны массасын тұтынуға 

әсері. 
 
Талшықты әр түрлі жылдамдықпен тарту кезінде шыны массасының 

шығынын анықтау, тарту жылдамдығы 1-ден 70-ке м/сек дейін жоғарылаған 
кезде шыны массасының шығыны іс жүзінде өзгеріссіз қалатынын көрсетті 
(тәжірибе қателігі шегінде оның бірнеше пайызға өсуі байқалады). 

Осылайша, талшықты қалыптастыру кезінде шыны массасын 
айналдырықтан алу мүмкін емес. Шыны масса тек гидростатикалық 
қысымның әсерінен ағып кетеді. Шыны массасын тұтынудың бірнеше 
пайызға артуы ауа ағынының жылдамдығының белгілі бір өсуіне, демек, 
шыны массасын салқындату жылдамдығына байланысты. 

 
Ағу режимінің шыны массасын тұтынуға әсері 
 
Шыны балқыту ыдыстарының жұмысы кезінде екі шығу режимі 

байқалады: еркін және мәжбүрлі. Еркін ағып кету кезінде мезгіл-мезгіл 
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шыны массасының тамшылары пайда болады және бөлінеді. Шыны 
массаның мәжбүрлі өтуі кезінде құлайтын тамшы салмағының әсерінен 
талшыққа қолмен немесе сору құрылғысының көмегімен қалыптастырылады. 
Еркін шығу режиміндегі шыны массасын тұтыну әрқашан мәжбүрлеуге 
қарағанда біршама төмен. Бұл әйнектің беттік керілу күшінің мәжбүрлі түрде 
өтуімен, ыдыстағы шыны массасының гидростатикалық қысымына қарсы 
тұра отырып, сору құрылғысы жасаған күш-жігермен толықтай 
теңестірілетіндігімен түсіндіріледі. 

Еркін ескіру кезінде шыны массасын тұтынудың азаюы фильм 
астындағы аймақта тамшылардың жаппай түзілуі кезінде байқалатын фильм 
плитасы мен шыны массасының температурасының төмендеуіне байланысты 
болады. 

 
Шыны массасын қалыптау аймағында суға батыру 
 
Айналдырықтардан ағып жатқан шыны массаның ағыны орау 

машинасы жасаған күш-жігердің әсерінен батып кетеді. Шыны массасының 
батып кетуі тоқтайтын және оның қозғалыс жылдамдығы талшықты тарту 
жылдамдығына тең болатын бөліктің төменгі бөлігінен ағынның бөлімі 
үздіксіз Шыныталшықты қалыптастыру аймағы немесе шам деп аталады. 
Шамның жоғарғы бөлігін диаметрі 150-200 мкм қималарға дейін суретке 
түсіру оңай (1.18 сурет) 

 

 
Сурет 1.18 - Шам 

 
Пішінде шамның көрінетін бөлігі айналу парабалоидына ұқсайды. 
Технологиялық параметрлерге байланысты шамның көлемі 0,05-4 мм3 

құрайды, сәйкесінше диаметрі 2,5-3 мкм және бірдей тарту жылдамдығымен 
16-20 мкм талшық үшін. Шамның ұзындығы 2,5-25 мм аралығында өзгереді. 
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Шамның көрінетін бөлігінің көлемі технологиялық параметрлердің 
әртүрлі мәндерінде талшықтың тартылу жылдамдығына тәуелсіз, фильердің 
диаметріне шамамен төртінші дәрежеде және бірінші дәрежелі шыны 
массаның деңгейіне пропорционалды және фильердің ұзындығына және 
бірінші дәрежелі шыны массаның тұтқырлығына кері пропорционал екендігі 
эксперименталды түрде анықталды. 

Барлық технологиялық параметрлердің шамның орташа көлеміне және 
шыны массасын тұтынуға әсер ету сипаты ұқсас. 

Қалыптастыру процесінде талшыққа қолданылуы керек тарту күші 
немесе Fн кернеуі 0,1 — 0,5 гс құрайды. Бұл күш Fη ішкі үйкеліс күштерін, Fγ 
беттік керілу күштерін жеңуге, әйнекке Fw үдеуін беруге, Fa ауа кедергісін 
(талшықтың қозғалысы) жеңуге жұмсалады. Fg шыны массасының ауырлық 
күші қалыптау аймағында (оң) тарту күштері бағытында әрекет етеді. 

Қалыптастыру аймағында әрекет ететін күштердің тепе-теңдігі: 
 

Fn + Fg = Fη + Fγ + Fω + Fa     (1.8) 
 
Талшықты қалыптастыру кезінде қолданылатын кернеу көбінесе оның 

қалыптасу жағдайларына байланысты. Шыны массасының тұтқырлығы 
кернеуге үлкен әсер етеді. 1150-1230°С температура аралығында шыны 
массасының тұтқырлығының жоғарылауымен талшықтың кернеуі 0,17-ден 
0,55-қа гс дейін артады, ал төмен температура аймағында бұл тәуелділік 
жоғары температура аймағына қарағанда айқын көрінеді. Шыны массаның 
максималды кернеуі қалыптаудың соңғы сатысында, ал минималды – 
шамның бастапқы бөлімінде болады. Шыны массасының тұтқырлығы, 
айналдырықтардың диаметрі және шыны массасының деңгейі жоғарылаған 
сайын кернеу артады, ал тарту жылдамдығы өзгерген жағдайда кернеу 
өзгермейді. 

Шыны массасын тұтыну, шамның орташа көлемі мен конфигурациясы 
қалыптау процесінің объективті сипаттамалары болып табылады. Олар шыны 
массасының орташа жылдамдығын және шамның биіктігі бойынша әртүрлі 
бөлімдердегі орташа үдеуді жеткілікті дәлдікпен есептеуге мүмкіндік береді. 

Шамның биіктігі бойынша шыны массасының тұтқырлығын фильм 
астындағы аймақтағы ауа ортасының жылу режимін өзгерту немесе 
технологиялық параметрлердің арақатынасын таңдау арқылы реттеуге 
болады. Бұл ретте, фильердің шығуындағы шыны массасының тұтқырлығы 
тұтқырлықтың жұмыс аралығының шегінде болуы және оның төменгі мәніне 
жақындауы тиіс екенін есте ұстаған жөн. 

Жаңадан пайда болған Шыныталшық өте жоғары жылдамдықпен 
салқындатылады және біркелкі болады, сондықтан ондағы температуралы 
(механикалық) кернеулер іс жүзінде жоқ.  Салқындату жылдамдығы талшық 
радиусының квадратына кері пропорционал. 
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Жұқа Шыныталшықты талшықтарды салқындату ұзақтығы әйнектену 
температурасын цехтағы температураға дейін 10-3 сек құрайды. 
Қалыңдатылған Шыныталшықтар үшін салқындату ұзақтығы аздап артады. 

Байламға жиналған талшықтардың салқындату жылдамдығы едәуір 
төмендейді, ал соғұрлым көп талшықта талшықтар көп болады. Талшықты 
қоршаған ауаның параметрлері (ауа жылдамдығы,температура, ылғалдылық) 
оны реттеу үшін талшықты салқындату жылдамдығына әсер етеді. 

Қалыптау аймағынан науаға дейінгі қашықтық болғандықтан, талшық 
~ 10-2 секунд ішінде өтеді, қалыңдатылған талшықтарды немесе 400 немесе 
одан да көп талшықтары бар жіпті қалыптастыру кезінде талшықты 
салқындату жиналмалы науада аяқталады және бұл сөзсіз қалыптау 
процесінің тұрақтылығына әсер етеді. Роликті майлау құрылғысы болған 
кезде талшықты салқындату негізінен роликке тиетін жерде жүреді. 

 
Талшықты қалыптастыру процесінің тұрақтылығы 
 
Қалыптау процесінің тұрақтылығы қалыптау аймағындағы, майлау 

түйініндегі талшықтардың үзілуімен, сондай-ақ оның ұзындығы бойымен 
талшық диаметрінің біркелкілігімен сипатталады.Шыныталшықтарды 
қалыптастыру процесі кейбір жағдайларда өздігінен тоқтайды. Елуінші 
жылдардың соңында үзіліс өндірілген талшықтың бір килограмына 50-ге 
дейін болды және қондырғылардың өнімділігін арттырудың негізгі тежегіші 
болды. Қазіргі уақытта ол бір килограмм талшыққа 0,5-3 үзілісті құрайды 
және жабдықтың жұмысына ғана емес, операторлардың еңбек өнімділігіне де 
әсер етеді, қызмет көрсету аймағының ұлғаюына жол бермейді. 

Айналдырықтан ағып жатқан шыны масса үздіксіз және біртіндеп 
батып, салқындатылып, сынғыш талшыққа айналады. Қалыптастыру кезінде 
әйнек массасында пайда болатын кернеулер шамның тұтқыр бөліктері үшін 
де, талшық үшін де созылу беріктігінен едәуір төмен.Тұрақты қалыптау 
жағдайында тарту процесі шексіз жалғасуы мүмкін. Үзілуі басталады кезде 
кернеудің қандай да бір себептермен өседі және артық созылу кезіндегі 
беріктілік шегі тұтқыр ағынының немесе талшықтар бірінде қима. Ол пайда 
болатын жерге байланысты үзіліс деформацияланған (тұтқыр) немесе 
сынғыш болады. 

Ағынның деформацияланған бұзылуымен (талшықтың жануы) оның 
қимасы үзілуге дейін біртіндеп азаяды. Деформацияның бұзылуы шамның 
максималды температурасы аймағында қысудың пайда болуынан және 
мойынның жоғарғы бөлігінің көлденең қимасының батып кетуінен де 
басталуы мүмкін. Талшықтың жануының бірінші түрі талшықты ораудың 
бастапқы сәтінде, екіншісі - талшықтарды толтыру кезінде пайда болады. 

Жану мүмкіндігі тұтқырлық, беттік керілу, шыны массасының 
деформация жылдамдығы, қисықтық және шамның көлденең қимасының 
диаметрі, шыны массасының максималды температурасы төмендеген кезде, 
сондай-ақ қалыптау күші жоғарылаған кезде азаяды. 
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Сынғыш сыну жағдайларын жасауға ықпал ететін негізгі фактор-
температураның төмендеуі немесе ауа жылдамдығының жоғарылауы 
нәтижесінде немесе қатаюдың жоғары жылдамдығымен сипатталатын 
(химиялық гетерогенді шыны масса) шыны массасының көлемін 
қалыптастыру аймағынан өткен кезде шыны массасының салқындату 
жылдамдығының күрт артуы. Шетелдік қосындылардың (тас, үлкен газ 
көпіршіктері, бұралу) қалыптасу аймағынан өткен кезде, шам қысқа уақытқа 
созылады, себебі ағынның батып кетуі қосу мөлшерімен шектеледі. Шыны 
массасының батып кетуі бұл жағдайда қоршаған ортаның төменгі 
температурасында болады. Талшықтың диаметрі қысқа мерзімге күрт артады 
(жоғары тарту жылдамдығын сақтай отырып). Шыны массаға көп немесе аз 
біркелкі бөлінетін құрылымдық ақаулар қосылыстардың жанында жиналып, 
жоғары жергілікті кернеулер пайда болады, бұл жарылған эмбрионның пайда 
болуы үшін жеткілікті болуы мүмкін. Жарылған эмбрионның пайда болуы 
бұзылу кезіндегі беріктік шегін төмендетеді және егер теңдеудің шарттары 
орындалса, талшықтың сынуына әкеледі. Бұл бөгде қоспалары бар шыны 
массасын қолданған кезде жартастың жоғарылауының белгілі фактісін 
түсіндіреді. Мұндай жартастардан кейін құйрығымен тамшылар пайда 
болады, оның соңында қалыңдау болады. Мұндай үзілістердің алдын алу 
үшін шыны массасының химиялық біркелкілігінің жоғары дәрежесі қажет. 

Фильм астындағы аймақтағы ауа температурасын өлшеу кезінде 
ондағы жылу режимі өте тұрақсыз екендігі анықталды. Шамды қоршаған 
ортаның температурасы тарту жылдамдығының өзгеруімен, катушкаларды 
толтыру кезінде, желдетуді қосу кезінде және т.б. өзгереді. Сондықтан, 
үзілісті жоюдың бір шарты-үздіксіз Шыныталшықты қалыптастыру 
аймағында тұрақты температура жағдайларын жасау, яғнипластинасынан 10-
25 мм қашықтықта. 

Талшықтың үзілуінен бұрын шыны массасын тұтынудың күрт 
төмендеуі немесе жоғарылауы болады. Талшықты қалыптау процесінің 
жоғары жылдамдықты киносы шыны массаның ағымының импульсті сипаты 
нәтижесінде пайда болатын шыны массаның шығынын 1,5—2 есе өзгерту 
талшықтардың үзілуіне әкелмейтінін көрсетті. Алайда, кейбір жағдайларда 
шамдар көлемінің ауытқуы және шыны массасын тұтыну айтарлықтай болуы 
мүмкін. Максималды ауытқулар кезінде жоғарыда қарастырылған екі 
схеманың біреуіне сәйкес талшықтың бұзылуына әкелетін жағдайлар 
жасалуы мүмкін. Сондықтан, айналдырықтағы шыны массасының ағымының 
пульсация дәрежесін және, демек, қалыптастыру аймағындағы шамның 
көлемін азайту талшықтардың үзілуін төмендетудің тиімді құралы болып 
табылады. [15, 18] 
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Шыныталшық пен жіптің кейбір қасиеттеріне қалыптау 
процесінің әсері 

 
Шыны массадан алынған талшық жаппай әйнектен икемділігі мен 

жоғары механикалық беріктігімен ерекшеленеді. Талшықтардың тығыздығы, 
сыну көрсеткіші, серпімділік модулі және басқа қасиеттері де өзгереді. 

Жаппай әйнек пен талшықтың қасиеттеріндегі айырмашылық дәрежесі 
әйнектің құрамына, қалыптастыру әдісіне және талшықтың диаметріне 
байланысты. 

Шыныталшықтың беріктігі 
Қолданыстағы идеяларға сәйкес шыныталшықтың беріктігі оның беткі 

қабатының ақаулық дәрежесімен анықталады. Шыны құрылымындағы 
ақаулардың шоғырлануы нәтижесінде талшық бетінде жарықтар пайда 
болады – «Гриффит жарықтары». Талшықтың беріктігін анықтайтын негізгі 
фактор-олардың салыстырмалы «ауырлығы» емес, жарықтардың жиілігі мен 
таралуы. Жарықтардың пайда болуы мен таралуындағы басты рөлді 
шыныталшықтың «термалық тарихы» ойнайды, ол әйнекті қайнату және 
шыны шарларды жасау және талшықты қалыптау жағдайларын қамтиды. 
Шыны қайнату және шыны шарларды өндіру режимдері оның микронодтық 
дәрежесін, кристалл түріндегі құрылымдық түзілімдердің болуын, 
жарықтардың пайда болуына әкелуі мүмкін бөгде қосындылардың болуын 
анықтайды. 

Шыны массасының химиялық біркелкілігінің жоғары дәрежесі-
беріктігі жоғары шыныталшықты алу үшін қажетті талап. 

Шыныталшықтың беріктігі көбінесе оны өндіру әдісіне байланысты. 
Балқытылған шыныдан жасалған және жоғары жылдамдықпен 
салқындатылған талшықтар үшін ең үлкен күш алынады. Сығылған ауамен 
созылған талшықтар механикалық жолмен созылғанға қарағанда аз күшті. 
Төменгі беріктік шыны қатарлардан (кварц сияқты) созылған талшықтарға 
тән, оны әйнектің кристалдануы пайда болатын қатарлардың қыздыру 
ерекшеліктерімен түсіндіруге болады. 

Жылдам салқындату кернеусіз біртекті құрылымы бар талшықтың 
пайда болуына ықпал етеді, сондықтан жоғары беріктігі бар. 

Бірқатар зерттеушілер талшықты қалыптастыру кезінде шамның беткі 
қабаты алдымен салқындатылады, сондықтан шамның қалған массасы 
сынғыш күйге жеткенге дейін. Шыны массаның қалыптау кезінде пайда 
болатын кернеулер негізінен осы беткі қабатта шоғырланған. Шыны масса 
шамының ішкі бөлігінде пластикалық болады, ал ондағы кернеулер тезірек 
ериді. Талшықты тарту кезінде пайда болатын кернеулер әлсіреген жерлерде 
ең жұқа беткі қабатты бұзу үшін жеткілікті. Осылайша, беттік ақаулар 
созылу күштерінің әсерінен талшықты қалыптастыру процесінде пайда 
болады. 

Талшықтың салқындату жылдамдығын арттыруға және біртекті 
құрылымды алуға ықпал ететін факторлар-талшық диаметрінің төмендеуі, 
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әйнектің қатаю жылдамдығының жоғарылауы, шыны массасы мен қоршаған 
орта температурасының айырмашылығы және басқалары - талшықтың 
механикалық беріктігінің жоғарылауына әкеледі. 

Шыныталшықтың тығыздығы 
Алюмоборосиликатты шыныдан жасалған диаметрі 5-10 мкм талшық 

үшін тығыздық 2,52 г/см3, ал сол құрамдағы массивті шыны үшін 2,58 г/см2, 
яғни 2,35% - ға кем. Шыны тазарту температурасынан төмен температурада 
жүргізілген талшықты термиялық өңдеу Шыныталшықтың тығыздығын 
жаппай әйнектің тығыздығына дейін арттыруға көмектеседі. Бұл процесс 
ұзындығы мен диаметрі бойынша бірдей қатынаста талшық көлемінің 
азаюымен бірге жүреді. 

Шыныталшықтардың сыну коэффициенті 
Талшықтың диаметрі 36-дан 4-ге мкм дейін өзгерген кезде алюминий-

боросиликатты шыныдан жасалған талшықтар үшін сыну коэффициенті 0,3% 
- ға төмендейді. ал әк-натрий Шыныталшықтары үшін 0,1%. 

Шыныталшықтың серпімділік модулі 
Талшық үшін бұл көрсеткіш әрқашан жаппай әйнекке қарағанда төмен. 

Талшықтың диаметрі азайған кезде ол аздап (10%-ға дейін) азаяды, ал 
кальцийлі-натрийлі шыныталшықтарға қарағанда алюминий-боросиликатты 
шыныталшықтар үшін көп. Талшықты термоөңдеу арқылы талшықтың 
серпімділік модулін жаппай әйнекке тән мәндерге дейін арттыруға болады. 

Шыныталшықтың тығыздығы, сыну коэффициенті және серпімділік 
модулі туралы және осы сипаттамалардың талшықты диаметрге тәуелділігі 
туралы мәліметтер жаппай әйнектің сипаттамасымен салыстырылған 
шыныталшықтың құрылымы массивті әйнектің құрылымынан өзгеше екенін 
көрсетеді. Бұл әйнек талшығын қалыптастыру процесінің ерекшеліктеріне 
байланысты, бұл әйнек балқымасының жоғары температуралық құрылымын 
талшыққа бекітуге ықпал етеді. 

Талшықтың диаметрі оны қалыптастыру аймағында белгіленеді; 
Шыныталшықты өңдеудің барлық келесі кезеңдерінде ол тұрақты болып 
қалады. 

dср шыны талшығының орташа диаметрі оны тарту жылдамдығымен 
және шыны массасын тұтынумен анықталады. Q шыны массасының көлемдік 
шығыны u талшығының тартылу жылдамдығына тәуелді емес (2-3% 
дәлдікпен), осы шамалар арасындағы байланыс: 

 
     Q = u ∙ dср2                                             (1.9) 

 
Бұл теңдеу технологиялық параметрлердің шыны массасын тұтынуға 

әсер ету сипатын олардың талшық диаметріне әсерімен оңай байланыстыруға 
мүмкіндік береді. 

Шыны жіптің құрылымы 
Шыны жіп-бұл жеке үздіксіз талшықтардан тұратын талшықтар 

жиынтығы. 
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Жіптің қалыңдығы тексте көрсетілген. Текс жүйесіндегі қалыңдық L1 
(км) ұзындығының бірлігіне келетін m (в г) массасының шамасымен 
сипатталады. 

Жіптің қалыңдығы орташа диаметрге және жіптегі үздіксіз 
талшықтардың санына, әйнектің тығыздығына және ылғал мен майлағыштың 
құрамына байланысты. 

Қалыңдығы бірдей жіптер, егер талшық әртүрлі болса, әртүрлі 
диаметрлі талшықтардан тұруы мүмкін. 

Шыны жіптің беріктігі 
Жіптің беріктігі оны құрайтын талшықтардың беріктігінен 60-80% 

құрайды. Жіптегі талшықтардың беріктігін пайдалану коэффициенті жіптің 
жыртылу жағдайына байланысты. Ол қоршаған орта ылғалдылығының 
жоғарылауымен және температураның едәуір жоғарылауымен (250 °C-тан 
жоғары), сондай-ақ сыналатын жіптің ұзындығының жоғарылауымен 
төмендейді. Мысалы, жіп сегментінің ұзындығы 5-тен 560-ге мм дейін артқан 
кезде оның беріктігі екі есе төмендегені көрсетілген. Әсіресе жіптің 
беріктігіне оның құрамындағы майлағыштың мөлшері мен құрамы қатты 
әсер етеді. Майланбаған жіп үшін талшықтардың беріктігін пайдалану 
коэффициенті тек 20% құрайды. 

Жеке талшықтардың беріктігін пайдаланудың төмен коэффициенті 
диаметрі гетерогенді талшықтардың көп санынан тұратын жүйе ретінде 
жіптің өзіне байланысты. Мұндай талшықтардың тән ерекшелігі-диаметрі 
бірдей болса да, беріктік мәндерінің таралуы. Жіпте созылу күштерін 
қолданған кезде талшықтардың бір мезгілде жыртылуы орын алады, бұл 
талшықтың жалпы беріктігін пайдалану коэффициентінің төмендеуіне 
әкеледі. Жіптің бұзылу механизмін осылай елестетуге болады.-
Шыныталшықтардың серпімділік модулінің диаметрге аз тәуелділігіне 
байланысты бірдей жүктеме кезінде үлкен диаметрлі талшықтар аз созылып, 
бірінші кезекте ыдырайды. Осы талшықтар тобы бұзылғаннан кейін, қалған 
талшықтар бүкіл жүктемені қабылдайды, олар үлкен диаметрлі 
талшықтардың келесі тобы бұзылғанға дейін созылады және т. б. барлық 
жіптің жыртылуы жіптегі қалған талшықтардың жалпы беріктігі 
қолданылатын жүктемеден төмен болған кезде пайда болады. 

Жіптерді майлағыштармен немесе басқа жабысқақ заттармен сіңдіру 
оның беріктігін тиімді арттырады. «Парафинді эмульсия» типті стандартты 
майлағыш талшықтардың беріктігін пайдалану коэффициентін 70% дейін 
арттырады. Жіпті эпоксифенолмен және кейбір басқа шайырлармен толық 
желімдеу пайдалану коэффициентін 100% дейін жеткізуге мүмкіндік береді, 
желімделген жіптің бұзылу сипаты жоғарыда қарастырылғаннан айтарлықтай 
ерекшеленеді. Талшықтар арасындағы адгезия күштері қолданылатын 
жүктемеден асып кетсе, барлық талшықтар бір уақытта жұмыс істейді және 
жіп монолит болып табылады. Бұл жағдайда қолданылатын жүктеменің бір 
бөлігі талшықты ұзартуға, ал екіншісі талшықтар арасындағы адгезия 
күштерін жеңуге жұмсалады. Егер адгезия күштері аз болса, онда жіп 
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босатылып, одан әрі жойылуы желімделмеген жіп үшін жоғарыда 
қарастырылған схемаға ұқсас болады. 

Бір жіптің беріктігінің мәнін анықтаған кезде сыну күштерінің үлкен 
шашырауы байқалады. Мұндай шашырау толығымен желімделген жіп үшін 
де сақталады, яғни беріктік сипаттамаларының таралуы жіптегі жеке 
талшықтардың бір уақытта жұмыс жасауымен ғана байланысты емес. 
Жыртылу сынағы кезінде жіптің беріктігінің ауытқуының негізгі себебі-
ұзындығы бойынша жіптің әртүрлілігі. Жіптің беріктігі ұзындығы 0,5 м 
сегменттерде анықталады, олар үшін қалыңдығы бойынша ауытқулар 30% 
жетуі мүмкін. Сол шектерде жіптің беріктігі өзгереді. Жіптің ұзындығы 
бойынша жүктеме мәндерінің таралуы ғана емес, сонымен қатар жыртылу 
ұзындығы жіптің кедір-бұдырына да байланысты екендігі анықталды; 
жыртылу ұзындығы неғұрлым үлкен болса, соғұрлым аз болады. 

 
Үздіксіз Шыныталшықты қалыптастыру процесіне әйнектің 

физика-химиялық қасиеттерінің әсері 
 
Әйнектің физика-химиялық қасиеттері (тұтқырлықтың өзгеру сипаты, 

беттік керілу, кристалдану қабілеті, біртектілік және т.б.) Шыныталшықты 
қалыптаудың принципті мүмкіндігін, процестің аппаратуралық ресімделуін 
және оны өндіру көрсеткіштерін айқындайды. 

Кез-келген сұйықтықтың, оның ішінде шыны массаның бос ағыны 
белгілі бір тұтқырлық пен беттік керілу коэффициенттерінде өзінің пішінін 
сақтайды. Беттік керілу күштерінің әсерінен аз тұтқыр сұйықтықтың бос 
ағыны секіргіштермен байланысқан жеке қалыңдатуларға бөлінеді. Содан 
кейін, егер сұйықтықтың тұтқырлығы аз болып қалса, қалыңдау жеке 
сфералық тамшыларға айналады. Тұтқырлықтың жоғарылауымен сұйық 
ағынның ыдырауы қиынға соғады және ол жұқа жіптерге созылу қабілетіне 
ие болады. Сұйықтықтың талшыққа тартылу қабілетінің көрсеткіші оның 
тұтқырлығының γ беттік керілуіне қатынасы болуы мүмкін. 

Шыны массасының беткі кернеуі 1100-1400 °C температура 
аралығында аздап өзгереді, сондықтан талшықты қалыптастыру қабілеті 
шыны массасының тұтқырлығына байланысты болады. 

1.3 кестеде тұтқырлық, беттік керілу және кейбір заттардың жіпке 
тартылу қабілеті көрсетілген. 
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1.3 кесте - Тұтқырлық, беттік керілу мәндері және заттардың тартылу 
қабілеті 

Зат Тұтқырлық, пз Беттік керілу, 
дин/с Тарту қабілеті 

Су 0,010 73,0 0,00014 
Майы 1,0 33,0 0,03 
Глицерин 10,0 65,0 0,15 
Температурасы, 
°С кезіндегі 
шыны масса 

   

1400 100,0 300,0 0,33 
1300 250,0 301,0 0,8 
1200 600,0 302,0 2,0 
1100 2000,0 305,0 6,5 
1000 8000,0 308,0 21,0 

Шыны массасының төмен тұтқырлығы кезінде (фильерлік пластинаның 
жоғары температурасы) тек шыны массасының тамшылап ағуы байқалады 
және қалыптау процесін жүзеге асыру мүмкін емес. Тұтқырлықтың 
жоғарылауымен талшықты тарту мүмкін болатын сәт пайда болады, бірақ 
әйнектің «өтуі» байқалады (көзге көрінетін талшықтың қалыңдауы). Осы 
құбылыстарға сәйкес келетін шыны массасының тұтқырлығы мен 
температурасы тұтқырлықтың жұмыс аралығының төменгі шегі және 
температураның жұмыс аралығының жоғарғы шегі ретінде қарастырылады. 
Тұтқырлықтың одан әрі жоғарылауымен η/γ қатынасының жоғарылауымен 
бірге шыны массасының талшықты қалыптастыру қабілеті де артады. 

Алайда, тұтқырлықтың жоғарылауы шыны массада оны қалыптастыру 
процесінде дамитын және белгілі бір мәнге жеткенде созылу процесінің 
жалғасуына кедергі келтіретін кернеулердің жоғарылауымен бірге жүреді. 
Осы құбылыстарға сәйкес келетін тұтқырлық пен температура тұтқырлықтың 
жұмыс аралығының жоғарғы шегі және температураның жұмыс аралығының 
төменгі шегі ретінде қарастырылады. Талшық өндірудің жұмыс аралықтарын 
сипаттайтын тұтқырлық және температура мәндері фильераның 
шығысындағы шыны масса үшін анықталады; олардың шамасы фильм 
астындағы аймақтағы шыны массасын салқындату жағдайларына 
байланысты болады. 

Салқындату құрылғылары болмаған кезде тұтқырлықтың жұмыс 
аралығы шамамен 103,2-103,8 пз құрайды. Мұндай тұтқырлыққа екі қабатты 
шыны ыдыстар үшін материал ретінде пайдаланылатын платинодий 
қорытпасының қызмет ету мерзімін арттыру үшін салыстырмалы түрде 
төмен температурада (1250 °C-тан аз) қол жеткізу керек. 

Салқындату құрылғылары болмаған кезде тұтқырлықтың жұмыс 
аралығы шамамен 103,2-103,8 пз құрайды. Мұндай тұтқырлыққа екі қабатты 
шыны ыдыстар үшін материал ретінде пайдаланылатын платинодий 
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қорытпасының қызмет ету мерзімін арттыру үшін салыстырмалы түрде 
төмен температурада (1250 °C-тан аз) қол жеткізу керек. 

Микроскоп астында көрінетін кристалдар әйнекте пайда болатын 
температура температураның жұмыс аралығынан төмен болуы керек, кем 
дегенде талшық пайда болатын температура. Олай болмаған жағдайда шыны 
балқыту ыдысында кристалдар пайда болуы мүмкін, бұл талшықтардың 
бұзылуына және олардың беріктігінің төмендеуіне әкеледі. Сондай-ақ, 
әйнектің кристалдануының төмен жылдамдығы қажет, себебі бұл екі қабатты 
ыдыстағы температураны кең ауқымда өзгертуге мүмкіндік береді. 

Үздіксіз Шыныталшықты қалыптастыру процесіне әйнектің қатаю 
жылдамдығы айтарлықтай әсер етеді. Жаппай әйнек үшін мыналар 
орнатылған:  

1) шыны тұтқырлығының температураға тәуелділік қисығы неғұрлым 
тік болса, әйнектің қатаю жылдамдығы соғұрлым жоғары болады;  

2) құрамында бояғыш тотықтары жоқ әйнектердің қатаю жылдамдығы 
(Мn203 қоспағанда, олардың химиялық құрамына аз тәуелді және негізінен 
олардың жылу өткізгіштігі мен жылу сыйымдылығымен анықталады; 

3) инфрақызыл сәулелердің сіңуін тудыратын бояғыштарды қосу ішкі 
қабаттардың қатаю жылдамдығын төмендету кезінде әйнектің сыртқы 
қабаттарының қатаю жылдамдығын едәуір арттырады; 

4) әйнектің қатаю жылдамдығы оның массасына, әйнек бетінің оның 
массасына қатынасының шамасына, сондай-ақ қоршаған ортаның 
температурасы мен жылдамдығына байланысты. 

Талшықты қалыптастыру процесінде шыны массасының қатаю 
жылдамдығы тұтқырлықтың температурамен өзгеру сипатымен анықталады 
(сурет 1.19) және шыны массасын салқындату ұзақтығы (талшықты қалыптау 
ұзақтығы). 

 
 

1-сілтісізсіз шыны; 2 - бейтарап шыны; 3-бейтарап V2О5 қоспаларымен. 
Сурет 1.19 - Шыны массасының тұтқырлығының температураға 

тәуелділігі 
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Стандартты өнеркәсіптік ыдыстар үшін талшықты қалыптастыру 
ұзақтығы негізінен айналдырықтың диаметрімен және шыны массасын 
тұтынумен анықталады. Шыны массасын үнемі тұтыну және оның 
салқындату жағдайлары бірдей болған кезде, фильм астындағы аймақта 
шыны массасының салыстырмалы қатаю жылдамдығын тек әйнектің 
тұтқырлық қисығымен сипаттауға болады, оның көлбеу бұрышының тангенсі 
lgη -1/т координаттарында қатаю жылдамдығын сандық бағалау ретінде 
қызмет ете алады. Қисық неғұрлым тік болса, қатаю жылдамдығы мен 
берілген әйнек үшін шыны массасын тұтыну соғұрлым жоғары болады, ал 
қалыңдығы бірдей жіп алу үшін кішкене айналдырық диаметрі қажет болады. 

Шыны құрамына бояғыш оксидтер енгізілген кезде, мысалы, 1-3% 
СоО, қатаю жылдамдығы мен шыны массасын тұтынудың артуына қол 
жеткізілді. 

Стандартты сілтісіз және бейтарап әйнектен жасалған бір ыдыста 
салыстырмалы жағдайда жасалған жіптердің біркелкі еместігі туралы 
мәліметтер 1.20 суретте келтірілген (1 және 3 қисықтар). 

 

 
1 - бейтарап әйнек; 2 - V2О5 қоспалары бар бейтарап әйнек; 3 - сілтісіз әйнек. 

Сурет 1.20 - Әр түрлі беттік кернеуі бар әйнектерге арналған біркелкі 
емес жіп 

 
Суреттен сілтісіз әйнектен жасалған жіптің біркелкі еместігі бейтарап 

шыны жіпке қарағанда әлдеқайда төмен екенін көруге болады. Үзінділер де 
1,5 есе төмен. Осылайша, әйнектің қатаю жылдамдығы жоғарылаған сайын 
шыны массасын тұтыну артады, ал талшықтардың әртүрлілігі мен сынуы 
азаяды, яғни.қалыптау процесінің тұрақтылығы артады. 

Үздіксіз Шыныталшықты қалыптастыру процесіне әйнектің беттік 
керілуі айтарлықтай әсер етеді, оның мәні шыны массадан өткен кезде және 
талшықты тартқан кезде жаңа беттің пайда болуына жұмсалған жұмысты 
анықтайды. Шыны массасын айналдырықтар арқылы өткен кезде жаңа беттің 
пайда болуы ыдыстағы балқыманың статикалық қысымымен ішінара 
жұмсалатындықтан, шыны массасын тұтыну белгілі бір дәрежеде әйнектің 
беткі кернеуіне байланысты болады - ол беттік керілудің төмендеуімен 
артады. 
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Стандартты сілтілі емес әйнектің беткі кернеуі 1235-1310 °C 
температура аралығында - 300 дин / см құрайды. Температура төмендеген 
кезде беттік керілу баяу артады, содан кейін температураның қалыпты емес 
аралығында күрт жоғарылайды, бөлме температурасында - 1200 дин/см 
жетеді. 1250 °С температурада құрамы әртүрлі әйнектердің беттік керілуі 
270-360 дин/см аралығында өзгереді. 

Шыны беттік керілудің талшықты қалыптастыру процесіне әсері 
құрамы мен тұтқырлығы жағынан жақын және беттік керіліс шамасы 
бойынша 11% - ға ерекшеленетін екі бейтарап әйнек үшін зерттелді 
(әйнектердің біріне V2О5 беттік-белсенді зат қосылды). Осы әйнектерден 
бірдей жағдайда жасалған жіптердің біркелкі еместігі туралы мәліметтер 
(суретті қараңыз 1.20, 1 және 2-қисықтар) әйнектің беттік керілуінің 
төмендеуі талшықтың әркелкілігін төмендететінін көрсетеді. Беткі кернеуі аз 
әйнектен жасалған талшықтардың үзілуі де екі есе төмен болды. Әйнектің 
беттік керілуінің төмендеуімен металл субстраттардың шыны массасымен 
сулануы едәуір артады. Ылғалдандыру теориясына сәйкес, егер тамшы 
бетіндегі сұйық бөлшектердің өзара әрекеттесуі сұйықтық пен қатты заттың 
өзара әрекеттесу күштерінен аз болса, сұйықтық таралады және керісінше. 
Ылғалдану дәрежесін қиылысу нүктесінде қатты бет пен сұйық бетіне 
тангенс арасында пайда болатын сулану бұрышының мөлшерімен сипаттауға 
болады (сурет 1.21). 

 
 
Сурет 1.21 - Қатты субстраттың сұйықтықпен сулануының шеткі 

бұрышы 
 
Платинаның сілтісіз және бейтарап көзілдірікпен сулануы олар қызған 

кезде біртіндеп артады. Сілтілі емес әйнек үшін 850 °C және бейтарап үшін 
900 °C температурада сулану дәрежесі күрт артады (cos θ қосу белгісін 
минусқа өзгертеді); одан әрі әйнек 1200°C дейін қызған кезде сулану баяу 
артады. Сілтілі емес әйнек үшін сулану бұрышы 950 °C температурада 40 
градустан 1200 ° C температурада 18 градусқа дейін төмендейді. Әйнектің 
сулану қабілеті көбінесе сулану жүретін ортаға және субстрат материалына 
байланысты. Азот, сутегі, көмірқышқыл газы және су буларының 
атмосферасында силикат пен бор әйнектері платинаның беттерін мүлдем 
суламайды. Оттегі іздері болған кезде балқытылған әйнек дереу металдың 
бүкіл бетіне таралады. Платинада оттегі атмосферасында әйнектің таралуына 
ықпал ететін пленка пайда болады деп саналады. Металл субстраттың және 
әйнек құрамының балқытылған шыны массамен фильерлік пластинаның 
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сулануына әсері Шыныталшыққа арналған әйнектердің жаңа құрамдарын 
және шыны балқытқыш ыдыстарға арналған жаңа материалдарды әзірлеу 
кезінде ескеріледі. 

Қатты ылғалдану кезінде фильердің төменгі бөлігінде тамшылар пайда 
болмайды, шыны масса айналдырықтарды жоғары қарай жылжытады және 
олардың арасында пластина бойымен таралады, айналдырық табақшасы 
шыны массамен ағып кетеді, нәтижесінде оператордың талшықтарды 
толтыруға кететін уақыты артып, қондырғыға техникалық қызмет көрсету 
қиындайды. Бір рет ағып кеткен филер табақшасы қайтадан оңай ағып кетеді. 
Сонымен қатар, әйнек пленкасымен қапталған айналдырық қоршаған ортаға 
көбірек жылу жоғалтады және таза айналдырықтарға қарағанда суық болады; 
айналдырықтар арқылы шыны массасын тұтыну азаяды. Талшықтарды 
қалыптастыру процесінде ылғалдылықты азайту үшін шыны масса мен филе 
пластинасының температурасын төмендетіп, фильер мен шамды қоршаған 
ауа температурасын реттеу қажет. Бұған ыдыстың керамикалық оқшаулауын 
филер пластинасынан 5-10 мм қашықтықта алып тастау, сондай-ақ қосымша 
салқындату құрылғыларын қолдану арқылы қол жеткізіледі. 

Шыны массасының сапасы - химиялық құрамның тұрақтылығы, 
мөлдірлік дәрежесі, біркелкілігі, қоспалардың болуы немесе болмауы 
(шөгінділер, кристалдар, ауа және газ көпіршіктері) - көбінесе 
Шыныталшықтың қалыптасу процесінің сипаты мен қасиеттерін анықтайды. 

Шарларда ерітілген газдардың мөлшері және ерітілген газдар әйнектен 
шығарыла бастайтын температура шыны пеште әйнекті қайнатудың және 
шыны шарларды өндір шыны балқыту ыдысындағы ең жоғары температура 
шарларды өндіру температурасына жақын болғандықтан, жоғары 
температурада немесе нашар ағартылған шыны массадан талшық өндіру 
жағдайында оның ыдыста көбіктенуі байқалады. Бұл жағдайда шыны 
шарларды жүктеу жүйесі бірден өшеді және шыны массасының қысымы 
төмендейді. Шыны шарлардағы «мидж» түріндегі газ қосындылары 
талшықтың үзілуін арттырмайды. Олар талшықтың осьі бойымен созылып, 
микрокапиллярлар түзеді. 

Дөрекі (көрінетін) бұралуы бар шарлардан талшықты тарту кезінде 
қалыптау процесі жиі үзілістермен бұзылады. Жартастықтың жоғарылауы 
шөгінділер әртүрлі тұтқырлығы бар шыны массаның пайда болуына ықпал 
ететіндігімен түсіндіріледі және бұл учаскелер ыдыстың бүкіл көлеміне 
бөлінеді. 

Шыны массада өрескел, сирек кездесетін бұралулар болған кезде, 
бұралудың болуына қарағанда аз жартастар бар екендігі анықталды, бірақ 
көбінесе бұралаң. 

Айта кету керек, әртүрлі ванна пештерінде дәнекерленген бірдей 
әйнектен алынған талшықтар үзілістерде күрт өзгеруі мүмкін. Бұл әйнектің 
химиялық біркелкілігі талшықтардың сынуына әсер ететін сипаттамалардың 
бірі ғана екенін білдіреді. Басқа сипаттамаларға, мысалы, әйнек 
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құрылымының гетерогенділік дәрежесі, еріген газдардың мөлшері мен 
құрамы кіруі мүмкін. 

Сонымен, үздіксіз Шыныталшықты қалыптастыру процесіне әйнектің 
физика-химиялық қасиеттері әсер етеді және бұл шыныталшықты өндіруге 
қолданылатын әйнек құрамының шекараларын тарылтады. Талшықты алу 
үшін бетінің кернеуі төмен және қатаю жылдамдығы жоғары әйнектерді 
қолданған жөн. Шыныны қайнату технологиялық процесі полярископ 
астында күйдірілген шыныда көрінетін бұралудың болмауын қамтамасыз 
етуі тиіс. Шыны қайнату режимінің тұрақтылығына және әйнектің химиялық 
құрамының тұрақтылығына жоғары талаптар қойылады. [15, 20] 

 
Үздіксіз шыныталшықты өндірудің технологиялық процесі 
 
Шыны балқыту және оны қалыптастыруға дайындау екі қабатты шыны 

ыдыстарда жүреді. Стандартты өнеркәсіптік шыны балқыту ыдысы (сурет 
1.22) бағалы металдар қорытпасынан, негізінен платина мен родийден 
жасалған шағын габаритті (сыйымдылығы 2-5л) электр кедергі пешін 
білдіреді.Ыдыс корпусы 1 және соңғы қабырғалардан, 2 жүктеу түтіктері бар 
3 қақпақтан және 4 деңгей өлшегіш түтіктен тұрады. Төменгі жағында ыдыс 
7 айналдырықпен 8 айналдырықпен шектелген. Ыдыстың ішінде 5 экрандары 
және 9 сүзгі торы бар. Өнеркәсіптік екі қабатты ыдыстарда 100, 200, 400 
немесе 800 түйреуіш болуы мүмкін. Шыны балқыту ыдысының 
конструкциясы мыналарды қамтамасыз етуі тиіс:  

1) элементтердің, әсіресе фильерлік пластинаның, ыдыстың көзделген 
қызмет ету мерзімі ішінде жеткілікті механикалық беріктігі (бір жылға 
дейін);  

2) фильерлік пластинаны қыздырудың біркелкілігі;  
3) шыны массасының температурасын ыдыстың биіктігі бойынша 

қажетті бөлу;  
4) суық шыны шарларды жүктеудің қондырғы өнімділігіне әсерін жою; 

5) жіптің жоғары сапасы. 

 
1-бүйір қабырға; 2 – қақпақ; 3 – жүктеу түтігі; 4 – деңгей өлшегіш түтік; 5 – экран; 

6 – ток өткізгіш; 7фильер плитасы; 8 – фильера; 9 – сүзгі торы; 10-соңғы тор. 
Сурет 1.22 - Шыны балқыту ыдысы 
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Екі қабатты ыдыс 1500-5500 А Электр тогымен қызады.Ыдыс қақпағы 
ең жоғары– 1300-1450 °C, ал ең кіші филер тақтасы-1150-1250 
°Cтемператураға ие. 

Жұмыс жағдайында ыдыс толығымен шыны массамен толтырылған 
(жоғарғы қақпаққа дейінгі қашықтық 10-20 мм). Шыны массаның 
максималды температурасы шыны шарлардың балқу нүктелерінен басқа 
ыдыстың жоғарғы бөлігінде байқалады. Шарлардың балқу аймағында шыны 
массасының температурасы 1100 – 1250 °C құрайды, содан кейін ол тез 
көтеріліп, 1300 - 1350 °С жетеді және шыны масса ыдыстың төменгі 
бөлігінен өткен сайын біртіндеп төмендейді. Ыдыстың жоғарғы бөлігінде 
қабырғалардың температурасы шыны массасының температурасынан 
жоғары, төменгі бөлігінде, филер пластинасына жақын, керісінше. 

Жылу сезгіш элементтердың көмегімен шыны балқыту ыдысының 
температуралық өрісін зерттеу нәтижесінде ыдыстың көлденең қималарында 
температураның таралу симметриясының жоқтығы және ыдыстың әрбір 
нүктесі үшін уақыт өте температураның айтарлықтай тұрақсыздығы 
байқалады. Ыдыс ішіндегі шыны массасының температурасының ауытқуы 
негізінен шыны массаның суық аймақтарының шыны шарларды тиеу 
аймағынан қозғалуынан болады. Температураның ауытқуы жүктеме 
аймағында максималды және ыдыстың биіктігінде жоғалады. Жоғарыдан 
төменге бағытталған шыны массасының негізгі өндіріс ағынынан басқа, 
шыны массасының ішінде де, шыны массасы мен ыдыс корпусы арасында да 
температураның өзгеруінен туындаған конвекциялық ағындар бар. Бұл 
жағдайда әйнек массасының неғұрлым ыстық, демек жеңіл көлемі жоғары 
көтеріледі, ал балқу аймағынан суық шыны массасы өндіріс ағынының 
орташа жылдамдығынан жоғары жылдамдықпен төмен қарай жылжиды. 
Шыны балқыту ыдысындағы шыны массасының ағынын зерттеу кобальт 
тотығымен қарқынды боялған шыны шарларды қолдану арқылы және уран 
мен кальций тотығының радиоактивті изотоптарымен таңбаланған шыны 
шарларды индикатор ретінде пайдалану арқылы жүргізілді. 
Радиоактивтіліктің алғашқы іздері радиоактивті шарларды ыдысқа 
түсіргеннен кейін 30 минуттан кейін талшықта пайда болды, олар тығыздығы 
жағынан басқалардан ерекшеленбеді. Шыны массасының суық 
қабаттарының қозғалыс жылдамдығының орташа тік компоненті шамамен 
0,05 мм/сек құрады. Максималды радиоактивтілік шыны шарларды 
жүктегеннен кейін 40 минуттан кейін тіркелді. Кейіннен радиоактивтілік 
максимумдарының пайда болуының белгілі бір циклдік көрінісі байқалды 
(шамамен 30-40 минуттан кейін), бұл тор мен фильер пластинасы 
арасындағы шыны балқыту ыдысында шыны массасының айналым 
ағындарының болуын болжауға негіз берді. 1.23 Суретте ағындардың 
схемалық бейнесі көрсетілген. Бір рет тиегеннен кейін ыдыста радиоактивті 
изотоптары бар шыны шарлардың болуының жалпы уақыты шамамен 3 
сағатты құрады. 
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1.23 сурет - Шыны балқыту ыдысындағы шыны масса ағындарының 

таралу схемасы 
 
Суық шыны шарларды мезгіл-мезгіл тиеу, ыдыстың температуралық 

өрісінің гетерогенділігі және ыдыстағы шыны масса ағындарының күрделі 
көрінісі шыны массаның жылу гетерогенділігін тудырады, бұл қалыптау 
аймағында талшықтардың үзілуіне ықпал етеді. Шағын деңгейде (<50 мм) 
жұмыс істейтін ыдыстарда балқыту аймағынан келіп түсетін шыны 
массасының температурасы шынының негізгі массасының температурасымен 
орташаланып үлгермейді, соның нәтижесінде талшықтардың үзілуі жоғары 
болады. Талшықтардың сынуын жоюға байланысты жұмыстар 150 мм 
биіктікке дейін ұлғайтылған екі қабатты шыны ыдыстың заманауи дизайнын, 
ыдысқа түсетін суық шыны шарларды кешіктіретін жүктеу түтіктерінің 
астындағы экрандарды және төмен қарай қозғалатын шыны ағындарды 
«тарайтын» сүзгі торын құруға әкелді., осылайша температураны орташа 
және ыдыстағы шыны массасының біркелкілігін арттырады. 

Бұл бағыттағы келесі қадам шыны шарлардың балқу аймағы ыдыстағы 
шыны массасының қалған бөлігінен бөлінетін ыдыстарды құру болды (сурет 
1.24). 

 
1-бүйір қабырға; 2 - қақпақ; 4 - деңгей өлшегіш түтік; 5-V - тәрізді экран; 6 – ток 

өткізгіш; 7 – бүйір қабырға; 8 - фильер пластинасы; 9 – фильера; 10-сүзгі қабырғасы. 
 

1.24 сурет - V-тәрізді түтіктері бар шыны балқыту ыдысы 
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Бұл ыдыстарда V-тәрізді экран соңғы қабырғаларға дәнекерленген, 
ыдыстың бүкіл ұзындығынан өтеді. Экранның жоғарғы бөлігінде ауаны 
шыны массамен толтырған кезде ыдыстан шығуға арналған саңылаулар 
болады, ал төменгі бөлігінде - шыны массасының балқыту аймағынан 
қалыптауға дайындық аймағына өтуі үшін. Экранның биіктігі, оның пішіні, 
орналасуы және саңылаулардың ауданы шыны массасының өндіріс аймағына 
және ыдыстың жылу өрісіне қозғалыс бағытын анықтайды. Шыны 
шарлардың бөлінген балқу аймағы бар ыдыстарда ыдыстың едәуір аз 
мөлшері бар термиялық біртекті шыны масса алынады. Екі қабатты шыны 
ыдыстардың жұмысына шыны шарлардың үздіксіз берілуіне көшу оң әсер 
етеді. Бұл ретте ыдыстағы шыны массасының деңгейінің өсуі оның 
өнімділігін 5-10% - ға арттыруға мүмкіндік береді. 

Шыны массасының жылу және химиялық біркелкілігінің одан да 
жоғары дәрежесіне шыны шарлардың орнына ыдысқа балқытылған шыны 
масса беру арқылы қол жеткізіледі, ол тікелей зарядтан немесе әйнекті 
алдын-ала балқыту құрылғыларынан бір сатылы әдіспен алынады. 

Шыны балқыту ыдысындағы шыны шарлардың балқуы әйнектің 
кристалдануының жоғарғы шегінің температурасымен және шыны 
массасының көбіктену температурасымен шектелген температура 
аралығында жүреді. Шыны шарлардың температурасы неғұрлым жоғары 
болса, соғұрлым тез ериді; сонымен қатар, жоғары температурада ыдыстағы 
әйнек массасының деңгейінің өзгеруі күрт өзгереді және жүктеу жүйесінің 
анықтығы артады. Сондықтан өлшенген жүктемесі бар ыдыстардағы 
шарлардың балқу аймағындағы шыны массасының температурасы 1300-
1350°c болуы керек, бірақ әрқашан оның көбіктену температурасынан төмен. 

Ыдыстың жоғарғы бөлігіндегі шыны массасының қажетті 
температурасына оның балқу қабілеті мен шыны массасын алудың дұрыс 
қатынасы арқылы қол жеткізіледі. Бұл позицияны жоғары деңгейлі 200 
филерлі ыдыстың жұмыс мысалында қарастырыңыз. Ондағы шыны массасын 
жылыту негізінен ыдыстың қақпағы, бүйір және соңғы қабырғалары 
шығаратын жылу есебінен жүреді. Шыны массасының максималды алынуы 
диаметрі 9-11 мкм болатын талшықты өндіру кезінде күніне шамамен 130 кг 
құрайды. Ыдыстың жоғарғы бөлігінің температурасын өзгеріссіз сақтай 
отырып, шыны массасын алуды одан әрі арттырдық делік. Бұған диаметрі 
немесе айналдырық санын көбейту арқылы қол жеткізуге болады; бір 
уақытта шыны шарлардың түсу жиілігі артып, шыны массасының 
температурасы төмендей бастайды. Шыны шарлардың келесі бөліктері суық 
шыны массаға түсіп, еруге уақыт болмайды; олар жиналып, жүктеу 
түтіктерін бітеп тастайды. Шыны массасының деңгейі төмендейді. Мұндай 
ыдыста қалыпты қалыптастыру процесін сақтау мүмкін емес. Сипатталған 
режиммен кейде ыдыстардың жаңа түрлерін сынау кезінде күресуге тура 
келеді. 

Өндірістік жағдайда шыны массасын алуды фильер пластинасының 
температурасын жоғарылату арқылы көбейтуге болады, бірақ тек белгілі бір 
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шектерге дейін; тым жоғары температура кезінде пленка астындағы аймақта 
талшықтар күйіп кетеді немесе ыдыстың жоғарғы жағында шыны масса 
көбіктенеді. 

Шыны массасын ыдыстан алу шыны массасының термиялық 
біркелкілік дәрежесін анықтайтынын есте ұстаған жөн. Талшық диаметрінің 
төмендеуімен шыны массасының жылу біркелкілігіне қойылатын талаптар 
артады. Егер диаметрі 10 мкм талшықты өндіру кезінде 200 фильерлік ыдыс 
тәулігіне 130 кг түсірумен қалыпты жұмыс істейтін болса, онда диаметрі 6 
мкм талшықты алу және өндіру кезінде үзілудің жоғарылауы байқалады. 
Шығару шамамен 2 есе азайған кезде ғана қалыптау процесі тұрақты жүреді. 
Өндірілетін талшықтың диаметрі азайған кезде шыны массасын алуға 
пропорционалды түрде азайту керек немесе алуды сақтай отырып, шыны 
массасының жылу біркелкілігінің жоғарылауын қамтамасыз ететін ыдыстың 
дизайнына өзгерістер енгізу керек. 

Шыны шарларды балқыту үшін қажет жылу мөлшерін 
ыдыскорпусының температурасының өзгеруімен, сондай-ақ ыдысқа 
«қосымша қыздыру элементтерін» енгізу арқылы реттеуге болады. Мұндай 
элемент, атап айтқанда, V-тәрізді экран, ыдыстың соңғы қабырғаларына 
дәнекерленген. Қыздыру элементтері шығаратын жылу мөлшері олардың 
көлденең қимасына пропорционалды. Жылытқыштардың көлденең қимасын 
әйнек массасын алуға пропорционалды түрде өзгерту Шыныталшықты 
тұрақты қалыптастыру процесі үшін қажет шыны масса температурасына 
жетеді. 

Балқыту камерасы бар ыдыстардың ерекшелігі-шыны массасын 
ыдыстан алу мен шыны шарларды жүктеу қарқындылығы арасында тікелей 
байланыстың болмауы. Жүктеу жүйесі тек балқыту камерасында деңгейдің 
тұрақтылығын қамтамасыз етеді. Егер экрандағы саңылаулар арқылы 
айналдырықтардан гөрі әйнек көп болса, онда балқыту камерасының 
астындағы ыдыстың көлемі шыны массамен толтырылады. Егер камераның 
өткізу қабілеті ыдыстан алынғаннан төмен болса, онда шыны шарларды 
тиеудің қалыпты жұмыс істеп тұрған жүйесінде де ыдыстың қазбалы 
бөлігіндегі шыны массасының деңгейі камерадан төмен болады. Шыны 
массасын алу оның балқыту камерасынан келетін мөлшеріне тең болғанша, 
шыны массасын тұтыну деңгейінің төмендеуі және, демек, шыны массасын 
тұтыну орын алады.  

Осындай құбылыстардың алдын алу үшін балқыту камерасының өткізу 
қабілеті ыдыстан шыны массасын алудан 10-20% артық болуы тиіс. 

Мөлшерленген тиеу кезінде шыны шарлардың балқу қарқыны оларды 
шыны балқыту ыдысына беру жиілігімен белгіленеді және жарамды жабдық 
кезінде шыны массасының деңгейі деңгей өлшегіш иненің жағдайымен 
анықталады. Шыны шарларды үздіксіз беру кезінде ыдыстың балқыту 
қабілеті негізінен оның құрылымымен анықталады және шыны массасын 
алуға сәйкес келуі керек (рұқсат етілген ауытқу ±10%). Ыдыстың балқу 
қабілеті алынғаннан едәуір асып кетсе, шыны массасын жүктеу түтіктері 
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немесе жарықтар арқылы толтыруға болады, бұл қысқа уақыттан кейін (3-15 
күн) шыны пластинаның шыны массамен ағып кетуіне әкеледі. Шыны 
массасын құю қаупі болған жағдайда ыдыстың жоғарғы бөлігіндегі 
оқшаулаудың қалыңдығын азайтады немесе шыны шарларды балқыту 
аймағына жібереді. 

Кішкентай ыдыстарды жасау және платинородий қорытпасын үнемдеу 
шпалдардың тығыз орналасуымен мүмкін болады. Алайда, филерлер 
арасындағы қашықтық азайған кезде келесі жағымсыз құбылыстар 
байқалады:  

1) диаметрі фильердің диаметрінен үлкен болатын фильерлерде пайда 
болатын тамшылар біріктіріледі және бұл талшықтарды толтыруды 
қиындатады;  

2) фильер қабырғаларының температурасы көтеріледі және сонымен 
бір мезгілде фильердің шыныпассамен ағу қаупі бар; 

3) фильердің қызуы біркелкі болмайды - олардың температурасы 
шеттерінен ортасына қарай ұлғаяды, бұл шыны массасын тұтынуда елеулі 
айырмашылыққа әкеп соғады; 

4) олардың жануына байланысты талшықтардың үзілуі артады. 
Айналдырықтардың тығыз орналасуымен, айналдырықтар арқылы 

шыны массасын тұтыну өскен жағдайда, қалыптау аймағының бірлігіне 
айналдырықтар мен шыны массалар енгізген жылу мөлшері артады. 

Егер шыны массасын салқындату әдісі өзгеріссіз қалса, онда әр 
шамның салқындату қарқындылығы төмендейді және жоғарыда аталған 
жағымсыз құбылыстар пайда болады. Оларды болдырмау үшін шыны 
массасының температурасын төмендету немесе артық жылу алуды 
қамтамасыз ету қажет. 

Талшықтардың қалыпты толтырылуына шыны массасының 
температурасы 30-40 °С төмендеген кезде қол жеткізіледі, ал шыны 
массасының шығыны едәуір азаяды және фильердің тығыздалған 
орналасуынан фильер пластинасының ауданы бірлігінен шыны массасын 
алудың әсері аз болады. Сонымен қатар, өндірістің жұмыс 
температурасының жоғарғы шегінің төмендеуі температураның бүкіл жұмыс 
аралығын тарылтады және процесті тұрақтандыруды қиындатады. 
Осылайша, қосымша жылу алусыз тығыздағыштардың тығыздалуы ыдыс 
аймағының азаюының және платинодий қорытпасының шығынын азайтудың 
экономикалық әсері электр пешінің өнімділігінің төмендеуімен басылғанша 
ғана ұтымды болады. 

Фильерлік пластинадағы фильерлер бойлық және көлденең қатарларға 
топтастырылады. Ыдыстар ұзартылған пішінді болғандықтан, қосымша 
салқындату құрылғыларынсыз оларды бойлық қатарларға орналастыру 
ұтымды. Симметрия мен салқындату қарқындылығына сүйене отырып, 
фильердің бір қатарда орналасуы ең жақсы деп саналуы керек. Егер екі 
бойлық қатармен олар бірдей асимметриялы түрде жылынса, онда үш 
қатардың көмегімен орталық қатарлар сәл қызады. 
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Фильер асты аймағындағы шыны массасын салқындату 
жағдайларының қондырғылардың жұмысына, Кп.в пайдалы уақыт 
коэффициентіне әсерін қарастырыңыз олардың жұмысында және әртүрлі 
конструкциядағы 400-фильерлі шыны балқыту ыдыстарына және фильердің 
үш қатарлы орналасуы бар 200-фильерлі стандартты ыдысқа арналған 
талшықтардың үзілуі. 

Қалыптау аймағында шыны массасын суыту қарқындылығы қондырғы 
жұмысының технологиялық режимдерінде оның ең жоғары өнімділігін 
қамтамасыз ететін бір фильер арқылы шыны массасының шығысы бойынша 
бағаланды. 

Көлденең бағытта фильерлер санының үштен төртке дейін артуымен 
(сурет 1.25) салқындату қарқындылығы 23% — ға, ал сегізге дейін-32% - ға 
төмендейді. Шыны массасын қосымша салқындатпай, 4 қатарлы шпалдардың 
максималды орналасуы экономикалық тұрғыдан негізделген. 5 қатарлы 
орналасудың өзінде, спиннерлер орталық және шеткі айналдырықтардағы 
шыны массасының температуралық айырмашылығы байқалады 
(тамшылардың пайда болу жылдамдығы бойынша). 

 
1.4 кесте - Салқындату қарқындылығының, салыстырмалы 

өнімділіктің, пайдалы уақыт коэффициентінің және Шыныталшық жіптерінің 
үзілуінің өзара байланысы 

Ыдыс Салыстырмалы 
салқындату 

қарқындылығы 

Салыстырма
лы өнімділік 

Пайдалы әсер 
коэффициенті 

1 кг 
жіпке 
үзік 

200-фильм 3-жол 1,0 1,0 0,86 1,62 
200-фильм 3-жол 0,77 1,53 0,87 0,42 
200-фильм 3-жол 0,68 0,92 0,58 6,0 
200-фильм 3-жол 0,85 1,69 0,85 1,0 
200-фильм 3-жол 0,96 1,84 0,83 0,41 

 

 
 

1-фильерлік пластина; 2-фильера 
1.25 сурет - Фильердің 4 қатарлы орналасуы бар шыны балқытушы 

ыдысы 
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Егер филерлер алты немесе одан да көп қатарға орналастырылса, онда 
ең ұтымды-оларды көлденең жалғыз немесе қосарланған қатарларға 
топтастыру, олардың арасында салқындатқыш қабырға экрандарын 
орналастыру (сурет. 1.26). 

 
 

1.26 сурет – 8-қатарлы филер және салқындатқыш құрылғысы бар 
ыдыстың филерлі пластинасы 

 
Бұл жағдайда шыны массасын салқындату қарқындылығы 3 қатарлы 

ыдыстарда оның салқындату қарқындылығына тең болады, ал 400 фильерлік 
ыдыстың өнімділігі қосымша салқындатусыз 200 фильерлік ыдыстардың 
өнімділігімен салыстырғанда 1,7-1,9 есе артады. 

Шамадан тыс жылуды кинофильдер аймағынан шығарудың басқа 
тәсілдері бар, олар тиімділіктің жоғарылауымен келесі ретпен 
орналастырылуы мүмкін: экрандардың плиталық жиектерін филерлер 
арасында орналастыру, филерлер арасында қуыс су ағатын элементтерді 
орналастыру, субфильдер аймағынан ауаны сору, субфильдер аймағына ауа 
беру. 

Шыны массасын салқындатуды күшейтудің үздіксіз Шыныталшықты 
өндіруге арналған қондырғылардың жұмысына әсері бірнеше бағытта 
көрінеді. Шамнан жылу алу жылдамдығының жоғарылауы оның беткі 
қабатының температурасының төмендеуіне әкеледі, ал қабаттың тұтқырлығы 
мен шамның қаттылығы сәйкесінше артады. Нәтижесінде әйнектің «өтуі» 
әйнек массасының (филе пластинасының) жоғары температурасында 
байқалады. Өндірістің жұмыс аралығы жоғары температураға қарай 
жылжиды, бұл шыны массасын тұтынудың үлкен мәндеріне сәйкес келеді 
және, ең бастысы, тарту күштерінің әсерінен шыны массада пайда болатын 
кернеулердің төмендеуі. Бұл қалыптау аймағындағы талшықтардың үзілуінің 
айтарлықтай төмендеуіне әкеледі. Сонымен қатар, қалыптау аймағында 
шыны массасын салқындатудың күшеюі жеке талшықтар мен жіптердің 
температурасының төмендеуіне әкеледі. Нәтижесінде майлау 
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құрылғысындағы талшықтардың үйкелісі азаяды. Қалыптау аймағында және 
майлау құрылғысындағы жіптегі талшықтардың кернеуі бір уақытта азайған 
кезде, талшықтың тартылу жылдамдығы артады. Осылайша, қалыптау 
аймағында шыны массасын салқындатудың күшеюі шыны массасын 
тұтынудың артуына, қалыптау процесінің тұрақтылығының жоғарылауына 
және қондырғының өнімділігінің тиісті өсуіне әкеледі. 

Екі қабатты ыдыстар көп мөлшерде электр энергиясын тұтынады 
(ыдыстың мөлшеріне байланысты 7-25 кВт). Қыздыру нәтижесінде пайда 
болатын жылу (~20%) әйнекті балқыту және жылыту үшін қолданылады. 
Қалған жылу мөлшері ыдыстағы шыны массасының қажетті температуралық 
таралуын ұстап тұру, қоршаған ортаға және электр жабдықтарына жылу 
шығынын өтеу үшін жұмсалады. 

Шыныталшықты өндіру үшін әйнекті балқыту және шыны массасын 
қалыптастыру температурасына дейін қыздыру шығындары пайдалы. Қалған 
жылу шығыны талшықты қалыптастыру процесінің жетілмегендігінен 
болады. Олардың үлесі үздіксіз Шыныталшықты алу үшін неғұрлым өнімді 
ыдыстар мен қондырғылар жасалуына қарай төмендеуі тиіс. 

Ыдыстың әртүрлі элементтерінде бөлінетін Q (в ккал/сағ) жылу 
мөлшерін бірінші жуықтауда формула бойынша есептеуге болады: 

 
𝑄𝑄 = 0.24 ∙ 𝐼𝐼2 ∙ 𝑅𝑅,                                         (1.10) 

 
Мұнда I - ток күші, А; 
R - ыдыс элементінің кедергісі, Ом. 
 
Ыдыс элементінің электрлік кедергісі теңдеу арқылы анықталады: 
 

𝑅𝑅 = 𝜌𝜌𝑡𝑡
𝑙𝑙
𝑆𝑆 ,                                                   (1.11) 

 
Мұнда ρt-оның жұмыс температурасындағы қорытпаның көлемдік 

кедергісі (Ом·см); 
l - элемент ұзындығы, см; 
S - элементтің көлденең қимасының орташа ауданы, см2. 
 
Токтың элементтерге таралуы ОМ заңына сәйкес ыдыстың электр 

тізбегіндегі олардың қосылу ерекшеліктерін ескере отырып есептеледі (сурет 
1.27). 
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R1 - ток өткізгішінің кедергісі; R2 –шеткі қабырғаның кедергісі; R3 – қақпақтың 
кедергісі; R4 – экранның кедергісі; R5 – бүйір қабырғаның кедергісі; R6 - фильерлік  

пластинаның кедергісі. 
Сурет 1.27- Шыны балқыту ыдысының электр схемасы 
 
Ыдыстың жеке элементтерімен шығарылатын жылу шығыны мен 

мөлшерін салыстыру кезінде жылу тепе-теңдігінің ең үлкен сәйкессіздігі 
филер тақтасы үшін байқалады, ол үшін қоршаған ортаға жылу шығыны 
оның жылу түсімінен едәуір асып түседі. Жетіспейтін жылу шыны массамен 
енгізіледі, оны талшықты қалыптастыру процесі үшін қажет болғаннан көп 
мөлшерде қыздыру керек. Шыны массасының кейбір қызып кетуі оның жылу 
біркелкілігіне оң әсер етеді. 

Шыны балқыту ыдыстарын есептеуде қолданылатын электр тізбегі тек 
бір тұтасқа қосылған ыдыс элементтерінің нақты өзара әрекеттесуін өрескел 
көрсетеді. Токтардың нақты таралуы есептелген мәліметтерден айтарлықтай 
ерекшеленеді. 

Платинодий екі қабатты шыны ыдыстар шамамен 103 - 104 Ом 
кедергісіне ие, ол температураның жоғарылауымен жоғарылайды. Мұндай 
төмен қарсылық жоғары ток күшімен жұмыс істеу қажеттілігіне әкеледі, ал 
ток тығыздығы 1000 °С (20-25 а/мм) жоғары температурада платинодий 
қорытпасы үшін шекті рұқсат етілген мәндерге жақындайды. 

Ыдыстарды жобалау кезінде Шыныталшықтың өзіндік құнының едәуір 
бөлігін құрайтын платинодий қорытпасын ең аз тұтыну кезінде 
ыдысжұмысының берілген технологиялық параметрлеріне қол жеткізу керек. 
Сондықтан есептеулерде элементтердің көлденең қимасы құрылымның 
механикалық және электрлік беріктігі тұрғысынан минималды түрде 
қабылданады (электрлік - ток өткізгіштер мен бүйір қабырғалардың 
қалыңдығын анықтау кезінде, механикалық - ыдыстың бойлық элементтерін 
есептеу кезінде). 

Параллель орналасқан ыдыстың жеке элементтері шығаратын жылу 
мөлшері-филе плитасы, бүйір қабырғалары, экран, қақпақ (1.26 суретті 
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қараңыз), олардың көлденең қимасының абсолютті шамасымен емес, 
аудандардың арақатынасымен анықталады. 

Осы қатынастарды өзгерту арқылы олар ыдыстың биіктігі бойынша 
температураның қажетті таралу қисығына және ыдыстың балқу және өткізу 
қабілеттілігіне сәйкес келеді. 

Ыдыстың жеке элементтерін жобалау кезінде олардың жұмысының 
ерекшелігі ескеріледі. Сонымен, жүктеу түтіктерінің минималды диаметрі екі 
шыны шардың бір уақытта өту қажеттілігімен, түтіктердің биіктігі шыны 
массасын көбейту мүмкіндігімен және электр пешін орнату схемасымен 
анықталады. Жүктеу түтіктерінің негіздері қақпақтың іргелес бөліктерімен 
бірге суық шыны шарларды тиеу кезінде көптеген температуралық 
соққыларға, сондай-ақ шарлардың бетінен ұшып кететін кішкене шыны 
бөліктердің механикалық соққыларына төтеп береді. Ыдыстардың қызмет ету 
мерзімін арттыру үшін түтіктер мен қақпақтардың бұл бөліктері ыдыстың 
балқыту қабілетін қамтамасыз ету үшін қажет болғаннан гөрі қалыңдықта 
жасалады. 

Элементтердің көлденең қимасының арақатынасы жаңа 
ыдысконструкцияларын жасау кезінде өзгереді. Өндірістік жағдайларда 
шыны балқыту ыдысының әртүрлі бөліктерінде бөлінетін жылу мөлшерінің 
(және, демек, қыздырудың) арақатынасын реттеу үшін оны монтаждаудың 
әртүрлі схемалары қолданылады. Мысалы, керамикалық оқшаулаудан 
шығаруды өзгерту, салқындатқыш элементтерді филер асты аймағына енгізу 
немесе оны суық ауамен үрлеу арқылы филер пластинасынан жылу алуды 
көбейтіңіз; бұл жағдайда филер табақшасы ыдыстың жоғарғы бөлігінің 
температурасы аздап төмендеген кезде төмен болады. Содан кейін филер 
пластинасының температурасы алдыңғы деңгейге жеткізіліп, ыдыстың 
жұмыс тогын жоғарылатады, нәтижесінде ыдыстың жоғарғы бөлігіндегі 
температура көтеріледі. Осылайша, ыдыстың жоғарғы және төменгі бөлігінің 
жылыну коэффициентінің өзгеруіне қол жеткізіледі. Ұқсас әсерді ыдыстың 
жоғарғы бөлігінің оқшаулауын күшейту арқылы алуға болады. Егер сіз 
тамырдың жоғарғы бөлігінің температурасын өзгертпестен төмендетуіңіз 
керек болса, онда, керісінше, фильер тақтасының оқшаулауын (жылу 
шығынын азайту) немесе ыдыстың жоғарғы жағынан жылу алуды 
күшейтіңіз.Ыдыстың жұмыс тогы азаяды. 

Ыдыстың ұзындығы бойынша филер пластинасын қыздыру белгілі бір 
дәрежеде ток өткізгіштің су салқындатылған қысқыштарының ұштарынан 
ыдыстың соңғы қабырғаларына дейінгі қашықтықты өзгерту арқылы 
реттеледі. Бұл қашықтық азайған кезде ыдыстың шеттеріндегі температура 
төмендейді, ал ыдыстың орталық бөлігінде өзгеріссіз қалады; қашықтықтың 
жоғарылауымен ыдыстың шеттеріндегі температура жоғарылайды. Бұл әсер 
екі себепке байланысты. Суық ток өткізгіштер жақындаған кезде ыдыстың 
соңғы қабырғалары, соның ішінде филе плитасы арқылы жылу беру артады. 
Ыдыс  элементтерінің кедергісі төмендейді, бұл тұрақты ток күшімен 
пластинаның соңғы қабырғасы мен шеттерінің жылу беруінің төмендеуіне 



79
  
 

және ыдыстың ортаңғы бөлігінің температурасының жоғарылауымен 
олардың температурасының қосымша төмендеуіне әкеледі. 

Осылайша, шыны балқыту ыдысынан шыны массасын алу, әйнектің 
құрамы, монтаждау схемасы, ыдыстың жұмыс параметрлері өзгерген кезде, 
тек шпалдардың диаметрін ғана емес, сонымен қатар ыдыстың басқа 
элементтерінің параметрлерін де түзету қажет. Іс жүзінде тек 
айналдырықтардың диаметрі өзгеретіндіктен, біріктірілген екі қабатты шыны 
ыдыстардың максималды тиімділігі тек белгілі бір қалыңдықтағы жіпті жасау 
кезінде қол жеткізіледі 

Талшықтардың үзілуін төмендету және электр пешінің өнімділігін 
арттыру мақсатында ыдыстың жұмыс режимін баптау кезінде әйнектің 
технологиялық параметрлерінің немесе құрамының өзгеруінің шыны 
массасын жұмсауға әсерін ғана емес, сондай-ақ шыны массасын жұмсаудың 
және шыны балқыту ыдысының балқыту және өндіру аймақтарының 
қыздыру дәрежесінің арақатынасын да ескеру қажет. [16] 

 
Шыны массасын кинофильм астындағы қабатта салқындату 
 
Кинофиль астындағы аймақта шыны массасын салқындату 

қарқындылығы ондағы ауа ортасының жай-күйімен, фильерлер мен 
салқындату құрылғыларының конструкциясымен анықталады. Субфильер 
аймағында температураның таралуы және ауа қозғалысының сипаты әйнек 
массасының салқындату дәрежесіне, қалыптау аймағындағы талшықтың 
диаметрі мен сынуына айтарлықтай әсер етеді. Түтінді ағындар мен бір 
шетінен бекітілген Шыныталшықтан жасалған жұқа жіптердің қозғалысын 
бақылау стандартты өнеркәсіптік қондырғының субфильер аймағында ауа 
ағындарының бағыты мен қарқындылығын анықтауға мүмкіндік берді. 
Талшық тартылмаған жағдайда (сурет 1.28 а), үш ауа ағыны бар: пластинаға 
перпендикуляр бағытталған көтерілу, суық ауа ағыны және қыздырылған 
ауаның екі көлденең ағыны фильер пластинасының екі жағында (сол жақ — 
орнатудан және оң жақ - орнатуға). Төменгі температура аймағына 
бағытталған сол жақ ағын оңға қарағанда күшті. Тарту процесінде (сурет 
1.28. Б) қозғалатын талшықтар олардың қатарлары арасында орналасқан 
көрші ауа қабаттарын алып кетеді, бұл талшықтардың қозғалысы бағытында 
қарқынды ауа ағынының пайда болуына әкеледі. Ауа ағынының қоректенуі 
негізінен қондырғының жақтауынан талшықтарға перпендикуляр қозғалатын 
ауаның әсерінен болады.Талшықты байламның екінші жағында өндірістік ауа 
ағыны арқылы ауаның іргелес қабаттары лақтырылады, ал спиннерет 
тақтасының жанында ауа ағыны аз мөлшерде ғана тасымалданады. 
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а - қозғалмайтын белдекұстағыш кезінде; б – талшықты тартқанда; в – қорғаныс 

камерасы болған кезде; 1 – қондырғы қаңқасы; 2 – электр пеші; 3 - шыны балқыту ыдысы; 
4-жіп жинағыш. 

1.28 сурет - Қондырғының филер асты аймағындағы ауа ағындары 
 
Талшықтармен қозғалатын ауа ағыны майлау құрылғысымен бұзылады 

және бағытты ішінара өзгертеді, жоғары қарай жылжиды; орнату жақтауы 
мен талшықтар шоғыры арасында айналмалы ағын пайда болады, оған 
қоршаған ауа қабаттары қатысады. Қыздырылған ауаның шығатын көлденең 
ағындары сақталады. Өндіріс ағынының негізгі бөлігі инерция арқылы төмен 
қарай қозғалады немесе жіпті орауышқа апарады. 

Осылайша, кинофильм аймағында тұрақты ауа ағындары бар. 
Түтінделген ауа ағындарын бақылау олардың турбуленттілігін көрсетеді. 
Айналдырықтар мен баданалар әр түрлі бағытта қозғалатын өндірістік және 
жылу ауа ағындарының шекарасында, яғни ауа ортасының күйі мен 
температурасының тұрақсыздығына әкелетін ең үлкен тербелістер аймағында 
орналасқан. Жобалар мен басқа себептерге байланысты өндіріс цехында 
пайда болатын сыртқы ауа ағындары бұл құбылыстарды күшейтеді. 

Ауа ағындарының қалыптау процесіне әсерін анықтау үшін 
талшықтардың үзілуі және олардың диаметрінің ауытқуы қалыптау 
аймағындағы ауа ағындарын жасанды түрде күшейтті немесе оларды осы 
аймақта әлсіретті. Ауа ағындарының көзі ретінде реттелетін айналу 
жылдамдығы бар үстел желдеткіші қолданылды. Әлсіз ағындардың әсері 
талшықтардың айтарлықтай діріліне әкелетіні анықталды, ал ағындар 
критикалық жылдамдыққа жеткеннен кейін жеке талшықтардың сынуы 
басталады. Ауа ағындарының жылдамдығы жоғары сезімтал қанатты 
анемометрдің көмегімен алдын-ала есептелген. 100, 140 және 200 фильер 
саны бар шыны балқыту ыдыстары үшін талшықтардың сынуы орын алатын 
ауа ағындарының критикалық жылдамдығы суретте көрсетілген. 1.29 
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1.29 сурет - Шамдарды қоршап тұрған ауа ағындарының шекті рұқсат 

етілген жылдамдығының шыны балқыту ыдысының айналдырықтарының 
санына тәуелділігі 

 
Суреттен сенімділік коэффициенті кезінде үздіксіз шыныталшықты 

өндіруге арналған қондырғының субфильерлік аймағында фильер 
пластинасына бағытталған ауа ағындарының рұқсат етілген жылдамдығы 0,5 
м/сек аспауы керек екендігі көрінеді.  

Ауа ағындарының шекті рұқсат етілген жылдамдығының төмендеуі 
әйнек талшықтарының үзілуінің ықтималды сипатын көрсетеді. Алайда, ауа 
ағындары талшықтардың үзілуінің негізгі себебі емес деп болжауға болады, 
себебі қондырғыларды қалыпты пайдалану жағдайында мұндай қарқынды 
және бағытталған ауа ағындары сирек байқалады. 

Ауа ағындарының жылдамдығы критикалық деңгейден төмен және 
онсыз желдеткішпен жасалған талшықтардың әртүрлілігі мен жіптің біркелкі 
еместігін зерттеу ауа ағындарының жоғарылауы талшықтардың әр түрлі 
орналасуының жоғарылауына әкелетінін көрсетті, ал кейбір жағдайларда 
жіптің қалыңдығы немесе массасы бойынша біркелкі емес.төмендеді.  

Сыртқы ауа ағындарының талшықты қалыптастыру аймағына әсерін 
шектеу үшін қатайтылған әйнектің алдыңғы қабырғасы бар қорап түрінде 
жасалған қорғаныс камерасы қолданылды.  

 
1.1.5 Талшықты өндіруге арналған қондырғылардың өнімділігі 

және оған технологиялық параметрлердің әсері. 
 
Үздіксіз Шыныталшықты өндіруге арналған қондырғының өнімділігі 

талшықтың диаметрімен, қондырғының пайдалы жұмыс уақытының 
коэффициентімен, шыны балқыту ыдысының фильер санымен және 
талшықты тарту жылдамдығымен анықталады. 

Қондырғылардың өнімділігі талшық диаметрінің ұлғаюымен артады; 
мысалы, диаметрі 6-дан 10-ге мкм дейін өзгерген кезде ол 1,7 есе артады.Осы 
тұрғыдан алғанда, әрбір нақты жағдайда талшықтың максималды диаметрін 
пайдалану ұтымды. Алайда, қалыңдығы 0,08 мм-ден аз электр оқшаулағыш 
маталар, сәндік маталар мен тұрмыстық маталар, жұқа өткізгіштерді орауға 
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арналған бұралған жіптер және басқалары сияқты бірқатар материалдарды 
тек кішкентай диаметрлі талшықтар негізінде жасауға болады. 

Қондырғының теориялық өнімділігі уақыт бірлігіне ыдыстан шыны 
массасын алу шамасымен, яғни бір фильер арқылы өтетін шыны массасын 
тұтынуға фильерлер санының көбейтіндісімен анықталады. Технологиялық 
параметрлердің шыны массасын тұтынуға, демек, қондырғының теориялық 
өнімділігіне әсері жоғарыда қарастырылды. 

RF қондырғысының өнімділігі RT қатынасының теориялық 
өнімділігімен байланысты: 

 
Рф = Рп.в. − 𝐷𝐷б ,                                       (1.12) 

 
Мұнда Кп.в - қондырғының пайдалы жұмыс уақытының коэффициенті; 
Dб-қарастырылып отырған уақыт кезеңіндегі ақаулы жіптің саны. 
 
Теориялық өнімділіктің өсуі әрдайым жарамды талшықтың көбеюіне 

әкелмейді, егер Кп.в коэффициенті төмендесе немесе Dб өседі. Dб және Кп.в 
шамалары.в. едәуір дәрежеде талшықты өндірудің технологиялық режимімен 
– қазбаның технологиялық параметрлерінің үйлесімімен анықталады 
(фильерлік пластинаның температурасы, талшықты тарту жылдамдығы, 
ыдыстағы шыны массасының деңгейі, фильер диаметрі). 

 
Технологиялық параметрлердің қондырғылардың өнімділігіне 

және талшықты қалыптау тұрақтылығына әсері 
 
Фильер пластинасының температурасының әсері 
Фильер пластинасының температурасы оптикалық пирометрмен немесе 

термопармен анықталады. Екі жағдайда да өлшеу қателіктері 50 °C-қа жетуі 
мүмкін, бірақ олардың салыстырмалы өзгерістері температураның нақты 
өзгеруіне және шыны массасының тиімді тұтқырлығының есептелген 
өзгеруіне сәйкес келеді. 1.30 суретте талшықтардың үзілуі мен жіптің 
біркелкі еместігі үш қатарлы 200-филерлі ыдыс пен сілтілі емес шыны үшін 
филерлі пластинаның температурасына тәуелділігі көрсетілген. 

Суреттен филе тақтасының температурасы 1150-1170 °C кезінде 
қалыңдығы бойынша жіптің ең аз үзілуі және біркелкі еместігі байқалады. 

 Пластинаның температурасы осы мәндерден төмен болған кезде, 
қалыптау аймағындағы талшықтардың үзілуі және майлау құрылғысындағы 
жіп шыны массасындағы түзуші күштердің, кернеулердің өсуіне және 
әйнектің кристалдануының теріс әсеріне байланысты артады. 

Жоғары температурада жіптің үзілуі мен біркелкі еместігі де артады, 
талшықтарды толтыру қиынға соғады, ал 1210 °C-тан жоғары температурада 
толтыру кезінде талшықтардың жануы күрт артады. 



83
  
 

 
1.30 сурет - Жіптің кедір-бұдырлығы (1 қисық) мен талшықтардың 

үзілуі (2 қисық) фильер пластинасының температурасына тәуелділігі 
 
Филе тақтасының температурасының жоғарылауымен кедір-бұдырдың 

жоғарылауы шыны массасын тұтынудың артуынан болады. 1200 °C-тан 
жоғары температурада кедір-бұдырдың төмендеуі, мүмкін, ыдыстағы шыны 
массасының химиялық және термиялық біркелкілігінің жоғарылауымен және 
фильердің температуралық өрісінің біркелкілігімен байланысты. Осылайша, 
белгілі бір салқындату жағдайлары үшін талшықты қалыптастыру процесі ең 
тұрақты болатын филер пластинасының температуралық мәні бар. Екі және 
үш қатарлы ыдыстар үшін бұл температура алюминий-боросиликат әйнегінің 
кристалдануының жоғарғы шегінен 15-20°С жоғары. Салқындату 
құрылғыларымен бірге жұмыс істейтін көп қатарлы ыдыстар үшін ол 
біршама төмен, бірақ бұл ыдыстар үшін шыны массасының шығуындағы 
орташа температура үш қатарлы ыдыстарға қарағанда 10-20°C жоғары. 
Шыны массасын салқындату қарқындылығының жоғарылауымен қалыптау 
аймағында филер пластинасының оңтайлы температурасы төмендейді және 
шыны массасының температурасы көтеріледі. 

Көп қатарлы ыдыстарға қызмет көрсету кезінде операторлар жекелеген 
талшықтардың үзілуінен кейін пайда болатын тамшыларды фильерден алып 
тастамайды; ең болмағанда бір талшықтың үзілуі процесті тоқтату және 
барлық талшықтарды қайта толтыру қажеттілігіне әкеледі. Сондықтан 
талшықтардың үзілуі қондырғының пайдалы уақыт коэффициентімен және 
оның өнімділігімен тікелей байланысты. Дәл осындай көрініс қызмет көрсету 
аймағын кеңейту кезінде үш қатарлы ыдыстарда да байқалады, оператор 
қысқа уақыт аралығында фильерден тамшыларды алып тастауға мүмкіндігі 
болмаған кезде. Егер қызмет көрсету аймағы аз болса, Кп.в және 
қондырғылардың өнімділігі операторлардың еңбегін қарқындату есебінен 
талшықтардың үзілуі болған кезде де жоғары болып қалуы мүмкін. 

 
Талшықты тарту жылдамдығының оның сипаттамаларына әсері 
 
Қалыптау аймағындағы және майлау құрылғысындағы талшықтардың 

үзілуі, қондырғылардың өнімділігі, шыны жіптердің біркелкі еместігі 
талшықтың тартылу жылдамдығына айтарлықтай байланысты. Неғұрлым 
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күрделі-орнату өнімділігінің күріште ұсынылған талшықтың тартылу 
жылдамдығына тәуелділігі. 1.31 диаметрі 9-11 мкм талшықты өндіру кезінде 
үш қатарлы 200-филерлі ыдыстың жұмыс мысалын қолдана отырып.  

 
Сурет 1.31- Электр пешінің өнімділігінің талшықты тарту 

жылдамдығына тәуелділігі 
 

Суреттен сурет салу жылдамдығының жоғарылауымен өнімділік 
артып, 2200 м/мин жылдамдықпен максимумға жететінін көруге болады. 
Тарту жылдамдығының одан әрі артуымен қалыптау аймағында және 
майлаушы құрылғыда талшықтардың үзілуі өсуіне байланысты қондырғы 
өнімділігінің айтарлықтай төмендеуі байқалады; Кп.в қондырғының жұмысы 
төмендейді. Бұл жағдайда пешке қызмет көрсететін оператордың жүктемесі 
күрт артады. Тәжірибе көрсеткендей, талшықты тарту жылдамдығы ең 
ұтымды, ол бір оператормен пешке қызмет көрсету кезінде максималды 
өнімділікке сәйкес келетін жылдамдықтан 10-15% төмен. Бұл жағдайда 
өнімділіктің аздап төмендеуімен пештің қызмет көрсету шарттары едәуір 
жақсарады, бұл оператор қызмет ететін пештердің санын көбейтуге 
мүмкіндік береді. 

Талшықтарды тарту жылдамдығын арттыру мүмкіндігін шектейтін 
тағы бір фактор-орау машиналарының сенімділігі және жіптің орауышқа 
орау сапасы. Қолданыстағы өнеркәсіптік жабдықта талшықты тартуды 3500 
м/мин аспайтын жылдамдықта жүргізуге болады. Жоғары жылдамдықта 
ораманың сапасы төмен болғандықтан (жиек пайда болады, жіптің түсуі) 
және орамалы құрылғылардың жиі жөнделуіне байланысты жіптің ақауы 
артады. Талшықты тартудың шекті жылдамдығы орамалы құрылғылардың 
дизайны мен сапасына байланысты. Жылдамдықтың жоғарылауы орамалы 
құрылғылардың жаңа түрлерін құрумен байланысты. 

Талшықты тарту жылдамдығының артуын тежейтін үшінші фактор-бұл 
майлау құрылғысының дизайны. Роликті майлау құрылғыларында 
майлағышты қолдану сапасы талшықтар санының, сондай-ақ талшықтар 
шоғырға жиналатын бұрыштың және олардың қозғалыс жылдамдығының 
жоғарылауымен нашарлайды. Талшықтардың нашар сіңуі талшықтардың 
абразивті үйкелуіне, төсеніш материалының кесілуіне және сайып келгенде 
жеке талшықтардың және бүкіл жіптің үзілуіне әкеледі. Майлаушы 
құрылғыдағы жіптің жиі үзілуі Кп.в азайтады және орнату өнімділігі және 
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операторлардың жүктемесін арттырады. Мұндай жағдайларда талшықты 
тартудың төменгі жылдамдығымен жұмыс істеу пайдалы. 

 
Ыдыстағы шыны масса деңгейінің әсері 
 
Ыдыстағы шыны массасының деңгейінің өзгеру шегі оның 

корпусының биіктігімен және экрандардың орналасуымен анықталады. 
Экрандардың үстіндегі шыны масса қабатының биіктігі 10 мм-ден кем 
болмауы керек, әйтпесе деңгей өлшегіш ине мен шыны шарларды жүктеу 
жүйесінің нақты жұмысы мүмкін емес.. Ыдыс корпусының оңтайлы биіктігі 
ыдыстағы шыны массасының деңгейінің қондырғының жұмысына әсерін 
зерттеу нәтижесінде анықталды (сурет 1.32). 

 

 
1.32 сурет - Электр пешінің өнімділігі өсімінің ыдыстағы шыны масса 

деңгейіне тәуелділігі (9 см деңгейінде 100%) 
 
Суреттен деңгейдің 12-15 см-ге дейін жоғарылауымен қондырғының 

өнімділігі тез өсетінін көруге болады; деңгейдің одан әрі жоғарылауымен 
өнімділіктің өсуі едәуір төмендейді. Осы мәліметтер негізінде кыдыс 
корпусының биіктігі 15 см-ге тең деп қабылданды. Мұндай биіктіктегі 
ыдыстардағы шыны массасының деңгейі, әдетте, 13,5±0,5 см шегінде 
белгіленеді. Шыны массасының жоғары деңгейімен шыны шарлардың балқу 
жағдайлары нашарлайды. Тәулігіне 300 кг шыны массасын алатын және одан 
да жоғары балқыту қабілеті бар ыдыстар үшін шыны шарларды үздіксіз 
беруге көшу және ыдыс корпусының биіктігіне байланысты балқу 
аймағының көлемін ұлғайту арқылы қол жеткізіледі. 

Қалыңдығы бойынша біркелкі емес жіптердің әр түрлі диаметрлі 
айналдырықтарға арналған ыдыстағы шыны масса деңгейіне тәуелділігі 
минималды қисықтар түрінде болады (сурет 1.33). 
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1-фильер диаметрі 1,4 мм; 2-фильер диаметрі 1,6 мм. 

1.33 сурет - Жіптің кедір-бұдырлығының фильердің әртүрлі диаметрлеріндегі 
шыны массасын тұтынуға тәуелділігі 

 
Шағын деңгейлердегі кедір-бұдырдың жоғарылауы шыны массасының 

термиялық гетерогенділігінің өсуімен байланысты. Жалпы үрдіс-әйнек 
массасының деңгейінің өсуіне байланысты шыны массасын тұтынудың 
артуымен біркелкі емес өсу. Жіптердің біркелкі еместігі сияқты, 
талшықтардың әртүрлілігі де өзгереді.  

Шыны массасын тұтынудың артуының мұндай әсерінің ықтимал себебі 
фильердегі шыны массасының ағу жағдайларының өзгеруі деп санауға 
болады - 10-16 см деңгейінде байқалатын шыны массасының ағуының 
пульсациялық сипатының жоғарылауы. 

Дәл осындай құбылыстар, шамасы, 15 см-ден жоғары деңгейде 
өнімділіктің өсуінің баяулауын түсіндіреді. Бір қызығы, пульсация дәрежесі 
төмендегеннен кейін (50 см-ден асатын деңгейлерде) қалыңдығы бойынша 
біркелкі емес жіптің төмендеуі байқалады. 

 
Фильер диаметрін және талшық өндірудің технологиялық режимін 

таңдау. 
 
Айналдырық диаметрі басқа технологиялық параметрлерге қарағанда 

өнімділікке әсер етеді, сондықтан қондырғылардың өнімділігі таңдалған 
ыдыстың түріне және айналдырық диаметріне байланысты болады.-
Айналдырықтардың диаметрі талшықтың қажетті диаметріне және оны 
тартудың мүмкін жылдамдығына байланысты таңдалады. Дене биіктігі 15 см 
болатын 200-фильерлік өнеркәсіптік шыны балқыту ыдыстары үшін талшық 
пен фильер диаметрлері арасындағы ұсынылатын арақатынастар, сондай-ақ 
қондырғылардың өнімділігі кестеде келтірілген. 
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1.5 кесте- Талшықтың орташа диаметрінің, филе диаметрінің және 
өнімділіктің қатынасы 

Талшықтың орта ша 
диаметрі, мкм 

Фильер диаметрі, мм Ықтимал орнату 
өнімділігі, кг / тәул 

3 0,9 12 
4 1,2 22 
5 1,4 40 
6 1,5 58 
7 1,6 75 
8 1,7 90 
9 1,8 105 
10 1,9 120 

 
Қалыңдығы бойынша біркелкі емес жіптің айналдырық диаметріне 

тәуелділігін 1.32 суреттен байқауға болады, оның әр түрлі диаметрі бар 
ыдыстарда жасалған жіптердің біркелкі емес өзгеру шектері шамамен бірдей 
екенін көруге болады. Сонымен қатар, филердің әртүрлі диаметрлері үшін 
бірдей біркелкі емес жіптер шыны массасының әртүрлі тұтынылуына сәйкес 
келеді - үлкен диаметрі бар үлкен. Осылайша, біркелкі емес жіптерді үлкен 
диаметрлі филерлерде жоғары өнімділікпен алуға болады. 

Шыныталшықтың жеке зауыттарының электр пештерінің 
шеберханаларының жұмыс шарттары айтарлықтай ерекшеленеді. Бұл 
айырмашылықтар шыны мен қосалқы материалдардың сапасынан, цехтың 
айналмалы сумен жабдықтау жүйесіндегі су параметрлерінен, жабдықтар 
мен талшықты өндіру қуаттылығының жағдайынан, қызмет көрсететін 
персоналдың біліктілігінен, кадрларды дайындаудан және т.б. 

 Нәтижесінде, талшықты өндірудің типтік бірдей технологиялық 
режимдерінде әртүрлі зауыттардағы электр пештері цехтарының жұмыс 
көрсеткіштері әртүрлі. Сондықтан, әрбір зауыт электр пештерінің қолайлы 
көрсеткіштерін қамтамасыз етуі керек және талшықты өндірудің тиісті 
оңтайлы технологиялық режимдерін анықтауы керек. 
Бұл ретте жабдықтың берілген өнімділігі мен талшық өндіру көлемі кезінде 
ең аз шығын жұмсайтын электр пештерінің жұмысы қамтамасыз етіледі. 

Қарқындылық дәрежесі бойынша технологиялық режимдерді орташа 
және төмен деп бөлуге болады. Орташа технологиялық режим жоғары білікті 
жұмысшылардың жеткілікті саны бар қолайлы жұмыс жағдайлары бар 
кәсіпорындар үшін ұсынылады. Орташа режимдер үшін шыны балқыту 
ыдыстарының диаметрі жоғарыда көрсетілгендей таңдалады. 3 қондырғыға 
қызмет көрсету кезінде электр пештерінің өнімділігі жоғарыда көрсетілген 
көрсеткіштерге жетуі мүмкін; егер 3-4 қондырғыға қызмет көрсетілсе, әр 
электр пешінің өнімділігі 10-15% төмендейді. 

Операторлардың қажетті саны болмаған, олардың біліктілігі төмен 
немесе басқа да қолайсыз жұмыс жағдайлары кезінде талшықты өңдеудің 
төмендетілген технологиялық режимі белгіленеді. Айналдырықтардың 
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диаметрі сәйкесінше 0,1 мм-ден аз қабылданады.  Талшық тарту 
жылдамдығы орташа режимдерге қарағанда 15-20% - ға төмен, ал 
қондырғылардың әрқайсысының өнімділігі жоғарыда көрсетілгенге 
қарағанда 20-25% - ға төмендейді. Қызмет көрсету аймағы 3-5 пештен 
тұрады. 

Электр пештері жұмысының технологиялық режимдерін реттеу кезінде 
бір сызба бойынша дайындалған шыны балқыту ыдыстарының диаметрі, 
фильер ұзындығы, олардың қабырғаларының қалыңдығы және жекелеген 
элементтердің қалыңдығы бойынша (рұқсат ету шегінде) ерекшеленетінін 
есте сақтау қажет. Сондықтан бірдей ыдыстарда талшықты өндіру 
параметрлері әртүрлі болуы мүмкін. 

Сол екі қабатты шыны ыдыстарда әртүрлі диаметрлі талшықтардан 
жіптер жасалуы мүмкін. Бұған жұмыс істеп тұрған электр пешіне талшықты 
тарту жылдамдығын өзгерту арқылы қол жеткізіледі. 

Шыны балқыту ыдыстарын ұзақ уақыт пайдалану процесінде 
технологиялық параметрлерді сақтау үшін, ал кейбір жағдайларда 
қондырғылардың өнімділігін арттыру үшін түзету керек. [13, 15] 

 
Тақырып 1.2 Шыныталшықтар мен шыны бұйымдарын өндірудің 

технологиялық параметрлерін бақылау 
 
1.2.1 Өнім өндірісі мен сапасын техникалық бақылау 
 
Өндіріс пен өнім сапасын техникалық бақылау-бұл шикізаттың, 

материалдардың, жартылай фабрикаттар мен дайын өнімнің сапасы 
стандарттардың немесе техникалық шарттардың талаптарына сәйкестігі 
тексерілетін, ал технологиялық процестің нақты параметрлері бекітілген 
регламентпен салыстырылатын әдістердің, құралдардың, іс-шаралардың 
жиынтығы. 

Техникалық бақылаудың келесі түрлері бар: 
- өндірістік процестердің кезеңдері бойынша (кіріс, операциялық, 

қабылдау); 
- бақылау объектілерін қамту толықтығы бойынша (жаппай және 

іріктеп); 
- орындау орны бойынша (белгілі бір жұмыс орнында және 

жылжымалы); 
- өнімді бақылаудан кейін пайдалану мүмкіндігі бойынша (бұзатын 

және бұзбайтын); 
- уақыт бойынша байланыс (ұшпа, үздіксіз, мерзімді); 
- мақсаты бойынша (алдын ала, аралық, түпкілікті). 
 
Сапа жүйесі-бұл белгіленген әдістермен сапаны басқару функцияларын 

жүзеге асыратын өзара әрекеттесетін басқарушы персоналды қамтитын 
Ұйымдық құрылым. Соңғы уақытта сатып алушылардың қажеттіліктеріне 
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және нарықтағы бәсекелестіктің жоғары деңгейіне байланысты 
Шыныталшықтар мен Шыныталшықтардың сапасына қатаң талаптар 
қойылып отыр. Кәсіпорында еңбек сапасының кешенді жүйесі жұмыс істейді. 
Бұл жүйенің мәні технологиялық және еңбек тәртібін, өндіріс мәдениетін 
және жұмыстағы басқа да кемшіліктерді бұзғаны үшін сыйақы мөлшеріне 
тікелей әсер ететін төмендету коэффициенттері енгізіледі. 

Техникалық бақылау бөлімі кіріс, операциялық, сондай-ақ дайын 
өнімнің сапасын бақылауды жүзеге асырады. 

Тоқсан сайын кәсіпорында сапаны басқару жүйесі жөніндегі уәкілдің 
(бас инженердің) төрағалығымен сапа жүйесінің жұмыс істеуі жөнінде кеңес 
өткізіледі. Аталған кеңесте құрылымдық бөлімшелер басшыларының және 
техникалық бақылау бөлімі бастығының сапа жүйесі бойынша іс-
шаралардың орындалуы туралы есептері тыңдалады. Кеңес соңында бас 
инженер немесе техникалық бақылау бөлімінің бастығы сапа жүйесінің 
жұмыс істеуі туралы жылдық есеп жасайды. 

Инженерлік-техникалық қызметкерлер біліктілігін арттыру мақсатында 
үнемі семинарларға қатысады және тиісті тақырыптағы курстарда оқиды. 
Өндірістің барлық кезеңдерінде өнімнің сапасын қамтамасыз ету үшін 
жоғары басшылықтан бастап желілік қызметкерлерге дейін тиісті түрде 
дайындалған қызметкерлер қажет. 

Кәсіпорындағы өнім сапасын бақылауды техникалық бақылау бөлімі 
жүзеге асырады. Кәсіпорында ISO 9002 халықаралық сапа менеджменті 
жүйесі қабылданды. ISO 9002 жүйесі келесі принциптерге негізделген: 

1) тұтынушыға бағдарлану, ол дайындаушының өнім сапасын 
түсінуінің тұтынушының «тұтынушы әрқашан дұрыс» қағидаты бойынша 
талаптарына сәйкес келуін болжайды. 

2) өнімнің әрбір түріне жеке-жеке қолданылатын өнімнің сапасын 
арттыру жөніндегі іс-шараларды әзірлеу қажеттілігін болжайтын өнімдік 
тәсіл. 

3) өнімнің өмірлік циклінің барлық сатыларын есепке алу («сапа 
ілмегі»). 

4) туындайтын ауытқуларды уақтылы анықтауды және олардың 
туындауының алдын алуды талап ететін проблемалардың алдын алу болып 
табылады. 

Кәсіпорында шикізатты, жұмыстарды және дайын өнімді кіріс, 
операциялық және қабылдау бақылаулары ұйымдастырылады. Бақылау 
нәтижелері есепке алу, технологиялық бақылау, операциялық бақылау 
журналдарында, тексеру актілерінде уақтылы құжатпен ресімделеді. 
Кәсіпорында өнім сапасын қамтамасыз ету бойынша бірқатар іс-шаралар 
өткізіледі: 

- өндірістік процестерді ұтымды ұйымдастыруды және өндіріс ырғағын 
қамтамасыз ету; 

- дайындалатын өнімге қажетті технологиялық құжаттаманы әзірлеу; 
- өнімді сақтау және тасымалдау жағдайларын қамтамасыз ету; 
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- сапалы технологиялық қызмет көрсетуді қамтамасыз ету және 
технологиялық жабдықтың белгіленген дәлдігін қолдау және басқа да іс-
шаралар. [22] 

 
1.2.2 Технологиялық процесті автоматтандыру 
 
Технологиялық процестерді басқару үшін микропроцессорлық 

контроллерлер мен компьютерлерді енгізу технологиялық шеберханалар мен 
өндірісті басқарудың бірыңғай желісін құруға мүмкіндік береді. Мұндай 
желіде өнімнің жекелеген технологиялық ауысуларының өтуін бақылауға, 
тапсырыс бойынша өнім шығаруды болжауға, өндірістік қорлар мен 
технологиялық шығындардың нақты уақыт режимінде мониторинг жүргізуге, 
өнімнің сапасын бақылаудың статистикалық әдістерін қолдануға болады. 
Кәсіпорында тоқу өндірісінде, термохимия бөлімінде осындай жүйелерді 
құру бойынша жұмыстар жүргізілуде. Өнімнің «жаппай» сәйкестендірілуі 
мен қадағалануы жоқ, жекелеген жүйелер бір желіге қосылмаған және 
өндірісті автоматтандырылған басқару жүйесіне шыға алмайды. 

 
Шыны қайнату процесін басқару жүйесі 
 
Шыны қайнату процесінде келесі параметрлер бақыланады: 
- цехқа және шыны балқыту пешіне берілетін газдың қысымы, газ 

шығыны; 
- балқыту ваннасына жануға ауа қысымы, ауа шығыны; 
- газ кеңістігінің температурасы және пештің шыны массасы; 
- пеш атмосферасының қысымы; 
- шығатын газдардың температурасы; 
- №1 аймақтағы шыны массасының деңгейі; 
- шыны массасын барботаждау үшін газдың қысымы мен шығыны; 
- 1 және 2 секциялы рекуператор қабырғаларының температурасы. 
Технологиялық параметрлер нормативтік шектерден жоғары немесе 

төмен ауытқыған кезде дабыл және бұғаттау іске қосылады. Шыны қайнату 
пешінде шыны қайнатудың технологиялық процесін басқару автоматты 
реттеу жүйелерінің көмегімен жүзеге асырылады. 

Ауа–газ қатынасы бағдарламалық жасақтама контроллерімен 
автоматты түрде реттеледі. Контроллер FIC 103 контроллерінен алынған 
түзетілген ағынның кіріс сигналын қабылдайды,пропорционалды (0-9000 м3 / 
сағ). Алынған түзетілген ағынның кіріс сигналына байланысты шығыс 
сигналын CAS режиміндегі тапсырма нүктесі болып табылатын шығысқа 
пропорционалды алуға болады. 

Пештегі газ кеңістігі температурасының өзгеруі жылу сезгіш 
элементпен қабылданады. Температура диапазоны 0-ден 1700 С° дейін. 
Жылу сезгіш элементтен сигнал пештің температура реттегішіне түседі. Бұл 
жағдайда контроллер жылу сезгіш элементтен сигналды «суық дәнекерлеу» 
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температурасына түзетеді. Алынған жылу сезгіш элемент сигналына сәйкес 
контроллер белгіленген температураны ұстап тұрады. Осылайша, 
температура сигналын тіркеу мүмкіндігі қамтамасыз етіледі. Коллектор 
температураға пропорционал сигнал береді (0-1700 С°) электрондық 
жазғышқа [10]. 

Кіріс сигналының дәлдігі 1-ден 5 в ± 0,2% диапазонға дейін; шығу-1-
ден 5 в ± 0,3% диапазонға дейін. Шыны қайнату пешінің газ кеңістігіндегі 
қысымды реттеу рекуператорға берілетін ауа мөлшерін өзгерту арқылы 
жүзеге асырылады. Қысым датчигі-бұл жерде орнатылған индикациясы бар 
электронды сенсор. Датчиктен келетін сигнал панельдік электрондық 
реттегішке беріледі, содан кейін контроллердің шығуынан келетін 
электрондық сигнал пневматикалық сигналға айналады және ауа ағынының 
дроссельдік клапанына әсер етеді. Пештегі газдың қысымы электронды 
жазғышпен бақыланады. 

Рекуператордағы ауа шығыны FIC 103 контроллерімен реттеледі. 
Контроллерден алынған түзетілген ағынның кіріс сигналы оны контроллерге 
түрлендірусіз береді қатынасы. Коллектордан кіріс сигналы каскадты 
басқару режимінде берілген. Алынған сигналға сәйкес клапанға басқару 
сигналын беру және tic 103 реттегішімен белгіленген температураны ұстап 
тұру арқылы берілген ағынды ұстап тұру жүзеге асырылады. 

Температураны реттеу және шығарылатын ауаны есепке алу үшін 0-ден 
1000°С-қа дейінгі температуралық диапазоны бар «К» типті жылу сезгіш 
элемент пайдаланылады.  

Жылу сезгіш элементтен шыққан сигнал «Суық дәнекерлеу» жылу 
сезгіш элементіне түзету жүргізетін шығарылатын ауа температурасын 
реттегішке түседі. Сонымен қатар, реттегіштің кірісіне ағынға 
пропорционалды қысым айырмашылығынан сигнал түседі (0-675 м3 / сағ). 
Сигналға сәйкес берілген температура сақталады және басқару сигналы 
клапанға түседі. Сигналды жазу электрондық өздігінен жазатын құралда 
жүргізіледі. 

Шыны массасының тұрақты деңгейін ұстап тұру үшін сенсор 
қарастырылған, ол шыны массаға енгізілген платина түтігі болып табылады. 
Ол арқылы реттелетін ауа көлемі өтеді. Бұл ауа көлемінің қысымы түтіктің 
шығысындағы шыны масса бағанының өзгеру өлшемі болып табылады. 

Ауа қысымы дифференциалды қысым сенсорымен өлшенеді. Сигнал 
шыны масса деңгейінің реттегішінің кірісіне түседі. Деңгей реттегішінің 
шығуынан сигнал пневматикалық сигналға ағымдағы сигнал түрлендіргішіне 
түседі. Бұл сигнал зарядты жүктеу құрылғысының соленоидты клапанын 
басқарады. Деңгей жазғышпен реттеледі. Өздігінен жазатын құралдың 
шығысына шыны массасының төменгі және жоғарғы деңгейінің релелік 
дабыл түріндегі сиренасы бар екі хабарлау құрылғысы қосылған. 

Екі қабатты ваннаның бүкіл ені бойынша, рифайнердің шлак бөлгіш 
блогынан шамамен 3м қашықтықта екі қатарда орналасқан платина 
қорытпасынан жасалған 10 түтік бар. Осы түтіктердің көмегімен ауа әйнектің 
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балқуы арқылы реттелетін жылдамдықпен өтеді, бұл табиғи конвекциялық 
ағындарға ықпал етеді және араластыруды жақсартады. Ауа шығыны ауа 
беру желісіндегі шұрамен шыны массасын барботаждың қарқындылығы 
бойынша реттеледі. 

Барботер реттегіштері-бұл металл жақтауда, пеш алаңында бірге 
орнатылған пневматикалық құрылғылар. 

Қысымы екі сүзгі-реттегіш арқылы 6,0-ден 1,3 кг/см2-ге дейін 
төмендейтін ауа әрбір тиісті басқару арнасына беріледі. Ауа қысымы 
манометрмен және қысым қосқышымен реттеледі. Ауаны апаттық беру 
дизель-генераторға резервтік компрессорды іске қосу арқылы жүзеге 
асырылады. 

Реттеу жануға газ беруді FIC 105 контроллері автоматты түрде жүзеге 
асырады. Оған кіріс сигналы беріледі және ол каскадты басқару режиміндегі 
тапсырма болып табылады. Алынған түзетілген шығыс сигналына сәйкес 
клапанға басқару сигналын бере отырып, берілген шығыс сақталады. 

Жануға газ беруді автоматтандыру үшін бағдарламалық бақылаушы 
қолданылады. Ол ағынның жылдамдығына пропорционал (0 - 800 м3/сағ); 
абсолютті қысым датчигінен абсолютті қысымға пропорционал (0 - 1,3 
кгс/см2); температура диапазоны бар температура сенсорынан (-50 - +50 С°). 
Алынған сигналдарды қысым мен температура бойынша түзету жүргізіледі. 
Шығысты тіркеу электрондық өздігінен жазатын құрал арқылы жүзеге 
асырылады. 

Жану үшін ауа шығыны автоматты түрде жүзеге асырылады. Кіріс 
сигналы контроллерге түседі, қысым мен температураны тұтыну реттеледі. 
Алынған түзетілген шығыс сигналы реттегішке келеді. Түзетілген ағынның 
мөлшері (0-9000 м3/сағ) электронды жазғышпен реттеледі. 

 
Фидердегі процестерді басқару жүйесі 
 
Фидер форканалының жылыту аймағы 2 кіші аймаққа бөлінген, ал 

өндіру арнасының әрбір аймағы отын шығынын қолмен реттеудің төрт кіші 
аймағы бойынша бөлінген.  

Газ кеңістігі бойынша фидердің барлық арналары температуралық 
режимді автоматты реттеу аймақтары бойынша бөлуге сәйкес бір-бірінен 
бөлінген. 

Табиғи газ фидердің жылу жүйесіне газ желісі арқылы жеткізіледі. Газ 
желісінің кіреберісінде екі төмендететін клапан және ағын реттегіші бар. 
Фидерде берілген температуралық режимді қамтамасыз ету үшін 
араластырғыштан кейін газдың, ауаның, «газ-ауа» қоспасының қысымын, 
фидердің жылыту жүйесінің әрбір аймағындағы газ кеңістігінің 
температурасын автоматты реттеу көзделеді.  Қолмен реттеу көзделеді. 

Тоғыз аймақтың әрқайсысының температурасы автоматты түрде 
реттеледі. Барлық аймақтар үшін бір жылу сезгіш элемент орнатылған. Олар 
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фидер каналының газ кеңістігіндегі арка арқылы аймаққа орнатылады және 
басқару тақтасында орнатылған температура түрлендіргішіне сигнал береді. 

Шығыс сигналы тиісті температура реттегішіне және жазғышқа 
беріледі. Газ кеңістігіндегі температура белгіленген температурадан 
ауытқыған жағдайда, клапанмен фидердің жылыту аймағының оттықтарына 
түсетін газ-ауа қоспасының шығыны өзгереді. 

Фидер аймағындағы ауа-газ қоспасының қатынасы бағдарламалық 
жасақтама контроллерімен реттеледі. Ал контроллер м3/сағ ағынына 
пропорционалды мА сигнал береді, ол тапсырма нүктесі болып табылады. 

Газ кеңістігінің температурасы 0-ден 1400°C-қа дейінгі 
температуралық диапазоны бар «В» типті жылу сезгіш элементпен 
бақыланады. Алынған сигналға сәйкес клапанға мА басқару сигналын бере 
отырып, берілген температура сақталады. 

Бағдарламалық жасақтама контроллері фидердегі ауа шығынын 
реттейді. Ол кіріс сигналдарын ағынның жылдамдығына пропорционалды 
(м3/сағ), абсолютті қысым сенсорынан, абсолютті қысымға пропорционалды 
(кгс/см2), температура сенсорынан алады. Сигналдың деректері бойынша 
бақылаушы қысым мен температура бойынша шығынды есептейді. 

Аналогия бойынша фидердегі жануға газ беруді, фидер аймағындағы 
газ шығынын реттеу үшін бағдарламалық контроллер орнатылған. Кіріс 
сигналын қабылдайды, ал шығыс қысым мен температураның ағынын 
анықтау үшін қажетті мәліметтерді алады. 

Сондай-ақ, фидердің әр аймағында шыны массасының температурасы 
бақыланады және сақталады [9]. 

 
1.2.3 Өндірісті автоматтандырылған бақылау әдістері мен 

құралдары 
 
Шыны қайнату пештері бақылау-өлшеу аспаптарымен және автоматты 

реттеу жүйелерімен жабдықталады. 
Жылу режимінің негізгі үздіксіз бақыланатын параметрлері: пештің 

қайнату және өндіру бөлігінің температурасы, регенератор саптамаларының 
жоғарғы жағы, сондай-ақ осы температураларға байланысты параметрлер. 
Сонымен қатар, жанармай шығыны, шығатын газдардың температурасы және 
олардың құрамы, пеш ішіндегі газдардың қысымы және мұржаның 
тартылуынан пайда болатын вакуум үнемі бақыланады. 

 
Температураны бақылауға арналған аппаратура 
 
Жуынатын пештің жұмысын сипаттайтын маңызды параметрлердің 

бірі - температура. Пеште сақталатын газ ортасының температурасы 
отынның ең аз шығынын және отқа төзімді заттардың тозуын қамтамасыз 
ететін қажетті сападағы шыны массасының белгілі бір мөлшерін алу үшін ең 
аз қажет болуы тиіс. 
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Пештің жұмыс камерасындағы температураны өлшеу үшін негізінен 
термоэлектрлік және радиациялық пирометрлер, ал мерзімді өлшеу үшін — 
қыздыру жіптері бар жартылай сәулелену пирометрлері (оптикалық 
пирометрлер) қолданылады. Пештің кірпішінің сыртқы беттерінің 
температурасы жалаңаш жалпақ түйісетін термоэлектрлік термометрлермен 
өлшенеді. 

Термоэлектрлік термометрлер 
Термоэлектрлік термометрлер-шыны өндірісінің жылу 

қондырғыларындағы температураны өлшеуге арналған негізгі құрал. 
Термоэлектрлік термометр (сурет. 1.34) әртүрлі металдардан немесе 
қорытпалардан жасалған екі 3 өткізгіштен тұрады— термоэлектродтар. 
Өткізгіштер буынға дәнекерленген, олар «ыстық» дәнекерлейді, ал олардың 
бос ұштары сымдармен өлшеу құралының терминалдарына қосылады 
(милливольтметр 2, потенциометр). Термоэлектродтардың құрылғылардың 
сымдарымен байланысы «суық» адгезияны құрайды. 

 
Сурет 1.34 - Термоэлектрлік термометр: 1-сымдар, 2-милливольтметр, 3 - 

өткізгіштер 
 
Термоэлектрлік термометрдің жұмысы дәнекерлеу орнын жылыту 

процесінде термоэлектрлік токтың пайда болуына негізделген. Электр 
қозғаушы ток күші «ыстық» және «суық» термоэлектрлік термометрлердегі 
айырмашылық неғұрлым үлкен болса. «Ыстық» дәнекерлеу температураны 
өлшеу қажет болған жерде пештің кеңістігіне енгізіледі. 

Ең көп тарағандары келесі термоэлектрлік термометрлер: платина-
платинодий, хром-алюминий және темір-копелий. 100-700° C температураны 
өлшеу кезінде темір-копельді термоэлектрлік термометрлер қолданылады, 
700 - 1000° C кезінде хром-алюминий, 800-1600° C кезінде платина-
платинодий. 

Термоэлектродтар бір-біріне тиіп кетпеуі үшін оларды фарфор бір 
арналы немесе екі арналы түтіктермен бүкіл ұзындығы бойынша 
оқшаулайды. Термоэлектрлік термометрлер темірден, ыстыққа төзімді 
болаттан жасалған қорғаныш қақпақтарға салынған. Платина жылу сезгіш 
элементтерына арналған қақпақтар фарфордан немесе кварцтан жасалған. 
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Хром-алюминий және платина-платинодий термоэлектрлік 
термометрлер үшін әртүрлі градуирленген өлшеу құралдары қолданылады. 
Хром-алюминий термоэлектрлік термометрге арналған құрылғы платина-
платинодиялық термоэлектрлік термометрмен дұрыс оқуды қамтамасыз 
етпейді. 

Жазу құрылғыларының мәліметтері бойынша кез-келген уақыт 
аралығында температураның өзгеруін бағалауға болады. 

Жазу құралдары ретінде өздігінен жазатын гальванометрлер мен 
потенциометрлер қолданылады. Өзін-өзі жазатын құрылғыларда 
температура қисықтары құрылғыда тұрақты жылдамдықпен қозғалатын қағаз 
таспасына қолданылады. ЭПП-09 потенциометрі пеш қондырғысының 
бірнеше нүктелері үшін температуралық қисықтарды бір уақытта сыза алады, 
яғни бірнеше термоэлектрлік термометрлердің бірден көрсетілуін 
қамтамасыз етеді. 

Радиациялық және оптикалық пирометрлер 
Радиациялық пирометрлер (сурет 1.35) 850° С-тан төмен емес 

температураны өлшеу үшін қолданылады.аспаптың әрекеті қыздырылған 
әйнектің немесе пештің отқа төзімді қалауының термоэлемент көмегімен 
жылу сәулеленуін өлшеуге негізделген. 

Термоэлемент-бұл электр тізбегіне қосылған, сәулелі энергияның 
әсерінен өзгеретін қарсылық. Радиация 1 линзаның биконвекс объективінің 
көмегімен 4-ші жылу қабылдағышқа шоғырланған, ол 3 экраны бар колбаға 
бекітілген төрт тізбектелген жылу сезгіш элементтің термобатарея болып 
табылады. Радиациялық пирометр шыны массасын ерітуге немесе пеш 
қалауға окулярдың көмегімен жіберіледі, 6. 

Өлшеу объектісінен шыққан сәуле жылу қабылдағышты қыздырады, 
соның арқасында жылу сезгіш элементтерде милливольтметрмен өлшенетін 
электр қозғаушы күш пайда болады. 

 
1 - биконвекс линзасы, 2 - диафрагма, 3 - экран, 4 - жылу қабылдағыш, 5 - жарық 

сүзгісі, 6 - окуляр 
1.35 сурет - РПС радиациялық пирометрі 

 
Екі құрылымның радиациялық пирометрлері қолданылады — пішінді 

түтіктермен және ашық. Екі құрылым да сумен салқындатумен 
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жабдықталған. Мақсатты түтіктерді қолдану алау мен пештің газ ортасының 
әсерін жоюға мүмкіндік береді. Радиациялық пирометрлер, егер құрылғының 
объективі шаңнан қорғалған болса, дәл және сенімді жұмыс істейді. 
Радиациялық пирометрлер, әдетте, техникалық қызмет көрсету мен 
бақылауды жеңілдету үшін пештің бүйіріне орнатылады. 

Жылу сезгіш элементтер мен радиациялық пирометрлердің 
көрсеткіштері мерзімді түрде (әдетте әр сағат сайын) ОППИР оптикалық 
пирометрімен бақыланады (Сурет 1.36). 

 
1 - линза, 2 - экран, 3 - қыздыру шамы, 4 - қыздыру шамы, 5 - милливольтметр, 6 -

сақина; 7 - көзілдірік, 8 - сүзгі, 9 - реостат, 10 - құрғақ батарея 
Сурет 1.36 - Оптикалық пирометр схемасы 

 
Нысанның сәулеленуі 1 объективпен және 2 экран арқылы және 8 

жарық сүзгісі арқылы 4 қыздыру шамынан өтіп, 7 көзілдірік арқылы бақылау 
орнына түседі. Шамдар 10 құрғақ батареядан қуат алады, оның кернеуі 
реостат 9 көмегімен реттеледі. Милливольтметр шам арқылы өтетін ток 
кернеуін өлшейді. Шамның жіптерінің жарқылы оның қыздыру 
температурасына пропорционал болғандықтан және бұл мән өз кезегінде ток 
күшіне пропорционал болғандықтан, құрылғы шкаласы градуспен аяқталады. 

Өлшеу келесідей жүргізіледі. Пештің өлшенетін нүктесі окуляр және 
пирометр объективі арқылы визаланады. Сонымен қатар, 6 реостат 9 басқару 
сақинасы 3 шамның жібі сәулелену дәрежесі бойынша өлшенетін аймақтың 
сәулеленуімен сәйкес келетін жағдайға дейін бұрылады. 5 милливольтметрде 
температура есептеледі.  



97
  
 

Өлшеу кезінде келесі шарттар сақталуы керек: температураны әрдайым 
бірдей нүктелерде өлшеу керек, мысалы, пештің қарама-қарсы қабырғасының 
«тісін» көрсету;өлшеу пеште жалын болмаған кезде (жалынның бағытын 
ауыстыру кезінде) жүзеге асырылады, әйтпесе пешті төсеу емес, алаудың 
температурасы анықталады және құрылғының көрсеткіштері пештің нақты 
температурасынан 100-150° C жоғары болады. 

Табақ шыны пештерінің өндіру каналында қыздыру камераларының 
температурасын радиациялық пирометрлермен және мерзімді оптикалық 
пирометрлермен үздіксіз бақылайды. Пирометрлер шыны массаның үстіндегі 
қарама-қарсы қабырға сәулесіне қарайды. Шыны таспаны қалыптастыру 
кезінде шамның температурасы оптикалық пирометрмен өлшенеді, ал пештің 
астындағы камерадағы шыны массасының температурасы термоэлектрлік 
термометрлердің көмегімен шамот қайығының астында өлшенеді. Тік тарту 
машинасының шахтасында газ ортасы мен шыны таспасының температурасы 
бақыланады. 

 
Пештегі қысымды бақылауға арналған аппаратура 

 
Шыны қайнату пешінің жалын кеңістігіндегі қысым шыны қайнату 

және өндіру режимін анықтайтын маңызды параметрлердің бірі болып 
табылады. Пештің жұмыс кеңістігіндегі қысым түтін газдарының санына, 
оның регенераторлары мен түтіннің тартылуына, желдеткіштер мен түтін 
сорғыларының қысымына, пеш жүйесінің кедергісіне байланысты. Пештің 
жұмыс камерасындағы қысымға байланысты оған суық ауа сорылуы немесе 
одан ыстық газдар шығуы мүмкін, бұл өз кезегінде жылу беруді, 
температураның таралуын және газ ортасының сипатын өзгертеді. 

Қысымның жоғарылауымен пештің жұмыс камерасында температура 
көтеріледі. Қысымның төмендеуімен пешке суық ауа сорылады. Бұл 
бассейннің қабырғаларына жақын пеш пен шыны массаның жергілікті 
гипотермиясына әкеледі. Сондықтан газ ортасының қысымын бақылау ванна 
пештерінің жұмысын жылу техникалық бақылаудың ажырамас бөлігі болып 
табылады. 

Төменгі бөліктердің қозғалысын бақылау шыны пештегі сиретулер мен 
қысымдарды бақылауға дейін азаяды. Қысымның өзгеруі режимнің 
қалыптыдан ауытқуын анықтауға мүмкіндік береді. Пештің жұмыс 
камерасындағы газдардың қысымы пештің немесе пештің соңында өлшенеді, 
себебі мұнда ол аз өзгереді және жалынның әсері болмайды. Әдетте 
қысымды өлшеуге арналған газ қабылдайтын түтіктер пештің екі жағындағы 
ілулі қабырғаларға орналастырылады және орташа қысымды алу үшін 
оларды ортақ құбырмен байланыстырады. 

Газ және ауа құбырларындағы қысым(500 мм дейін су) U - тәрізді 
манометрлермен өлшенеді. Қыздырғыштардағы, регенераторлардың 
түбіндегі, ауа, газ және түтін арналарындағы газ қысымын бақылау осы 
учаскелерде пайда болатын қысым мен қарсылық туралы түсінік береді. 
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Қысым мен сиретудің аз мөлшерін өлшеу үшін (су бағанының бірнеше 
ондаған миллиметрінен жоғары емес) тартқыш өлшегіштер қолданылады. 
Мембраналық тартқыш өлшегіштер жиі қолданылады, онда газдың азаюы 
мембрананың тартылу дәрежесімен өлшенеді, мысалы, 0-ден 100 мм-ге дейін 
су шкаласы бар TM-P1 тартқыш. жоғары қысымды газ, сұйық отын, 
компрессорлық ауа серіппелі манометрлермен өлшенеді. 

Газдың немесе ауаның шығыны каналдарда тұрақты орнатылған 
дроссель-шайбалармен анықталады. Дроссель-шайбаның ашық қимасы газ 
құбырының қимасынан аз, сондықтан шайбаның алдында оның артына 
қарағанда көбірек қысым жасалады. Дифференциалды тартқыш өлшегішпен 
өлшенген қысым айырмасы және шайба қимасы газ шығынын анықтау үшін 
бастапқы мәндер ретінде қызмет етеді. 

 
Түтін газдарының құрамын бақылауға арналған аппаратура 
 
Шығатын түтін газдарының құрамы жанармайдың толық жану 

дәрежесін, пеш жүйесінің жекелеген учаскелеріндегі артық ауа 
коэффициентін, газ ортасының сипатын және шығатын газдармен жылудың 
жоғалуын сипаттайды. 

Қыздырғыштар арқылы газдың таралуы, демек, пештің ұзындығы 
бойынша температураның таралуы көбінесе жану процесіне байланысты, ол 
пеште ауаның аздығымен аяқталуы керек. Бөлінетін газдардың құрамында 
толық (СО2 және H20) және толық емес (СО, H2, СН4) жану өнімдері, сондай-
ақ отын мен ауадан өткен артық оттегі мен азот бар. Толық жану өнімдерінің 
құрамына шихтаның (CO2, SO2, H20) ыдырау және кептіру өнімдері де кіреді. 
Ыдырау өнімдерінің саны шығатын газдардың жалпы санының 3-5% 
құрайды. 

Жұмыс камерасының артындағы газдың құрамы жанармайдың 
жануының толықтығын бағалауға мүмкіндік береді. Пештің әртүрлі 
бөліктеріндегі, қыздырғыштар шахтасындағы және каналдардағы газдардың 
құрамын зерттеу отынның жану сипатын және жалын кеңістігіндегі ортаның 
құрамын анықтауға мүмкіндік береді. Жалынның көлденең бағыты бар 
пештерде барлық қыздырғыштардан шығатын газдардың құрамы 
анықталады. Ауыстыру құрылғыларына дейін және одан кейін 
регенераторлардың түбіндегі түтін газдарының құрамын бақылау түтін 
арналарының жекелеген жерлерінде ауаны сору туралы, сондай-ақ газдардың 
жану дәрежесі туралы түсінік береді. 

Жоғары температурасы бар жерлерде сынама алу үшін су 
салқындататын түтіктер қолданылады. Талдау үшін алынатын газдар 
тоқтатылған бөлшектерден тазартылуы тиіс. 

Пештегі газдардың химиялық құрамы жанған отынның түріне және 
әртүрлі қайнату кезеңдерінде немесе пештің жеке бөліктерінде отын мен 
ауаның қатынасына, сондай-ақ зарядтың құрамына байланысты. Жанармай 
мен ауаның толық араласуына, демек, отынның толық жануына іс жүзінде 
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қол жеткізу мүмкін болмағандықтан, жану өнімдерінде көміртегі тотығы мен 
бос оттегі қалады. СО және O мөлшеріне байланысты 2 пештегі орта 
бейтарап, тотықтырғыш (СО 0%, O2 2%) немесе тотықсыздандырғыш (СО 
0,5%, O2 1%) болуымүмкін. Сондықтан әйнекті дайындаудың жақсы 
жағдайларын қамтамасыз ету үшін пеш ішіндегі газ атмосферасының белгілі 
бір құрамын сақтау қажет. 

Газ қоспаларындағы сутегі мен ауыр көмірсутектердің құрамы BTИ-2 
газ анализаторының көмегімен анықталады. Талданған газдағы 
компоненттердің санына байланысты 3-7 ыдысы бар құрылғылар 
қолданылады. Газ қоспасындағы оттегінің мөлшері магниттік газ 
анализаторымен бақыланады. 

 
Шыны массасының деңгейін бақылауға арналған аппаратура 
 
Үздіксіз жұмыс істейтін ванна пештерінде шыны массасының тұрақты 

деңгейін сақтау қажет. Шыны массасының деңгейінің ауытқуы қалыптау 
машиналарының жұмысына және өндірілген әйнектің сапасына теріс әсер 
етеді, сонымен қатар пештің бассейнін төсеу үшін отқа төзімді материалдың 
жегідесін арттырады. Шыны массасының деңгейінің ауытқуы өндірілген 
шыны массасының мөлшері мен пешке тиелетін заряд пен ұрыс мөлшері 
арасындағы сәйкессіздікке байланысты. Көрсеткіштерді тіркей отырып, 
шыны массасының деңгейін өлшеу үшін деңгей өлшегіштер қолданылады — 
қалқымалы, электр байланысы, пневматикалық, оптикалық, сондай-ақ 
радиоактивті заттарды қолдануға негізделген деңгей өлшегіштер. 

УРП-3 қалқымалы деңгей өлшегіштері-бұл әйнек массасының 
бетінде тұрақты орналасқан шамотты қалқымалы. Шыны массасының 
деңгейі өзгерген кезде қалқымалы төмендейді немесе көтеріледі және 
тұтқаны айналдырады. Тұтқаны бұру заряд жүктеушілерін қосатын немесе 
өшіретін электрлік реттеу жүйесін іске қосады. Пешке жүктелген заряд 
мөлшерін көбейту немесе азайту бассейндегі шыны массасының тұрақты 
деңгейін сақтайды. Аспаптың өлшеу диапазоны ±5 мм, сезімталдығы -0,2 
ММ. Деңгей өлшегіштің кемшіліктері-қалқыманың тез тозуы және деңгейді 
реттеудің төмен дәрежесі. Әр 5-6 ай сайын деңгей өлшегіш ауыстырылады. 

Электр байланысының деңгей өлшегішінің әрекеті жоғары және 
төмен қозғалатын платина электродымен әйнек массасының бетін мезгіл-
мезгіл байланыстыруға негізделген. Платиналық электрод 
электромеханикалық жетектен қозғалады. Тіркеуші құрылғы шыны массамен 
байланысқан кезде электродтың орнын бекітеді, содан кейін электрод 
бастапқы күйіне оралады. Электродтың түйіскен жерінде шыны массасының 
беті қайнату көбігінен таза болуы тиіс. Сондықтан, әдетте, мұндай деңгей 
өлшегіштер пештің студиялық бөлігіне орнатылады. Өлшеулердің дәлдік 
дәрежесі ±  

Оптикалық деңгей өлшегіш қабылдағыштағы екі фотоэлементтен 
тұрады. Жарық көзі ванна пешінің бассейніне 12-15° бұрышпен бағытталған 
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сәулені жібереді. Шыны масса айнасының бетінен шағылысып, ол пештің 
қарама-қарсы жағындағы саңылау арқылы шығады, оны қабылдағыш ұстап 
алады. Қабылдау фотоағын әрекет кіріс күшейткіш құрылғы, ол арқылы 
шабан электр мәжбүрлейді фотоэлемент орындаңыз ауытқыған жарық 
сәулемен. Жарық сәулесінен кейінгі элементтің орналасуы әйнек массасының 
деңгейінің өлшемі болып табылады. Шыны массасының деңгейін өлшеудің 
оптикалық әдісіндегі сезімталдық жоғары және ±0,01 мм құрайды, бірақ 
шыны массасының бетінің ластануы өлшеу дәлдігіне әсер етеді. 

Радиоактивті заттарды пайдалануға негізделген деңгей 
өлшегіштер кедергі болған кезде радиоактивті изотоптар сәулеленуінің 
өзгеруін көрсетеді. Шыны массасының деңгейі неғұрлым жоғары болса, 
соғұрлым аз сәулелер есептегішке жетеді. Өлшеу дәлдігінің дәрежесі ±0,4 мм 
құрайды. Ванна пешінің бассейніндегі шыны массасының деңгейінің 
тұрақтылығына деңгей өлшегіштің зарядты тиегіштермен автоматты 
байланысы арқылы қол жеткізіледі. Шихтаны итергіштермен немесе тұтас 
тиеген кезде, әдетте, екі позициялық реттеу жүзеге асырылады, бұл ретте 
шыны массасының деңгейі берілгеннен төмен болған кезде тиегіш қосылады 
және деңгей жоғарылаған кезде ажыратылады. Кейде мұндай жүктеме 
кезінде заряд пешке үздіксіз түседі, бірақ электр қозғалтқышының айналу 
жиілігі өзгереді. [27] 

 
Тақырып 1.3 Шыныталшықтары мен шыны бұйымдарын 

өндірудің экологиялық қауіпсіздік ережелері 
 
1.3.1 Табиғат пайдалану саласындағы нормативтік құжаттар 
 
Табиғат қорғау заңнамасының негізі ҚР Экологиялық кодексі болып 

табылады, одан басқа жобаларды іске асыруға бірқатар шектеулерді 
белгілейтін және құрылыстарды жобалау, салу, пайдалану рәсімін 
регламенттейтін, сондай - ақ табиғат пайдалануға рұқсат беру тәртібін 
айқындайтын нормативтік-құқықтық база бар. 

Төменде қандай да бір шаруашылық қызметті, кез келген экологиялық 
және басқа зерттеулерді жүргізу кезінде экологиялық қауіпсіздікке, қоршаған 
ортаны сақтауға қатысты ҚР негізгі заңдары мен нормативтік - құқықтық 
актілерінің қысқаша тізімі келтірілген: 

 2007 жылғы 09 қаңтардағы № 212-III ҚР Экологиялық кодексі (2020 
жылғы 25 маусымдағы жағдай бойынша өзгерістермен және 
толықтырулармен) 

 2003 жылғы 20 маусымдағы №442-ІІ ҚР Жер кодексі (2020 жылғы 30 
қыркүйектегі жағдай бойынша өзгерістер мен толықтырулармен) 

 2003 жылғы 08 шілдедегі №477 - ІІ ҚР Орман Кодексі (2019 жылғы 
27 қарашадағы жағдай бойынша өзгерістер мен толықтырулармен) 

 2003 жылғы 09 шілдедегі № 481-ІІ ҚР Су кодексі (2020 жылғы 29 
маусымдағы жағдай бойынша өзгерістермен және толықтырулармен) 



101
  
 

 2017 жылғы 27 желтоқсандағы № 125-VI «Жер қойнауы және жер 
қойнауын пайдалану туралы» ҚР Кодексі (2020 жылғы 25 маусымдағы 
жағдай бойынша өзгерістермен және толықтырулармен) 

 «Ерекше қорғалатын табиғи аумақтар туралы» 2006 жылғы 07 
шілдедегі № 175 ҚР Заңы (2020 жылғы 30 қыркүйектегі жағдай бойынша 
өзгерістер мен толықтырулармен) 

 «Жануарлар дүниесін қорғау, өсімін молайту және пайдалану 
туралы» 09.07.2004 ж. №593-II ҚР Заңы (2019 жылғы 27 қарашадағы жағдай 
бойынша өзгерістер мен толықтырулармен) 

 2020 жылғы 07 шілдедегі №360-VI «Халық денсаулығы және 
денсаулық сақтау жүйесі туралы» ҚР Кодексі 

 «Халықтың радиациялық қауіпсіздігі туралы» 2012 жылғы 3 
ақпандағы № 202 Қазақстан Республикасының Заңы 

Шыныталшықты өндіру және қайта өңдеу процесі өндіріс пен 
тұтынудың қатты және сұйық қалдықтарының пайда болуымен, атмосфераға 
ластаушы заттардың шығарылуымен, кәріз жүйесіне сарқынды сулардың 
төгілуімен бірге жүреді. 

Шыныталшықты өндіру және қайта өңдеу процесінде атмосфераға 
Шыныталшықтың шаңы, бейорганикалық шаң, майлағыш компоненттердің 
буы мен аэрозольдері, күкірт қышқылы және талшықты өңдеуге арналған 
химиялық құрамдар, шыны пештерден түтін газдары, кептіру камералары, 
термохимиялық өңдеуге арналған пештер түрінде зиянды заттар бөлінеді. ЗВ 
шығарындыларының көздері зиянды заттарды тазарту және ұстау 
қондырғыларымен жабдықталған. ГТҚ және ПМУ пайдалану газдарды 
тазарту жөніндегі қондырғыларды пайдалану жөніндегі қағидаларға сәйкес 
және кәсіпорынның ШЖШ (шекті жол берілетін шығарындылар) сәйкес 
жүзеге асырылады. 

Шығарындылардың құрамы бойынша жіктелуі және олардың шартты 
белгіленуі -  

Атмосфераға шығарындыларды бақылауды белгіленген тәртіппен 
әзірленген және бекітілген зиянды заттардың шығарындыларын бақылау 
жоспар-кестесіне сәйкес жүргізу керек. Үлгі алу нүктелерінің схемасы 
жоспар-графикке міндетті қосымша болып табылады. Жоспар-кесте 
кәсіпорынның елді мекенмен санитарлық-қорғау аймағының шекарасындағы 
нүктелерде бақылауды көздеуі тиіс. 

Шыныталшықты өндіру және өңдеу кезінде ағынды сулар: 
- өндірістік үй-жайларды ылғалды жинау; 
- талшықтарды өңдеуге арналған майлағыш пен химиялық құрамдарды 

дайындау бөлімшелеріндегі ыдыстарды жуу; 
- термохимиялық (қышқылдық) өңдеуге арналған жабдықты жуу; 
- шыны және базальт талшықтарын өндіру цехтарында пайдаланылған 

майлағышты құю; 
- термохимиялық (қышқылдық) өңдеу учаскелерінде пайдаланылған 

химиялық құрамды құю; 
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- кремний материалдары мен шыны микросфераларды өндіру 
учаскесінде күкірт қышқылының пайдаланылған ерітінділерін және жуу 
суларын құю. 

Химиялық заттармен ластанған өнеркәсіптік ағынды суларды тазарту 
керек, содан кейін айналым циклінде барынша пайдалану керек. 

Қышқылмен өңдеу сатысында күкірт қышқылының пайдаланылған 
ерітінділері мен жуу сулары рН - ға дейін (6,5-8,0) сода ерітіндісімен 
бейтараптандырылады. 

Су айналымына енгізілмеген өнеркәсіптік ағындарды жергілікті 
тазарту құрылыстарында ШРК-ға дейін тазалау және шаруашылық-
тұрмыстық кәріз жүйесіне тастау қажет. 

Жер үсті суларын қорғауға қойылатын гигиеналық талаптарға сәйкес 
ағынды суларды су объектілеріне ағызуға тыйым салынады. Өндірістік 
сарқынды суларды қалалық кәрізге қабылдау жергілікті әкімшілік бекіткен 
коммуналдық сумен жабдықтау және кәріз жүйелерін пайдалану 
қағидаларына сәйкес жүзеге асырылады. 

Сарқынды сулардың сапасын бақылауды белгіленген тәртіппен 
әзірленген және бекітілген және қоршаған ортаны қорғау саласындағы 
аумақтық мемлекеттік органмен келісілген жоспар-кесте бойынша жүргізген 
жөн. 

Шыныталшықты өндіру және қайта өңдеу процесінде шыны 
сынықтары, базальт чиптері, Шыныталшықтың қатты және жұмсақ 
қалдықтары, шыны мата, шыны тор, мата емес мата және т.б. түрінде қатты 
қалдықтар пайда болады. 

Өндіріс қалдықтарының табиғи ортаға қолайсыз әсерін азайту 
мақсатында кәсіпорынның міндеті Шыныталшық өндірісінің қалдықтарын 
екінші рет пайдалануда барынша пайдалану, өндіріс процесінде қазіргі 
заманғы аз қалдықты және қалдықсыз технологияларды енгізу болуы тиіс. 

Өндіріс және тұтыну қалдықтарының әрбір түрімен жұмыс істеу 
агрегаттық жай-күйге, компоненттердің сандық арақатынасына және 
халықтың денсаулығы мен қоршаған орта үшін қауіптілік дәрежесіне 
байланысты. Қалдықтардың қауіптілік дәрежесін (сыныбын) қолданыстағы 
заңнамалық құжаттамаға және қалдықтармен жұмыс істеу жөніндегі 
нормативтік құжаттарға сәйкес айқындайды. Қалдықтардың әр түріне 
федералды жіктеу каталогына сәйкес код, қауіптілік класы және қауіпті 
қасиеттер беріледі немесе олар есептеу немесе эксперимент арқылы 
анықталады. 

Қайта өңделуі мүмкін емес немесе орынсыз шыны талшығы өндірісінің 
қалдықтары олардың қауіптілік сыныбын ескере отырып, 
залалсыздандыруға, кәдеге жаратуға немесе полигондарға орналастыруға 
жатады. Орналастыруға рұқсат етілген қалдықтардың тізбесі кәсіпорынның 
өндіріс және тұтыну қалдықтарын орналастыру лимиттерінде бекітіледі. 

Кәсіпорын аумағында өндіріс қалдықтарын жинауға және уақытша 
сақтауға арналған орындар қауіптілік сыныбына, қауіпті қасиеттеріне, 
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қалдықтың агрегаттық жай - күйіне және өрт және жарылыс қауіпсіздігінің 
талаптарына сәйкес ұйымдастырылуы тиіс. Кәсіпорында өндіріс және тұтыну 
қалдықтарын уақытша сақтау орындарын орналастыру схемасы әзірленуге, 
қалдықтармен жұмыс істеу бойынша жауапты тұлғалар тағайындалуға, 
қалдықтардың қозғалысын есепке алу ұйымдастырылуға тиіс. 

Қауіпті қалдықтарды одан әрі пайдалану, залалсыздандыру, 
тасымалдау, полигонға орналастыру үшін беруді қызметтің осы түріне 
лицензиясы бар мамандандырылған ұйымдар жүзеге асырады. [14] 

 
1.3.2 Шыны, шыныталшық және шыны бұйымдары өндірісінің 

негізгі экологиялық қауіптері мен зиянды шығарындылары. 
 
Шыны өнеркәсібі кәсіпорындарының өндірістік қызметі қоршаған 

табиғи ортаға күшті антропогендік әсер ету факторларының бірі болып 
табылады. Шыны өндірісінде технологиялық процестердің ерекшелігіне 
байланысты, қоршаған орта объектілеріне теріс әсер ететін ластаушы 
заттардың едәуір мөлшері шыны саласында қалыптасады. Әзірленген 
экологиялық шаралардың тиімділігі көбінесе ластаушы заттардың құрамы 
мен қасиеттерін білуге байланысты. Жыл сайын кәсіпорындарда қоршаған 
орта объектілеріне түсетін жүздеген ластағыштар түзіледі. Ластағыштар 
арасында ең үлкен қауіп сұйық және жартылай сұйық ластағыштар, сондай-
ақ шаң түріндегі ластағыштар болып табылады, олар қозғалғыштығына 
байланысты жоғары жинақтау қабілетіне ие, бұл қоршаған орта 
объектілерінің тұрақты ластануына ғана емес, сонымен қатар олар 
жиналатын жерлерде экологиялық тепе-теңдіктің бұзылуына әкелуі мүмкін. 

Шыныдан жасалған бұйымдар өндірісі физикалық және механикалық 
күйі бойынша келесідей жіктеуге болатын көптеген қалдықтар мен 
шығарындылардың пайда болуымен байланысты: 

а) қатты қалдықтар (шыны сынықтары, шаң түріндегі шихтаны 
дайындау цехтарының шикізат материалдары, сорттық ыдысты өңдеу 
цехтарының ұнтақ қалдықтары); 

б) суспензиялар мен шламдар (шихтаны дайындау жүйелерінің, шаң-
газ ұстау және сарқынды суларды тазарту жүйелерінің шламдары мен 
шөгінділері, әйнектерді тегістеу және жылтырату жүйелерінің 
суспензиялары); 

в) ағынды сулар (Шыныталшық өндірісіндегі майлағыш ағызу, 
бұйымдарды өңдеу және безендіру кезіндегі жылтыратқыш, жуу және өңдеу 
ерітінділері және т. б.).); 

г) газ тәрізді шығарындылар (құрамында азот және күкірт оксидтері, 
қорғасын, фтор, фосфор және бор қосылыстары, көміртегі оксиді, 
бензапирен, шихта дайындау цехтарының түтін газдары, газды фаза және 
шыныны шынықтыру және салқындату сатыларының ауасы бар шыны 
қайнату пештерінің шығатын газдары). 
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Шыны өндірісінің әртүрлі ішкі жүйелерінде қалдықтардың пайда 
болуы бірқатар себептерге байланысты, олардың реттілігін келесі ретпен 
жазуға болады: 

а) шыны өндірісінің жекелеген сатыларының технологиялық 
процестерінің жетілмегендігі; 

б) жабдық конструкциясындағы кемшіліктер және оның жүріп жатқан 
процестер сипатына сәйкес келмеуі; 

в) технологиялық регламенттердің сақталмауы және жабдыққа қызмет 
көрсету мен пайдалану мәдениетінің төмендігі. 

Қалдықтардың қасиеттері мен құрамы бойынша оларды бастапқы 
шикізатқа (ұнтақ шикіқұрамына), мақсатты өнімге (шыны массасы, шыны 
сынықтары, өнімдерді өңдеу цехтарының үгіндісі мен шаңы), басқа 
өндірістерге жақын деп бөлуге болады. 

Шикізатты дайындау және зарядты дайындау бөлімінің ауасындағы 
шаңның концентрациясы, шетелдік мәліметтерге сәйкес, текше метрге 
жүздеген, тіпті мыңдаған миллиграммға жетуі мүмкін. Шаңның ең көп 
мөлшері доломит, әктас (бор), дала және гидрофторлы шпаттар, натрий 
карбонаты және бор қышқылына тән. Шыны зауыттарының зарядтары үшін 
пайда болған шаңның мөлшері дайындалған зарядтың массасының 1,6% 
құрайды. Ең жоғары тозаң жоғалту әктас тобының және дала шпатының 
материалдарына (шаңның жалпы мөлшерінің 85% - на дейін) келеді, ал 
бөлімше ауасында шихтаны алу кезінде мөлшері 5 мкм-ден кем шаң 
бөлшектерінің 60-70% - на дейін болады. Шыны өндірісінде 50 мкм дейінгі 
шаң бөлшектері ауада ұзақ уақыт сақталады. Шаң фиброгенді әсерге ие 
(ЅіО2) және жалпы уытты. Доломит шаңы [(СаМд (СО3)2] шихтаны дайындау 
кезінде пайда болатын барлық шаңның 50% - ын құрайды. Ол фиброгенді 
әсерге ие. Әктас шаңы СаСО3 (бор) да фиброген болып табылады. Натрий 
карбонаты (Nа2СО3 үлкен өзгергіштікке ие, мұрын шырышты қабығының 
жарасын тудырады, тыныс алу жолдарын тітіркендіреді және 
конъюнктивитке әкеледі). Бор оксиді В2О3 бірқатар оптикалық әйнектер мен 
Шыныталшықтардың құрамдас элементі болып табылады. Шихтаға Н3ВО3 
бор қышқылы енгізіледі, оның шаңы терінің зақымдалуына әкелуі мүмкін. 

Шыны өндірісінде шаңданудың негізгі көздері ұсатқыштар 
(диірмендер), кептіру барабандары, элеваторлар, електер, араластырғыштар 
болып табылады. Шыны өндіруге арналған шикізатты дайындау шаңның 
қарқынды шығарылуымен байланысты. Шаңның пайда болуы заряд 
компоненттерін ұнтақтау, жіктеу, араластыру, кептіру және тасымалдау 
процестерінде жүреді. Шыны шихтасының пневмо - және вакуум-құбыры. 
Көптеген шыны зауыттарында шикізат компоненттері мен шикіқұрам оларды 
дайындау және өңдеу орнынан элеваторлардың, таспалы конвейерлердің 
және т. б. көмегімен шыны қайнату пештеріне тасымалданады [13] 

Кестеде қатты қалдықтардың сипаттамасы келтірілген 
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1.6 кесте - Қатты қалдықтардың сипаттамасы 

Орын 
қалдықтардың 

Қалдықтардың 
сипаттамасы 

Білім беру 
мерзімділігі 

Қоймалау 
орны 

Қалдықтарды 
пайдалану 

және кәдеге 
жарату 

Шикіқұрамды 
дайындау 
учаскесі 

Қалдықтар жоқ Штапельді 
талшықты 
сату және 
өндіру үшін Базальтты 

дайындау 
учаскесі 

Стандартты емес 
базальт 

Тұрақты Жинақтау 
сыйымдылығ
ы 

Шыны қайнату 
учаскесі 

Эрклез Пешті жуу 
кезінде 

Жинақтау 
сыйымдылығ
ы 

Өндіріске 
қайтару 

Шыны 
шариктер 
өндірісі 

Қайтарылатын шыны 
сынығы, ақауы бар 
шыны шариктер 
(көлемі және сыртқы 
түрі бойынша), шыны 
сынықпен ластанған 

Ауысым 
сайын 

Жинақтау 
сыйымдылығ
ы 

Өндіріске 
қайтару 
Ластанған 
заттар 
шығарылады 

Термохимиялы
қ өңдеу, 
қышқылмен 
өңдеу учаскесі 

Кесу, мата кесу, 
толтыру ұштары 

Ауысым 
сайын 

Жинақтау 
сыйымдылығ
ы 

Жылу 
оқшаулау 
қажеттілігі 
үшін 

Шыны және 
базальт 
талшықтарын 
өндіру 
бөлімшесі 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Жұмсақ қалдықтар 
 
 
 
 
 
 
 
Ірі қалдықтар 
 
 
 
Мата қалдықтары 
 
 
 
 
 

Ауысым 
сайын 
 
 
 
 
 
 
Сол сияқты 
 
 
 
Сол сияқты 
 

Жинақтау 
сыйымдылығ
ы 
 
 
 
 
 
Сол сияқты 
 
 
 
Сол сияқты 
 

Тігу 
материалдары
н әзірлеу 
үшін, өткізу 
үшін, 
полигонға 
әкету 
Қайта 
пайдалану, 
полигонға 
әкету 
Жылу 
оқшаулау 
қажеттіліктері 
үшін сатуға 
арналған тігін 
материалдары
н өндіру үшін. 

Шыны және 
базальт 
талшықтарын 
тоқыма өңдеу 
бөлімшесі 
(тарқату, 
ширату, тілу, 
тоқу, ақаудан 
шығару) 

Циклондардан 
жасалған шыны, 
базальт 
талшықтарының 
қалдықтары, шыны 
шаңы және базальт 
шаңы 

Сол Сол Полигонға 
шығару 
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Микросферала
р учаскесі 
 

Циклондардан 
жасалған шыны 
Микросфераларды 
флотациялау кезіндегі 
қалдықтар 
Микросфераларды 
қалыптау пештерінен 
микросфералар мен 
микрошариктердің 
қалдықтары 
Бейтараптандырғышты
ң тұндырғышынан 
кейінгі қалдықтар 

Микросфераларды әзірлеу 
кезінде тұрақты 
 
 
 
Сол сияқты 
 
Сол сияқты 
 
 
Сол сияқты 
 
 
 
 
 
Сол сияқты 
 

Шыны 
қайнатуға 
оралу 
 
 
Полигонға 
шығару 
 
Шыны 
қайнатуға 
оралу 
 
 
Қайта 
пайдалану, 
полигонға 
әкету 
 
Полигонға 
шығару 

Кварцты 
кешенді жіптер 
учаскесі 

Кварц өзектерінің 
қалдықтары, 
майланбаған және 
майланған талшықтар, 
тамшылар 

Кварц 
жіптерін 
өндіру кезінде 
тұрақты 

Жинақтау 
сыйымдылығ
ы 

Полигонға 
шығару 

Микрожіңішке, 
ультражіңішке 
және 
супержіңішке 
талшықтарды 
өндіру учаскесі 

ПФК торын тазалау 
кезінде жгуттар 
түріндегі талшықтың 
қыл-қыбыры, 
қалдықтар  

Микрожіңішк
е, 
ультражіңішке 
және 
супержіңішке 
талшықтарды 
өндіру кезінде 
тұрақты 

Жинақтау 
сыйымдылығ
ы 

Полигонға 
шығару 

Қатты қалдықтарды тасымалдауды материалдың жоғалуын және 
қоршаған ортаның ластануын болдырмайтын әдістермен жүзеге асырған жөн. 

 
1.3.3 Шыныталшық және шыны бұйымдары өндірісіндегі 

өндірістік шығарындылардың алдын алу шаралары 
 
Силикат өнеркәсібі қатты шикізаттың үлкен көлемін өңдейді, мыңдаған 

текше метр суды пайдаланады. Өндіріс процесінде қайта өңделетін шикізат 
пен судың бір бөлігі қалдықтар түрінде цехтардың үй-жайлары мен қоршаған 
ортаға түседі, жұмысшылардың еңбек жағдайларына теріс әсер етеді, 
зауыттар орналасқан аймақтағы экологиялық шиеленісті арттырады. Силикат 
өнеркәсібі кәсіпорындары экологтардың назарын аударуды талап етеді. 
Табиғатты қорғауды қамтамасыз ететін түбегейлі жол - аз қалдықты және 
қалдықсыз технологияларды құру. Бұл міндет бірнеше бағыттар бойынша 
шешіледі: 
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- қалдықтардың түзілуінсіз өнімнің дәстүрлі түрлерін алудың түбегейлі 
жаңа процестері; 

- ағынды суларды тазалаудың рекуперациялық әдістері негізіндегі 
ағынсыз технологиялық өндірістер; 

- қоршаған ортаға шығарындылардың ең аз мөлшері бар кешендер 
ішіндегі шикізат пен қалдықтардың материалдық ағындарының жабық 
құрылымы бар аумақтық-өнеркәсіптік кешендер. 

Алайда, өндірістің жанама өнімдерінің пайда болуы сөзсіз процесс 
болып табылады және міндет мүмкіндігінше олардың көлемін азайту және 
қоршаған ортаға енуіне жол бермеу болып табылады. Барлық жанама 
өнімдер агрегаттық күйіне байланысты үш топқа біріктірілуі мүмкін: қатты, 
сұйық (өндірістік ағынды сулар) және шаң-газ шығарындылары. Олардың 
агрегаттық күйіне байланысты қоршаған ортаны олардың әсерінен қорғау 
мәселелері әр түрлі шешіледі. 

Қатты қалдықтардың ең көп таралған түрлерінің қатарына әйнектің 
сынуы жатады. Ол әдетте зарядқа 20% дейін енгізіледі.Бұл қалдықтардың 
көлемін азайтып, табиғи ресурстарды тұтынуды азайтып қана қоймай, әйнек 
өндіруге жұмсалатын энергия шығынын азайтуға мүмкіндік береді. Шыны 
жекпе-жекті қолданудың тағы бір бағыты-жаңа материалдарды алу, мысалы, 
шайырларды немесе цементті ұсақталған әйнекпен толтыру. Осындай 
материалдардан панельдер, құбырларға арналған шантемірлер, еден 
жабындары жасалады. 

Керамикалық және шыны өндірісінің ағынды сулары тоқтатылған 
бөлшектермен де, еріген заттармен де ластанған. Мысалы, шыны 
зауыттарының құрамдас цехтарының сарқынды суларында құм, сода, сабын, 
сазды заттар бар; табақ шыны өндірісінің сарқынды суларында - шыны 
үгіндісі, абразивті материалдар; Шыныталшық өндірісінде - органикалық 
шайырлардың іздері, сорттық ыдыс өндірісінің сарқынды суларында фтор 
бар. 

Су көздерін ластанудан қорғау суды тұтынуды қысқартумен, су 
айдындарына сарқынды суларды ағызуды азайтумен, сарқынды суларды 
ағызуды және барлық қоспаларды шығарып, қайта өңдей отырып, суды 
бірнеше рет қолдануды болдырмайтын сумен жабдықтаудың тұйық 
жүйелерін құрумен қамтамасыз етіледі. Тұйық айналым жүйелерінде суды 
салқындату немесе оны тазарту көзделеді. 

Қатты ластануды кетіру үшін ағынды су електен сүзіледі. Құм және 
басқа минералды бөлшектер құм ұстағыштарда жауын-шашынмен 
шығарылады, онда ағынды су 0,15-0,3 м/с жылдамдықпен қозғалады, ағынды 
сулардағы құм бөлшектерінің 65-70% - ы ауырлық күшімен тұндырылады. 
Ұсақ дисперсті тоқтатылған бөлшектерді кетіру үшін ағынды суларға 
химиялық реагенттер қосылады, олар коагуляцияға және ерімейтін 
коллоидты заттардың түсуіне ықпал етеді. Балшықпен ластанған ағынды 
суларды коагуляциялау үшін әкті сілтілейтін күкірт қышқылы алюминийі 
коагулянт ретінде қолданылады. Алюминий гидроксиді қабыршақтарын 
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қалыптастыру процесін күшейту үшін флокулянттар (полиакриламид) 
қосылады. Коагуляцияланған қабыршақтар гидроциклондарда немесе 
сүзгілерде бөлінеді. 

Улы қосылыстары бар ағынды суларды тазарту ерекше қиындық 
тудырады. Сонымен, хрусталь өндірісінде қорғасын, гидроторлы, 
кремнефторлы, күкірт қышқылдары және олардың тұздары ағынды суларға 
түседі. Ағынды суларды осы қосылыстардан тазарту үшін реагент, сорбция 
және ион алмасу әдістері қолданылады. Фтор сорбциясы үшін белсендірілген 
көмір және магний гидроксиді мен кальций фосфатының жаңадан бөлінген 
шөгінділері қолданылады. Ион алмасу үшін жоғары негізді аниониттер, 
гидроксилапатит және т. б. қолайлы. Алайда, көп жағдайда фтор бар тұздар 
бор суспензиясымен немесе кальций гидроксидімен бейтараптандырылады. 
Нәтижесінде фтор қосылыстары ерімейтін кальций фторидіне өтеді. 
Тұнғаннан кейін тұнба вакуум-сүзгіде сусыздандырылады және 
шламжинағышқа жіберіледі. 

Ауаны ластау көзі ең алдымен жағылатын отын болып табылады. 
Толық емес жағу кезінде СО, ал күкіртті мазутты пайдалану кезінде-күкірт 
оксидтері бөлінеді. 

Ең қауіпті газ шығарындылары шыны өндірісімен байланысты. 
Фторидтерді әйнекті дайындауды және сөндіруді тездету үшін қолдану 
фторлы қосылыстардың газ фазасына шығарылуына ықпал етеді. Шихтаға 
енгізілген фтордың 33-50% шығатын газдарға түседі. Фторлы қосылыстар 
кристалды химиялық жылтырату кезінде де шығарылады. Фтордың қоршаған 
ортаға шығарылуын жою үшін фторлы шикізат фторлы емес, ал газ және 
сұйық отын электр энергиясымен ауыстырылады; шығатын газдарды құрғақ 
немесе дымқыл тазарту да қолданылады. Ылғал әдістер тиімдірек. Фторлы 
қосылыстар сумен немесе сілтілі ерітінділермен алынады. Көбікті 
адсорберлерде тазарту дәрежесі-96-98%. 

Силикат өнеркәсібінің қоршаған ортаға әсер етуіндегі негізгі ластаушы 
фактор - бұл шикізат қоспаларын дайындау, мөлшерлеу, араластыру, ұсақтау, 
әсіресе сусымалы материалдарды кептіру және жағу кезінде пайда болатын 
шаң. Силикат өндірісінің шаңы жоғары дисперсияға ие (5 мкм-ден аз 
бөлшектердің саны 60% - ға жетеді) және құрамында бос кремний оксиді бар. 

Сонымен қатар, мысалы, кірпіш өндірісінде қоспа дайындау бөлімінде 
шаң бөлу рұқсат етілген нормадан 12-15 есе артық. Кірпішті тиеу және түсіру 
учаскелерінде шаң рұқсат етілген концентрациядан 2-3 есе жоғары. Ауаның 
жоғары ластануының себептері-технологиялық жабдықты сенімді 
герметизациялаудың, жергілікті сорғылардың, вакуумды шаң жинағыштың, 
тиімді жалпы алмасу желдеткішінің болмауы. Сондықтан тозаңданатын кесек 
және ұнтақ тәрізді материалдарға арналған тасымалдау құралдары мен 
тозаңданатын жабдық герметикалық жабық қаптамаларда орнатылуы тиіс. 
Шаңданудың барлық учаскелерінде ауаны сору және оны атмосфераға 
шығарар алдында тазарту көзделуі тиіс. Әрбір өндірісте шаң шығаруды 
азайтудың өзіндік әдістері бар. Мысалы, шыны өндірісінде шихтаны 
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құрамында ББЗ бар сумен ылғалдандырады немесе шихтаны түйіршіктейді, 
электр пештерінде шыны қайнатуға көшеді және т. б. 

Көптеген технологиялық процестерде шаң мен шаңның шығуы сөзсіз.. 
Кептіру барабаны арқылы сорылатын ыстық газдар да пайда болған шаңды 
кетіреді. Құрғақ тәсіл пештеріндегі шаңды кетіру 25-30%, дымқыл тәсіл 10-
20%. Шаңтұтқыш шаңтұтқышты білдірмейді, себебі мұндай шаң бөлетін 
жабдық міндетті түрде пештер үшін қайтарымсыз шаңтұтқышты 1% - ға 
дейін, диірмендер үшін-0,5% - ға дейін төмендетуге мүмкіндік беретін 
шаңтұтқыш жүйелермен жабдықталады. Гравитациялық, инерциялық және 
электростатикалық күштерді қолдануға негізделген шаң жинағыштардың 
әртүрлі түрлері қолданылады. Шаң жинайтын аппараттарды таңдау ең 
алдымен олардың тиімділігімен анықталады. Әдетте, бір құрылғыда ауаны 
немесе ыстық газдарды шаңнан толық тазартуға қол жеткізу мүмкін емес. 
Технологиялық шаң-газ қоспаларын тазарту бірнеше сатыда жүргізіледі. 
Көбінесе шаңды тұндыру камералары (өрескел тазалау), құрғақ және дымқыл 
циклон құрылғылары (тазалаудың бірінші кезеңі), мата қапшықтары және 
электростатикалық сүзгілер (соңғы тазалау) қолданылады. [26] 

Шаң тұндыру камералары (сурет 1.37) - шаңды ұстауға арналған 
қарапайым құрылғылар. Газдардың қозғалыс жылдамдығын 0,1-0,2 м/с-қа 
дейін төмендету үшін олар жеткілікті үлкен болуы керек. Шаңды ауа камера 
арқылы сорылады және ауа ағынының жылдамдығының төмендеуіне 
байланысты шаң ауырлық күшіне түседі. Ол мезгіл-мезгіл немесе 
түсіргіштердің көмегімен үздіксіз алынып тасталады. Шаңды камераларды 
негізінен айналмалы пештердің шығатын газдарын тазарту үшін 
пайдаланыңыз. Диірмендерде шаң жинағыш камераның рөлін аспирациялық 
шахта 1.38 орындайды). Мұндай құрылғылар тек ең қатты шаңды ұстайды. 
Газды жұқа шаңнан тазарту коэффициенті 10-15% аспайды. 

 
 

Сурет 1.37- Шаң камерасындағы шаң жинау схемасы. 
 
Циклондар (сурет 1.39) мөлшері 6 мкм-ден асатын бөлшектері бар 

газдарды шаңнан тазарту үшін қолданылады. Циклонға кіретін шаңды газ 
спираль арқылы өтіп, құйынды қозғалысқа ие болады. Шаң бөлшектері 
қабырғаға лақтырылып, конустық бөлікке құйылып, түтік арқылы 
шығарылады. Тазартылған газ циклоннан жоғарғы құбыр арқылы шығады. 
Циклондағы газды тазарту деңгейі 90-97% жетеді. 
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1.38 сурет - Спирациялық шахталардағы шаңды ұстау сызбасы 
 

 
 

1.39 сурет - Циклондардағы шаңды ұстау схемасы 
 
Жеңдік мата сүзгілерінің әрекеті (сурет 1.40) газдың матаның жұқа 

жасушалары арқылы сүзілуіне және оның бетінде шаң бөлшектері 
жиналуына негізделген. Мата сүзгілері жоғары тиімділікке ие, ол шаңның 
түріне, оның химиялық және гранулометриялық құрамына байланысты емес. 
Олар 0,01 мкм дейінгі бөлшектерді ұстай алады. Сүзгілерде әртүрлі мата 
материалдары қолданылады.  

Жаңа бағыт-электростатикалық зарядталған талшықтарды қолдану. Газ 
алдымен теріс зарядталған электродтардан өтеді, онда шаң бөлшектері 
зарядталады, содан кейін мата талшықтарына түседі. Мұндай сүзгілердегі 
тазалау дәрежесі 99,9% - ға жетеді. 
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Сурет 1.40 - Сүзгіш қаптардағы шаңды ұстау схемасы 

 
Электростатикалық фильтрлер (сурет 1.41) 0,1-ден 100 мкм-ге дейінгі 

бөлшектерді ұстайды. Ондағы газды тазарту принципі жоғары кернеулі (105 
В дейін) электр өрісінің әсерінен тоқтатылған газдармен электр зарядтарын 
алуға негізделген.3 зарядталған бөлшектер ауа ағынында қарама-қарсы 
белгінің электродына ауысады, оған орналасады, мезгіл-мезгіл шайқалып, 
алынып тасталады. Оңтайлы жағдайларда электростатикалық 
тұндырғыштардағы газдарды тазарту деңгейі 99% - дан асады. 
Электростатикалық шөгінділер жоғары өнімділікке, аз гидравликалық 
кедергіге ие және жоғары температурада газдарды тазартуға қабілетті. 
Электр сүзгілерінің кемшіліктерінің арасында елеулі күрделі шығындарды, 
елеулі өндірістік алаңдарға қажеттілікті, процесс параметрлерінің 
өзгерістеріне жоғары сезімталдықты, бөлшектердің меншікті электр кедергісі 
және газдардың ылғалдылығы бойынша қолданудағы шектеулерді атап өткен 
жөн. [1] 

 

 
 

Сурет 1.41- Электростатикалық шөгінділердегі шаңды ұстау схемасы 
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1.3.4 Технологиялық процесті қауіпсіз жүргізу талаптары 
 
Шыныталшықты өндіру және қайта өңдеу процестері технологиялық 

процестерді ұйымдастыруға қойылатын гигиеналық талаптар, өндірістік 
жабдық пен жұмыс аспабы бойынша ұйымдастырылуы тиіс және оларды 
жұмыс істеушілер мен қоршаған ортаны зиянды әсерлерден және 
бөліністерден қорғауды қамтамасыз ететін қауіпсіздік, өнеркәсіптік 
санитария және өрт қауіпсіздігі талаптарын сақтай отырып, технологиялық 
құжаттамаға және жабдықты пайдалану қағидаларына сәйкес жүргізу керек.  

Барлық жұмысшылар тиісті нұсқаулықтармен қамтамасыз етілуі және 
химиялық заттарды пайдалану кезінде еңбекті қорғау жөніндегі ережелерді 
басшылыққа алуы тиіс. 

Шыныталшықты өндіру және қайта өңдеу кезінде қолданылатын 
машиналар мен технологиялық жабдықтардың электр қауіпсіздігі МЕМСТ 
12.1.019-2017 «Еңбек қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі (ЕҚСЖ). Электр 
қауіпсіздігі. Жалпы талаптар және қорғау түрлерінің номенклатурасы» және 
МЕМСТ 12.2.007.0-75 «Еңбек қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі (ЕҚСЖ). 
Электротехникалық бұйымдар. Жалпы қауіпсіздік талаптары». 

Шыныталшықты материалдарды өндіру процесінде шикізат шикізаты, 
полимерлі материалдар негізінде әртүрлі пленка түзетін және жабысқақ 
заттар, жұмсартқыштар мен пластификаторлар, беттік-белсенді заттар, силан 
мен силоксан қоспалары, металл тұздары, бейорганикалық қышқылдар 
қолданылады.Шыныталшықтарды майлау, жіптер мен маталарды химиялық 
және қышқыл өңдеу үшін қолданылады. Шыныталшықты материалдарды 
өндіру және қайта өңдеу процесінде шихта, шыны, базальт тозаңдарын, 
майлайтын композициялардың аэрозольдерін, шыны және базальт 
талшықтарының тозаңдарын; кремний материалдарын өндіру учаскесінде - 
кремний және кварц талшықтарының тозаңдарын және күкірт қышқылының 
аэрозольдерін; шыны микросфераларды өндіру учаскесінде - Кристалл 
диоксидінің кремнийін бөлуге жол беріледі. Шаң жанбайтын, жарылғыш 
емес, жинақтауға қабілетті емес. Шихта, шыны, базальт, шыны, базальт, 
кремний және кварц талшықтарының шаңы жоғарғы тыныс жолдарының 
тітіркенуін тудырады, терінің қышуын тудыруы мүмкін. Әр түрлі 
майлағыштардың химиялық құрамы жоғарғы тыныс жолдарының шырышты 
қабығын тітіркендіреді, терінің аллергиялық ауруларын тудыруы мүмкін. 

Күкірт қышқылы және оның ерітінділері жоғарғы тыныс жолдарының 
шырышты қабығын тітіркендіреді және күйдіреді, өкпеге әсер етеді. Теріге 
тиген кезде қатты күйік пайда болады. 

Жұмыс аймағының ауасындағы РЕШШ ең жоғары бір реттік (алымы) 
және орташа ауысымдық (бөлімі) мәндері 1.7-кестеде көрсетілген. 
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1.7 кесте - Жұмыс аймағының ауасындағы ШЖК ең жоғары бір реттік 
(алымы) және орташа ауысымдық (бөлімі) мәндері 

Заттың атауы 
ШРШ 

мәні, мг / 
м3 

Қауіптілік 
класы 

ГН 
бойынша 

Р/С нөмірі 
Шихта шаңы 6/2 3 1125 
Шыны және базальт шаңы 6/2 3 1802, м) 
Шыны және базальт 
талшықтарының шаңы 

-/4 3 1802, ж) 

Кремний және кварц 
талшықтарының шаңы 

3/1 3 1121, 1123 

Аморфты Кремний диоксиді, 
аэрозоль (SiO2 > 60 %) 

3/1 3 1121 

Қуыс шыны микросфераларды 
өндіруге арналған аморфты кремний 
диоксиді (ЅіО2 10% - дан 60% - ға 
дейін %) 

6/2 3 1122 

Күкірт қышқылының аэрозолі 1 2 1801 
 
Шихта дайындау процесінде зиянды әсердің негізгі факторы шихта 

компоненттерінің шаңы, ал базальтты дайындау процесінде-базальт шаңы 
болып табылады. 

Зиянды секрециялардың санын азайту үшін шикіқұрамды дайындау 
процестері - ыдыстау, кептіру, ұнтақтау, елеу, шикізат материалдарын 
араластыру, сондай-ақ шихтаны тасымалдау және түсіру герметикалануы 
тиіс. Кептіру барабандарының, шар диірмендерінің барабандарының, 
элеваторлардың қаптамаларының, бункерлердің тығыздағыштары, ал 
есіктерінің тығыздағыш төсемдері болуы тиіс. Шихта компоненттерін 
таразылардан арнайы ыдыстарға (кюбельдерге) төменгі ысырма арқылы және 
одан әрі кюбельден тасымалдау және араластыру аппаратурасына түсіру 
тұмшалануы тиіс. 

Кептіру барабандары разрядталған болуы тиіс, ал шеткері түсіретін 
шар диірмендерінің барабандары аспирациялық жүйеге жалғануы тиіс. 

Пневмокөлікте қысымды ұстап тұру және бақылау, ал 
пневмокамералық қоректендіргіштерде-материалдың берілген деңгейін ұстап 
тұру қажет. 

Жабдықтың құрамына кіретін конвейерлер МЕМСТ 12.2.022-80 «Еңбек 
қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі (ЕҚСЖ). Конвейерлер. Жалпы 
қауіпсіздік талаптары». 

Зиянды заттардың сипаттамасы, бақыланатын параметр, бақылау 
мерзімділігі және зиянды заттардың шекті рұқсат етілген концентрациясы 
1.8-кестеде келтірілген 

 
 



114
  
 

1.8 кесте - Жұмыс аймағының ауасын бақылау 

Бақылау орны 
Зиянды 

секрециялардың 
сипаттамасы 

Бақыланатын 
параметр 

Бақылау 
мерзімділігі 

Жұмыс 
аймағын

ың 
ауасында
ғы ШЖК, 

мг / м3 
Шихта жасау 
учаскесі 

Шаң-тозаң Шихта шаңы 
(SiO2 бойынша 
10% - дан 70-ке 
дейін %) 
(As2O3 бойынша) 

Тоқсанына 1 
рет 

 
 

Сол сияқты 
 

6/2 
 
 
 

мышьяк 
бойынша 
0,04/0,01 

Шыны сауыттың 
жұмыс орны 

Жану өнімдері 
 
 
 
 
Шаң-тозаң 

Азот диоксиді 
(NO2) 
Көміртегі оксиді 
(СО) 
 
Шихта шаңы 
(SiO2 бойынша 
10% - дан 70-ке 
дейін %) 

Сол сияқты 
 

Сол сияқты 
 
 

Сол сияқты 
 

2 
 

20 
 
 

6/2 

Шыны шариктерді 
калибрлеушінің 
жұмыс орны 

Сол сияқты 
 

Шыны шаң Сол сияқты 
 

6/2 

Базальт шикізатын 
дайындау учаскесі 
 
Базальт 
сұрыптаушының 
жұмыс орны 
 
Үздіксіз шыны 
кешенді жіп, шыны 
және базальт 
талшықтарын өндіру 
цехы 
 
Үздіксіз шыны және 
базальт 
талшықтарын алу 
операторының 
жұмыс орны 

Тозаңдануы  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Майлаушы 
Аэрозоль 
 
 
 
 
 
 
 
Шаң-тозаң 
 
 

Базальт шаңы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Формальдегид 
буы 
 
Эпихлоргидрин 
жұптары 
 
Сірке 
қышқылының буы 
 
Шыныталшықты 
шаң 
 

Тоқсанына 1 
рет 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Айына 1 рет 
 
 

Сол сияқты 
 
 

Тоқсанына 1 
рет 

 
Сол сияқты 

 
 

6/2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,5 
 
 

2/1 
 
 
5 
 
 

-/4 
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Базальт 
талшығының 
шаңы 

Сол сияқты 
 

-/4 

Шыны кешенді 
жіпті, шыны және 
базальт 
талшықтарын 
тоқыма өңдеу 
учаскесі 
Орауыштардың, 
ширатқыштардың, 
атқарушылардың, 
нақтылаушылардың, 
тоқушылардың 
жұмыс орындары 

 
 
 
 
 
 
Шаң-тозаң 

 
 
 
 
 
 
Шыныталшықты 
шаң, базальт 
талшықты шаң 

 
 
 
 
 
 

Тоқсанына 1 
рет 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

/4 

Ровинг және кесу 
учаскесі 
 
Ровинг пен кесуді 
дайындау 
операторының 
жұмыс орны 

 
 
 
Шаң-тозаң 

 
 
 
Шыныталшықты 
шаң 

 
 
 

Тоқсанына 1 
рет 

 
 
 

-/4 

Микросфералар мен 
микрошариктер 
өндіру учаскесі 
 
Эрклезді ұнтақтау 
аппаратшысы 
 
Микросфераларды 
сферолизациялау 
(өңдеу), 
флотациялау, 
аппреттеу және 
кептіру пешінің 
операторы 

 
 
 
 
Шаң-тозаң 
 
 
Сол сияқты 
 

 
 
 
 
Шыны шаң 
 
 
Аморфты SiO2 
кремний 
диоксидінің 
аэрозолы 75% - 
дан 80% - ға дейін 
% 

 
 
 
 

Тоқсанына 1 
рет 

 
Сол сияқты 

 

 
 
 
 

6/2 
 
 

3/1 

Майлағыштарды 
және химиялық 
өңдеу құрамдарын 
дайындау учаскесі 
 
Эмульсовардың 
жұмыс орны 
 
Майлағыштар мен 
аппреттеуге 
арналған химиялық 
құрамдарды 
дайындау 

 
 
 
 
 
Майлағыш 
компоненттердің 
жұптары және 
аппреттеуге 
арналған 
химиялық 
құрамдар 

 
 
 
 
 
Формальдегид 
буы 
 
Эпихлоргидрин 
жұптары 
 
Сірке 
қышқылының буы 

 
 
 
 
 

Айына 1 рет 
 
 

Сол сияқты 
 
 

Тоқсанына 1 
рет 

 
 
 
 
 

0,5 
 
 

2/1 
 
 
5 
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Термохимиялық 
өңдеу учаскесі 
 
Термопеш 
операторының 
жұмыс орны 
 
Бөлменің ауа ортасы 

 
 
 
Майлағыштың 
жану өнімі 
 
 
Шаң-тозаң 

 
 
 
Көміртек оксиді 
 
Азот диоксиді 
 
Шыныталшықты 
шаң 

 
 
 

Тоқсанына 1 
рет 

 
 

Сол сияқты 
 

 
 
 

20 
 
2 
 

-/4 

Кремнезем материалдарын өндіру учаскесі 
Кремний 
материалдарын 
өндіру 
операторының 
жұмыс орны 

Күкірт 
қышқылының 
аэрозолі 
 
Шаң-тозаң 
 
 
Майлағыштың 
жану өнімдері 
 
Шаң-тозаң 
 
 
 
Аппрет 
компоненттеріні
ң жұптары 
 
Шаң-тозаң 
 
 
 
Аппрет 
компоненттеріні
ң жұптары 
 
 

Күкірт 
қышқылының 
аэрозолі 
 
Кремний 
талшығының 
шаңы 
Көміртек тотығы 
Азот диоксиді 
 
Кремний 
талшығының 
шаңы 
 
γ-аминопропил- 
триэтоксисилан 
 
 
Кремний 
талшығының 
шаңы 
 
Формальдегид 
буы 
 
Эпихлоргидрин 
жұптары 
 
Сірке 
қышқылының буы 

Айына 1 рет 
 
 
 

Тоқсанына 1 
рет 

 
Сол сияқты 

 
 

Сол сияқты 
 

Сол сияқты 
 

Сол сияқты 
 
 
 

Сол сияқты 
 
 
 

Айына 1 рет 
 
 

Сол сияқты 
 
 

Тоқсанына 1 
рет 

1 
 
 

3/1 
 
 

20 
 
2 
 

3/1 
 
 
 

2,5 
 
 
 

3/1 
 
 
 

0,5 
 
 

2/1 
 
 
5 
 

Кремнезем 
материалдарын 
өндіру учаскесі 
 
Кремний 
материалдарын 
өндіру 
операторының 
жұмыс орны 

Шаң-тозаң 
 
 
 
 
Сіңдіру 
композициясын
ың буы 

Кремний 
талшығының 
шаңы 
 
 
Фторопластикалы
қ Аэрозоль 

Тоқсанына 1 
рет 

 
 
 
 

Сол сияқты 
 

3/1 
 
 
 
 

10 

Кварцты кешенді жіптер өндірісінің учаскесі 
Кварцты кешенді Шаң-тозаң Кварц Тоқсанына 1 3/1 
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жіптерді алу 
операторының 
жұмыс орны 

 талшығының 
шаңы 

рет 

Каолин құрамының 
талшығын өндіру 
учаскесі 
 
Каолин талшығын 
өндіру 
операторының 
жұмыс орны 

 
 
 
 
Шаң-тозаң 

 
 
 
 
Шыныталшықты 
шаң 
 
Шихта шаңы 

 
 
 
 

Тоқсанына 1 
рет 

 
 

Сол сияқты 
 

 
 
 
 

-/4 
 
 

6/2 

Микрожіңішке, ультражіңішке, супержіңішке және басқа да шыны штапельді талшықтар 
мен одан жасалған бұйымдар (шыны қыш ыдыстар, кенептер мен ленталар) өндіру 

учаскесі) 
Оператордың жұмыс 
орны 

Шаң-тозаң 
 
 
Байланыстыруш
ы 
компоненттердің 
жұптары 

Шыныталшықты 
шаң 
 
Формальдегид 
буы 
Сірке 
қышқылының буы 

Тоқсанына 1 
рет 

 
Сол сияқты 

 
Сол сияқты 

 

-/4 
 
 

0,5 
 
5 
 

 
Шыны қайнату, шыны шарларды өндіру, сондай-ақ шыны балқыту 

пешінде шыны қайнатқыштар мен базальтты балқыту процесінде зиянды 
әсердің негізгі факторлары мыналар болып табылады: жоғары температура; 
шихта, шыны және базальт шаңы; қыздырылған шыны массасының сәулелі 
энергиясы; олардан қорғау жабдықтың конструктивтік ерекшеліктерімен 
және жеке қорғанышты қолданумен жүзеге асырылатын әйнектің ыстық 
тамшылары. 

Кететін салқындатқыш суға арналған ағызатын құйғыштар суды 
ағызуды тұрақты көзбен шолып бақылайтындай етіп орналастырылуы тиіс. 

Шыны және базальт талшықтарын өндіру процесінде зиянды әсердің 
негізгі факторлары: шу, жылу және жарық сәулесі, майлағыш аэрозольдердің 
жұмыс аймағының ауасына шығуы, шыны және базальт талшықтарының 
шаңы, ыстық шыны мен базальттың тамшылары. 

Жұмыс істеушілерді жылу және жарық сәулелерінен қорғау үшін 
шыны иіру агрегаттары қорғаныш экрандарымен (ЖЖЖ әйнегі және қуыс 
талшықтар негізінде талшық өндіру кезінде жарық сүзгілері бар) немесе 
кондиционирленген ауаны беру, жіпті ылғалдандыру жүйесімен 
жабдықталуы тиіс немесе бетті жеке қорғау құралдары (қалқандар, маскалар) 
қолданылуы тиіс. 

Электр пештеріне ток өткізгіштердің қысқыштарын салқындатуға 
арналған судың температурасы шығу кезінде 50 °C-тан аспауы керек. 
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Жұмыс аймағының ауасындағы майлағыш аэрозольдерінің 
концентрациясын төмендету сору-сыртқа тарату желдеткіші жүйесімен және 
жергілікті сыртқа тартумен қамтамасыз етілуі тиіс. 

Белдектердің (бакелитті немесе полипропиленді және қағаз 
манжеттердің) жиналуын болдырмау үшін орау қоршау құрылғыларын 
қолдана отырып жүзеге асырылуы тиіс. 

Жіпті толтыру және сынған жағдайда оны толтыру қолмен жүзеге 
асырылады. Қалыпты технологиялық режимде орауыш автоматты түрде 
айналмалы үстелі бар немесе жіпті толтыруға арналған арнайы құрылғымен 
жабдықталған катушкаларда толтырылады. 

Оператордың тайғанауы мен құлауын болдырмау үшін майлағыштың 
цехтың немесе учаскенің еденіне жиналуына жол берілмейді. 

Ине тәрізді сынықтар мен ірі талшықтардан жарақаттанудың алдын алу 
үшін оларды жинақтау ыдыстарына жинауды жинауға, тасымалдауға және 
өңдеуге арналған арнайы механизмдер мен құралдардың көмегімен жүзеге 
асыру, сондай-ақ денені, қолды, аяқты және көзді механикалық 
зақымданудан жеке қорғау құралдарын (қорғаныш көзілдіріктерін) 
пайдалану қажет. 

Барлық жұмысшылар арнайы киіммен және жеке қорғаныс 
құралдарымен жабдықталуы керек 

Майлағыштар мен химиялық қосылыстарды дайындау процестеріндегі 
зиянды әсердің негізгі факторлары-компоненттердің буы мен аэрозольдерінің 
бөлінуі және химиялық заттардың дененің қорғалмаған бөліктерімен 
жанасуы. 

Жұмыс аймағының ауасына зиянды бөліністерді азайту үшін ерітуге 
(балқытуға), араластыруға немесе эмульсиялауға, сондай-ақ құрамдарды 
сүзуге және құюға түсетін компоненттерді ауыстыру және сақтау сору-
сыртқа тарату желдеткіші бар үй-жайларда жүргізілуі тиіс. 

Мөлшерлеуді жабық мөлшерлегіш құрылғылардың көмегімен жүргізу 
керек. Жеке қорғаныс құралдарын қолдана отырып, сору құрылғыларының 
астында ғана қолмен мөлшерлеуге жол беріледі. 

Өрт қауіпті майлағыштарды жарылыс қауіпті шоғырлану 
сигнализаторларымен және автоматты өрт сигнализациясымен жабдықталған 
жеке үй-жайда дайындау керек 

Шыны және базальт талшықтарын тоқыма өңдеудегі зиянды 
факторлар: шыны және базальт талшықтарының шаңы, жұмыс істейтін 
машиналардың шуы, айналмалы және қозғалмалы бөліктердің әсерінен қауіп. 

Шыны және базальт талшықтарының шаңы мен шудың зиянды 
әсерінен қорғау жеке қорғаныс құралдарын қолдану арқылы жүзеге 
асырылады. 

Шыныталшықты материалдарды термохимиялық өңдеу кезінде зиянды 
факторлар: химиялық өңдеуге арналған композициялардың Ұшпа 
компоненттерінің жұмыс аймағының ауасына шығарылуы, шыны және 
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базальт талшықтарының шаңы, кремний талшығының шаңы, жабдықтың 
айналмалы және қозғалмалы бөліктерінің әсерінен қауіп. 

Сіңдіру және жарақаттану кезінде жұмыс істеушілерді зиянды 
бөліністерден қорғауға жабдықтың құрылымдық ерекшеліктері: ерітінділерді 
беру және төгудің жабық коммуникациялары, жану өнімдерін ұстауға 
арналған құрылғылар, жабдықтың айналмалы және қозғалмалы бөліктерін 
қоршау арқылы қол жеткізіледі. 

Жұмыс істеушілерді шыны, базальт және кремний шаңының әсерінен 
қорғау жеке қорғаныс құралдарын қолдану арқылы қамтамасыз етіледі. 

Зиянды факторлар: жұмыс аймағының ауасына күкірт қышқылының 
аэрозолын, кремний талшығының шаңын шығару, жабдықтың айналмалы 
және қозғалмалы бөліктерінің, жабдық пен құбырлардың қыздырылған 
сыртқы беттерінің әсерінен қауіп. 

Ерітінділерді жасау үшін күкірт қышқылын беру орталықтандырылып 
жүзеге асырылуы тиіс. 

Қышқылдың жұмыс ерітінділерін араластырғыштарда және қышқыл 
ванналарда араластыруды сығылған ауамен жүзеге асырған жөн. Бұл 
жағдайда концентрацияланған күкірт қышқылына су құюға тыйым 
салынады. 

Жұмысты бастамас бұрын және жұмыс процесінде деңгейге дейін 
толтыру үшін алдын-ала суландыру ваннасын толтыру 20 °C дейін 
салқындағаннан кейін араластырғыштың ерітіндісімен жүзеге асырылады. 

Күйіп қалмас үшін бу магистраліндегі құбырлар мен жылу 
камераларының қабырғалары оқшауланған болуы керек. 

Бу беруді қосқан кезде бу магистраліндегі шұраны гидравликалық 
соққыны болдырмау үшін жұлқымай, баяу ашу қажет. 

Кремнезем материалдарын өндіру учаскелерінде жұмыс істейтіндер 
жеке қорғаныш құралдарын пайдалануы тиіс. [26] 

 
Өндірістік үй-жайларға қойылатын талаптар 
 
Шыныталшықты өндіруге және қайта өңдеуге арналған үй-жайлар 

өнеркәсіптік кәсіпорындардың өндірістік ғимараттарына қойылатын қажетті 
талаптарға сәйкес келуі тиіс. 

Шыныталшықты өндіру және қайта өңдеу үй-жайлары мен 
жабдықтары Шыныталшықты және шыны пластиктерді өндіру 
кәсіпорындарын орналастыру, жабдықтау және пайдалану жөніндегі 
санитариялық қағидаларға сәйкес болуы тиіс. 

Өндірістік үй-жайлар өрт кезінде адамдарды эвакуациялауды 
қамтамасыз ететіндей етіп жобалануға тиіс. 

Өндірістік үй-жайлар жұмыс аймағының ауасына зиянды бөліністердің 
рұқсат етілген шекті нормаларының сақталуын қамтамасыз ететін сору-
сыртқа тарату желдеткішімен жабдықталуы тиіс. 
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Зиянды заттар қарқынды бөлінетін жұмыс орындарын (шихта жасауға 
арналған бөлімшенің жеке учаскелері, майлағыштар мен химиялық 
құрамдарды дайындауға арналған учаскелер, кремний материалдарын өндіру 
учаскесінде қышқыл және термиялық өңдеуге арналған жабдықтар) 
жергілікті желдеткіш сорғыштармен жабдықтау керек. 

АСШ автоматтары операторларының (шыны шариктерді калибрлеуші) 
жұмыс орындарында ауамен себезгілеу көзделуі тиіс. 

Шаң қарқынды бөлінетін өндірістік үй-жайларды өңдеу (шихта жасауға 
арналған бөлімшелер, Шыныталшықтарды тоқыма өңдеуге арналған цехтар) 
жабын материалдарымен тозаңның сіңірілуін болдырмауы және ылғалды 
тәсілмен жинауға жол беруі тиіс. 

Өндірістік үй-жайлардың еден жабынының түрін едендерге қойылатын 
арнайы талаптарды ескере отырып, химиялық зиянды заттардың әсер ету түрі 
мен қарқындылығына байланысты таңдау керек. 

Қышқылдардың, майлағыштардың және әртүрлі химиялық 
құрамдардың төгілуі мүмкін учаскелердегі еден жабындары су мен 
агрессивті сұйықтықтардың әсеріне төзімді болуы тиіс, зиянды заттардың 
сіңірілуіне жол бермеуі тиіс, құрамдардан оңай тазартылуы, ағындарға 
арналған еңісі болуы тиіс. 

Шыныталшықты тоқыма өңдеу цехтарында шудан қорғауды жобалау 
жөніндегі құрылыс нормалары мен ережелерінің талаптарына сәйкес шудан 
қорғау шаралары көзделуі тиіс. 

Өндірістік үй - жайлардың жарылу және өрт қауіптілігі санаттары, 
электр жабдығын және өндірістік процестер тобын таңдауға арналған үй-
жайлардың ішіндегі және сыртындағы аймақтарды санитариялық 
сипаттамасы бойынша жіктеу 1.9-кестеде келтірілген 

 
1.9 кесте - Үй-жайлар мен ғимараттардың жарылыс қауіптілігі мен өрт 

қауіптілігінің сыныптамасы. 
Өндірістік ғимараттардың, үй-

жайлардың, сыртқы 
қондырғылардың атауы 

Жарылыс-өрт 
және өрт 

қауіптілігі 
бойынша үй-
жайлардың 

санаты 

ЭОЕ бойынша электр жабдығын 
таңдау және орнату үшін үй-

жайлардың ішінде және сыртында 
аймақтарды жіктеу 

Жарылыс қаупі 
бар класы 

Жарылыс қаупі 
бар 

қоспалардың 
санаты және 

Тобы 
Шихта жасау учаскесі Д Жіктелмейді 
Шынылау учаскесі Г Сол 
Майлағыштар мен химиялық 
өңдеуге арналған құрамдарды 
дайындау учаскесі 

В В-ІІа Т1 

Спирт-канифоль Майлағышты 
дайындау бөлімшесі 

А В-ІА ІІА-Т2 
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Шыны және базальт 
талшықтарын өндіру цехы 

В Жіктелмейді 

Талшықты бір сатылы өндіру 
цехы 

Г Сол 

Алдын ала балқыту жүйесі бар 
қондырғыларда шыны талшығын 
өндіру цехы  

Г Жіктелмейді 

Шыны және базальт 
талшықтарын тоқыма өңдеу 
учаскесі 

Д Сол 

Кремнезем материалдарын 
өндіру учаскесі 

Г Сол 

Термохимиялық өңдеу учаскесі Г Сол 
Ақауды тексеру бөлімшесі Д Сол 
Микросфералар өндіру учаскесі 
- сиялы диірмен 
- сферализация пештері, 
флотация аппараты, 
кептіргіштер, микросфераларды 
орташаландырғыш 

 
 
 

Д 
Г 

 
 
 

Сол 

Микрожіңішке, ультражіңішке, 
супержіңішке талшық өндіру 
учаскесі 

Г Сол 

Кварцты кешенді жіптер 
өндірісінің учаскесі 

Г Сол 

 
Өндірістік үй-жайларды табиғи және жасанды жарықтандыру 

жұмыстарды қауіпсіз орындау, адамдардың болуы және жүріп-тұруы үшін 
жеткілікті жарықтандыруды қамтамасыз етуі тиіс. Табиғи және жасанды 
жарықтандыру нормалары және шамдарды таңдау электр қондырғыларын 
орнату ережелеріне сәйкес қабылданады. 

Табиғи жарығы жоқ үй-жайларда құрамдастырылған жүйеде жалпы 
жарықтандыру шамдарымен жасалатын жұмыс бетінің жарықтандырылуын 
бір сатыға көтеру керек. 

Өндірістік үй-жайлардың сумен жабдықтау және кәріз жүйелері 
талаптарға сәйкес болуы тиіс. 

Зиянды химиялық заттарды пайдаланатын өндірістер үшін суды 
ағызуға арналған, құрамы, агрессивтілігі және басқа да көрсеткіштері 
бойынша ерекшеленетін бірнеше кәріз жүйесін көздеу керек. 

Бұл ағынды суларды араластыруға жол берілмейтінін ескеру қажет, 
себебі олар алдын-ала тазарту мен өңдеуді қажет етеді. 

 
Жұмыс істеушілердің жеке қорғану құралдарын қолдануға 

қойылатын талаптар 
 
Шыныталшықты өндіру мен қайта өңдеуде қолданылатын 

жұмысшылардың жеке қорғаныс құралдары МЕМСТ 12.4.011-89 «Еңбек 
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қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі (SSBT). Жұмысшыларды қорғау 
құралдары. Жалпы талаптар және жіктеу». 

Жұмысшылар жұмысшылар мен қызметшілерге арнайы киім, арнайы 
аяқ киім және басқа да жеке қорғаныс құралдарын тегін берудің салалық үлгі 
нормаларына сәйкес жеке қорғаныс құралдарымен және арнайы қорғаныш 
киімімен қамтамасыз етілуі тиіс. 

Қызметкерлерді жеке қорғау құралдарын таңдау кезінде қорғаудың 
нақты түрлері бойынша еңбек қауіпсіздігі стандарттары жүйесінің тиісті 
стандарттарын басшылыққа алу керек. 

Тыныс алу органдарын шихта, шыны, базальт, шыны, базальт, 
кремний, кварц талшықтарының шаңынан қорғау үшін нормативтік құжаттар 
бойынша дайындалған ШБ-1 «Лепесток» респираторы немесе У-2К, РПБ 
«Парус», Ф-62 Ш, РПА респираторлары немесе органдарды жеке қорғау 
құралдары пайдаланылады. 

Тыныс алу органдарын қышқыл буларынан қорғау үшін РПГ-67-В 
респираторларын МЕМСТ 12.4.004-74 «РПГ-67 газтұтқыш сүзгіш 
респираторлары. Техникалық шарттар» немесе сүзгі жартылай маскалары, ал 
төтенше жағдайда-өнеркәсіптік сүзгі газ маскалары. 

Жұмысшылардың қорғаныш киімі, аяқ пен қолды қорғау құралдары 
МЕМСТ 12.4.103-83 «Еңбек қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі (ЕҚСЖ). 
Арнайы қорғаныс киімі, аяқ пен қолды жеке қорғау құралдары». 

Шыныталшықтарын өндіру және тоқыма өңдеу цехтарында жұмыс 
істейтіндер халаттармен немесе мақта-қағаз костюмдермен немесе мақта-
қағаз жартылай комбинезондармен қамтамасыз етілуі тиіс; кремний 
материалдарын өндіру учаскесінде жұмыс істейтін қышқыл құрамды 
дайындау бөлімшелерінде - костюмдермен, лавсан-мақта костюмдерімен 
немесе К203Ми маркалы халаттармен және қосымша - брезент 
алжапқыштармен; шикіқұрамды дайындау учаскелерінде жұмыс істейтіндер 
- шаңнан қорғайтын матадан жасалған мақта-қағаз костюмдермен; Шыны 
қайнату цехтарында жұмыс істейтіндер - мақта-қағаз отқа төзімді сіңдірілген 
костюмдер. Шикіқұрам жасау учаскелерінде жұмыс істейтіндердің қолдарын 
қорғау үшін желкеннен жасалған жапсырмалары бар мақта-қағаз 
қолғаптарды; химиялық өңдеуге арналған майлағыштар мен құрамдарды 
дайындау учаскелерінде - резеңке қолғаптар, латекс қолғаптар, мақта-қағаз 
қолғаптар, бірінші комбинацияда қолданылатын (х/б тікелей қолға) және 
нормативтік құжаттар бойынша дайындалған; кремнезем материалдарын 
өндіру учаскесінде - резеңке қолғаптар, арнайы қолғаптар, мақта-қағаз 
қолғаптар; шыны шариктермен жұмыс істеу кезінде - мақта-қағаз қолғаптар 
пайдаланылуы тиіс. Шихта жасау бөлімшелерінде, шыны қайнату 
цехтарында және кремнезем материалдарын өндіру учаскесінде жұмыс 
істейтіндердің аяқтарын қорғау үшін бәтеңкемен, тапочкамен және резеңке 
етікпен; тоқыма өңдеу цехтарында - нормативтік құжаттар бойынша 
дайындалған аяқ киіммен; майлағыштар мен химиялық құрамдарды 
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дайындау бөлімшелерінде - нормативтік құжаттар бойынша дайындалған 
былғары бәтеңкемен немесе былғары тапочкамен жарақталуы тиіс. 

Шыны қайнатуға, шыны шариктер мен тау жыныстарынан алынатын 
шикізатты балқытуға арналған пештердің қызмет көрсетуінде жұмыс істейтін 
адамдардың басын қорғау үшін штапельді талшықтар өндіру үшін 
нормативтік құжаттар бойынша дайындалған киізден жасалған дулығамен, ал 
жөндеу жұмыстарын жүргізу кезінде - қорғаныш каскаларымен жабдықталуы 
тиіс. 

Шихта дайындау бөлімшелеріндегі, шыны қайнату цехтарындағы, 
майлағыштар мен химиялық құрамдарды дайындау бөлімшелеріндегі, 
кремнезем материалдарын өндіру учаскесіндегі көзді қорғау үшін 
жұмысшылар қорғаныш көзілдірікпен жабдықталуы тиіс. 

Есту органдарын қорғау үшін тоқыма өңдеу цехтарында жұмыс 
істейтіндер шуға қарсы құлаққаптарды немесе нормативтік құжат бойынша 
дайындалған "құлаққаптарды" пайдалануы тиіс. 

Қолдың химиялық құрамдармен және майлағыштармен шектеулі 
ластануымен байланысты жұмыстар кезінде, сондай-ақ Шыныталшықпен 
жұмыс істеу кезінде нормативтік құжат бойынша дайындалған 
залалсыздандыратын құралдарды және қалпына келтіретін қалпына келтіру 
кремдерін шаюды қорғайтын дерматологиялық құралдарды қолдану қажет. 
[21] 

Шихта компоненттерінің өрт және жарылыс қаупі және 
токсикологиялық сипаттамалары 1.10 кестеде келтірілген 

 
1.10 кесте - Шихта компоненттерінің өрт және жарылыс қауіпті және 

токсикологиялық сипаттамалары 
Заттың атауы Өрт және 

жарылыс 
қауіптілігі 

Адам ағзасына әсері Қауіп
тілік 
класы 

ШРК 

Кварц концентраты 
немесе SiO2 Құмы 

Өрт және 
жарылысқа 
қауіпсіз 

Шаң фиброгенді әсерге ие, 
силикозды, созылмалы бронхитті 
тудырады 

3 3/1 

Табиғи бор (әктас) 
СаСО3 

Өрт және 
жарылыс 
қаупі бар 

Шаң жоғарғы тыныс жолдарының 
катаральды ауруын, бронхитті 
тудырмайды 

4 -/6 

Алюминий Al2O3 Өрт және 
жарылыс 
қаупі бар 

Шаң уытты әсерге ие, жоғарғы 
тыныс жолдарының катаральды 
ауруын, экземаны және дерматитті 
тудырады 

4 -/6 

Доломит СаСО3 + 
MgCO3 

Өрт және 
жарылыс 
қаупі бар 

Шаң улы әсерге ие, тыныс алу 
жолдарының шырышты қабығын 
және теріні тітіркендіреді 

4 -/6 

Каолин Аl2О3 · 
2SiO2 * Н2О 

Өрт және 
жарылыс 
қаупі бар 

Шаң тыныс алу жолдарының 
шырышты қабығын тітіркендіреді, 
аллюминозды тудыруы мүмкін - 
өкпе тіндеріне, қан тамырларына 
зақым келтіру 

3 5/2 
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Көмірқышқыл 
калий (калий) 
K2CO3  
дикалий карбонаты 
CK2O3] 

Өрт және 
жарылыс 
қаупі бар 

Шаң улы емес, тыныс алу 
жолдарының тітіркенуін тудыруы 
мүмкін 

3 2 

Көмірқышқыл 
натрий (сода күлі 
Na2CO3) [динатрий 
карбонаты CNa2O3] 

Өрт және 
жарылыс 
қаупі бар 

Шаң улы емес, тыныс алу 
жолдарының тітіркенуін тудыруы 
мүмкін 

3 2 

ДРК-5 және ДРК-
5м (сирек 
кездесетін 
металдар 
құрамының 
оксидтері) 

Өрт және 
жарылысқа 
қауіпсіз 

Шаң тыныс алу жолдарының 
шырышты қабығын тітіркендіреді, 
бас ауруын тудырады 

4 3 

Кальций бораты 
CaO * B2O3 * 2H2O 

Өрт және 
жарылысқа 
қауіпсіз 

Шаң уытты әсерге ие (тыныс алу 
жолдары мен ас қорыту 
жолдарының шырышты қабығын, 
теріні тітіркендіреді) 

3 10 

Бор қышқылы 
H3BO3 [бор 
қышқылы BH3O3] 

Өрт және 
жарылысқа 
қауіпсіз 

Бура Na2B4O7 · 
10H2O [натрий 
тетраборат 
декагидраты 
В4 · Na2O7 · 10Н2О] 

Өрт және 
жарылысқа 
қауіпсіз 

Борак шаңын үнемі деммен жұту 
тыныс алу жолдарының терісі мен 
шырышты қабаттарына 
тітіркендіргіш әсер етуі мүмкін 

3 10 

Мыс оксиді CuO Өрт және 
жарылысқа 
қауіпсіз 

Шаң улы, тыныс алу жолдары мен 
терінің шырышты қабығын, 
дерматитті, экземаны 
тітіркендіреді 

2 0,1 

Күйген техникалық 
магнезия (магний 
оксиді) MgO 

Өрт және 
жарылысқа 
қауіпсіз 

Магний оксидінің шаңы әлсіз 
фиброгенді әсерге ие, көз мен 
мұрынның шырышты қабығын 
тітіркендіреді, асқазан сөлінің 
қышқылымен ериді, асқазан 
жарасына бейім болады 

4 4 

Тальк Mg3 
(Si4O10) * (OH)2 

Өрт және 
жарылысқа 
қауіпсіз 

Шаң негізінен диффузды-
склеротикалық 
пневмокалиозталькозды 
тудырады, көздің, мұрынның 
шырышты қабығын тітіркендіреді 
 

4 4 

Техникалық азот 
қышқылды натрий 
NaNO3 [Натрий 
нитраты NNaO3] 

Өрт және 
жарылысқа 
қауіпсіз 

Шаң тыныс алу жолдарының 
шырышты қабығын және теріні 
тітіркендіреді 

3 5 

Қызыл 
Қорғасын Pb3O4 

Өрт және 
жарылысқа 
қауіпсіз 

Шаң улы болып табылады, жүйке, 
жүрек-тамыр және 
гемопоэтикалық жүйелерге әсер 
етеді, метаболикалық және 
эндокриндік бұзылулар тудырады 

1 Қорғас
ын 

бойын
ша 

0,05 
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Темір оксиді Fe2O3 
[Дитемір триоксиді 
Fe2O3] 

Өрт және 
жарылысқа 
қауіпсіз 

Шаң тыныс алу жүйесіне және 
теріге тітіркендіргіш әсер етеді, 
SiO2 шаңымен бірге силикозды 
тудыруы мүмкін 

4 -/6 

Кобальт оксиді 
Co3O4 

Өрт және 
жарылысқа 
қауіпсіз 

Шаң жоғарғы тыныс жолдарының 
ауруын, тыныс алуды, жүрек 
айнуын, созылмалы бронхитті, 
дерматозды тудырады 
 

2 0,5 

Марганец диоксиді 
MnO2 

Өрт және 
жарылысқа 
қауіпсіз 

Шаң улы, орталық жүйке 
жүйесінде ауыр органикалық 
өзгерістер, пневмоколиоздың 
ерекше түрі, қан қысымының 
өзгеруі, инфаркт тудыруы мүмкін 

2 0,3 

Титан диоксиді 
TiO2 [титан 
диоксиді O2Ti] 

Өрт және 
жарылысқа 
қауіпсіз 

Шаң тітіркендіргіш әсерге ие, 
өкпеде жиналуы мүмкін, бронхит 
тудырады 

4 -/10 

Ванадий 
пентоксиді 
(ванадийлі 
ангидрид) V2O5 
[диванадийлі 
пентоксид] 

Өрт және 
жарылысқа 
қауіпсіз 

Шаң улы, тыныс алу жүйесінің 
ауыр зақымдануын, көру 
қабілетінің бұзылуын тудырады 

2 0,5 

Циркон 
концентраты 

Өрт және 
жарылысқа 
қауіпсіз 

Жалпы улы әрекетке ие 4 - /6 
цирко
ний 

диокси
ді 

бойын
ша 

Натрий сульфаты 
Na2SO4 [натрий 
сульфаты Na2O4S] 

Өрт және 
жарылысқа 
қауіпсіз 

Шаңды деммен жұту шырышты 
қабықтың тітіркенуіне әкеледі 

4 10 

CaF2 плавик-
шпатты 
концентраттар 

Өрт және 
жарылысқа 
қауіпсіз 

Шаңды деммен жұту шырышты 
қабықтың тітіркенуіне әкеледі 

3 0,5 

Мырыш оксиді 
ZnO [мырыш 
оксиді OZn] 

Өрт және 
жарылысқа 
қауіпсіз 

Шаңды деммен жұту шырышты 
қабықтың тітіркенуіне әкеледі 

2 1,5/0,5 
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1.4 Тақырып Шыны бұйымдары мен Шыныталшық өндірісін 
технологиялық бақылау 

 
1.4.1 Шыны бұйымдары мен Шыныталшық өндірісін талдамалық 

бақылау 
 
Зауытқа келіп түсетін барлық материалдар, үш тотықты мышьяктан 

басқа, зауыт зертханасында бақыланады. Материалдар белгіленген 
техникалық талаптарға сәйкес келмеген жағдайда оларды өндірісте 
пайдалануға жол берілмейді және жарамсыз деп танылған материалдар 
зауытқа немесе жеткізуші кәсіпорынға қайтарылады. 

Өңдеуден кейін дайын шикізат материалдары олардағы негізгі заттың 
құрамына екінші рет бақыланады. Себебі, кейбір материалдар сақтау кезінде 
ылғалдылықты өзгерте алады және өңдеуден кейін өзгермелі ылғалдылыққа 
ие болады. 

Сонымен қатар, барлық өңделген шикізат астықтың максималды 
мөлшерін тексереді. Бұл елек торлары сынған жағдайда материалдың үлкен 
фракциясының дәндерінің қоспаға түсуін болдырмау үшін қажет. Кестеде 
Шыныталшық өндірісінде қолданылатын шикізат құрамына қойылатын 
негізгі талаптар және химиялық талдау түрлері көрсетілген. 

 
1.11 кесте - Шикізат материалдарын химиялық бақылау 

Материал Компоненттің 
мазмұны, % 

Қоймаға келіп түсетін шикізат 
материалдарының міндетті 
анықтамалары 

Кварц құмы ЅіО2, 98-ден кем емес 
Fе2О3, 0,2 артық емес 
Ме2О, 0,2 артық емес 

1. Құмның жаңа түрлеріне толық 
химиялық талдау; ЅіО2, Аl2О3, 
Fе2О3 – белгілі кен орнының 
құмына арналған. 
2. Қыздыру кезіндегі шығындар 

Бор, әктас СаО, 52-ден кем емес 
Ерімейтін, 3 артық 
емес 
 
 

1. Қышқылда ерімейтін қалдық; 
СаО, МдО 
2. Қыздыру кезіндегі шығындар 
3. Ылғалдылық 

Доломит МgО, кемінде 19.5 
Ерімейтін, 3,5 артық 
емес 
 

1. Қышқылда ерімейтін қалдық; 
СаО, МдО 
2. Қыздыру кезіндегі шығындар 
3. Ылғалдылық 

Глинозем Аl2О3, 19,5 кем емес 1. Қыздыру кезіндегі шығындар 
2. Қажет болған жағдайда-толық 
химиялық талдау 

Бор қышқылы Н3ВО3, 98,5 кем емес Н3ВО3, ылғалдылық 
Кальций В2О3, 38-ден кем В2О3, СаО 
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бораты емес 
В2О3, СаО 1,18 - 1,25 

Сода Nа2СО3, 96-дан кем 
емес 

Nа2СО3 

Нефелин 
концентраты 

Аl2О3, 29 кем емес 
Fе2О3, 0,4 артық емес 

Аl2О3, Fе2О3, ЅіО2, Nа2О, К2О 
 

Циркон 
концентраты 

ZrО2, 63-тен кем емес ZrО2, ЅіО2 

Барий 
карбонаты 

ВаСО3, 90-нан кем 
емес 

ВаСО3 

Марганец кені Марганец тотықтары 
(Мп3О4 қайта 
есептегенде), кемінде 
62 

Марганец тотықтары, ЅіО2 

Плавикті 
шпат 

СаF2, 92-ден кем емес СаF2, ылғалдылық 

Кальцийлық 
селитра 

СаО, 26-дан кем емес СаО 

Калий 
нитраты 

К2О, 45-тен кем емес К2О, ылғалдылық 

 
 
1.4.2 Жылу оқшаулағыш материалдар қасиеттерінің 

көрсеткіштерін анықтау  
 
Жылу оқшаулағыштары-бұл жылу өткізгіштігі төмен және құрылыс 

конструкцияларын, сондай-ақ әртүрлі жабдықтар мен құбырлардың ыстық 
және суық беттерін жылу оқшаулау үшін қолданылатын құрылыс 
материалдары.  

Қазіргі уақытта олар құрылымы, қасиеттері, мақсаты бойынша бір-
бірінен ерекшеленетін жылу оқшаулағыш материалдардың көптеген түрлерін 
шығарады. Осыған байланысты материалдарда жасушалық құрылым, 
талшықты, тілімше, аралас және т. б. болуы мүмкін.  

Жылу оқшаулағыш материалдардың жоғары кеуектілігі олардың 
құрылыс материалдарының басқа түрлерінен басты айырмашылығы болып 
табылады.  

Құрылымы мен қасиеттері жағынан бір-бірінен айтарлықтай 
ерекшеленетін жылу оқшаулағыш материалдар түрлерінің әртүрлілігі 
олардың сапалық көрсеткіштерін анықтау әдістерінің әртүрлілігін 
анықтайды. Мысалы, минералды жүннің орташа тығыздығы ұялы бетонның 
немесе басқа қатты жылу оқшаулағыш материалдың бірдей сипаттамасын 
табатын әдіске қарағанда өзгеше әдіспен анықталады. Ұқсас 
айырмашылықтар анықтау әдістерінде және басқа индикаторларда бар. 
Мұндай анықтамалар бар, олар материалдың бір түрі үшін ғана жасалады.  
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Оқу құралының осы бөлігінде жылу оқшаулағыш материалдардың 
қасиеттерін анықтаудың ең көп таралған әдістері, сондай-ақ ғылыми-зерттеу 
институттары мен университеттерде жасалған жаңа әдістер келтірілген.  

Жылу оқшаулағыш материалдар қасиеттерінің негізгі көрсеткіштеріне 
орташа тығыздық, кеуектілік, жылу өткізгіштік, беріктік, ылғалдылық, аязға 
төзімділік, биотөзімділігі, температураға төзімділік және жылу оқшаулағыш 
материалдардың белгілі бір түрлеріне тән басқа да қасиеттер көрсеткіштері 
жатады, мысалы, отқа төзімділік, жоғары температурадағы жүктеме кезіндегі 
деформация, қосымша шөгу (өсу), термиялық төзімділік және т.б.  

МЕМСТ 17177-94 «Жылу оқшаулағыш құрылыс материалдары мен 
бұйымдары.» Жылу оқшаулағыш материалдар мен бұйымдар қасиеттерінің 
көрсеткіштерін анықтау бойынша сынақтар жүргізу кезінде мынадай жалпы 
талаптарды орындау қажет:  

1. Материалдарды сынау жүргізілетін үй-жайдың температурасы 
20±2°с болуы тиіс.  

2. Үлгілердің-бұйымдардың немесе бұйымдардан жасалған 
үлгілердің өлшемдері 1 мм дейінгі дәлдікпен анықталады.  

3. Үлгілерді кептіру шкафында тұрақты массаға дейін 105-110 °C 
температурада кептіреді (көбік немесе құрамында гипс бар үлгілер үшін бұл 
температура 50-60 °C аралығында болуы керек). Кептіру келесі екі өлшеу 
арасындағы масса айырмашылығы 0,1% - дан асқанға дейін жалғасады. [11, 
14] 

 
1.4.3. Орташа сынама 
 
Шикізаттың немесе бұйымдардың қасиеттерін анықтау үшін партиядан 

орташа сынама алынады. Орташа үлгіні дұрыс таңдау көбінесе сыналатын 
материалдардың қасиеттері көрсеткіштерінің сенімділігіне әсер етеді.  

Орташа сынама химиялық құрамы мен физикалық қасиеттері бойынша 
осы материалдың партиясына толық сәйкес келетін материалдардың 
салыстырмалы түрде аз мөлшері деп аталады.  

Орташа сынаманы тікелей шикізат материалдарының немесе дайын 
бұйымдардың партиясын сынау алдында іріктейді.  

Партияның мөлшері тиісті МЕМСТ немесе tu арқылы анықталады. 
Егер партияның мөлшері МЕМСТ-та келісілмеген болса, онда материалдың 
партиясы үшін өндіріске немесе қоймаға бір мезгілде түскен біртекті 
материалдың мөлшері қабылданады. Егер қандай да бір материалды сынау 
тікелей карьерде жүргізілсе, онда орташа сынаманы пайдалы қалыңдықты 
кесіп өтетін барлық қазбалар бойынша іріктейді.  

Кесек материалдардың (әктас, мергель, шлак және т.б.) орташа 
сынамасын іріктеу кезінде ірі кесектер өзінің қасиеттері мен химиялық 
құрамы бойынша ұсақ кесектер мен шаңнан ерекшеленуі мүмкін екенін 
ескеру керек, осыған байланысты барлық фракцияларды материалдың осы 
партиясындағы арақатынаста іріктеу ұсынылады. Кесек және сусымалы 
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материалдарды үйіп тасымалдау кезінде вагонның, баржаның немесе 
контейнердің астына ұсақ кесектер мен шаң жиналады. Бұл жағдайда орташа 
үлгіні әртүрлі тереңдіктегі жеке бөліктер түрінде таңдау керек.  

Ұсақ түйіршікті материалдардың (цемент, құм және т.б.) орташа 
сынамасы арнайы сынама іріктегіштердің-зондтардың көмегімен алынады.  

Сұйық және жартылай сұйық материалдардың (шлам, суспензия, 
эмульсия және т.б.) орташа сынамасын алуды тамшуырлар, шыны түтіктер 
немесе арнайы сынама алғыштар көмегімен жүргізеді. Мысалы, шламды 
немесе шликерді іріктеу үшін арнайы саптыаяқтар қолданылады. Саптыаяқ 
белгілі бір тереңдікке түсіріліп, жоғарғы қақпаққа бекітілген арқан 
тартылады. Қақпақ жүктеме саңылауын ашып, шеңбер шламмен немесе 
шликермен толтырылады. Арқан босатылған кезде қақпақ өз массасының 
әсерінен құлап, саңылауды жабады.  

Осындай құрылғының көмегімен шликерлердің немесе кез-келген 
басқа суспензияның орташа үлгісін сұйыққойманың кез-келген тереңдігінен 
алуға болады.  

Сынақ жүргізу үшін, әдетте, материалдың салыстырмалы түрде аз 
мөлшері қажет, ол таңдалған орташа сынамада болғаннан әлдеқайда аз, 
сондықтан бастапқы орташа сынама оның мөлшерін қажетті мөлшерге дейін 
азайтады.  

Орташа үлгінің азаюымен бір уақытта материал ұсақтау немесе 
ұнтақтау арқылы ұсақталады.  

Сынақ үшін алынған орташа сынаманың ең аз мөлшері зертханалық 
орташа сынама деп аталады. Бұл үлгі әдетте материалды оның құрамы мен 
ылғалдылығының өзгеруінен қорғайтын арнайы контейнерде сақталады. 
Сынаманың бір бөлігі сынақтарға немесе талдауға арналады, ал екінші бөлігі 
резервтік болып табылады және қайта сынақтар немесе төрелік талдау 
кезінде пайдаланылады. 

Кесек және сусымалы материалдардың орташа сынамасын қысқартуды 
жинау әдістерімен немесе арнайы бөлу аппараттарының көмегімен жүргізеді.  

Орташа сынаманы ораммен қысқартқан кезде материалды мұқият 
араластырады және тегіс бетке конус түрінде құяды. Содан кейін тақтаймен 
немесе қалақшамен кесілген конус алынатындай етіп тураланады, ол 
жоғарыдан екі перпендикуляр сызықпен төрт тең бөлікке бөлінеді. Қарама-
қарсы екі бөлік алынып тасталады, ал қалған екеуі қайтадан тоқсанға 
ұшырайды. Бұл операция орташа сынақ қажетті мәнге жеткенше жалғасады.  

Жинау әдісі-борпылдақ материалдың кішкентай орташа үлгісі болат 
немесе фанер парағына жұқа қабатпен таратылып, оған квадрат немесе 
тіктөртбұрыш пішінін береді. Содан кейін квадрат немесе тіктөртбұрыш 
сызғышпен тоғыз, он бес немесе жиырма квадратқа бөлінеді. Әрбір 
шаршыдан (немесе әрбір екінші шаршыдан) қалақшамен немесе қалақшамен 
материалдың белгілі бір бөлігін алады.  

Таңдалған бөліктер бірге құйылады және жақсы араласады.  
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Жинау әдісімен кішігірім орташа үлгіні азайтыңыз. Әдетте, орташа 
сынама алдымен орамамен немесе бөлгіш аппараттың көмегімен азаяды, 
содан кейін ол аз мөлшерге жеткенде, жинау әдісі қолданылады.  

Арнайы бөлгіш құрылғыларды қолдану орташа үлгіні азайту процесін 
едәуір жылдамдатуға мүмкіндік береді. Бөлгіш құрылғылардың әртүрлі 
конструкциялары көп. Осындай құрылғылардың бірі-көлемі жағынан 
бірнеше тең бөлімдері бар бункер. Ортаңғы сынама біртіндеп бункерге 
жүктеледі, ол оның бөлімдеріне біркелкі бөлінеді. Бір немесе екі бөлімнен 
алынған үлгінің бір бөлігі одан әрі қысқарады, ал қалған бөлігі тасталады 
және т. б.  

Дайын өнімнің орташа сынамасы партияның мөлшеріне байланысты 
өнімнің белгілі бір саны түрінде келесідей таңдалады. Өнімдердің партиясы, 
мысалы, диатомит кірпіші, өлшемі 1 × 1 және биіктігі 1,8-2,0 м (әрқайсысы 
250 дана) болатын торларға салынған. Әр ұяшықтан кірпіштің белгілі бір 
мөлшері алынады (әдетте бес кірпіш ұяшықтың әртүрлі жерлерінен 
алынады).  

Дайын бұйымдардың іріктелген орташа сынамасы сыртқы байқаудан 
өтеді. Осыдан кейін тиісті сынақтарды жүргізу үшін өнімдердің ең аз саны 
таңдалады. Қалған бұйымдар тауар партиясына қосылады.  

Егер дайын бұйымдар физикалық-химиялық сынақтарға немесе 
химиялық талдауға ұшыраса, онда орта сынама үлгілерінің бір бөлігінен 
кесектер алынады, олар кейін бөлшектердің қажетті шамасына дейін 
ұсақталады. Мысалы, отқа төзімді жеңіл салмақты материалдарды химиялық 
талдау кезінде кесектер сыртқы түрі бойынша куәландырылған барлық 
бұйымдардан немесе қысу кезінде беріктікке сынақтан өткен барлық 
үлгілерден алынады.  

 
Үлгілерді сынау үшін дайындау 
 
Үлкен өлшемді жылу оқшаулағыш өнімдерді беріктікке, орташа 

тығыздыққа, жылу өткізгіштікке, аязға төзімділікке, ылғалдылыққа және т.б. 
сынау кезінде олар әдетте белгілі бір өлшемдер мен пішіндердің үлгілерін 
кесіп тастайды, бұрғылайды немесе кесіп тастайды. Үлгілердің пішіні мен 
өлшемдері жылу оқшаулағыш материалдың түріне және сынақтардың 
сипатына байланысты.  

Ұяшықты бетоннан жасалған бұйымдарды сынау үшін іріктелген 
тақталардан немесе панельдерден арамен кесілген үлгілерде жүргізіледі. 
Әдетте 10 × 10 × 10 немесе 7 × 7 × 7 см үлгілерде сығымдау, аязға төзімділік, 
су сіңіру және орташа тығыздық сынағы жасалады. Үлгілер өнімнің әр түрлі 
бөліктерінен сынақтың әр түрі үшін үш дана мөлшерінде кесіледі. Үлгілерді 
кесу өнімнің беті үлгінің беті болмайтындай етіп жүргізілуі керек. Бұл 
бұйымдарды пішінмен байланысатын жерлерде жасау кезінде ұялы бетон 
тығыздалады және бетінен 7-10 мм қашықтықта оның қасиеттері өнімнің 
ішкі қабаттарының қасиеттерінен ерекшеленеді.  
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Минералды жүн плиталарының орташа тығыздығын анықтау бүкіл 
өнімдерде жүзеге асырылады, ал сыну беріктігін анықтау үшін олардан 
(талшықтар бойымен) өлшемі 260 × 50 мм үш үлгі кесіледі.  

Жүктеме астындағы плиталардың тығыздау мөлшері 100 × 100 мм 
үлгілерде анықталады, олар сынақ үшін таңдалған әр тақтайшадан диагональ 
бойынша үш дана кесіледі.  

Өнімдердегі плиталардың ылғалдылығы мен байланыстырғыш заттың 
мөлшері үлгілерде диаметрі 10 мм цилиндр түрінде анықталады, олар 12 дана 
мөлшерінде тығын бұрғымен бұрғыланады.өнімнің әртүрлі жерлерінен.  

Барлық қатты және жартылай қатты жылу оқшаулағыш материалдарды 
жылу өткізгіштікке сынау диаметрі 250 мм және қалыңдығы кемінде 10 мм 
үлгі-дискілерде жүргізіледі.  

Ағаш талшықты плиталардың сапасын олардың физика-механикалық 
қасиеттерін анықтау арқылы бақылау 1.42 суретте көрсетілген схема 
бойынша плиталардан кесілген үлгілерде жүзеге асырылады 

Квадрат түріндегі үлгілер орташа тығыздықты, ылғалдылықты, су 
сіңіруді, жылу өткізгіштігін анықтауға арналған; шоқтар түріндегі үлгілер 
бойлық және көлденең бағытта иілу кезінде плиталардың беріктігін 
анықтауға арналған.  

Кірпіш, ұсақ плиталар мен блоктар түріндегі барлық кішкентай жылу 
оқшаулағыш материалдар негізінен бүкіл өнімдерде сыналады, ал борпылдақ 
(перлит, вермикулит және т.б.) және борпылдақ (кесек минералды жүн, 
асбест және т. б.) - орташа үлгіні таңдау және сынау арқылы. 

 
Сурет 1.42 - Ағаш талшықты тақталар сапасын бақылау үшін үлгі 

схемасы 
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1.4.4 Ылғалдылықты анықтау 
 
Жылу оқшаулағыш материалдардың жылу өткізгіштігі олар 

ылғалданған кезде күрт артады. Ылғалдылықтың материалдардың жылу 
өткізгіштігіне әсері ауа мен судың жылу өткізгіштігі бір-бірінен шамамен 20 
есе ерекшеленетіндігімен түсіндіріледі, сондықтан жылу оқшаулағыш 
материалдар мен құрылымдардың ылғалдылығын анықтау негізгі 
сынақтардың бірі болып табылады.  

Ылғалдылық материалдың ылғалдану дәрежесін сипаттайды және 
әдетте массасы немесе көлемі бойынша пайызбен көрсетіледі.  

Ылғалдылық Wa-материалдағы ылғал массасының материалдың өзі 
толығымен құрғақ күйдегі массаға қатынасы: 

 
𝑊𝑊𝑎𝑎 = 𝑚𝑚−𝑚𝑚1

𝑚𝑚1
100,                                              (1.13) 

 
онда  m-кептіргенге дейінгі сынама салмағы, кг (г);  
 m1-тұрақты массаға дейін кептірілген сынаманың массасы, кг (г).  
 
Жылу оқшаулағыш материалдардың ылғалдылығын анықтаудың 

бірнеше әдісі бар. Бұл кептіру шкафындағы материалдарды жылытуға 
(кептіруге) негізделген әдістер, ылғалдылықты жанама анықтаудың 
жеделдетілген әдістері мен әдістері, мысалы, олардың ылғалына байланысты 
материалдардың электр өткізгіштігінің өзгеруіне негізделген. Соңғы әдістер 
тобы ылғалдылықты анықтау үшін сенімді сенсорлардың болмауына 
байланысты жылу оқшаулағыш материалдарды сынау кезінде кеңінен 
қолданылмады.  

Материалдарды кептіру әдістері. Әдетте, белгілі бір жылу оқшаулағыш 
материалдың ылғалдылығы зертханалық кептіру шкафтарындағы судың 
булануы арқылы анықталады. Бұл анықтаманың әдістемесі келесідей.  

Іріктелген материал сынамасы герметикалық жабық ыдысқа салынады 
және 0,1 г дейінгі дәлдікпен өлшенеді. Содан кейін тесілген ыдыс кептіру 
шкафына салынып, қақпақ алынып, материал үлгісі 105-110°C температурада 
тұрақты массаға дейін кептіріледі.: 

 
𝑊𝑊 = 𝑚𝑚1−𝑚𝑚

𝑚𝑚−𝑚𝑚2
100,                                           (1.14) 

 
онда m1-ылғалды материал ілмегі бар тостағанның массасы, г;  
 m-кептірілген материалы бар тостағанның салмағы, г;  
 m2-қақпағы бар бос шыныаяқтың массасы, г.  
 
Сынама алу және материал партиясының орташа ылғалдылығын 

анықтау келесідей жүргізіледі.  
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1. Борпылдақ жылу оқшаулағыш материалдар үшін (минералды 
және шыны мақта, ісінген перлит және вермикулит және т.б.) жалпы сынама 
кемінде 30 г болуы керек және кез-келген үш орауыш орыннан алынған 
әрқайсысы кемінде 10 г үш ілмектен тұруы керек.  

2. Иілгіш материалдардың (мысалы, минералды киіздің) 
ылғалдылығын анықтау үшін жалпы сынама кемінде 15 г болуы және сынау 
үшін іріктеліп алынған жайманың (бұйымның) үш түрлі орнынан алынған 
әрқайсысы 5 г үш аспадан тұруы тиіс. Мұндай үлгінің ылғалдылығы бір 
өнімнің орташа ылғалдылығы ретінде қабылданады, ал партияның 
ылғалдылығы осы мақсат үшін таңдалған үш өнімді сынау нәтижелері 
бойынша орташа арифметикалық мән ретінде есептеледі.  

3. Қатты жылу оқшаулағыш материалдардың (ұялы бетондардан, 
керамикадан, әк-кремнеземнен, фибролит бұйымдарынан жасалған бұйымдар 
және т.б.) ылғалдылығын анықтау үшін жалпы сынама кемінде 20 г болуы 
тиіс және сынау үшін іріктелген әрбір бұйымнан алынған әрқайсысы 10 г екі 
аспадан тұруы тиіс. Партияның орташа ылғалдылығы осы мақсат үшін 
таңдалған үш өнімді сынау нәтижелері бойынша орташа арифметикалық мән 
ретінде есептеледі.  

 
Жеделдетілген әдістер 
 
Бұл әдістер радиациялық жылу ағынын қолдануға негізделген. Олар 

әдеттегі әдіспен ерекшеленеді, себебі материалды кептіру шкафта емес, 
инфрақызыл сәулелерде жасалады. Бұл әдістерде материалдың ілмегін 
кептіру ұзақтығы 15 минуттан аспайды.  

Инфрақызыл сәулелермен материалдарды кептіруге арналған құрылғы 
1.43 суретте көрсетілген. 
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Сурет 1.43- Инфрақызыл сәулелермен материалдарды кептіруге 

арналған аспап 
 
Ол 1 картриджіне бекітілген 500 Вт инфрақызыл сәуле шығаратын 2 

шамнан, 3 ұстағышы бар 5 штативтен және 4 жалғастырғыштан, 6 қорғаныс 
қаңылтыр корпусынан және 7 көтергіш үстелден тұрады, оған сыналатын 
материалдың ілмегі бар шыныаяқ орнатылады.  

Материалдың ылғалдылығы әдеттегі әдіспен бірдей формула бойынша 
есептеледі.  

Инфрақызыл сәулелерді қолдануға негізделген екінші құрылғы (mhti 
ылғал өлшегіші) неғұрлым жетілдірілген және өте ыңғайлы, сондықтан ол 
кеңінен қолданылады.  

Ылғал өлшегіш жинағына (сурет 1.44) 200 граммдық таразы 1, 
инфрақызыл шам 3, қуаты 500 Вт, кронштейн 5, рефлектор 4, қысқыш 6, 
оның көмегімен шамның орналасуы бекітілген, трансформатор 7, тұтқаның 
тегіс бұралуы арқылы екінші айнымалы токтың кернеуін реттеуге мүмкіндік 
береді 8, және материалдық шыныаяқ 2.  

Есептеудің ыңғайлылығы үшін таразы шкаласының екі дәрежесі бар: 
жоғарғы, сіз буланған ылғалдың мөлшерін пайызбен есептей аласыз, ал 
төменгі бөлігі материалдан ылғал массасының грамммен кемуін есептеуге 
қызмет етеді.  
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Сурет 1.44 - Ылғал өлшегіш МХТИ 
 
Бұл құрылғыда материалдың ылғалдылығын анықтау келесідей 

жүргізіледі.  
Материалдың ілмегі алдын-ала ұсақталып, 20 г өлшеніп, ылғал 

өлшегіш шыныаяққа салынады. Трансформатор қосылады және тұтқаны 
біртіндеп бұрап, шамның қызуын біртіндеп арттырады. Бұл ретте мынаны 
ескеру керек, температура, материалдың артық болмауы тиіс 110°С. 
температураны өлшеу материалды жүргізеді сынапты термометрмен кезең-
кезеңімен енгізе отырып, оның материал. Материалды кептіру таразының 
көрсеткі 6-7 минут ішінде шкаланың бірдей бөлігінде болғаннан кейін 
аяқталды деп саналады.  

Буланған ылғалды санау төменгі шкала бойынша, ал материалдың 
ылғалдылығы - жоғарғы жағында жүргізіледі және санақ деректері жұмыс 
журналына жазылады. 

 
1.4.5 Су сіңіруді және сорбциялық ылғалдылықты 

(гигроскопиялықты) анықтау)  
 
Жылу оқшаулағыш материалдардың су сіңіру және гигроскопиялық 

мөлшері көбінесе олардың құрылымдардағы жылу оқшаулау қасиеттерін 
анықтайды. Бұл көрсеткіштерді білу жылу оқшаулауын дұрыс жобалау, оны 
ылғалдан қорғау үшін қажет, егер жылу оқшаулағыш материал судың жоғары 
сіңуімен және гигроскопиямен сипатталса.  

Су сіңірілуін анықтау үшін 100 × 100 мм жоспардағы өлшемдер және 
олар кесілген өнімнің қалыңдығына тең қалыңдығы жасалады. Үлгі тұрақты 
массаға дейін кептіріліп, 20±3°C температурада суға батырылады, содан 
кейін тормен жабылады, оған алғашқы 3 сағат ішінде үлгі қалыңдығының 
жартысына дейін суға батырылады, ал қалған уақыт толығымен суда болады. 
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24 сағаттан кейін үлгі судан шығарылады, артық су оның бетінен жұмсақ 
дымқыл шүберекпен алынып, дереу өлшенеді. Өлшеу кезінде таразының 
шыныаяқына материалдың саңылауларынан ағатын су массасы сумен 
қаныққан үлгінің анықталатын массасына қосылады 

Су сіңіру WB массасы бойынша пайызбен 0,1 дейінгі дәлдікпен 
есептеледі%: 

 
    𝑊𝑊𝐵𝐵 = 𝑚𝑚1−𝑚𝑚

𝑚𝑚 100,                                           (1.15) 
 
мұнда m - құрғақ үлгінің массасы, г;  
 m1 - суға қаныққан үлгінің массасы, г.  
 
Сорбциялық ылғалдылық бірдей үлгілерде анықталады, егер бос 

материал сыналса, онда ол 15 г мөлшерінде өлшенеді. Үлгілер тұрақты 
массаға дейін кептіріледі, содан кейін 0,01 г дәлдікпен өлшенеді.  

Өлшенген үлгіні немесе сынаманы (алдын ала өлшенген бюксте) 
20±3°С температураны ұстап тұратын термостатқа орнатылған эксикаторға 
құйылған судың үстіне орналастырады, үлгінің немесе материалдың көлемі 
эксикатордың әуе кеңістігі көлемінің 50% - ынан аспауы тиіс.  

72 сағаттан кейін үлгі немесе сынама-үлгі (сынама) эксикатордан 
алынады және 0,01 г дейінгі дәлдікпен өлшенеді.  

Сорбциялық ылғалдылық немесе гигроскопиялық, пайызбен:  
 

𝑊𝑊С = 𝑚𝑚1−𝑚𝑚
𝑚𝑚 100,                                        (1.16) 

 
мұнда m - құрғақ үлгінің (сынаманың) массасы, г;  
 m1 - су буымен қаныққаннан кейінгі үлгінің (сынаманың) 

массасы, г.  
 
1.4.6 Орташа және сусымалы тығыздықты анықтау. 
 
Материалдардың орташа тығыздығы дегеніміз құрғақ күйдегі үлгінің 

массасының оның көлеміне қатынасы деп түсініледі. Әр түрлі мөлшердегі 
(сусымалы материалдар) материалдар үшін сусымалы тығыздық ұғымы 
қолданылады, бұл сусымалы күйдегі материал массасының оның көлеміне 
қатынасы. 

Жылу оқшаулағыш материалдардың барлық негізгі қасиеттері олардың 
кеуектілігімен байланысты, бірақ орташа (сусымалы) тығыздық кеуектілікке 
тікелей байланысты. Бұл сипаттаманы білу жылу оқшаулағыш материалдың 
жылу қорғайтын қасиеттерін бағалауға мүмкіндік береді. Орташа тығыздық 
бойынша жылу оқшаулағыш материалдар брендтерге бөлінеді: 15, 25, 35, 50, 
75, 100, 125, 175, 200, 225, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600.  
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Бренд жоғарыда көрсетілген аралықтардың бірінде орташа 
тығыздықтың ең үлкен мәні болып саналады. Мысалы, орташа тығыздығы 
310 кг/м3 материал 350 маркасына, орташа тығыздығы 27 кг/м3 - 35 
маркасына және т. б.  

Барлық жылу оқшаулағыш материалдарды үш топқа бөлуге болады: 
қатты (белгілі бір пішіндегі бұйымдар түрінде шығарылатын жылу 
оқшаулағыш материалдар), икемді (үлкен өлшемді төсеніштер, төсеніштер 
және т.б. түрінде) және борпылдақ (минералды және шыны мақта, ісінген 
перлит және вермикулит, шыны кеуектер).  

Жылу оқшаулағыш материалдардың әр түрлі түрлерінің орташа 
(сусымалы) тығыздығын анықтау әдістері бір-бірінен айтарлықтай 
ерекшеленеді. 

Қатты жылу оқшаулағыш материалдардың орташа тығыздығын 
анықтау сызықтық өлшемдерді өлшеу және өнімдердің өздерін өлшеу немесе 
әртүрлі бөліктерден кесілген, бұрғыланған немесе кесілген үлгілерді өлшеу 
және өлшеу арқылы жүзеге асырылады. бұйымдарды. Бұл жағдайда әдетте 
үлгілер 105-110°C температурада алдын-ала кептіріледі.): 

 
𝜌𝜌ср = 𝑚𝑚

𝑉𝑉  ,                                                     (1.17) 
 
онда m - үлгінің немесе бұйымның салмағы, кг;  
 V - үлгінің немесе бұйымның көлемі, м3.  
 
Табиғи ылғалды жағдайда өнімнің орташа тығыздығын анықтау кезінде 

формула қолданылады 
 

𝜌𝜌вл = 𝑚𝑚
𝑉𝑉(1+0.01𝑊𝑊𝑎𝑎) ,                                                 (1.18) 

 
онда Wa-материалдың абсолютті ылғалдылығы, массасы бойынша,%. 
 
Үлгілер мен өнімдердің өлшемдері металл өлшеу құралының (сызғыш, 

штангенциркуль) көмегімен анықталады. Бұйымдардың ұзындығы мен ені 
кемінде үш жерде - шеттерінде және ортасында, ал қалыңдығы бес-алты 
жерде өлшенеді. Мысалы, талшықты плиталардың қалыңдығы алты нүктеде 
өлшенеді; әр шетінен 100 мм қашықтықта және плитаның бойлық осьтік 
сызығы бойымен екі жерде. Қалыңдығын өлшеу штангенциркульмен немесе 
1.45-суретте көрсетілген арнайы құрылғы-қалыңдық өлшегішпен жүргізілуі 
мүмкін. 
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Сурет 1.45 - Қалыңдық өлшегіш 

 
Қалыңдық өлшегіш шымтезек, қатты минералды жүн және жылу 

оқшаулағыш талшықты тақталардың қалыңдығын өлшеу үшін қолданылады. 
Штангенциркуль мен қалыңдығы өлшегішті пайдалану кезінде плиталардың 
қалыңдығын өлшеу дәлдігі 0,1 мм, ал сызғышты пайдалану кезінде - 1 мм.  

Үлгінің немесе өнімнің көлемі барлық өлшеулердің орташа 
арифметикалық мәні ретінде есептеледі.  

Материал партиясының орташа тығыздығы кемінде үш анықтаманың 
орташа арифметикалық мәні ретінде есептеледі. Бұл ретте үлгілерді өлшеу 
0,1 г дейінгі дәлдікпен, ал бұйымдарды — 1 г дейінгі дәлдікпен жүргізіледі.  

Икемді жылу оқшаулағыш материалдардың орташа тығыздығын 
анықтау келесідей. Сынақ үшін таңдалған үш киіз панельдің әрқайсысының 
әртүрлі орындарынан өлшемі 100 × 100 мм үш үлгі кесіледі. 0,01 г дейінгі 
дәлдікпен өлшенген үлгі 1.46 суретте көрсетілген жүктемедегі серпімді 
материалдардың қалыңдығын анықтау үшін арнайы құрылғының негізіне 
қойылады. 
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Сурет 1.46 - Серпімді материалдардың қалыңдығын анықтауға 
арналған құрылғы 

 
Салмағы 0,5 кг болатын 7 табақ 6 табаққа жақын жеткізіліп, 5 

бұрандамен бекітіледі. Содан кейін 7 және 6 пластиналар 7 пластинаның 
төменгі бетін үлгінің бетіне 1-2 см жақындатпай төмен түсіріліп, оларды 4 
бұрандамен бекітеді. Бұранданы 5 босатқаннан кейін, 7 тақтайшасын үлгінің 
бетіне түсіріп, оны осы күйде 5 минутқа қалдырыңыз, содан кейін жебенің 
көмегімен 2-шкала бойынша санаңыз және 0,0005 МПа қысымымен киіз 
үлгілерінің қалыңдығын анықтаңыз. Жылжымалы пластина 3 минералды жүн 
өнімдерінің басқа сынақтарында қолданылады.  

 
Киіздің орташа тығыздығы (кг/м3): 
 

𝜌𝜌ср = 𝑚𝑚
𝑉𝑉(1+0.01𝑊𝑊) ,                                           (1.19) 

 
Киіз партиясының орташа тығыздығы тоғыз анықтаманың орташа 

арифметикалық мәнімен сипатталады (үш өнімнің тоғыз үлгісі).  
 
Талшықты құрылымның борпылдақ жылу оқшаулағыш 

материалдарының орташа (жаппай) тығыздығы көптеген факторларға 
байланысты. Мысалы, минералды жүннің орташа тығыздығына 
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талшықтардың қалыңдығы, «патшалар» саны (талшықтарға 0,25 мм-ден 
асатын сфералық немесе алмұрт тәрізді талшықты қосылыстар), мақта 
жүнінің тығыздау дәрежесі әсер етеді. Салыстырмалы нәтижелер алу үшін  
талшықты материалдардың тығыздығы тұрақты қысыммен анықталады. 
Мысалы, минералды жүннің орташа тығыздығы 1.47-суретте көрсетілген 
арнайы құрылғыда 0,002 МПа қысыммен анықталады. 
 

 
Сурет 1.47- Минералды жүннің орташа тығыздығын анықтауға  

арналған аспап 
 
Осы мақсатта әрқайсысы 0,5 кг бес мақта жүнін алыңыз. Өлшеу 1 Г 

дейінгі дәлдікпен жүзеге асырылады. Әрбір аспа үшін мақта орташа сынама 
ретінде алынады (бес орама орнынан 0,5 кг мақтадан алады).  

Мақта жүнінің қабаты 1 металл цилиндрге салынған. 4 көтергіш 
құрылғының көмегімен мақта жүнінің үстіне салмағы 2 кг болатын 7 металл 
диск түсіріледі, бұл 0,002 МПа мақта жүнінің қысымына сәйкес келеді.  

Мақта жүнінің жүктемесінде 5 минут ұсталады, содан кейін мақта 
қабатының биіктігі 3 өзекке қолданылатын шкаланың көмегімен анықталады. 
Мақта жүнінің көлемін есептеңіз және оның массасын біле отырып, орташа 
тығыздығын анықтаңыз. Мақта жүнінің осы партиясының орташа тығыздығы 
бес анықтаманың нәтижелері бойынша арифметикалық орташа мән ретінде 
есептеледі.  

Түйіршікті және ұнтақ тәрізді жылу оқшаулағыш материалдардың 
сусымалы тығыздығын оларды өлшеу ыдыстарында өлшеу арқылы 
анықтайды. Өлшеу ыдысының өлшемдері материал түйірлерінің мөлшеріне 
байланысты 1.12-кестеге сәйкес таңдалады. 
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Кесте 1.12 - Өлшеуіш цилиндр өлшемдерінің материал дәнінің 
мөлшеріне тәуелділігі 

Материал 
дәндерінің шекті 

ірілігі, мм 

Өлшеуіш 
Цилиндрдің 

көлемі, л 

Цилиндр өлшемдері, мм 

диаметрі биіктігі 

5-ке дейін 
10 
20 

40-қа дейін 
40-тан астам 

1 
2 
5 
10 
20 

108 
137 
185 

- 
- 

108 
136 
186 

- 
- 

 
Материал 5 см биіктіктен конус пайда болғанға дейін ванна немесе 

науа көмегімен ыдысқа құйылады. Артық материал металл сызғышпен 
тығыздалмай алынып тасталады. Массасы белгілі ыдыс материалмен 1 г 
дәлдікпен өлшенеді және белгілі формула бойынша материалдың жаппай 
тығыздығы анықталады.  

Борпылдақ жылу оқшаулағыш материал бөліктерінің (дәндердің) 
орташа тығыздығы (мысалы, перлит қиыршық тас, кеңейтілген саз 
қиыршықтас және т.б.) құм өлшегіштердің көмегімен анықталады (сурет 
1.48) немесе сумен толтырылған өлшеу цилиндрлеріне батыру арқылы.  

1.48-суретте көрсетілген құм көлем өлшегішті пайдаланған кезде 
сыналатын материалдың дәні аспаптың ішіне орналастырылады.  

Дән көлемі үлгісі бар және онсыз құрылғыдағы құм деңгейлері 
арасындағы айырмашылыққа тең болады. 

Дәлірек айтқанда, материалдың (дәннің) көлемін оны суға батырған 
кезде өлшеуге болады, яғни.ол шығарған судың көлеміне сәйкес. Осы 
мақсатта тұрақты массаға дейін кептіріліп, алдын-ала 0,1 г дәлдікпен 
өлшенген үлгі парафинделеді (балқытылған парафиннің жұқа қабатымен 
жабылған), содан кейін өлшеуіш цилиндрдегі суға батырылады. 
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Сурет 1.48 - Құм көлемді өлшеуіш 

 
Әдетте, кеуекті материалдардың орташа тығыздығы судың 

тығыздығынан төмен, сондықтан үлгіні толығымен батыру көлемі белгілі 
металл дискінің көмегімен жүзеге асырылады. Үлгінің көлемі ол ығыстырған 
судың мөлшерімен есептеледі. Бұл жағдайда металл диск пен парафиннің 
көлемі ескеріледі. Парафин көлемі: 

 
𝑉𝑉 = 𝑚𝑚

0.93 ,                                                     (1.20) 
 
мұнда m-үлгіге жағылған парафиннің массасы, г;  
 0,93-парафиннің тығыздығы, г/см3.  
 
Үлгінің көлемін және оның массасын біле отырып, берілген бөліктің 

орташа тығыздығын есептеңіз. "Бөлікте" материалдың орташа тығыздығын 
анықтау үшін бірнеше ондаған анықтамалар шығарылады және 
арифметикалық орташа мән есептеледі.  

Сұйық қалыптау массаларының (ерітінді қоспалары, көбік массалары, 
шликерлер) орташа тығыздығын анықтау қандай да бір жылу оқшаулағыш 
материалдарды өндіру кезінде технологиялық процестерді бақылау үшін 
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жүзеге асырылады. Бұл, мысалы, ұялы бетоннан, көбік-керамикалық немесе 
әк-кремнийлі массалардан және т. б. бұйымдар жасау кезінде қажет.  

Сұйық сұйықтық күйіндегі қоспалардың орташа тығыздығы 
сыйымдылығы 1 литр болатын цилиндрлік ыдыста анықталады. Ыдыс 
сыналатын қоспамен толтырылады, артық қоспасы қалақшамен немесе 
металл сызғышпен кесіледі және салмағы 1 г дейінгі дәлдікпен өлшенеді. 
Жалпы массадан ыдыстың массасын алып тастап, қоспаның массасын біліңіз. 
Қоспаның тығыздығы екі өлшемнің нәтижелері бойынша арифметикалық 
орташа мән ретінде есептеледі. 

Егер олар аз қозғалғыштығы бар қоспаны (6 см-ге дейін) сынаса, онда 
ол 30 с немесе дірілдейтін үстелде 120 соққы (шайқау) шығарады.  

Бұл жағдайда ыдысқа жоғарыдан арнайы саптама қойылады, бұл 
өлшеуіш ыдысты шамадан тыс толтыруға мүмкіндік береді. Тығыздалғаннан 
кейін саптама алынып, артық қоспасы металл сызғышпен алынады.  

Мастикалық материалдардың орташа тығыздығын анықтау. Таңдалған 
материалдың үлгісі қалыпты (жұмыс істейтін) консистенцияға дейін сумен 
жабылады, ол стандартты конустың көмегімен анықталады. Ерітіндінің 
қалыпты консистенциясы конустың 100±10 мм тереңдігіне сәйкес келеді.  

Содан кейін сынақ қоспасы алдын-ала тазартылған және майланған, 
өлшемі 200 × 50 × 25 мм болатын арнайы қалыптарға салынып, оны 
пышақтың ұшымен қалыптың бұрыштарына қысып, бетін пышақпен немесе 
қалақшамен қалыптың бүйірлерімен тегістейді.  

Толтырылған пішіндер кептіру шкафына орналастырылады, онда 
үлгілер тұрақты массаға дейін кептіріледі, содан кейін олар қалыптардан 
алынып, тегістеледі.  

Алынған үлгілерді 0,1 мм дейінгі дәлдікпен өлшейді, 0,1 г дейінгі 
дәлдікпен өлшейді және орташа тығыздығын, кг/м3 есептейді: 

 
𝜌𝜌ср = 𝑚𝑚𝑐𝑐

𝑉𝑉 1000 ,                                        (1.21) 
 
онда 𝑚𝑚𝑐𝑐 - құрғақ үлгінің массасы, г;  
 V - үлгінің көлемі, см3. 
 
1.4.7 Кеуектілікті анықтау 
 
Жылу оқшаулағыш материалдар құрылымының басты ерекшелігі-

олардың негізгі физикалық және механикалық қасиеттерін анықтайтын 
жоғары кеуектілік. Осы материалдардың көпшілігі үшін кеуектіліктің сипаты 
(кеуектердің түрі мен құрылымы) немесе материалдың кеуекті құрылымы 
үлкен мәнге ие, олар кеуектердің түріне байланысты ұялы, түйіршікті, 
талшықты, тілімшелі, ұялы және аралас болуы мүмкін.  

Талшықты және пластина құрылымының материалдары үшін, сондай-
ақ аралас, тері тесігінің мөлшерін және, әсіресе, олардың материалда таралу 
сипатын анықтау өте қиын. Минералды жүн және одан жасалған бұйымдар, 
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асбест пен өсімдік талшықтарын қолданатын бұйымдар, әдетте, жалпы 
кеуектілікпен сипатталады, олардың мөлшері кейбір жағдайларда 95 - 97% 
жетуі мүмкін.  

Кеуектіліктің түйіршікті құрылымы борпылдақ жылу оқшаулағыш 
материалдарға тән. Дәнаралық қуыстың мөлшері материал түйірлерінің 
гранулометриясына байланысты. Дәндердің сфералық немесе оған жақын 
түрінде бірдей мөлшердегі дәндері бар материал (48% дейін) ең үлкен қуысқа 
ие.  

Ұялы құрылымның жылу оқшаулағыш материалдарының негізгі 
қасиеттері (ұялы бетон, көбік әйнегі, керамикалық көбік және т.б.): орташа 
тығыздық, беріктік, жылу өткізгіштік, су сіңіру, аязға төзімділік, жылу 
кедергісі жалпы кеуектілік мөлшерімен ғана емес анықталады. 
Материалдардың осы тобы үшін кеуектердің мөлшері, олардың сипаты және 
олардың мөлшері бойынша таралуы маңызды.  

Кеуекті құрылымның материалдарында шынайы кеуектілік пен айқын 
(ашық кеуектілік) ерекшеленеді.  

Материалдың шынайы кеуектілігі (П0) оның көлемін тері тесігімен 
толтыру дәрежесі деп аталады.  

Көрінетін кеуектілік-бұл материалда алынған кеуектердің өзара және 
атмосферамен байланысатын көлемінің материалдың көлеміне қатынасы.  

Осылайша, ашық және жабық кеуектердің қосындысы берілген 
материалдың шынайы кеуектілігінің мәнін береді.  

Әдетте шынайы кеуектілік пайызбен көрсетіледі:  
 

П0 = (1 − 𝜌𝜌ср
𝜌𝜌 ) 100,                                           (1.22) 

 
Онда 𝜌𝜌ср - материалдың орташа тығыздығы; 
 ρ - материалдың шынайы тығыздығы (тері тесігі мен бос 

жерлерін қоспағанда).  
 
Материалдардың жалпы кеуектілігін де, оның сипатын да анықтауға 

мүмкіндік беретін бірқатар әдістер бар. Ең көп таралған суды қанықтыру 
әдісі, оның көмегімен айқын кеуектілік, сынап порометриясы, оптикалық 
және фотоэлектрлік әдістер анықталады.  

Жылу оқшаулағыш материалдардың көрінетін кеуектілігін анықтау 
келесі әдістердің бірімен жүзеге асырылады: 

а) сыналатын материал үлгісінің кеуектерін сумен немесе вакуум 
астындағы керосинмен қанықтыру;  
б) қайнаған кезде материал үлгісінің саңылауларын сумен қанықтыру.  
Техниканы таңдау сыналатын материалдың табиғатына, сондай-ақ 

тиісті жабдықтың болуына байланысты. Қажетті жабдық болған кезде 
барлық жағдайларда айқын кеуектілікті вакуум астында сұйықтықпен 
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(сыналатын материалдың суға реактивтілігіне байланысты сумен немесе 
керосинмен) қанықтыру тәсілімен анықтау ұсынылады.  

Көлемі кемінде 100 см3 үлгілерді қатты түкті щеткамен мұқият 
тазартады, 105-110°С температурада тұрақты массаға дейін кептіреді және 
0,1г дейінгі дәлдікпен өлшейді. Содан кейін үлгілер 1.49 суретте 
көрсетілгендей вакуум-эксикаторға орналастырылады. 

 
 

Сурет 1.49 - Вакуум-эксикатор 
 
Вакуумдық эксикатор-бұл 3 шығыс құбыры бар 5 герметикалық 

контейнер, оның көмегімен контейнер вакуум сорғысына қосылады және 
сұйықтық құюға арналған 2 саңылау.  

Сыйымдылық вакуумметрмен 4-ке қосылған, ол сиретуді бақылауға 
қызмет етеді және сұйықтық деңгейін өлшеу үшін 1 су өлшегіш әйнегі бар.  

Үлгілер 6 торлы тірекке орнатылады және 0,02—0,03 Па қалдық 
қысымда 10 минут ішінде вакуумдалады. Осыдан кейін, вакуумның астында 
үлгілер біртіндеп сұйықтықпен құйылады және оған 5 минут ұсталады. 
Сұйықтық деңгейі сыналатын үлгілердің бетінен 2 см жоғары болуы тиіс. 
Тәжірибе аяқталғаннан кейін ыдыс клапанның көмегімен сорғыдан 
ажыратылып, атмосфераға қосылады. Үлгілер алынып, беті дымқыл жұмсақ 
шүберекпен сүртіліп, алдымен ауада, содан кейін гидростатикалық таразыда 
өлшенеді. Егер гидростатикалық өлшеу кезінде сұйықтықтағы үлгілерді 1 
сағат ішінде олардың массасы 0,1% - дан аспаса, тері тесігі қаныққан деп 
саналады.  

Материалдың айқын кеуектілігін суда қайнату әдісімен анықтаған 
кезде тұрақты массаға дейін кептірілген және 0,1 г дейінгі дәлдікпен 
өлшенген үлгілерді су құйылған ыдысқа су деңгейі үлгілердің жоғарғы 
бетінің деңгейінен 2 см жоғары болатындай етіп орналастырады. Үлгілер 
қайнаған суда 3 сағат ұсталады, содан кейін олар 20-30°C температураға 
дейін салқындатылады, судан шығарылады, суды жұмсақ шүберекпен 
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бетінен алып тастайды және ауада және гидростатикалық таразыларда 
өлшенеді.  

Екі жағдайда да кеуектілік формула бойынша есептеледі: 
 

Пк = 𝑚𝑚2−𝑚𝑚1
𝑚𝑚2−𝑚𝑚3

100,                                            (1.23) 
 
онда m1 -үлгінің сумен қаныққанға дейінгі массасы;  

𝑚𝑚2-ауада өлшеу кезінде сумен (сұйықтықпен) қаныққаннан 
кейінгі үлгінің массасы; 
𝑚𝑚3-гидростатикалық өлшеу кезінде қаныққаннан кейінгі үлгінің 
массасы.  

 
Гидростатикалық таразылар болмаған кезде дұрыс геометриялық 

пішіндегі үлгінің көлемін (жоғарыда келтірілген тәуелділіктегі бөлшек) 
тікелей өлшеу арқылы анықтауға болады. 

Әдетте, көрінетін кеуектілік осы материалдың су сіңірілуімен бір 
уақытта анықталады. Көрінетін кеуектіліктің мөлшері-бұл материалдың 
көлемді су сіңірілуі.  

Есте сақтау керек, көрінетін кеуектілікті қайнау арқылы анықтауға 
болады, егер бұл сыналатын материалдардың құрылымы бұзылмаса. Бұл әдіс 
битум байланыстырғышындағы минералды жүн өнімдері, талшықты 
тақталар, доломит, совелит және вулканит өнімдері сияқты материалдар үшін 
жарамсыз. 

 
Фотоэлектрондық қондырғыдағы кеуектердің үстіңгі кеуектілігі мен 

өлшемдерін өлшеу.  
 
Бұл әдіс 1.50 суретте көрсетілген арнайы фотоэлектрондық 

қондырғының көмегімен ұялы құрылымы бар материалдардың кеуектілігі 
сипаттамаларын тез және жеткілікті дәлдікпен алуға мүмкіндік береді.  
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1 - оптикалық жүйе; 2 - жарық сүзгілері; 3, 4 – жарық өткізбейтін қаптамадағы 
фотоүлгілегіш; 5 – түзеткіш; 6 – микроамперметр; 7 – қайта есептеу құрылғысы; 8 – 

жарық бергіш; 9 – диафрагма; 10 – сыналатын үлгі; 11-заттық үстел. 
Сурет 1.50  - Фотоэлектрондық қондырғы 

 
Әдістің мәні келесідей.  
Тұрақты массаға дейін кептірілген үлгінің беті ажарланады және 

түйіспелі тәсілмен ақ күңгірт эмальмен боялады. Содан кейін үлгінің беті 
жұқа голландиялық күйемен жабылған, ол шлифтің барлық беткі 
саңылауларын бітеп тастайды. Осыдан кейін, күйе үлгінің бетінен сумен 
жуылады. Осылайша, тері тесігінің барлық ішкі беттері қара, ал тері тесігінің 
қабырғаларының беттері ақ түске боялған.  

Қондырғының жұмыс принципі шлиф бетінен шағылысқан жарық 
ағынын өлшеуге негізделген.  

Жарық ағынының шамасы үлгінің бетінің қара (материалдың 
кеуектері) мен ақ (кеуек қабырғалары) учаскелерінің қатынасына 
байланысты. Егер қарастырылып отырған қиманың жанында орналасқан 
үлгінің бөлігінің көлемін V арқылы, ал үлгінің осы бөлігіндегі 
саңылаулардың көлемін V1 деп белгілесек, онда материалдың жалпы 
кеуектілігі, %: 

 
П0 = 𝑉𝑉1

𝑉𝑉 100 ,                                                 (1.24) 
 
Фотоэлектрондық қондырғы МБС-2 стереоскопиялық микроскоптан, 

фото көбейткіштен, ПС-10000 қайта есептелген электрондық аспабынан 
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тұрады. Жоғарыда көрсетілген тәсілмен дайындалған сыналатын 
материалдың үлгісі зерттелетін үлгінің қаралып отырған учаскесін шектеуге 
арналған әртүрлі мөлшердегі саңылаулары бар диафрагмалар жүйесінің 
астына микроскоптың жылжымалы үстелшесіне орналастырылады. 
Микроскоптың көзілдіріктерінің бірінің орнына Фото көбейткішпен 
байланысты арнайы оптикалық жүйе орнатылады. Үлгіден шағылысқан 
жарық ағынының бір бөлігі өткен кезде, қайта есептеу құрылғысымен 
тіркелген импульстар Фото көбейткіште пайда болады. Әдетте, теңдеулер 
жүйесін шешпей-ақ, материалдың жалпы кеуектілігін және жеке кеуектердің 
мөлшерін тікелей анықтауға мүмкіндік беретін тарихнамалық график 
фотоэлектрондық қондырғыға қосылады. Қайта есептелген құрылғыға 
түсетін жарық ағыны шағылысатын беттің ауданына сызықтық тәуелді 
болғандықтан, таралау кестесін құру үшін жарық ағынының шамасымен 
анықталған, тек АҚ және тек қара беттерден көрінетін екі нүкте болуы 
жеткілікті, олардың ауданы алдын-ала белгілі.  

Тері тесігінің мөлшерін анықтау материалдың жалпы кеуектілігі 
өлшенген үлгілерде жасалады. Ол үшін саңылаудың бетінде диафрагманы 
тиісті таңдау арқылы бөлек уақыт бөлінеді және диафрагманың ашылуымен 
шектелген беттің бөлігі үшін жарық ағынының мөлшері анықталады. 
Диафрагма оның ашылуы тері тесігінің бір бөлігін және оның айналасындағы 
ақ фонды қамтитын беттің бөлігін шектейтіндей етіп қолданылады.  

Кеуектілікті микроскопиялық тәсілмен зерттеу. Микроскоп астындағы 
материалдың кеуектілігі сипатын анықтау өте ауыр. Алайда, барлық 
қолданыстағы әдістердің ішінен бұл әдіс материалдағы тері тесігін 
мөлшеріне ғана емес, сонымен қатар олардың пішініне де баға беруге 
мүмкіндік беретін жалғыз әдіс.  

Кеуектілікті зерттеу эксперименттерін жүргізу кезінде әдетте MBS-2 
және MB-9 микроскоптары, сондай-ақ FMN-2 фотостудиясы қолданылады.  

Микроскоптың бір түрін қолданған кезде кеуектердің мөлшерін және 
олардың материалдағы таралу сипатын сандық анықтау келесіге дейін 
азаяды.  

Сыналатын үлгіні бетін аралағаннан және үрлегеннен кейін 
микроскоптың заттық үстеліне орналастырады және жақсы 
жарықтандырады. Микроскоптың оптикалық жүйесінің ұлғаю еселігі 
сыналатын материалдың саңылауларының ең кіші диаметріне байланысты 
қабылданады. Ұялы құрылымның кеуектілігін зерттеу үшін әдетте 7-8 есе 
үлкейтетін линза және 10-12 есе үлкейтетін көзілдірік қолданылады.  

Көзілдірікке тормен әйнек салынған, оның бөліну бағасы белгілі. 
Микроскоптың слайд кестесін көлденең жазықтықта жылжыту арқылы үлгіде 
осы материалға тән құрылымы бар аймақ таңдалады. Таңдалған аймақта 
тордың көмегімен кем дегенде 200 тері тесігінің өлшемдері анықталады.  

Санауды жеңілдету үшін оның мөлшерін анықтағаннан кейін әр уақыт 
ине немесе жұқа қаламмен сиямен немесе сиямен боялады. Алынған 
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мәліметтерге сәйкес, олар кеуектердің мөлшерін бөлу диаграммасын 
жасайды және осы үлгінің кеуектерінің орташа диаметрін есептейді.  

Материалдың құрылымдық кеуектілігін анықтау үшін 1.60 суретте 
көрсетілген FMN-2 фото қондырғысын пайдалану ыңғайлы.  
 

 
 

Сурет 1.51 - ФМН-2 фотоқондырғысы 
 
Орнату 2 барында қозғалатын және 3-ші аккордеон арқылы 4 линзасы 5 

арқылы қосылған айна камерасынан тұрады. Бүкіл жүйе 6-төсекке бекітілген. 
8 төсектің қуыс үстелі айна жүйесі арқылы 7 жарық көзімен 
жарықтандырылған мөлдір тегістеуіштермен жұмыс істеуге мүмкіндік 
береді.  

Шағылысқан жарықта жұмыс істеген кезде дайындалған үлгі 
қондырғының заттық үстеліне орналастырылады және жақсы 
жарықтандырылады. Тиісті линзаларды таңдау, сондай-ақ аккордеонның 
төменгі және жоғарғы бөлігін құрылғының өзегі бойымен жылжыту арқылы 
қарастырылып отырған үлгінің құрылымының қажетті үлкейту деңгейімен 
нақты бейнесіне қол жеткізіледі. Егер күшті үлкейту қажет болса, онда 
орнату объективі кәдімгі микроскоптың көзіне қосылған түтікпен 
ауыстырылады.  

Бұл жағдайда микроскоп қондырғы үстеліне оның окуляры қондырғы 
тубусына қосылатындай етіп бекітіледі. Айна камерасының экранындағы 
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үлгінің саңылауларының өлшемдерін анықтау үшін тор бекітілген, оның 
ұяшықтарының мөлшері белгілі.  

Орнату зерттелетін үлгілердің құрылымын суретке түсіруге мүмкіндік 
береді, бұл кеуектілікті есептеуді және тері тесігінің мөлшерін анықтауды 
жеңілдетеді. Фотосуреттерден есептелген деректер шамамен бірдей 
құрылымдардың салыстырмалы сипаттамалары үшін ғана жарамды. [19] 

 
1.4.8 Беріктігін анықтау 
 
Жылу оқшаулағыш материалдардың беріктігі олардың қасиеттерінің 

маңызды көрсеткіші болып табылады, бұл өнімдердің тасымалдануын және 
олардың жылу оқшаулағыш құрылымдарда қызмет етуін қамтамасыз етеді. 
Әдетте жылу оқшаулағыш материалдардың беріктігі аз және көбінесе 0,3-0,5 
МПа - дан 1-1,5 МПа-ға дейін өзгереді, кейбір материалдар беріктік шегі 5-ке 
дейін, ал кейбіреулері-10 МПа-ға дейін және одан жоғары.  

Жылу оқшаулағыш материалдардың беріктігі Rсж сығу кезіндегі, Rизг 
кезіндегі және Rраст созылу (жыртылу) кезіндегі беріктік шектерінің 
көрсеткіштерімен сипатталады. 

Әдетте, ұялы құрылымның жылу оқшаулағыш материалдарының 
беріктігін бағалау кезінде олар бір беріктік көрсеткішімен - Rсж мәнімен 
шектеледі. Талшықты құрылымның қатты бұйымдарының беріктігі көбінесе 
Rизг мөлшерімен көрінеді, ал созылу беріктігі негізінен икемді жылу 
оқшаулағыш өнімдердің, мысалы, киіз, минералды жүн төсеніштерінің 
беріктігін сипаттауға қызмет етеді. Кейбір жағдайларда материалдардың 
беріктігі (олардың құрылымы мен түріне қарамастан) екі көрсеткішпен 
сипатталады: Rизг және Rизг. Бұл негізінен жылу оқшаулағыш және 
құрылымдық материалдарға қатысты.  

Сығымдау беріктігін анықтау келесідей жүзеге асырылады. 
Бұйымдардан өлшемі 10 немесе 7 см болатын үлгілер кесіледі (егер өнімнің 
қалыңдығы мұндай қабырға өлшемдерін алуға мүмкіндік бермесе, онда олар 
үлгінің қабырғасының өлшемі 5 см-ге дейін шектеледі).  

Үлгілер 105 -110°C температурада тұрақты массаға дейін кептіріледі, 
өнімнің жоғарғы және төменгі беттеріне сәйкес келетін үлгілердің екі қарама-
қарсы беті абразивті шеңберге тегістеледі.  

Үлгілер берілген жүктеменің бағыты осы үлгілердің тегістелген 
беттеріне перпендикуляр болатындай етіп орнатылады.  

Үлгіге қысым баяу, дүмпусіз және шайқалусыз секундына 0,1 МПа-дан 
аспайтын жылдамдықпен үлгінің бұзылуына дейін көтерілуі тиіс.  

Жылу оқшаулағыш материалдардың үлгілерін сығу беріктігіне сынау 
үшін қолданылатын қысымды 1% дәлдікпен өлшеуге мүмкіндік беретін кез 
келген баспасөзді пайдалануға болады.  

Сығылу кезіндегі беріктік шегінің шамасы (Па): 
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𝑅𝑅сж = 𝐻𝐻
𝐹𝐹                                                    (1.25) 

 
онда  H-жойғыш күш, Н;  
 F-деструктивті күш бағытына перпендикуляр үлгінің көлденең 

қимасы, м2.  
Сығымдау кезіндегі беріктік шегінің шамасы үшін кемінде алты 

анықтаманың арифметикалық орташа мәні алынады.  
Иілу кезіндегі беріктік шегін анықтау бұйымдардан немесе тұтас 

бұйымдардан кесілген арқалықтар түріндегі үлгілерді сынау арқылы жүзеге 
асырылады. Иілу кезіндегі беріктік шегін анықтау үшін 1.52 суретте 
көрсетілген құрылғы қолданылады. 
 

 
 

1 - үлгілерді (арқалықтарды) иілуге сынауға арналған арнайы құрылғылар; 2 – аспап; 3-
батыруға арналған сыйымдылық; 4-ыдысқа бөлшек беруді өшіретін тұтқа. 

Сурет 1.52- Беріктік шегін анықтауға арналған құрылғы 
 
Жоспардағы өлшемі 250 × 50 және қалыңдығы кесілген бұйымның 

қалыңдығына тең, үлгінің ұштары тіректердің осьінен 25 мм шығатындай 
етіп тіректерге көлденең орналастырылады.  

Тіректердің осьтері арасындағы қашықтық үлгі ұзындығының 75% 
құрауы тиіс (ол 200 мм тең қабылданады).  

Аралықтың ортасындағы үлгіге жүктеме қолданылады, оған бөлшек 
салынған арнайы кронштейнге ыдыс ілінеді. Үлгімен жанасатын қапсырма 
тіректері мен біліктері дөңгелек пішінді болуы тиіс. Олар диаметрі 10 мм 
цилиндр түрінде жасалады. Үлгіні жүктеу біртіндеп 1-1,1 Н·с жылдамдықпен 
жүзеге асырылады.  
  Үлгі бұзылған кезде, бөлшегі бар ыдыс бөлшектің педальына түсіп, 
бөлшектің аяқталуын тоқтатады.  
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Иілу кезіндегі үлгінің беріктік шегі (Па): 
 

𝑅𝑅изг = 3𝑃𝑃𝑃𝑃
2𝑏𝑏ℎ2 ,                                                    (1.26) 

 
мұнда Р - бұзушы жүктің (ыдыстың, қапсырманың және 

бытыраның) салмағы, Н;  
 l - тіректердің осьтері арасындағы қашықтық, м;  
 d - үлгінің ені, м;  
 h - үлгінің қалыңдығы, М.  
 
Осы партияның бұйымдары үшін иілу кезіндегі беріктік шегі кемінде 

алты үлгіні (әрбір бұйымнан екі үлгі бойынша) немесе үш заттай үлгіні 
(мысалы, плиталар) сынау нәтижелерінің арифметикалық ортасы ретінде 
есептеледі.  

Егер иілу кезіндегі беріктік шегі заттай ірі өлшемді бұйымдарда 
анықталса, онда сынақ келесідей жүргізіледі.  

Орташа тығыздықты (көлемдік массаны) анықтау жүргізілген үш 
плитаның әрқайсысы бір деңгейде орналасқан екі көлденең параллель 
тіректерге орнатылады. Тірек осьі мен плитаның шеті арасындағы қашықтық 
50 мм болуы керек. Плитаны бүкіл ені бойынша тірекке сүйеу керек.  

Плитаның ортасына платформа орнатылады (сурет. 1.53) тиісті 
тіректердің осьтерінен қашықтығы тең болатындай екі пуансонмен.  
 

 
 

Сурет 1.53 - Платформа 
 
Соққылардың осьтері арасындағы қашықтық 200 мм-ге тең болады.  
Соққылардың ұзындығы плитаның еніне тең болуы керек.  
Плитаны пресс көмегімен немесе платформаның ортасына орнатылған 

ыдысты біртіндеп құммен (сумен) толтыру арқылы салыңыз. Жүктеу 
плитаның жарылуы басталғанға дейін жүзеге асырылады. Егер екі минуттық 
үзілістен кейін плита бұзылмаса, онда жүктеу толығымен жойылғанға дейін 
жалғасады.  
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Осындай жүктеу схемасы кезінде иілу кезіндегі беріктік шегі (Па): 
 

𝑅𝑅изг = (3𝑃𝑃𝑃𝑃 + 0.75𝐺𝐺𝐺𝐺)/𝑏𝑏ℎ2                           (1.27) 
 
онда Р - бұзушы жүктің салмағы (платформа мен пуансондардың 

салмағын ескере отырып), Н;  
 G - тұтас плитаның салмағы, Н;  
 а - тірек осьінен пуансон осьіне дейінгі қашықтық, м;  
 l - тіректердің осьтері арасындағы қашықтық, м;  
 b - плитаның ені, м;  
 h - плитаның қалыңдығы, М.  
 
Созылу (жыртылу) кезіндегі беріктік шегін анықтау  
 
Созылу беріктігін анықтау үшін әрқайсысы 260 × 50 мм болатын үш 

үлгі өнімнен талшықтар бойымен кесіледі. Әрбір үлгі ені мен қалыңдығының 
орташа мәндерін анықтайды, содан кейін 1.54-суретте көрсетілген арнайы 
құрылғыда сынақ жүргізіледі. 
 

 
Сурет 1.54 - Ені мен қалыңдығының орташа мәндерін анықтауға 

арналған құрылғы 
 
Құрылғы маятник 1, рокер 5, қысқыштар 6, қол жетегі 7 және өлшеу 

құрылғысы 2, 3 және 4 тұрады.  
Үлгі аспаптың қысқыштарына бекітіледі, осылайша жарықтағы 

қысқыштар арасындағы қашықтық 180 мм-ге тең болады. Тұтқаны бұру 
арқылы 5 үлгіні толығымен жыртылғанға дейін созады, сол кезде 4 шкаласы 
бойынша 2 және 3 көрсеткілерінің көмегімен сыну күші бекітіледі. 
Материалдың үзілу кезіндегі беріктік шегінің шамасы (Н/м2, Па, МПа): 
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𝑅𝑅разр = 𝑃𝑃
𝑏𝑏ℎ ,                                                    (1.28) 

 
онда  Р - үзілу күші, Н;  
 b - үлгінің ені, м;  
 h - үлгінің қалыңдығы, М.  
Бір бұйым үшін үзілу (созылу) кезіндегі беріктік шегі үш үлгіні сынау 

нәтижелері бойынша орташа арифметикалық шама ретінде, ал бұйымның 
осы партиясы үшін - осы мақсат үшін іріктелген барлық бұйымдарды сынау 
нәтижелері бойынша орташа арифметикалық шама ретінде есептеледі.  

 
Ультрадыбыстық импульстің беріктігін анықтау әдісі  
 
Құрылыс материалдарының беріктігін бақылаудың бұл әдісі құрылыс 

материалдары зауыттарында және құрылыс алаңдарында кеңінен 
қолданылады, себебі бұл салыстырмалы түрде қарапайым жолмен құрылыс 
материалдары құрылымының беріктігі мен біркелкілігін оларды өндіру 
процесінде және құрылыс құрылымдарында қызмет ету кезінде өнімді бұзбай 
өлшеуге мүмкіндік береді.  

Бұл әдіс бөліктерге немесе монолитті қатты материалдарға 
қолданылады. Оның мәні материалдағы ультрадыбыстық импульстардың 
таралу жылдамдығын өлшеу болып табылады, ол берілген материалдың 
тығыздығына байланысты және оның беріктігіне белгілі бір тәуелділікпен 
байланысты. Бұл әдісті қолданған кезде сыналатын материалда бойлық 
ультрадыбыстық толқындардың өту жылдамдығы өлшенеді.  

Материалда ультрадыбыстық жиіліктің толқындарын қоздыру және 
олардың таралу уақытын өлшеу үшін 1.55-суретте көрсетілген жеңілдетілген 
схема қолданылады. 

3 импульстік генераторы пьезокристалды 2 эмитентіне қысқа мерзімді 
сигнал береді, онда бұл импульс үлгіге кіретін ультрадыбыстық механикалық 
толқындарға айналады. Материал арқылы өтіп, ультрадыбыстық толқындар 5 
қабылдағышқа әсер етеді, онда механикалық тербелістер электрлік 
импульстарға айналады, содан кейін 4 блокпен күшейтіледі.  

 
Сурет 1.55 - Ультрадыбыстық жиілік толқын материалында қоздыру 

үшін орнату 
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Құрылғыда «кешіктірілген сканерлеу» деп аталатын арнайы құрылғы 
орнатылған, ол осциллографтың 6 экранында материалға кіретін (экранның 
сол жағында) және ол арқылы өтетін (экранның оң жағында) 
ультрадыбыстық импульстардың бейнесін байқауға мүмкіндік береді. 
Арнайы электр құрылғысы экранның төменгі жолында микросекундтарға 
сәйкес келетін шағын белгілері бар (мкм-де) және 10 мкм-ден кейін олардың 
бірнеше үлкен сегменттері бар уақыт шкаласының бейнесін жасайды.  

Құрылғы алдыңғы панелінде басқару тұтқалары мен электрондық түтік 
индикаторы бар металл қорапқа орнатылады. 2 эмитенті мен қабылдағыш 
арнайы зондтарға бекітілген, олар әрқайсысы 5 м-ге дейін экрандалған 
кабельдермен құрылғыға қосылады, бұл 6-7 м-ге дейін өлшеу жүргізуге 
мүмкіндік береді.  

Өнімдердегі материалдың беріктігін сынау жоғарыда көрсетілген 
импульсті ультрадыбыстық құрылғылардың бірімен өнімді дыбыстау 
нәтижелері бойынша осы графиктің көмегімен материалдың беріктігін 
анықтауға және өлшеуге дейін азаяды.  

Материалдағы ультрадыбыстық толқындардың таралу жылдамдығына 
бірқатар факторлар әсер етеді, олардың ең бастысы материалдың тығыздығы 
және оның ылғалдылығы. Мысалы, көптеген зерттеулердің нәтижелері 
кәдімгі бетонның орташа тығыздығы 2% - ға төмендеген кезде ондағы 
ультрадыбыстық толқындардың таралу жылдамдығы 1% - ға төмендейді, ал 
газдалған бетонның орташа тығыздығы 1100-ден 400 кг/м3-ге өзгерген кезде 
ультрадыбыстық толқындардың жылдамдығы 2,5-тен 1,5 км/с-қа дейін 
өзгереді.  

Материалдың ылғалдылығының жоғарылауы ультрадыбыстық 
толқындардың таралу жылдамдығының төмендеуіне әкеледі.  

Өнімдегі немесе үлгідегі ультрадыбыстың таралу жылдамдығына осы 
өнім немесе үлгі жасалған шикізат материалдарының серпімді-пластикалық 
қасиеттері айтарлықтай әсер етеді, сондықтан әр материал үшін (мысалы, 
газдалған бетон, ұялы шыны, керамикалық көбік және т.б.) олардың тартылу 
қисығын құру қажет.  

«Ультрадыбыстық жылдамдық - материалдың беріктігі» өлшеп бөлу 
кестесі келесідей жасалады.  

Үлгілер сыналатын бұйымдар жасалған массадан жасалады. Үлгілер 
мен бұйымдарды дайындаудың технологиялық параметрлері бірдей болғаны 
жөн. Үлгілер екі түрде жасалады: текше өлшемі 10 см және өлшемі 10 × 10 × 
30 см болатын сәулелер түрінде. Кубтық үлгілер өлшеп бөлу қисығын салу 
үшін қолданылады, оның көмегімен өнімнің сығылу беріктігі анықталады, ал 
иілу кезінде сол өнімдердің беріктігін анықтауда қолданылатын өлшеп бөлу 
қисығын салу үшін сәулелер қолданылады.  

Орташа тығыздықтың әр мәні үшін екі түрдің үш егіз үлгісі жасалады 
(немесе бұйымдардан кесіледі). Мысалы, газдалған бетоннан жасалған 
бұйымдарды сынау кезінде орташа тығыздығы 400, 500, 600, 700 кг/м3 және 
т. б. болатын үлгілер жасалады.  
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Дайын үлгілер белгіленген ылғалдылыққа кептіріліп, содан кейін 
естіледі.  

Дыбыс қалыптау қоспасын қалыптарға салу бағытына перпендикуляр 
бағытта үш нүктеде шығарылады (сурет. 1.56).  

 
1.56 сурет - Үлгілерді дыбыстау бағыттарының схемасы 

 
Сынақ кезінде датчиктер (зондтар) мен үлгінің беті арасында 

акустикалық байланыс болуы керек, оған зондтардың соңғы бетін 
техникалық вазелиннің жұқа қабатымен майлау арқылы қол жеткізіледі.  

Осциллограф экранында көрсетілген шкала ультрадыбыстық 
импульстің микросекундтағы материал қабаты арқылы өту уақытын 
анықтайды. Зондтардың арасында орналасқан материал қабаты үлгінің 
мөлшеріне тең (сынақ алдында өлшенеді) және ультрадыбыстық 
материалдың таралу ұзындығына сәйкес келеді (ММ).  

Материалдағы ультрадыбыстың таралу жылдамдығы (км / с): 
 

𝜐𝜐 = 𝑆𝑆
𝑡𝑡 ,                                                       (1.29) 

 
мұнда  S - материалдағы ультрадыбыстың таралу ұзындығы, мм;  
 t - сыналатын материал арқылы ультрадыбыстық импульстің өту 

уақыты, б.  
 
Үш өлшем бойынша бір үлгі үшін ультрадыбыстық жылдамдықтың 

арифметикалық орташа мәні алынады.  
Үш үлгіні сынаудың орташа арифметикалық мәні берілген 

материалдағы ультрадыбыс жылдамдығы үшін орташа тығыздықтың мәні 
үшін алынады.  

Ультрадыбыстық өлшеулер аяқталғаннан кейін сығылуға және иілуге 
бақылау үлгілерінің беріктігін анықтау үшін оларды жоғарыда келтірілген 
әдістеме бойынша тиісті престерде сынау жүргізіледі.  

Бақылау үлгілерінің параллель ультрадыбыстық және механикалық 
сынақтарының нәтижелері бойынша "ультрадыбыстық жылдамдық - 
беріктік"өлшеу кестесі жасалады.  
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Өнімдегі материалдың беріктігін анықтаған кезде дыбыс шығару 
бақылау үлгілері сыналған құрылғымен жүзеге асырылады және тартылу 
қисықтарын қолдана отырып, олардың беріктігін табады.  

Бұйымдардың дыбысталу орындары әрбір жеке жағдайда 
конструктивтік ерекшеліктеріне байланысты анықталады. 

 
1.4.9 Жылу өткізгіштігін анықтау 
 
Материалдар мен заттардың жылу өткізгіштік қабілеті (λ) деп аталады 

және қабырғаның қарама-қарсы беттеріндегі температура айырмашылығы 1 
градус болған кезде 1 сағат ішінде қалыңдығы 1 м2 болатын қабырға арқылы 
өтетін жылу мөлшерімен көрінеді. Жылу өткізгіштіктің өлшем бірлігі Вт / 
(м·К) немесе Вт/(м·°с).  

Материалдардың жылу өткізгіштігі анықталады:  
 

𝜆𝜆 = 𝑄𝑄
𝐹𝐹Δ𝑡𝑡
𝛿𝛿

 ,                                                    (1.30) 

 
мұнда Q - жылу (энергия) мөлшері, Вт;  

F - жылу ағынының бағытына перпендикуляр материалдың 
(үлгінің) қима ауданы, м2;  
Δt - үлгінің қарама-қарсы беттеріндегі температура 
айырмашылығы, К немесе °С;  

 Δ - үлгінің қалыңдығы, М.  
 
Жылу өткізгіштік-жылу оқшаулағыш материалдар қасиеттерінің негізгі 

көрсеткіштерінің бірі. Бұл көрсеткіш бірқатар факторларға байланысты: 
материалдың жалпы кеуектілігі, тері тесігінің мөлшері мен формасы, қатты 
фазаның түрі, тері тесігін толтыратын газдың түрі, температура және т. б.  

Белгілі бір жылу оқшаулағыш материалдың жылу өткізгіштігін білу 
оның жылу оқшаулау қасиеттерін дұрыс бағалауға және берілген шарттар 
бойынша осы материалдан жасалған жылу оқшаулағыш құрылымның 
қалыңдығын есептеуге мүмкіндік береді.  

Қазіргі уақытта стационарлық және стационарлық емес жылу 
ағындарын өлшеуге негізделген материалдардың жылу өткізгіштігін 
анықтаудың бірқатар әдістері бар.  

Әдістердің бірінші тобы температураның кең диапазонында (20-дан 
700°C-қа дейін) өлшеуге және дәл нәтиже алуға мүмкіндік береді. Тұрақты 
жылу ағынын өлшеу әдістерінің кемшілігі-сағатпен өлшенетін тәжірибенің 
ұзақ ұзақтығы.  

Әдістердің екінші тобы бірнеше минут ішінде (1 сағатқа дейін) 
эксперимент жүргізуге мүмкіндік береді, бірақ материалдардың жылу 
өткізгіштігін салыстырмалы түрде төмен температурада ғана анықтауға 
жарамды.  
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Тұрақты жылу ағынын өлшеуге негізделген жылу өткізгіштікті 
анықтау.  

Бір пластина әдісі.  
Осы әдіспен құрылыс материалдарының жылу өткізгіштігін өлшеу 

1.57-суретте көрсетілген құрылғыны қолдану арқылы жүзеге асырылады. 
 

 
 
 Сурет 1.57 - Жылу өткізгіштігін анықтауға арналған аспап 
 
Бұл ретте аз инерциялық жылу өлшегіштің көмегімен сыналатын 

материал үлгісі арқылы өтетін стационарлық жылу ағынын өлшеу 
жүргізіледі.  

Құрылғы 7 тегіс электр жылытқышынан және 9 тоңазытқыштың 
бетінен 2 мм қашықтықта орнатылған 10 төмен инерциялық жылу 
өлшегішінен тұрады, ол арқылы тұрақты температурадағы су үздіксіз ағып 
тұрады. Жылытқыш пен жылу өлшегіштің беттеріне 1, 2, 4 және 5 жылу 
сезгіш элементтер орнатылған. Құрылғы жылу оқшаулағыш материалмен 
толтырылған 6 металл корпусына орналастырылған. 8-үлгінің жылу 
өлшегішке және қыздырғышқа тығыз жанасуы 3-қысқыш құралмен 
қамтамасыз етіледі. Жылытқыш, жылу өлшегіш және тоңазытқыш диаметрі 
250 мм диск түрінде болады.  

Жылытқыштан жылу ағыны үлгі және төмен инерциялық жылу 
өлшегіш арқылы тоңазытқышқа беріледі. Үлгінің орталық бөлігі арқылы 
өтетін жылу ағынының мөлшері паранит дискісіндегі жылу материалы болып 
табылатын жылу өлшегішпен немесе жалпақ электр жылытқышы орнатылған 
репродуктивті элементі бар жылу өлшегішпен өлшенеді.  

Құралмен үлгінің ыстық бетіндегі температурада 25-тен 700°C-қа дейін 
жылу өткізгіштігін өлшеуге болады.  



159
  
 

Құрылғы жиынтығына мыналар кіреді: РО-1 типті термореттегіш, к.П-
59 типті потенциометр, РНО-250-2 типті зертханалық автотрансформатор, 
МГП жылу сезгіш элементін ауыстырып қосқыш, TC-16 термостаты, 5 А 
дейінгі айнымалы токтың техникалық амперметрі және термос.  

Сыналатын материал үлгілері жоспарда диаметрі 250 мм шеңбер 
нысанында болуы тиіс.  

Үлгілердің қалыңдығы 50-ден аспауы керек және 10 мм-ден кем 
болмауы керек. Үлгілердің қалыңдығы 0,1 мм дәлдікпен өлшенеді және төрт 
өлшеу нәтижелерінің арифметикалық ортасы ретінде анықталады. Үлгілердің 
беттері тегіс және параллель болуы керек.  

Талшықты, сусымалы, жұмсақ және жартылай қатты жылу 
оқшаулағыш материалдарды сынау кезінде іріктелген үлгілерді қалыңдығы 
3-4 мм асбест картонынан дайындалған диаметрі 250 мм және биіктігі 30-40 
мм құрсауға орналастырады.  

Меншікті жүктемедегі іріктелген сынаманың тығыздығы барлық көлем 
бойынша біркелкі болуы және сыналатын материалдың орташа тығыздығына 
сәйкес келуі тиіс.  

Үлгілерді сынау алдында 105-110°С температурада тұрақты массаға 
дейін кептіру керек.  
  Сынауға дайындалған үлгі жылу өлшегішке салынып, жылытқышпен 
басылады. Содан кейін құрылғы жылытқышының термостатын белгіленген 
температураға орнатыңыз және жылытқышты желіге қосыңыз. 30 минут 
ішінде жылу өлшегіш көрсеткіштері тұрақты болатын стационарлық режимді 
орнатқаннан кейін потенциометр шкаласы бойынша жылу сезгіш 
элементтердің көрсеткіштері белгіленеді.  

Жаңғыртатын элементі бар аз инерциялық жылу өлшегішті қолданған 
кезде жылу өлшегіштің көрсеткіштерін нөл-гальванометрге ауыстырады 
және реостат және миллиамперметр арқылы токты өтемақыға қосады, бұл 
ретте нөл-гальванометр көрсеткішінің жағдайын 0-ге жеткізеді, содан кейін 
аспаптар шкаласы бойынша көрсеткіштерді мА-да тіркейді.  

Жаңғыртатын элементі бар аз инерциялық жылу өлшегішпен жылу 
мөлшерін өлшеу кезінде материалдың жылу өткізгіштігін есептеу мынадай 
формула бойынша жүргізіледі:  

 
𝜆𝜆 = 𝑄𝑄𝑄𝑄

𝑡𝑡1−𝑡𝑡2
,                                                    (1.31) 

 
онда  δ - үлгінің қалыңдығы, м;  
 t1 - үлгінің ыстық бетінің температурасы, °С;  
 t2 - үлгінің суық бетінің температурасы, °C;  

Q - үлгі арқылы оның бетіне перпендикуляр бағытта өтетін жылу 
мөлшері, Вт / м2.  
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Кезде, бұл:  
 

𝑄𝑄 = 𝑅𝑅𝐼𝐼2
𝐹𝐹 ,                                                (1.32) 

 
онда  R - жылу өлшегіш жылытқыштың тұрақты кедергісі, Ом; 
 I - ток күші, А;  
 F - жылу өлшегіштің ауданы, м2.  
 
Градуирленген аз инерциялық жылу өлшегішпен жылу мөлшерін (Q) 

өлшеу кезінде есептеу Q=AE (Вт/м2) формуласы бойынша жүргізіледі, 
мұндағы Е - электр қозғаушы күш (ЭМӨ), мВ; А - жылу өлшегішке 
градуирлеу куәлігінде көрсетілген аспаптың тұрақтысы.  

Үлгі беттерінің температурасы 0,1°с дейінгі дәлдікпен өлшенеді 
(стационарлық жағдайда).  

Жылу ағыны 1 Вт/м2 дейінгі дәлдікпен, ал жылу өткізгіштік 0,001 
Вт/(м·°с) дейінгі дәлдікпен есептеледі.  

Осы аспапта жұмыс істеген кезде метрологияның ғылыми-зерттеу 
институттары мен зертханалары ұсынатын стандартты үлгілерді сынау 
арқылы оған мерзімді тексеру жүргізу қажет. 
  Тәжірибе жүргізіліп, деректер алынғаннан кейін материалды сынау 
туралы куәлік жасалады, онда мынадай деректер болуы тиіс: сынақ жүргізген 
зертхананың атауы мен мекенжайы; сынақ жүргізілген күн; материалдың 
атауы мен сипаттамасы; құрғақ күйдегі материалдың орташа тығыздығы; 
сынақ кезіндегі үлгінің орташа температурасы; осы температурада 
материалдың жылу өткізгіштігі.  

Екі пластина әдісі жоғарыда қарастырылғаннан гөрі сенімді нәтиже 
алуға мүмкіндік береді, себебі екі егіз үлгі бірден сыналады, сонымен қатар 
сынамалар арқылы өтетін жылу ағынының екі бағыты бар: бір үлгі арқылы 
ол төменнен жоғарыға, ал екіншісі арқылы жоғарыдан төменге өтеді. Бұл 
жағдай көбінесе сынақ нәтижелерін ортаға келтіруге ықпал етеді және 
тәжірибе жағдайларын материалдың нақты қызмет ету жағдайларына 
жақындатады.  

Стационарлық режим әдісімен материалдардың жылу өткізгіштігін 
анықтауға арналған екі пластиналы құрылғының схемалық диаграммасы 1.58 
суретте көрсетілген.  
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1.58 сурет - Материалдардың жылу өткізгіштігін анықтауға арналған 
аспап сызбасы 

 
Құрылғы 1 орталық жылытқыштан, 2 қауіпсіздік жылытқышынан, 6 

салқындатқыш дискілерден тұрады, олар бір уақытта 4 материал үлгілерін 
жылытқыштарға, 3 оқшаулау толтырғышына, 5 термобарына және 7 
корпусына басады.  

Аспап жиынтығына мынадай реттеуші және өлшеу аппаратурасы 
кіреді: кернеу тұрақтандырғышы (СН), автотрансформаторлар (Т), ваттметр 
(W), амперметрлер (Л), күзет қыздырғышының температура реттегіші (Р), 
жылу сезгіш элемент (Я) ауыстырып қосқыш, гальванометр немесе 
температураны өлшеуге арналған потенциометр (Г) және мұзы бар ыдыс (с).  

Сынақ үлгілерінің периметрінде бірдей шекаралық жағдайларды 
қамтамасыз ету үшін жылытқыштың пішіні диск түрінде қабылданады. 
Есептеуге ыңғайлы болу үшін негізгі (жұмыс) жылытқыштың диаметрі 112,5 
мм-ге тең, бұл 0,01 м2 ауданға сәйкес келеді.  

Материалды жылу өткізгіштікке сынау келесідей жүргізіледі.  
Сынақ үшін таңдалған материалдан диаметрі қорғаныс сақинасының 

диаметріне (250 мм) тең дискілер түрінде екі егіз үлгі жасалады. Үлгілердің 
қалыңдығы бірдей болуы керек және 10-нан 50 мм-ге дейін болуы керек. 
Үлгілердің беттері тегіс және параллель, сызаттарсыз және майыспайтын 
болуы керек.  
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Талшықты және сусымалы материалдарды сынау асбест картонынан 
жасалған арнайы құрсауларда жүргізіледі.  

Сынақ алдында үлгілерді тұрақты массаға дейін кептіреді және 
олардың қалыңдығын 0,1 мм дейінгі дәлдікпен өлшейді.  

Үлгілер электр жылытқыштың екі жағына қойылып, оларды 
салқындатқыш дискілермен қысады.  

Содан кейін кернеу реттегіші (latr) электр жылытқыштың белгіленген 
температурасы қамтамасыз етілетін жағдайға орнатылады. Олар 
салқындатқыш дискілердегі судың айналымын қамтиды және 
гальванометрде байқалатын тұрақты режимге жеткеннен кейін үлгілердің 
ыстық және суық беттеріндегі температураны өлшейді, ол үшін тиісті жылу 
сезгіш элементтер мен гальванометр немесе потенциометр қолданылады. Бір 
уақытта өлшейді электр энергиясының шығыны. Осыдан кейін электр 
жылытқышты өшіріңіз, ал 2-3 сағаттан кейін салқындату дискілеріне су 
беруді тоқтатыңыз.  

Материалдың жылу өткізгіштігі, Вт / (м·°с): 
 

𝜆𝜆 = 0.5𝑊𝑊𝑊𝑊
(𝑡𝑡1−𝑡𝑡2)𝐹𝐹,                                               (1.33) 

 
мұндағы W-электр энергиясының шығыны, Вт;  
δ-үлгінің қалыңдығы, м;  
F-электр жылытқыштың бір бетінің ауданы, м2;.  
t1-үлгінің ыстық бетіндегі температура, °С;  
t2-үлгінің суық бетіндегі температура, °C.  
Жылу өткізгіштігін анықтаудағы соңғы нәтижелер үлгілердің орташа 

температурасына жатады: 
 

𝑡𝑡ср = 𝑡𝑡1+𝑡𝑡2
2  ,                                                (1.34) 

 
онда  t1 - үлгілердің ыстық бетіндегі температура (екі үлгінің орташа 

мәні), °C;  
t2 - үлгілердің суық бетіндегі температура (екі үлгінің орташа 
мәні), °C.  

 
Стационарлық емес жылу ағынының әдістеріне негізделген жылу 

өткізгіштікті анықтау (динамикалық өлшеу әдістері)  
 
Тұрақты емес жылу ағындарын өлшеуге негізделген әдістер 

(динамикалық өлшеу әдістері) жақында термофизикалық шамаларды 
анықтау үшін кеңінен қолданыла бастады. Бұл әдістердің артықшылығы-
эксперименттердің салыстырмалы жылдамдығы ғана емес, сонымен бірге бір 
тәжірибе үшін алынған ақпараттың үлкен көлемі. Мұнда бақыланатын 
процестің басқа параметрлеріне тағы біреуі қосылады-уақыт.  
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Осының арқасында тек динамикалық әдістер бір тәжірибенің 
нәтижелері бойынша жылу өткізгіштік, жылу сыйымдылығы, температура 
өткізгіштігі, салқындату қарқыны (қыздыру) сияқты материалдардың 
термофизикалық сипаттамаларын алуға мүмкіндік береді)  

Қазіргі уақытта динамикалық температура мен жылу ағындарын 
өлшеуге арналған көптеген әдістер мен құрылғылар бар. Алайда, олардың 
барлығы нақты жағдайларды білуді және алынған нәтижелерге түзетулер 
енгізуді талап етеді, себебі жылу шамаларын өлшеу процестері олардың 
маңызды инерциясымен басқа табиғаттың (механикалық, оптикалық, 
электрлік, акустикалық және т.б.) шамаларын өлшеуден ерекшеленеді.  

Сондықтан стационарлық жылу ағындарын өлшеуге негізделген 
әдістер қарастырылып отырған әдістерден өлшеу нәтижелері мен өлшенген 
жылу шамаларының нақты мәндері арасындағы едәуір үлкен ұқсастығымен 
ерекшеленеді.  

Динамикалық өлшеу әдістерін жетілдіру үш бағыт бойынша 
жүргізілуде. Біріншіден, бұл қателіктерді талдау әдістерін дамыту және 
өлшеу нәтижелеріне түзетулер енгізу.  

Екіншіден, динамикалық қателіктерді өтеу үшін автоматты түзету 
құрылғыларын жасау.  

Стационарлық емес жылу ағынын өлшеуге негізделген ең көп таралған 
екі әдісті қарастырыңыз. 

 
1. Бикалориметрмен тұрақты жылу режимі әдісі. 
 
Бұл әдісті қолданған кезде бикалориметрлер дизайнының әртүрлі 

түрлерін қолдануға болады. Олардың біреуін қарастырайық-бөлме 
температурасында жартылай қатты, талшықты және борпылдақ жылу 
оқшаулағыш материалдардың жылу өткізгіштігін анықтауға арналған 1.59-
суретте көрсетілген МПБ-64-1 типті шағын габаритті жалпақ бикалориметр.  
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1-тұтқа; 2-сыналатын үлгілер; 3-алмалы-салмалы корпус; 4-жылытқышы және 
дифференциалды термобу батареясы бар өзек; 5-бекіту бұрандасы  

1.59 сурет - МПБ-64-1 типті шағын габаритті жазық бикалориметр 
 
МПБ-64-1 аспабы цилиндр пішінді ішкі диаметрі 105 мм алмалы-

салмалы қабықтан (корпустан) тұрады, оның ортасында оған орнатылған 
жылытқышы және дифференциалды жылу сезгіш элементтердің батареясы 
бар өзек орнатылған. Құрылғы Д16Т маркалы дюралюминийден жасалған.  
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Термобатарея орамдарының ұштары БФ-2 желімімен сіңдірілген шыны 
матадан жасалған сақинаның жез жапырақшаларына, содан кейін сымдар 
арқылы ашаға шығарылады. Диаметрі 0,1 мм болатын нихром сымынан 
жасалған қыздыру элементі БФ-2 желімімен сіңдірілген шыны матадан 
жасалған дөңгелек табаққа тігіледі.  

Қыздыру элементінің сымының ұштары, сондай-ақ термобатарея 
сымының ұштары сақинаның жезден жапырақшаларына, содан кейін аша 
арқылы қуат көзіне шығарылады. Қыздырғыш элемент кернеуі 127 В 
айнымалы ток желісінен қоректенуі мүмкін.  

Құрылғы корпус пен қақпақтардың арасына салынған вакуумдық 
резеңке тығыздағышпен, сондай-ақ тұтқаның, бастықтың және корпустың 
арасындағы майлы тығыздағышпен (кендір-Сурикова) тығыздалған.  

Жылу сезгіш элементтер, жылытқыштар және олардың шықпалары 
корпустан жақсы оқшауланған болуы тиіс.  

Сыналатын үлгілердің өлшемдері диаметрі 104 ММ және қалыңдығы 
бойынша -16 мм аспауы тиіс. Құрылғы бір уақытта екі егіз үлгіні сынайды.  

Сынақ келесідей жүргізіледі. Үлгілерді құрылғыға салғаннан кейін, 
құрылғының қақпақтары денеге орамалы сомынмен мықтап басылады. 
Құрылғы араластырғышпен термостатқа түсіріледі, мысалы, бөлме 
температурасында сумен толтырылған TC-16 термостаты, содан кейін 
дифференциалды термобатарея гальванометрге қосылады. Аспап сыналатын 
материал үлгілерінің сыртқы және ішкі беттерінің температурасын 
теңестіргенге дейін термостатта ұсталады, бұл гальванометр көрсеткішімен 
бекітіледі. Осыдан кейін негізгі жылытқыш қосылады. Өзек термостаттағы 
судың температурасынан 30-40° жоғары температураға дейін қызады, содан 
кейін жылытқыш өшіріледі.  

Гальванометр көрсеткі шкаланың шегіне оралған кезде, уақыт өте келе 
гальванометр көрсеткіштері жазылады. Барлығы 8-10 нүкте жазылады.  

Lnθ-τ координаттар жүйесінде абсцисса мен ординатаосьінің кейбір 
нүктелерінде қиылысатын түзу сызық түрінде болатын график жасалады. 
Содан кейін алынған түзудің көлбеу бұрышының тангенсі есептеледі, ол 
материалдың салқындату қарқынын білдіреді:  

 
𝑚𝑚 = 𝑙𝑙𝑙𝑙Θ1−𝑙𝑙𝑙𝑙Θ2

𝜏𝜏1−𝜏𝜏2
                                              (1.35) 

 
мұнда Θ1 және Θ2 - уақыт үшін сәйкес келетін ординаттар τ1 және τ2.  
Тәжірибе қайтадан қайталанады және салқындату қарқынын тағы бір 

рет анықтайды. Егер бірінші және екінші тәжірибелерде есептелген 
салқындату жылдамдығының мәндеріндегі сәйкессіздік 5% - дан аз болса, 
онда олар осы екі тәжірибемен шектеледі. Салқындату қарқынының орташа 
мәні екі тәжірибенің нәтижелері бойынша анықталады және материалдың 
жылу өткізгіштік шамасын есептейді, Вт / (м·°с): 
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𝜆𝜆 = (А + ВС𝑦𝑦𝑃𝑃)𝑚𝑚,                                      (1.36) 
 

2. Зонд әдісі.  
   
Жылу оқшаулағыш материалдардың жылу өткізгіштігін анықтаудың 

зонд әдісінің бірнеше түрлері бар, олар қолданылатын құрылғылар мен 
зондты жылыту принциптерінде бір-бірінен ерекшеленеді. Осы әдістердің 
бірін қарастырыңыз-электр жылытқышы жоқ цилиндрлік зонд әдісі.  

Бұл әдіс келесідей. Диаметрі 5-6 мм және ұзындығы шамамен 100 мм 
болатын металл шыбық ыстық жылу оқшаулағыш материалдың 
қалыңдығына енгізіліп, өзек ішіне орнатылған жылу сезгіш элементтің 
көмегімен температура анықталады. Температураны анықтау екі әдіспен 
жүзеге асырылады: тәжірибенің басында (зондты жылыту кезінде) және 
соңында тепе-теңдік күйі пайда болған кезде және зонд температурасының 
жоғарылауы тоқтайды. Осы екі санақтың арасындағы уақыт секундомердің 
көмегімен өлшенеді.  

Бұл әдіс өте қарапайым және зертханалық және өндірістік жағдайларда 
материалдың жылу өткізгіштігін тез анықтауға мүмкіндік береді. Алайда, бұл 
көрсеткішті өрескел бағалау үшін ғана жарамды. 

 
1.4.10 Минералды мақта мен одан жасалған бұйымдардың ерекше 

қасиеттері 
 
Минералды жүн-силикат балқымаларынан алынған талшықты 

материал. Минералды жүнді өндіру үшін шикізат ретінде көптеген тау 
жыныстары, металлургиялық шлактар, тас көмір мен шымтезекті жағудан 
күл, сондай-ақ кейбір тотықтардың қоспалары (SiO2 және A12O3; SiO2 және 
MgO; SiO2 және СaО және т.б.) қолданылады. Кейбір оксидтердің 
қоспасынан алынған минералды жүн негізінен жоғары температура әсеріне 
төтеп бере алатын (1000°C-тан жоғары) жылу агрегаттарының жылу 
оқшаулау құрылғысы үшін қолданылатын жоғары температуралы және отқа 
төзімді бұйымдарды жасауға арналған.  

Металлургиялық шлактар мен тау жыныстарынан алынатын кәдімгі 
минералды жүн, әдетте, құрылыс мақсатындағы жылу оқшаулағыш 
бұйымдарды өндіру үшін, сондай-ақ температурасы 400-600 °С аспайтын 
қазандар мен жылу өткізгіштердің кейбір түрлерін оқшаулау үшін 
қолданылады.  

Минералды жүннің сапасын бағалау кезінде көлемдік массаның 
(орташа тығыздықтың), жылу өткізгіштіктің стандартты анықтамаларымен 
қатар бірқатар нақты анықтамалар жасалады: патшалар санын анықтаңыз, 
талшықтардың қалыңдығын (кейде ұзындығын) өлшеңіз, битум немесе 
минералды майлардың, сондай-ақ күкірттің құрамын анықтаңыз, отқа төзімді 
талшықтар үшін максималды қолдану температурасы анықталады.  
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Бұл сипаттамаларды білу минералды жүннің сапасын толық бағалауға 
және оны қолданудың ұтымды бағыттарын анықтауға мүмкіндік береді.  

Минералды жүннен жасалған бұйымдарды сынау кезінде кейбір нақты 
анықтамалар қажет, олардың мақсаты өнімнің сапасын толық сипаттау, 
сондай-ақ оларды өндіруде технологиялық процесті бақылауды 
ұйымдастыру.  

Мұндай анықтамаларға жүктеме кезінде өнімнің тығыздалуын анықтау, 
қайтарымдылық коэффициентін анықтау (бұл сипаттама өтемдік жылу 
оқшаулауын орнатуға арналған өнімдер үшін, мысалы, домна пештерінің ауа 
жылытқыштарында өте маңызды), өнімдердегі байланыстырғыш заттардың 
мөлшерін анықтау кіреді.  

 
Минералды жүндегі патшалардың құрамын анықтау.  
Минералды жүннің қасиеттеріне балқыманың минералды талшыққа 

өңделу сапасы үлкен әсер етеді. Өңдеу процесінде әртүрлі себептерге 
байланысты барлық балқымалар талшықтарға айналмайды. "Патшалар" деп 
аталатын бұл қосындылар минералды жүннің қасиеттерін едәуір 
нашарлатады, оның орташа тығыздығы мен жылу өткізгіштігін арттырады.  

Патшалардың минералды жүніндегі (мөлшері 0,25 мм-ден асатын 
бөлшектер) құрамы 1.60-суретте көрсетілген арнайы құрылғының көмегімен 
анықталады, ол көлденең осьтің айналасында айналатын, қабырғаларында 
саңылаулары бар, металл қабықпен қапталған және патшаларды жинауға 
арналған контейнермен жабдықталған цилиндр болып табылады.  
 

 
Сурет 1.60 - Патшалардың минералды жүнін анықтауға арналған 

құрылғы 
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Анықтама келесідей жасалады. Кез келген үш орама орыннан 
әрқайсысының салмағы 50 г минералды мақтаның бір ілмегінен алынады; 
өлшеу 1 г дейінгі дәлдікпен жүргізіледі. Мақта ілмегі муфельді пеште 600°С 
температурада 30 мин бойы қыздырылады, содан кейін аспаптың цилиндріне 
орналастырылады және аспапты 15 мин айналысқа әкеледі (аспап білігінің 
айналу жиілігі - 120 айн/мин).  

Құрылғының жұмысы барысында мақта жүнінің бір бөлігі 
түйіршіктеліп, құрылғының цилиндрінде қалады, екінші бөлігі ұсақталған 
талшықтар мен патшалар түрінде цилиндр қабырғаларындағы саңылаулардан 
өтіп, цилиндр астында орналасқан қабылдағышқа жиналады. Мақта жүнінің 
ұсақталған талшықтары қабылдағыштан ауа ағынымен (жүннің көмегімен) 
шығарылады, ал патшалар түсіріліп, 0,25 мм саңылаулары бар електен 
өткізіледі. Електегі қалдықты 0,1 г дейінгі дәлдікпен өлшейді. Ілменің 
массасын 50 г) және патшалардың массасын (өлшеу нәтижесі) біле отырып, 
осы мақта ілмегіндегі патшалардың пайыздық құрамы анықталады, мақта 
жүнінің осы партиясындағы патшалардың құрамы үш анықтаманың 
нәтижелері бойынша орташа арифметикалық мән ретінде есептеледі.  

 
Минералды жүн талшықтарының орташа диаметрін анықтау.  
 
Минералды жүннің орташа тығыздығы, оның жылу өткізгіштігі 

көбінесе осы мақтаны құрайтын талшықтардың диаметріне байланысты. Әр 
түрлі температуралық жағдайлар үшін талшықтардың белгілі бір қалыңдығы 
бар мақта жүнін қолдану қажет екендігі анықталды. Мысалы, жоғары 
температурада (800-1000°C және одан жоғары) конвективті және сәулелі 
жылу беруді азайту үшін талшықтың диаметрін мүмкіндігінше азайтуға 
тырысу керек, сондықтан минералды жүннің бұл көрсеткішін білу жиі қажет. 

Минералды жүн талшықтарының диаметрі микроскоптың көмегімен 
анықталады, ол 450-720 есе артады. MB-9 (биологиялық) микроскопын 
қолдану ыңғайлы. Бұл әртүрлі масштабтауға мүмкіндік береді, себебі 
жиынтықта әртүрлі дәрежедегі нысандар мен көзілдіріктер жиынтығы бар.  

Микроскоптың көмегімен қаралатын заттардың сызықтық өлшемдерін 
анықтау үшін окулярға бөлінген линза (сызғыш) салынады. Зерттелетін 
заттың өлшемдерін осы сызғыштың бөлімдерімен салыстыра отырып, 
объектінің өлшемдері анықталады.  

Бұл жағдайда сызғыштың бөліну бағасы алдын-ала анықталады. Әрбір 
микроскопта көздің сызғышының бөліну бағасын анықтауға арналған 
құрылғы бар-объект-микрометр. Бұл 0,01 мм өлшемді бөлімдер 
қолданылатын әйнек салынған металл табақ.  

Нысан-микрометр, микроскоптың слайдтарына орнатылады. Содан 
кейін, реттеу бұрандаларын қолдана отырып, микроскоптың осындай 
қондырғысына қол жеткізгеннен кейін, объектінің бөліністерінің айқын 
бейнесі алынады-бір-біріне салынған микрометр мен көзілдірік сызығы l 
сызғышының бөліну бағасын анықтайды.  
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Ол үшін шекаралары объект-микрометр мен сызғыштың бөліністерінің 
сәйкес келуімен анықталатын шартты а интервалында объект-микрометр N 
және сызғыш N бөліністерінің саны есептеледі. Сызғышты бөлу бағасы 
анықталады (мм): 

 
𝑙𝑙 = 𝑁𝑁 ∙ 0.01

𝑛𝑛 ; 𝑙𝑙 = 0.01𝑁𝑁 ∙ 1000/𝑛𝑛                                  (1.37) 
 
Осыдан кейін минералды немесе шыны мақта сынамасының он түрлі 

орнынан әрқайсысының салмағы 1 г болатын ілгіштер алынады. Барлық 
таңдалған ілгектер картон қорапқа жеңіл шайқау арқылы араласады, содан 
кейін шамамен он тең бөлікке бөлінеді. Әр бөлік 10 талшықтың диаметрін 
анықтайтын микроскоппен қарастырылады. Мақта талшықтарының орташа 
диаметрі 100 анықтаманың нәтижелері бойынша орташа арифметикалық мән 
ретінде есептеледі.  

Әр анықтама келесідей жасалады.  
Мақтаның сыналатын үлгісі микроскоптың слайдына орналастырылып, 

талшықтарды бір бағытта орналастырады. Талшықтардың слайдқа ықтимал 
жылжуын болдырмау үшін, мақтаны әйнекке бекітетін сұйықтықтың бір 
тамшысы алдын ала жағылады. Окулярды қолдана отырып, сызғыштың 
бөліну бағасы белгілі, өлшеу жүргізіледі, ал микроскоптың үстелін бұру 
арқылы мақта матасы бар слайдтар мақта талшықтары окулярлық өлшеу 
сызғышының шкаласына перпендикуляр болатындай етіп орнатылады. 
Сонымен қатар, қалыңдығы 15 мкм-ден асатын талшықтардың пайызы 
есептеледі.  

 
Минералды мақтадағы органикалық байланыстырғыш заттардың 

немесе минералды майлардың құрамын анықтау.  
 
Қолданыстағы стандарттарға сәйкес минералды мақтадағы битумның 

немесе минералды майлардың құрамы салмағы бойынша 1% - дан аспауы 
тиіс. Бұл заттардың көп мөлшері мақтаны жоғары температурада қолдануға 
жарамсыз етеді, себебі бұл жағдайда минералды майлар мен битум жануы 
мүмкін.  

Минералды жүн өнімдерінің сапасы көбінесе олардағы органикалық 
байланыстырғыштардың құрамына байланысты.  

Өнімдердегі органикалық байланыстырғыштардың, сондай-ақ 
минералды мақтадағы битумның немесе минералды майлардың құрамын 
анықтау келесідей жүргізіледі.  

Үш орауыш орыннан әрқайсысы 5 г минералды жүннің үш ілмегі 
алынады. Мақта ілмегін 105-110 °С температурада тұрақты массаға дейін 
кептіреді, содан кейін 0,01 г дейінгі дәлдікпен өлшейді. Аспа муфель пешіне 
орналастырылады және битум немесе минералды майлар толық жанғанға 
дейін 500-600 °С температурада қыздырылады, бұл кезекті қыздырудан кейін 
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сынама массасының 15 минут тұрақтылығымен сипатталады және 
қыздырғаннан кейін мақта массасын анықтай отырып, қайтадан өлшенеді.  

Минералды жүн өнімдеріндегі байланыстырғыш заттардың құрамы 
өнімнің ылғалдылығын анықтау жүргізілген үлгілерді қолдана отырып 
анықталады. Оларды кальцийлеу минералды жүннің ілгектерін кальцийлеу 
сияқты жүзеге асырылады. Егер қайта қыздырғаннан кейін өлшеу нәтижелері 
алдыңғы нәтижелерге сәйкес келсе немесе айырмашылық 0,02% - дан аспаса, 
сынақ аяқталды деп саналады. Органикалық заттардың немесе минералды 
майлардың құрамы формула бойынша есептеледі: 

 
𝐶𝐶 = 𝑚𝑚1−𝑚𝑚2

𝑚𝑚2
100                                              (1.38) 

 
онда  m1-кептірілген мақта ілмегінің немесе үлгілердің массасы, г;  
 m2-мақтадан немесе сынамадан кейінгі сынаманың салмағы, г.   
 
Мақта партиясындағы битум немесе минералды майлардың құрамы 

тоғыз анықтаманың нәтижелері бойынша арифметикалық орта ретінде, ал 
минералды жүн өнімдеріндегі органикалық байланыстырғыш заттардың 
құрамы екі анықтаманың (үлгілердің екі партиясының) нәтижелері бойынша 
арифметикалық орта ретінде есептеледі.  

Минералды жүннің суға төзімділігін анықтау үшін сынаманың әртүрлі 
орындарынан салмағы 15-20 Г орташа сынама алынады.  

Бұл сынама фарфор шыныаяққа салынып, органикалық заттарды кетіру 
мақсатында муфель пешінде 600°С температурада 15 минут бойы 
қыздырылады. 5 г мөлшеріндегі қыздырылған сынаманың бір бөлігі Фарфор 
ерітіндісінде ұнтақ күйіне дейін ұсақталады және № 0,05 елек арқылы 
електен өткізіледі. 0,01 г дейінгі дәлдікпен өлшенген 0,5 г ұнтақ 
сыйымдылығы 150 см3 стаканға ауыстырылады, бірнеше тамшы этил 
спиртімен ылғалдандырылады және концентрациясы 0,01 Н тұз 
қышқылының 100 см3 ерітіндісін қосады.  

Электромеханикалық араластырғыштың өзегі мен рН метр 
электродтары стаканға түсіріліп, араластырғыш пен он минуттық сағат шыны 
кіреді. Араластырғыш болмаған жағдайда араластыруды қолмен жасауға 
болады. 10 минуттан кейін рН мәні жазылады.  

Минералды жүннің суға төзімділігі үш анықтама нәтижелерінің рН 
орташа арифметикалық шамасы бойынша бағаланады, бұл ретте рН 
айқындаудағы қателік ±0,2-ден аспауы тиіс.  

Температураға төзімділік келесідей анықталады. 80×80×80 мм металл 
пішіні минералды жүнмен толтырылған. Толтыру тығыздығы оның орташа 
тығыздығынан 1,5 есе артық болуы керек.  

Үлгінің бетіне негізінің өлшемі 60×60 мм және салмағы 0,72 кг 
болатын металл мөртабан орнатылады. Штамптары бар мақта толтырылған 
пішінді температура реттегіші бар муфель пешіне орналастырады, оның 
температурасы минутына 5° жылдамдықпен көтеріледі және штамптың 
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батыру мөлшері 8 мм-ге жететін температураны анықтайды. Бұл 
талшықтардың жұмсартылуын көрсетеді.  

Плиталардың қысылуының қалдық деформациясы-бұл өнімдердің 
нақты жағдайдағы әрекетін сипаттайтын өте маңызды көрсеткіш (қатарларда 
сақтау, тасымалдау кезінде және т.б.). Қысудың қалдық деформациясы 
неғұрлым жоғары болса, өнімнің сапасы мен олардың жылу оқшаулау 
қасиеттері соғұрлым төмен болады.  

 
Өнімдердің сығылуын анықтау үшін 1.61 суретте көрсетілген құрылғы 

қолданылады.  

 
 

Сурет 1.61 - Өнімнің сығылуын анықтауға арналған құрылғы 
 
Құрылғының 2 жылжымалы бөлігінің массасы 0,5 кг, ал 2, 3, 7 және 4 

жылжымалы бөліктерінің жалпы массасы 5 өзекпен бірге 2,0 кг құрайды.  
Сынақ алдында құрылғы жылжымалы бөліктердің шамадан тыс 

үйкелуін болдырмау және жүктемені азайту үшін деңгей бойынша қатаң 
көлденең күйге орнатылады.  

Сынау үшін бұйымдардан өлшемі 100×100 мм және қалыңдығы 
бұйымның қалыңдығына тең үлгілер кесіледі.  

Сынақ үлгісі құрылғының 1 негізіне қойылады, содан кейін оның 
бетіне 4 бұранданың көмегімен 2 табақ түсіріледі. 8 сызғыш h үлгісінің 
қалыңдығын өлшейді. Содан кейін 6 бұрандасын пайдаланып, 3 пластинасын 
төмендетіңіз. Пластиналардың массасы 2, 3 және 7, 4 бұрандасы және 5 өзегі 
0,002 МПа-ға тең үлгіге нақты жүктеме жасайды.  
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Осы жүктеме кезінде үлгі 15 минут ұсталады, содан кейін оның 
қалыңдығы h1 9 көрсеткішімен және 8 сызғышпен өлшенеді.  

Сығылу 0,1 дейінгі дәлдікпен есептеледі: 
 

Сж = ℎ−ℎ1
ℎ 100                                                (1.39) 

 
Нәтиже орташа арифметикалық мән ретінде үш өлшем бойынша 

анықталады. 
 
Серпімді сығуды анықтау (қайтарымдылық коэффициенті).  
Бұл сынақ сығымдауды анықтау үшін қолданылатын бірдей 

құрылғыны қолдана отырып жүргізіледі және алдыңғы жағдайдағыдай 
үлгілерді жасайды.  

H үлгісінің қалыңдығы 0,0005 МПа нақты жүктеме бойынша 
анықталады, оның бетіне 2 плитаны түсіреді. Осыдан кейін үлгі жүктеледі, 
оған құрылғының барлық қозғалмалы бөліктерін түсіріп, 7 кг салмағы 8 
пластинаға орнатылады. Осылайша, үлгіге нақты жүктеме бұл жағдайда 0,01 
МПа құрайды. Бұл жүктеме астында үлгі 15 минут ұсталады, содан кейін 
бүкіл жылжымалы бөлік, оның ішінде 2 плитасы көтеріліп, 6 және 4 
бұрандалармен бекітіледі. Жүкті алғаннан кейін 15 минуттан кейін 2 
пластинаны қайтадан үлгіге түсіріп, оны 5 минут ішінде осы күйде 
қалдырады, содан кейін 8 шкаласы бойынша үлгінің қалыңдығы (h1) 
анықталады.  

Серпімді сығылу (қайтымдылық коэффициенті Кв) 0,01 МПа дейінгі 
дәлдікпен есептеледі:  

 
Кв = ℎ1

ℎ                                                (1.40) 
 
онда  h-жүктеме астында үлгі қалыңдығы 0,0005 МПа, мм;  
 h1 - жүктеме алынғаннан кейін үлгінің қалыңдығы 0,01 МПа, 

ММ.  
 
Өнімнің икемділігін анықтау.  
 
Өнімнің икемділігін анықтауға арналған құрылғы 1.62 суретте 

көрсетілген.  
Ол 1-негізде орналасқан 2 және 6 екі тік тіректерге бекітілген көлденең 

өзектен тұрады. 4, 57, 108, 159 және 219 мм сыртқы диаметрі және 
әрқайсысының ұзындығы 100 мм болатын төрт ролик өзекке орнатылған. 
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Сурет 1.62 - Өнімнің икемділігін анықтауға арналған құрылғы 
 
Сынақ үшін үлгі 300×100 мм жоспардағы өлшеммен және ол кесілген 

өнімнің қалыңдығына тең қалыңдықпен дайындалады. Дайындалған үлгі 219 
және 2 тіректері бойынша тік жазықтықта қозғалатын 3 және 5 қысым 
құрылғысының көмегімен диаметрі 6 мм роликке бір ұшымен бекітіледі.  

Осыдан кейін ол роликтің бетіне баяу бүгіледі. Егер бұл ретте үлгіде 
жарықтар пайда болмаса, онда сынақтар оны диаметрі 159 мм білікке бекітіп, 
жалғастырады, содан кейін осы жағдайларда диаметрі 108 және 57 мм 
білікшелерге бекітіледі.  

Үлгінің икемділік көрсеткіші роликтің ең кіші диаметріне сәйкес 
қабылданады, онда үлгіні иілу кезінде оның бетінде жарықтар пайда 
болмайды. [16, 20] 

 
1.5 Тақырып құрылымдық бөлімшенің жұмысын ұйымдастыру 
 
1.5.1. Өндірісті ұйымдастырудың мәні мен принциптері 
 
Негізгі өндірістің бастапқы буыны жұмыс орны болып табылады. 

Жұмыс орны-жұмысшы немесе жұмысшылар тобы тиісті жабдықтар мен 
техникалық жабдықтарды қолдана отырып, өндіріс процесіне қызмет көрсету 
немесе өндіріс процесіне қызмет көрсету үшін белгілі бір операцияны 
орындайтын өндіріс алаңының бөлігі.  

Жұмыс орнының сипаты мен ерекшеліктері көбінесе құрылымның 
түрін анықтайды. Бір жұмысшы жабдықтың бір бірлігіне қызмет көрсеткен 
кезде қарапайым болуы мүмкін; көп станциялы, бір жұмысшы бірнеше 
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жабдыққа қызмет көрсеткен кезде; ұжымдық, жұмысшылар тобы бір 
Қондырғыға қызмет көрсеткен кезде. Өндірістің техникалық жабдықталу 
деңгейінің жоғарылауымен жұмыс орны күрделене түседі: күрделі жұмыс 
орындары басым бола бастайды, олардың негізі машиналар мен 
механизмдердің күрделі жүйесі болып табылады, ал жұмысшылардың 
функциясы машиналарға қызмет көрсетуге және өндіріс барысын бақылауға 
дейін азаяды.  

Жұмыс орындарының топтары өндірістік процестің салыстырмалы 
түрде жергілікті аяқталған бөлігі жүзеге асырылатын өндірістік учаскелерге 
біріктіріледі - не Дайын өнімнің бөлігін (тұрған жерін, торабын) дайындау 
бойынша, не Технологиялық процестің сатысын орындау бойынша.  

Учаске кәсіпорынның бастапқы құрылымдық немесе өндірістік бірлігі 
болып табылады. Өндірістік учаскенің өнімдері, әдетте, осы кәсіпорынның 
ішінде өңдеуге немесе процестің соңғы кезеңін орындауға арналған. 
Учаскелердің құрамы, саны және олардың арасындағы өндірістік 
байланыстар неғұрлым ірі өндірістік бөлімшелердің (цехтардың) құрамын 
және тұтастай алғанда кәсіпорынның құрылымын айқындайды.  

Бір типті немесе бір-бірімен кооперативті байланыстармен тұрақты 
біріктірілген учаскелер өндірістік шеберханаларды құрайды. Цехта өнімнің 
дайын бөлігі жасалады немесе процестің белгілі бір кезеңі толығымен жүзеге 
асырылады. Цехтың өнімі кәсіпорында да, одан тыс жерлерде де қолданыла 
алады; ол тәуелсіз кәсіпорынның дайын өнімі бола алады.  

Ірі зауыттарда шеберханалар үлкен, өндірістік байланыстар-корпусқа 
біріктіріледі. Өндіріс процесін өндірістік учаскелер, шеберханалар мен 
корпустар пайда болатын бөліктерге бөлу шартты түрде және айтарлықтай 
дәрежеде өндіріс ауқымымен анықталады.  

Осылайша, цех-бұл өнім (немесе оның бір бөлігі) өндірілетін немесе 
өндірістің белгілі бір кезеңі орындалатын, нәтижесінде осы немесе басқа 
кәсіпорындарда қолданылатын жартылай фабрикат жасалатын кәсіпорынның 
өндірістік әкімшілік-оқшауланған бөлімшесі.  

Шағын және орта кәсіпорындардың едәуір саны цехсыз құрылым 
бойынша салынған; мұндай жағдайларда кәсіпорын тікелей өндірістік 
учаскелерден тұрады.  

Әдетте шеберханалар мен өндірістік учаскелердің келесі түрлері 
бөлінеді: А) негізгі, б) көмекші, в) қызмет көрсету және г) жанама.  

Негізгі цехтарда және өндірістік учаскелерде негізгі шикізатты немесе 
жартылай фабрикаттарды кәсіпорындардың дайын өніміне айналдыру 
бойынша өндірістік процестің белгілі бір кезеңі орындалады (мысалы, 
машина жасау зауытындағы құю, механикалық және құрастыру цехтары) 
немесе кез-келген өнімді немесе оның бір бөлігін (Тоңазытқыш цехы, 
дөңгелек калибрлер цехы және т.б.) тікелей өндіру бойынша өндірістің 
бірқатар кезеңдері орындалады.  

Қосалқы цехтар немесе учаскелер негізгі цехтардың қалыпты жұмыс 
істеуі үшін қажетті өнімдердің қосалқы түрлерін шығару арқылы негізгі 



175
  
 

өнімді шығаруға ықпал етеді: оларды құралмен жабдықтайды, энергиямен 
қамтамасыз етеді және т. б.  

Өндірістің қарапайым элементтерін бірыңғай жұмыс процесіне 
біріктіру үшін өндірісті ұйымдастыру қажет, яғни.қарапайым элементтер мен 
өндіріс аймақтарының үйлесімі.  

Өндірістік процестің элементтері сапалық белгілері мен саны бойынша 
бір-біріне сәйкес келуі тиіс. Сонымен, бөлшектерді өңдеу жүйесіне және 
дәлдігіне қойылатын талаптарды өзгерту тиісті дәлдік пен күрделілік 
құралын, қосымша бақылау құралдарын, жоғары білікті еңбекті қолдануды 
қамтиды. Жоғары беріктігі бар материалдарды пайдалану жабдықтың жұмыс 
режимін, кейде өңдеу әдістерін өзгертуді қамтиды. Машиналардың, 
механизмдердің, технологиялық процестердің жаңа түрлерін қолдану тиісті 
біліктілігі бар жұмысшыларды даярлауды талап етеді.  

Өндірісті ұйымдастыру өндірістік кәсіпорындағы еңбекті 
ұйымдастырумен тығыз байланысты. Бір жағынан, еңбек бөлінісі мен 
кооперациясы өндірісті ұтымды ұйымдастырудың алғышарты болып 
табылады, екінші жағынан, өндірісті ұйымдастыруды жетілдіру еңбек 
өнімділігін жүйелі түрде арттыруға, еңбек жағдайларын жақсартуға және 
кәсіпорын қызметкерлерінің мәдени деңгейінің өсуіне ықпал етеді.  

Өндірістік процесті ұйымдастырудың көптеген мәселелері жобалау 
кезеңінде алдын-ала анықталады, онда өнімді өндіру технологиясы 
жасалады; оны өндіруге қажетті жабдық; материалдарға қойылатын талаптар; 
өндірістік байланыстар арасында жұмысты бөлу өндірісті кеңістіктік 
ұйымдастырудың нұсқасын негіздейді. Бұл жұмысты әдетте жобалау, 
технологиялық және ғылыми-зерттеу институттары мен зертханалар жүзеге 
асырады.  

Өндірісті ұйымдастыру мәселелерін дұрыс шешуге өндірісті дайындау, 
әсіресе оның технологиялық және ұйымдастырушылық-материалдық 
кезеңдері үлкен әсер етеді. Өндірісті дайындау процесінде ұйымның 
элементтік және кеңістіктік бөлімдері неғұрлым толық дамыған.  

Осылайша, өндірісті ұйымдастыру-бұл еңбекті нақты элементтермен 
және кеңістіктегі және уақыттағы өзара ішінара өндірістік процестермен 
ұтымды үйлестірудің әдістері мен әдістерінің жиынтығы.  

Өндірісті ұйымдастыру бірнеше бағытта жүзеге асырылады. Өндірісті 
ұйымдастырудың элементтік (функционалды), кеңістіктік және уақытша 
бөлімдерін ажыратыңыз.  

Ғарышта және уақытта өндірісті ұйымдастырудың ерекшеліктерін 
қарастырыңыз:  

1. Өндірісті элементтік ұйымдастыру өндірістің заттық элементтерінің 
үйлесімін жүйелі жетілдіруді болжайды-неғұрлым өнімді машиналар мен 
жабдықтарды енгізу, тиімді материалдарды пайдалану; шығарылатын 
бұйымдардың конструкциялары мен модельдерін жетілдіру; сапалық және 
сандық құрамы олардың үйлесімді үйлесімі мен тиімді пайдаланылуын 
қамтамасыз ететін неғұрлым прогрессивті технологиялық режимдерді 
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қарқындату және енгізу. Өндіріс процесі элементтерінің бір-біріне сәйкестігі 
мәселесі, әсіресе өнімнің өзгеретін номенклатурасы бар күрделі жоғары 
механикаландырылған және автоматтандырылған процестерде өзекті.  

2. Өндірісті ұйымдастырудың кеңістіктік бөлімі жеке өндірістік 
процестердің өзара байланысы мен үйлесімімен байланысты. Өндірісті 
кеңістіктік ұйымдастыру-бұл өндіріс процесін жеке процестерге бөлу және 
оларды жеке өндірістік байланыстарға шоғырландыру, олардың өзара 
байланысын және кәсіпорын аумағында орналасуын анықтау. Ол негізгі 
өндіріс процестерін және қосалқы процестерді ұйымдастыруды және 
өндіріске қызмет көрсетуді қамтиды. Жұмыстың бұл бөлігі кәсіпорынның 
ұйымдық құрылымын жобалау және негіздеу кезінде толығымен жүзеге 
асырылады, бірақ белгілі бір дәрежеде ол үнемі өндірісте болып жатқан 
өзгерістердің жинақталуымен жүзеге асырылады. Өндірісті ұйымдастырудың 
кеңістіктік бөлімі-бұл ұйымдастырушылық жұмыстың статикалық жағы.  

3. Ең күрделілерінің бірі-өндірісті ұйымдастырудың Уақытша кесілуі. 
Бұл ішінара өндірістік процестердің уақыт бойынша ұтымды үйлесуі мен 
ауысуын қамтиды - жеке өндірістік байланыстарға қатысты жұмыс 
ауысымының кезектілігін негіздеу. Бұл комбинацияның негізі өнімді және 
жеке жартылай фабрикаттарды өндірудің өндірістік циклінің ұзақтығын 
анықтау, әр түрлі бұйымдарды өндіруде бір уақытта орындалатын 
жұмыстардың (партиялардың) оңтайлы көлемін және өндірісті 
ұйымдастырудың басқа стандарттарын анықтау болып табылады. Өндірісті 
ұйымдастырудың Уақытша бөлімі ұйымдық жұмыстың динамикалық жағын 
білдіреді.  

Өндірісті ұйымдастыру саласындағы жұмыстың барлық бағыттары, 
шын мәнінде, өнімнің нақты түрлерін және кәсіпорынның барлық 
байланыстарын өндірудің бірыңғай процесі болып табылады. Сонымен қатар, 
өндірісті ұйымдастыруды жетілдіру бойынша іс-шараларды әзірлеу кезінде 
осы процестің әр жағын жеке-жеке көру маңызды. Өндірісті ұйымдастыру 
деңгейлері де бар.  

Өндірісті ұйымдастыру деңгейлері. Ұйым өндірістік процестің барлық 
байланыстарын қамтиды, ал өндірісті ұйымдастырудың мемлекеттік және 
жеке нысандарын ажыратады. Біріншісі әлеуметтік еңбек бөлінісінен 
туындайды және өндірістің салалық мамандануы мен кәсіпорындардың 
мамандануын, өндірістің шоғырлануы мен үйлесімін, кәсіпорындардың 
ынтымақтастығын қамтиды. Басқаша айтқанда, өндірісті ұйымдастыру 
кәсіпорындардың (бірлестіктердің) бүкіл өндірістік ұжымдарының қызметін 
бөлуді және үйлестіруді көздейді. Халық шаруашылығы ауқымында өндірісті 
ұйымдастыру ұтымды салалық құрылымды, салалар мен кіші салалардың, 
елдің аудандарының дамуының тепе-теңдігін таңдауды қамтиды. Сала 
аясында өндірісті ұйымдастыру, ең алдымен, кәсіпорындардың ұтымды 
мөлшерін таңдау және негіздеу, олардың мамандануы мен ынтымақтастығы, 
өндірісті біріктіру және кәсіпорындарды ұтымды орналастыру арқылы 
көрінеді.  
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Өндірісті жеке ұйымдастыру еңбек бөлінісінен туындайды. Ол 
кәсіпорын ішіндегі еңбек бөлінісі мен үйлесімін, цехтарды, өндірістік 
учаскелер мен жұмыс орындарын мамандандыруды, олардың арасындағы 
кооперацияланған байланыстарды, жеке агрегаттар мен өндіріс учаскелерінің 
ірілендірілуі мен өнімділігін арттыруды, әрбір учаскедегі өндірістің барлық 
элементтерінің және кәсіпорындардың барлық учаскелерінің өзара үйлесімін 
қамтиды.  

Кәсіпорын (бірлестік) аясында өндірісті ұйымдастырудың үш деңгейін 
бөлуге болады: процесті жұмыс орнында ұйымдастыру, цехішілік және 
цехаралық.  

Жұмыс орнында өндірісті ұйымдастырудың негізгі міндеті-еңбек 
процесінің элементтерінің нақты үйлесімі. Бір жұмысшы бір станокқа қызмет 
көрсететін қарапайым жұмыс орны үшін машинаның негізгі параметрлерінің, 
қолданылатын құралдың және станоктың технологиялық жұмыс 
режимдерінің, жұмысшының біліктілік деңгейінің, қолданылатын 
материалдар мен орындалатын жұмыстардың сипаттамаларының сәйкестігін 
негіздеу тән. Қарапайым жұмыс орны үшін орындалатын жұмыстардың 
кезектесуін анықтау өте маңызды. Көп станциялы жұмыс орнында, бір 
жұмысшы бірнеше станоктарға қызмет көрсеткен кезде, процесті 
ұйымдастыру элементтерінің бірі станоктардың кеңістіктік орналасуы 
болады; олардың арасындағы ең тиімді байланыс құралдарын, сигнал беру 
жабдықтарының жүйесін таңдау; жұмыс орнына қызмет көрсету процестерін 
нақты ұйымдастыру. Кешенді жұмыс орнында, жұмысшылар тобы агрегатқа 
немесе Аппаратқа қызмет көрсеткен кезде, өндірісті ұйымдастыру ең 
алдымен қызмет көрсету жүйесін нақты жобалаумен; дайын өнімді тиеу (іске 
қосу) және алу тәртібімен; агрегатты пайдалану режимдерінің ұтымды 
өзгерістерін негіздеумен сипатталады.  

Демек, жұмыс орнында өндірісті ұйымдастыру, ең алдымен, өндірістік 
процесті күшейтуді қамтамасыз етумен және барлық өндірістік ресурстарды 
неғұрлым толық, жан-жақты пайдалану үшін жағдай жасаумен байланысты.  

Өндірісті цехішілік ұйымдастырудың міндеттеріне технологиялық 
процестің бір сатысына кіретін жұмыс орындарында өтетін өндірістік 
процестердің үйлесуі кіреді. Ұйымдастырушылық өндірістің мұндай кезеңі 
учаске немесе шеберхана ретінде жасалуы мүмкін. Учаске бір жартылай 
фабрикатты дайындау бойынша әртүрлі операцияларды орындаумен 
айналысатын жұмыс орындарын пәндік мамандандыру қағидаты бойынша 
ұйымдастырылған жағдайда өндірісті ұйымдастыру кеңістіктегі (процесті 
жұмыс орындары арасында бөлу) және уақыттағы (әрбір жұмыс орнындағы 
жұмыстың басталуы мен аяқталуын келісу, еңбек заттарын беру тәртібін 
айқындау, өнімділікті теңестіру және т.б.) ішінара өндірістік процестердің 
үйлесімін қамтамасыз етеді.  

Өндірісті ұйымдастырудың бұл деңгейі орталық болып табылады. 
Оның ерекшелігі-өндірістің толық дәйектілігі мен максималды үздіксіздігін 
қамтамасыз ету қажеттілігі. Әдетте, мұнда үлкен артта қалулар жасалмайды. 
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Аяқталмаған өндіріс болып табылатын еңбек заттарын ұзақ уақыт сақтау 
қажет емес.  

Өндірісті цехаралық (стадия аралық) ұйымдастыру өндірістік 
процестердің ірі сатыларын кеңістіктік және уақытша үйлестіру жөніндегі іс-
шараларды жүргізуді қамтиды. Осы кезеңдердің әрқайсысы өте толық 
процесс. Олардың арасында үлкен циклдік артта қалулар (жартылай 
фабрикаттардың цехаралық қоймалары) құрылуы мүмкін, бірдей өткізу 
қабілетін жартылай фабрикаттардың бір бөлігін бүйірден алу арқылы 
қалпына келтіруге болады және т. б.  

Өндірісті ұйымдастырудың бұл кезеңі жұмыстың барлық бөлімдерін 
толығымен қамтиды-жеке өндірістік процестердің параметрлерінің бір-біріне 
сәйкестігін негіздеу; олардың өткізу қабілеттілігінің өзара байланысы және 
байланыс формаларын анықтау, жеке өндірістік процестердің ағым уақытына 
қатынасы және т. б.  

Өндірісті ұтымды ұйымдастырудың негізгі принциптерін іске асыру 
үлкен жұмыс кешенін жүргізуді және, ең алдымен, өндірістің қалыпты 
бағыты үшін алғышарттар жасауды және өндірістік процестің кез-келген 
кезеңіне тән ұйымдастырудың ең жалпы формаларын әзірлеуді қамтиды.  

Өндірісті ұтымды ұйымдастыруды қамтамасыз етудің маңызды шарты-
бұл өндірістің шоғырлануы, яғни өндіріс құралдарын, жұмысшылар мен 
өндіріс құралдарын барған сайын үлкен өндірістік байланыстарға - 
кәсіпорындарға, шеберханалар мен өндірістік учаскелерге шоғырландыру 
және жеке өндірістік процестердің көлемін оңтайлы деңгейге жеткізу.  

Өндіріс процесінің оңтайлы мөлшері деп ең прогрессивті жоғары 
өнімді жабдықты енгізуге және тиімді пайдалануға, толығымен жүктеуге 
мүмкіндік беретін деп түсіну әдетке айналған.  

Өндірісті ұйымдастыру еңбекті бөлу және кооперациялау процесімен 
тығыз байланысты болғандықтан, өндірісті ұйымдастырудың ұтымды 
әдістерінің орталық шарты өндірістің әр элементіне - цехтан жұмыс орнына 
дейін жұмыс шеңберін нақты шектеу болып табылады. Бұған өндірістік 
байланыстардың мамандануының ұтымды деңгейін негіздеу арқылы қол 
жеткізіледі.  

Өндірісті ұйымдастырудың негізгі принциптері: пропорционалдылық, 
ырғақ және өндірістің үздіксіздігі. Бұл принциптер қазіргі жағдайда, өндіргіш 
күштердің жоғары даму деңгейінде шешуші болып табылады.  

Өндірісті ұйымдастырудағы пропорционалдылық бірлестік пен 
кәсіпорынның барлық бөлімшелерінің, цехтардың, учаскелердің, өнім 
шығару жөніндегі жекелеген жұмыс орындарының өткізу қабілетінің (уақыт 
бірлігіндегі өнімділіктің) жоспардың белгілі бір тапсырмаларымен 
сәйкестігін болжайды.  

Өндірістің пропорционалдылық дәрежесі әрбір қайта бөлудің өткізу 
қабілетінің (қуатының) өнім шығарудың жоспарланған ырғағынан ауытқу 
шамасымен сипатталуы мүмкін: 
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𝜎𝜎 = √∑ (ℎ−ℎ′)2𝑚𝑚
1

𝑚𝑚                                       (1.41) 

 
онда m - өнімді дайындау сатыларының пли қайта бөлу саны;  

h - өнім шығарудың жоспарланған ырғағы (жоспар бойынша 
өндіріс есебі);  

h' - жеке бөліністердің өткізу қабілеті.  
Өндірістің пропорционалдылығы кейбір учаскелердің шамадан тыс 

жүктелуін, яғни «тар жерлердің» пайда болуын және басқа сілтемелердегі 
қуаттардың толық пайдаланылмауын болдырмайды. Бұл кәсіпорынның 
біркелкі жұмыс істеуінің алғышарты және өндірістің үздіксіз жүруін 
қамтамасыз етеді.  

Кәсіпорынның жұмысы кезінде туындайтын сәйкессіздіктер тартылу, 
«тар жерлерді» жою жолымен, атап айтқанда, өндірістік процесті кешенді 
механикаландыруды және автоматтандыруды жүзеге асыру жолымен 
ескертіледі немесе жойылады. Өндірістегі пропорционалдылықты сақтау 
әдістерінің бірі жедел күнтізбелік жоспарлау болып табылады, ол бір 
жағынан өнімнің толық шығарылуын, екінші жағынан өндірістік аппараттың 
мүмкіндіктерін барынша толық пайдалануды ескере отырып, әр өндірістік 
буын үшін тапсырмаларды таңдауға мүмкіндік береді.  

Өнімді өндірудің күрделі көп буынды процесі жағдайында өндірістің 
үздіксіздігі маңызды бола түсуде, бұл еңбек және техникалық ресурстарды 
пайдалануда да, өндіріс процесінде еңбек объектілерін жылжытуда да барлық 
үзілістердің азаюын білдіреді. Өндіріс процесінің үздіксіздігіне қол жеткізу 
оны күшейтудің маңызды бағыты болып табылады.  

Үздіксіздік барлық деңгейлерде сақталуы тиіс: жұмыс орнында - әрбір 
операцияны орындау процесінде қосалқы уақытты қысқарту жолымен 
(операцияішілік үзілістер), учаскеде және цехта - бөлшектерді немесе 
тораптарды бір жұмыс орнынан екіншісіне беру кезінде (операцияаралық 
үзілістер) және кәсіпорын (бірлестік) масштабында және тұтастай алғанда - 
жартылай фабрикаттарды бір цехтан екінші цехқа беру кезінде (цехаралық 
жатуды қысқарту).  

Жұмыс орнындағы үздіксіздікті арттырудың бір түрі-жұмыс мазмұнын 
құрайтын жұмыстарды параллель орындау.  

Параллелизм дегеніміз-өндіріс процесінің жекелеген бөліктерін бір 
уақытта орындау, яғни. осы өнімді жасау үшін кең ауқымды жұмыс жасау.  

Кп өндірістік процесінің параллелизм деңгейін еңбек объектілерінің 
параллель қозғалысы мен оның нақты ұзақтығы кезіндегі өндірістік цикл 
ұзақтығының арақатынасы ретінде есептелетін параллелизм коэффициентінің 
көмегімен сипаттауға болады 

 
К𝑛𝑛 = ∑ Тцп𝑛𝑛

1
∑ Тц𝑛𝑛
1

                                                     (1.42) 

 



180
  
 

мұнда Тцп - церебральды сал ауруы-еңбек объектілерінің параллель 
қозғалыс әдісімен циклдің ұзақтығы;  

Тц - өндірістік циклдің нақты ұзақтығы;  
n - қайта бөлу саны.  
 
Өндірістің ең толық үздіксіздігі жұмыс номенклатурасы шектелген 

және бір уақытта бір жұмыс орнында өңделетін бөлшектер жағдайында 
жүзеге асырылады. Өндірістік процестің үздіксіздік дәрежесін өндірістік 
циклдің технологиялық бөлігінің ұзақтығының толық өндірістік циклдің 
ұзақтығына қатынасы ретінде есептелетін үздіксіздік коэффициентімен 
сипаттауға болады:  

 
К𝑛𝑛 = ∑ Тцтех𝑛𝑛

1
∑ Тц𝑛𝑛
1

                                                     (1.43) 

 
мұнда Тцтех - циклдің технологиялық бөлігінің жеке бөліністер 

бойынша ұзақтығы;  
Тц - жеке бөліністер бойынша толық өндірістік циклдің ұзақтығы;  
n - қайта бөлу саны.  
Өндіріс ырғағы. Жабдықты толық қарқынды және кең пайдалануды 

және жұмыс уақытын ұтымды пайдалануды қамтамасыз ету үшін өндіріс 
ырғағы маңызды. Өндіріс ырғағы, біріншіден, жеке өндірістік процестердің 
тең уақыт аралығында қайталануында, екіншіден, әр жұмыс орнында бірдей 
жұмыс көлемін тең уақыт аралығында жүзеге асыруда көрінеді. [23]  

 
1.5.2 Негізгі өндірісті жоспарлау 
 
Негізгі өндірісті жоспарлаудың маңызды объектісі өндірістік 

бағдарлама болып табылады.  
Өнімді сатудың және шығарудың болжамды көлемінің негізінде 

кәсіпорындар тұтынушылық сұраныс нарығын және мемлекеттік 
тапсырысты зерттеу процесінде анықталған тұтынушылардың 
тапсырыстарын ескере отырып, өндірістік бағдарламаны (өнімді өндіру және 
сату жоспарын) қалыптастырады.  

Мемлекеттік тапсырыс маңызды экономикалық маңызы бар немесе 
ауылдардағы аз қамтылған топтардың тұтынуына арналған өнімдер 
шығаратын кәсіпорындарға жеткізіледі. Мемлекеттік тапсырыс жүйесі 
нарықтық экономикасы дамыған барлық елдерде қолданылады. Оларды 
орналастыру конкурстық негізде жүргізіледі 

Мемлекеттік тапсырыс оның тиімді орындалуын қамтамасыз ететін 
кәсіпорындарға беріледі.  

Өндірістік бағдарлама үш бөлімнен тұрады: заттай көріністегі өнімді 
өндіру жоспары, құндық көріністегі өнімді өндіру жоспары, заттай және 
құндық көріністегі өнімді сату жоспары.  
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Заттай көріністегі өнімді өндіру жоспары өнімнің номенклатурасы, 
ассортименті және сапасы бойынша өнім шығару көлемі бойынша 
физикалық бірліктегі тапсырманы қамтиды 

Номенклатура-бұл кәсіпорын шығаратын өнімдердің кеңейтілген тізімі, 
ал ассортимент оның құрамын түрлері, түрлері, сорттары, стильдері, 
суреттері және басқа да сипаттамалары бойынша сипаттайды. 

Өнімді өндіру мен сатуды жоспарлау нарықтық қажеттіліктерге сәйкес 
нақты өнім түрлерін шығаруды анықтауға мүмкіндік береді.  

Өнімді өндіру және сату жоспарында құндық мәнде мынадай 
көрсеткіштер әзірленеді: жалпы кіріс (өткізілген өнім), тауарлық және жалпы 
өнім. Жоспардың осы бөлімінің негізгі құндық көрсеткіші кәсіпорынның 
жалпы кірісі болып табылады.  

Тауарлық өнім-бұл дайын өнімнің барлық түрлерінің, өнеркәсіптік 
сипаттағы жұмыстардың және сыртқы жеткізілімге арналған қызметтердің, 
кооперациялық байланыстар бойынша жеткізілетін жартылай 
фабрикаттардың, бөлшектер мен тораптардың құны, күрделі жөндеу құны, 
күрделі құрылыс пен күрделі жөндеу үшін бұйымдар мен қосалқы 
бөлшектер, өз өндірісіне арналған құралдар мен құрылғылар.  

Жалпы өнім кәсіпорынның жалпы жұмыс көлемін сипаттайды. Оған 
тауарлық өнімдер, өз өндірісінің құралдары мен құрылғыларының 
қалдықтарын өзгерту кіреді. Жалпы өнім көлемі өзгермейтін (салыстырмалы) 
бағамен айқындалады.  

Өндірістік бағдарламаның құрамдас бөлігі өнімді сату көлемі болып 
табылады. Ол дайын өнімді, сондай-ақ жартылай фабрикаттарды, басқа 
кәсіпорындармен ынтымақтастық шарттары бойынша бөлшектер мен 
бөлшектерді жеткізуге жасалған шарттар, сондай-ақ нарық сыйымдылығын 
өзіндік бағалау негізінде жасалады.  

Өнеркәсіптік өнімді өндіру және өткізу көлемі табиғи, шартты-табиғи, 
еңбек және құндық өлшеуіштерде көрсетілуі мүмкін. Өндіріс көлемінің 
жалпылама көрсеткіштері шығындарды бағалау арқылы алынады. Өндіріс 
көлемінің негізгі көрсеткіштері тауарлық және жалпы өнім болып табылады.  

Жалпы өнім-бұл барлық өндірілген өнімдер мен орындалған 
жұмыстардың, соның ішінде аяқталмаған өндірістің құны. Салыстырмалы 
және қолданыстағы бағаларда көрсетілген.  

Тауарлық өнім жалпы өнімнен ерекшеленеді, оған аяқталмаған өндіріс 
қалдықтары мен ішкі айналым кірмейді. Көптеген кәсіпорындарда құрамы 
бойынша, егер ішкі айналым және аяқталмаған өндіріс болмаса, жалпы өнім 
тауарлармен сәйкес келеді.  

Өнімді өткізу көлемі өнімді сатып алушыларға тиеп жөнелту немесе 
төлем (түсім) бойынша айқындалады. Салыстырмалы, жоспарлы және 
қолданыстағы бағаларда көрсетілуі мүмкін. Нарықтық экономика 
жағдайында бұл көрсеткіш өте маңызды. Өнімді сату өндіріс пен тұтынушы 
арасындағы байланыс болып табылады. Оның өндіріс көлемі өнімнің қалай 
сатылатынына, оған нарықта қандай сұраныс болатынына байланысты.  
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Өндірістік бағдарламаның орындалуын бағалау үшін өнімді өндіру мен 
өткізу көлемінің заттай көрсеткіштері де (дана, метр, тонна және т.б.) 
маңызды мәнге ие. Олар біртекті өнімдердің жекелеген түрлері мен топтары 
үшін өнімді өндіру және сату көлемін талдауда қолданылады.  

Шартты - табиғи көрсеткіштер, сондай - ақ құндық көрсеткіштер 
өндіріс көлемін жалпылама сипаттау үшін қолданылады, мысалы, консерві 
зауыттарында мыңдаған шартты банкалар, жөндеу кәсіпорындарында-
шартты жөндеулер саны, аяқ киім өнеркәсібінде-олардың еңбек 
сыйымдылығының коэффициенттері негізінде есептелген аяқ киімнің 
шартты жұптары және т. б.  

Нормативтік еңбек шығындары, сондай-ақ табиғи немесе шартты-
табиғи өлшеуіштерді пайдалану мүмкін болмаған жағдайда, өнім шығару 
көлемін жалпылама бағалау үшін қолданылады.  

Өндірістік бағдарлама жоспарланған кезеңде өнімнің қажетті көлемін 
анықтайды, ол номенклатура, ассортимент және сапа бойынша сату 
жоспарының талаптарына сәйкес келеді. Бағдарлама жаңа өндірістік 
қуаттарды іске қосу жөніндегі тапсырмаларды, материалдық – шикізат 
ресурстарына, персонал санына, көлікке қажеттілікті негіздейді.  

Жоспарлаудың негізгі мақсаты-кәсіпорынның жоспарланған 
шығындарын қаржылық мүмкіндіктермен теңестіру.  

Ұзақ мерзімді бағдарламаны жүзеге асырудың таяу жылы тоқсандар, 
тіпті айлар бойынша күтілетін іс-қимылдар мен нәтижелер көрсетілетін 
жедел жоспарда айқындалады және барынша егжей-тегжейлі сипатталады.  

Жедел өндірістік жоспарлар жылдық жоспарды сөзсіз орындау үшін 
өндірісті күнделікті басқару үшін жасалады. Бұл жағдайда цехтардың, 
учаскелердің, бригадалардың жұмысын егжей-тегжейлі жоспарлау жүреді. 
Жедел жоспарлар номенклатура бойынша өнім шығаруды қамтамасыз етеді 
және бір айға, онкүндікке, тәулікке әзірленеді.  

Операциялық жоспарлар бюджеттер жүйесі немесе қаржылық 
жоспарлар арқылы жүзеге асырылады, олар әдетте бір жылға немесе әр 
бөлімше - пайда орталығы үшін қысқа мерзімге жасалады, содан кейін 
бірыңғай бюджетке немесе қаржылық жоспарға біріктіріледі.  

Жедел жоспарлаудың соңғы нәтижесі кәсіпорынның айлық, тоқсандық 
және жылдық қаржылық жоспарлары мен бюджеттері болып табылады.  

Өндірістік мақсаттағы кәсіпорындарда жоспарларды әзірлеуді әдетте 
жоспарлау бөлімі жүзеге асырады. Жоспарлау бөлімі кәсіпорын үшін 
жоспарлардың барлық жиынтығын жасайды және олардың өндіріске 
енгізілуін бақылайды. Бұл бөлімнің құрамында көбінесе: бөлім бастығы, 
шығындар мен бағалар бойынша экономист, еңбек және жалақы бойынша 
экономист. Өз жұмысында жоспарлау бөлімі барлық бөлімдермен және 
бухгалтериямен тығыз байланысты.  

Кәсіпорындағы жоспарлы жұмысқа тікелей басшылықты бас 
экономист жүзеге асырады, ол директордың жалпы басшылығымен 
мыналарды белгілейді:  
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- кәсіпорынның жұмысын талдауда және перспективалық және 
ағымдағы жоспарларды әзірлеуде кәсіпорын мен цехтардың басқару 
аппаратының барлық бөлімшелерінің қатысу сипаты және өзара байланысы;  

- кәсіпорынды талдау және жоспарлау бойынша жұмыс жүргізудің 
әдістемесі, нысандары мен мерзімі, яғни есептік деректерге талдау жүргізу 
және жоспарлы көрсеткіштерді белгілеу (негіздеу) әдістері, жоспардың тиісті 
бөлімдері мен кәсіпорын бөлімшелері бойынша талдау және жоспарлы 
есептеулер нәтижелерін қорытындылау нысандары және оларды кейіннен 
өңдеу немесе кәсіпорынның жиынтық жоспарына енгізу үшін беру 
мерзімдері; 

- кәсіпорын филиалдарымен бірлесіп олардың кәсіпорын жұмысын 
талдау және жоспарлау жөніндегі жұмысты жүргізуге қатысу нысандары мен 
мерзімдері;  

- бекітілген жоспарды орындаушыларға-цехтарға, учаскелерге, жұмыс 
орындары мен зауыт басқармасының бөлімдеріне жеткізудің нысандары мен 
мерзімдері;  

- жоспардың орындалу барысын жедел бақылау әдістемесі, нысандары 
мен мерзімдері;  

- бас бухгалтериямен бірлесіп, есепке алу және есептілік бойынша 
қолданыстағы ережелер негізінде кәсіпорынның жұмыс нәтижелерін жедел 
есепке алу әдістемесі, нысандары мен мерзімдері. [25] 

 
1.5.3 Кәсіпорында өндірістік процестерді ұйымдастыру әдістері 
 
Өндірісті ұйымдастырудың негізгі әдістері-ағынды, партиялық және 

жеке.  
Өндірісті ұйымдастырудың барлық әдістерінің ішінде ағымдық әдіс ең 

прогрессивті болып табылады. Бұл өндірісті ұтымды ұйымдастырудың 
барлық принциптерін барынша толық жүзеге асыруға мүмкіндік береді.  

Ағынды өндіріс үшін тән:  
а) өндіріс процестерін салыстырмалы түрде шағын операцияларға бөлу 

және оларды жұмыс орындарына қатаң бекіту;  
б) операцияларды орындау реттілігін нақты және бір мәнді айқындау 

және технологиялық процесс барысы бойынша жұмыс орындарының 
орналасуы;  

в) еңбек заттары қозғалысының бір жұмыс орнынан екіншісіне бір 
бағытта болуы және үздіксіз жұмыс істейтін немесе пульсациялайтын көлікті 
пайдалану; г) барлық немесе бірнеше жұмыс орындарында операцияларды 
қатар орындау.  

Ағынды ұйымның міндетті шарты-біртекті немесе құрылымдық және 
технологиялық жағынан ұқсас өнімді шығарудың бір өндірістік буынында 
шоғырлану. Біртекті өнімді тұрақты шығарумен сипатталатын жаппай 
өндірісте ағын оны ұйымдастырудың негізгі формасын білдіреді. Ірі және 
орта сериялы өндірістерде әртүрлі құрылымдарда қолданылатын кең 
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қолданылатын түйіндер мен бөлшектер ағынға шығарылады. Өндірісті 
ағынды ұйымдастырудың элементтері бір өндіріске де енеді, онда әдетте 
бірнеше құрылымдық ұқсас өнім түрлері, сондай-ақ әртүрлі өнімдерді 
өндіруде қолданылатын бөлшектер ағынмен жасалады.  

Жұмыс орындарының тұрақты және тар мамандануы жоғары өнімді 
механикаландырылған және автоматтандырылған жабдықты пайдалануға 
жағдай жасайды, қайта орнатуға байланысты жабдықтың тоқтап қалуын 
азайтады және кейде толығымен жояды, қосалқы операциялардың үлесін 
азайтады және еңбек өнімділігінің өсуін қамтамасыз етеді.  

Өндірісті ұйымдастырудың партиондық әдісі. Ғылыми-техникалық 
прогрестің жеделдетілуімен, шығарылатын өнімдердің жиі жаңартылған 
номенклатурасымен және өнімдердің алуан түрлілігінің артуымен сериялық, 
әсіресе ірі және орта сериялы өндірістің үлесі едәуір артады. Бұл жағдайда әр 
өндірістік буын үнемі өндірілетін өнімнің кең ассортиментіне ие, әр жұмыс 
орнына бірнеше түрлі операциялар тағайындалады, әмбебап жабдықтар мен 
құралдар кеңінен қолданылады, өндірістегі үзілістер мезгіл-мезгіл пайда 
болады және жартылай фабрикаттардың операциялық және цехаралық 
қорлары құрылады. Мұндай жағдайларда өндірісті ұйымдастыруды 
жобалаудың бірінші кезеңі жартылай фабрикаттардың жіктелуі болып 
табылады, олардан өндіріс үшін "өндірістік желілер қалыптасатын 
стандартты және бірыңғай болып табылады. Сондай-ақ, тұрақты өндірілген, 
үнемі өндірісте болатын, құрылымдық және технологиялық жағынан біртекті 
және тікелей өндірістік желілер қалыптасатын операциялардың тұрақты 
реттілігімен сипатталатын өнімдер ерекшеленеді. Қалған жартылай 
фабрикаттар мен бұйымдар партиондық әдіспен дайындалады.  

Өндірісті ұйымдастырудың партиялық әдісі белгілі бір мөлшерде 
бұйымдар мен түйіндерді белгілі бір мөлшерде, әдетте, уақыт өте келе 
тұрақты түрде ауыстырумен өндіріске енгізумен сипатталады. Партиялық 
өндірісті ұйымдастырудағы басты мәселелер партияның мөлшерін таңдау 
және өнімді шығару-шығару кестесін әзірлеу болып табылады.  

Партиялық әдістің сипаты мен дайындығы өндірістің әртүрлі 
сериясымен әр түрлі болуы мүмкін. Шығару ауқымына және өнім 
номенклатурасының әртүрлілігіне байланысты сериялық өндіріс ұсақ, орта 
және ірі сериялы болып бөлінеді.  

Шағын көлемді өндіріс аз мөлшерде түпнұсқа түйіндер мен 
бөлшектерді шығарумен сипатталады.  

Ірі өндіріс машина жасау, аяқ киім, тігін және басқа салалардағы 
көптеген процестерге тән. Ірі көлемді өндірісті ұйымдастырған кезде бір 
уақытта шығарылатын өнімдердің партиялары едәуір үлкен және тұрақты 
түрде қайталанады, көбінесе алдын-ала белгіленген уақыт аралығында.  

Сериялық өндіріс көрсеткіші-Кс сериялық коэффициенті: 
 

Кс = 𝑁𝑁д
𝑃𝑃об

                                               (1.44) 
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мұндағы Nд - учаскеде, цехта және т. б. орындалатын егжей-тегжейлі 
операциялардың жалпы саны.;  

Роб-цехта жұмыс істейтін жабдық бірліктерінің саны.  
 
 
Іс жүзінде сериялық коэффициенттің келесі мәндері қабылданады:  
шағын сериялы өндіріс   20 - 40 
орташа сериялы өндірісі  5 - 20 
ірі сериялы өндіріс   3 - 5 
Партиялық өндірісті ұйымдастырудың орталық мәселесі бөлшектер 

партиясының негізделген (оңтайлы) мөлшерін таңдау болып табылады.  
Партиялық әдісті ұйымдастырудың екінші жағы партияларды іске 

қосу-шығару тәртібін анықтаумен, яғни партияның уақытында қозғалуымен 
байланысты. Бұл мәселе өндірістік циклдің ұзақтығын жоспарлау кезінде 
шешіледі.  

Сериялық өндірісте өндірістік әдістерді енгізуге құрылымдық және 
технологиялық жақындығы бар жартылай фабрикаттарды өндірудің 
технологиялық процестерін типтеу де ықпал етеді.  

Шағын сериялы өндіріс негізінен әмбебап жабдықта ұсақ партиялармен 
жасалған өнімдердің, бөлшектер мен бөлшектердің үлкен ассортиментімен 
сипатталады. Өнімді жобалау және әр өнім мен әр бөлік үшін технологиялық 
процестерді дамыту жеке болып табылады.  

Кішігірім өндірісте ұйым деңгейін арттырудың маңызды құралы-
топтық әдісті енгізу. Егер жеке бөлшектерді дайындау үшін топтық 
технология бойынша қарастырылған кейбір операциялар қажет болмаса, онда 
өндіріс барысында олар жіберілетіні ескеріледі.  

Өндірісті ұйымдастырудың жалғыз әдісі деп кішігірім қайталанбайтын 
партияларда немесе жеке үлгілерде бұйымдар мен бөлшектерді жасау 
түсініледі. Бұл кішігірім және тәжірибелі өндіріске тән.  

Өндірісті ұйымдастырудың бірыңғай әдісі ауыр, көліктік және 
энергетикалық машина жасау, күрделі аспап жасау, кеме жасау және т. б. 
салаларда жоғары үлес салмағын алады.  

Жеке өндірістің ерекшелігі:  
а) стандартты емес, ерекше тораптардың үлкен үлес салмағы және 

әрбір жұмыс орнында орындалатын жұмыстардың әртүрлілігі бар 
дайындалатын бұйымдардың кең номенклатурасы;  

б) бір типті өнімді дайындаудың сирек қайталануы немесе 
қайталанудың болмауы және операцияларды жұмыс орындарына тұрақты 
бекітудің мүмкін еместігі;  

в) бұйымдарды дайындаудың типтелген процестерінің болмауы, 
әртүрлі бұйымдар үшін операцияларды орындаудың әртүрлі реттілігі және 
жекелеген операциялардың синхрондылығының болмауы;  

г) бұйымдарды дайындау циклінің үлкен еңбек сыйымдылығы мен 
ұзақтығы, жекелеген операциялардың кешенділігі;  
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д) қол және қиыстырып келтіру жұмыстарының салыстырмалы үлкен 
үлес салмағы, нормалаудың ірілендірілген әдістері;  

е) жабдықты жиі қайта баптау және өндірісте үзілістердің пайда болуы.  
Жеке өндірісте өндірісті дайындау бойынша жұмыстардың үлкен үлесі 

өнімді дайындау процесінде жүзеге асырылады. Өндірістің, өнімнің 
бірегейлігі мен бір реттік сипаты тәжірибелік үлгіні алдын-ала дайындауды 
және стандартты технологияны құруды ұтымсыз етеді. Бұл жұмыстың 
күрделілігін арттырады және жоғары білікті жұмыс күшін тартуды көздейді. 
Егжей-тегжейлі әзірленген технологияның болмауы цехта және учаскелерде 
білікті инженерлік - техникалық персоналдың-технологтардың, шеберлердің, 
конструкторлардың және т. б. болуын болжайды.  

Жеке өндірісте, әдетте, қолмен тазарту жұмыстарының үлесі өте 
жоғары. Осыған байланысты еңбекті ұйымдастыру және нормалау 
қызметтерінің міндеті-қолмен жұмыс кезінде еңбек пен демалыстың дұрыс 
ауысуы, механикаландырылған құрылғыларды, құралдар мен жабдықтарды 
кеңінен қолдану. [22] 

 
1.5.4 Минералды жүн өнімдерін өндіретін кәсіпорынның ұйымдық 

сипаттамасы 
 
Кәсіпорындағы басқарудың ұйымдық құрылымы төменгі органға 

жоғары тұрған органға бағыну қағидаты бойынша құрылады. Еңбекті 
функционалдық бөлу негізінде кәсіпорынның материалдық-техникалық 
қамтамасыз ету, өнімді маркетинг және өткізу, қаржы, жоспарлау, 
бухгалтерлік есеп және есептілік, өндірістің техникалық дамуын басқару 
бөлімдері құрылды. Кәсіпорында басқару органдарының екі түрі де бірдей 
қолданылады.  

Кәсіпорын әкімшілігін директор (бас директор) басқарады. Оны 
кәсіпорын иесі тағайындайды. Директор кәсіпорынның атынан әрекет етеді, 
оны барлық шаруашылық және мемлекеттік мекемелерде ұсынады. 
Заңнамаға және кәсіпорынның жарғысына сәйкес ол бұйрықтар шығарады, 
кәсіпорынның мүлкіне билік етеді, сыртқы ұйымдармен шарттар жасасады, 
өз атынан басқа адамдарға сенімхат береді, банктерде есеп айырысу шотын 
ашады және шоттардағы ақшаны басқарады.  

Директор өз өкілеттіктерінің бір бөлігін өндіріс, коммерциялық және 
қаржылық мәселелер, инженерлік-техникалық мәселелер, кадрлар және 
персоналдың өмірі жөніндегі орынбасарларына береді.  

Жоспарлы бөлім өндірісті, кадрларды, қаржыны, техникалық дамуды, 
күрделі құрылысты қоса алғанда, кәсіпорын қызметінің кешенді ұзақ 
мерзімді және ағымдағы жоспарларын әзірлейді; өндіріс пен күрделі 
салымдардың экономикалық тиімділігін айқындайды; кәсіпорынның 
шаруашылық қызметін және оның буындарын талдауды ұйымдастырады.  

Қаржы бөлімі кәсіпорынның қаржы операцияларын басқарады, оның 
кірістері мен шығыстарының жоспарларын әзірлейді, есеп айырысу шотына 
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ақша қаражатының түсуін және оларды жұмсау тәртібін бақылайды, 
кредиттер алуды және бюджетке салық төлеуді қамтамасыз етеді.  

Жабдықтау және өткізу бөлімі кәсіпорынға қажетті ресурстарды 
жеткізушілерді табады және анықтайды: шикізатты, материалдарды, 
жинақтаушы бұйымдарды, құрал-саймандарды, жабдықтарды; 
жеткізушілермен шарттар жасасады; ресурстарды кәсіпорын қоймасына 
жеткізуді ұйымдастырады; олардың талаптары бойынша оларды сақтауды 
және цехтарға беруді қамтамасыз етеді.  

Көлік бөлімінің міндетіне кәсіпорын ішінде және одан тыс жерлерде 
жүктерді тасымалдауды ұйымдастыру кіреді.  

Бухгалтерия кәсіпорындағы материалдық және қаржылық 
ресурстардың, жұмыс күшінің түсуі мен жұмсалуын ескереді; кәсіпорынның 
қызметі туралы есептер дайындайды және оларды кәсіпорын басшыларына, 
сондай-ақ мемлекеттік және жергілікті шаруашылық органдарына жеткізеді.  

Директордың инженерлік-техникалық мәселелер жөніндегі 
орынбасарына технологиялық, техникалық бақылау бөлімі, бас механик, бас 
энергетик, зертхана бағынады.  

Технологиялық бөлім жаңа бұйымдарды өндіру технологиясын 
әзірлейді және қолданыстағы өндіріске жетілдірулер енгізеді; цехтардың 
технологиялық режимді сақтауын бақылайды; өнімнің сапасын арттыруға 
және оны өндіруге шығындарды азайтуға шаралар қабылдайды.  

Техникалық бақылау бөлімі шығарылатын өнімнің сапасын жаппай 
бақылауды жүзеге асырады; жұмыс орындарында өңдеудің операциялық 
сапасын бақылайды; кәсіпорынға келіп түсетін материалдар мен басқа да 
бұйымдардың сапасын кіріс бақылауын ұйымдастырады; жобалау-
конструкторлық және технологиялық бөліммен бірлесіп шығарылатын өнімді 
сертификаттауды жүргізеді.  

Бас механик және бас энергетиктің бөлімдері технологиялық, 
энергетикалық және жылу жабдықтарына қызмет көрсетуді, жөндеуді және 
жаңғыртуды ұйымдастырады; кәсіпорында электр және жылу энергиясын 
жеткізуді және бөлуді қамтамасыз етеді; оның шығынын бақылайды.  

Кадрлар бөлімі. Оған қызметкерлерді жалдау және жұмыстан шығару; 
персоналдың жұмысқа келуін тіркеу (табельдік есепке алу); жұмыс күні 
режимінің және еңбек тәртібінің сақталуын бақылау; кадрларды оқыту; 
қызметкерлердің қауіпсіздік техникасы бойынша нұсқама жүктеледі.  

Цех-бұл бүкіл кәсіпорынның сәттілігі немесе сәтсіздігі толығымен 
байланысты болатын кәсіпорынның негізгі өндірістік буыны.  

Сайып келгенде, кәсіпорынды басқару негізгі өндіріс цехтарында сату 
нарықтарына кіретін түпкілікті өнімді уақтылы өндіру үшін қажетті 
жұмысты уақтылы және сапалы орындауға мүмкіндік береді. Цехты басқару 
үшін кәсіпорын директоры цех басшысын тағайындайды, оның міндеттері 
кәсіпорын басшыларынан алынған өндірістік бағдарламалар мен өндірістік-
техникалық тапсырмаларды орындауды ұйымдастыруды қамтиды.  

Өндірістік цех бастығының басты міндеті-цехқа бекітілген өнімдерді 
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уақтылы және сапалы дайындау. Қосалқы цех бастығы негізгі өндірістік 
цехқа үздіксіз қызмет көрсетуді ұйымдастырады.  

Цех бастығына әкімшілік есеп беретін, ал әдіснамалық және 
функционалды қатынастарда тиісті бөлімдерге бағынатын функционалды 
экономикалық және техникалық цех бөлімшелері кәсіпорын цех үшін жедел 
жоспарлау және техникалық құжаттаманы дайындайды, учаскелер мен 
бригадалардың жұмыс кестесін жасайды, материалдық және еңбек 
шығындарының есебін жүргізеді, цехтың үздіксіз жұмысын қамтамасыз 
етеді.  

Учаске басшылары (шеберлер) негізінен ведомстволық бағынысты 
учаскеде өндіріс пен персоналды жедел басқаруды жүзеге асырады: 
өндірістік тапсырмаларды бригадалар бойынша бөледі; тапсырмалардың 
орындалу барысын ұйымдастырады және бақылайды; учаскедегі үнемдеу 
режимін, Еңбек және өндірістік тәртіпті қамтамасыз етеді; қауіпсіздік 
техникасы нормаларының бұзылуына жол бермейді, бригадирлер мен 
жұмысшыларды негізгі жұмыс және техникалық мәселелер бойынша 
тексереді: жабдықтардың, құрал-саймандардың, құрылғылардың 
жарамдылығын бақылайды. [23] 

 
1.5.5 Өндірісті ұйымдастыру мен жоспарлауды жетілдіру жолдары 
 
Өндірістік кәсіпорындардың өндірістік-экономикалық және 

маркетингтік қызметін басқару көбінесе өндірістік және экономикалық 
жүйелерді жоспарлау мен басқарудың белгілі әдістерін қолдану арқылы 
жүзеге асырылады. Интеграцияланған логистикалық жүйелерге көшу 
материалдық ағындарды басқарудың әдіснамалық базасын кеңейтуді ғана 
емес, сонымен қатар жоспарлау және басқару әдісін өзгертуді де қажет етеді.  

Логистика саласындағы ғылыми және практикалық міндеттерді шешу 
үшін қолданылатын негізгі әдістерге жүйелік талдау әдістері, операцияларды 
зерттеу теориясының әдістері, кибернетикалық тәсіл және болжам жатады. 
Осы әдістерді қолдану материалдық, қаржылық және ақпараттық 
ағындардың қозғалысын болжауға, оларды басқару мен жоспарлаудың 
интеграцияланған жүйелерін құруға мүмкіндік береді.  

Логистикалық қызмет аясында төрт негізгі міндет шешіледі. Әр 
тапсырманың ерекшелігі нақты әдістерді қолдануды талап етеді. 
Материалдық, қаржылық және ақпараттық ағындарды басқару кезінде 
көптеген факторларды ескеру қажет, олардың көпшілігі кездейсоқ. Бұл 
жағдайда модельдеуді қолдану өте ыңғайлы, әсіресе компьютерлендіру 
бүгінгі күні өндірістің барлық салалары мен басқару процестерін қамтиды.  

Өндірісті автоматтандырудың дамуы барлық өндірістік бөлімдердің 
интеграциясының жоғары деңгейіне қол жеткізуге мүмкіндік береді. Бұл 
өндіріс процесінің кезеңдерін бөлек әзірлеуге, автоматтандыруға және іске 
қосуға мүмкіндік бермейді. Бұл жағдайда бір жағынан процестің барлық 
компоненттерін біртұтас тұтастыққа біріктіруге мүмкіндік беретін әдістер 
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қажет, ал екінші жағынан - тұрақты өзгерістерді, яғни кез-келген жабдықтау 
және сату жүйесінің белгісіздігін ескеру қажет.  

Кез-келген ұйымдастырушылық процесті басқару бизнес-процесті 
жоспарлау, орындау және талдаудан, бұрын қабылданған шешімдерді немесе 
әрекеттерді түзетуден кейінгі кезеңдерден өтеді. Бұл схема көптеген 
өндірістер мен технологиялық процестер үшін дәстүрлі басқару схемасы 
болып табылады. [22] 

 
Модуль бойынша қорытындылар 
 
1. Шыныталшық-құрылыс материалдарын жасау үшін қолданылатын 

кварц құмына негізделген қарапайым материал, жылу өткізгіштік, тұрақты 
химиялық құрам, жоғары тығыздық, жоғары балқу температурасы, жануға 
төзімділік сияқты бірқатар оң қасиеттерге ие. 

2. Әйнектің физика-химиялық қасиеттері (тұтқырлықтың өзгеру 
сипаты, беттік керілу, кристалдану қабілеті, біртектілік және т.б.) 
Шыныталшықты қалыптаудың принципті мүмкіндігін, процестің 
аппаратуралық ресімделуін және оны өндіру көрсеткіштерін айқындайды. 

3. Үздіксіз Шыныталшық талшықты орауышқа орап, механикалық 
құрылғылардың көмегімен балқытылған шыны массадан (саңылаулар саны 
200-4000) тарту арқылы қалыптасады. Талшықтың диаметрі тарту 
жылдамдығына және айналдырықтың диаметріне байланысты. 
Технологиялық процесс бір немесе екі кезеңде жүзеге асырылуы мүмкін. 

4. Ұйым өндірістік процестің барлық байланыстарын қамтиды, ал 
өндірісті ұйымдастырудың мемлекеттік және жеке нысандарын ажыратады. 
Біріншісі әлеуметтік еңбек бөлінісінен туындайды және өндірістің салалық 
мамандануы мен кәсіпорындардың мамандануын, өндірістің шоғырлануы 
мен үйлесімін, кәсіпорындардың ынтымақтастығын қамтиды. 

 
Тәжірибелік жұмыстар 
 
1. Жылу оқшаулағыш материал үлгісінің ылғалдылығын анықтаңыз. 
2. Жылу оқшаулағыш материал үлгісінің кеуектілігін анықтаңыз. 
 
Бақылау сұрақтары 
 
1. Шыныталшықты қолдану аясын атаңыз. 
2. Шыныталшықтың қандай қасиеті оны жылу оқшаулағыш материал 

ретінде пайдалануға мүмкіндік береді? 
3. Шыны мақтанің орамасы дегеніміз не және ол қайда қолданылады? 
4. Шыны дайындау принципін сипаттаңыз. 
5. Шыныталшықтың қасиеттерін тізімдеңіз. 
6. Шыныталшықтың механикалық сипаттамалары неге байланысты? 
7. Электрондық өнеркәсіпте қандай Шыныталшық қолданылады? 
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8. Кварц пен кремний талшықтарының қасиеттерін сипаттаңыз. 
9. Деп шынымен? 
10. Әйнектің ерекше белгілерін тізімдеңіз. 
11. Шыны түзуші оксидтің түріне қарай әйнекті қандай топтарға 

бөледі? 
12. Шыны күйінің қандай ерекшеліктері бар? 
13. Термодинамикалық тұрғыдан әйнек күйінің тұрақтылығын 

сипаттаңыз. 
14. Кеңістіктік апериодтық торды өз бетінше құра алатын зат қалай 

аталады? 
15. Әйнектің құрамында қандай заттар модификатор рөлін атқарады? 
16. Шыны құрамына қандай оксидтерді енгізу шыны массасының 

беттік керілуін азайтады? 
17. Шыны балқымасының кристалдануының температуралық аралығы 

қандай шектермен шектеледі? 
18. Кристалдану қабілеті мен әйнектің кристалдану жылдамдығының 

байланысын сипаттаңыз.  
19. Кристалданудың пайда болуы тұрғысынан температураның қай 

аймағы ең қауіпті? 
20. Шыныталшық өндірісінде қолданылатын негізгі шикізатты 

тізімдеңіз. 
21. Кварц құмы дегеніміз не? Оның қасиеттерін сипаттаңыз. 
22. Тазартқыштар зарядқа қандай мақсатта енгізіледі? Ағартқыш 

ретінде қандай заттар қолданылады? 
23. Шыны қайнату үдеткіштерінің қасиеттерін атаңыз және сипаттаңыз. 
24. Шикізат материалдарын сақтау ережелері. 
25. Кәсіпорында шикізат материалдарын өңдеу қандай операцияларды 

қамтиды? 
26. Кварц құмын кептіруге арналған кептіру барабанының жұмыс 

принципін сипаттаңыз. 
27. Кесек материалдарды алдын ала өңдеу қандай аппараттарда жүзеге 

асырылады? 
28. Дайындалған шихтаның сапасын бақылау қалай жүзеге асырылады? 
29. Экструзия дегеніміз не? 
30. Штапельді талшықтардың негізгі бөлігі қандай соңғы өнімдерге 

өңделеді? 
31. Шыны қайнату процесі қандай технологиялық операцияларды 

қамтиды? 
32. Шыны түзілу процесінде бөлшектердің мөлшері қандай рөл 

атқарады? 
33. Шыны массасын ағарту үшін қолданылатын технологиялық 

әдістерді тізімдеңіз. 
34. «Өлі қайнатудың» себебі неде болуы мүмкін? 
35. «Нақты алу» және «шыны массасын пайдалану коэффициенті» 
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ұғымдарына анықтама беріңіз. 
36. Фильерлер дегеніміз не? 
37. Шыныталшықты қалыптастыру процесінің тұрақтылығын не 

сипаттайды? 
38. Қандай мақсатта жіп майлағышпен сіңдірілген? 
39. Әйнектің қатаю жылдамдығына қандай факторлар әсер етеді? 
40. Шыны балқыту ыдысының дизайнына қандай талаптар қойылады? 
41. Фильм астындағы аймақта шыны массасын салқындату 

қарқындылығын не анықтайды? 
42. Үздіксіз шыны төсенішті өндіруге арналған қондырғының 

өнімділігін не анықтайды? 
43. Электр пешінің өнімділігі талшықты тарту жылдамдығының 

жоғарылауымен қалай өзгереді? 
44. Шыныталшықтар мен шыны бұйымдарын өндіруде техникалық 

бақылаудың қандай түрлері ерекшеленеді? 
45. ISO 9002 жүйесінің принциптерін атаңыз? 
46. Шыны қайнату процесінде қандай технологиялық параметрлер 

бақыланады? 
47. Радиациялық пирометрдің құрылымы мен жұмыс принципін 

сипаттаңыз. 
48. Пештегі қысымды бақылау үшін қандай құрылғылар қолданылады? 
49. Шыны массасының деңгейін бақылауға арналған құрылғылардың 

құрылғысы мен жұмыс принципін сипаттаңыз. 
50. Жылу оқшаулағыш материалдар қасиеттерінің негізгі 

көрсеткіштерін атаңыз. 
51. Орташа сынаманы іріктеу қалай жүргізіледі? 
52. Сынақтарға арналған жылу оқшаулағыш өнімдердің үлгілерін 

дайындау процесін сипаттаңыз. 
53. Жылу оқшаулағыш материалдардың негізгі қасиеттерін атаңыз. 
54. Жылу оқшаулағыш материалдың көрінетін кеуектілігі қандай 

формула бойынша есептеледі? 
55. Қалай өткізеді беріктік шегін анықтау сығу кезінде? 
56. Минералды жүн дегеніміз не? 
57. Зауытқа келетін шикізат материалдарының міндетті талдауларын 

тізімдеңіз. 
58. Цехтар мен өндірістік учаскелердің түрлерін атаңыз. 
59. Ғарышта және уақытта өндірісті ұйымдастырудың ерекшеліктерін 

сипаттаңыз. 
60. Өндірісті цехаралық (стадия аралық) ұйымдастыру нені қамтиды. 
61. Өндірістің пропорционалдылық дәрежесін қандай шамамен 

сипаттауға болады? 
62. Өндірісті ұйымдастырудың ағымдық әдісіне тән белгілерді атаңыз. 
63. Өндірістің сериялық коэффициенті қандай формула бойынша 

анықталады? 
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64. Жеке өндірістің ерекшеліктерін тізімдеңіз. 
65. Минералды жүн өнімдерін шығаратын кәсіпорындағы басқарудың 

ұйымдастырушылық құрылымын сипаттаңыз. 
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2 БӨЛІМ. ШЫНЫТАЛШЫҚТАР МЕН ШЫНЫ БҰЙЫМДАРЫН 
ӨНДІРУДІҢ ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ЖАБДЫҒЫН ПАЙДАЛАНУ 
ҚАҒИДАЛАРЫ 

 
Мақсаты 
Осы модульден өткеннен кейін білім алушы: 
1. Технологиялық шарттарға сәйкес технологиялық жабдықты 

таңдаңыз. 
2. Жабдықтың пайдалану қасиеттерін анықтау 
3. Жабдықты жұмысқа дайындау және оның жұмысын бақылау. 
4. Шыныталшықтар мен шыны бұйымдарын өндіру жабдығына қызмет 

көрсету кезінде қауіпсіз тәсілдерді қолдану. 
 

Осы модульде ұсынылған тақырыптар: 
2.1 Шыны қайнату пештері 
2.2 Шыныталшықты өндіруге арналған жабдық 
2.3 Технологиялық жабдықты жөндеу жұмыстарын ұйымдастыру және 

жүргізу 
 
Шолу 
«Шыныталшықтары мен шыны бұйымдарын өндіру» мамандығы 

бойынша техник-технолог осы өндірістің негізгі және арнайы технологиялық 
жабдықтарының құрылғылары мен жұмыс принциптерін түсінуге, 
техникалық пайдалану ережелерін сақтауға және жабдықты оның мақсаты 
бойынша сәйкестендіруге тиіс. Алынған білім кәсіби қызмет саласында еркін 
және сауатты бағдарлауға, Шыныталшықтары мен шыны бұйымдарын 
өндіру машиналары мен механизмдерінің жұмысын бақылауға, оның 
пайдалану қасиеттерін анықтауға және жабдыққа қызмет көрсету кезінде 
қауіпсіз әдістерді қолдануға мүмкіндік береді. 

 
Кәсіби терминдер 
 

Ванна пеші 
Рекуперация 
Табиғи газ 
Мазут 
Регенератор 
Шамот кірпіш 
Динас 

Балқытылған кварц 
Шамот брусья 
Форсунка 
Фильера 
Шыны тоқығыш агрегат 
Шыны балқытқыш ыдыс 
Майлаушы 

 
Қажетті оқу материалдары 
Жазу құралдары (қалам, қарындаш), сызғыш, протектор, өшіргіш, 

ватман, Көрнекі құралдар, дербес компьютер, білім беру веб-сайттары. 
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Алдын ала талаптар 
Осы модульмен жұмыс басталар алдында студентке "Шыныталшықты 

және шыны бұйымдарын өндіру" мамандығы бойынша үлгілік оқу 
жоспарына сәйкес "Шыныталшықты және шыны бұйымдарын өндіру 
аппаратшысы" және "үздіксіз Шыныталшықты алу операторы" базалық 
модульдер мен кәсіби біліктілік модульдері бойынша, сондай-ақ 
Шыныталшықты және шыны бұйымдарын өндірудің техник-технологын 
дайындау үшін "Шыныталшықты және шыны бұйымдарын өндірудің 
технологиялық процестерін жүргізу және бақылау" кәсіби модулі бойынша 
оқудан сәтті өту ұсынылады.  

 
Кіріспе 
 
Шыныталшықты өндіруге арналған жабдық технологиялық процестің 

сатыларының санына байланысты-олардың біреуі немесе екеуі болуы 
мүмкін. Бір сатылы процесс қарапайым, бірақ технологиялық тұрғыдан 
ескірген. Бұл олардың бастапқы компоненттерінің балқымасын алуды, содан 
кейін Шыныталшықты жіптерді алуды қамтиды. 

Балқыманы алу үшін жоғары температуралы пештер қолданылады. 
Пешке тазартылған және кептірілген бастапқы компоненттер ( құм, саз, 
әктас, көмір, бор қышқылы және шпат қоспасы) қойылады. Балқыманың 
пайда болу температурасы компоненттердің бастапқы құрамына байланысты 
өзгеруі мүмкін, бірақ орташа көрсеткіш 1250 °C құрайды. Дайын балқымадан 
жіптер пайда болады. Шыныталшықты өндірудің екі сатылы процесінде 
балқытылған құрам бастапқыда герклездерге-шыны сфераларға айналады. 
Дайын эрклездер балқыту пешіне жіберіледі, онда олардың балқымасынан 
жіптер пайда болады. 

Балқыту аяқталғаннан кейін құрам қалыптау жабдығына жіберіледі. 
Үздіксіз жіптер Шыныталшықтарды соруға арналған жабдықта алынады. 
Балқытылған әйнек филердегі саңылаулар арқылы өтеді.  

Ағындар механикалық тартуға ұшырайды. Алынған жіптер су 
шашатын ағынмен салқындатылады. Дайын талшықтар майлағыштармен 
жабылған, бұл Шыныталшықтың гидрофобтандыратын қасиеттерін және 
оның беріктігін арттырады. Штапельді талшықтарды өндіру кезінде 
филераның саңылауларынан өтетін жіптер тартылып, жыртылады, содан 
кейін оларды бір жіпке біріктіреді, содан кейін олар кептіріледі. 
Талшықтарды қосу және жіптерді алу процедурасы олардың түпкі мақсатына 
байланысты өзгеруі мүмкін. 

Шыныталшықты өндіруге арналған жабдық балқыманың 
температурасын, оның тұтқырлығын, жіп тарту жылдамдығын бақылауға 
мүмкіндік береді. Мұндай тұрақты бақылау тұрақты өлшемдері мен 
қасиеттері бар жоғары сапалы талшықты алуға мүмкіндік береді. Дайын 
талшықтан күрделі жіптер, турникеттер мен таспалар шығарылады. 
Турникеттер мен таспалар 60-қа дейін жіптерді біріктіру арқылы 
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қалыптасады. Күрделі жіптер 800-ге дейін қарапайым жіптердің 
қосылыстарын құрайды. (11) 

 
2.1 Шыны қайнату пештерінің конструкциялары, оларды қалауға 

арналған материалдар және жылытуға арналған отын 
 
2.1.1 Шыны қайнату пештерінің конструкциялары 
 
Шыныталшық өндірісінде шыны қайнатуға арналған өнімділігі 

тәулігіне 16г дейін 3-4 АСШ автоматына қызмет көрсететін және 
эксперименттік шыныларды қайнату кезінде қолданылатын кезеңдік әсер 
ететін үздіксіз жұмыс істейтін шыны қайнататын ванна пештері 
қолданылады. 

Үздіксіз және мерзімді жұмыс істейтін ванна пештерінің жұмыс 
камерасы әйнек массасына арналған бассейннен және жалын кеңістігінен 
тұрады. Жалын кеңістігінде өндіріс бөлігі динас кірпішінен жасалған тор 
түрінде қайнату экранынан бөлінеді. 

Жалынды кеңістіктің қабырғалары мен күмбездері, жанарғылардың 
күмбездері мен қалқандары династармен төселеді.  

Бассейнді төсеу үшін әйнектің химиялық құрамына байланысты шамот, 
муллит, бакор, каолин, балқытылған кварц және басқа да отқа төзімді заттар 
қолданылады. Тігістердің санын азайту үшін бассейн үлкен отқа төзімді 
жолақтармен төселеді. 

2.1 және 2.2 суреттерде үздіксіз жұмыс істейтін рекуперативті және 
регенеративті ванна пештері көрсетілген. 

Бассейннің түбін қалыңдығы 300 мм шамот жолақтарымен, бассейннің 
қабырғаларын тігінен орналастырылған балқытылған кварц жолақтарымен 
орналастырады (қабырғалардың қалыңдығы 250 мм). Бассейннің дамыған 
бөлігі балқытылған кварцпен немесе каолин жолақтарымен төселген. 
Түтіктің өлшемдері (мм): ұзындығы-1000, ені - 500 және биіктігі - 400. 
Пештің қызмет ету мерзімін ұзарту үшін 
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1-рекуператор; 2 - жанарғы; 3 – пештің қайнату бөлігі; 4-пештің шығару бөлігі; 5-

Қос жинақ. 
Сурет 2.1 - Рекуперативті ванна шыны пеші 

 
Бассейннің қабырғалары желдеткішпен үрленеді, ауа шығыны 

бассейннің 1 м қайнату бөлігінде 4-103-6-103 м3/сағ құрайды. Салқындатуды 
күшейту үшін бассейннің плиталары мен каналдарының жоғарғы бөлігі суық 
су айналатын металл тоңазытқыштармен (су пакеттерімен) қапталған. Бұл 
жағдайда желдеткіш берген ауа жолақтар мен су жинағыш арасындағы 
саңылауға түседі. Пештің қалыпты жұмысы және бассейннің жақсы 
салқындауы кезінде пеш 18 ай бойы жөндеусіз жұмыс істей алады. 

Пештер табиғи газбен немесе мазутпен жылытылады. Отынды жағу 
үшін пештің соңғы қабырғасында орналасқан екі қыздырғыш қолданылады. 
Қыздырғыштарда отын регенераторда немесе рекуператорда қыздырылған 
ауамен араластырылады, ал жалын ұшулар арқылы пештің жалын кеңістігіне 
түседі. 

Рекуперативті пеште екі қыздырғыш бір уақытта жұмыс істейді, 
қыздырғыштардан шыққан жалын пештің бойымен экранға қарай жылжиды. 
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1-регенератор; 2 - жанарғы; 3 - пештің қайнату бөлігі; 4-пештің өндіру бөлігі. 
Сурет 2.2 - Регенеративті жуынатын шыны пеш 

 
Түтін газдары экранға жақын жерде екі арка арасындағы саңылау 

арқылы рекуператорға шығарылады, ол жерден түтін мұржасы арқылы түтін 
құбырына түседі. 

Регенеративті пеште қыздырғыштар кезекпен жұмыс істейді. Алаудың 
жалыны пештің бойлық қабырғасы бойымен қозғалады, экранның жанында 
бағытын өзгертеді және артқа қарай жылжиды. Түтін газдары екінші 
қыздырғыш арқылы екінші регенераторға шығарылады. 30 минуттан кейін 
жалынның бағыты өзгереді, яғни жалын екінші қыздырғыш арқылы өтеді, ал 
түтін газдары бірінші және т. б. 

Рекуператорлар мен регенераторлар температурасы 1200-1400 °с 
болатын шығатын газдардың жылуын пайдалану үшін қолданылады. 

Қыздырылған ауа пешке кіретіндіктен, отын шығыны азаяды. 
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Рекуператорда (сурет 2.3) жоғарыдан төмен қарай ыстық түтін газдары 
қозғалатын тік арналар бар. 

 

 
 

1-құбырларды тексеруге және тазартуға арналған саңылаулар; 2 - қыздырғыш; 3 - 
ванна пеші; 4-ауа арнасы; 5-газ арнасы. 

Сурет 2.3 - Рекуператор 
 
Арналар отқа төзімді керамикалық құбырлы элементтерден тұрады. 

Желдеткішпен қалпына келтірілген ауа түтін каналдарының құбырлы 
элементтерін жуу арқылы күрделі қозғалыс жасайды. Түтін газдарынан 
шыққан жылу канал қабырғалары арқылы өтеді. Рекуператорда ауа 900-
1000°С дейін қызады. 

Регенераторлар-бұл камера, оның ішінде кірпіштен жасалған саптама 
бар. Олар мезгіл - мезгіл жұмыс істейді. Біріншіден, ыстық түтін газдары 
регенераторға түседі, олар саптаманың кірпіштерін қыздырады; 30 минуттан 
кейін түтін газдарының берілуі әдетте тоқтайды және регенераторға отынды 
жағуға арналған ауа кері бағытта беріледі. Осылайша, ауаны жылыту үшін 
пеште екі регенератор болуы керек; олардағы ауа 1000-1200 °C дейін қызады. 

Регенераторлардағы түтін газдары мен ауаның бағытын өзгерту үшін 
Шибер клапандары қолданылады (сурет 2.4).  
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1, 2 – ауа өткізгіштер; 3, 5 – шиберлер; 4 – түтін құбырының алдындағы шибер; 6, 
7-регенераторлар. 

2.4 сурет - Түтін газы мен ауаның бағытын өзгертуге арналған Шибер 
клапандары. 

 
Клапанның тарту жүйесімен өзара байланысқан 3 және 5 екі шибері 

бар, осылайша бір екінші төмендегенде жоғарғы қалыпқа көтеріледі. Сол жақ 
шибер 5 көтерілгенде, оң жақ 3 төмендетілді. Шиберлердің бұл күйінде 2-
түтіктен ауа оң 7 регенераторға түседі, ал сол 6 регенератордан шыққан түтін 
газдары мұржаға жіберіледі.Сол жақ түтік 1 көтерілген сол жақ шибермен 
жабылған 5. Сол жақ шиберді түсірген кезде ауа сол жақ регенераторға 
түседі, ал оң жақ регенератордың мұржасы ашылып, түтін газдары мұржаға 
жіберіледі. 

Ауаны рекуперативті жылыту кезінде тек мұржаның тартылуын реттеу 
үшін қызмет ететін қарағайлы (мұржаның көлденең қимасы, консерваторлар 
немесе регенераторлар және түтін құбыры) шибер орнатылады. 

Түтін газдары түтін құбырында пайда болған тартылыстың арқасында 
пештің жалын кеңістігінен шығарылады, бұл құбырдағы газдар мен ауаның 
тығыздығының айырмашылығынан туындайды. Түтін мұржасындағы тарту 
пештің мұржаларында миллиметр су бағанымен өлшенетін сиретуді 
тудырады. Әдетте қарағайлы 9-12 ММ судың сиретілуі орнатылады. 

Пештің ажырамас бөлігі-металл конструкцияларының күрделі жүйесі 
болып табылатын оны байлау. (Сур. 2.5) 
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1-байланыстар; 2 – тік бағандар; 3, 5 - кронштейндер; 4-сөре; 6 - бұрандама; 7 - 
металл жолақ; 8 - i-арқалық; 9-канал арқалығы. 

Сурет 2.5 - Шыны пештің ванна бөлмесінің металл байланысы 
 
Бұл құрылымдар арка мен бассейннің қабырғаларына шыны 

массасының қысымын қабылдайды; олар жалын кеңістігі мен пештің 
доғасының қабырғаларын іліп қоюға қызмет етеді, сонымен қатар кірпіштің 
кеңеюі немесе шөгуі кезінде оның бұзылуына жол бермейді 

Бекіткіштің негізгі элементі-әдетте жұптасқан болат арналардан 
жасалған 2 тік бағаналар. Бағандар бассейннің түбіне салынған 8 көлденең 
қос таврлы арқалықтарға мықтап бекітілген 9 арналы арқалыққа бекітіледі. 
Әр пучка екі металл жолаққа 7 жатады. Бассейндегі шыны массасының 
қысымы бассейннің жолақтарына тікелей басылған бұрыштарға тоқтауға 
арналған ашасы бар 6 бұрандамалармен қабылданады. 

Колонналардағы жалын кеңістігінің қабырғаларын ілу үшін 5 
кронштейндері орнатылады, олардың үстіне 4 шойын сөрелері (лафеттер) 
қабырға қалауын тікелей көтереді. 

Арка 3 кронштейндеріне ұқсас түрде ілінеді. 
Жоғарыда қарама-қарсы бағандар дөңгелек қималы болаттың 1 

байланысымен өзара байланысты, олар жаңғақтармен бекітіледі, бұл қажет 
болған жағдайда қатайту дәрежесін реттеуге мүмкіндік береді. [1, 15] 
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2.1.2 Шыны қайнату пештерін қалауға арналған материалдар 
 
Шыны пештер отқа төзімді материалдан жасалған. Пешті пайдалану 

жоғары температурада, айтарлықтай механикалық жүктемелерде, шыны 
массасының жегіделік әсері жағдайында жүреді. Сондықтан отқа 
төзімділерге келесі талаптар қойылады: 

1) шыны массасының қысымына, қалаудың салмағына төзуге 
мүмкіндік беретін механикалық беріктік; 

2) ыстыққа төзімділік, яғни жоғары температурада ұзақ мерзімді 
механикалық жүктемелерге төтеп беру мүмкіндігі; 

3) жоғары шыны қарсылық;  
4) жеткілікті температураға төзімділік, яғни температураның күрт 

өзгеруі кезінде құлап кетпеу мүмкіндігі; 
5) кесектердің немесе кірпіштердің дұрыс пішіні және өлшемдерінің 

дәлдігі, оларды кеспей пешті қалау мүмкіндігін қамтамасыз етеді. 
Сонымен қатар, отқа төзімді заттарды сақтауға және тасымалдауға 

арнайы талаптар бар, олар механикалық зақымданудан (бұрыштар мен 
қырлардың сынуын болдырмау үшін) және ылғалдан кейін отқа төзімді 
мұздату мүмкін болса, ылғалдан қорғайды. 

Пештерді төсеу үшін отқа төзімді жабдықтардың келесі түрлері 
қолданылады. 

 
2.1 кесте - Отқа төзімді керек-жарақтың түрлері 

№ Атауы Сипаттамасы 
1 Динас құрамында кемінде 93% кремний бар; тау 

жыныстарынан - кварциттерден (95-97% SiOa) 
жасалған. Кварциттер ұсақталады, әк сүтімен 
араластырылады және алынған массадан өнімдер 
сығылады, содан кейін олар кептіріліп, жағылады. 
Динас 1650 °С дейінгі температураға шыдайды 
және пештің күмбездерін, жалынды кеңістіктің 
қабырғаларын, жанарғыларды, экранды қалау үшін 
қолданылады. Қызған кезде динас айтарлықтай 
кеңейеді, сондықтан ол температураның күрт 
өзгеруімен бұзылады. 

2 Балқытылған 
кварц 

кремний диоксидінен тұрады (99%); ол ерекше таза 
кварц құмынан жасалған. Құм электр пештерінде 
2000°C температурада ериді; 1600-1800°C 
температурада, қамыр тәрізді консистенцияны 
алған кезде, штангалар басылады. Балқытылған 
кварцтан жасалған штангалар пештің бассейнін, 
каналын және кейде өндіріс бөлігін төсеу үшін 
сілтілі емес алюминий-күкірт-силикат әйнегін 
қайнату кезінде қолданылады. Пештің науқанының 
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бастапқы кезеңінде балқытылған кварц шыны 
массамен тез бұзылады, бірақ нәтижесінде пайда 
болған кремний үйіндісі оңай ериді және шыны 
массаны ластамайды. Бассейн жолақтарының 
қалыңдығы 100-150 мм-ге дейін төмендеген кезде 
салқындату (үрлеу) олардың одан әрі 
тұрақтылығына үлкен әсер етеді. Бөренелерді суық 
ауамен үрлеу кезінде қабырға қабатындағы әйнек 
массасы салқындатылады және оның жегіделік 
әсері төмендейді, әйнекте әйнек қайнату басталады 
— шыны массасының салқындатылған қабаты отқа 
төзімділікті одан әрі жегідеден қорғайды. 
Балқытылған кварц жолақтары қалыңдығы 95-100 
мм, ені 250 мм және әртүрлі ұзындықта 
шығарылады, бірақ 1000 мм-ден аспайды. 
Балқытылған кварцтың шеңберлерін төсеу кезінде 
штангалар қарапайым дизайндағы арнайы 
машиналарда конусқа тегістеледі. 
Қыздырылған кезде балқытылған кварц шөгуі 
мүмкін. 

3 Шамот брусья 30-43% А12О3 және 51-66% ЅіО2 бар отқа төзімді 
саздан жасалған. 
Отқа төзімді пластикалық саздар өрт кезінде үлкен 
шөгуді береді, сондықтан саздың бір бөлігі алдын-
ала отқа жағылады. 1300°C температурада 
күйдіргеннен кейін, саз сумен араластырылған 
кезде икемділігін жоғалтады. Күйдірілген саз 
ұнтаққа ұсақталады, електен өткізіледі және белгілі 
бір фракциялар шикі пластикалық балшықпен 
араластырылады. Өнімдер осы массадан 
дайындалады. Төменгі және қабырғалық барлар 
тегістеу, қалыпты кірпіш басу арқылы 
қалыптасады. 
Өрт сөндіргіш пештің түбін төсеу үшін 
қолданылады. Қыздырған кезде шамот 2% дейін 
шөгуі мүмкін . 

4 Каолин 
жолақтары 

құрамында кемінде 39% А1203+ТiО2, құрамында 
кемінде 63% А1203+ТiО2 бар жоғары глиноземді 
брустар ерекше таза каолин сазының ұнтақтарынан 
және басқа да жоғары глиноземді шикізаттан суық 
күйде қалыптастырылады, содан кейін күйдіріледі. 
Дайын жолақтардың өлшемдері 250 X 400 X 500 мм 
ағынды жолақтар — 300 X 400 X 1 100 мм. Аталған 
жолақтар эксперименттік әйнектерді қайнату 
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кезінде пештер бассейнін төсеу үшін, сондай-ақ 
алюминий-силикат әйнегін қайнату кезінде өндіріс 
бөлігін қоршау үшін қолданылады. Қыздырылған 
кезде каолин мен жоғары глиноземді жолақтар 1% 
дейін шөгуі мүмкін. 

5 Электрлендірілге
н отқа төзімді 

графит электродтары бар электр пештерінде әртүрлі 
қоспалармен жоғары глиноземді шикізатты 
балқыту арқылы алынады. Балқыма жиналмалы 
графит пішіндеріне құйылады. Ол үшін пеш 
еңкейіп, ~ 1900°C температурада балқып, жылу 
оқшаулауы бар қалыптарға түседі, онда жолақтар 
баяу салқындатылады; сонымен бірге олар 
күйдіріледі. 

6 Муллитті брусья құрамында 88-98% муллит (3Al2О3-2SiО2) бар, олар 
электр пештерінде бокситті балқыту арқылы 
жасалады. 

6 Корунд 
жолақтары 

құрамында 80-99% Al2О3 бар; электр пештерінде 
техникалық глиноземді балқыту арқылы алынады. 
Электр пештерінде алынған отқа төзімді заттар 
қызған кезде олардың мөлшерін өзгертпейді. Олар 
пеш бассейндерін (сілтілі және тәжірибелік 
әйнектерді қайнату кезінде), сондай-ақ 
қыздырғыштардың тақталарын төсеу үшін 
қолданылады. 

 
2.1.3 Шыны қайнату пештерін жылытуға арналған отын 
 
Электр пештерінде алынған отқа төзімді заттар пеш бассейндерін 

(сілтілі және эксперименттік әйнектерді қайнату кезінде), сондай-ақ 
қыздырғыштардың кірістерін төсеу үшін қолданылады. 

Табиғи газ шыны пештерді жылыту үшін кеңінен қолданылады. Ол 
жоғары калориялық құндылығымен ерекшеленеді, арнайы қоймаларды қажет 
етпейді, пешке ешқандай бүріккіш құрылғыларсыз беріледі. Табиғи газды 
жағуға арналған құрылғылар-диаметрі 51-76 мм, газ клапандарымен 
жабылған қарапайым құбырлар. 

Ауа қоспасындағы табиғи газ жарылғыш, сондықтан онымен жұмыс 
істеуге тек оқудан өткен адамдар ғана рұқсат етіледі. 

Мазут-бұл мұнайды айдау өнімі (тұтқыр, майлы), жоғары калориялық 
құндылығымен ерекшеленеді. 

Мазут құрамында 0,15-3,5% күкірт бар және аз күкіртті (0,5% күкірттен 
артық емес), күкіртті (1% күкіртке дейін) және көп күкіртті (3,5% күкіртке 
дейін) болып бөлінеді. 

Шыны қайнатуда аз күкіртті мазут немесе төтенше жағдайларда 
күкіртті мазут қолданылады. Көп күкіртті мазутты қолдануға болмайды, 
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себебі күкірт жанған кезде ЅО2 түзеді, ол пештің атмосферасында бола 
отырып, күкіртті газдың шыны массадан шығарылуына жол бермейді және 
осылайша оның ағаруын нашарлатады. 

Мазут алты маркаға бөлінеді: 20, 40, 60, 80, 100 және 200. Бренд 
неғұрлым жоғары болса, мазут соғұрлым қалың болады және соғұрлым тез 
қатады, яғни оның сапасы соғұрлым төмен болады. Сонымен, 20 маркалы 
мазут 5°C, ал 200 маркалы мазут—36 °C. мазуттың мазут құбырларында 
қатып қалуын болдырмау және саптамаларда жақсы бүрку үшін оны мазут 
қоймаларында қыздырады. Мазут құбырлары әдетте бу құбырларымен бірге 
салынып, жылу оқшаулауымен жабылған. Мазуттың маркасы неғұрлым 
жоғары болса, соғұрлым жоғары температураға дейін қыздыру керек. 
Мазутты қыздырудың қажетті температурасын номограмма бойынша 
анықтайды. Шыны пештерді жылыту үшін 200 маркалы Мазут 
қолданылмайды, себебі ол мазут құбырларында қатып қалады. 80 және 100 
маркалы мазут құбырларда, әсіресе суық мезгілде қатып қалуы мүмкін. 
Шыны пештерді жылыту үшін 40 және 60 маркалы мазут өте қолайлы, оны 
80-100°C дейін қыздыру жеткілікті. 2.6 Суретте шуховтың саптамасы 
ұсынылған. Мазут 5 Ішкі түтікке 3 құбыр арқылы, ал 2 ішкі және сыртқы 
түтік арасындағы қуысқа 6-бу құбыры арқылы беріледі. Мазутты саптамаға 
беру 4 клапанымен, ал бу беру сыртқы түтікті 2 бұрау арқылы реттеледі.  

 
1-саптама; 2-сыртқы түтік; 3, 6 - құбырлар; 4-клапан; 5-ішкі түтік. 

2.6 сурет - Шуховтың мазутты жағуға арналған форсункасы 
 
2.1.4 Шыны пештерін жөндеу және қызмет көрсету 
 
Шыны қайнату пештерін жөндеу ағымдағы, ыстық және суық болып 

бөлінеді. Шыныталшық зауыттарында тек ағымдағы және суық жөндеу 
жұмыстары жүргізіледі. Өндірісті біраз уақытқа тоқтату қажет болған ыстық 
жөндеу әдетте экономикалық тұрғыдан тиімсіз. Ыстық жөндеу пеш науқаны 
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басталғаннан кейін 8-10 айдан кейін жүргізіледі; мұндай жөндеу процесінде 
саптамаларды, регенераторларды ауыстыру көзделеді. 

Ағымдағы жөндеу пешке профилактикалық күтім жасауды қамтиды 
және пештің қалыпты жұмысын бұзбай жүргізіледі. Ағымдағы жөндеу 
кезінде мынадай жұмыстар орындалады: пайдалану процесінде күйіп кеткен 
сыналарды ауыстыру, қарау терезелерін бітеу, жалындарды және тістерді 
ішінара ауыстыра отырып, жүрістегі оттықтарды жөндеу, регенераторларды 
(немесе рекуператорлардың газ арналарын) балқытылған шихтадан және 
шихта шаңын сығылған ауамен немесе бумен үрлеп тазарту, бассейннің 
білеулері бұзылған жерлерде бассейннің қабырғаларында да, шыны массада 
да тоңазытқыштарды орнату, отқа төзімді жерлерде қосымша желдеткіш 
орнату. 

Суық жөндеу 11-18 ай жұмыс істегеннен кейін пештің толық 
тоқтауымен және студиясымен байланысты. Суық жөндеу кезінде жұмыс 
камерасының барлық кірпіштері тек ескі іргетас пен байламды сақтай 
отырып толығымен ауыстырылуы мүмкін. Бірақ көбінесе науқан жаңа 
кезеңде пештің астында сақталады. Пештің алдында одан әйнек 
шығарылады. Шыны массасын шығарудан 2-3 сағат бұрын пешті жүктеу 
тоқтатылады, ал пештегі температура шыны массасының төменгі қабаттарын 
жылыту үшін әдеттегіден 20-30 °C жоғары көтеріледі. 

Шыны масса бассейннің қабырғасында тесілген саңылау арқылы 
алдын-ала салынған науаға шығарылады. Науа ішінен отқа төзімді кірпішпен 
қапталған металл жақтаудан жасалған. Шыны массаның науа бойымен ағуы 
үшін оның көлбеу бұрышы кемінде 15 болуы керек . Шыны масса шұңқырға 
шығарылады, оны 200-250 мм сумен толтыруға болады. Шығару кезінде 
шыны масса құбыршектердің суымен мол суарылады. Пештен шығарылған 
шыны масса пешті қайнату және шыны қайнату үшін 
пайдаланылатындықтан, шұңқыр алдын-ала қоқыстардан тазартылып, сумен 
жуылуы керек. 

Жуынатын пештің түбін мұқият төсеу керек. Бассейннің төменгі және 
қабырға арқалықтары ешқандай ерітіндіні қолданбай (құрғақ) 
орналастырылады. Тігістердің тығыздығы пышақпен немесе портативті 
шаммен жарықтандырумен бақыланады. Төсеу кезінде іргелес жолақтар 
сынған бұрыштар мен беттер төменнен болатындай етіп орналастырылған. 15 
мм-ден асатын чиптері бар жолақтар жарамсыз. Көлденеңдігін қалау түбін 
тексеріп деңгейі бойынша. Бассейнді төсеу кезінде бір уақытта штангаларды 
байлау жүзеге асырылады. 

Жалынды кеңістіктің және күмбез плиталарының аспалы 
қабырғаларына арналған лафеттер мен кронштейндер қатаң деңгейде 
орнатылады. Аспалы қабырғалар пештің бойлық осьіне параллель болуы 
керек; олар сазды-динас ерітіндісіне қойылады (6 салмақ. № 1 електен 
өткізілген ұнтақталған динас және 1 салмақ. суға қаймақ тәрізді 
консистенцияға дейін араласқан отқа төзімді саз). Динас кірпіштерінің 
арасындағы ерітінді қабатын жұқа етіп жасау үшін, оны кірпіштен ағаш 
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кескішпен түрту арқылы тігістерден қысады. Қабырғалардың қалыңдығы 500 
мм болуы керек. Жалын кеңістігі мен бассейннің қабырғалары тіктеуішке 
қойылады. 

Пештің доғасы қалыпқа қойылады, оны төсеу аяқталғаннан кейін 
бөлшектейді және пештен шығарады. Пішін қатаң түрде деңгейге сәйкес 
орнатылады және ол доғаның негізгі өкшелерімен дұрыс үйлесуі керек. 
Қалыптың салмағы бойынша деформацияланбауы үшін шеңберлер бір-
бірінен 75 см-ден аспайтын қашықтықта орнатылады. Қойманы төсеу үшін 
сұйық сазды-динас ерітіндісі қолданылады. 

Кірпіштің сапасына ерекше назар аударылады: пештің ішіне қарайтын 
жағында сынған бұрыштар болмауы керек. Доғаның қалыңдығы 300 мм-ге 
тең; доғаның көлденең тігістерін байлау үшін кірпіштің жартысын қолдануға 
болмайды, ол үшін бір жарым кірпіш қолданылады. 

Сонымен қатар, қыздырғыштар мен регенераторлар (немесе 
рекуператорлар) жөнделеді. Қыздырғыштардың доғалары пештің доғасы 
сияқты орналастырылған. 

Регенераторлардың (немесе рекуператорлардың) қабырғалары үшін 
сазды-сазды ерітіндіге (4 салмағы) салынған А класындағы (1-сорт) 
кірпіштен жасалған кірпіштер қолданылады. сағ. ұнтақталған шамот және 
салмақ. суға қаймақ тәрізді консистенцияға дейін араласқан отқа төзімді саз). 
Рекуператорлардың керамикалық элементтері газ өткізбейтін жабындармен 
тығыздалады. 

Динас кірпішінде температуралық тігістер қалады-саңылаулар 
(кірпіштің ұзындығы 100 см-ге 1 см алшақтық негізінде). 

Құрылыс жұмыстары аяқталғаннан кейін барлық қалыптар алынып, 
пеш қоқыстан тазартылады. Пештен шаң мен ұсақ қоқыс сығылған ауамен 
шығарылады. 

Пешті бассейнге жібермес бұрын шыны шайқас немесе эрклез (ағызу 
шұңқырынан шыны масса) құйылады. Ұрыс мөлшері бассейннің жалпы 
сыйымдылығының 25-30% құрауы керек. 

Пешті шығару, яғни кептіру және оны шыны қайнату температурасына 
дейін қыздыру отқа төзімді қыздыру жылдамдығын қамтамасыз ететін 
кестеге сәйкес жүзеге асырылады. Тым тез қызған кезде отқа төзімді кірпіш, 
әсіресе динас, жарылып кетуі мүмкін, ал пештің доғасы тіпті құлап кетуі 
мүмкін. Династың ең үлкен кеңеюі 200-350 °C және 550-600 °C 
температурада жүреді.осы температураларда көлемнің күрт өсуі династы 
құрайтын кремний құрылымының өзгеруімен байланысты. 

Пешті қыздыру кезінде күмбездің көтерілуін бақылау үшін маяктар 
орнатылады: үшеуі қайнату бөлігінің күмбезінде, екеуі рекуператордың 
күмбезінде және біреуі өндіру бөлігінің күмбезінде. Температураны пештің 
қайнату және жұмыс бөлігіне және рекуператорға (регенераторларға) 
орналастырылатын термопарлармен бақылайды. 450 С дейінгі температура 
сынапты термометрмен бақыланады, ол кептеліп қалады. 
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Пешті өсіру рекуператорларды (регенераторларды) қыздырудан 
басталады. Ол үшін олардың астына от жағатын немесе керосин жағатын 
орын орнатылады немесе рекуператорлардың (регенераторлардың) астына 
жанғыш газ шығарылады. Пеш рекуператор (немесе регенератор) арқылы 
650-700 °C дейін қызады, содан кейін негізгі қыздырғыштармен жылытуды 
жалғастырады. Бұл уақытта жалын кеңістігіндегі газдардың қысымын мұқият 
бақылау керек. Пеш рекуператорлар (немесе регенераторлар) арқылы қызған 
кезде түтін газдары температуралық тігістер және қарау терезелері арқылы 
шығарылады, соның салдарынан пеш біркелкі немесе біркелкі қызады. 
Негізгі қыздырғыштармен қыздыруға ауысқаннан кейін пештің газ режимі 
күрт өзгереді, себебі түтін газдары рекуператор (немесе регенераторлар) 
және түтін құбыры арқылы шығарылады. Мұржада пайда болған тарту, өз 
кезегінде, пеште үлкен вакуум тудыруы мүмкін және тез салқындауға 
байланысты бассейн жолақтарының жарылуымен бірге суық ауаның 
сорылуына әкелуі мүмкін. Сондықтан, бассейнді шыны массамен қайнатпас 
бұрын, пеште оң қысымды ұстап тұру керек. 

Кейде жанғыш газ пеші жұмыс істеп тұрған кезде оны жылыту үшін 
пештің қайнату бөлігінің периметрі бойынша орналастырылған қосымша газ 
қыздырғыштары қолданылады. 

Пешті өсіру кезінде оның жағдайын, әсіресе қойманы мұқият бақылау 
керек. 

Кезінде ұлғайтылған мөлшерлерін жинақтау бірте-бірте әлсіретуге 
байланысты. Байланыстардың кернеуін реттеу 120 - да басталып, 1200°C-та 
аяқталады; 120-700 °C температура аралығында ол әр сағат сайын, ал 700-ден 
1200 °C-қа дейінгі температурада-ауысымда екі рет жүзеге асырылады. Тым 
тығыз байланыстар кірпіштің деформациясын, жарықтардың пайда болуын, 
бағандардың бүгілуін және тіпті байланыстардың үзілуін тудырады; 
әлсіреген байланыстар - доғаның біркелкі емес шөгуі және кірпіштер 
арасында кең саңылаулардың пайда болуы, бұл доғаның құлауына әкелуі 
мүмкін. 

 

 
1-қалыпты; 2-жеделдетілген 

Сурет 2.7 - Жуынатын пешті қыздыру кестесі 
 
Қайнату бассейнінің ауданы 30 м3 болатын рекуперациялық пешті 

өсіру 8 тәулікке созылады; жылдамдатылған балапанға өту кезінде – 5 
тәулікке дейін. Жылдам өсіру кезінде пеш кептіріліп, желдеткіш толтыру 
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қалтасы арқылы айдалатын ыстық ауамен 200°дейін қызады. Әрі қарай 
қыздыру негізгі қыздырғыштармен, алдымен (600-650°C дейін) керосинмен, 
содан кейін жанғыш газ немесе мазутпен жүзеге асырылады. 

Жедел өсіру кезінде негізгі арка асбест немесе шыны матамен екі 
қабатта жабылған, арка оқшаулауы 500°C температурада алынып тасталады, 
шамамен 1350°C температурада олар пешті қайната бастайды, алдымен тек 
ұрыс, содан кейін зарядпен күрес басталады. Шикіқұрам мен ұрыстың келесі 
порциясы алдыңғы порция түпкілікті ерігеннен кейін ғана көміледі. 

Шыны пеш күрделі қондырғы болып табылады және мұқият күтімді 
қажет етеді. Шыны ыдысқа жұмыс істеп тұрған пешті қараусыз қалдыруға 
қатаң тыйым салынады, ол жанарғыдағы отынның тұрақты жануын, газдың 
немесе мазут пен будың қысымын, ауа шиберлерінің жағдайын 
(регенеративті жылыту кезінде), пеш пен аспаптарды суыту үшін ауа мен 
судың берілуін тұрақты бақылауға міндетті. Жану немесе жалынның 
бағытын өзгерту кезінде саңылаулар мен газ оттықтарын реттеуге тыйым 
салынады. Пешті қарау терезелері арқылы тек көгілдір көзілдірікпен көруге 
болады, ал пештен алынған әйнек үлгілерін қарапайым көзілдірікпен қарау 
керек, себебі сынама кенеттен жарылып, көзге зақым келтіруі мүмкін. 

Пешке отын беру тоқтатылған жағдайда отын беру күтпеген жерден 
қайта басталған кезде жарылыстар мен жарқылдардың алдын алу үшін газ 
құбырын (немесе мазут құбырын) дереу жабу қажет. Пештің тез суып кетуіне 
жол бермеу үшін әйнек өндіруді тоқтатып, пештің барлық терезелерін 
жауып, түтін шығарғышты төмендету керек. Су беруді тоқтатқан кезде 
апаттық қорға көшу қажет, ал ол болмаған жағдайда - деңгей өлшегішті және 
сумен салқындатқышы бар барлық аспаптарды алып тастау және 
тоңазытқыштардың шығатын келте құбырларын бу шығару үшін 
магистральдан ажырату қажет. 

Пештің газ шаруашылығына ерекше назар аудару керек, себебі 5-15% 
табиғи газдың ауамен қоспасы жарылғыш. Газ құбырларындағы қысым 
рұқсат етілгеннен жоғары төмендеген немесе жоғарылаған кезде газ беруді 
дереу тоқтату керек, содан кейін барлық ысырмаларды жауып, шүмектерді 
ашып, газ өткізгіштерді қауіпсіздік шамдарымен қосу керек. Газдың қалыпты 
берілуін қалпына келтіргеннен кейін, газды оттыққа жібермес бұрын, газ 
құбырын үрлеу шамдары арқылы 2-3 минут ішінде үрлеу керек. 

Жалын бағытын ауыстыру-қауіпті операция; қолмен ауыстыру кезінде 
жарылыстарды болдырмау үшін олар келесідей әрекет етеді: алдымен газдың 
ауыстыру ысырмасын жауып, ванна пешіне газдың толық тоқтағанына көз 
жеткізгеннен кейін шиберлерді ауыстырып қосады, содан кейін қарама-қарсы 
жанарғыдағы газдың ауыстыру ысырмасын ашады. Болдырмау үшін 
кездейсоқ ашуға немесе жабуға газ крандарын, олардың керек түсіруге 
қаламдар, бірақ олар әрдайым болуы тиіс. [15, 18] 
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Тақырып 2.2 Үздіксіз Шыныталшықты өндіруге арналған жабдық 
 
2.2.1 Шыны иіру агрегаттары 
 
Өнеркәсіпте үздіксіз Шыныталшықты өндіру үшін СПА-6С және СПА-

Зс шыны тоқығыш агрегаттары пайдаланылады. Әрбір қондырғы сәйкесінше 
6 және 12 секцияларды біріктіреді, олардың әрқайсысы тәуелсіз қондырғы 
болып табылады және мыналарды қамтиды: электр пеші, электр пешіне 
шыны шарларды тиеу және мөлшерлеу жүйесі, талшықтарды майлауға және 
оларды жіпке желімдеуге арналған құрылғы, электр жабдықтары және 
пештің технологиялық режимін автоматты түрде реттеуге арналған 
құрылғылар, талшықты тарту механизмі және жіпті орауышқа орау. 

 
 

1 - негізгі бункер; 2-аралық бункер; 3-шыны балқыту ыдысы; 4-майлайтын Білікше; 
5-жіп жинағыш; 6-тарату механизмі; 7-белдек ұстаушы; 8-айналмалы үстел; 9-қарапайым 

жіптер 
Сур. 2.8 - Шыны балқыту ыдысын саңылаулы тиеу кезінде екі сатылы 

тәсілмен шыны жіптерді алудың технологиялық схемасы 
 
Шыны иіру қондырғыларын жасамас бұрын, Шыныталшықтар жеке 

қондырғыларда алынды. Жекелеген қондырғылар біріктірілген 
агрегаттардың бірқатар артықшылықтары бар: қондырғының жекелеген 
тораптарының ықшам орналасуы, өндірістік алаңдарды үнемді пайдалану, 
шыны шарларды, электр энергиясын, суды, майлағышты орталықтандырып 
беру және пайдаланылған су мен майлағышты алып тастау; белдектерді 
механикаландырылған түрде беру және дайын өнімді тасымалдау; пештерге 
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қызмет көрсетудің кеңейтілген фронты және еңбек жағдайлары 
жақсартылған. 

Шыны балқыту агрегаттары конструкциясының негізіне шыны балқыту 
ыдысы мен орау аппаратына оператордың бір мезгілде қызмет көрсетуін 
көздейтін қысқартылған технологиялық желі салынған.  

 
 

1 - негізгі бункер; 2-шыны шарлар; 3-қоректендіретін бұлақтар; 4-кескіш; 5 — 
шыны балқыту ыдысы; в-деңгей датчигі; 7-ине ұстағыш; 8-деңгей реттегіші; 9-қарапайым 
жіптер; 7о-майлайтын білікше; 77-жіп жинағыш; 12-төсеу механизмі; 13-белдек ұстаушы; 

74-айналмалы үстел 
2.9 сурет - Шыны балқыту ыдысын құбырға салу кезінде екі сатылы 

әдіспен шыны жіптерді алудың технологиялық схемасы 
 

Әрбір жұмыс орны мыналарды қамтиды: электр пеші, қалыптау 
құрылғысы, майлау құрылғысы, қабылдау-орау механизмі. Екі сатылы 
әдіспен бастапқы әйнекті балқыту екі қабатты шыны ыдыстардағы әр жұмыс 
орнында жүзеге асырылады, онда әйнек түйіршіктер түрінде келеді (шарлар, 
эрклез, штабиктер және т.б.). 

- Сур. 2.8, 2.9 әр түрлі шыны шариктерді жүктеу жүйесінде шыны 
жіптерді алуға арналған екі қабатты шыны агрегаттардың (СПА) 
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технологиялық сызбалары ұсынылған: саңылауларды жүктеу (сурет 2.8) және 
түтік (сурет 2.9). 

Саңылаулы тиеу кезінде негізгі 1-бункерден шыны шарлар 2-бункерге 
келіп түседі, ол жерден өздігінен ағатын 3-шыны балқыту ыдысына беріледі, 
онда олар балқытылады. Ыдыстың (фильерлік пластинаның) түбінде 
орналасқан фильер саңылауларынан ағатын әйнектің балқытылған ағыстары 
ауада немесе кинофильдік тоңазытқыштың көмегімен салқындатылады, 4-
құрылғыда майланады, жіп жинағышта бір байламға жиналады 5, жіп 
салғышқа салынады 6 және белдекке оралады 7. Процестің ерекшелігі-
орамалы құрылғы бір уақытта шығатын құрылғы болып табылады, 
яғни.дискіге қарсы қалыптау жүзеге асырылады. Тоқыма жіптерінің диаметрі 
3-14 мкм аралығында, орау жылдамдығы 50-100 м/с жетеді. 

2-Бункер-көлбеу түбі бар қорап. Арасындағы қабырға қораптары және 
түбі бар щель өту үшін шарлар. Қораппен бір уақытта жасалуы мүмкін 
көлбеу науа шарларды тиеу құрылғысына, содан кейін екі қабатты ыдысқа 
береді. 

Құбырды жүктеу кезінде (сурет 1.8) 2 шыны шариктер 1 шығыс 
бункеріне үздіксіз немесе мезгіл-мезгіл беріледі. Бункердің түбіндегі саңылау 
арқылы шарлар қоректендіретін ағындарға енеді 3. Әр ағында шарлардың 
ағын арқылы шыны балқыту ыдысына берілуін реттейтін диспенсер бар 5. 
Дозаторға сигнал шыны балқыту ыдысындағы шыны массасы деңгейінің 
датчигінен түседі. Деңгей сенсорын орнату үшін шыны шариктер кірмейтін 
қосымша түтік бар. 

Шыны иіру агрегатының жоғарғы бөлігінде қоршаумен қоршалған алаң 
бар, онда электр пештері, пеш трансформаторлары, шыны шарлары бар 
бункерлер, шарларды мөлшерлеу жүйесі және бірқатар жағдайларда 
араластырғыштары бар майлағышқа арналған бактар орналастырылады. 
Жоғарғы алаңнан шыны шарларды бункерлерге құю, электр пештері мен 
басқа да жабдықтарға қызмет көрсету жүзеге асырылады. 

Айналдырушы тетіктері орнатылған ішіндегі қаңқа агрегат. Агрегаттың 
ішінде секциялар бойынша суды, майлағышты және электр энергиясын 
автономды ажыратуға арналған жүйелер бар және қанықтыру дроссельдері 
немесе пеш трансформаторларына арналған басқарылатын шұралар 
орналастырылады. Оператордың жұмыс орнының жанында шығыңқы 
майлайтын құрылғы, белдек ұстағышы бар бұрылмалы үстел, жіп нұсқағыш, 
жіп нұсқағыштың көлденең жылжуының қол жетегінің тұтқасы және белдек 
ұстағыштың айналуын қосу және тоқтату үшін аяқ басқыштары орналасқан. 
Орау механизмінің барлық айналмалы бөліктері қорғаныс қаптамасымен 
қоршалған. Операторларды қыздырылған филер пластинасының тікелей 
жылу әсерінен қорғау үшін әр бөлімде сумен салқындатылған шыны 
экрандар бар. 

Қондырғыға қызмет көрсететін оператор шыны таяқшамен барлық 
талшықтарды бір байламға жинап, оны жіп жинағышқа салады, онда 
талшықтар майланып, бір-біріне жабысып, жіп қалыптастырады. Оператор 
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қалыптасқан жіпті орауыштың шетіне орайды және сонымен бірге шыны 
жіпті орау механизмін қамтиды. Белдек ұстағыштың берілген жылдамдығын 
анықтағаннан кейін 2-3 секундтан кейін оператор тез қозғалатын жіпті жіптің 
саңылауына айналдырады. Осы сәттен бастап белгілі бір қалыңдықтағы 
шыны жіпті орауышқа орау циклы басталады. Толық қаптаманы орағаннан 
кейін (белгілі бір уақыт аралығында) жіп тартылуды тоқтатпай, бір 
катушкадан екіншісіне автоматты түрде толтырылады, оператор тек қосалқы 
катушкадан жіптен орауышты алып тастайды және жаңа орауышты 
орнатады. Орау циклін үздіксіз жүргізуге болады, оның ұзақтығы қалыптау 
аймағындағы рұқсат етілген үзілістерге байланысты. 

Шыныталшықты өндіру цехында ауа температурасы 23-27°С, ал 
салыстырмалы ылғалдылық 60-70% аралығында болуы керек. 

 
2.2.2 Электр пешінің құрылысы және жұмыс принципі 
 
Электр пеші (сурет 2.10) 1 қаңқадан, 2 шыны балқыту ыдысынан, 4 ток 

өткізгішінің қысқыштарынан, 6 жылу оқшаулағышының керамикалық 
түтіктерінен тұрады 5. Электр пешінің қаңқасы-болат бұрыштардан жасалған 
өлшемдері 550x450x300 мм тікбұрышты жақтау. Раманың түбінде бойлық 
осьтің екі жағында, 50 мм қашықтықта, ыдыстың төменгі қабатын бекіту 
үшін оған параллель екі бұрыш дәнекерленген. Жақтаудың бүйірлерінде ток 
өткізгіштердің қысқыштары үшін 3 металл тіректері бар. 

 

 
 

1-қаңқа; 2 - шыны балқыту ыдысы; 3 - ток өткізгіштің қысқыштарына арналған 
алаңдар; 4 - ток өткізгіштің қысқышы; 5-жылу оқшаулау; 6-керамикалық түтік. 
 

Сурет 2.10 - Шыны балқыту ыдысы бар электр пеші 
 
Шыны балқыту ыдысын электр пешіне монтаждау алдында ол 

рұқсаттарды ескере отырып, сызбада көрсетілген өлшемдерге сәйкестігіне 
тексерілуі тиіс. 

Ток өткізгіштердің қалыңдығы мен өңдеу сапасына және фильердің 
ішкі диаметріне ерекше назар аудару керек (калибрлермен тексеріңіз). 
Ыдыстардың дәнекерленген тігістері герметикалық болуы тиіс, жарықтарға, 
газ көпіршіктеріне, фильердің зақымдалуына жол берілмейді. Ыдыстардың 
текшелік сынақтарын жүргізу ұсынылады, олардың барысында ыдыстарда 
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жергілікті қызудың болмауын, сондай-ақ герметикалығын тексеру қажет. 
Орнында түзету қиын ақаулар анықталған жағдайда ыдысты дайындаушы 
зауытқа қайтарады. 

Электр пештерін жинауды тік бағытта қозғалатын алаңы бар стендте 
(электр пешінің қаңқасын орнату үшін) және өлшеу аппаратурасы бар электр 
жабдығы жүргізеді. Электр пешін орнату ток өткізгіштердің қысқыштарын 
ыдысқа бекітуден басталады. Әр қысқыштың пластинасында (сурет. 2.11) үш 
жағынан диаметрі 10 мм цилиндрлік канал өтеді, ол арқылы электр пеші 
жұмыс істеген кезде су ағып кетеді. Жылу алу жылдамдығын арттыру үшін 
қысқыш тақталар мыстан жасалған. Су мөлшері оның шығысындағы 
температура 50 °C-тан аспайтындай етіп реттеледі. 

 

 
1 - су арнасы; 2 - бекіту бұрандамаларына арналған саңылаулар; 3 - фитингтер 

Сурет 2.11 - Ток сымының қысқыш тақтасы 
 
Қысқыштардағы ток өткізгіштер мен икемді шиналарды бекіту үшін 2 

екі саңылау бар. Монтаждау алдында қысқыштардың саңылаусыздығы 0,3 
МПа кем емес артық қысым кезінде түйіспелі беттердің тазалығы мен 
параллельділігін тексереді. Тығыздау алдында бұл беттер оксид пленкасынан 
тазартылады.  

Ток өткізгіші жоқ учаскедегі қысқыштардың екі пластинасының 
арасындағы саңылауға ток өткізгіштің қалыңдығына тең қорғасын 
тығыздағышы орнатылады. 

Қысқыштардың ұшынан ыдыс корпусының соңғы қабырғасына дейінгі 
қашықтық тамырлардың түріне байланысты 15-тен 35 мм-ге дейін өзгереді. 
 Ток өткізгіштердің қысқыштарын бекіту кезіндегі операциялардың реттілігі 
нұсқауларға қатаң сәйкес келуі керек. 

Ток өткізгіш қысқыштары бар шыны балқыту ыдысы монтаждау 
стендіне орнатылған электр пешінің қаңқасын орналастырады. 
Филер тақтасы раманың түбіне параллель болуы керек және, әдетте,оның 
төменгі бетімен бірдей жазықтықта болуы керек. 
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Талшық филе пластинасының жоғары сулануына бейім әйнектен 
жасалған кезде, пластина рамадан 5-15 мм төмен шығарылады. 

Ыдыстың түтікшелері тығындармен жабылады және ыдысқа 
қалыңдығы 10 мм отқа төзімді жабынның қабатын жағады. Содан кейін 
ыдыстың түтіктеріне керамикалық түтіктер қойылады, олар ыдыстың 
үстіндегі оқшаулау қабатын арттырады және оқшаулау бөліктерінің ыдысқа 
енуіне жол бермейді.  

Электр пештерін төсеу үшін отқа төзімді жабын қолданылады 
(глинозем - 90%, құрамында темір жоқ каолин - 10%, асбест-30 айн.  100% - 
дан жоғары), көбік самоталы кірпіш, көбік әйнегі (совелит), шамот үгіндісі, 
отқа төзімді саз, асбест парағы. 

Пештің оқшаулауының ішкі қабаты кірпіштен, сыртқы қабаты көбік 
әйнегінен (совелиттен) жасалған. Ыдыс пен кірпіштің арасындағы кеңістік 
судың минималды мөлшерімен жабылған 75% глинозем мен 25% каолиннен 
тұратын шликер массасымен құйылады. 

Ыдыс үстіндегі бос орын сынған кірпішпен толтырылады. Жақтаудың 
жоғарғы бөлігі көбік әйнегімен немесе совелитпен жабылған. Барлық 
жарықтар мен тігістер 4:1 қатынасында (көлемі бойынша) асбест қосылған 
отқа төзімді сазбен жабылған. Содан кейін электр пеші көтеріліп, төселіп, 
филер білігін сүртеді. Электр пеші СПА-ға орнатылады, электрмен 
жабдықтау және сумен салқындату жүйелеріне қосылады, кептіруден кейін. 
 Кептіру кезінде пеш біртіндеп (2 сағат ішінде) 700-800°C дейін қызады және 
жабында пайда болатын жарықтар сүртіледі. 

Оқшаулауды кептіргеннен кейін, екі қабатты ыдыс жұмыс 
температурасына дейін қызады, өлшенген деңгейдің шыны массасын қолмен 
ерітеді, содан кейін олар шыны шарларды автоматты түрде жүктейді және 
Шыныталшықты өндіруді бастайды. 

Үздіксіз Шыныталшықты өндіру процесінде қондырғыға жеткізілетін 
барлық электр энергиясы жылуға айналады, цехқа шығарылады немесе сумен 
бірге жеткізіледі. 
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2.2.3 Шыны шарларды автоматты түрде жүктеу жүйесі 
 

 
 

1 - шығыс бункері; 2-шыны шарлар; 3-шайқайтын ағындар; 4 - диспенсердің ілмегі; 
5-диспенсер; 6-кескіш; 7-шыны балқыту ыдысы; 8-деңгей датчигі; 9-ине ұстағыш; 10-

деңгей реттегіші; 11-электромагнит. 
 

Сурет 2.12 - Шыны шарларды автоматты түрде жүктеу схемасы 
 
Шыны шарларды автоматты түрде жүктеу жүйесіне (сурет 2.12) 

мыналар кіреді: 1 шығыс бункері, 5 диспенсер, 3 ағындарды қоректендіретін 
және 8 шыны масса деңгейінің датчигі. Бункер мезгіл-мезгіл шыны 
шарлармен толтырылады. 

Ажыратқыш пен ысырма 11 электромагнитпен немесе қозғалтқышпен 
қозғалады. Кескіш пен ысырманың арасындағы қашықтықты өзгерте отырып, 
әр ағын арқылы ыдысқа түсетін шарлардың санын (бір, екі немесе үш) 
реттеңіз. Ыдыстағы шыны массасының деңгейі төмендеген кезде 8-деңгей 
датчигі 10-деңгей реттегіші арқылы дозатордың жетегіне сигнал береді. 6 
кескіш көтеріледі, 4 ысырмасы бір уақытта түсіріледі. Олардың арасындағы 
шарлар ағындар арқылы ыдысқа өтеді. Шарлардың өтуі үшін жеткілікті аз 
экспозициядан кейін, кескіш диспенсер жетегімен бастапқы күйіне оралады, 
ал ысырма ағыннан шығады, ал шарлардың тірегі кескішке түседі. Шарларды 
алғаннан кейін ыдыстағы шыны массасының деңгейі артады, ал реттегіш 
диспенсерді келесі деңгейдің төмендеуіне дейін ажыратады. Егер деңгей 
сенсоры сигнал беруді жалғастырса, онда шарлар қайта жүктеледі. Жиі қайта 
жүктеу туралы куәландырады жаман реттеуіштің баптау деңгейі туралы не 
жеткіліксіз балқыту қабілеті ыдыс. 

Ыдыстағы шыны массасының қажетті деңгейі инені қажетті биіктікке 
көтеруге немесе түсіруге және оны осы жағдайда бекітуге мүмкіндік беретін 
ине ұстағыштың көмегімен 9 орнатылады. Кейбір жағдайларда филер 
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пластинасын қыздыру әртүрлі түтіктерге бір жүктеме кезінде келетін шарлар 
санының арақатынасымен өзгереді. 

 
2.2.4 Майлағышты беру және жағу жүйесі 
 
Майлағыш құбыржолдар арқылы оны дайындау бөлімшесінен шыны 

иіру агрегаттарының жоғарғы алаңында орналасқан майлағышты сақтауға 
арналған араластырғышы бар бакқа айдалады. 

Бактардан құбыржолдар жүйесі бойынша майлаушы әрбір секцияға 
майлаушы құрылғымен резеңке құбыршегі қосылған жеке келте құбырмен 
жүргізіледі. 

Өнеркәсіпте майлау құрылғыларының екі түрі қолданылады – роликті 
және роликті.  

 
 

 
 

1-ролик; 2-науа; 3-түтік; 4-ине клапаны; 5 - топса; 6-ұстаушы. 
Сурет 2.13 - Роликті майлау құрылғысы 

 
Роликті майлау құрылғылары (жіп жинағыштар) V-ойығы бар 1 металл 

роликтен, 2-науадан тұрады, ол арқылы 3 сорғыш түтік арқылы беріледі, 
берілетін майлағыштың мөлшерін реттеу үшін 4 ине клапаны, 6 ұстағыш 
және 5 топсасы фильм астындағы аймақта роликтің орнын бекіту және 
орнату үшін.Ролик матаның екі қабатымен жабылған. Бастапқыда мақта 
таспасы немесе велосипед бекітілген, оның үстіне диагональды бағытта 
матадан кесілген атласты немесе трикотаж жолақтар (қалыңдығы 18 текс 
және одан жоғары жіптер үшін) салынған. Материалды төсеу кезінде 
қатпарлар мен әжімдерге жол берілмейді. Майлағыш науаға тамшылап, 
төмен қарай ағып, матаны сіңдіреді. Оның шығыны 0,3-0,8 л / кг талшықты 
құрайды. 

Майлағышты қолдану және талшықтарды жіпке жинау үшін графит 
роликтері өнеркәсіпте қолданыла бастады. Оларға майлағыш іштен беріледі. 
Графит роликтері төсем материалдарынсыз жұмыс істейді. Талшықты 
желімдеу сапасы көбінесе ойықтың пішіні мен күйіне және аз дәрежеде 
графит құрылымына байланысты. Графит ролигінің қызмет ету мерзімі 20-40 
күн. Науадағы үзілістердің жоғарылауымен ролик жаңасына ауыстырылады. 
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Шыныталшықтар майлағышпен жабылған және роликті жіп 
жинағышындағы майлағыш қабаты арқылы өткенде жіпке айналады. 
Талшықтардан алынған майлағыштың таралу біркелкілігі мен мөлшері 
талшықтың майлағышпен сулану дәрежесімен, талшықтардың батыру 
тереңдігімен, жанасу ұзақтығымен, сондай-ақ жіпте пайда болатын 
капиллярлық күштердің мөлшерімен анықталады. Майлағыш қабатының 
қалыңдығы 2-3 мм жетуі мүмкін. Талшықтың тартылу жылдамдығына және 
байланыс бетінің ұзындығына байланысты талшықтардың жіп жинағыштың 
жұмыс бетімен жанасу ұзақтығы 10-2 – 10-4 құрайды. Капиллярлық 
күштердің шамасы F формула бойынша есептеледі: 

 
𝐹𝐹 = 2∗𝛾𝛾∗со𝑠𝑠𝑠𝑠

𝑟𝑟  ,                                                      (2.1) 
 
Мұнда γ-майлағыштың беттік керілуі;  
θ-суланудың шеткі бұрышы;  
r-капилляр радиусы. 
 
Талшықты жүйені бірдей көлденең қимасы бар қарапайым жиынтық 

капиллярлар ретінде қарастыруға болмайды. Талшықтар арасындағы 
арналардың қимасы дөңгелек емес, ал бір арнаның ұзындығы бойынша 
қиманың ауданы кең белдеулерде өзгеруі мүмкін. 

Көптеген арналар бүйірден жабылмаған және тармақталуы бар. 
Сіңдіру жылдамдығы Пуазейл теңдеуіне сәйкес капилярлық және 

гидростатикалық қысым айырмашылығына сүйене отырып есептеледі. 
Егер ауырлық күші ескерілмесе, ипр сіңдіру жылдамдығын мына 

формула бойынша есептеуге болады: 
 
 

𝑢𝑢пр = 2∗𝛾𝛾∗𝑟𝑟∗со𝑠𝑠𝑠𝑠
8∗𝜂𝜂∗ℎ                                           (2.2) 

 
Мұнда η-майлағыштың тұтқырлығы 
h - r радиусының капиллярындағы майлағыштың көтерілу биіктігі. 
 
Майлағыштардың құрамын әзірлеу кезінде сіңдіру жылдамдығы беттік 

керілудің жоғарылауымен, талшықты тазартқыш жүйенің сулану 
бұрышының жоғарылауымен және майлағыштың тұтқырлығының 
жоғарылауымен төмендейтінін ескеру қажет. 

Жіп жинағыштың ролигінің диаметрін және оны қамту бұрышын 
таңдағанда, талшықтың диаметрінің төмендеуімен жіпке капиллярлардың 
радиусы мен сіңу жылдамдығы азаятынын есте ұстаған жөн. 

Майлағыштың жалпы мөлшері және жаңа оралған жіптегі ылғал 10% 
жетеді. Бұл жағдайда майлағыш талшықтарды өзгермелі қалыңдықтағы 
пленкамен жабады, ал кейбір жағдайларда ол жеке тамшылармен 
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таратылады. 0,5 метрлік жіптің сегменттеріндегі майлағыштың мөлшері 0,5-
тен 7% - ға дейін. 100 метрлік жіп сегменттеріндегі майлағыштың орташа 
мөлшері 1,5-тен 3% - ға дейін. 

Жіп майлағышпен суланған төсеніш материалының немесе графиттің 
бетіне сырғыған кезде жылжымалы үйкеліс күші пайда болады, бұл бірқатар 
факторларға байланысты. Әр түрлі материалдардағы шыны жіптің үйкеліс 
коэффициенті майлағыштың құрамына байланысты. Үйкеліс 
коэффициентінің минималды мәні майлағыш ретінде су қолданылған кезде, 
ал максималды мәні "парафинді эмульсия"түріндегі тазартылмаған 
майлағыш жағдайында тіркелді. Үйкеліс күші (ол майлаушы роликке жіптің 
қалыпты қысымына пропорционалды) жіп жинағыштың ролигінің диаметрі 
мен оны жіппен жабу бұрышының төмендеуімен төмендейді. Ауа ағындарын 
қалыптастыру аймағына жақын жерде пайда болған кезде, роликтегі үйкеліс 
күші күрт артады. 

Майлайтын құрылғының ролигіндегі технологиялық параметрлердің 
күш пен үйкеліс коэффициентіне әсерін зерттеу үйкеліс күші негізінен 
талшықтың тартылу жылдамдығына, үйкелетін беттердің күйіне және 
қалыптастыру күшінің (талшықтың кернеуі) мөлшеріне байланысты екенін 
және талшықтың пайда болу жағдайларына тәуелді емес екенін 
көрсетті.температураның барлық мәндерінде, шыны массасының деңгейінде 
және айналдырық диаметрінде ол тұрақты болып қалады. 

Жіп жинағыш ролигіндегі үйкеліс күші мезгіл-мезгіл өзгеріп отырады; 
бұл жіп қалыңдығының ауытқуымен және майлағышты берудің тамшылатып 
әдісінің жетілмегендігімен түсіндіріледі. 

Майлайтын құрылғының ролигіндегі үзік талшықтың тартылу 
жылдамдығын және қондырғылардың өнімділігін арттыруға негізгі кедергі 
болып табылады. Роликті майлау құрылғысындағы талшықтың үзілуі келесі 
себептерді тудырады; роликтің орауыш аппаратқа және фильер пластинасына 
қатысты дұрыс орналаспауы; роликтің ойығына талшықтар шоғырын 
ықшамдамай төсеу; фильер пластинасының төмен температураларында 
немесе талшықты тартудың жоғары жылдамдықтарында процесті жүргізу; 
қамтудың жоғары бұрышы, сапаның төмендігі және төсем материалының 
тұрақты емес өзгеруі немесе оны роликке дұрыс қоймау; майлағыштың 
нашар сапасы, жоғары тұтқырлығы немесе тұрақты берілмеуі; талшық 
бөлшектерінің жіп жинағышқа түсуі және т.б. 

Майлағыш науа жіп жинағышына көп мөлшерде беріледі, оның тек 5% 
- ы талшықтарда қалады, бөлігі жіппен ұсталады, содан кейін орамалы 
аппаратты ластап жоғалады. Майлағыштың негізгі бөлігі роликтен 
бағыттағыштар арқылы майлағышты жинау жүйесіне немесе роликтің астына 
орнатылған ваннаға ағып кетеді, ол майлағышты жинау жүйесіне де енеді. 
Пайдаланылған майлағыш жеке агрегаттардан жалпы қабылдағышқа 
жиналады, ол жерден майлағышты дайындау үшін үй-жайда орнатылған 
бактарға айдалады. Майлағыштың қалдықтары сүзіледі және әдетте қалың 
жіптерді алу кезінде қайта пайдаланылады. 
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Майлағышты қолдану сапасын едәуір жақсартуға және оны тұтынуды 
азайтуға роликті майлау құрылғысын қолдану арқылы қол жеткізіледі (сурет. 
2.13); ол 5 ролигі бар 4 ваннадан тұрады, ол 3 электр қозғалтқышымен 
редуктор арқылы айналады. Майлағыш ваннаға 9 штуцер арқылы беріледі. 
Майлағыш деңгейінің тұрақтылығы ағызу келте құбырымен қамтамасыз 
етіледі 8. Білік құрылғысын бекіту оның орам аппараты мен ыдысқа қатысты 
орнын өзгертуге мүмкіндік береді. Ваннаның астына V-тәрізді ойығы бар 7 
құрама ролик орнатылады. Ролик талшықтар оның ваннадан шығатын 
бөлігіне тиіп тұруы үшін филер тақтасының бойлық осьіне параллель 
орналасқан. Айналдыру кезінде ролик ваннада майлағыш қабатын ұстап, оны 
қозғалатын талшықтарға береді. Талшықтардың шоғыры роликтің бетіне 
таратылғандықтан, әр талшық бөлек ылғалдандырылады және талшық бетін 
майлағышпен жабудың дәрежесі мен біркелкілігі артады. Қолданылатын 
майлағыштың мөлшері оның концентрациясымен де, роликтің айналу 
жылдамдығымен де реттеледі. Роликті майлау құрылғыларын пайдалану 
кезінде майлағыштың шығыны едәуір төмендейді, операторлардың 
санитарлық жағдайы жақсарады және орау аппараттарының ластануы 
азаяды; бұл әсіресе қымбат тұратын тікелей майлағыштарды пайдалану 
кезінде өте маңызды. [19, 20] 

 

 
 

1-ұстаушы; 2-қақпақ; 3 – электр қозғалтқышы; 4 - ролик; 5 – ванна; 6 - орнату 
бұрандасы; 7 – ролик; 8 - ағызу құбыры; 9 – фитинг; 10 – талшық; 11-жіп. 

Сурет 2.13 - Роликті майлау құрылғысы 
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2.2.5 Талшықты созуға арналған орау аппараты 
 
Жіпті орауышқа ораған кезде оны тепе-тең ораумен берік орауышты 

алу үшін қажетті тәртіппен төсеу жүргізіледі. Жіптің реттелген төселуі 
жіптің ұшын орау машинасынан алып тастағаннан кейін немесе жіп орау 
процесінде сынған кезде оңай табуға мүмкіндік береді және осылайша жіптің 
орауыштан толық шығуын қамтамасыз етеді. Жіптің бұл төсемі бүктеуішті 
айналдыру және жылжыту нәтижесінде жүзеге асырылады.Шыныталшықты 
өндіруде саңылаулы және спиральды таратқыштар қолданылады (сурет. 2.14, 
а, б). Таратқыштардың жұмыс бетін қалыптастыру спираль түрінде жүзеге 
асырылады. Саңылаудың бір жартысының немесе спиральдың бұрылысының 
бүйір беті жіпті бір бағытта, ал бүктеменің екінші жартысының немесе 
спиральдың екінші бұрылысының беті қарама— қарсы бағытта жүреді. 
Бүктеуіштің бір бұрылысында жіп катушкаға спиральға салынып, спираль 
катушканың осьі бойымен бір бағытта немесе басқа бағытта жүреді. Жіптің 
қиылысатын бұрылыстарымен орау схемасы крест деп аталады. Бүктеуіштің 
бойлық қозғалысының сипатына байланысты қабатты - крест және қабатты-
конустық крест схемасы алынуы мүмкін. 

 

 
а-саңылаулы; б-спиральді 

1-білік; 2-диск жіп; 3-құлыптау сомыны; 4-спиральды жіп; 5-ось. 
Сурет 2.14 - Жіп таратқыштар 

 
Алайда, саңылаулы және спиральды орналасуларда, жоғары тарту 

жылдамдығымен, катушкадағы жіптің орналасу қадамы әрдайым аз 
мөлшерде өзгереді, жіптің бұрылыстары оңай төмендейді, нәтижесінде 
жіптің соңын табу қиынға соғады. 

Қаптаманың ұштарында жіптің төселуін реттеу, оның ұзындығын 
ұлғайту және жіптің соңын табуды жеңілдету үшін жіпке өзара қозғалыс 
хабарланады. Жіп қаптаманың бір шетінен екіншісіне бір бүктеу кезінде 
жылжиды. Егер орналасу қадамы орналасудың қозғалысынан үлкен болса, 
орналасу қадамы орналасушының қозғалысына тең немесе трапеция тәрізді 
болса, орау үшбұрышты пішінді алады. 
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Жіптің соңын оңай табу мүмкіндігі βпр жіптің бұрылыстарының 
қиылысу бұрышына байланысты (қиылысу нүктесінде қиылысатын 
бұрылыстарға тангенс арасындағы бұрыш), ол формула бойынша 
анықталады: 

 
𝑡𝑡𝑡𝑡 𝛽𝛽пр

2 = 2∗Н∗𝜔𝜔р
𝜋𝜋∗Дп∗𝜔𝜔н

  ,                                                (2.3) 
 
Мұнда Н-орналасу қадамы, мм; 

ωп және ωн  - сәйкесінше жиналмалы және орауыш 
бұрылыстардың саны; 

Dп-қаптаманың сыртқы диаметрі, мм. 
 
Жіптің соңын табу кірпіштің қадамының ұлғаюымен және жиналмалы 

жылдамдықтың белдек ұстағыштың жылдамдығына қатынасын арттырумен 
жеңілдетіледі. 

Қаптаудың қабаттық-кресттік схемасы кезінде орамның диаметрі 
жіптің орамасының бүкіл циклі бойына ұлғаяды. Егер жіпті орау процесінде 
ұстағыштың айналу жылдамдығы тұрақты болса, онда жіптің қалыңдығы 
орамның биіктігінің өсуіне пропорционалды түрде азаяды. 

Қабат-конустық крест орамасында (сурет. 2.15) жіпшені ораудың 
барлық циклі кезінде жіпшенің бір ұшынан екінші ұшына баяу жылжиды, 
конустық ұштары бар трапеция тәрізді қаптаманы құрайды.  

 

 
 

1-жіпті ораудың бастапқы учаскесі; 2 – элементарлық қабат; l – жіпті бағыттауыштың 
жүрісі; Нр – жаю шпг; h – орау қабатының биіктігі; Dб – белдектің диаметрі; α-қаптамалау 

шетінің еңіс бұрышы. 
2.15 сурет - Жіп ораудың қабатты-конустық крест схемасы 
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Бүктеуіштің әр айналымы үшін жіп қаптаманың конустық бетіне 
салынып, ішкі диаметрден сыртқы диаметрге және керісінше қаптаманың 
ішкі диаметріне өтеді. Бұл жағдайда талшықты тартудың сызықтық 
жылдамдығы 1/ωp кезеңімен орамның биіктігі бойынша жіптің орналасуына 
пропорционал өзгереді. Қабаттық-конустық крест орамасында жіп 
қалыңдығының тербелісі әрбір 0,5-2 м шегінде оның орташа қалыңдығынан 
15% - ға дейін құрайды; қабаттық-крест орамасында, егер белдек 
ұстағыштың айналу жылдамдығы реттелмейтін болса, орамдағы жіптің бүкіл 
ұзындығы бойынша қалыңдық осылай кішірейеді. 

Қаптаманың массасы оның көлемі мен тығыздығымен анықталады. 
Қаптаманың ішкі диаметрі мен ұзындығы орауыштың сыртқы диаметріне 
және жиналмалы инсульт пен орналасу қадамының жалпы ұзындығына 
сәйкес белгіленеді. 

Қаптаманың максималды қалыңдығы оның конустық бөліктеріндегі 
жіптің бұрыштық көлбеу мәндерімен шектеледі, онда ол жіптің 
орамдарының олардың салмағының әсерінен жылжуын бақылайды. 

Көлбеу бұрышы Шыныталшықтың шыны жіпке үйкеліс 
коэффициентінің жоғарылауымен артады. Құрғақ жіп үшін жіп 
бұрылыстарының өзара әрекеттесу коэффициенті 0,3 құрайды. Жіпке 
қолданылатын майлағыш үйкеліс коэффициентін арттырады. 

Қаптамалардың тығыздығы қиылысу бұрышына, жіптің кернеуіне 
байланысты және талшықты тарту жылдамдығының жоғарылауымен және 
шыны массасының тұтқырлығының жоғарылауымен артады. Талшықтың 
диаметрі 10-нан 3 мкм-ге дейін азайған қаптамалардың тығыздығы 1,8-ден 
2,2 г/см3-ге дейін артады. Тығыздығы төмен болған кезде орауыш бос 
болады, оның массасы бағаланбайды, жіптің "түсуі" пайда болады. 
Қаптаманың тығыздығы жоғарылаған кезде талшықтың тарылу 
коэффициенті төмендейді.  

Орауыштың массасына орауыштың өзгеруіне, жіптің ұштарын табуға, 
орауыштың таңбалануы мен тасымалдануына, яғни электр пештері цехының 
операторларының уақыт шығындары мен еңбек өнімділігіне байланысты. 
Орамалардың массасына орауыш-айналмалы жабдықтағы орамалардың 
түсірілу саны, демек, айналғыш цехтағы еңбек пен жабдықтың өнімділігі 
байланысты болады. Айналымдағы белдектердің саны және олардың жалпы 
қажеттілігі, белдектерді дайындауға кететін уақыт шығындары пакеттердің 
массасының ұлғаюымен азаяды. 

Қаптаманың массасын анықтайтын бастапқы фактор-үздіксіз 
қалыптастыру процесінің ұзақтығы және қалыптасқан талшықтардың саны. 
100 филерлі ыдыстары бар алғашқы өнеркәсіптік қондырғыларда үзілудің 
жоғарылауына байланысты орауышқа оралған талшықтың мөлшері 100 г 
аспады. Бұл процесс толығымен бір белдек ұстағышы және диаметрі 115 мм 
белдектері бар орауыш аппараттармен қамтамасыз етілді. 200 фильерлік 
шыны балқыту ыдыстардың енгізілуімен және үзілудің төмендеуімен 
қаптаманың массасын 300-500 г дейін арттыру мүмкіндігі пайда болды.Бұған 
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орауыштың диаметрін 170 мм-ге дейін және орауыштың ұзындығын 80 мм-ге 
дейін арттыру арқылы қол жеткізілді. Ораманың екі ұстағышы болды және 
жіпті автоматты түрде толтыру қамтамасыз етілді. 200 филерлі ыдыстарды 
игеру кезеңінде жіптерді автоматты түрде толтыру қалыптау аймағында 
талшықтардың үзілуінің жоғарылауына байланысты сирек қолданылатыны 
тән. Кейіннен талшықты қалыптаудың үзіліссіз процесінің ұзақтығы едәуір 
өсті, 400 филерлі ыдыстар кеңінен енгізіле бастады; сонымен қатар, 
өнеркәсіптік орауыш құрылғылар (жіпті автоматты түрде толтыру кезінде де) 
еңбек өнімділігінің артуына және талшықтарды жиі ауыстыру қажеттілігіне 
байланысты талшықты шығаратын қондырғылардың жабдықталуына кедергі 
келтіреді. Орауыш аппараттардың жаңа конструкциялары салмағы 2 және 5 
кг қаптамаларды алуды қамтамасыз етеді. 

Қалыңдығы 7-8 мм-ден аспайтын аз салмақты (100 г-ға дейін) 
қаптамалау үшін тек көлденең қабатты-конустық орам қолданылады. 
Ұзындығы 1-2,5 м сегменттердегі жіп қалыңдығының ауытқуы орташа 
қалыңдықтан 10% - дан аз.  

Массасы мен қалыңдығы үлкен қаптамаларда қабаттық-крест орамасын 
қолдануға болады. Бұл жағдайда жіп қалыңдығының тұрақтылығына 
қаптаманың қалыңдығының өсуіне пропорционалды белдек ұстағыштың 
айналу санын азайту арқылы қол жеткізіледі. 

Әрбір орау циклінде ораудың басында белдек ұстағыштың ең көп 
айналу саны, ал соңында ең аз саны сақталады. Талшықты тартудың 
сызықтық жылдамдығы тұрақты болып қалады. 

Екі орамдағы қысқа сегменттердегі қалыңдықтың ауытқуы шамамен 
бірдей. СПА-6С және СПА-Зс орау аппараттарында жіпті орау саңылаулы 
таратқыштардың көмегімен қабатты-конустық схема бойынша жүргізіледі. 

SPA-6S катушкасы екі белдек ұстағышы бар айналмалы үстелмен 
жабдықталған. Белдекдер мен үстелдің осьтері бірдей жазықтықта 
орналасқан. Аппарат жұмыс істеп тұрған кезде бір белдек ұстаушы жұмыс 
жағдайында болады және талшықтарды тартып, жіпті орайды, екіншісі осы 
уақытта жұмысқа дайындалады. Одан жіппен орауыш алынады, оған таза 
орауыш орнатылады. Жіптерді ораудың әр циклы аяқталғаннан кейін үстел 
180° бұрылады, ал қосалқы орауыш жұмыс жағдайына өтеді. Жіпті 
орауыштан орауышқа қайта толтыру автоматты түрде жүргізіледі. 

Белдек ұстағыштардың айналуы, үстелдің айналуы, жіп жеткізгішінің 
айналуы және орын ауыстыруы 2850 айн/мин жылдамдықпен айналатын, 
қуаты 0,6 кВт асинхронды электр қозғалтқыштарымен жүзеге асырылады. 
Орау машинасының төсегі дөңгелектермен жабдықталған. Қарау, тазалау 
және жөндеу кезінде оны жұмыс орнынан шығарады. 

Құрылғының кинематикалық схемасы 2.16 суретте көрсетілген. 1 
ауыстырмалы тегершіктердің көмегімен 2 электр қозғалтқышы 3 сына 
белдікті беру арқылы айналуды 4-ұстағышқа береді.Белдек ұстағыштың 
айналу жылдамдығы 2000-нан 7000 айн/мин аралығында ауысымды 
тегершіктермен реттеледі. 17 үстел жетегінің электр қозғалтқышы 18 белдік 
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жетегі арқылы тік құрт білігін 16 және редукторды 15 айналдырады. 15 
редукторының айналуы мезгіл-мезгіл 14 білікке беріліп, 13-кестені 
айналдырады. Жоғарғы бөлігіндегі 16 тік құрт білігінде 12 фрикциясы бар, ол 
5 жіпшеге айналдыруды береді. 15 редукторымен бірге бір 14 білікте 
эксцентриктер бар, олар байланыстырушы шыбықтың берілісі 6 басып озу 
жалғастырғыштарына қосылып, оларды айналдырады. Жіптің аудармалы 
қозғалысы 11 және 6 редукторлары арқылы 9 және 10 басып озу 
жалғастырғыштары арқылы айналдырылған 10 жұдырығымен жүзеге 
асырылады. Бұранда бойымен жіп көрсеткішінің орнын қолмен реттеу үшін 
(11 бұралған жұдырықты бұру есебінен) 7 тізбекті берілісі бар 8 тұтқасы 
қарастырылған. 

 

 
 

1-белдек ұстағыш жетегінің электр қозғалтқышы; 2-ауыстырылатын оймакілтек; 3, 18-
сына белдігі; 5-жіп таратқыш; 6-басып озу жалғастырғыштары; 7-тұтқа; 8 – тізбекті 

беріліс; 9, 10, 15-беріліс; 11-кесілген жұдырық; 12-үйкеліс; 13-үстел, 14-білік; 16-тік құрт 
білігі; 17-үстел жетегінің электр қозғалтқышы. 

Сурет 2.16 - SPA-6S орау механизмінің кинематикалық схемасы. 
 
Айналмалы үстел механизмінің жұмысын және бұрылысты 

бүктеушінің қозғалысымен синхрондауды толығырақ 2.16 суреттен байқауға 
болады. 

Басып озу жалғастырғыштарының айналуы бір уақытта 11 
жұдырықпен 18 жұдырыққа беріледі, ол айналу кезінде 17 өзекшені төмен 
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түсіреді және 16-шы тұтқыш 14 серіппені 17-ші өзек 18-ші жұдырықтан 
секіргенге дейін қысады. 17 өзек пен 16 тұтқаны төмен қарай жылжытқан 
кезде, 16 иінтірегі 12 иінтірегі бойымен еркін сырғиды. 17 штангасы 18 
жұдырықтан шығып, 16 тұтқаны жоғары қарай жылжытқанда, бұл тетік 12 
тұтқасын 4 саусағымен тістерімен көтереді; саусақ 8 серіппесінің әсерінен өз 
осьі бойымен қозғалатын 6 камералы жалғастырғышты босатады. 
Нәтижесінде, 6 жалғастырғышының жұдырықтары 3 жалғастырғышының 
камераларына ілініп, 9 құрт редукторымен бірге айналады (15-суретті 
қараңыз. 2.17). 6 камералы ілінісу 1 бұрылмалы табақтың 10 білігіне 
орнатылады, ол айналған кезде қозғалысқа келеді. Бұл уақытта 5 бекіту 
дискісіне бекітілген 7 екі слайдтың бірі 15 тұтқаның 16 саусағына жүгіреді 
және бұл тұтқаны белгілі бір бұрышқа бұрады, 12 серіппенің әсерінен 13 
тұтқаны 4 саусағыңызбен төмен түсіреді. 

 

 
 

1 - үстел білігі; 2-байланыстырушы шыбықтары бар эксцентриктер; 3-айналмалы 
ілінісу; 4-саусақ; 5-слайд; 6-жұдырық ілінісі; 7-бекіту дискісі; 8, 10, 14-серіппелер; 9-құрт 

редукторы; 10-белдек ұстағыштары бар айналмалы үстел; 11 – иілген жұдырық; 12, 16-
тұтқалар, 15-тұтқаның саусағы; 17-өзек; 18-жұдырық. 

Сурет 2.17- Белдектер бар SPA-6С айналмалы үстел механизмі 
 
6 камералы жалғастырғыштың шығыңқы жерлерінің біріне кіргенде, 4 

саусақ оны өшіреді. Үстел бұрылуды тоқтатады, ал оның позициясы 7 бекіту 
дискісінің мойын сызығын түсіретін роликпен бекітіледі. Осыдан кейін жіпті 
ораудың жаңа циклы басталады. Кесілген жұдырықтың 11 және жұдырықтың 
18 профильдері үстелдің бұралуы жіптің орау циклінің соңына сәйкес 
болатындай етіп бағытталған. SPA-6s техникалық қызмет көрсету жөніндегі 
нұсқауларда орамалы механизмдерді пайдалану және жөндеу реттеледі, 
оларда құрылғылардың жұмысы кезінде байқалған ақаулар сипатталады, 
оларды жою шаралары, күрделі жіптің ақауларын жою себептері мен әдістері 
көрсетілген. 
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2.2.6 Жұмсақ қаптамаларды алуға арналған схемалар 
 
Шашылып жатқан бұрауларды алу үшін жіпті қабатпен айқастырып 

ораған жұмсақ орауыштар пайдаланылады. Жұмсақ орамалар жіп 
нұсқаулығының өзара қозғалысын қамтамасыз ететін префикстері бар 
өнеркәсіптік орамаларда алынады. Префикс орау машинасының төсегіне 
бекітіледі. Оның білігіне камера орнатылған электр қозғалтқышы бар. 
Айналдыру кезінде ол өзара қозғалыс жасайды, сондықтан жіп бағыттаушы 
да қозғалады. 

 
Талшықтардың шоғырын екі жіпке бөлуге арналған құрылғы 
 
Шыныталшық өнеркәсібінде 100 және 200 фильерлік екі қабатты шыны 

ыдыстарда алынған тоқыма үшін жұқа шыны жіптер кеңінен қолданылады. 
Талшықтардың жіптерін екі немесе одан да көп жіпке бөлудің жабдықтары 
мен технологиясы әйнек балқыту ыдыстарының айналдырықтарының санын 
сәйкесінше көбейтуге және жұқа шыны жіптерді жасау кезінде 
қондырғылардың өнімділігін арттыруға мүмкіндік береді. Талшықтардың 
шоғырын бірнеше жіпке бөлу шашыраңқы жіптерге негізделген тоқыма емес 
кенеп материалдарының сапасын едәуір жақсартады, бұл оларға біркелкі 
және жұқа құрылым береді. 

Тоқыма талшығы үшін ең қарапайым және ұтымды, жіптің кейінгі 
тарылуына сүйене отырып, талшықтарды екі топқа бөлу және оларды бөлек 
орауыштарға орау. Орауыштар әр түрлі және бір ұстағышта болуы мүмкін, әр 
жіп өзінің жіп жинағышынан және жіп бағыттағышынан өтеді. 
Конструкциясы екі жіпті орауды көздемейтін СПА-6С және СПА-Зс орауыш 
механизмдерін бір мезгілде параллель орауға және екі жіпті бір орауышқа 
салуға арналған құрылғы болған кезде осы мақсатта пайдалануға болады 
(сурет 2.18). Мұны істеу үшін бөлгіш бөлік оның жартысы арасындағы 
саңылау түйіспесінде орнатылады, сондықтан бір жарықшақтың орнына бір-
бірінен оқшауланған екі жиналмалы ойық пайда болады. Талшықтар екі 
жұмыс ойығы бар жіп жинағышқа бөлінеді. Екі жіптен тұратын орамалар 
қолданыстағы жабдықта да ашылады; бір катушкадан жіптер екі көрші 
шыбыққа немесе егер бөлімнің ені орналасу қадамынан үлкен болса, бір 
шыбыққа шығарылады. 
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1-шыны балқыту ыдысы; 2-жіп жинағыш; 3-жіп бағыттағыш; 4-белдек; 5-жіп. 
Сурет 2.18 - СПА-6С негізгі түйіндерінің орналасуы. 

 
Тоқыма емес материалдар үшін жіңішке жіптер кеңістіктегі биіктігі 

мен көлденеңінен ығыстырылған жіп жинағыштардағы талшықтар шоғырын 
бөлу арқылы алынады. Қалған түйіндердің дизайны өзгеріссіз қалады. 
Жіптердің бөлінуіне олар әр түрлі бұрыштарда орналасқандығымен және 
әртүрлі нүктелердегі бұрандалы бетке тиетіндігімен қол жеткізіледі. Бұл 
жағдайда орамдағы жіптердің орналасуы бір-біріне қатысты өзгереді. Жіп 
бағыттаушы айналған кезде жанасу нүктелері арасындағы қашықтық және 
сәйкесінше орамдағы жіптер арасындағы қашықтық үнемі нөлден 
максимумға дейін өзгереді. Жгуттарды кесу кезінде жіптің айқасқан 
учаскелері құрамдас бөліктерге бөлінбейді. Жіп сегменттерінің шашырауы 
65-70% құрайды. [5, 9] 

 
2.3-тақырып Технологиялық жабдықты жөндеу жұмыстарын 

ұйымдастыру және жүргізу 
 
2.3.1 Өнеркәсіптік және технологиялық жабдықтарға техникалық 

қызмет көрсету (ТКҚЖ) және жөндеу жүйесі. Пайдалану жөніндегі 
жұмыстарды орындауды ұйымдастыру кезіндегі ТКҚЖ негізгі 
міндеттері мен мақсаттары 

 
Техникалық қызмет көрсету жүйесі (ТКҚЖ) – бұл жабдыққа қызмет 

көрсету және жөндеу бойынша ұйымдастырушылық және технологиялық іс-
шаралар кешені. 

ТКҚЖ жүйесі белгіленген реттілікпен және кезеңділікпен техникалық 
қызмет көрсетуді және жөндеуді жоспарлауды, дайындауды, іске асыруды 
қамтиды. Осы мақсаттар үшін ТКҚЖ жүйесінде жөндеу аралық кезеңдердің, 
жөндеу циклдерінің ұзақтығының, жабдықтар мен технологиялық 
агрегаттарды жөндеудегі (техникалық қызмет көрсетудегі) тұрып қалу мен 
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еңбек сыйымдылығының нормативтері, жабдықтардың жекелеген түрлерінің 
жөндеу жұмыстарын шамамен күтіп ұстау келтірілген, оны жөндеу мен 
техникалық қызмет көрсетуді ұйымдастыру жөнінде нұсқаулар берілген. 

Кәсіпорын жабдыққа техникалық қызмет көрсету және жөндеу кезінде 
Қазақстан Республикасының Еңбек кодексін, мемлекеттік және 
мемлекетаралық стандарттарды, техникалық шарттарды, салалық басшылық 
құжаттар мен нұсқаулықтарды, нормативтік құқықтық актілерді, 
«Техникалық реттеу туралы» ҚР Заңын, «Қауіпті өндірістік объектілердегі 
өнеркәсіптік қауіпсіздік туралы» ҚР Заңын, зауытішілік ережелер мен 
нұсқаулықтарды басшылыққа алуы тиіс. 

ТКҚЖ жүйесі қамтамасыз етуге арналған:  
1) жабдықты жұмыс күйінде ұстау және оның күтпеген жерден істен 

шығуына жол бермеу;  
2) жабдыққа техникалық қызмет көрсету мен жөндеуді дұрыс 

ұйымдастыру;  
3) техникалық қызмет көрсету мен жөндеу сапасын арттыру және 

жөндеудегі тоқтап қалуды азайту есебінен жабдықты техникалық пайдалану 
коэффициентін ұлғайту;  

4) өндіріс жоспарымен келісілген кесте бойынша жөндеу жұмыстарын 
орындау мүмкіндігі;  

5) қажетті қосалқы бөлшектер мен материалдарды уақтылы дайындау. 
ТКҚЖ жүйесінің негізі техникалық қызмет көрсету және жоспарлы-

алдын алу жөндеулерінің үйлесімі болып табылады. 
Технологиялық процестегі жабдықтың маңыздылығына байланысты 

жоспарлы-алдын ала жөндеу жоспарлы-мерзімді жөндеу әдісі бойынша және 
техникалық жай-күйі бойынша жөндеу (тексеруден кейінгі әдіс) жүргізілуі 
мүмкін. 

Жоспарлы-мерзімді жөндеудің мәні жөндеудің барлық түрлері 
жоспарланған және жөндеу стандарттарымен қатаң белгіленген мерзімде 
орындалатындығында. 

Техникалық жай-күйі бойынша жөндеудің мәні жөндеудің барлық 
түрлері мен мерзімдері кезеңдік ТҚК жүргізу кезінде айқындалатын 
жабдықтың техникалық жай-күйіне байланысты белгіленетіндігінде болып 
табылады.  

ТКҚЖ жүйесі қызмет көрсету мен жөндеудің келесі түрлерін 
қарастырады: 

1) техникалық қызмет көрсету; 
2) ағымдағы жөндеу; 
3) күрделі жөндеу. 
Техникалық қызмет көрсету-бұл жөндеу арасындағы жабдықтың 

жұмыс қабілеттілігін сақтау үшін жұмыс кешені. 
Техникалық қызмет көрсетуді пайдалану (аппаратшылар, машинистер, 

операторлар және т.б.) және қызмет көрсететін кезекші персонал 
(шеберлердің көмекшілері, кезекші слесарьлар, электриктер, БӨАжА 
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шеберлері және т.б.) ауысым бастықтарының (учаскелер, бөлімшелер, 
ауысым шеберлері) басшылығымен кәсіпорындарда жұмыс орындары мен 
регламенттер бойынша қолданыстағы нұсқаулықтарға сәйкес жүзеге 
асырады. 

Жүргізілетін жұмыстардың сипаты мен көлеміне қарай ауысым сайын 
(ЕО) және мерзімді (ТҚК) техникалық қызмет көрсету көзделеді. 

Ауысым сайынғы техникалық қызмет көрсету-бұл жөндеу жұмыстары 
арасындағы жабдықтың сенімді жұмысын қамтамасыз етуге арналған негізгі 
және шешуші алдын-алу шарасы. 

Ауысым сайынғы техникалық қызмет көрсетуге келесі негізгі 
жұмыстар кіреді: сүрту, тазалау, тұрақты сыртқы тексеру, майлау, 
тығыздағыштарды тарту, мойынтіректердің май және салқындату 
жүйелерінің күйін тексеру, бекіту бөлшектерінің, қосылыстардың күйін 
бақылау және оларды тарту, жерге қосудың жарамдылығын тексеру, ұсақ 
ақауларды жою, ішінара реттеу, жылу оқшаулауының және жегідеге қарсы 
қорғаныстың жалпы жағдайын анықтау, қауіпсіз еңбек жағдайларын 
қамтамасыз ету мақсатында қоршау құрылғыларының жағдайын тексеру 
және т. б. 

Ауысым сайын техникалық қызмет көрсету технологиялық процесті 
тоқтатпай жүргізіледі. 

Анықталған ақаулар мен ақаулықтар осы ауысымның технологиялық 
және кезекші жөндеу персоналының күшімен мүмкіндігінше қысқа мерзімде 
жойылуы және ауысым журналында тіркелуі тиіс. 

Анықталған ақауларды және ауысым сайынғы техникалық қызмет 
көрсету жұмыстарын есепке алу жөніндегі ауысымдық журнал жұмыс істеп 
тұрған жабдықтың техникалық жай-күйі мен жұмыс қабілеттілігін көрсететін 
бастапқы құжат болып табылады және кезекші жөндеу персоналының 
жұмысын бақылау үшін қызмет етеді. 

Ауысым журналын ауысым бастықтары немесе кезекші жөндеу 
персоналының бригадирлері жүргізеді. 

Мерзімді техникалық қызмет көрсету-бұл пайдалану құжаттамасында 
белгіленген жұмыс уақыты немесе уақыт аралығы арқылы орындалатын 
техникалық қызмет көрсету. Мерзімді ТҚК жоспарлау жылдық кестеде 
жүзеге асырылады. 

Үздіксіз технологиялық процесі бар химия өндірістерінің жабдықтары 
үшін кезеңдік ТҚК технологиялық регламенттердің талаптарына сәйкес 
резервтері жоқ және онсыз технологиялық жүйе жұмыс істей алмайтын 
сыйымдылықтарды, аппараттарды, агрегаттарды, машиналарды, 
магистральдық құбырлар мен басқа да жабдықтарды жауын-шашыннан 
технологиялық тазартуды жүргізу мақсатында жабдықты жоспарлы-кезеңдік 
тоқтату (ҚБҚ) кезінде жүргізілуі мүмкін. Жабдықтың резервте болуы 
кезеңінде немесе жұмыс істемейтін кезеңде қалған жабдық үшін. 

Мерзімді ТҚК-нің негізгі мақсаты жабдықтың жұмыс істеу кезеңінде 
анықталмайтын немесе жойылмайтын ақауларды жою болып табылады. ТҚК 
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негізгі әдісі тексеру болып табылады, оның барысында жабдықтың неғұрлым 
жауапты тораптары мен бөлшектерінің техникалық жай-күйі айқындалады, 
сондай-ақ алдағы жөндеу көлемі нақтыланады. 

Кезеңдік ТҚК жүргізу үшін алдағы жұмыстардың сипаты мен көлеміне 
байланысты технологиялық цехтың немесе орталықтандырылған жөндеу 
бөлімшесінің жөндеу персоналы тартылуы мүмкін. 

Кезеңдік ТҚК жүргізу үшін жабдықты дайындауды ауысым персоналы 
дербес жауапты болатын ауысым бастықтарының басшылығымен жүргізеді. 

Мерзімді ТҚК кезінде жөндеу персоналы орындауға тиіс жұмыстардың 
үлгілік тізбесі жөндеу журналына қосымша түрінде жасалуға тиіс. 

Жөндеу-бұл жабдықтың жарамдылығын немесе жұмыс қабілеттілігін 
қалпына келтіру және жабдық ресурстарын қалпына келтіру бойынша 
операциялар кешені. 

Жабдықтың құрамдас бөліктерінің зақымдануы мен тозу 
ерекшеліктеріне, сондай-ақ жөндеу жұмыстарының еңбек сыйымдылығына 
сәйкес ТКҚЖ жүйесімен ағымдағы (ТР) және күрделі (КР) жөндеулер 
жүргізу көзделеді. 

Ағымдағы жөндеу-бұл жабдықтың жұмысын қамтамасыз ету немесе 
қалпына келтіру үшін орындалатын және жабдықтың жеке бөліктері мен 
бөлшектерін ауыстырудан немесе қалпына келтіруден тұратын жөндеу. 

Ағымдағы жөндеу кезінде орындалатын негізгі жұмыстардың тізбесі: 
мерзімді техникалық қызмет көрсету операцияларын жүргізу; тез тозатын 
бөлшектер мен тораптарды ауыстыру; қаптамалар мен жегідеге қарсы 
жабындарды жөндеу, бояу; тығыздамалар мен төсемдердің қаптамаларын 
ауыстыру, арматураны тексеру; дәлдікке тексеру; электр жабдығын тексеру. 

Нақты жабдықты ағымдағы жөндеу кезінде орындауға жататын 
жұмыстардың үлгілік тізбесін жөндеу бөлімшесінің басшысы (цех 
бастығының жабдықтау жөніндегі орынбасары, цех механигі немесе учаске 
бастығы, ЦЦР, РМЦ шебері) жасайды, кәсіпорынның инженерлік 
қызметтерінің басшылары бекітеді және жөндеу журналына міндетті 
қосымша болып табылады. 

Күрделі жөндеу дегеніміз-оның кез-келген бөлігін, соның ішінде негізгі 
бөліктерін ауыстыру немесе қалпына келтіру арқылы жабдықтың 
денсаулығын қалпына келтіру және толық немесе толық қалпына келтіру 
үшін орындалатын жөндеу.  

Күрделі жөндеу кезінде жабдықты ішінара, ал қажет болған жағдайда 
толық бөлшектеу жүргізіледі. 

Күрделі жөндеу көлеміне келесі негізгі жұмыстар кіреді: ағымдағы 
жөндеу көлеміндегі іс-шаралар; барлық тозған бөлшектер мен тораптарды 
ауыстыру немесе қалпына келтіру; оқшаулауды, қаптаманы, жегідеге қарсы 
қорғанысты толық немесе ішінара ауыстыру; машинаны тексеру және 
орталықтандыру; жөндеуден кейінгі сынақтар және т.б. 

Жабдықтың белгілі бір түрін күрделі жөндеу кезінде орындалуы керек 
жұмыстардың егжей-тегжейлі тізімі ақаулар тізімінде белгіленеді. 
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ТКҚЖ жүйесі бойынша жөндеуді жоспарлауға арналған нормативтер 
жөндеу аралық кезеңнің ұзақтығын, сондай-ақ жөндеу жұмыстарын 
орындауға арналған уақыт нормаларын, жабдықтың жөндеуде тұрып қалуын, 
жөндеуге жұмсалатын еңбек шығындарының нормаларын қамтиды. 

ТКҚЖ жүйесінде нормативтердің оңтайлы мәндері келтіріледі, алайда 
жөндеуаралық ресурс нормативінен мынадай ауытқулар шешіледі:  

Ағымдағы жөндеу арасындағы ±15% ; 
Күрделі жөндеу арасындағы ±10%.  
Жөндеу аралық ресурс (цикл) - бұл жабдықтың жұмыс кезеңі (жұмыс 

уақыты), оның барысында оның тиімділігі қамтамасыз етіледі. 
Жөндеуаралық ресурстардың екі түрі бар: 
1) бірінші күрделі жөндеуге дейінгі ресурс; 
2) кезекті жөндеуаралық ресурс. 
Бірінші күрделі жөндеуге дейінгі ресурс - бұл жабдықтың басынан 

бастап бірінші күрделі жөндеуге дейінгі жұмысы. Оны дайындаушы зауыт 
белгілейді және техникалық шарттарда көрсетіледі. 

Кезекті жөндеу аралық ресурсқа жүйелі екі жөндеу арасындағы 
жабдықтың жұмыс істеу ұзақтығы кіреді.  

Нормативтер жөндеу циклінің құрылымын анықтайды.  
Ағымдағы жөндеу көлемі күрделі жөндеу көлемінің 10-20% құрайды. 

Бұдан басқа, ұлғайған көлемді ағымдағы жөндеу (күрделі жөндеу көлемінің 
30 – 40%) қолданылады. 

Жабдықтың жөндеуде тұрып қалу уақыты дайындық, жөндеу және 
қорытынды (жөндеуден кейінгі) жұмыстарды жүргізу кезеңдерінен 
құралады.  

Дайындық жұмыстарына жабдықты тоқтату, өнімді алып тастау, үрлеу, 
жуу, бумен қайнату және т.б. кіреді. Қорытынды жұмыстар-жабдықты 
жұмыстық домалату және оны пайдалану режиміне шығару. 

Жөндеудің еңбек сыйымдылығы бір жөндеуді жүргізуге арналған еңбек 
шығындарын білдіреді және жабдықтың күрделілігі мен құрылымдық 
ерекшеліктерін ескере отырып есептеледі.  

ТКҚЖ жүйесін жетілдірудің негізгі бағыттары. 
1. Жөндеуаралық жүріс нормативтерін ғылыми негіздеу. Қазіргі 

уақытта ТКҚЖ жүйесі бірқатар субъективті факторларға байланысты 
тәжірибелік-статистикалық нормативтер негізінде құрылады. Жөндеуаралық 
жүрістердің техникалық негізделген нормативтерін әзірлеу ТКҚЖ жүйесінің 
ғылыми негізін құруға мүмкіндік береді. 

2. Жөндеу аралық циклдердің құрылымын жетілдіру. Тозуға төзімді 
материалдар мен қорғаныс жабындарын қолдану, жабдықты күту мен 
пайдалануды жақсарту және жабдықтың сенімділігін арттыруға әкелетін 
басқа да шаралар жабдықтың жөндеу аралық жүрісін арттыруға мүмкіндік 
береді. Осылайша, техникалық прогресс жөндеу жұмыстарының минималды 
шығындарын қамтамасыз ету үшін жөндеу аралық циклдердің құрылымын 
жетілдіруді талап етеді. Жөндеуаралық цикл құрылымын жетілдіру негізінен 
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жоспарлы (ағымдағы) жөндеулерді қысқарту және жөндеуаралық 
кезеңдердің ұзақтығын ұлғайту есебінен мүмкін болады. 

3. Жөндеу кезінде жабдықтың тоқтап қалу уақытын қысқарту және 
жөндеуге еңбек шығындарын азайту. Түйінді жөндеу әдісі жөндеу ұзақтығын 
азайтуға мүмкіндік береді. Жөндеу жұмысшыларының байланысты 
кәсіптерді игеруі жөндеу жұмыстарының тоқтап қалуының төмендеуіне 
әкеледі. 

4. Аялдама жөндеулеріне арналған ЖАЖ жүйесінің нормативтерін 
әзірлеу. 

5. Жөндеу аралық жүрістердің орташа көрсеткіштерін жабдықтың 
жұмысын ескере отырып сараланған көрсеткіштермен ауыстыру:  

а) қалыпты жағдайда жұмыс істейтін жабдық (бейтарап орта, төмен 
температура); 

б) ауыр жағдайларда жұмыс істейтін жабдық (жегіделік орта, жоғары 
температура, елеулі шаңдану және ылғалдылық). 

6. Жабдықтардың ескіру процесінің нормативтерінде есепке алу және 
жабдықтарды пайдалану шамасына қарай шығындарды ұлғайту қажеттілігі. 

 
2.3.2 Өнеркәсіптік технологиялық жабдыққа ТҚК және оны 

пайдаланудың негізгі ережелері. Жабдықтың ұзақтығын арттыратын 
негізгі факторлар. 

 
Жоспарлы-алдын ала жөндеу жүйесі (ЖАЖ) - жабдыққа қызмет 

көрсету және жөндеу бойынша ұйымдастырушылық және техникалық іс-
шаралар кешені. 

ППР жүйесінің мақсаты: 
1. Жабдықтың тозуының алдын алу және оны жұмысқа қабілетті 

күйде тұрақты ұстау. 
2. Жабдық апаттарының алдын алу. 
3. Жөндеу үшін қажетті қосалқы бөлшектерді, материалдарды, жұмыс 

күшін уақтылы дайындау. 
4. Сапаны жақсарту, уақытты қысқарту, орындау және жөндеу құнын 

төмендету. 
5. Еңбекті көп қажет ететін жөндеу жұмыстарын механикаландыруды 

енгізу. 
Жабдықтар мен қондырғыларды жөндеуді жоспарлау мынадай негізгі 

факторларды ескере отырып жүргізіледі: 
1. Белгіленген жөндеу циклы және оның құрылымы; 
2. Тауар өнімін шығарудың белгіленген бағдарламасының 

орындалуын қамтамасыз ету; 
3. Кәсіпорынның жөндеу-құрылыс қызметінің мүмкіндіктері; 
4. Шикізатты, реагенттерді және басқа да қажетті материалдарды 

жеткізу ырғағы мен ерекшеліктері; 
5. Кәсіпорындағы технологиялық қондырғылардың өзара байланысы; 
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6. Ыдыстар мен аппараттарды куәландыру және сынау мерзімділігі. 
Алдыңғы кезеңде белгіленген нормативтер мен пайдалану 

нәтижелерінің негізінде бастық және механик (цех) жабдықты және 
технологиялық қондырғыны (цехты) жөндеудің жылдық жоспар-кестесінің 
жобасын жасайды, ол кәсіпорынның бас механигі қызметіне ұсынылады. Бас 
механиктің қызметі жылдық жоспар-кестелерді құрастырады. 

Қондырғыларды (цехтарды) жөндеудің жылдық жоспар-кестесі 
кәсіпорынның бас мамандарымен келісіледі және кәсіпорынның 
басшысымен бекітіледі. Жабдықты жөндеудің жылдық жоспар-кестесін 
кәсіпорынның бас механигі бекітеді. 

Бекітілген жылдық жоспар-кестелер негізінде қажет болған жағдайда 
жабдықты жөндеудің айлық кестелері жасалады. 

Технологиялық қондырғыға жөндеу жүргізу үшін негізгі құжат 
ағымдағы немесе күрделі жөндеу кезінде орындалуға жататын жұмыстардың 
ақаулық тізімдемесі болып табылады. 

Ақаулық ведомості қондырғы (цех) бастығы мен механигі жасайды, 
цехтың ИТҚ кеңесінде талқыланады және күрделі жөндеу басталғанға дейін 
90 күннен кешіктірмей және ағымдағы жөндеу басталғанға дейін 30 күн 
бұрын бас механик, бас энергетик және бас аспапшы-метролог қызметінің 
қарауына ұсынылады, онда жұмыс көлемі, материалдарға, қосалқы 
бөлшектерге, механизмдер мен тетіктерге қажеттілік нақтыланады, 
жұмыстар орындаушыларға бөлінеді. 

Қондырғының (цехтың) қалыпты қауіпсіз пайдаланылуына әсер 
етпейтін жұмыстар, оның ішінде уақыттың жетіспеуі немесе қажетті 
материалдардың болмауы салдарынан күрделі жөндеу кезеңінде аяқталмаған 
оқшаулау, құрылыс жұмыстары пайдалану кезеңінде қажетті қауіпсіздік 
шараларын сақтай отырып орындалуы мүмкін. Бұл жұмыстарды орындау 
кәсіпорынның техникалық директоры бекіткен кесте бойынша жүргізілуі 
тиіс. 

Жабдықты жөндеуге тапсыру және оны жөндеуден қабылдау қондырғы 
(цех) бастығы мен механигі қол қоятын актілер бойынша жүзеге асырылады. 

Жөндеу жұмыстарының орындалуын есепке алу, жабдықтың жай-күйін 
бақылау, оны пайдалануды талдау үшін кәсіпорында қолданыстағы 
ережелермен, нұсқаулықтармен және нұсқаулықтармен көзделген 
техникалық құжаттама жүргізіледі. 

Жөндеу жұмыстарының алдында арнайы техникалық құжаттаманы 
ресімдеуден басқа (ақаулар ведомосы; шығыстар сметасы; жабдықтардың, 
құбыржолдардың тізбесі; жөнделетін объектілерге арналған сызбалар, 
схемалар; негізгі объектілерді жөндеуге арналған техникалық шарттар) 
дайындық жұмыстарының жоспарын жасау, қажетті тораптар мен 
бөлшектерді дайындауды ұйымдастыру, сондай-ақ қажетті жабдықты, 
арматураны, құбырларды, материалдарды, қосалқы бөлшектерді сатып алу 
жүргізіледі.  
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Жөндеуге дайындық жұмыстары тұрғысынан олар барлық жөндеу 
жұмыстарының реттілігін қамтамасыз етеді, сәйкес келмейтін жөндеу 
жұмыстарының тізімін белгілейді:  

 от жұмыстарын жанғыш және тез тұтанатын өнімдері бар 
аппараттарды, жабдықтарды және құбырларды бөлшектеумен бір мезгілде 
жүргізуге болмайды;  

 кейбір сілтілік және сілтілік жер металдары (K, Na, Li, Ca) 
пайдаланылатын аппараттар мен жабдықтарды жөндеумен бір мезгілде 
ылғалдың бөлінуімен қатар жүретін бетон, сылақ және басқа жұмыстарды 
жүргізуді жоспарлауға жол берілмейді); 

 жалпы жөндеу жұмыстарын жабдықтар мен құрылыс 
конструкцияларының беттерін құмдаумен біріктіруге болмайды, себебі көп 
мөлшерде бөлінетін шаң қолайсыз жағдай туғызады.  

Жарылыс қаупі бар және зиянды өнімдерді шығару мүмкіндігімен 
байланысты газ қауіпті жұмыстарды жүргізу орны белгіленуі (қоршалуы), ал 
қажет болған жағдайда қауіпті аймақта бөгде адамдардың болуына жол 
бермейтін постылар қойылуы тиіс.  

Қозғалатын механизмдердің электр жетектері көрінетін үзіліспен 
қоректендіру көздерінен ажыратылуы және осы механизмдерден 
ажыратылуы тиіс. Аппараттардың іске қосу құрылғыларында және электр 
тарату құрылғыларында " қосуға болмайды-адамдар жұмыс істейді!", олар 
жұмыстар аяқталғаннан кейін газға қауіпті жұмыстарды жүргізуге 
жауаптының нұсқауы бойынша алынады.  

Дайындық іс - шараларын орындау сапасын бағалау үшін газға қауіпті 
жұмыстарды жүргізу алдында ауа ортасын оттегінің құрамына, сондай-ақ 
зиянды, жарылыс қауіпті және жарылыс-өрт қауіпті заттарға рұқсаттама-
жасақта нәтижелері жазыла отырып, талдамалық немесе автоматты талдау 
жүргізу қажет.  

Дайындық жұмыстары өндірісінің жобалары цех Әкімшілігімен, ал 
қажет болған жағдайда тапсырыс берушінің бас механигімен, бас 
энергетигімен және өндірістік ғимараттарды қадағалау және жөндеу 
қызметімен (бас сәулетшісімен) келісіледі. Жөндеу жұмыстары кезінде 
қауіпсіздікті қамтамасыз етудің маңызды шарасы осындай жұмыстарды 
жүргізуге рұқсат беру жүйесі (рұқсаттар, жасақтар) болып табылады. Оның 
мәні мердігердің жөндеу персоналына жөндеу жұмыстарына арнайы 
құжатсыз (жасақ-рұқсатсыз) жол берілмейтіндігінде. Жөндеу, сондай-ақ 
апаттық-қалпына келтіру жұмыстарын жүргізуге жасақ-рұқсат тиісті нысан 
бойынша ресімделеді және жөндеу аймағында жұмыстарды жүргізуге 
жазбаша рұқсат болып табылады. Жасақ-рұқсат беру құқығы тапсырыс 
берушінің цех бастығына беріледі.  

Цех бастығы цехтың бұйрығымен жабдықты жөндеуге дайындауға 
және тапсыруға жауапты адамдарды тағайындайды, сонымен қатар 
дайындық жұмыстарының көлемі мен мазмұнын, оларды орындау реттілігін, 
қауіпсіздік шараларын анықтайды.  
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Жүктелім-рұқсаттамада көзделген барлық іс-шараларды орындау 
туралы міндеттемелерге тапсырыс берушіден жабдықты дайындауға және 
жөндеуге тапсыруға жауапты адамдар және мердігерден жұмыстардың 
тікелей басшысы қол қояды.  

Жабдықты жөндеуге тапсыру-қабылдау актісіз жасақ-рұқсат 
берілмейді.  

Жасақ-рұқсатты тапсырыс беруші белгілі бір жұмыс көлеміне 
ресімдейді. Жасақ-рұқсатта осы учаскедегі жөнделетін жабдық, 
коммуникациялар, арматура көрсетілуі тиіс. Жасақ-рұқсаттама көрсетілген 
жөндеу көлемін орындау үшін қажетті барлық уақыт ішінде әрекет етеді, 
бірақ ауысым бастығы мен жұмыс басшысы күн сайын жұмыстардың басталу 
күні мен уақытын көрсете отырып, жөндеу жұмыстарын жүргізу мүмкіндігін 
растайды.  

Отпен жүргізілетін жұмыстарға рұқсатты және газға қауіпті 
жұмыстарға жасақ-рұқсатты үлгілік нұсқаулықтардың талаптарына сәйкес 
тапсырыс беруші ресімдейді және оларды мердігердің тікелей жұмыс 
басшысына береді.  

 
2.3.3 Технологиялық жабдыққа техникалық қызмет көрсетуді және 

пайдалануды ұтымды ұйымдастыру. Кәсіпорында майлау 
шаруашылығын ұйымдастыру 

 
Кәсіпорында майлау шаруашылығын ұйымдастыру майлау 

жабдықтарын паспорттаудан және майлау карталарын жасаудан басталады.  
Майлау шаруашылығын ұйымдастыру: мерзімді майлануы тиіс 

жабдықтардың тізбесін жасауды; майлау орындарын және майлау 
материалдарының ассортиментін айқындауды; майлау кезеңділігін 
белгілеуді; майлау материалдарының шығыс нормаларын әзірлеуді; 
майлаушылардың жұмыс орындарын жабдықтауды; пайдаланылған 
майларды жинауды және қалпына келтіруді ұйымдастыруды көздейді.  

Майлау шаруашылығын ұйымдастыру кезінде жабдықты майлаумен 
байланысты барлық жұмыстардың орталықтандырылған орындалуын көздеу 
қажет. Майлау шаруашылығын ұйымдастыру схемасын әрбір зауыттың 
жағдайына қарай әзірлеу қажет. Қабылданған схемаға сәйкес, сондай-ақ 
учаскенің ауқымына қарай майлау шаруашылығына қызмет көрсету үшін 
қызметкерлердің номенклатурасы мен саны айқындалады.  

Сондай-ақ, бірқатар кәсіпорындарда майлау шаруашылықтарын 
ұйымдастырудағы кемшіліктер майлаушыларды жүйелі түрде оқытудың 
болмауымен, олардың разрядтары мен жалақы тарифтерінің негізсіз 
төмендетілуімен, майлау мәселелері бойынша танымал әдебиеттердің 
жетіспеушілігімен және майлау мүкәммалының жеткіліксіз шығарылуымен 
түсіндіріледі.  

Майлау шаруашылығын ұйымдастырудағы ең бастысы-майды тез 
ағызу, оны дұрыс сақтау және беру. 
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Майлауға арналған қойманың үй-жайы майлаудың қандай да бір 
ластану мүмкіндігін болдырмау үшін таза ұсталуы тиіс.  

Майлауға арналған темір және бетон сұйыққоймалар тұндырылған 
суды ағызуға арналған қақпақтармен және крандармен жабдықталуы тиіс. 

Әрбір бакта онда сақталатын майдың сорты туралы бояумен жазу 
болуы тиіс.  

Механикалық цехтарда майлау шаруашылығын ұйымдастыру цех 
механигіне жүктеледі, ол жөндеу персоналының құрамынан цехтың майлау 
шаруашылығына жауапты адамды тағайындайды. Майлау шаруашылығын 
үлгілі ұйымдастыру жабдықтың тұрақты жұмыс істеуін қамтамасыз ететінін, 
оның жөндеуаралық қызмет мерзімін ұзартатынын, еңбек өнімділігін 
арттыруға және шығарылатын өнімнің өзіндік құнын төмендетуге ықпал 
ететінін есте ұстаған жөн. Жөндеу жұмыстарының жалпы жүйесінде майлау 
шаруашылығын ұйымдастыру маңызды орын алады. Майлаудың дұрыс 
ұйымдастырылуымен жабдықтың қызмет ету мерзімі едәуір артады. 

Майлар мен майларды дұрыс сақтау кәсіпорындарда майлау 
шаруашылығын ұйымдастыруда үлкен маңызға ие. 

 
Модуль бойынша қорытындылар 
 
1. Шыныталшықты өндіруде шыны қайнату үшін жоғары 

температурада, айтарлықтай механикалық жүктемелерде, шыны массасының 
жегіделік әсері жағдайында жұмыс істейтін әртүрлі дизайндағы ванна шыны 
пештері қолданылады. 

2. Үздіксіз Шыныталшықты өндіру үшін бірнеше бөлімдерден тұратын 
екі қабатты Шыныталшықтар қолданылады, олардың әрқайсысы электр 
пешін, шыны шарларды электр пешіне тиеу және мөлшерлеу жүйесін, 
талшықтарды майлауға және оларды жіпке желімдеуге арналған құрылғыны, 
электр жабдықтары мен пештің технологиялық режимін автоматты түрде 
реттеуге арналған құралдарды, талшықты тарту механизмін және жіпті 
орауышқа орауды қамтиды. 

3. Кәсіпорын жабдыққа техникалық қызмет көрсету және жөндеу 
кезінде Қазақстан Республикасының Еңбек кодексін, мемлекеттік және 
мемлекетаралық стандарттарды, техникалық шарттарды, салалық басшылық 
құжаттар мен нұсқаулықтарды, нормативтік құқықтық актілерді, 
"Техникалық реттеу туралы" ҚР Заңын, "қауіпті өндірістік объектілердегі 
өнеркәсіптік қауіпсіздік туралы" ҚР Заңын, зауытішілік ережелер мен 
нұсқаулықтарды басшылыққа алуы тиіс. 
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Тәжірибелік жұмыстар  
 
Шыны жіптерді алудың технологиялық сызбаларына салыстырмалы 

талдау жасаңыз және кестені толтырыңыз: 
 
НФТМ-ТРИЗ әдісі: «Қандай ортақ?» 

Параметр Шыны балқыту ыдысын 
саңылаулы тиеу кезінде 

екі сатылы тәсілмен 
шыны жіптерді алудың 
технологиялық схемасы 

Шыны балқыту ыдысын 
құбырға салу кезінде екі 
сатылы тәсілмен шыны 

жіптерді алудың 
технологиялық схемасы 

Тән ерекшеліктері    
Мақсаты   
Артықшылықтары   
Бастапқы 
материалдарды жүктеу 
әдісі 

  

Схемадағы аппараттар   
Жұмыс істеу принципі   
Бастапқы 
материалдарды жүктеу 
әдісі 

  

Жіптердің диаметрі   
Орау жылдамдығы   
Бастапқы шикізат   
Соңғы өнім   

 
Схемалардың екі түрі үшін бірдей ақпарат болатын бағандарды бір 

түспен бояңыз. Осылайша сіз айырмашылықтар мен ұқсас параметрлерді 
бірден көресіз. 
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Бақылау сұрақтары 
 
1. Ванна пештерінің жұмыс камерасы қандай элементтерден тұрады? 
2. Ванна бассейнін төсеу үшін қандай материалдар қолданылады? 
3. Ванна бөлмелері үшін қандай отын қолданылады? 
4. Шыны қайнататын пештерден шығатын газдардың температурасы 
5. Ванна пешінің рекуператоры қандай элементтерден тұрады? 
6. Регенератордағы шибер клапандарының мақсаты 
7. Пештің жалын кеңістігінен түтін газдарын не шығарады? 
8. Шыны пештердің отқа төзімді материалдарына қандай талаптар 

қойылады? 
9. Пештерді төсеуге арналған отқа төзімді жабдықтардың түрлерін 

атаңыз 
10. Динас қандай температураға төтеп бере алады? 
11. Шамот жолақтары неден жасалады? 
12. Электр балқитын отқа төзімді заттар қалай жасалады? 
13. Мазут дегеніміз не? 
14. Мазутты жағуға арналған Шухов саптамасының негізгі 

құрылымдық элементтері 
15. Шыны пешті ағымдағы жөндеу кезінде қандай жұмыстар 

орындалады? 
16. Пешке отын беруді тоқтатқан жағдайда қандай операцияларды 

орындау керек? 
17. Пештің газ құбырларындағы қысымның төмендеуі немесе 

жоғарылауы кезінде қандай операцияларды орындау керек? 
18. Шынытоқығыш агрегаттың құрамына қандай аппараттар енгізілген? 
19. Шыны балқыту ыдысын саңылаулы тиеу кезінде екі сатылы 

тәсілмен шыны жіптерді алу схемасына қандай аппараттар енгізілген? 
20. Электр пеші қандай құрылымдық элементтерден тұрады? 
21. Электр пештерін шегендеуге арналған отқа төзімді жабынның 

құрамы 
22. Өнеркәсіпте майлау құрылғыларының қандай түрлері 

қолданылады? 
23. Майлау құрылғылары қандай құрылымдық элементтерден тұрады? 
24. Капиллярлық күштердің шамасы қандай формула бойынша 

есептеледі? 
25. Майлау құрылғысының ролигіндегі үйкеліс күші қандай 

факторларға байланысты? 
26. Роликті майлау құрылғыларының артықшылықтарын тізімдеңіз. 
27. Саңылау жіпшесінің негізгі құрылымдық элементтерін тізімдеңіз 
28. Техникалық қызмет көрсету және жөндеу жүйесі нені қамтиды? 
29. ТКҚЖ жүйесінің негізгі функциялары 
30. Ауысым сайынғы техникалық қызмет көрсетуге қандай 

операциялар кіреді? 
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31. "Ағымдағы жөндеу" ұғымына анықтама беріңіз 
32. Жабдықты ағымдағы жөндеу кезінде орындалатын жұмыстардың 

тізімін атаңыз 
33. Техникалық қызмет көрсету және жөндеу жүйесін жетілдірудің 

негізгі бағыттарын атаңыз 
34. Жоспарлы-алдын алу жөндеу кезінде қандай мақсаттар көзделеді? 
35. Сәйкес келмейтін жөндеу жұмыстарының тізімін беріңіз 
36. Жөндеу жұмыстарын жүргізуге жасақ-рұқсат беру құқығы кімге 

беріледі? 
37. Майлау шаруашылығын ұйымдастыру нені қамтиды? 
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3-БӨЛІМ ӨНДІРІСТІҢ ТЕХНИКАЛЫҚ ЖӘНЕ ТЕХНИКАЛЫҚ-
ЭКОНОМИКАЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІН ЕСЕПТЕУ 

 
Мақсаты 
Осы модульден өткеннен кейін білім алушы:  
1. Минералды жүннің сапалық көрсеткіштерін анықтау. 
2. Негізгі технологиялық жабдықты таңдау және есептеу. 
3. Энергия ресурстарын есептеңіз. 
4. Шикізат пен дайын өнімнің қоймалары мен бункерлерін 

ұйымдастырыңыз. 
5. Жұмысшылардың құрамын анықтау.  
6. Минералды жүн өнімдерін өндіруге арналған типтік жабдықты 

таңдаңыз. 
 
Осы модульде ұсынылған тақырыптар 
3.1. Минералды жүн өнімдерінің сапалық сипаттамаларын анықтайтын 

параметрлер мен жағдайлар. 
3.2. Шикізат шихтасының құрамын есептеу. 
3.3. Кокстың жіктелуі. 
3.4. Минералды жүн және одан жасалған бұйымдар өндірісінің 

экономикасы. 
 
Шолу 
«Шыныталшық және шыны бұйымдарын өндіру» мамандығы бойынша 

техник-технолог бастапқы шикізат пен дайын өнім – шыны талшығының 
сапасына қойылатын негізгі талаптарды түсінуі, шикізат шихтасын, 
энергетикалық ресурстарды, экономикалық көрсеткіштерді есептеу әдістерін 
білуі тиіс. 

 
Кәсіби терминдер 
 
Қышқылдық модулі    Өнімділік 
Балқыманың тұтқырлығы    Электр энергиясының шығыны 
Талшық түзу   Тұндыру камерасы 
 
 
Қажетті оқу құралдары: 
Жазу құралдары (қалам, қарындаш), сызғыш, протектор, өшіргіш, 

ватман, көрнекі құралдар, дербес компьютер, білім беру веб-сайттары. 
 
Алдын ала талаптар: 
Осы модульмен жұмыс басталар алдында студентке «Шыныталшықты 

және шыны бұйымдарын өндіру» мамандығы бойынша үлгілік оқу 
жоспарына сәйкес базалық модульдер мен «Шыныталшықты материалдарды 
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дайындау аппаратшысы» және «Үздіксіз шыныталшықты алу операторы» 
біліктіліктерінің кәсіби модульдері бойынша, сондай-ақ «Шыныталшықты 
және шыны бұйымдарын өндірудің технологиялық процестерін жүргізу және 
бақылау» кәсіби модулі және «Шыныталшықты және шыны бұйымдарын 
өндірудің технологиялық жабдығын пайдалану қағидалары» кәсіби модулі 
бойынша оқудан сәтті өту ұсынылады.  

 
Кіріспе 
 
Минералды жүн-силикат балқымаларынан алынған талшықты 

материал. Минералды жүнді өндіруге арналған шикізат-көптеген тау 
жыныстары, металлургиялық шлактар және құрылыс материалдары 
өнеркәсібінің қалдықтары (саз және силикат кірпіштері). Белгілі бір 
шикізаттан мақта жүнін өндіру кезінде жоғары сапалы талшық алу үшін 
басқа химиялық құрамы бар қоспаны зарядтың құрамына енгізу қажеттілігі 
жиі туындайды. 

Шикізат пен мақтаның химиялық құрамын сипаттау үшін қышқылдық 
модулінің мәні қолданылады, бұл шикізат немесе мақта құрамындағы 
қышқыл оксидтерінің (SiO2 + Al2O3) қосындысының негізгі оксидтердің 
қосындысына қатынасы. 

МЕМСТ 4640-76 сәйкес "Минералды мақта. Техникалық шарттар" 
минералды жүннің қышқылдық модулі кемінде 1,2 болуы керек 

 
𝑀𝑀𝑘𝑘 = % 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆2+% 𝐴𝐴𝐴𝐴2𝑆𝑆3

% 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑆𝑆+% 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑆𝑆 > 1,2                                       (3.1) 
 
ал жоғары санат үшін 75-1, 5 маркалы мақта жүні. 

Әр компонент балқыма мен минералды жүннің қасиеттеріне әр түрлі 
әсер етеді: 

 SiO2-силикат балқымаларының тұтқырлығын және кез келген ортадағы 
талшықтардың химиялық төзімділігін арттырады, тұтқырлық аралығын 
ұзартады; 

B2O3-күшті ағындылық әсері бар, балқыманың беттік керілуін және 
кристалданудың жоғарғы шегінің температурасын азайтады, өндірілген 
қасиеттерді едәуір жақсартады, талшықтың ұзындығын арттырады, 
қышқылдар мен сілтілерге төзімділікті арттырады; 

AI2O3-тұтқырлықты және балқымалардың беттік керілуін, 
талшықтардың беріктігі мен серпімділік модулін, суға төзімділікті, 
қышқылға төзімділікті, температураға төзімділікті арттырады;  

Fe2O3-балқыманың тұтқырлығын төмендетеді, беткі кернеуді және 
химиялық тұрақтылықты арттырады; 

ОАО, MgO-жоғары температурада балқыманың тұтқырлығын 
төмендетеді, кристалдануға бейімділікті арттырады. 45% - ға тең СаО 
мазмұнымен тұтқырлық артады. Тұтқырлықтың төмендеуіне MgO әсері 
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әсіресе құрамы 9% немесе одан да көп болған кезде байқалады. СаО есебінен 
MgO құрамының жоғарылауы талшықтардың химиялық тұрақтылығының 
едәуір артуына әкеледі; 

TiO2-барлық ортаға химиялық төзімділікті жақсартады, жақсы тегіс 
және балқыманың тұтқырлығын едәуір төмендетеді, бірақ кристалдану 
үрдісін арттырады; 

ZrO2-барлық ортаға төзімділікті едәуір арттырады және көп 
компонентті әйнектерді сілтілерге төзімді ететін жалғыз тотығу болып 
табылады; балқыманың қаттылығын арттырады және кристалдануға 
бейімділікті арттырады. ZrO2 енгізу, әдетте, SiO2 есебінен жүзеге асырылады; 

FeO-тұтқырлықты төмендетеді, бірақ балқыманың беткі кернеуін 
арттырады, талшықтардың бұзылуының бастапқы температурасын 
төмендетеді, сонымен қатар агломерация температурасын жоғарылатады; 

MnO-аз мөлшерде химиялық тұрақтылықты арттырады, тұтқырлықты 
және кристалдану үрдісін төмендетеді; 

Na2O, K2O, LiO – тегіс және кристалдануға бейімділікті төмендетеді, 
бірақ судағы талшықтардың тұрақтылығын төмендетеді. K2O құрамының 
жоғарылауы балқыманың беттік керілуін азайтады. 

Кәдімгі минералды жүнді алу үшін балқыманың құрамында негізінен 
SiO2, AI2O3, СаО және MgO бар. Олардың мазмұны (массасы бойынша%): 
SiO2 – 35-60, AI2O3 – 5-15,СаО – 20-35, MgO – 5-15. Аз мөлшерде Fe2O3, FeO, 
Na2O, K2O және MgO болуы мүмкін. [11] 

 
Тақырып 3.1 Минералды жүннің сапалық көрсеткіштерін анықтау 
 
3.1.1. Минералды жүн өнімдерінің сапалық сипаттамаларын 

анықтайтын параметрлер мен жағдайлар. 
 
Тиімділігі жоғары жылу оқшаулағыш құрылыс материалдарының бірі 

болып табылатын минералды жүн өнімдерінің сапасын арттыру өзекті міндет 
болып қала береді. 

Минералды жүн өнімдерінің сапасы зарядтың құрамына, балқыманың 
температурасына, қышқылдық модуліне, оның тұтқырлығына, беткі 
кернеуіне, балқыманың физикалық жағдайына, құйма науасынан центрифуга 
орамдарына дейінгі қашықтыққа, орамдардың жұмыс беттері арасындағы 
минималды алшақтыққа, олардың өзара жағдайына, орамдардың айналмалы 
жылдамдығына, олардың жұмыс бетінің температурасына, балқымаға әсер 
етудің арнайы физикалық әдістерін қолдануға, талшықтардың диаметрі мен 
ұзындығына, байланыстырғыштың сапасы, құрамы мен көлеміне, оның 
қатаю дәрежесіне, кілем қалыптастыру кезінде талшықтарға әсер ету 
тәсілдеріне және көлемдік тығыздыққа байланысты. 

 
Заряд параметрлері қышқылдық модулін анықтайды. Мк қышқылдық 

модулі, өз кезегінде, балқыманың тұтқырлығына, энергияны тұтынуға, 
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балқыту процесінің өнімділігіне, талшықтардың диаметріне әсер етеді. Мк 
төмендеуі энергия шығынын азайтуға, өнімділікті арттыруға, тұтқырлықты 
төмендетуге әкеледі, бұл өз кезегінде талшықтардың диаметрінің 
төмендеуіне және олардың ұзындығының артуына әкеледі. 

Алайда, Мк төмендеген кезде минералды жүн өнімдерінің химиялық 
төзімділігі, суға төзімділігі және беріктігі төмендейді. 

Жоғары сапалы мақта үшін-Мк > 1,5. 
Бірінші санаттағы мақта үшін-Мк > 1,2. 
Жоғары қаттылық пен қаттылық плиталары үшін-Мк > 1,3-1,45. 
Желдетілетін қабырға панельдері мен шатырларда қолданылатын 

тақталар мен төсеніштер үшін Мк> 1,25–1,3. 
Ішкі қабырғаларда және рамалық бөлімдерде қолданылатын тақталар 

мен төсеніштер үшін Мк > 1,2–1,25. 
Балқытудың шойын балқытқыш әдісімен Мк > 1,3-1,45 қолдану шикізат 

базасының ерекшеліктеріне байланысты арнайы негіздемені немесе 
басқа себептер. 

Шойын балқытқышты өңдеу үшін бір компонентті зарядты қолдану 
оңтайлы болып табылады, бұл технологияны жеңілдетеді, температураны 
төмендетеді, балқытудың өнімділігін арттырады. Сондай-ақ, екі компонентті 
зарядты шойын балқытқыш әдісімен өңдеу бойынша зерттеулердің 
нәтижелері белгілі. 

Металлургиялық шлактарды шойын балқытқыш әдісімен қолдану 
пештің өнімділігін және ПӘК арттырады, бірақ шлактардан жасалған 
талшықтардың сапасытау жыныстарынан гөрі нашар. 

Балқыманың тұтқырлығы және беттік керілу талшықтың түзілу 
процесіне әсер ететін балқыманың негізгі қасиеттері болып табылады, себебі 
олар талшық түзілу процесінде балқытылған тамшылардың беріктігін 
анықтайды. Осыған байланысты балқыманың тұтқырлығы төмендеген кезде 
талшықтардың диаметрі азаяды және олардың ұзындығы артады. 
Балқыманың тұтқырлығының төмендеуіне оның қышқылдық модулінің 
төмендеуі және температураның жоғарылауы арқылы қол жеткізіледі. 

Алайда, талшықтардың пайда болуы жүзеге асырылатын балқыманың 
тұтқырлық диапазоны туралы мәселе ашық күйінде қалады. 

Тұтқырлықтың тұрақты мәндері сақталатын балқыма 
температурасының аралығы шихтаның химиялық құрамымен анықталады. 
Осы негізде балқымалар «ұзын» және «қысқа» болып бөлінеді. 

Технологияны сақтай отырып, «қысқа» балқымаларды пайдалану 
жоғары сапалы талшық алуға мүмкіндік береді, энергия шығынын азайтады. 

«Ұзын» балқымаларды пайдалану кезінде технология параметрлерінің, 
әсіресе температураның өзгеруі талшықтардың сапасына әсер етпейді. 

Тұтқырлықты арттыру - SiO2, Al2O3, Cr2O3. 
Тұтқырлықты азайту - CaO, MgO, Na2O, K2O, TiO2. 
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Беттік керілуді азайту талшықты қалыптастыру процесін жақсартады. 
Жоғары беттік керілу талшықты емес қосылыстардың пайда болуына ықпал 
етеді. Тұтқырлықтың төмендеуімен беткі кернеудің талшықтардың сапасына 
әсері артады. 

Беттік керілу азаяды - Cr2O3, CrO3, V2O3, WO3. 
Беттік керілу жоғарылайды - SiO2, TiO2, Al2O3, Na2O, MgO, MnO, CaO, 

FeO. 
Беткі кернеуді төмендету балқымаға әсер етудің арнайы физикалық 

әдістерін қолдану арқылы мүмкін болады. 
 
Температура зарядтың кристалды күйден сұйықтыққа, содан кейін 

сұйықтықтан шыны және кристалды күйге ауысуын анықтайды. 
Көпкомпонентті шихталарды балқыту кезінде балқыманың орташалану 

жағдайын жақсарту үшін және кристалдық фазаның пайда болуын 
болдырмау үшін пештің температурасын көтеру және балқыманың 
вагранкада болу уақытын ұлғайту ұсынылады. Бұл талшықтардың 
механикалық қасиеттерін арттырады және олардың "таралуын"азайтады. Бұл 
позиция балқымада түзілетін кристалды фазаның талшықты түзілу 
процесінде теріс әсеріне байланысты. 

Пештің жылу режимі оның өнімділігін анықтайды және талшықтардың 
сапасына әсер етеді. Мысалы, өнімділігі 1,1 т/сағ, талшықтың диаметрі 8,9 
мкм, өнімділігі 2,75 т/сағ, талшықтың диаметрі 7,1 мкм, өнімділігі 3,5 т/сағ, 
талшықтың диаметрі 6,5 мкм. 

Балқыманы талшыққа қайта өңдеу 1300-1400 ° С температурада жүзеге 
асырылады.көп білікті центрифугаларда талшық алу кезінде балқыманың 
температурасы 1360-1380 °С. балқу температурасы 1375-тен 1275 °с-қа дейін 
төмендеген кезде талшықтардың диаметрі 5,9-дан 8,3 мкм-ге дейін артады. 
Егер вагранка ағынынан шығатын балқыманың температурасы 1300-1350 °С 
болса, онда центрифуганың соңғы біліктерінде ол 1150-1250 °с дейін 
төмендейді, бұл талшықтардың сапасын төмендететін кристалды 
қоспалардың талшықтарда пайда болуына әкеледі. Кристалды қосындылары 
бар талшықтардың беріктігі 50% - ға төменталшықтардың беріктігі біртекті 
шыны тәрізді массадан тұрады. 

Балқытылған температураның жоғарылауымен мақтаның сапасы 
жақсаратыны анықталды. 

Талшықтардың диаметріне центрифуга орамаларына берілетін 
балқытылған ағынның диаметрі де әсер етеді. 

Ағынның диаметрі азайған кезде талшықты емес қосылыстардың саны 
азаяды. 6 мм ағынның диаметрі 2 мкм талшықтың диаметрін бере алады. 
Диаметрі1-1,5 мм ағындар талшықтардың диаметріне айтарлықтай әсер етеді, 
ағынның диаметрі 2-ден 10 мм-ге дейін талшықтардың диаметріне аз әсер 
етеді. Ағынның үлкен диаметрі балқыманың үлкен ағынына әкеледі. 
Орамдарда балқыманың қалың қабаты пайда болады, бұл қабыршақтарға, 
"патшаларға"айналатын үздіксіз сұйық пленканың орамдарынан бөлінуге 
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әкеледі. Диаметрі 2-3 және 3-4 мм болатын балқытылған ағынды пайдалану 
бойынша белгілі ұсыныстар. 

Балқытылған ағынның бөліну сипатына оның центрифуганың қабылдау 
ролигімен жанасу кезіндегі жылдамдығы әсер етеді. Бұл жылдамдық су 
төгетін науаның шеті мен қабылдау ролигінің беті арасындағы қашықтыққа 
байланысты. Ағынның жылдамдығының (еркін құлау биіктігінің) төмендеуі 
талшықты емес қосындылардың азаюына әкеледі. Ағынның еркін түсу 
биіктігі 100-150 мм-ден аспауы керек. Бұл қашықтықтың 150-250 мм-ден 
асуы талшықтардың пайда болуын толығымен тоқтатуға және ағынның 
«патшаларға» айналатын тамшыларға бөлінуіне әкеледі. 

Бұл жағдайда ағынның қабылдау ролигіне қатысты орналасуы 
маңызды. Ағынның ораммен жанасу орны центрифуганың қабылдау білігінің 
айналу осьі арқылы жүргізілген көлденеңінен 30-40° орталық бұрышын 
құрайтын сызықта орналасуы керек. 

Центрифуга біліктерінің беткі температурасы 500-600 °C-тан асуы 
керек, бұл оның жарқылының болмауына сәйкес келеді. Бұл балқыманың 
орамдардың бетіне жабысып, балқыманың бөлшектеріне орамдардың 
айналмалы жылдамдығына жақын жылдамдық береді. 

 
Балқыманың тұтқырлығының белгілі бір интервалында талшықтардың 

диаметріне әсер ететін негізгі параметр орамдардың айналмалы жылдамдығы 
болып табылады, ол балқыманың бөлшектері орамдардан бөлінген кезде 
бастапқы қозғалыс жылдамдығын анықтайды. Отандық өндірістің 
центрифугалық орамдарының айналмалы жылдамдығы эксперименттік 
мәліметтер негізінде анықталады. Оңтайлы шеңберді анықтау үшін келесі 
формулада центрифуга роликтерінің жылдамдығы ұсынылады: 
 

𝑉𝑉в = 120√𝐷𝐷,                                                    (3.2) 
 
мұнда D-орамның диаметрі.  

 
Эксперименттік мәліметтерге сәйкес, талшықтардың диаметрі орамның 

айналмалы жылдамдығының квадрат түбіріне кері пропорционал немесе 
орамның айналмалы жылдамдығының көбейтіндісі және талшық диаметрінің 
квадраты тұрақты мән болып табылады. 

Центрифуга білікшелерінің айналма жылдамдығы балқыманың бірінші 
біліктен келесіге ауысуына қарай бірінші білікшеде 15-50 м/с-тан және 
қалған білікшелерде 60-130 м/с-қа дейін ұлғайту ұсынылады. 

Мақта жүнінің сапасы центрифугадағы орамдардың өзара орналасуына 
және олардың жұмыс беттерінің арасындағы қашықтыққа да байланысты. 
Орамдардың жұмыс беттері арасындағы қашықтықтың төмендеуімен мақта 
жүнінің сапасы артады. Бұл жағдайда орамнан мақтаны алып тастау қиын 
болуы мүмкін. Бұл кемшілік талшықтарды ауамен немесе бумен үрлеу 
арқылы жойылады. Содан кейін бұл қашықтықты 2-3 мм-ге дейін жеткізуге 
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болады. Сондай-ақ, орамдардың диаметрінің ұлғаюын олардың қызуына 
және центрифугалық күштердің айналу кезіндегі әсеріне байланысты ескеру 
қажет. 

Екінші және үшінші орамдардың жұмыс беттері арасындағы 
қашықтықты 15-20 мм-ден аспайтын етіп орнату бойынша ұсыныстар бар, 
және бұл қашықтықтың азаюымен материалдың жоғалуы азаяды. 
 Қолданыстағы центрифугалардың диаметрі 380 мм-ге дейін. 

Өнімнің беріктігіне байланыстырғыштың таралу түрі мен сипаты әсер 
етеді. Байланыстырғыштың сапасы көбінесе оны сақтау мерзімі мен 
жағдайларына байланысты. Байланыстырғыштың сақтау мерзімі 
бір күннен артық болмауы керек. Байланыстырғыштың қасиеттерін 
тұрақтандыру қоспалармен жүзеге асырылады. Байланыстырғыш көлемінің 
6-8% - ға дейін артуымен өнімдердің беріктігі артады. Әрі қарай, 
байланыстырғыш көлемінің 10-15% - ға дейін артуы іс жүзінде өнімнің 
беріктігіне әсер етпейді. Байланыстырғыштың қатаю дәрежесі кемінде 90% 
болуы тиіс. 

Талшықтардың қалыңдығына байланысты созылу беріктігінің келесі 
сипаттамалары белгілі. 

Диаметрі 6-8 мкм, үзілуге беріктігі 1500-1700 МПа. 
Диаметрі 12-15 мкм, жыртылу беріктігі 850-1300 МПа. 
Диаметрі 20-25 мкм, созылу күші 500-750 МПа. 
Ең берік-диаметрі 4 мкм-ден аспайтын талшықтар. 
Талшықтардың иілу күші төмен, олар сынғыш. 
Ең жақсы көрсеткіштер мақта жүнімен сипатталады, оның 

талшықтарының орташа диаметрі 6-7 мкм құрайды. 
Талшықтардың диаметрі 8-9 мкм-ден асқан кезде мақта жүні сынғыш 

және серпімді болмайды. 
Ұзын талшықтардан тұратын мақта жүні икемділік пен беріктікке ие. 
Талшықты тұндыру камерасындағы кілемнің кеуектілігі 94-97%. 
Талшықтардың тығыздығы 2500-2700 кг/м3 құрайды. 
Көлемдік масса-өнімнің беріктігін анықтайтын көрсеткіштердің бірі. 

Көлемдік массаның ұлғаюымен ДДҰ өнімдерінің беріктігі- 
кондукторлардың, бірақ бұл ретте олардың арттырылады ішкі кернеу 
салдарынан пайда қайратты қасиеті бар талшықтар. Бұл байланыстырғыш 
пен талшықтар арасындағы байланыстардың бұзылуына әкеліп соғады, бұл 
өнімнің стратификациясына әкеледі. 

Көлемді масса мақта жүнінің тығыздығын жоғарылату арқылы да, 
енгізілген байланыстырғыш мөлшерін көбейту арқылы да артады. 

Талшықтардың орнын анықтайтын өнімдердің құрылымы олардың 
беріктігіне айтарлықтай әсер етеді. 

Құрылым кілем алу кезінде және құрылымды бекітетін қатаюдан бұрын 
оның деформация кезеңінде қалыптасады. 

Көлденең қабатты, тік қабатты, көлденең тік (гофрленген) және 
кеңістіктік құрылымдар белгілі. Көлденең қабатты құрылым негізінен 
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көлденең иілу үшін жұмыс істейді. Тік қабатты құрылым негізінен сығымдау 
үшін жұмыс істейді, оның сығылу күші көлденең қабатты құрылымдарға 
қарағанда 3 есе жоғары, бірақ көлденең иілу күші төмен. Талшықтардың 
кеңістіктік орналасуы жоғары қысу және иілу беріктігін қамтамасыз етеді. 
Алайда, кеңістіктік құрылымдағы сығымдау күші тік қабатты құрылымы бар 
өнімдерге қарағанда төмен. 

Гофрленген құрылым көлденең қабатты құрылымға қарағанда 2-2, 5 есе 
үлкен сығымдау күшіне ие, бұл өнімнің жоғары сенімділігін қамтамасыз 
етеді, бірақ көлденең иілу мен созылу үшін нашар жұмыс істейді. Осыған 
байланысты гофрленген өнімдердің сыртқы көлденең беттеріне қатайту 
қабаты қолданылады. Қатайтатын қабат ретінде көлденең қабаты бар мақта 
жүні, байланыстырғышы бар мақта қалдықтары, арматуралық материалдар 
қолданылады. 

Өндірістің нақты жағдайларын ескере отырып, минералды жүн 
өнімдерінің сапасына әсер ететін жағдайлар мен заңдылықтар туралы жүйелі 
білім негізінде технология параметрлерінің өзара байланысын кешенді 
пайдалану минералды жүн өнімдерін өндірудің перспективалық 
технологияларын жетілдіруге және құруға негіз болып табылады. [10, 17]  

 
3.1.2. Алгебралық теңдеулер жүйесін құру және шешу әдісімен 

берілген қышқылдық модуліне сәйкес шикізат шикізатының құрамын 
есептеу 

 
Әдетте минералды жүнді өндіруге арналған заряд екі шикізаттан 

тұрады, сондықтан зарядты есептеу кезінде олар зарядтың құрамдас 
бөліктерінің санын білдіретін екі белгісіз X және Y бар екі теңдеулер жүйесін 
құрайды және шешеді. 

Теңдеулердің біреуі X + y = 1 түрінде болады, ал басқа теңдеу 
қышқылдық модулінің өрнегі болып табылады 

 
(𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆2′+𝐴𝐴𝐴𝐴2𝑆𝑆3′)𝑥𝑥+(𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆2′′+𝐴𝐴𝐴𝐴2𝑆𝑆3′′)𝑦𝑦

(𝐶𝐶𝐶𝐶𝑆𝑆′+𝑀𝑀𝑀𝑀𝑆𝑆′)𝑥𝑥+(𝐶𝐶𝐶𝐶𝑆𝑆′′+𝑀𝑀𝑀𝑀𝑆𝑆′′)𝑦𝑦 = 𝑀𝑀𝑘𝑘                               (3.3) 
 
онда SiO'2, Аl2О'3, СаО' және MgO' - шикізаттың бірінші түріндегі тиісті 
тотықтардың құрамы, %; 

SiO'2, Аl2О''3, СаО" және MgO" - шикізаттың екінші түріндегі сол 
тотықтардың құрамы, %;  

Мк-берілген қышқылдық модулінің мәні. 
Х немесе у-ға қатысты теңдеулерді шеше отырып, олар зарядтағы 

шикізаттың құрамын бірлік фракцияларында алады, содан кейін зарядтың 
құрамын массасы бойынша пайызбен көрсетеді. 
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3.1.3. Берілген қышқылдық модулі бойынша шикізат 
шикізатының құрамын дәйекті жуықтау әдісімен есептеу. 

 
Бұл әдіс алынған минералды мақтадағы кез-келген химиялық оксидтің 

құрамын анықтап, шикізат құрамындағы осы оксидтің құрамын біле отырып, 
зарядтың жеке бөліктерінің санын белгілі бір ретпен табатындығында. 
Мұндай оксид, әдетте, қышқылдық модулінің мөлшерін анықтайтын 
оксидтердің бірі болып табылады, көбінесе SiO2. 

Зарядты құрайтын шикізаттың екі түрінің бірі негізгі, ал екіншісі 
қосымша болып саналады, олардың саны х арқылы көрсетіледі. Бұдан әрі 
балқымадағы (а) SiO2 оңтайлы мазмұнымен белгіленеді. SiO-ның негізгі және 
қосымша шикізатының (B және B) пайыздық мөлшерін біле отырып, олар А 
= B + x(B - B) теңдеуін құрайды, олардан x = (A - B) / (B - B) анықталады. 

Қосымша шикізаттың мөлшерін есептеп (бірлік үлестерінде), оны 
бірліктен алып тастау арқылы негізгі шикізаттың мөлшерін табыңыз (1 - x). 
Содан кейін келесі мысалда көрсетілгендей, заряд құрамындағы жеке 
химиялық оксидтердің пайызы анықталады. 

Негізгі және қосымша шикізат түріндегі SiO2 мөлшері пит, % болсын, 
содан кейін заряд құрамындағы SiO2 құрамын теңдікпен білдіруге болады 

 
% 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆2 = 𝑛𝑛(1 − 𝑥𝑥) + 𝑚𝑚𝑥𝑥                               (3.4) 

 
Сондай-ақ, қышқылдық модулін анықтайтын басқа оксидтердің 

құрамын табыңыз, яғни A12O3, cao және MgO. 
Осы төрт оксидтің табылған мәндерін қышқылдық модулін анықтау 

формуласына алмастыра отырып, оның мәнін табыңыз. Егер қышқылдық 
модулі белгілі бір шектерде болса, онда зарядтың құрамын есептеу 
шикізаттың екі түрінің құрамын тек массаның пайызына пайызбен есептеп, 
материалдардың ылғалдылығына түзетулер енгізеді. 

Егер алынған қышқылдық модулі берілген мәндерден асып кетсе, онда 
зарядтың құрамындағы SiO2 құрамының басқа мәні орнатылып, есептеу 
қайталанады. Мк шамадан тыс жоғары болған жағдайда, қайта есептеу үшін 
SiO2 аз мөлшері қабылданады, ал Мк жеткіліксіз болған кезде зарядтың 
құрамындағы СаО аз мөлшері алынады. 

 
3.1.4. Зарядты есептеу мысалы 
 
Минералды мақта алу үшін шикіқұрамды есептеу мысалы 
 
1 тонна минералды жүн алу үшін шикізат шығынын анықтау қажет. 
Есептеу үшін деректер: мақта жүнінің қышқылдығының берілген 

модулі Мк = 1,5; негізгі шикізат - домна қожы; қосымша шикізат - саз 
кірпіштің сынуы; домна қожының ылғалдылығы - 8%, кірпіш ұрысы - 2%; 
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балқыманы талшыққа қайта өңдеу көп білікті центрифугада жүзеге 
асырылады. Есептеу екі жолмен жүзеге асырылады. 

 
3.1  кесте - Шикізаттың химиялық құрамы 

Шикізат Тотықтардың құрамы, салмағы бойынша %  
SiO2 Al2O3 CaO MgO Fe2O3 FeO MnO S R2O 

Домна пеші 
Кірпішпен күрес 

41,2 
71,7 

3,79 
16,2 

48,14 
2,2 

2,62 
1,9 

- 
5,6 

0,64 
- 

3,12 
- 

1,35 
- 

- 
2,4 

 
1. Алгебралық теңдеулерді құрастыру және шешу әдісі.  
Зарядтағы домна шлагының құрамын X арқылы, ал у-кірпіш шайқасы 
арқылы екі теңдеуді құрамыз: 
 

𝑥𝑥 + 𝑦𝑦 = 1 
 

(41.2+3.79)𝑥𝑥+(71.7+16.2)𝑦𝑦
(48.14+2.62)𝑥𝑥+(2.2+1.9)𝑦𝑦 = 44.99𝑥𝑥+87.9𝑦𝑦

50.76𝑥𝑥+4.1𝑦𝑦 = 1.5                           (3.5) 
 

Теңдеулер жүйесін бір белгісіз x=1 - y алып тастау арқылы шешеміз. 
Екінші теңдеуде у арқылы көрсетілген х мәнін алмастыра отырып, 

бізде бір белгісіз бір теңдеу бар: 
 

44.99(1−𝑦𝑦)+87.9𝑦𝑦
50.76(1−𝑦𝑦)+4.1𝑦𝑦 = 1.5                                                    (3.6) 

 
У-ға қатысты осы теңдеуді шеше отырып, біз оның мәнін аламыз. Бұл 

жағдайда у = 0,276, содан кейін х = 1 - 0,276 = 0,724. 
Алынған шамаларды жүзден біріне дөңгелете отырып, біз x = 0,72, ал y 

= 0,28, яғни заряд 72% шлактан және 28% сазды кірпіштен тұрады (массасы 
бойынша). 

Осыдан кейін есептелген құрамның зарядынан алынған балқыманы 
сипаттайтын қышқылдық модулінің мәнін анықтаймыз. Ол үшін зарядтың 
бастапқы компоненттерінің тотығу санын х және у мәндеріне көбейтеміз, 
осылайша шлак пен кірпішпен балқымаға енгізілген тиісті оксидтердің санын 
анықтаймыз. Есептеу нәтижелері бойынша балқымадағы тотықтар 
құрамының кестесін жасаймыз (кестені қараңыз. 10). 
 
3.2 кесте - Балқымадағы тотықтардың құрамы 

Шикізат Тотықтардың құрамы, салмағы бойынша %  
SiO2 Al2O3 CaO MgO Fe2O3 FeO MnO S R2O 

Домна пеші 
Кірпішпен күрес 

29,7 
20,1 

2,73 
4,53 

34,6 
0,62 

1,89 
0,53 

- 
1,57 

0,46 
- 

2,25 
- 

0,97 
- 

- 
0,67 

 
SiO2, A12O3, СаО және MgO мәндерін қышқылдық модулін анықтау 

формуласына алмастыра отырып, біз оның шамасының мәнін анықтаймыз 
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𝑀𝑀𝑘𝑘 = 49.8 + 7.26
35.22 + 2.42 = 1.51 

 
Берілген және алынған қышқылдық модулінің мәні арасындағы 

айырмашылық 1% - дан аз. Сондықтан зарядтың есептелген құрамы MK = 1,5 
балқымасын алу жағдайын қанағаттандырады. 

 
2. Жүйелі жуықтау әдісі  
 
Қосымша шикізаттың мөлшерін анықтау үшін, бұл жағдайда кірпішпен 

күресу үшін біз бір шикізат үшін негізгі шикізаттың (қождың) мөлшерін 
аламыз және SiO2 оксидінің құрамында 50% болады. Сонда 

 

𝑥𝑥 = а − б
в − б

= (50 − 41)/(71,7 − 41,2) = 0,289 
 

онда х-бірлік үлесінде шикіқұрамға қосылатын кірпіш ұрысының саны;  
а-шихта құрамындағы қабылданған тотықтың (SiO2) берілген құрамы, 

%;  
б-шлактағы қабылданған тотықтың құрамы, %;  
в-кірпіш қабатындағы қабылданған тотықтың құрамы,%. 
Демек, 1 салмақ. шихта 0,711 салмақтан тұрады. с. қож және 0,289 

салмағы. кірпіш шайқасы. 
Мұндай зарядта массасы бойынша % болады: 
 

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆2 = (0.711 ∙ 41.2 + 0.289 ∙ 71.7) = 50.01 
𝐴𝐴𝐴𝐴2𝑆𝑆3 = (0.711 ∙ 3.79 + 0.289 ∙ 71.7) = 7.38 
𝐶𝐶𝐶𝐶𝑆𝑆 = (0.711 ∙ 49.14 + 0.289 ∙ 2.2) = 33.86 
𝑀𝑀𝑀𝑀𝑆𝑆 = (0.711 ∙ 2.62 + 0.289 ∙ 1.9) = 2.41 

 
Оксидтердің осы пайызымен зарядтың қышқылдық модулі тең болады 

𝑀𝑀𝑘𝑘 = 50.01 + 7.38
33.86 + 2.41 = 1.58 

 
Зарядтың қышқылдық модулінің алынған мәні оның берілген мәнінен 

біршама асады. Мк мәнін біршама азайту үшін қосымша есептеу қажет. SiO2 
зарядының құрамын белгілі бір мөлшерге азайтыңыз және оны 49,8% - ға тең 
қабылдаңыз. 

Сонда 

𝑥𝑥 = 49.8 − 41.2
71.7 − 41.2 = 0.2756, или 0.28 

 
яғни, заряд 72% шлактан және 28% кірпіштен тұрады. Мұндай зарядта 
массасы бойынша % болады: 
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𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆2 = 0.72 ∙ 41.2 + 0.28 ∙ 71.7 = 49.74 
𝐴𝐴𝐴𝐴2𝑆𝑆3 = 0.72 ∙ 3.79 + 0.28 ∙ 16.2 = 7.26 
𝐶𝐶𝐶𝐶𝑆𝑆 = 0.72 ∙ 48.14 + 0.28 ∙ 2.2 = 35.28 
𝑀𝑀𝑀𝑀𝑆𝑆 = (0.72 ∙ 2.62 + 0.28 ∙ 1.9) = 2.42 

 
Мұндай зарядтың қышқылдық модулі MK-ге тең болады= 

(49,74+7,26)/(35,28+2,42)=1,51, яғни берілген мән шегінде. 
Осылайша, екі әдіспен өндірілген зарядты есептеу зарядтың осы 

химиялық құрамның 72% домна пешінің қожынан және 28% сазды кірпіштен 
тұруы керек екенін анықтауға мүмкіндік берді. 

Демек, шикізат материалдарының ылғалдылығын және өндірістік 
шығындарды ескерместен 1 тонна минералды мақта алу үшін заряд 
компоненттерінің шығыны: домна пешінің қожы - 720 кг; сазды кірпіштің 
шайқасы - 280 кг. 

Ылғалдылыққа түзету енгізе отырып, біз аламыз: домна пешінің 
шығыны - 720·1,08 = 777,6 немесе 778 кг; кірпіштің шығыны - 280·1,02 = 
285,6 немесе 286 кг. 

Жалпы өндірістік шығындар (материалдарды тасымалдау және сақтау 
кезінде, оларды ұсақтау кезінде және балқыманы талшыққа өңдеу кезінде 
қалдықтар) шлак үшін 28%, ал кірпішпен күресу үшін 20% құрайды делік.  

Содан кейін 1 тонна минералды жүнге табиғи күйдегі материалдардың 
практикалық шығыны: домна пешінің қожы - 778·1,28 = 995 кг; кірпіш 
шайқасы -286·1,20=343 кг. [16] 

 
Шыны қайнату процесі үшін зарядты есептеу мысалы 
 
Әйнектің құрамы оның құрамындағы оксидтердің пайыздық 

құрамымен көрінеді. Шыны қайнату үшін таза оксидтер шикізат ретінде өте 
сирек қолданылады. Әдетте, зарядты дайындау үшін қолданылатын шикізат-
бұл слотты қосылыстар, олардың бір бөлігі әйнекті қайнату кезінде оған 
өтеді, ал екіншісі газ түрінде буланып кетеді. Сонымен, әйнекті қайнату 
кезінде гигроскопиялық және кристалдану ылғалдылығы, көміртегі диоксиді, 
күкірт диоксиді, оттегі шикіқұрамнан алынады.  

Шыныны дайындау кезінде бөлінетін және шыныға өтпейтін 
шикіқұрам материалдарының барлық құрамдас бөліктері шикіқұрам күбісін 
құрайды; күбінің мөлшері қолданылатын материалдардың түріне және 
олардың ылғалдылығына байланысты болады. 

Мысал ретінде келесі құрамдағы алюмосиликатты сілтілі емес шыны 
үшін шихтаны есептеуді қарастырайық: SiО2 – 54%; Аl2О3 – 14,5 %; В2О3 – 8 
%; СаО – 18 %; МgО – 4,5 %; Nа2О - 0,5 % артық емес; F2 – 0,5% артық емес 
%, 

Шикізат ағындарының химиялық құрамы кестеде келтірілген. 
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3.3-кесте - Шикізат материалдарының химиялық құрамы 
Шикізат 
материалдар
ы 

SiО2 В2О
3 

Аl2О
3 

СаО МgО F2О
3 

Nа2
О 

F Калибрле
у 
кезіндегі 
шығында
р 

Құм 98,6
5 

- 0,64 0,58 0,2 0,13 0,1 - 0,11 

Бор 
қышқылы 

- 55,6 - - - - - - 44,4 

Глинозем 0,4 - 97,8 0,25 - 0,05 0,3 - 1,20 
Бор 1,47 - - 53,9 - 0,4 0,2 - 44,03 
Доломит 3,20 - 2,57 27,0

6 
19,6
2 

0,33 0,2 - 47,02 

Плавикті 
шпат 

5,4 - 0,30 48,4 - - - 45,
8 

0,10 

Кальцийлік 
селитра 

- - - 27,1 - - - - 72,90 

 
100 кг шыны массаға шихта құрамын есептеу зауыт жағдайларына 

қатысты оңайлатылған схема бойынша жүргізіледі.  
Осы схемаға сәйкес біз кремний диоксиді әйнекке негізінен кварц 

құмымен, гидроторлы шпатпен және доломитпен, алюминий тотығымен – 
глиноземмен және аз мөлшерде – доломитпен және құммен енгізіледі; 
магний оксиді – доломитпен, бормен, гидроторлы шпатпен және кальций 
нитратымен; бор ангидриді – бор қышқылымен; фтор – гидроторлы шпатпен.  

Практикалық мәліметтер негізінде біз бор ангидридінің күйіп қалуы 
10% құрайды деп қабылдаймыз.  

Шихтаға қосылатын плавик шпатының мөлшері 0,4% СаО енгізу 
есебінен анықталады. Қосылған үш тотықты мышьяк мөлшері 0,3% құрайды 
(дәнекерленген әйнек массасының 100% - нан асады немесе 100 кг 
дәнекерленген әйнекке 0,3 кг As2o3). 

Шыныға 0,4% СаО енгізу үшін шихтаға селитра қосу қажет:   
 

0,4 ∗ 100
27,1 = 1,47 кг 

 
Мұндағы селитрадағы СаО-ның 27,1 пайыздық құрамы 
 
Шыныға 1% СаО енгізу үшін шикіқұрамға плавик шпатын қосу қажет: 
 

1,0 ∗ 100
48,4 = 2,07 кг 
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Мұнда плавикті шпаттағы СаО-ның 48,4 пайызы 
 
Плавик шпатымен бірге әйнекке кремний диоксиді, алюминий оксиді, 

фтор кіреді 
 

SiО2 = 2,07 ∗ 5,4
100 = 0,11 кг 

 

Аl2О3 = 2,07 ∗ 0,3
100 = 0,06 кг 

 
F = 2,07∗45,8

100 = 0,95 кг (уларды есепке алғанда-0,375 кг) 
 
Шыныға енгізу үшін МДО 4,5% доломит шикіқұрамына қосу қажет: 
 

4,5 ∗ 100
19,62 = 23 кг 

 
Доломитпен бірге әйнекке кремний диоксиді, алюминий оксиді, 

кальций оксиді, темір оксиді және натрий оксиді кіреді 
 

SiО2 = 23 ∗ 3,2
100 = 0,735 кг 

 

Аl2О3 = 23 ∗ 2,57
100 = 0,59 кг 

 

Fе2О3 = 23 ∗ 0,38
100 = 0,076 кг 

СаО = 23 ∗ 27,6
100 = 6,35 кг 

Nа2О = 23 ∗ 0,2
100 = 0,046 кг 

 
ЅіО2 доломит және плавик шпаты бар шыныға енгізілгенін ескере 

отырып, ЅіО2 енгізу қалады: 
 

54,0 - (0,735+0,11)=53,155 кг 
 
Ол үшін зарядқа кварц құмын енгізу керек: 
 

53,15 ∗ 100
98,65 = 53,9 кг 
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Құммен бірге әйнекке кіреді 
 

Аl2О3 = 53,9 ∗ 0,64
100 = 0,345 кг 

 

СаО = 53,9 ∗ 0,58
100 = 0,313 кг 

 

МgО = 53,9 ∗ 0,2
100 = 0,108 кг 

 

Fе2О3 = 53,9 ∗ 0,13
100 = 0,07 кг 

 

Nа2О = 53,9 ∗ 0,1
100 = 0,054 кг 

 
Аl2О3 шыныға шикіқұрамның басқа компоненттерімен енгізілгенін 

ескере отырып, Аl2О3 енгізу қажет: 
 

14,5-(0,006+0,59+0,345)=13,56 кг 
 
Ол үшін қоспаға глинозем енгізу керек: 
 

13,56 ∗ 100
97,8 = 13,88 кг 

 
Глиноземмен бірге әйнекке кіреді 
 

SiО2 = 13,88 ∗ 0,4
100 = 0,056 кг 

Fе2О3 = 13,88 ∗ 0,05
100 = 0,007 кг 

 

СаО = 13,88 ∗ 0,25
100 = 0,035 кг 

 

Nа2О = 13,88 ∗ 0,3
100 = 0,042 кг 

 
ОАО шихтаның басқа компоненттері бар шыныға енгізілгенін ескере 

отырып, бормен ОАО енгізу қажет: 
 

СаО=18,0-(0,4+1,0+6,35+0,313+0,035)=9,902 кг 
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Мұны істеу үшін борды шикіқұрамға қосу керек: 
 

9,902 ∗ 100
53,9 = 18,4 кг 

 
Бормен бірге әйнекке кіреді: 
 

SiО2 = 18,4 ∗ 1,47
100 = 0,27 кг 

 

Fе2О3 = 18,4 ∗ 0,4
100 = 0,074 кг 

 

Nа2О = 18,4 ∗ 0,2
100 = 0,037 кг 

 
Шыныға бор ангидридін енгізу үшін бор қышқылын қосу қажет 

(шыныны қайнату процесінде 10% тотықты ескере отырып): 
 

18 ∗ 100
0,9 ∗ 55,6 = 15,7 кг 

 
Есептеу нәтижесінде біз кестеде келтірілген әйнектің теориялық 

құрамын аламыз. 
 
 
 
3.4 кесте - Белгілі құрамдағы шикізат материалдарынан жасалған 

шынының есептік құрамы (%- бен) 
Шикізат 
материалдары 

SiО2 В2О3 Аl2О3 СаО МgО F2О3 Nа2О F 

Құм 53,150 - 0,345 0,313 0,108 0,070 0,054 - 
Бор қышқылы - 8,00 - - - - - - 
Глинозем 0,056 - 13,560 0,035 - 0,007 0,042 - 
Бор 0,270 - - 9,902 - 0,074 0,037 - 
Доломит 0,735 - 0,590 6,350 4,500 0,075 0,046 - 
Плавикті шпат 0,11 - 0,006 1,000 - - - 0,375 
Кальцийлік 
селитра 

- - - 0,400 - - - - 

Жиыны: 54,32 8,00 14,50 18,10 4,60 0,23 0,18 0,38 
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3.1.5. Балқыманың тұтқырлығы 
 
Балқымалардың тұтқырлығы температура мен химиялық құрамға 

байланысты молекулааралық үйкеліс арқылы анықталады. Тұтқырлық-бұл 
кері сұйықтық қасиеті; тұтқырлық неғұрлым көп болса, сұйықтық бірдей 
жағдайда баяу ағып кетеді. Сұйықтықтың тұтқырлығы температураға 
байланысты: температураның төмендеуімен тұтқырлық тез артады. 

Силикат балқымаларының тұтқырлығына олардың химиялық құрамы 
қатты әсер етеді. 

Олардан минералды жүн алу үшін балқымалардың тұтқырлығын 
зерттеу ХХ ғасырдың 30-жылдарында оны өндірудің дамуымен бір уақытта 
басталды және бүгінгі күнге дейін жалғасуда. Зерттеулер бойынша 
А.И.Жилина, балқытылған тау жыныстары мен шлактардан жақсы 
минералды талшық, егер балқыманың тұтқырлығы 1500°С кезінде 5 пз және 
1400° С кезінде 15 пз аспаса алынады. 

Д.JI.Кауфман олардан минералды жүн өндіру үшін тау жыныстарының 
балқымаларының тұтқырлығын зерттей отырып, мұндай балқымалардың 
тұтқырлығы 1400°C температурада 2 - ден 10 пз-ға дейін өзгеретінін 
анықтады. 
Фрайлинг. Бүкілодақтық жаңа құрылыс материалдары институты 
балқымалардың тұтқырлығын 1350°С кезінде 10 пз-дан төмен емес етіп 
ұсынды. 

Алайда, белгілі бір температурада тұтқырлықты сипаттайтын шамалар 
өндірістік жағдайларға емес, зертханалық жағдайларға ғана жарамды. Олар 
балқымалардың сапасын шамамен және салыстырмалы бағалау үшін ғана 
қызмет ете алады. 

Белгілі бір температурада балқыманың тұтқырлығының абсолютті 
мәнінен басқа, температура төмендеген кезде тұтқырлықтың өсу 
жылдамдығын білу өте маңызды. Әдетте балқыманың бұл қасиеті тұтқырлық 
интервалы деп аталады. 

Бұл жағдайда тұтқырлық аралығы деп тұтқырлықтың екі мәні 
арасындағы айырмашылық түсініледі, оның ішінде жұқа талшықтарды көп 
мөлшерде алу арқылы талшықты қалыптастыру процесі мүмкін болады. 

Көбінесе тұтқырлық аралығы белгілі бір температурадағы тұтқырлық 
мәндерінің айырмашылығымен емес, тұтқырлық аралығын қамтитын 
температура айырмашылығымен сипатталады. 

Баяу қататын, яғни тұтқырлықтың үлкен аралығы бар балқымаларды 
әдетте "ұзын" балқымалар деп атайды; тұтқырлықтың аз аралығы бар тез 
қататын балқымаларды - "қысқа" балқымалар деп атайды. 

Минералды талшықты өндіру үшін қысқа балқымаларға қарағанда 
ұзын балқымаларды қолданған дұрыс. Балқыманың химиялық құрамы белгілі 
бір температура мен тұтқырлық интервалындағы тұтқырлық мөлшеріне 
үлкен әсер етеді. 
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Жеке құрамдардың мазмұнын өзгерту арқылы тұтқырлық пен 
тұтқырлық аралығын өзгертуге болады. SiO2 балқымасында көп мөлшерде 
балқымалардың тұтқырлығы жоғары және төмен температурада 
жоғарылайды. 

Al2O3 құрамының жоғарылауымен тұтқырлық әрдайым дерлік артады, 
әсіресе температураның төмендеуімен күрт жоғарылайды. 

СаО мөлшерінің белгілі бір шегіне дейін артуы балқыманың 
тұтқырлығын төмендетеді, ал құрамында көп мөлшерде (45% - дан астам) 
тұтқырлық жоғарылауы мүмкін. MgO мазмұны әдетте балқыманың 
тұтқырлығын Cao2-ге қарағанда едәуір төмендетеді. ОАО және MgO 
балқымалардың тұтқырлығын төмендету қабілеті негізгі шикізатқа әктас 
немесе доломит қосып, минералды жүн өндірісінде тау жыныстары мен 
шлактарды балқыту кезінде кеңінен қолданылады. Сілтілер (Na2O және K2O) 
жақсы сұйықтық болып табылады; олар балқу температурасын және 
балқыманың тұтқырлығын төмендетеді, бірақ минералды жүн емес, 
Шыныталшықты өндіруде практикалық маңызы бар. Балқымадағы марганец 
пен темір оксидтерінің мөлшері тұтқырлықты төмендететіні анықталды. 

Тұтқырлық балқыманың маңызды физика-химиялық қасиеттерінің бірі 
болғандықтан және оны өлшеу белгілі бір қиындықтармен байланысты 
болғандықтан, зерттеушілер бірнеше рет шикізаттың химиялық құрамы 
бойынша тұтқырлықты болжауға тырысты, бірақ, әдетте, бұл параметрдің 
теориялық тұрғыдан табылған мәндері эксперименталды мәндермен төмен 
конвергенцияға ие және әдістердің өздері өте күрделі. 

Өндірістік тәжірибеде қолдану үшін тұтқырлықты есептеудің 
қарапайым формуласы ұсынылған, ол балқымадағы оксидтердің құрамын 
ғана емес, сонымен бірге олардың өзара әсерін де ескереді. Модельдеу 
кезінде айналмалы вискозиметрмен өлшенген 1250-1450°c диапазонындағы 
базальт балқымаларының тұтқырлығы және рентгенофлуоресцентті әдіспен 
анықталған химиялық құрамы туралы мәліметтер жиынтығы қолданылды. 
тау жыныстары 27 кен орны. Эксперименттік мәліметтердің барлық 
жиынтығын неғұрлым дәл көрсететін жуықтау формуласын алудың бастапқы 
параметрлері температура t (°c), МК қышқылдық модулі және базальт 
жыныстарындағы оксидтердің құрамы (% масса) болды 12 параметр 
қатысқан алдын-ала талдау балқыманың тұтқырлығына кремний, алюминий, 
кальций және темір оксидтері әсер ететіндігін көрсетті. Математикалық 
модельдеу нәтижесінде балқытылған оксидтердің тұтқырлық мәніне жеке 
және жиынтық үлес көрсететін регрессияның көп факторлы теңдеуімен 
сипатталған тәуелділік алынды: 

 
𝜇𝜇 = 3,62(𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆2)3.07(𝐴𝐴𝐴𝐴2𝑆𝑆3)−0.16(𝐶𝐶𝐶𝐶𝑆𝑆)−0.40(𝐹𝐹𝐹𝐹𝑆𝑆 + 𝐹𝐹𝐹𝐹2𝑆𝑆3)1.34(𝑀𝑀𝑘𝑘)1.25(𝑡𝑡 − 1100)−2.58 

 
Теңдеу әртүрлі температурада шикізаттың химиялық құрамы бойынша 

балқыманың тұтқырлығын жеткілікті дәлдікпен болжауға мүмкіндік береді. 
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3.1.6. Балқыманың беттік керілуі 
 
Жаңа беттің пайда болуы сұйықтықтағы молекулааралық адгезия 

күштерін, яғни беттік керілу күштерін жеңумен байланысты. 
Бұл күштерді жеңу үшін олар эрг/см2 немесе дин/см-де көрсетілген 

айтарлықтай жұмысты жұмсайды, сондықтан балқымалардың беттік 
керілуінің мөлшерін азайту керек. 

SiO2, Al2O3, СаО, MgO, MnO, FeO яғни минералды жүнді өндіру үшін 
қолданылатын балқымалардың құрамына кіретін оксидтердің құрамы 
олардың беткі кернеуіне аз әсер етеді. 

Температураның балқымалардың беттік керілуіне әсері оларды 
талшықтарға Үрлеу кезінде де аз. Балқымалардың беттік керілуін төмендету 
үшін кейбір беттік белсенді заттар қолданылады. 

Ол үшін аз мөлшерде жеңіл парафин майы бу ағынына енгізіледі, ол 
талшықтарға тартылған балқыманың бөлшектерін жұқа пленкамен жабады. 
Майдың беткі кернеуі аз болғандықтан, балқыманың беткі кернеуі де 
төмендейді, бұл жұқа және ұзын талшықтардың пайда болуына әкеледі. [9, 
18] 

 
Тақырып 3.2 Негізгі технологиялық және көліктік жабдықты 

таңдау және есептеу 
 
Технологиялық жабдық дегеніміз машиналардың немесе 

қондырғылардың жұмысын анықтау және есептелген өндірістік 
бағдарламаны орындау үшін қажетті машиналардың санын анықтау деп 
түсініледі. 

Есептеуден бұрын шикізаттың физика-механикалық қасиеттері мен 
соңғы өнімге қойылатын талаптар ескерілетін жабдықты таңдау керек. 

Жабдықтың түрін таңдағанда, өнеркәсіпте жаппай шығарылатын 
отандық машиналарды қондырғыда қабылдау керек. Ерекше жағдайларда 
шетелде өндірілген машиналарды орнатуға жол беріледі. 

Агрегаттар санын есептеудің жалпы формуласы: 
 

𝑛𝑛 = Пч
Па×Ки

                                                            (3.7) 
 
онда 𝑛𝑛 -орнатуға жататын машиналар саны; 

Пч -талап етілетін өнімділік; 
Па –Таңдалған қондырғының сағаттық өнімділігі; 
Ки-жабдықты пайдалану коэффициенті, жабдықтың әртүрлі топтары 

үшін мынадай шектерде қабылданады: 
а) үздіксіз жұмыс істейтін технологиялық жабдық (шар диірмендері, 

ұнтақтағыштар, таспалы престер және т. б.) – 0,8-0,9; 
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б) кезеңдік жұмыс істейтін жабдықтар (араластырғыштар, 
мөлшерлегіштер және т. б.) – 0,5-0,6; 

в) үздіксіз жұмыс істейтін көлік жабдығы (элеваторлар, конвейерлер, 
шнектер) – 0,8-0,9; 

г) қайта-қысқа мерзімді режимдегі көтергіш-көлік жабдығы (крандар 
мен кран-арқалықтар, шығырлар, скипті көтергіштер және т.б.) – 0,3-0,4. 

Машиналардың (Па) өнімділігі оқулықтарда, анықтамалықтарда, 
жобалау институттарының нормаларында және басқа да осыған ұқсас әдеби 
көздерде келтірілген формулалар мен диаграммаларды пайдалана отырып, 
есептеу әдістерімен айқындалуға тиіс. Агрегатты есептеу әдістемесі 
болмаған жағдайда оның өнімділігін паспорт немесе каталог бойынша 
қабылдауға рұқсат етіледі. Егер осы мақсаттағы сериялы шығарылатын 
машиналардың ең аз өлшемінің өнімділігі қажетті сағаттық өнімділіктен 
едәуір жоғары болса, онда бұл жағдайда жабдықтың бір бірлігі қондырғыға 
қабылданады және жабдықты пайдаланудың жобалық коэффициенті 
есептеледі: 
 

Ки = Пч
Писп

                                                        (3.8) 
 
Негізгі жабдықты есептегеннен кейін технологиялық желілердің қалған 

жабдықтары таңдалады және жабдықтың тізімі жасалады. Ведомоста 
жабдықтың атауы, типі және қысқаша сипаттамасы, орнатылған электр 
қозғалтқыштардың өнімділігі мен қуаты көрсетілуі тиіс. Крандар үшін жүк 
көтергіштігі қосымша, конвейерлер үшін – барабандардың осьтері 
арасындағы ұзындық, элеваторлар үшін – габариттегі биіктік көрсетіледі. 

Жабдықтың жиынтық ведомосы өндірістің қабылданған технологиялық 
ағынына сәйкес жасалады. 

 
Тақырып 3.3 Энергетикалық ресурстарды есептеу 
 
Энергетикалық ресурстарға технологиялық қажеттіліктерге, отынға, 

сығылған ауа мен электр энергиясына кететін су мен бу жатады. Су, бу, отын 
және сығылған ауа шығыстары өнім бірлігіне орташа технологиялық 
нормаларды негізге ала отырып, анықтамалық құралдар бойынша 
қабылданады. 

Электр энергиясының шығынын есептеу үшін жабдықтың жиынтық 
ведомосьінің деректерін пайдаланады және жабдықтың топтары бойынша 
есептеуді орындайды. 

Есептеу мына формула бойынша жүргізіледі: 
 

Эгод = ΣЭу∙Ки∙Кзм∙Т∙Кпм
КПД , кВт ∙ ч/год                                (3.9) 
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онда Σ Эу-бір мезгілде жұмыс істейтін желі қозғалтқыштарының жалпы 
қуаты; 

Ки-уақыт бойынша пайдалану коэффициенті жабдықтың түріне 
байланысты қабылданады; 

Кзм - қуат бойынша жүктеме коэффициенті жабдықтың техникалық 
өнімділігін пайдалануға байланысты және 0,8-0,9 шегінде болады; 

КПД -қуат шығынының коэффициенті 1,05 -1,1; 
Тиімділігі-жетектің тиімділігі 0,8-0,9. 
Есептеулер жүргізілгеннен кейін электр энергиясының нақты шығыны 

анықталады: 
 

Эуд = Эгод
𝑄𝑄 ,                                                    (3.10) 

 
Онда Эуд-уд. электр энергиясын тұтыну; 

Эгод-электр энергиясының жылдық шығысы, кВт * сағ; 
Q-жобаланған учаскенің, цехтың, желінің жылдық өнімділігі. 
Әрі қарай, энергия ресурстарына қажеттіліктің жиынтық кестесі 

жасалады. 
 
 
3.4-тақырып Шикізат пен дайын өнімнің қоймалары мен 

бункерлерін есептеу және ұйымдастыру 
 
Материалдарға күнделікті қажеттілікке және қоймаларды жобалау 

нормаларына сәйкес олардың сыйымдылығы анықталады және типтік 
шешімдер таңдалады. 

Жабық типті толтырғыштар қоймаларының сыйымдылықтарын 
пайдалану коэффициенті 0,9 деп қабылданады. Дайын өнімнің ашық 
қоймасының ауданын пайдалану коэффициенті-0,6-0,7. Кенді емес 
материалдардың еркін құлауы кезіндегі қатарлардың максималды биіктігі – 
12 м, күл мен қождың биіктігі – 15 м. Табиғи еңіс бұрышы – 400. 

Қойма ауданы мына формула бойынша есептеледі: 
 

𝑆𝑆 = 0.9 ∙ 3𝜈𝜈ℎ = 2.7∙𝜈𝜈
ℎ ,м2                                              (3.11) 

 
Онда 0,9-қойманы пайдалану коэффициенті; 

ν-қор көлемі; 
h-қатардың қабылданған биіктігі. 
Қор көлемі мына формула бойынша есептеледі: 
 

𝜈𝜈 = Псут ∙ 𝑛𝑛 ,                                                         (3.12)  
 
Мұнда Псут-цехтың, учаскенің, желінің тәуліктік өнімділігі, м3 / тәул.; 



261
  
 

n-есептік сақтау уақыты, тәулік. 
Қор бункерлерін есептеу учаскенің немесе цехтың қабылданған жұмыс 

режиміне байланысты жүргізіледі. 
Кептіру агрегатының, диірменнің алдында қор 2-4 сағатқа, айналмалы 

пештердің алдында – 8-10 сағатқа, қалыптау алдында – 8-12 сағатқа 
орнатылады. 

Есептеуді мына формула бойынша жүргізеді: 
 

𝑉𝑉 = Пч∙𝑡𝑡
𝑟𝑟∙𝑘𝑘                                                         (3.13) 

 
онда V-бункер көлемі; 

Сағ-агрегаттың өнімділігі, т / сағ; 
t-сақтау уақыты, сағ; 
k-бункерді пайдалану коэффициенті-0,75-0,8; 
γ-материалдың көлемді сусымалы массасы, т / м3. 
 
Тақырып 3.5 Жұмыс істеушілердің құрамын есептеу 
 
Жұмысшылардың құрамын есептеу қабылданған технологияға сәйкес 

және типтік шешімдерге ұқсас жүргізіледі. Бұл жұмысшылардың нақты саны. 
Көмекші жұмысшылар саны өндірістік жұмысшылар санының 15-20%-ын, 
қызметкерлер мен ИТҚ-20-25% - ын құрауы тиіс. 

Алынған есептеулер негізінде цехтың штаттық тізімі жасалады. 
 
Тақырып 3.6 Минералды жүн және одан жасалған бұйымдар 

өндірісінің экономикасы 
 
Минералды жүн және одан жасалған бұйымдар өндірісінің үнемділігін 

айқындайтын негізгі факторлар мыналар болып табылады: 
1) негізгі шикізаттың түрі, оны жеткізу және дайындау тәсілі; 
2) балқыманы алу тәсілі және балқыту пешінің түрі; 
3) балқыманы минералды талшыққа айналдыру тәсілі; 
4) шикі минералдық мақтаны бұйымдарға қайта өңдеу тәсілі; 
5) кәсіпорынның өндірістік қуаты. 
Өндірістің шикізат ресурстары көбінесе оның экономикасын 

анықтайды. 
Металлургиялық, негізінен домна пештерінің шлактарын шикізат 

ретінде пайдалану, әдетте, әртүрлі тау жыныстарын қолдануға қарағанда 
тиімдірек. Қождарды балқыту кезіндегі вагранкалардың өнімділігі (тау 
жыныстарын балқыту кезіндегіден 1,5 есе артық. Тау жыныстарынан шыққан 
мақтаның өзіндік құны отынның, будың, электр энергиясының үлкен үлестік 
шығыстарына байланысты шлактардан мақтаның өзіндік құнынан шамамен 2 
есе жоғары. 
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Шикізатқа жұмсалатын шығындар жалпы шығыстардың 10-нан 30% - 
на дейін құрайды. 

Балқыманы алу әдісі және балқыту пешінің түрі өндіріс экономикасына 
айтарлықтай әсер етеді. 

Вагранкаларда балқыманы алу кезінде кокс шығындары мақтаның 
өзіндік құнының 15-тен 30% - на дейін құрайды. Жуынатын пештерде 
шикізатты балқыту кезінде балқыманың құны көп болады, себебі ванна 
пештерінің жылу тиімділігі вагранкаларға қарағанда шамамен 2-2, 5 есе 
төмен. 

Есептеулер бойынша ванна пештерін орнату кезінде мақтаның 
(цехтың) өзіндік құны шойын балқытқыштарды қолданумен салыстырғанда 
шамамен 30-40% - ға артады. Сондықтан, ванна пештерін пайдалану тек 
жауапты жылу оқшаулағыш құрылымдарда қажет жоғары сапалы мақта 
жасау үшін экономикалық тұрғыдан негізделген. 

От-сұйық металлургиялық шлактарды тікелей үрлеу кезінде 
технологиялық отын шығыны айтарлықтай азаяды. 

Талшықты қалыптастыру әдісі минералды жүн өндірісінің 
рентабельділігіне айтарлықтай әсер етеді. 

Орталықтан тепкіш және орталықтан тепкіш үрлеу сияқты талшықты 
қалыптастыру әдістері осы уақытқа дейін ең көп таралған ұқсас әдіске 
қарағанда үнемді. 

Сонымен, орталықтан тепкіш және орталықтан тепкіш-үрлеу әдісімен 
алынған мақтаның өзіндік құны салыстырмалы өндірістік жағдайларда 
пародут әдісімен алынған мақтаның өзіндік құнының тиісінше 50 - 60 және 
85 - 95% - ын құрайды. 

Минералды мақта кәсіпорындарының өнімдерін алыс қашықтыққа 
тасымалдау экономикалық тұрғыдан мүмкін емес: темір жолдардың 
жылжымалы құрамының жүк көтергіштігі тек 15-20% пайдаланылады, ал 
тасымалдау кезінде өнім сапасы нашарлайды. Сондықтан минералды мақта 
кәсіпорындарының өндірістік қуаты, әдетте, осы өнімнің жергілікті 
қажеттіліктеріне сәйкес келуі керек және белгілі бір экономикалық аймақта 
өнімді тасымалдау радиусымен шектелуі керек. [22, 23] 

 
Тақырып 3.7 Минералды жүн өнімдерін өндіруге арналған типтік 

жабдықтар 
 
3.7.1. Балқыманы алуға арналған пештер 
 
Минералды жүнді өндіруге арналған балқыманы екі жолмен алуға 

болады:  
а) арнайы пештерде тау жыныстарын немесе шлактарды балқытумен; 

 б) металлургиялық пештерден немесе бу қазандықтарының 
оттықтарынан жасалған от-сұйық шлактарды пайдалану арқылы жүзеге 
асырылады. 
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 Тау жыныстары мен шлактарды балқыту кезінде силикат балқымасын 
алу үшін төсеніштер, ванна жалыны және электр доғалы пештер 
қолданылады. 
 Минералды жүн өндірісіндегі балқыту пештерінің негізгі түрі-
төсеніштер. 
 
 Шойын балқытқыштар. 

 
 

3.1 сурет - Минерал мақта зауыттарында қолданылатын вагранка схемасы 
  

Вагранка білдіреді шахталық балқыту пештері үздіксіз жұмыс істейтін, 
жылу алмасу жүреді қағидаты бойынша қарсы ток. Вагранканың жоғарғы 
бөлігіне тиелген шикізат төмен түсіп, балқымаға айналады, ал вагранканың 
төменгі бөлігінде пайда болған ыстық жану өнімдері жоғары көтеріліп, 
жылуын балқытылған материалға өткізеді. Минералды жүнді өндіруге 
арналған төсеніштер шойын балқытуға арналған шойын балқытқыштардан 
айтарлықтай ерекшеленеді. 

3.1 Суретте минералды жүн зауыттарында қолданылатын вагранка 
схемасы ұсынылған. 

Төменгі шойын балқытқыш салқындату үшін бар су жейде 3. Ауа 
вагранкаға ауа өткізгіш сақина 4 және фурмалар 5 арқылы беріледі. Балқыма 
6 жастан шығады. Шикізат пен отын тиеу люгі 7 арқылы вагранкаға тиеледі. 
Вагранкадан шығатын газдармен шығарылатын шаң мен ұшқындарды ұстау 
үшін 8 ұшқын сөндіргіш қызмет етеді. 
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Шойын балқытқыштардың негізгі құрылымдық параметрлері: 
шахтаның ішкі диаметрі мен жұмыс биіктігі, фурмалардың саны және 
көріктің көлемі. 

Қазіргі уақытта минералды жүн зауыттарында шойын 
балқытқыштардың екі түрі қолданылады: СМ-5266 ішкі диаметрі 1000 мм; 
СМ-5232а және СМ-5232м ішкі диаметрі 1250 мм. Шойын балқытқыш және 
басқа диаметрлер бар (750, 1050, 1070, 1300 және 1400 мм). Ең көп 
тарағандары-диаметрі 1250 мм және жұмыс биіктігі (фурм осьінен тиеу 
люгіне дейін) 4000 мм. 
 Шахтаның жұмыс биіктігінің диаметрге қатынасы үлкен шектерде 
ауытқиды. Жоғары төсемдер жылу берудің жақсы жағдайларымен және 
төмен жылу жабдықтарына қарағанда жоғары жылу өнімділігімен 
сипатталады. Сонымен қатар, жоғары вагранкаларда заряд қабатының 
кедергісі едәуір үлкен, бұл ауа беру үшін электр энергиясын тұтынуды 
арттырады; жоғары вагранкаларда зарядты төмендетудің біркелкілігі нашар, 
ал материалдың қатып қалуы және шөгінділердің пайда болуы - "ешкілер" 
жиі кездеседі. Минералды жүн зауыттарында шахтаның биіктігінің оның 
диаметріне қатынасы 4-ке дейін төмен төсемдер қолданылады. 
 Тау жыныстары мен қождарды балқытуға арналған шойын 
балқытқыштар мен шойын құйылған шойын балқытқыштардың басты 
айырмашылығы-олардың төменгі бөлігінде отқа төзімді төсемнің орнына су 
көйлегінің болуы (көбінесе ағылшын тілінде "ватержакет" деп аталады). 
 Су көйлегін қолдану қажеттілігі сұйық силикат балқымасының отқа 
төзімді төсенішке күшті химиялық әсерінен туындайды, нәтижесінде ол тез 
бұзылады. 
 Су көйлегі-бұл қос цилиндр, оның қабырғалары арасында 
салқындатқыш су бар. 
 Көйлекдегі судың үздіксіз айналымының арқасында оның ішкі металл 
қабырғасы салқындатылады және осылайша қауіпті қызып кетуден қорғайды. 
Көйлектен шыққан судың температурасы 60-70° C-тан аспайды.судың 
шығынын азайту үшін айналмалы судың айналым жүйесі ұйымдастырылады: 
жейделерде қыздырылған су салқындату үшін салқындату мұнарасына 
беріледі, содан кейін ол қайтадан шойын балқытқыш су көйлектеріне түседі. 
 Фурмалар вагранкаға ауаны беруге арналған саңылаулар болып 
табылады,жану үшін қажетті отын. Олар 8-10 дана мөлшерінде вагранканың 
айналасында симметриялы орналасқан. 
 Фурмалардан келетін ауа олардың жанындағы балқыманы 
салқындатады, ол тұтқыр болып, вагранка қабырғаларында фурмалардың 
жанында "жайылады". Мұздатылған балқыманың пайда болған қабаты 
төсемнің көлденең қимасын азайтады және оның өнімділігін төмендетеді. 
 Бұған жол бермеу үшін ауа әдетте барлық фурмаларға берілмейді, бірақ 
олардың бір бөлігіне ғана беріледі, ол үшін фурмалардың жалпы саны бір 
уақытта жұмыс істейтіндердің санынан екі есе көп болуы керек. Осылайша, 
фурмалар кезек-кезек жұмыс істейді. 
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 Үлкен диаметрі бар вагранкаларда фурмалардың екі қатарлы, кейде үш 
қатарлы орналасуы қолданылады, бұл балқу аймағының биіктігін арттырады 
және вагранканың өнімділігін арттырады. 
 Тау-бұл сұйық балқыма жиналатын вагранканың төменгі бөлігі. Тауда 
балқыманың гомогенизациясы жүреді, яғни оның термиялық және физика-
химиялық біртектілігіне қол жеткізу. 
 Горн неғұрлым жоғары болса, онда балқыманы вагранкадан шығарар 
алдында соғұрлым көп уақыт кетеді, гомогенді алу үшін жағдай соғұрлым 
жақсы болады балқыма және оны минералды талшыққа айналдыру. Сонымен 
бірге, балқыманың тауда ұзақ тұруы оның салқындауына әкеледі, бұл оны 
талшыққа үрлеу жағдайын нашарлатады. Шлактар мен тау жыныстарын 
балқытуға арналған шойын балқытқыштардағы көріктің көлемі шойын құю 
шойын балқытқыштарына қарағанда едәуір үлкен болуы керек, себебі 
силикат балқымасының нақты салмағы сұйық шойынның нақты салмағынан 
шамамен 3 есе аз. 
 Дайын балқыманы вагранкадан шығару үшін диаметрі шамамен 20-30 
мм дөңгелек саңылаулар болып табылатын құймалар қолданылады, олар 
балқыманы үрлейтін шүмекке немесе центрифугаға шығаруға арналған 
ойықтары бар. 
 Вагранка шикізатпен және отынмен тиеу люгі арқылы қолмен немесе 
жүк көтергіш механизмдермен, мысалы, скипті көтергішпен тиеледі. Соңғы 
конструкциялардың төсеніштерінде екі немесе үш жүктеу люктері 
орналастырылған, олар төсеніш материалының қабатының биіктігін 
жақсырақ реттеу үшін бірінен жоғары орналасқан. 
 
 Жұмыс шойын балқытқыш.  
 Шикізат пен отын мезгіл - мезгіл вагранкаға - белгілі бір бөліктерге-
құлақтарға жүктеледі. Шойын балқытқыштартан сұйық балқыма үздіксіз 
шығады. Химиялық және термикалық біртекті балқыманы алу мақсатында 
вагранкада болатын физика-химиялық және жылу процестерінің режимдері 
өзара келісілуі тиіс. 
 Вагранкада балқыту кезінде физикалық және химиялық 
түрлендірулердің барлық кешенін шикізат төмендеген сайын келесі 
аймақтарға бөлуге болады: 
 I аймақ-шикізатты кептіру; 
 II аймақ-шикізатты дегидратациялау және декарбонизациялау; 
 III аймақ-шикізатты балқыту; 
 IV аймақ - балқыманың гомогенизациясы. 
 Мұндай бөлу схемалық: жеке аймақтар арасында нақты айырмашылық 
жоқ. Мысалы, ылғалды кетіру процесі кептіру аймағында толығымен 
аяқталмауы мүмкін, ал карбонаттардың ыдырауы декарбонизация аймағында 
болуы мүмкін. 
 Жекелеген аймақтардағы заряд қабатының биіктігі ең алдымен 
балқытылған шикізаттың қасиеттеріне байланысты. Ең жоғарғы аймақта 105-
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110°C температурада шикізат кептіріледі, одан механикалық байланысты 
ылғал алынады. Балшық және басқа дымқыл шикізат балқымаға айналғанға 
дейін алдын-ала кептіруді қажет етеді. Сондықтан мұндай шикізатты 
балқыту кезінде кептіру аймағының жеткілікті биіктігі болуы керек. Шикізат 
одан әрі төмендеген сайын 800°C-тан жоғары температура аймағында 
карбонатты шикізаттың диссоциациясы және термиялық ыдыраудың басқа 
процестері жүреді. 
 Сондықтан декарбонизация аймағы әктас пен балқыту кезінде үлкен 
биіктікке ие болады, ал карбонаттар ыдыраған металлургиялық пештерде 
бұрын термиялық өңдеуден өткен шлактарды балқыту кезінде аз болады. 
Балқу аймағында 1500-ден 1800°C-қа дейінгі температурада Шикізат қатты 
күйден сұйықтыққа өтеді. Балқыманың тамшылары мен тамшылары балқып 
жатқан шикізаттың бетінен бөлініп, қыздырғыш кокстың бөліктерімен 
балқытылған гомогенді ошаққа түседі. Кокс вагранкаға жұмысшылар мен 
"бос" құлақтар түрінде жүктеледі. Кокстың жұмыс құлақтары мезгіл-мезгіл 
шикізат құлақтарымен бірге жүктеледі.  
 Минералды жүнді өндіру кезінде вагранкаларда силикат 
балқымаларының пайда болуының физика-химиялық процестері келесідей. 
 Шикізат қоспасының жекелеген компоненттері бір мезгілде ерімейді: 
тез балқитын компоненттер ертерек, баяу балқитын болады. Соңғылары 
жеңіл балқитын компоненттердің сұйық балқымасында ериді және балқу 
аймағында силикат балқымасын құрайды, ол әлі де жылу және физика-
химиялық жағынан біркелкі емес, одан әрі гомогенизациясы тау-кен орнында 
жүреді. 
 Белгілі бір температуралық жағдайда төмен балқитын компоненттерде 
әлі де қатты фазада болатын баяу балқитын компоненттердің еру 
жылдамдығысұйық фазаға өткен компоненттер физикалық химиядан белгілі 
массалар Заңына сәйкес екі фазада да реактивті заттардың концентрациясына 
байланысты. Балқыманың тұтқырлығы еру жылдамдығына қатты әсер етеді: 
балқыманың тұтқырлығы төмендеген сайын еру жылдамдығы артады және 
керісінше. 
 Еріту жылдамдығы сонымен қатар бөліктердің мөлшеріне және отқа 
төзімді компоненттің тығыздығына байланысты. Бөліктер неғұрлым аз болса, 
олардың сұйық фазамен әрекеттесу беті соғұрлым көп болады, балқымадағы 
отқа төзімді компоненттер тезірек ериді. Неғұрлым тығыз шикізат баяу ериді, 
ал аз тығыз болады, себебі сұйық балқыма тек олардың бетінде ғана емес, 
сонымен қатар материалдың саңылауларына де енеді. Шикізат қоспасында 
отқа төзімді компоненттердің белгілі бір мөлшері болуы керек, отқа төзімді 
және тез балқитын шикізат көлемінің арасында оңтайлы қатынасты сақтау 
қажет. Баяу балқитын және оңай балқитын компоненттердің 
жетіспеушілігімен, шикізат балқыту аймағында шектеулі уақытқа 
байланысты пайда болған балқымада толығымен ерімейді, бұл вагранкада 
балқыту процесінің ерекшелігі болып табылады. 
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 Сондықтан минералды жүнді алу үшін шикізат қоспаларын таңдағанда, 
шикізаттың химиялық құрамынан ғана емес, сонымен қатар шикізат 
қоспасын құрайтын жеке материалдардың балқу температурасын да ескеру 
қажет. Бұл жағдайда күрт әр түрлі балқу температурасы бар компоненттерді 
қамтитын шикізат қоспаларын пайдаланудан аулақ болу керек. Отқа төзімді 
шикізатпен үрлеу үшін ауаны жылыту арқылы балқу аймағындағы 
температураны көтеру керек. 
 
 Вагранкадағы жылу процестері негізінен кокстың жануынан және 
ыстық жану өнімдерімен балқытылған шикізатпен жылу беруден тұрады. 
 Отынның жану аймағы фурмалардың үстінде орналасқан және 
шикізаттың балқу аймағына сәйкес келеді, ол 1700-1800°C және одан жоғары 
температура аймағында фурмалардан сәл жоғары орналасқан. Негізінен 
коксты құрайтын көміртектің жануы бірқатар теңдеулермен көрсетілуі 
мүмкін. Тікелей фурмада кокстың бір бөлігі реакция арқылы толығымен 
жанады: 
 

С + O2 = СO2 + 398 000 кдж/кмоль. 
 
 Фурмалардан алыстаған және ауа мөлшері азайған сайын кокс толық 
жанбайды: 
 

С + 0,5O2 = СO + 116 500 кдж/кмоль. 
 
 Көмірқышқыл газы ауа оттегімен әрекеттесіп, СО2-де жартылай күйіп 
кетуі мүмкін: 
 

СO + 0.5O2 = СO2 + 283 000 кдж/кмоль. 
 
 Өз кезегінде СО2 ыстық кокспен СО-ға дейін қалпына келтірілуі 
мүмкін: 
 

СO2 + C = 2СO - 166 000 кдж/кмоль. 
 
 Вагранкаға жеткізілетін ауаның шамадан тыс мөлшеріне қарамастан, 
кокстың жану өнімдерінде СО2-мен бірге әрқашан СО болады. 
 Шойын балқытқыштардың қалыпты жұмысы кезінде СО құрамы 3-4% 
құрайды. Бірқатар вагранкалардың жылу-техникалық сынақтарының 
нәтижелері бойынша СО құрамы өте маңызды шамаларға жетуі мүмкін: 11, 
12 және тіпті 17%. Шығарылған газдардағы СО мөлшері неғұрлым жоғары 
болса, отынның химиялық толық жанбауынан жылу шығыны соғұрлым 
жоғары болады, вагранканың тиімділігі соғұрлым төмен болады. 
 Шойын балқытқыштардағы ауа шығыны әдетте шахтаның көлденең 
қимасының 1 м2 ауданына жатады және м3/м2·мин түрінде көрсетіледі. Тау 
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жыныстары мен шлактарды балқытуға арналған вагранкада ауа шығыны 60-
тан 120 м3/м2·мин дейін ауытқиды, яғни ол металлургиялыққа қарағанда аз. 
Бұл металлға қарағанда минералды шикізатқа газ ағынының жылу беру 
жағдайларының нашарлауына байланысты. 
 
 Вагранкаларда жағылатын отын түрлері. 
 Шойын балқытқыштарға арналған отынның негізгі түрі-көміртегі 
коксы, оның негізгі қасиеттері: жанудың жоғары жылуы, ұшпа заттардың аз 
мөлшері, бөліктердің жоғары механикалық және жылу беріктігі. 
 Кокс бөліктері берік болуы керек, себебішойын балқытқыштардағы 
отын бірден жоғары температура аймағына түседі, жоғарыдан жүктелген 
шикізат бөліктерінің соққыларына ұшырайды, ал шахтада төмендеген кезде 
тез температура жағдайында үйкеліс пен қысым болады. Кокстегі күлдің 
мөлшері ең аз болуы керек, себебі күл балқымаға айналады және оның 
құрамына әсер етеді. Кокс бөліктерінің біркелкілігі балқыту процесінің 
біркелкілігі үшін өте маңызды; Кокс бөліктерінің өлшемдері 25-40 мм және 
одан жоғары. Кокстың жану жылуы шамамен 7000 ккал/кг, көлемдік салмағы 
400-450 кг/м3 құрайды. 
 Минералды жүн өнеркәсібінің шойын балқытқыштардағы кокстың екі 
түрі жағылады: құю коксы (КЛ) және домна коксы (КД). Домендік кокс 
құюдан арзан. 
 Вагранкаларда қысқа жалынды отынның басқа түрлерін жағуға болады: 
мысалы, антрацит, ол қысқа жалынды, әдетте күлі аз отын. Антрациттің 
көлемдік салмағы кокстың көлемдік салмағынан шамамен 2 есе көп-850-900 
кг/м3. Антрациттің кейбір түрлері қызған кезде жарылып кетеді, бұл оларды 
төсеніштерде қолдануды қиындатады. Антрациттің үлкен көлемдік 
салмағының арқасында шикізат пен отынның салмағы артады. Антрацитті 
вагранкаларда жағу балқыту температурасын көтереді. Антрациттің кокспен 
салыстырғанда үлкен көлемді салмағы вагранкада пайдалы көлемнің едәуір 
резервін жасайды, нәтижесінде вагранканың өнімділігі артады. Минералды 
жүн зауыттарында жүргізілген тәжірибелер коксты құю антрацитімен 
алмастыру мүмкіндігін көрсетті20% дейін. 
 Вагранкаларда сіз газ тәрізді отынды, атап айтқанда табиғи газды 
жағуға болады. 2000°С және одан жоғары болатын табиғи газдың жоғары 
жану температурасының арқасында вагранкаларда баяу балқитын шикізатты 
ерітуге және одан қажетті тұтқырлықтың балқымаларын алуға болады. 
 Металлургиялық шойын балқытқыштарда табиғи газды пайдалану 
тәжірибесі коксты тұтынудың тек жартысын табиғи газбен алмастыруға 
болатындығын көрсетті. Мұндай жағдайларда кокс пен газ бір уақытта 
вагранкаларда жағылады. Бұл процесс кокс-газ процесі деп аталады. Кокс 
бос құлақты қалыптастыру үшін қызмет етеді. Табиғи газ бұл жағдайда жағу 
вагранкада жылу процесін қамтамасыз ететін отынның бір түрі болып 
табылады. Газ арнайы газ қыздырғыштарының көмегімен жағылады. Бұл 
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жағдайда жану үшін қажет ауаның бір бөлігі газбен алдын-ала араластыру 
үшін қыздырғыштарға түседі, ал екіншісі фурмалар арқылы беріледі. 
 Шойын балқытқыштардың өнімділігі көптеген жағдайларға 
байланысты және кең ауқымда өзгеруі мүмкін. Шойын балқытқыштардың 
жоғары өнімділігіне қол жеткізудің негізгі шарттары балқытылған 
шикізаттың түрі, шикізатты, отынды дұрыс тиеу және жеткілікті ауа беру 
болып табылады. 
 Шойын балқытқыш өнімділігінің көрсеткіші уақыт бірлігіне — 
кг/м2·сағ фурм жазықтығында вагранка шахтасының көлденең қимасының 1 
м2 ауданынан балқыманы алу болып табылады. 
 Шлактарды балқыту кезінде тау жыныстарын балқытуға қарағанда 
балқыманы көбірек алу керек. Бұл домна пештеріндегі шикізатты термиялық 
өңдеудің өнімдері болып табылатын шлактардың қайталама балқуымен 
түсіндіріледіолар тау жыныстарына қарағанда тезірек ериді, бұл олардағы 
диссоциация және декарбонизация процестерінің нәтижесінде еру үшін көп 
уақытты қажет етеді. 
 Вагранкаға тиелетін шикізат пен кокс бөліктерінің біркелкілігі шойын 
балқытқыштардың қалыпты жұмыс істеуі үшін міндетті шарт болып 
табылады. 
 Шикізат пен кокстың бірдей мөлшері шахтаның көлденең қимасы 
бойымен газ ағынының қозғалысына біркелкі қарсылық тудырады және 
балқытудың тыныш жүруіне ықпал етеді. 
 Қож кесектерінің оңтайлы мөлшері 50-70 мм, ал тау жыныстары 50 мм-
ден аспауы керек. Кокс бөліктерінің мөлшері шикізат бөліктерінің мөлшеріне 
сәйкес келуі керек. 
 Вагранкаға тиелетін шикізат алдын ала ұсақталады және ұсақ заттарды 
кетіру үшін електен өткізіледі. Шикізаттың кішкене бөліктері тезірек қызады 
және вагранкада ериді, бірақ сонымен бірге үлкенге қарағанда газдардың 
өтуіне үлкен қарсылық тудырады. 
 Ұсақ шашырайтын шикізатты вагранкаларда балқыту алдында 
брикеттеу керек. Шикізат пен коксты біркелкі тиеу вагранканың қалыпты 
жұмыс істеуі және өнімділігін арттыру үшін қажет. 
 Фурмаларға құйылатын ауа мөлшерінің артуы және оның қысымының 
жоғарылауы вагранкаларда балқыту процесін күшейтудің ең күшті және кең 
таралған факторы болып табылады. Минералды жүн зауыттарында әдетте 
300-400 мм қысыммен вагранкаларда үрлеу қолданылады. су. ст. шойын 
балқытқыш фурмаларына үрленетін ауа қысымын 700 мм суға дейін арттыру 
және одан да көп шикізатты балқытуды тездетеді және вагранкалардың 
өнімділігін 30-40% арттырады. 
 Ыстық ауаны қолдану шойын балқытқыштардағы жану 
температурасын жоғарылатады, вагранкалардың өнімділігін арттырады және 
кокс шығынын азайтады. Ауа қызған кезде отқа төзімді шикізатты ерітуге 
болады, балқымалардың қажетті тұтқырлығын алу, әртүрлі шикізатты 
пайдалану және сол арқылы минералды жүнді өндіру үшін шикізат базасын 
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кеңейту оңайырақ болады. Ол үшін жылытқыштардағы ауаны, егер олардың 
температурасы 600-700°С-тан жоғары болса, вагранкадан шығатын 
газдардың жылуын кәдеге жарату арқылы 300-400° С температураға дейін 
қыздыру керек. 
 Ауаны оттегімен байыту жану температурасын жоғарылатуға, жылу 
беруді жақсартуға, балқыту процесін тездетуге және, демек, шойын 
балқытқыштардың өнімділігін арттыруға көмектеседі. Сонымен қатар, ауаны 
оттегімен байыту, егер шойын балқытқыштардың жұмысын күшейту қажет 
болмаса, кокс ағынының төмендеуіне әкеледі. Мұндай соққыдағы оттегінің 
мөлшері 25-30% құрайды, ал кейбір жағдайларда ол 40-50% жетеді, бұл 
вагранкадағы температураның көтерілуінің қажетті деңгейімен, сондай-ақ 
экономикалық тұрғыдан анықталады. 
 Құю өндірісінде ауа үрлеуін оттегімен байыту тәжірибесі бұл шараны 
балқыманы алу үшін жоғары температура қажет минералды жүн өндірісінде 
де тиімді деп санауға мүмкіндік береді. 
 

Шойын балқытқыштардың жылу техникалық сипаттамасы. 
 Вагранкалардың минералды жүн өндірісінде қолданылатын басқа 
пештерге қарағанда тиімділігі жоғары. Минералды жүн зауыттарындағы су 
күртешесі бар шойын балқытқыштардың жылу-техникалық сынақтарының 
нәтижелері бойынша олардың пайдалы әсер коэффициенті шамамен 35-тен 
40% - ға дейін құрайды. 
 Бу қазандықтарын, суды жылытуды және басқа да мақсаттар үшін су 
күртешелерінен алынған судың жылуын кәдеге жарату кезінде вагранкада 
жағылатын отын жылуының пайдалы пайдалану дәрежесі 65-70% - ға жетеді. 
 Шлактарды балқыту кезіндегі вагранкалардың пайдалы әсер 
коэффициенті, әдетте, шикізатта болатын эндотермиялық реакцияларға аз 
жылу шығынына байланысты карбонатты тау жыныстарын балқытуға 
қарағанда жоғары. 
 Вагранканың жылу балансы, кез-келген зауыт пеші сияқты, жылу кірісі 
мен шығынынан тұрады. Жылудың келуінің негізгі бабы отынның жануынан 
болатын жылу болып табылады. Вагранкаға шикізат пен кокс қосылған 
физикалық жылу жылудың жалпы кіруінде аз мөлшерде болады. 
 Ауаны жылытусыз жұмыс істейтін қарапайым төсемдерде ауаның 
жылу мөлшері де аз, бірақ ауаны жылыту кезінде оның төсемге тигізетін 
жылу мөлшері айтарлықтай мөлшерге жетуі мүмкін. 
 Вагранканың жылу балансының шығыс бөлігінің баптары: 
 1) вагранкадан шыққан кезде балқыманың алатын жылуы; 
 2) шикізатты дегидратациялау және декарбонизациялау эндотермиялық 
реакцияларына жұмсалатын жылу; 
 3) шикізат пен отыннан ылғалдың булануына жұмсалатын жылу; 
 4) шығатын газдармен жылу шығындары: отынның жану өнімдері, 
шикізатты дегидратациялау және декарбонизациялау; 
 5) отынның химиялық толық жанбауынан жылу шығыны; 
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 6) су көйлегінен салқындатқыш су алып кететін жылу шығыны; 
 7) сыртқы ортаға жылу шығыны. 
 Баланстың шығыс бөлігінің алғашқы үш бабы пайдалы жылу шығыны, 
ал қалған төртеуі жылу шығыны болып табылады. 
 
 Ванна пештері. 
 Минералды жүн өндірісінде балқыманы алу үшін сіз ваннадағы екі 
қабатты пештерге ұқсас шағын ванна пештерін қолдана аласыз. Мұндай 
ванна пештері вагранкаларда алынғанға қарағанда балқыманың жақсы 
сапасын қамтамасыз етеді. 
 Сонымен қатар, ванна пештері қажет болған жағдайда сынғыш тау 
жыныстарын пайдаланады, олар 
брикеттеуді төсеніштерде ерітуге болмайды: борпылдақ бор, лесс, саз бен 
мергельдің кейбір түрлері. 
 Ванна пештері шойын балқытқыш үшін кокс болмаған кезде және 
жергілікті отын түрлері болған кезде қолданылады: табиғи газ және қоңыр 
көмір, олардан генераторлық газ алуға болады. 
 Ванна пештерінің барлық түрлері шикізатты балқытуға жарамды: ат 
тәрізді, жалынның бойлық немесе көлденең бағыты бар. 
 Ең ұтымды түрі келесі себептерге байланысты жалынның ат тәрізді 
бағыты бар пеш болады:  
 а) осы типтегі шағын ванна пештерінде газдардың қозғалыс жолы басқа 
пештерге қарағанда ұзағырақ, бұл отынның толық жануына ықпал етеді;  
 б) минералды мақта өндірісінде балқымалардың аз тұтқырлығы кезінде 
пештің бүкіл бассейнін жылыту қажет, бұл жалынның ат тәрізді бағытында 
жақсы қол жеткізіледі.  
 Шығарылған газдардың жылуын пайдалану әдісіне сәйкес мұндай 
пештер қалпына келтіретін және қалпына келтіретін болуы мүмкін. 
 Минералды жүн өндірісінде шикізатты балқыту процесі шыны қайнату 
процесіне көп ұқсайды, бірақ олардың арасында айырмашылықтар бар. 
 Минералды жүнді алу үшін қолданылатын балқымалар әдетте сілтілі 
емес немесе сәл сілтілі құрамға ие, бұл пешті төсеу үшін отқа төзімді 
заттарды таңдауға әсер етеді; олар аз мөлдір және қараңғы түске ие. 
Балқыманың нашар жылу өткізгіштігі тереңдігі 800 мм-ден аспайтын 
Бассейндерді салу қажеттілігін тудырады, себебі үлкен тереңдікте 
балқыманың ваннаның түбінде кристалдануы мүмкін. 
 
 Электр доғалы пештер. 
 Минералды жүн өндірісінде балқыманы алу үшін вагранкалар мен 
ванна пештерінен басқа, электр доғалы пештерді, әсіресе электр энергиясына 
бай аудандарда қолдануға болады. 
 Электр доғалы пеш балқыманың жоғары тұрақтылығын қамтамасыз 
етеді. Пештің электр режимін өзгерту арқылы балқытудың жылу 
параметрлерін технологиялық параметрлерге сәйкес реттеуге болады 
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талаптарына сәйкес. Жылу проектісінің деректері бойынша жылудың 
пайдалы пайдалану коэффициенті 66% - ға жетеді (болат балқыту 
пештеріндегідей). 
 Сонымен қатар, электр доғалы пештің басқа балқыту 
қондырғыларынан артықшылығы жоғары температуралы минералды жүнді 
алу үшін зарядтарды балқыту мүмкіндігі болып табылады. 
 

3.7.2. Талшықты қалыптастыру құрылғылары 
 
Зауыт жағдайында балқыманы минералды талшыққа айналдыру үрлеу, 

центрифугалау және аралас әдістермен жүзеге асырылады. 
 
Үрлеу тәсілі.  
Бұл әдістің мәні-вагранка ағынынан немесе ванна пешінің фидерінің 

тесігінен ағатын сұйық балқыманың ағынына су буы немесе сығылған газ 
ағыны әсер етеді. 

Талшықты қалыптастыру процесінің физика-механикалық негіздерін 
түсіндіретін жалпы қабылданған теория әлі жоқ. Жеке ғалымдардың бұл 
процеске деген көзқарастары көп жағдайда гипотезалар болып табылады, 
олар ішінара эксперименттік зерттеулермен немесе өндірістік жағдайда 
минералды талшықтың пайда болуын бақылаумен расталады. Мұндай 
гипотезалар негізінен өнеркәсіпте ең дамыған және кең таралған талшық алу 
әдісіне жатады. Балқытылған ағынды талшықтарға бөлу туралы барлық 
ғылыми идеяларды екі топқа бөлуге болады: 

1) сұйық балқыманың ағынын энергия тасымалдағыш ағынымен 
жекелеген тамшыларға, содан кейін талшықтарға тартылатын алдын ала бөлу 
туралы гипотезалар; 

2) балқытылған ағын мен энергия ағынының арасында пайда болатын 
үйкеліс күшінің әсерінен сұйық балқыманың ағынынан талшықтарды тікелей 
тарту туралы гипотезалар. 

Сұйық балқыманың ағынын жеке тамшыларға алдын-ала ұсақтау, 
содан кейін талшықтарға тарту А.И.Жилин 30-шы жылдары. Мұны 
растайтын негізгі дәлел патшалардың әртүрлі формасы болды-шарлар, 
гантельдер, "батовтың көз жасы" және т. б. 
 Басқа топтың гипотезаларының мәні-талшықты қалыптастыру процесі 
талшықтарды шайқау процесіне ұқсаспайда болатын үйкеліс күштерінің 
әсерінен сұйық балқыманың негізгі ағысыменэнергия тасымалдаушысы мен 
балқыманың арасында. 
 Алайда, барлық жағдайларда талшықтар аэродинамикалық күштердің 
әсерінен, балқыманың тұтқырлығы мен беттік керілуінің белгілі бір 
қатынасында өте қысқа уақыт аралығында пайда болады. 
 Үрлеу әдісі болуы мүмкін: 
 А) энергия тасымалдағыштың түрі бойынша-бу ағынды немесе газ 
ағынды; 
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 б) энергия тасымалдаушы ағысының бағыты бойынша - көлденең 
немесе тік; 
 в) балқыма ағынының формасы бойынша - іс жүзінде үрлеу және 
фильерлік үрлеу. 
 Бірінші жағдайда сұйық балқыманың бір ғана салыстырмалы қалың 
(10-15 мм) ағыны ісінеді, екіншісінде - сұйық балқыма алдын - ала ондаған 
жұқа ағындарға бөлінеді (1-2 мм), саңылаулар арқылы ағып, содан кейін 
талшыққа айналады. 
 Үрлеу әдісі қазіргі уақытта ең көп таралған. Ол саптамалардан су буы 
мен газдардың ағу процестерінің термодинамикалық заңдылықтарына 
негізделген. Бұл будың немесе газдың потенциалдық энергиясын немесе 
жылуын азайту арқылы кинетикалық энергияны арттырады.  
 Саңылауларда ағынның потенциалдық энергиясын кинетикалық 
энергияға ең толық түрлендіру жүргізілуі керек. 

Саптама-бұл бу немесе газ жылдамдықты алатын тар канал. Кез-келген 
саптамада кіреберістің көп бөлігін потенциалға айналдыру үшін жиектері 
тегіс дөңгелектенуі кереккинетикалық энергия және балқыманы үрлеу үшін 
қажетті бу немесе газ жылдамдығын алу. 

Саңылаулардың екі түрі қолданылады: қарапайым тарылту және 
Лаваль саптамасы (кейде дәл емес кеңейту деп аталады). 

Лаваль саптамасы екі кесілген конустардан тұрады, олар кішігірім 
негіздерден тұрады. Лаваль саптамасында неғұрлым толық болады 
газдың немесе будың жылу энергиясын механикалық жұмысқа түрлендіру 
және саптамадан шыққан кезде газ немесе бу критикалыққа қарағанда үлкен 
жылдамдыққа ие болады. Лаваль саптамасының тарылатын саптамадан 
артықшылығы бу қысымының жоғарылауымен артады. 

Силикат балқымаларын минералды талшыққа үрлеу үшін энергия 
тасымалдаушысы ретінде қызып кеткен және құрғақ қаныққан бу, сығылған 
ауа және сығылған ыстық отын жану өнімдерін қолдануға болады. 

Қолда бар деректерді талдаудан келесі қорытынды жасауға болады: 
а) қыздырылған буды қолдану қаныққан буға қарағанда тиімдірек, 

себебі біріншісінің бірдей қысымдағы сыни жылдамдығы екіншісіне 
қарағанда үлкен болады; 

б) қаныққан құрғақ буды пайдалану, өз кезегінде, бірдей қысымда 
ауаны қолданған тиімді. 

Энергия көзінің түрі бойынша үрлеу әдісі бу, ауа және газ үрлеу 
әдісімен ерекшеленуі мүмкін, ал энергия ағынының бағытына байланысты 
көлденең және тік үрлеу әдістері ажыратылады. 

Үрлеу әдісінің бір түрі-үрлеу әдісі, онда жұқа балқытылған ағындар 
(диаметрі 3 мм-ге дейін), кішкене саңылаулардан ағып, энергия ағынымен 
ісінеді. 

Ол арнайы газ ағынды аппаратта мазутты, керосинді немесе басқа 
отынды жағудан алынған газ тәрізді жану өнімдерін энергия 
тасымалдаушысы ретінде пайдалануға негізделген. 
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 Бұл жағдайда энергия тасымалдағыштың жоғары температурасы 
балқымаларды минералды талшыққа бумен немесе суық ауамен үрлеуге 
қарағанда тартуға қолайлы жағдай жасауға ықпал етеді. 
 Саптамадан шыққан кезде газ ағынының жылдамдығын газ қысымын 
саптамаға көтеру арқылы да, саптамадан шығар алдында газдың 
температурасын жоғарылату арқылы да арттыруға болады, ал екіншісі 
біріншіге қарағанда тиімді. 
 Сондықтан, газды ағу әдісімен балқымаларды үрлеу үшін жоғары 
температурасы бар (700-800°C) және газ ағынының саптамасынан жоғары 
жылдамдықпен (500-600 м/сек), бірақ төмен қысыммен (0,4-1,4 кг/см2) газ 
ағыны қолданылады. Бұл механикалық энергияның аз шығынымен қажетті 
параметрлердің энергия тасымалдаушысын алуға мүмкіндік береді. 
 Газ ағынында үш процесс жүреді: ауаны қысу, сұйық отынды жағу 
және саптамадан ыстық газдар ағынының ағуы. 
 
 Орталықтан тепкіш әдіс. 
 Орталықтан тепкіш әдіс силикат балқымасының ағынын минералды 
жүн талшығына айналдыру үшін центрифугалық күшті қолдануға 
негізделген. 
 Орталықтан тепкіш әдіс центрифугалардың дизайн ерекшеліктерімен 
ерекшеленетін бірқатар сорттарға ие. Минералды жүн өндірісіндегі 
орталықтан тепкіш қондырғылар бір сатылы және көп сатылыболуы мүмкін. 
Бір сатылы қондырғыда балқыма бір центрифугада өңделеді. Көп сатылы - 
бірнеше центрифугаларда қатарынан. 

Жұмыс органының пішіні бойынша центрифугалар диск, шыныаяқ 
және білік болуы мүмкін; центрифугалардың айналу жазықтығының 
орналасуы бойынша - көлденең немесе тік. 

Сондай-ақ, центрифуганың центрифугалық күшіне және бу немесе газ 
ағынының кинетикалық энергиясына бір уақытта әсер ету кезінде талшық 
пайда болған кезде орталықтан тепкіш-үрлеу әдісі бар. 

Орталықтан тепкіш көп білікті қондырғылар мыналардан тұрады: 
а) балқыту пешінен балқыманы қабылдауға және оны центрифугаға 

беруге арналған жинағыш; 
б) балқыманы талшыққа өңдеуге арналған центрифугалар; 
в) қалдықтарды жинауға арналған құрылғылар. 
Центрифугада әр түрлі диаметрлі және әр түрлі айналу саны бар төрт 

болат орам бар. Балқыма қораптан жоғарғы орамға ағып кетеді және барлық 
орамдармен дәйекті түрде өңделеді. Нәтижесінде талшық пайда болады, 
бірақ қалдықтар да көп (балқыманың 20-30%). 

Өндіріс тәжірибесі көрсеткендей, балқытылған ағын оның көлденең 
осьіне 30-40° бұрышта орналасқан жоғарғы орамның цилиндрлік бетінің 
қатаң анықталған нүктесіне түсуі керек. Тек осы жағдайда центрифуга 
қалыпты жұмыс істейді, яғни жақсы сапалы мақтадан үлкен өнім береді, 
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 Орамдардың айналмалы жылдамдығы әртүрлі. Ол жоғарғы біліктен 
төменгі білікке қарай ұлғаяды, бұл балқыманың температурасының 
төмендеуімен және балқыманың бір біліктен екінші білікке өткен сайын 
оның тұтқырлығының артуымен түсіндіріледі. Округтік жылдамдығы 
арттырады дәйекті түрде ұлғайту жолымен диаметрлі біліктерді және 
айналым санын. 
 Зерттеулер көрсеткендей, талшық балқыманың орамдардың бетіне 
жабысқан жағдайда ғана пайда болады. Егер бұл орын алмаса, онда 
балқыманың ағыны оны талшыққа айналдырмай, орамдармен бір жаққа 
лақтырылады. 
 Балқыманы минералды талшыққа айналдырудың біріктірілген 
центрифугациялық әдісі айналмалы мыс немесе болат ыдыстың 
центрифугалық күшін және бу ағынының энергиясын қолдануды біріктіреді. 
 Орталықтан тепкіш-үрлеу қондырғысында алынған минералды мақта, 
оның салмағы 100 кг/м3 дейін, оның талшығының диаметрі 5-9 мкм. 
 Орталықтан тепкіш-үрлеу қондырғысын жасау оңай және көп білікті 
центрифугаға қарағанда металды аз қажет етеді. 

Көп білікті центрифугамен салыстырғанда орталықтан тепкіш-үрлеу 
қондырғысының артықшылығы, сонымен қатар талшықты отырғызу 
камерасының ені бойынша минералды мақта кілемінің біркелкілігі болып 
табылады. 

 
3.7.3. Талшықты отырғызу камералары 
 
Алынған минералды талшықты жинау үшін талшықты тұндыру 

камералары деп аталады. Мұндай камералардың көлемі мен нысаны 
минералды талшықтардың түзілуі мен шөгуінің аэродинамикалық және жылу 
техникалық жағдайларына сәйкес келуі тиіс. Сонымен қатар, камерада 
көптеген жағдайларда минералды киіз және басқа минералды жүн өнімдерін 
алу үшін тоқтатылған талшықтар байланыстырғыш заттармен өңделеді. 

Бу ағынының бағытына байланысты камералар үрленген кезде 
талшықты екпелер көлденең немесе тік болуы мүмкін. 

Механикаландырылған тұндыру камералары талшықтардың пайда 
болуына қажетті камерадағы температура жағдайларын сақтау үшін жылу 
оқшаулағышы бар болат табақпен қапталған металл жақтаудан тұрады. 
Камераға тікелей жақын орналасқан кабинада үрлеу қондырғысы бар. 

Минералды жүнді механикалық алып тастау үшін камераның ені 
камераның еніне тең торлы конвейер түрінде жылжымалы түбі болады. 

Камерадан шығатын ауаны сору конвейердің астында жүреді, бұл одан 
мақта талшықтарының тұндырылуына ықпал етеді. 

Талшықтардың жұмыс бөлмесіне енуіне жол бермеу үшін камераның 
қабырғалары ағып кетеді және камераларда кем дегенде 3-5 мм сирек 
кездеседі.су. [10, 17] 
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Модуль бойынша қорытындылар 
 
1. Шыныталшықты өндіруде басқа химиялық құрамы бар қоспаны 

шикіқұрамға енгізу қажеттілігі жиі туындайды. Бұл жағдайда әр компонент 
балқыманың және минералды жүннің қасиеттеріне әр түрлі әсер етеді. 

2. Минералды жүн өнімдерінің сапасы зарядтың құрамына, 
балқыманың температурасына, қышқылдық модуліне, оның тұтқырлығына, 
беткі кернеуіне, балқыманың физикалық жағдайына, құйма науасынан 
центрифуга орамдарына дейінгі қашықтыққа, орамдардың жұмыс беттері 
арасындағы минималды алшақтыққа, олардың өзара жағдайына, орамдардың 
айналмалы жылдамдығына, олардың жұмыс бетінің температурасына, 
балқымаға әсер етудің арнайы физикалық әдістерін қолдануға, 
талшықтардың диаметрі мен ұзындығына, байланыстырғыштың сапасы, 
құрамы мен көлеміне, оның қатаю дәрежесіне, кілем қалыптастыру кезінде 
талшықтарға әсер ету тәсілдеріне және көлемдік тығыздыққа байланысты. 

3. Минералды жүн мен одан жасалған бұйымдар өндірісінің 
үнемділігін айқындайтын негізгі факторлар: негізгі шикізаттың түрі, оны 
жеткізу және дайындау тәсілі, балқыманы алу тәсілі және балқыту пешінің 
түрі, балқыманы минералды талшыққа айналдыру тәсілі болып табылады. 

 
Тәжірибелік жұмыстар  
 
1 тонна минералды жүн алу үшін шикізат шығынын есептеңіз. 
Есептеу үшін деректер: мақта жүнінің қышқылдығының берілген 

модулі Мк = 1,5; негізгі шикізат – базальт (габбро-диорит) (SiO2 – 53%, 
Al2O3 – 16.6%, CaO – 12.6%, MgO – 3.2%, Fe2O3 – 8.76%); қосымша шикізат 
– доломит (SiO2 – 0.51%, Al2O3 – 0.9%, CaO – 55.18%, MgO – 55.18%, 0.41%, 
Fe2O3 – 0.44%); базальттың ылғалдылығы - 5%, доломит - 3%; балқыманы 
талшыққа қайта өңдеу көп білікті центрифугада жүзеге асырылады. Есептеу 
екі жолмен жүзеге асырылады. 

 
Бақылау сұрақтары 
 
1. Зарядтың қышқылдық модулі дегеніміз не және ол не әсер етеді? 
2. Балқыманың тұтқырлығы дегеніміз не және ол не әсер етеді? 
3. Кәсіпорынның энергия ресурстарын есептеу қандай көрсеткіштерден 

тұрады? 
4. Қандай талшық жасау тәсілі экономикалық жағынан барынша тиімді 

болып табылады? 
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4-БӨЛІМ ТЕХНИКАЛЫҚ ҚҰЖАТТАМАНЫ ЖҮРГІЗУ 
 
Мақсаты 
Осы модульден өткеннен кейін білім алушы:  
1. Технологиялық құжаттарды жіктеу. 
2. Технологиялық құжаттаманы есепке алу және сақтау тәртібін 

жүргізеді. 
 
Осы модульде ұсынылған тақырыптар 
3.1. Құжаттардың түрлері. 
3.2. Технологиялық карта. 
3.3. Өндірісте жұмыс сызбалары мен технологиялық құжаттаманы 

есепке алу және сақтау тәртібі. 
3.4. Конструкторлық және технологиялық құжаттарды өзгерту және 

жою ережесі. 
 
Шолу 
"Шыныталшықтары мен шыны бұйымдарын өндіру" мамандығы 

бойынша техник-технолог технологиялық құжаттаманы жүргізу тәртібін 
түсінуі, технологиялық құжаттардың жіктелуін білуі тиіс. 

 
Кәсіби терминдер 
 
Технологиялық құжат   Маршруттық Технологиялық карта 
Жобалау құжаты    Біріздендіру 
Операциялық карта  Материалдық нормативтер 
 
 
Қажетті оқу материалдары: 
Жазу құралдары (қалам, қарындаш), сызғыш, протектор, өшіргіш, 

ватман, көрнекі құралдар, дербес компьютер, білім беру веб-сайттары. 
 
Алдын ала талаптар: 
Осы модульмен жұмыс басталар алдында оқушыға "Шыныталшықты 

және шыны бұйымдарын өндіру" мамандығы бойынша үлгілік оқу 
жоспарына сәйкес "Шыныталшықты және шыны бұйымдарын өндіру 
аппаратшысы" және "үздіксіз Шыныталшықты алу операторы" базалық 
модульдер мен кәсіби біліктілік модульдері бойынша, сондай-ақ 
"Шыныталшықты және шыны бұйымдарын өндірудің технологиялық 
процестерін жүргізу және бақылау" кәсіби модулі, "Шыныталшықты және 
шыны бұйымдарын өндірудің технологиялық жабдығын пайдалану 
қағидалары" кәсіби модулі және "өндірістің техникалық және техникалық-
экономикалық көрсеткіштерін есептеу" Шыныталшық және шыны 
бұйымдары.  
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Кіріспе 
 
Процесті дұрыс жоспарлау және жүргізу үшін оны технологиялық деп 

аталатын арнайы құжаттарда бекіту керек. Олардың негізінде зауытқа (цехқа) 
қажетті материалдар, жартылай фабрикаттар және жинақтаушы аппаратура, 
Әр жұмыс орнына арналған керек-жарақтар мен құрылғылар жоспарланады 
және жеткізіледі, жұмысшылардың қажетті саны және олардың біліктілігі 
анықталады. Сондықтан зауыттың бүкіл өндірістік процесі технологиялық 
процеске бағынады. Тіркелген технологиялық процестің бұзылуы, кем 
дегенде, өндіріс байланыстарының бірінде, сөзсіз, басқа байланыстардың 
бұзылуына, бағдарламаны кешіктіруге және қосымша шығындарға әкеледі. 
Технологиялық процестің бұзылуы өнім сапасының төмендеуіне әкелуі 
мүмкін. Сондықтан қатаң технологиялық тәртіп қажет, бұл технологиялық 
құжаттарда белгіленген технологиялық операциялардың дәлдігі мен 
тұрақтылығын қамтамасыз етуді білдіреді. 

Алайда технологиялық процесс өзгеріссіз қала алмайды. Ол ғылым, 
жаңа техника негізінде рационализаторлардың, өнертапқыштардың, өндіріс 
инноваторларының кең ауқымының белсенді жәрдемімен үздіксіз 
жетілдіріліп отыруы тиіс. Технологиялық тәртіп процесті жетілдіру тиісті 
технологиялық құжаттарды өзгерту арқылы ұйымдасқан түрде жүргізілуі 
керек дегенді білдіреді. Технологиялық процесті өзгерту немесе оны 
нақтылау үшін "технологияны өзгерту карталары"деп аталатын арнайы 
құжаттар шығарылады. Зауыттың тиісті қызметтерінен өтіп, олар 
қызметкерлерді енгізілген өзгерістер туралы хабардар етеді. 

Технологиялық процесс әртүрлі стандарттарға және техникалық 
материалдарға сәйкес әзірленген құжаттармен ресімделеді. Зауыттарда 
қолданылатын әртүрлі технологиялық құжаттаманың болуы көптеген 
адамдар мен өнімді емес жұмыстарды орындауға қаражат бөледі, озық 
технологиялық тәжірибемен алмасуға және өндіріске компьютерлік 
технологияны енгізуге кедергі келтіреді, сонымен қатар кейбір жағдайларда 
инженерлік және басқарушылық еңбекті механикаландыру, мамандандыру 
және өндірісті біріктіру бойынша мемлекеттік шараларды жүзеге асыруда 
айтарлықтай кедергі болып табылады. [30] 

 
Тақырып 4.1 Техникалық құжаттарды жүргізу. Технологиялық 

құжаттардың жіктелуі 
 
Мемлекеттік стандарттау жүйесінің құрылымы 
 
Қазақстан Республикасының Мемлекеттік стандарттау жүйесі-өз 

құзыреті шегінде стандарттау саласындағы жұмыстарды жүзеге асыратын 
мемлекеттік басқару органдарының, жеке және заңды тұлғалардың, 
Қазақстан Республикасында стандарттау жөніндегі жұмыстарды жүргізу 
тәртібін белгілейтін нормативтік құжаттардың жиынтығы 
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Мемлекеттік стандарттау жүйесінің ұйымдық құрылымы мыналардан 
тұрады: 

1) стандарттау, метрология және сертификаттау жөніндегі уәкілетті 
органның, оның аумақтық бөлімшелерінің және ведомстволық бағынысты 
кәсіпорындарының; 

2) стандарттау саласындағы өз құзыреті шегінде Қазақстан 
Республикасының Мемлекеттік басқару органдарының; 

3) жеке және заңды тұлғалардың, оның ішінде техникалық 
комитеттердің, стандарттау жөніндегі сарапшы - аудиторлардың; 

4) Қазақстан Республикасының Мемлекеттік стандарттар қорынан 
құрылады. 

 
Стандарттау бойынша нормативтік құжаттар. 
 
Қазақстан Республикасының Мемлекеттік стандарттау жүйесінде 

қолданылатын стандарттау жөніндегі нормативтік құжаттарға мыналар 
жатады: 

1) Қазақстан Республикасының мемлекеттік стандарттары - ҚР СТ 
(бұдан әрі - мемлекеттік стандарттар); 

2) ТЭА МК техникалық-экономикалық ақпараттың мемлекеттік 
жіктеуіштері (бұдан әрі - техникалық-экономикалық ақпараттың мемлекеттік 
жіктеуіштері); 

3) мемлекетаралық стандарттар-МЕМСТ( бұдан әрі-мемлекетаралық 
стандарттар), техникалық-экономикалық ақпарат жіктеуіштері, қағидалар 
мен ұсынымдар; 

4) белгіленген тәртіппен қолданылатын халықаралық, өңірлік және 
ұлттық стандарттар, техникалық-экономикалық ақпарат жіктеуіштері, 
стандарттау жөніндегі техникалық шарттар, қағидалар, нұсқаулықтар, 
ережелер, нұсқаулар, әдістемелік нұсқаулар мен ұсынымдар; 

5) ғылыми-техникалық, инженерлік қоғамдардың және басқа да 
қоғамдық бірлестіктердің стандарттары; 

6) ұсынымдар; 
7) фирмалық стандарттар; 
8) техникалық шарттар; 
9) салалық стандарттар. 
Стандарттау жөніндегі нормативтік құжаттарда белгіленетін талаптар 

ғылымның, техника мен технологияның жетістіктеріне негізделуге тиіс және 
өнімді пайдалану, процестерді (жұмыстарды) және көрсетілетін қызметтерді 
орындау жағдайларын, еңбек жағдайлары мен режимдерін ескере отырып, 
Қазақстан Республикасының заңнамасына, қолданылатын техникалық 
регламенттерге, шет елдердің халықаралық, өңірлік және ұлттық 
стандарттарының, стандарттау жөніндегі қағидалар мен ұсынымдардың 
талаптарына қайшы келмеуге тиіс. 
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Стандарттау жөніндегі нормативтік құжаттарды әзірлеу кезінде, олар 
адамдардың өмірі мен денсаулығы, қоршаған ортаны қорғау үшін қауіпсіздік 
талаптарына және Қазақстан Республикасында қабылданған техникалық 
нормаларға сәйкес келмейтін жағдайларды қоспағанда, халықаралық 
техникалық регламенттер мен стандарттар немесе олардың жобалары аяқталу 
сатысында қолданылады. 

Халықаралық стандарттар болмаған кезде стандарттау жөніндегі 
нормативтік құжаттың жобасын әзірлеу кезеңінде немесе әзірленетін 
мемлекеттік стандарт оған қойылатын халықаралық талаптарға сәйкес 
келмеген кезде мүдделі мемлекеттік басқару органдарының, жеке және заңды 
тұлғалардың талқылауы және ескертулер мен ұсыныстар дайындауы үшін 
бұқаралық ақпарат құралдарында немесе стандарттау, метрология және 
сертификаттау жөніндегі уәкілетті органның арнайы басылымдарында 
аннотация немесе хабарлама жарияланады. Стандарттау жөніндегі 
нормативтік құжаттардың жобаларына ескертулер мен ұсыныстарды қарау 
тәртібі мен дайындау мерзімдерін мемлекеттік стандарттау жүйесі 
белгілейді. 

Технологиялық процесті ұйымдастыру үшін құжаттардың екі түрі 
әзірленеді: 

1. Технологиялық, онда жұмыс тәртібі, жабдықтар, қажетті 
құралдар, жабдықтар және өңдеу режимдері жазылған. 

2. Дизайн-жабдықтар мен стандартты емес жабдықтардың 
сызбалары. 

Технологиялық құжаттар келесідей жіктеледі: 
1. өндіріс әдістерін, техникалық құралдарды, технологиялық 

нормативтерді, технологиялық процесті жүзеге асырудың шарттары мен 
егжей-тегжейлі тәртібін белгілейтін кәсіпорынның ішкі пайдалануға 
арналған нормативтік құжаты болып табылатын технологиялық регламент. 

2. бір операцияның технологиялық процесін және бақылау әдістерін 
белгілейтін операциялық карталар. Күрделі және жауапты операциялар үшін 
арнайы бақылау карталары шығарылады; 

3. бөлшекті өңдеудің немесе торапты құрастырудың барлық 
операцияларының тізбесі бар маршруттық карталар; 

4. арнайы режимді сақтауды талап ететін технологиялық арнайы 
өңдеуге арналған өндірістік нұсқаулықтар; 

5. кең таралған жұмыстарға типтік технологиялық процестер; 
6. материалдарды пішу карталары; 
7. материалдарды жұмсау нормалары. 
Технологиялық карталардың бұл әртүрлілігі олардағы ақпараттың әр 

түрлі мазмұнынан және олардағы ақпаратты зауыт жұмысшыларының әр 
түрлі тобының пайдалануынан туындайды. Тәжірибелік және жеке өндірісте 
тек "қолданылатын жабдықтардың тізімі" жасалады, жаппай өндірісте ең 
егжей-тегжейлі операциялық технологиялық карта қажет.  
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Технологиялық карта өндірістік операцияларды орындау үшін негізгі 
құжат болып табылады. 

Операциялық карта әрбір өңдеу немесе құрастыру операциясына 
жасалады. Картада ақпараттың төрт тобы бар. 

1. Жоғарғы жағында орналасқан есепке алу мәліметтері құрастыру 
элементі атауының нөмірін, ол жасалатын бұйым мен материалдың шифрын, 
жабдықтың техникалық сипаттамаларын қамтиды. 

2. Төменгі жағында орналасқан куәландырушы мәліметтерде 
картаны жасаған және бекіткен адамдардың қолдары, сондай-ақ картаға 
технологиялық процеске өзгерістер немесе нақтылаулар енгізілген 
құжаттардың нөмірлеріне сілтемелер болады. 

3. Орындалатын ауысулар реттілік тәртібімен орналасқан кесте 
түрінде орналастырылған технологиялық мәліметтер, оларға сәйкес 
жабдықтар мен өңдеу режимі. Көшудің мазмұны императивті көңіл-күйде, 
қосымша сөздерсіз қысқаша сипатталған, мысалы: егжей-тегжейлі және 
тексеру, орнату және т. б. 

4. Жұмыс бөлігінің немесе жиналған түйіннің эскизі. Механикалық 
өңдеу операциялары үшін орнату базалары көрсетілген өтулердің эскиздері 
болуы мүмкін. 

Операциялық эскизде картамен қарастырылған жұмыстың сипаты мен 
көлемін көрсету мақсаты бар. Ол масштабта жасалуы керек және осы 
операцияның көлемін түсіну үшін жеткілікті проекциялар мен кесулердің 
санын қамтуы керек. Эскизде осы операцияны орындағаннан кейін оған 
берілуі керек конфигурациядағы бөлік немесе түйін бейнеленген. Эскизде 
тек осы операцияда сақталуы тиіс өлшемдер (оларға рұқсаттары бар) 
көрсетіледі. 

Құрастырудың пооперациялық картасында технологиялық мәліметтер 
тобы бағандардан тұрады: реттік нөмірі, өткелдердің атауы және кіріс 
бөлшектердің саны, жабдықтың атауы және шифры. Ол үшін операциялық 
эскиз тораптың немесе өнімнің сызбасы болуы мүмкін. 

Маршруттық технологиялық карта-бөлшекті өңдеу, торапты немесе 
бұйымды жинау операцияларының аяқталған циклына жасалады. Бұл 
жабдықты және қолданылатын жабдықты көрсететін барлық операциялардың 
тізімі. Бөліктің немесе түйіннің эскизі әдетте жоқ, себебі оны дизайн сызбасы 
алмастыра алады. Технологиялық ақпарат кесте түрінде орналастырылады. 

Операциялардың атауы олардың сипаты айқын болатындай нысанда 
қысқаша, сипаттамалы түрде тұжырымдалады.  

Технологиялық ақпарат кестесінде қолданылатын жабдықтың атауы, 
құрал-саймандар мен құрылғылардың атауы мен шифры, операция 
орындалатын цех нөмірі, кейде жұмыс разряды және оларды бағалау да 
келтірілген. 

Өндірістік нұсқаулықтар сипаттамалық түрде жасалады. Олар 
қолданылатын жабдықты, бөлшектер мен материалдарды дайындау тәртібін, 
жұмыстың реттілігі мен режимдерін, сапаны анықтау әдістерін көрсетеді. 
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Кейде қолданылатын материал көрсетіледі. Бұл нұсқаулар әдетте орталық 
зауыт зертханасында жасалады. Жалпы процестерге арналған типтік 
технологиялық процестер белгілі бір өнімге сілтеме жасамай жасалады. 

Үлгілік процесс технологиялық процесті жүргізу тәртібімен 
технологиялық және бақылау операцияларының тізбесін қамтиды. Оларда 
қолданылатын жабдық, жарақ, құрал-сайман көрсетіледі. Кейде 
қолданылатын материалдар мен қауіпсіздік туралы нұсқаулар беріледі. 
Үлгілік технологиялық процеске орындау үшін міндетті барлық 
технологиялық талаптардың, нұсқаулықтардың, нұсқамалардың тізбесі қоса 
беріледі. Типтік технологиялық процестер технология мен дизайн бойынша 
бірдей түрге бөлінеді, бірақ өндірісте кеңінен қолданылатын әртүрлі бөліктер 
мен түйіндер.  

Процестерді типтеу-бұл технологияны жетілдірудің бір тәсілі, 
сондықтан әр өндірісте қолданыстағы және жаңа типтік технологиялық 
процестерді сипаттамалық бөлшектер мен түйіндерге жүйелеуге тырысу 
керек. 

Көптеген технологиялық құжаттарды әзірлеу және рәсімдеу процесі 
көп уақытты қажет ететін жұмыс болып табылады. Технологиялық 
процестерді типтеу типтік технологиялық карталарды енгізуге және сол 
арқылы құжаттар санын азайтуға, сонымен қатар әртүрлі зауыттар арасында 
жаңа технологиялық материалдармен алмасуды жеңілдетуге мүмкіндік 
береді. 

Соңғы жылдары бөлшектер мен материалдарды қалыпқа келтіру мен 
біріктіруден басқа көптеген технологиялық процестер қалыпқа келтірілді. 
Көптеген қалыпты жағдайлар жасалды, соның арқасында сызбалар саны 
азайды. Көптеген сызбалар технологиялық процестерді жетілдіруге ықпал 
ететін түйіндер мен бөлшектердің кестелері түрінде болады. 

Материалдарды жұмсау нормаларын технологтар мен материалдық 
нормативтер бюросы әзірлейді. Олар шығыс нормаларын нормалар мен 
қабылданған технологияға сәйкес белгілейді, зауыттың материалдық-
техникалық жабдықтау бөліміне (МТҚБ) материалдар шығысының 
нормаларын береді. Стандарттар негізінде OMTS қажетті материалдарды 
белгілі бір мөлшерде тапсырыс береді, алады және шеберханаларға береді. 

Жабдықтар мен стандартты емес жабдықтардың жұмыс сызбалары 
түріндегі жобалық құжаттарды технологтардың техникалық тапсырмалары 
бойынша дизайнерлер әзірлейді. Барлық сызбалар стандарттардың 
талаптарына және зауытта қолданылатын стандарттарға толық сәйкес келуі 
керек. 
Өндірістік құжаттамаға мыналар жатады: елдің басқа кәсіпорындары 
трансформатор зауытына жеткізетін жинақтауыш аппаратураға, жабдыққа 
арналған жинақтауыш ведомость; трансформаторды сынағаннан кейін 
қандай тораптар мен бөлшектерді бөлшектеуге және оларды тапсырыс 
берушіге қалай тиеуге болатындығы көрсетілген бөлшектеу ведомосьі. [22, 
24] 
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Тақырып 4.2 Жұмыс сызбалары мен технологиялық құжаттаманы 
есепке алу және өндірісте сақтау тәртібі. Конструкторлық және 
технологиялық құжаттарды өзгерту және жою ережесі 

 
Өндіріс тұрақты, тексерілген және заңдастырылған технологиялық 

процестермен ғана қалыпты жұмыс істей алады. 
Технологиялық процесті өзгертуге бұрынғы технология бойынша 
дайындалған бөлшектерді пайдалануды ескере отырып, белгілі бір жоспар 
бойынша технологияның жаңа нұсқасын мұқият тексергеннен кейін ғана жол 
беріледі. Сондықтан жұмыс сызбалары мен технологиялық құжаттаманы 
есепке алу мен сақтаудың белгілі бір тәртібі, сондай-ақ оларды өзгерту және 
жою тәртібі бар. 

Кәсіпорын бөлімшелерінде бар барлық техникалық құжаттама есепке 
алынуға және оларды мұрағатта сақтауға жатады. Құжат жоғалған немесе 
бүлінген жағдайда мұрағат тиісті акт жасайды. Әрбір құжатқа есепке алу 
жүргізілетін түгендеу нөмірі беріледі. Сызбаның немесе технологиялық 
карталардың жұмыс көшірмелері мұрағаттан жедел қажеттіліктер үшін 
белгілі бір мерзімге беріледі. Беру және қайтару есебі қолхаттар немесе 
абонементтік карточкалар бойынша ресімделеді. 
Техникалық құжаттамаға өзгерістер енгізуді МЕМСТ-қа сәйкес ресімделген 
"өзгерту туралы хабарлама" негізінде оны шығарған зауыттың техникалық 
қызметтері жүргізеді. 

Өндірістегі құжаттардың көшірмелеріне "алдын ала хабарлама" 
негізінде өзгерістер енгізуге жол беріледі, ол мынадай жағдайларда 
шығарылады: 

1) егер құжаттамада өнімнің ақауларын тудыруы мүмкін қате табылса;  
2) егер өндірісте болжанатын өзгерістерді алдын ала тексеру қажет 

болса;  
3) егер өндірісті алдын ала дайындау талап етілсе. 
Қате анықталған жағдайда "алдын ала хабарламаны" шығарудың 

орнына дереу көшірмеге жауапты адамның қолы қойылып, кейіннен 
"хабарламаны"шығара отырып, қажетті түзетулер енгізуге жол беріледі. 
Құжаттың кез келген өзгерісі "өзгертуге хабарлама"шығару жолымен барлық 
өзара байланысты құжаттарға өзгерістер жүргізумен қоса жүруге тиіс. Алдын 
ала хабарламалар техникалық құжаттаманы өзгертуге арналған хабарлама 
өтелгенге дейін уақытша құжат ретінде қолданылады. 

Бір құжатқа бір мезгілде қолданылу мерзімі 3 айдан аспауға тиіс 
төрттен аспайтын алдын ала хабарламаның болуына жол беріледі, осы мерзім 
өткеннен кейін олар түпкілікті қабылданған шешімге сәйкес хабарламамен 
ресімделуге тиіс. Құжаттаманы өзгертуге рұқсат арнайы бланкіде ресімделеді 
және барлық мүдделі қызметтермен келісіледі. [25] 
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Модуль бойынша қорытындылар 
 
1. Технологиялық процесс әртүрлі нормаларға және техникалық 

материалдарға сәйкес әзірленген құжаттармен ресімделеді 
2. Технологиялық карталардың әртүрлілігі олардағы ақпараттың әр 

түрлі мазмұнынан және олардағы ақпаратты зауыт жұмысшыларының әр 
түрлі тобынан қолданудан туындайды. 

3. Үлгілік процесс қолданылатын жабдық, жарақтандыру, құрал-
саймандар көрсетілетін технологиялық процесті жүргізу тәртібімен 
технологиялық және бақылау операцияларының тізбесін қамтиды. 

 
Тәжірибелік жұмыстар  
 
Шикізатты, материалдар мен энергия ресурстарын тұтыну нормаларын 

реттейтін еркін нысандағы құжатты қалыптастыру. 
 
Бақылау сұрақтары 
 
1. Өндірістегі техникалық құжаттаманың жіктелуін атаңыз. 
2. Технологиялық құжаттаманың түрлері. 
3. Есеп тәртібі және техникалық құжаттамаға өзгерістер енгізу 

ережелері туралы айтып беріңіз. 
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Глоссарий 
 
Вагранка – шойын мен минералды шикіқұрамды балқыту үшін қызмет 

ететін шахталық үлгідегі (тік) отын пеші. Отын негізінен кокс немесе 
антрацит болып табылады, оны жағу кезінде жоғары температура үрлеу 
арқылы қол жеткізіледі. 

СМЖ құжаттамасы – бұл ұйымның сапа менеджменті жүйесінің одан 
әрі жұмыс істеуі және жақсаруы үшін құжаттаманың құрамы мен 
құрылымын анықтауға бағытталған процесс. 

Композиттік материал (КМ), композит – айтарлықтай әртүрлі 
физикалық және/немесе химиялық қасиеттері бар екі немесе одан да көп 
компоненттерден жасалған көп компонентті материал, олар үйлесімде жеке 
компоненттердің сипаттамасынан өзгеше және олардың қарапайым 
суперпозициясы болып табылмайтын сипаттамалары бар жаңа материалдың 
пайда болуына әкеледі. 

Кристалдану (грек. κρύσταλλος, бастапқыда – мұз, кейіннен — тау 
хрусталі, кристалл) – газдардан, ерітінділерден, балқымалардан немесе 
әйнектерден кристалдардың түзілу процесі. Кристалдану дегеніміз – бұл 
құрылымы бар кристалдардың басқа құрылымдағы кристалдардан 
(полиморфты түрленулер) түзілуі немесе сұйық күйден қатты кристалға 
ауысу процесі.Өндірістің материалдық балансы – бұл технологиялық 
процестің барлық кезеңдеріндегі химиялық өзгерістер мен механикалық 
шығындарды ескере отырып, тұтынушыға жіберілетін дайын өніммен бірге 
кәсіпорынға келетін шикізат пен қосалқы материалдар мөлшерінің есептік 
теңдігі. 

Минералды жүн – бұл синтетикалық байланыстырғышты қолдана 
отырып, жер қойнауынан минералды шикізаттан өндірілетін талшықты 
құрылымы бар жылу оқшаулағыш материал. Шикізат ретінде тау 
жыныстарының балқымалары қолданылады. 

Қышқылдық модулі – шыны және Шыныталшықты өнімдерді өндіруге 
арналған шикіқұрамына кіретін қышқыл және негізгі оксидтер арасындағы 
қатынас. 

Серпімділік модулі – кернеудің жоғарылау және салыстырмалы 
деформацияның жоғарылау мәндері арасындағы қатынас ретінде 
анықталатын және «жүктеме-деформация» қисығының сызықтық бөлігінің 
сегменті болып табылатын минералды жүн оқшаулауының қаттылығының 
сипаттамасы. 

Нормативтік-техникалық құжаттар – өндірілетін тауарлар мен 
көрсетілетін қызметтердің сапасын реттейтін, оларды әзірлеу, дайындау 
стандартын, пайдалану, тасымалдау және сақтау шарттарын айқындайтын 
құжаттардың негізгі пакеті. 

Рентабельділік (rentabel – табысты, пайдалы, кірісті), экономикалық 
тиімділіктің салыстырмалы көрсеткіші. Рентабельділік материалдық, еңбек 
және ақша ресурстарын, сондай-ақ табиғи ресурстарды пайдалану 
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тиімділігінің дәрежесін жан-жақты көрсетеді. Табыстылық коэффициенті 
пайданың активтерге, ресурстарға немесе оны құрайтын ағындарға қатынасы 
ретінде есептеледі. 

Өзіндік құн – тауарды өндіру (немесе оны тасымалдау, сатып алу) 
кезінде жұмсалған сома.  

Экономика ғылымында және қолданбалы міндеттер үшін өзіндік 
құнның бірнеше түрі бөлінеді:  

 Толық өзіндік құн (орташа) — толық шығындардың жиынтығы 
(коммерциялық шығындарды қоса алғанда); 

 Шекті құн – бұл өндірілген өнімнің әрбір келесі бірлігінің өзіндік 
құны (дәлірек айтқанда: өнімнің бір қосымша бірлігін өндіруде жалпы 
құнның өзгеруі). 

Силикат – бұл зарядты 1000 градус температурада күйген массаға 
айналдыру. 

Шыны – зат пен материал, ең көне заттардың бірі және оның 
қасиеттерінің алуан түрлілігіне байланысты адам тәжірибесінде әмбебап 
болып табылады. Құрылымдық – аморфты, изотропты; қалыптастыру кезінде 
әйнектің барлық түрлері агрегаттық күйде — сұйықтықтың тым 
тұтқырлығынан шыны тәрізді деп аталатынға дейін — шикізатты (зарядты) 
балқыту арқылы алынған балқымалардың кристалдануын болдырмау үшін 
жеткілікті жылдамдықпен салқындату процесінде өзгереді. 

Шыны пеш – бұл зарядты балқытуға арналған арнайы құрылғы. Отын 
ретінде газды пайдалануға болады, қатты отынды жағуға болады, сонымен 
қатар электр пештері де бар. 

Шыныталшық – шыныдан жасалған талшық немесе күрделі жіп. Бұл 
пішінде әйнек өзіне ерекше қасиеттерді көрсетеді: ол сынбайды немесе 
қирамайды, бірақ оның орнына бұзылмай оңай иіледі. Бұл одан шыны 
матаны тоқуға мүмкіндік береді. 

Шыны жасау – бұл кезең балқымадағы барлық химиялық реакциялар 
аяқталатындығымен сипатталады. Гидраттар, карбонаттар, сульфаттар 
арасындағы өзара әрекеттесу нәтижесінде күрделі силикаттар пайда болады; 
кварц түйірлері ақырында ериді және балқымаларға өтеді; шыны масса 
салыстырмалы түрде біртекті және мөлдір болады, зарядтың қайнатылмаған 
бөлшектері болмайды. 

Шыны пластик – композициялық материалдардың бір түрі-
Шыныталшықты толтырғыштан (Шыныталшық, кварц талшығы және т.б.) 
және байланыстырғыш заттан (термореактивті және термопластикалық 
полимерлер) тұратын пластикалық материалдар.Жылу балансы, әр түрлі 
жылу процестеріндегі жылудың кірісі мен шығынын (пайдалы 
пайдаланылған және жоғалған) салыстыру. Технологияда жылу балансы бу 
қазандықтарында, пештерде, жылу қозғалтқыштарында және т. б. жүзеге 
асырылатын жылу процестерін талдау үшін қолданылады. Т. б.ол энергия 
бірліктерінде (джоуль, калория) немесе өнімнің бірлігіне келетін жылудың 
жалпы мөлшерінің %-ында, жұмыстың 1 сағатында, уақыт кезеңінде (циклде) 
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немесе жұмсалған заттың 1 кг-да жасалады.  
Техникалық құжаттама – бағдарламалық және аппараттық қамтамасыз 

етуді қоса алғанда, техника объектілерін: ғимараттарды, құрылыстарды, 
өнеркәсіптік бұйымдарды жобалау (құрастыру), дайындау және пайдалану 
кезінде пайдаланылатын құжаттар жиынтығы.  

Техникалық құжаттаманың құрамында мыналар бар:  
 сызбаларды, ерекшеліктерді, түсіндірме жазбаларды, техникалық 

есептерді, техникалық шарттарды, пайдалану және жөндеу құжаттарын 
(регламенттер, нұсқаулықтар және т. б.) және т. б. қоса алғанда, 
конструкторлық құжаттар.бұйымдарды өндіру мен жөндеуді ұйымдастыру 
үшін қажетті құжаттарды қоса алғанда, технологиялық құжаттар; 

 электрондық есептеу машиналарына арналған бағдарламаларды 
сүйемелдейтін бағдарламалық құжаттар (бағдарламалық құралдар). 

Техникалық құжаттамаға техникалық әдебиеттер де жатқызылуы 
мүмкін. 

Техникалық қызмет көрсету және жөндеу (ТКҚЖ) - объектінің 
мақсаты, күту, сақтау және тасымалдау бойынша пайдалану кезінде оның 
жұмысқа қабілеттілігін немесе жарамдылығын қолдау жөніндегі 
технологиялық операциялар мен ұйымдастыру іс-қимылдарының кешені. 

Вентури түтігі (труба Вентури, расходомер Вентури) — газ бен 
сұйықтық ағынының шығынын немесе жылдамдығын өлшеуге арналған 
құрылғы, ол құбыр желісінің ажырауына қосылатын мойыны бар құбыр 
болып табылады. Ағындарды тарылтатын шығын өлшегіштер арасында 
қысымның ең аз жоғалуы бар. Дж.Вентури итальяндық ғалымның есімімен 
аталған . 

Циклон  –  бұл өнеркәсіпте қолданылатын ауа тазартқыш, сонымен 
қатар газдар мен сұйықтықтарды тоқтатылған бөлшектерден тазарту үшін 
шаңсорғыштардың кейбір үлгілерінде қолданылады. Тазарту принципі 
инерциялық (центрифугалық күшті қолдана отырып), сондай-ақ 
гравитациялық. Циклондық шаң жинағыштар шаң жинағыштардың барлық 
түрлері арасында ең көп таралған топты құрайды және барлық салаларда 
қолданылады. 

Шихта (нем. Schicht) –  бастапқы материалдардың қоспасы, ал кейбір 
жағдайларда (мысалы, шойынды домна пешінде балқыту кезінде) және 
белгілі бір пропорцияда отын, металлургиялық, химиялық және басқа 
агрегаттарда өңдеуге жатады.Электростатикалық сүзгі ауаны ондағы бөгде 
бөлшектерден, негізінен ұсақ бөлшектерден (шаң мен аэрозольдерден) 
тазартуға арналған. Электростатикалық сүзгілер ауаны ең кішкентай шаңнан 
(мөлшері 0,01 мкм), соның ішінде күл мен темекі түтінінен тиімді тазартуға 
қабілетті. Өнеркәсіпте кеңінен қолданылады; шағын және сәл жеңілдетілген 
құрылымдар күнделікті өмірде қолданылады. Кейде сүзгінің бұл түрі 
плазмалық ионизатор деп аталады. 

Өндірістің тиімділігі – шаруашылық қызметтің экономикалық және 
әлеуметтік нәтижелілігі  
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