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АЛҒЫСӨЗ 
Қара, түсті және сирек кездесетін металдардың негізгі көзі-жер 

қыртысын құрайтын тау жыныстары. Жер қыртысында түсті және сирек 
кездесетін металдардың орташа мөлшері – Кларк-массасы бойынша 
пайыздың жүзден, мыңнан және миллионнан бір бөлігін құрайды. 
Металдардың аз мөлшерімен, жер қыртысында біркелкі таралған жағдайда, 
металдарды алу мүмкін болмас еді. Бақытымызға орай, жер қыртысында 
әртүрлі процестердің нәтижесі көптеген табиғи химиялық қосылыстардың – 
минералдардың пайда болуы болды, олардың әртүрлі комбинациясы 
минералды және химиялық құрамы бойынша ерекшеленетін тау жыныстары 
болып табылады. 

Техника мен технологияның қазіргі даму деңгейінде табиғи түрде 
немесе металдарды алу үшін алдын-ала өңдеуден кейін тиімді пайдалануға 
болатын табиғи минералды заттар кендер деп аталады. Материалдық құрамы 
бойынша кендер қара, түсті, сирек кездесетін және басқа металдардың 
кендеріне бөлінеді.  

Кейбір элементтер табиғи түрде кездеседі - Cu, Au, Ag, Pt және 
платиноидтар, S, графит. Әдетте, кендер сульфидті, тотыққан және аралас 
болады. Алынған металдардың мөлшеріне байланысты кендер монометалл 
және полиметалл болып бөлінеді. Түсті металл кендерінің көпшілігінде 
бірнеше металдар бар, бірақ бұл металдардың барлығы бірдей өнеркәсіптік 
мәнге ие емес. Металдардың құрамына сәйкес кендер бай, кедей және кедей 
болып бөлінеді. Бай және кедей кендерге бөлу өте шартты және кеннен 
қандай металл алынғанына да, технологияның жетілуіне де байланысты.  

Пайдалы қазбалардың әртүрлі құны және тау-кен массасынан пайдалы 
компонентті алудың әртүрлі мүмкіндіктері оның экономикалық тиімді 
құрамының (кондициясының) төменгі шегін анықтайды, олар бірқатар 
факторларға байланысты: алудың ыңғайлылығы, минералогиялық құрамы, 
кен орнының тау-кен техникалық ерекшеліктері және т.б. мысалы, мыс үшін 
массивтік кендердегі кондициялық құрамы 2%, Алдын-ала байытуды қажет 
ететін қиылысқан мыс кендері үшін төменгі шек 0,7...0,8% құрайды; мыс 
гидрометаллургиялық жолмен алынған кендер үшін төменгі шек 0,5% 
Алтынның құрамы тоннасына бірнеше граммды құрайды, ал шөгінділер 
негізгі кен орындарына қарағанда алтынның аз мөлшерімен дамиды. Егер 
кеннен бір емес, бірнеше пайдалы компоненттер алынса, онда әрқайсысының 
мазмұнына қойылатын талаптар азаяды.  

Кендердегі металдардың мөлшері олардың жер қыртысындағы орташа 
мөлшерінен едәуір жоғары болғанына қарамастан, көп жағдайда металл алу 
үшін кендерді тікелей пайдалану олардағы пайдалы минералдардың аз 
болуына байланысты қиын немесе мүмкін емес. Өндірістің мақсаты пайдалы 
элементтерді түпкілікті өнімге – таза металдарға немесе қажетті сападағы 
қорытпаларға мүмкіндігінше толық аудару болып табылады. Байыту-бұл 
пайдалы минералдарды (және қажет болған жағдайда оларды өзара бөлу) бос 
жыныстар мен зиянды қоспалардан бөлуді мақсат ететін минералдық 
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шикізатты бастапқы қайта өңдеу процестерінің жиынтығы. Техника мен 
технологияның дамуымен құрамы күрделі минералды шикізатты байыту 
кезінде механикалық байыту мен пирометаллургиялық (күйдіру, термиялық 
өңдеу), гидрометаллургиялық және химиялық (кейіннен цементтеу арқылы 
шаймалау, адсорбция, экстракция) химиялық реакциялар жүретін 
процестерді біріктіретін аралас әдістер қолданыла бастады, нәтижесінде 
бастапқы минералдар жойылып, мақсатты элементі бар жаңа фазалар пайда 
болды – ерітінділер, жауын-шашын және т. б.  

Байытудың рөлі неғұрлым көп болса, тау-кен кәсіпорындарынан 
келетін кендер соғұрлым нашар болады. Металлургиялық қайта бөлуге 
қарағанда едәуір арзан әдістермен байыту мүмкіндік береді:  

1) кейіннен металлургиялық өңдеуге жарамды жекелеген өнімдерге 
барлық немесе көптеген құнды компоненттерді бөлу есебінен шикізатты 
пайдаланудың кешенділігін арттыру;  

2) қайта өңделетін материал көлемін қысқарту есебінен кейінгі 
металлургиялық операцияларды арзандату және алынатын металдардың 
өзіндік құнын төмендету, өйткені шикізаттағы металдардың құрамы 
неғұрлым жоғары болса, оны кейінгі металлургиялық өңдеу соғұрлым үнемді 
болады; 

3) тікелей металлургиялық өңдеуге жарамсыз кедей кендерді 
пайдалануға тыйым салынады.  
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1-БӨЛІМ. КЕНДІ БАЙЫТУДЫҢ ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ПРОЦЕСІН 
ЖӘНЕ БАЙЫТУ ФАБРИКАСЫНЫҢ ЖАБДЫҒЫН БАСҚАРУ 
1.1  Кенді байытудың технологиялық процесін ұйымдастыру  
1.1.1 Пайдалы қазбаларды байыту жөніндегі жалпы мәліметтер 
Мақсаты минералды шикізатты қайта өңдеу технологиясының 

теориялық және практикалық негіздерін игеру, негізгі Байыту 
жабдықтарының конструкциясымен, техникалық сипаттамаларымен және 
процестерді автоматтандырумен танысу болып табылады.  

Табиғатта кездесетін заттар шексіз әр түрлі және физикалық және 
химиялық қасиеттері бойынша бір-бірінен ерекшеленеді.  

Кейбір заттардан басқалары пайда болатын заттың түбегейлі 
өзгеруімен бірге болатын құбылыстар химиялық деп аталады, ал заттардың 
басқа заттармен химиялық әрекеттесуге ену қабілеті олардың химиялық 
қасиеттері деп аталады. 

Бірдей химиялық қасиеттері бар атомдардың белгілі бір түрі химиялық 
элемент деп аталады. 

Элементтер табиғатта газ тәрізді (мысалы, сутегі, оттегі, азот), сұйық 
(мысалы, сынап) және қатты күйде (мысалы, алтын, темір, күкірт, көміртек 
және т.б.) болады. 

Минералдар физикалық қасиеттері бойынша бір-бірінен ерекшеленеді. 
Минералдардың ең тән қасиеттеріне қаттылық, жылтырлығы, түсі, 
ерекшелігінің түсі, мөлдірлігі, адгезиясы, сынуы, ауырлық күші және 
магниттілігі жатады. 

Қаттылық. Қаттылық тұрғысынан минералдар он негізгі топқа бөлінеді. 
Бұл топтар келесі топтың минералы тығыз байланыста (қысым астында) 
алдыңғы топтың минералына айтарлықтай сызық қалдыратындай етіп 
орналастырылған. Қаттылық 1-ден 10-ға дейін артады.  

Минералдың қаттылығы ондық шкаланың тиісті нөмірімен белгіленеді, 
1.1-кесте. 

Кесте 1.1 - Минералдардың қаттылық шкаласы 
Минералдың атауы Нөмірі Минералдың атауы Нөмірі 

Тальк 1 Дала шпаты 6 
Гипс 2 Кварц 7 
Кальцит 3 Топаз 8 
Флюорит 4 Корунд 9 
Апатит 5 Алмаз 10 

Бұл шкала бойынша ең жұмсақ минерал-тальк, ең қиын - алмаз. 
Осылайша, алмаз корундқа, топаздағы корундқа, кварцтағы топазға және т. б. 
Аталған минералдардың үлгілерімен кез-келген минералдың салыстырмалы 
қаттылығын анықтауға болады. 

Қазіргі уақытта байыту, атап айтқанда флотация, кедейлерге ғана емес, 
сонымен қатар салыстырмалы түрде бай кендерге де кеңінен қолданылады. 
Түсті металл кендерінің 95% - дан астамы алдын ала байытуға жатады және  
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олардың 5% - дан азы (бай кендер) металлургиялық пештерде тікелей 
балқыту арқылы өңделеді. 

Сонымен, байытудың жалпы міндеттерін келесідей тұжырымдауға 
болады. 

Кенді және басқа да пайдалы қазбаларды байыту міндеті пайдалы 
минералдарды бос жыныстардан бөлу, оларды бір-бірінен бөлу, зиянды 
қоспаларды алып тастау және әрбір минералды мүмкіндігінше неғұрлым бай 
концентрат түрінде бөлу (алу) болып табылады.[5] 

 
1.1.2 Байыту әдістері мен көрсеткіштері. Байыту әдістері кенді 

немесе басқа пайдалы қазбаларды байыту кенді немесе басқа Пайдалы 
қазбаларды құрайтын минералдардың жеке физикалық, химиялық және 
минералогиялық қасиеттеріне негізделген. 

Ең көп тарағандары байытудың келесі әдістері: гравитациялық, 
флотациялық, Қолмен, көлемді байыту, электромагниттік, электростатикалық 
және аралас. 

Әрбір байыту әдісі төменде қарастырылады. 
Байыту фабрикасында кенді өңдеу процесі өзара алмасатын негізгі 

және қосалқы операциялардың үйлесімінен тұрады. Процестің осы 
операцияларының графикалық кескіндері оны технологиялық схема деп 
атайды. Байыту процесінің технологиялық схемасы әдетте схемалармен 
ұсынылады: сапалық, сандық, шлам және аппараттар тізбегінің тізбегі.  

Шлам схемасы кен мен байыту өнімдерінің сандық өзгеруін ғана емес, 
сонымен қатар байыту процесіне қатысатын судың мөлшерін де көрсетеді. 

Аппараттар тізбегінің схемасы тармақталу және қосылу сызықтары 
арқылы кен мен байыту өнімдерінің бір аппараттан екіншісіне қозғалысының 
графикалық бейнесі болып табылады. Аппараттар тізбегінің схемасында 
негізгі және қосалқы жабдықтардың шартты бейнелері, сондай-ақ аппараттар 
арқылы өнімдердің қозғалысы көрсетіледі. 

Жоғары сапалы схема-байыту операцияларының графикалық бейнесі, 
оларды орындау реттілігі және кен мен байыту өнімдерінің сапалық 
өзгерістері 1.1-сурет. 

Өнімдер мен байыту көрсеткіштері кенді байыту нәтижесінде 
негізінен екі өнім алынады: негізінен пайдалы минералдар бар концентрат 
және бос жыныстар мен пайдалы минералдардың аз мөлшері бар қалдықтар. 
Полиметалл кендерін байыту кезінде қорғасын, мырыш және мыс немесе 
мыс және молибден, вольфрам және молибден және т.б. сияқты бірнеше 
концентраттар алынады. 

Концентрат - бұл Кендегі құнды минералдарды шоғырландыратын 
(шоғырландыратын) байыту өнімі. Минералогиялық және химиялық құрамы 
бойынша ол белгілі бір талаптарды қанағаттандыруы керек. 

Қалдықтар - бұл пайдалы минералдардың аз мөлшері бар немесе 
мүлдем жоқ бос тау жыныстарын шоғырландыратын байыту өнімдері. 

Аралық өнімдер – бұл пайдалы минералдың құрамы бойынша аралық  
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Байыту фабрикасында кенді өңдеу процесі өзара алмасатын негізгі және 
қосалқы операциялардың үйлесімінен тұрады. Процестің осы 
операцияларының графикалық кескіндері оны технологиялық схема деп 
атайды. Байыту процесінің технологиялық схемасы әдетте схемалармен 
ұсынылады: сапалық, сандық, шлам және аппараттар тізбегінің тізбегі 
(концентрат пен қалдықтар арасында) орналасқан және одан әрі байытуға 
жататын өнімдер. 

Концентраттар мен қалдықтар байыту фабрикасының соңғы өнімі, ал 
өнеркәсіп өнімдері - айналымды өнімдер болып табылады. Өнеркәсіптік 
өнімдер тазарту және тазарту флотациясы операцияларында алынады және 
технологиялық процестің тиісті нүктелеріне қайтарылады. Дербес өнім 
ретінде олар салыстырмалы түрде сирек алынады және бұл жағдайда арнайы 
жетілдіру фабрикаларында қосымша байытуға жатады немесе 
гидрометаллургиялық өңдеуден өтеді. 

Байыту фабрикасы жұмысының айрықша маңызды технологиялық 
көрсеткіші кеннен концентратқа металл алу болып табылады. Зауытқа 
байыту өнімдерінің өнімділігі, азайту дәрежесі және байыту дәрежесі сияқты 
көрсеткіштер тән. 

Шығару дегеніміз-байыту өнімінің салмағының пайызбен көрсетілген 
қайта өңделген кеннің салмағына қатынасы. Шығу кенді байыту нәтижесінде 
алынған өнімдердің сандық қатынасын сипаттайды. Мысалы, құрамында 1% 
мыс бар 200 г мыс кенін байыту кезінде құрамында 20% мыс бар 9 тонна 
концентрат алынды. Бұл жағдайда концентраттың шығуы 9: 200×100 = 4,5% 
құрайды. 

Экстракция (немесе экстракция) дәрежесі-кеннен концентратқа өткен 
металл салмағының Кендегі барлық металдың салмағына пайызбен 
көрсетілген қатынасы. Шығару кеннен концентратқа өткен металдың 
мөлшерін сипаттайды және зауыт жұмысының маңызды технологиялық 
көрсеткіштерінің бірі болып табылады. 

Өндірістік жағдайларда металл алу және байыту өнімдерінің шығуы 
химиялық талдаулардың деректері бойынша анықталады. Бұл ретте: 
концентраттың γ (гамма) арқылы шығуын; Кендегі металдың құрамын α 
(альфа) арқылы, концентратта β (бета) арқылы, қалдықтарда θ (тета) арқылы; 
металды алу ε (эпсилон) арқылы белгіленеді. 

Осы шартты белгілерді қолдана отырып, экстракция формуламен 
өрнектеледі 

ε = β(α-θ)/ α(β-θ)×100%, 
ал концентраттың формуламен шығуы 

γ = (α-θ)/(β-δ)×100%. 
Құрамында 5% қорғасын бар қорғасын кенін байыту кезінде құрамында 

50% қорғасын бар концентрат және құрамында 0,2% қорғасын бар қалдықтар 
алынды делік. Химиялық талдау нәтижелерін тиісті формулаларға алмастыра 
отырып, біз аламыз: 

ε = β(α-δ)/ α (β-δ)×100% = 50(5-0,2)/5(50-0,2)х100 = 96,4%, 
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Қорғасын концентратының шығуы: 
γ = (α-δ) / (β-δ)×100 = (5-0,2)/(50-0,2)х100 = 9,64%. 

Тиісінше, құйрықтардағы қорғасынның жоғалуы 100-96, 4=3,6% және 
құйрықтардың шығуы 100 - 9,64 = 90,36% құрайды. 

Азайту дəрежесі-бастапқы кен салмағының алынған концентраттың 
салмағына қатынасы, бұл байыту нәтижесінде кен мөлшері қанша есе 
азайғанын (азайғанын) көрсетеді. Біздің мысалда жиырылу дәрежесі 100: 
10.37 =9.64 құрайды. 

Байыту дәрежесі-концентраттағы металл құрамының бастапқы кендегі 
металл құрамына қатынасы. Бұл концентраттағы металдың мөлшері 
бастапқы кенге қарағанда қанша есе көп екенін көрсетеді. 

Байыту дәрежесі әдетте к әрпімен белгіленеді. Біздің мысалда байыту 
дәрежесі K = β / α=50/5=10. 

Мысал: мыс кенін байытатын зауыттың өнімділігі Q = тәулігіне 10000 
тонна. Мыстың құрамы мас.% : бастапқы кенде α = 1; концентратта β = 20; 
қалдықтарда θ = 0,1. Бағалы минерал – құрамында β(мин.) = 34 мас.% мыс. 
Концентрат пен қалдықтардың массасы мен шығымын, байыту өнімдеріне 
мыс алуды және байыту тиімділігін анықтау:  
 γ(кон.) = (α – θ)/(β – θ) = (1 – 0,1)/(20 – 0,1) = 0,0452;  
 құйрықтардың шығуы γ (хв.) = 1 – γ (кон.) = 1– 0,0452 = 0,9548;  
 концентраттың массасы C = Q∙γ (кон.) = 0,0452∙10000 = 452 т/тәулік;  
 қалдықтардың массасы t = Q – C = 10000 – 452 = 9548 т/тәулік;  
 мыс концентратын ε (кон.) = γ (кон.)∙β/α = 0,0452∙20/1 = 0,904;  
 мыс қалдықтары ε (хв.) = 1 – ε (кон.) = 1 – 0,904 = 0,096;  
 байыту тиімділігі e = γ (кон.) ∙(β-α)∙β(мин.)/ /{α∙[β (мин.) – α]}=  
= 0,0452∙(20 –1)·34/[1∙(34 – 1)] = 0,8848;  

E1 = ε (кон.)- γ (кон.) = 0,904 – 0,0452 = 0,8588.  
Байыту дәрежесі неғұрлым жоғары болса, демек, концентраттағы 

алынатын металдың мөлшері неғұрлым жоғары болса, металлургиялық 
бөліністердің техникалық-экономикалық көрсеткіштері соғұрлым жоғары 
болады. Алайда, концентраттардағы металдардың мөлшері өскен сайын 
байыту шығындары артады және құйрықтары бар пайдалы элементтердің 
жоғалуы артады. Сондықтан байытудың оңтайлы дәрежесі бар, ол әдетте 
алынған металдың минималды құнына (байыту және металлургиялық өңдеу) 
сәйкес келеді. [1] 

 
1.1.3 Кенді байытудың технологиялық процесі. 
Технология кенді байыту технологиясы деп жекелеген процестердің (о-

перациялардың) – дайындық, негізгі және қосалқы процестердің жиынтығы 
түсініледі. 

 Дайындық процестері (операциялары) кенді байытуға дайындауға 
арналған: кен кесектерінің ірілігін талап етілетін мөлшерге келтіру, кенді 
және кенсіз минералдардың өскіндерін ашу, минералдардың жекелеген 
топтарының қандай да бір қасиеттерін өзгертуге бағытталған және т. б. 
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Дайындық процестеріне кенді ұнтақтау және ұнтақтау, елеу, гидравликалық 
жіктеу, магнетизациялық күйдіру жатады. 

 Негізгілері-кенді байыту процестері. Олар кен компоненттерін 
(минералдар және/немесе олардың өскіндері) байыту кезінде бөлінетін 
физикалық және физика-химиялық қасиеттердегі айырмашылықтарды – түсі 
мен жылтырлығын, пішінін, жуғыштығын, тығыздығын, магниттік 
сезімталдығын, бетінің сулануын және т. б. пайдалануға негізделген. Кенді 
байытудың келесі әдістері бар: кенді бөлу, гравитациялық байыту, магниттік 
бөлу және флотация, радиометриялық байыту.  

 Көмекші процестер – байыту өнімдерін құрғату, шаңсыздандыру және 
тегістеу үшін. Оларға сүзу, қоюлау және кептіру кіреді[3]. 

Кен дайындау. Ұсақтау және елеу. Кенді флотациялық байытуға 
дайындау негізінен пайдалы минералдар еркін күйде болатындай етіп 
ұсақтауға және ұсақтауға дейін азаяды. Сонымен қатар, пайдалы 
минералдардың дәндері ауа көпіршіктері оларды целлюлоза бетіне көтере 
алатындай мөлшерде болуы керек. 

Кенді ұсақтау және ұнтақтау, әдетте, жіктеуіштері бар жабық циклде 
жұмыс істейтін ұнтақтағыштарда және диірмендерде жүзеге асырылады. 

Ұсақтау, елеу, ұнтақтау және жіктеу - бұл кенді байыту алдында 
жүргізілетін дайындық жұмыстары. 

Ұсақтау - бұл кеннің үлкен бөліктерінің ұсақ бөлшектерге бөлінетін 
процесс. 

Кеніште өндірілетін кеннің ең үлкен бөліктерінің мөлшері 1000 мм, 
кейде тіпті 1500-ге жетеді. Мұндай мөлшердегі кенді байытуға болмайды, 
өйткені кеннің үлкен бөліктеріндегі пайдалы минералдар бос жыныспен 
тығыз механикалық байланыста болады. Сондықтан байытудан бұрын кен 
пайдалы минералдардың негізгі бөлігі еркін күйде болатындай етіп 
ұсақталады. Ұсақтау және елеу-кенді байытуға дайындаудың алғашқы кезеңі. 

Пайдалы минералдардың қиылысуына байланысты кен мөлшері 100 
мм-ден миллиметрдің бірнеше бөлігіне дейін ұсақталады. Байыту алдында 
кенді 1-ден 0,074 мм-ге дейін және одан да аз мөлшерде ұсақтаңыз. 

Кенді ұсақтау әдетте бірнеше сатыда жүзеге асырылады. Бұл ретте 
ажыратады: 

1) бастапқы кен бастапқы ірілігіне қарай 250 мм-ге дейін кесектерге 
ұсақталатын ірі ұсақтау; 

2) кен мөлшері 250-ден 60 - 50 мм-ге дейін кесектерге бөлінетін орташа 
ұсақтау; 

3) кен 50-ден 6 мм-ге дейін ұсақталған кезде ұсақ ұнтақтау; 
Кенді ұсақтау және ұнтақтау процесі ұсақтау принципі бойынша 

(ұсақтағыштарда), жаншу және иілу принципі бойынша (конустық 
ұнтақтағыштарда) және соққы және үйкеліп-қажалу принципі бойынша (шар 
және шыбық диірмендерінде) жүреді. 

Кенді ұсақтау кезінде ұсақтау тиімділігі маңызды. Ұсақтаудың 
тиімділігіне, біріншіден, ұсақтау дәрежесін дұрыс таңдау және реттеу 
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 Негізгілері-кенді байыту процестері. Олар кен компоненттерін 
(минералдар және/немесе олардың өскіндері) байыту кезінде бөлінетін 
физикалық және физика-химиялық қасиеттердегі айырмашылықтарды – түсі 
мен жылтырлығын, пішінін, жуғыштығын, тығыздығын, магниттік 
сезімталдығын, бетінің сулануын және т. б. пайдалануға негізделген. Кенді 
байытудың келесі әдістері бар: кенді бөлу, гравитациялық байыту, магниттік 
бөлу және флотация, радиометриялық байыту.  

 Көмекші процестер – байыту өнімдерін құрғату, шаңсыздандыру және 
тегістеу үшін. Оларға сүзу, қоюлау және кептіру кіреді[3]. 

Кен дайындау. Ұсақтау және елеу. Кенді флотациялық байытуға 
дайындау негізінен пайдалы минералдар еркін күйде болатындай етіп 
ұсақтауға және ұсақтауға дейін азаяды. Сонымен қатар, пайдалы 
минералдардың дәндері ауа көпіршіктері оларды целлюлоза бетіне көтере 
алатындай мөлшерде болуы керек. 

Кенді ұсақтау және ұнтақтау, әдетте, жіктеуіштері бар жабық циклде 
жұмыс істейтін ұнтақтағыштарда және диірмендерде жүзеге асырылады. 

Ұсақтау, елеу, ұнтақтау және жіктеу - бұл кенді байыту алдында 
жүргізілетін дайындық жұмыстары. 

Ұсақтау - бұл кеннің үлкен бөліктерінің ұсақ бөлшектерге бөлінетін 
процесс. 

Кеніште өндірілетін кеннің ең үлкен бөліктерінің мөлшері 1000 мм, 
кейде тіпті 1500-ге жетеді. Мұндай мөлшердегі кенді байытуға болмайды, 
өйткені кеннің үлкен бөліктеріндегі пайдалы минералдар бос жыныспен 
тығыз механикалық байланыста болады. Сондықтан байытудан бұрын кен 
пайдалы минералдардың негізгі бөлігі еркін күйде болатындай етіп 
ұсақталады. Ұсақтау және елеу-кенді байытуға дайындаудың алғашқы кезеңі. 

Пайдалы минералдардың қиылысуына байланысты кен мөлшері 100 
мм-ден миллиметрдің бірнеше бөлігіне дейін ұсақталады. Байыту алдында 
кенді 1-ден 0,074 мм-ге дейін және одан да аз мөлшерде ұсақтаңыз. 

Кенді ұсақтау әдетте бірнеше сатыда жүзеге асырылады. Бұл ретте 
ажыратады: 

1) бастапқы кен бастапқы ірілігіне қарай 250 мм-ге дейін кесектерге 
ұсақталатын ірі ұсақтау; 

2) кен мөлшері 250-ден 60 - 50 мм-ге дейін кесектерге бөлінетін орташа 
ұсақтау; 

3) кен 50-ден 6 мм-ге дейін ұсақталған кезде ұсақ ұнтақтау; 
Кенді ұсақтау және ұнтақтау процесі ұсақтау принципі бойынша 

(ұсақтағыштарда), жаншу және иілу принципі бойынша (конустық 
ұнтақтағыштарда) және соққы және үйкеліп-қажалу принципі бойынша (шар 
және шыбық диірмендерінде) жүреді. 

Кенді ұсақтау кезінде ұсақтау тиімділігі маңызды. Ұсақтаудың 
тиімділігіне, біріншіден, ұсақтау дәрежесін дұрыс таңдау және реттеу 

 
 

арқылы, екіншіден, ұнтақтағыштардың соққылармен бірге жұмыс істеуі 
арқылы қол жеткізіледі. 

Ұсатқышты алдын-ала бөліп шығарумен бірге жұмыс істеген кезде 
ұсақтау тиімділігі едәуір артады, өйткені ұсатқышты алып тастау 
ұсатқыштың пайдалы жұмысы мен өнімділігін арттырады[1]. 

Елеу-бұл кенді ірілігі бойынша кластарға бөлу операциясы. 
Мысалы, ұсақталғаннан кейін материалды елеу көмегімен ірілігі 

бойынша кластарға бөлуге болады: +50 мм; -50 +10 мм және - 10 мм (плюс 
белгісі шартты түрде елек саңылауларының мөлшерінен үлкен материалды, 
минус белгісімен - електен өткен материалды білдіреді).  

Ұсақтау және елеу тәуелсіз технологиялық операциялар деп санауға 
болады, егер олар тұтынушыға жіберілетін дайын өнімді берсе. Мысалы, бай 
темір рудасын ұсақтап, елегеннен кейін оның үлкен кластары дайын өнім 
болып табылады және домна пештерінде балқыту үшін металлургия цехына 
жіберіледі. Елеу ұсақтауға жатпайтын кеннен ұсақ заттарды алып тастау 
үшін немесе, керісінше, осы ұсақтау операциясында қайта өңделетін кеннің 
үлкен бөліктерін бөліп алу үшін қолданылады. 

Елеу көмекші операция ретінде ірі, орта және ұсақ бөлшектеуге 
арналған байыту фабрикаларында қолданылады. 

Ұсақтау нәтижелерін бағалауды ұсату (ұнтақтау) дәрежесі және 
ұсатқыштар (диірмендер) жұмысының тиімділігі бойынша жүргізеді. Ұсақтау 
(ұнтақтау) дәрежесі-бастапқы материалдың дән мөлшерінің ұсақталған 
(ұсақталған) өнімнің дәнінің мөлшеріне қатынасы. Ұсақтау дәрежесі-бұл 
ұсақтау немесе ұнтақтау кезінде материалдың түйірлерінің мөлшері қанша 
есе азайғанын көрсететін процестің сандық сипаттамасы. Ұсақтау 
дәрежесімен ұсақтау кезіндегі энергия шығыны және ұнтақтағыштың немесе 
диірменнің өнімділігі байланысты. Индикативті анықтамаларда ұсақтау 
дәрежесі көбінесе формула бойынша анықталады  

i = Dmax/dmax, 
мұндағы Dmax және dmax-ұсақталғанға дейін және одан кейін материалдың ең 
үлкен бөліктерінің өлшемдері, бұл ретте Dmax және dmax мәндері елеу (елеу) 
кезінде кесектер әлі өтетін Елек саңылауларының ең кіші шамасына тең 
қабылданады. Мұндай бағалау кезінде Елек саңылауларының пішіні бірдей 
болуы керек, өйткені ол елеу нәтижелеріне әсер етеді. Ұнтақтағыштарды 
сипаттау үшін формулалармен есептелген ұсақтаудың құрылымдық дәрежесі 
қолданылады  

i = B/b; i = 0,85B/b. 
Мұнда B-ұсатқыштың тиеу саңылауының Ені, мм, ал b-ұсатқыштың 

шығару саңылауының Ені, мм.  
Берілген формулалар ұсақтау процесін толық сипаттамайды. Dmax және 

dmax мәндері бірдей екі материалды ұсақтау немесе ұнтақтау кезінде осы 
өлшем аралығындағы дәндердің мөлшері әр түрлі болуы мүмкін. Сондықтан 
ұсақтау дәрежесін орташа диаметрлердің қатынасы ретінде табу дұрысырақ     

i = DСР / dСР. 
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Кенді қажетті мөлшерге дейін ұсақтау мүмкін емес немесе 
экономикалық тұрғыдан мүмкін емес, сондықтан ұсақтау операциясы 
бастапқы, қаттылықтан соңына дейін бірнеше сатыға бөлінеді, яғни, 
біртіндеп бірнеше машиналарда жүзеге асырылады[1].  

 
1.2-сурет. Ұсатқыштардың негізгі түрлері 

а-жақты; б-ұсақ ұсақтау конусы; в-білікті; г-соққы-орталықтан тепкіш;  
д – дезинтегратор; 1-жылжымалы жақты; 2-қозғалмайтын жақты;  

3-қозғалмайтын конус; 4-жылжымалы конус; 5- білік,эксцентрлі бекітілген  
Жақты ұсатқыштар. Жақты ұсатқыштарда (ЖҰ) материал екі 

плитаның (жақтардың) арасында ұсақталады, олардың біреуі қозғалыссыз, ал 
екіншісі жылжымалы (тербелмелі). Жақты ұсатқыштар, қарапайым жақты 
ұсатқыштары (ҚЖҰ) және күрделі жылжымалы жақты қозғалысты (КЖҰ) 
болады. 

Қарапайым жақты ұсатқыштардың жұмыс камерасы (1.3,а сурет) 
қозғалмайтын 1 және жылжымалы 2 жақтан және екі бүйір қабырғадан 
құралған. Жылжымалы жақ 2 білікке 10 айналмалы түрде ілулі. Жұмыс 
камерасының бүйір қабырғалары, сондай-ақ ұсатқыштың жылжымайтын 
және жылжымалы беті марганецті тозуға төзімді болаттан немесе 
қатайтылған шойыннан жасалған алынбалы плиталармен қапталған. Бүйір 
қабырғаларының беті тегіс, ал жылжымайтын және жылжымалы жақ жиі 
ойылған ойықты болады. Біліктің эксцентрикасында 3 білік айналған кезде 
тік өзара қозғалыс алатын 8 массивті байланыстырушы өзек басы киіледі. 
Байланыстырушы шыбықтың төменгі ұшында бір ұшымен екі аралық 
тақтайша еркін салынған ұялар бар 7. Басқа ұштармен аралық тақталар 
салынған: біреуі (сол жағы) ұсатқыштың жылжымалы бетіндегі ұяға, екіншісі 
(оң жағы) төсектің артқы қабырғасына бекітілген реттеу құрылғысының 
ұясына. Саңылауларға еркін салынған аралық тақтайшалардың ұсталуы 
жылжымалы жақтың қысымының әсерінен де, қозғалмалы жақты оңға қарай  
тартып, серіппемен 6 өзекшеге байланысты 9 жүреді. Байланыстырушы 
шыбық жоғары  қозғалғанда, аралық тақтайшалар арасындағы бұрыш 
жоғарылайды және қозғалмалы жақ бекітілген материалға жақындайды, 
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1.3-сурет - Жылжымалы жақтардың қарапайым (а) және күрделі (б) 

тербелісімен жүретін ұсақтағыштардың схемалары 
материалды ұсақтайды. Байланыстырушы шыбық төмен қарай қозғалғанда, 
қозғалмалы жақ стационарлықтан алыстап кетеді де, ұсақталған материал 
ұсатқыштың түсіру тесігінен шығады. Бастапқы материал ұсатқыштың 
жұмыс камерасына жоғарыдан жүктеледі және ұсақтау процесінде біртіндеп 
төмендейді. Байланыстырушы шыбықтың жоғары қозғалысы кезінде 
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Ұсатқышты оның жұмыс камерасына сынбайтын заттар (темір 
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жүктеме кезінде бұзылады; сыну себебін жойғаннан кейін оның орнына жаңа 
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Ұсатқыштардың шығару саңылауының енін аралық тақталарды 
ауыстыру арқылы немесе (шағын өлшемді ұсатқыштарда) төсемдер мен 
реттегіш сыналардың көмегімен өзгертуге болады 5. Оларды арнайы 
болттармен қатайту немесе босату, ұсатқыштың жылжымалы щекінің аралық 
тақталарымен бірге солға немесе оңға жылжуға жетеді, соның арқасында 
ұсатқыштың шығатын саңылауының мөлшері артады немесе азаяды. 
Ұнтақтағыштардың тиеу саңылауының жалпы өлшемдері қоректендірудегі 
ең үлкен бөліктердің мөлшерінен 10-15% артық болуы керек. 

Бет жағының күрделі қозғалысы бар щек ұсатқыштардың дизайны (2-
сурет,б) ерекшеленеді, өйткені олардың жылжымалы щектері 2 біліктің 
эксцентригіне тікелей ілінеді, ал төменде бір аралық 7 плитаға сүйенеді. 
Осындай суспензияның арқасында жылжымалы щек бетінің әр нүктесі түзу 
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сызықта емес, қарапайым щек қозғалысы бар үгіткіштердегідей емес, 
эллипсоидты сызық бойымен қозғалады: 

Бекітілген щекке жақындаған кезде жылжымалы щек бір уақытта 
біршама жоғары, ал кері бағытта төмен қарай жылжиды. Осыған байланысты 
ұсақтау процесінде ұсақтау ғана емес, сонымен қатар ұсақталған 
материалдың ішінара абразиясы да байқалады. 

Бет ұсатқыштар көбінесе қатты және орташа қатты қазбаларды ұсақтау 
үшін қолданылады. Жақ ұсатқыштардағы ұсақтау дәрежесі i = 3 5 (соңғы 
құрылымдарда 8-ге дейін). 

Конустық ұсатқыштар. Барлық конустық ұсатқыштардың жұмыс 
принципі бірдей. Олардың ұсақтайтын жұмыс органы-қозғалмайтын 
конустың (тостағанның) ішіне эксцентрлік орналастырылған жылжымалы 
конус. Ұсақтау процесі ішкі конустың эксцентрлік қозғалысына байланысты 
жүреді. Ұсақтағыш конустың жақындауы кезінде жұмыс кеңістігінде 
орналасқан материалдың бөліктері ұсақталады, бөлінеді, сынады, ал Алып 
тастау кезінде ұсақталған материалды түсіреді. Конустық ұсатқыштардағы 
Ұсақтау процесі конустың шеңбері бойымен ұсақтау аймағының дәйекті 
қозғалысы кезінде үздіксіз жүреді. 

Конустық ұсатқыштар олардың мақсаты бойынша ірі (ІКҰ), орта 
(ОКҰ) және ұсақ (ҰКҰ) ұсатқыштарға бөлінеді. 

KKD ірі ұсақтау конустық ұсатқышта төменгі 1 және жоғарғы 2 
бөліктен тұратын корпус бар, сурет 1.4, а. 

Корпустың жоғарғы бөлігі-үлкен негізді жоғары қаратып бекітілген 
конус (тостаған), оның ішінде ұсақтау жүзеге асырылады. Конустық беттің 
көлбеу бұрышы (конустың генераторы мен тік арасындағы бұрыш) 17-
20°құрайды. Бекітілген конустың ішкі беті марганец болат тақталарымен 
қапталған. Жылжымалы ұсақтағыш конус 3 6 білікке мықтап бекітілген және 
сонымен қатар төсенішпен жабылған. Ұсатқыштың білігі траверстің орталық 
басындағы арнайы ұяда ілінген 5. 6 білігінің төменгі ұшы ұзын қуысқа еркін 
енеді эксцентрлік әйнек 7, 10 жеңіне салынған, оның осі ұсатқыштың тік 
осіне сәйкес келеді және сонымен бірге 12 корпусының төменгі бөлігімен 
құйылады, онда ұсатқыш жетегі жұп конустық берілістерден тұрады, 
олардың біреуі 8 эксцентрлік стаканға, ал екіншісі 9 – жетектің 11 білігіне 
бекітілген. Беріліс есебінен 7 стақан айналады, ал 6 біліктің осі конустық 
бетті сипаттайды, соның арқасында жылжымалы ұсақтағыш конус 
қозғалмайтын конустың бетіне жақындағанда немесе одан алыстағанда 
дөңгелек қозғалыстар жасайды. Бастапқы материал ұсатқышқа жоғарыдан 4 
тесіктері арқылы жүктеледі. Ұсатылған материал ұсатқышты құрастырудан 
босатылады. 

Ірі ұсақтау конустық ұсатқыштар қатты және орташа қатты қазбаларды 
ұсақтаудың алғашқы әдісі үшін қолданылады, ІКҰ ұсатқыштарындағы 
ұнтақтау дәрежесі 3-6 құрайды. Ұсақтағыштар жоғары өнімді, олар "үйінді 
астында"жұмыс істей алады. 
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ұсақтаудың алғашқы әдісі үшін қолданылады, ІКҰ ұсатқыштарындағы 
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1.4-сурет - Ірі (а), орташа және ұсақ (б) ұсақтауға арналған конустық 

ұсатқыштардың сұлбалары  
Орташа ОКҰ және ұсақ ұсақтау  ҰКҰ конустық ұсатқыштарында ұқсас 

конструкциялар бар. Олар тек қабылдау саңылауларының, шығару 
саңылауларының және ұсақтау аймағының профилімен ерекшеленеді. Олар 
үлкен ұсақтағыш ұнтақтағыштардан үлкен негізді төмен қаратып бекітілген 
конустың (тостағанның) орналасу сипатымен және жылжымалы конустың 
жұмсақ пішінімен ерекшеленеді. 

Орташа ұсақтағыш (ОКҰ) (1.4-сурет,б) 1 құйылған корпустан тұрады, 
оның жоғарғы фланецінде 3 тірек сақинасы орналасқан, корпустың 
айналасында орналасқан 4 ұзын болттармен және 2 серіппелерімен 
фланецпен бекітілген. 2 серіппелері орнату сақинасын ұсатқыштың 
корпусына басады және ұсатқышты сынудан қорғауға қызмет етеді. 
Ұсатқыштың жұмыс камерасына бұзылмайтын заттар түскен кезде 
серіппелер қысылады, сыртқы тостаған орнату сақинасымен бірге көтеріледі, 
ұсақтағыш пен бекітілген конустардың беттері арасындағы қашықтық 
артады! ал сынбайтын зат бітіру саңылауынан өтеді. Осыдан кейін 
серіппелер сақина мен конусты бастапқы күйіне қайтарады. Бекітілген 
конустың (тостағанның) ішкі беті 5 конустық және төменгі жағында кеңірек. 
Корпустың төменгі бөлігінде 15 цилиндрлік жең бар, ол корпуспен бірге 
құйылады, оған 11 эксцентрик әйнегі салынған. 10 жұмыс білігінің төменгі 
ұшы осы стаканға салынған, оған 7 жылжымалы ұсақтағыш конусы қатаң 
бекітілген. 

Жетек тікелей электр қозғалтқышынан жүзеге асырылады. 13 жетек 
білігінің ұшына бекітілген 14 конустық беріліс және 12 конустық беріліс 
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арқылы айналу 11 эксцентрлік стаканға, ал одан 10 жұмыс білігіне беріледі. 
Бастапқы материал 6 жүктеу қорабы арқылы білікпен бірге айналатын 

8 тарату табақшасына түседі. Тарату тақтасы материалды ұсатқыштың 
жұмыс кеңістігінің периметрі бойынша біркелкі таратады. Материалдың 
бөліктері жылжымалы және қозғалмайтын конустардың ұсақтағыш 
футеровкаларының беттері арасындағы жаншуға байланысты ұсақталады. 
Ұсақталған өнім төменгі жағында сақина саңылауы арқылы түсіріледі. 

Орташа және ұсақ ұсақтағыш конустық ұсатқыштар қатты және орташа 
қатты кендерді ұсақтауға арналған ұсатқыштардың негізгі түрі болып 
табылады. Бұл ұнтақтағыштардың ұсақтау дәрежесі 4 - 6 (8-ге дейін 
тексерумен). [1] 

Бестөбе байыту фабрикасының "Қазақалтын ТКМК" АҚ-да ұсақтаудың 
үшінші сатысында GP сериялы конусты ұсақтағыш қолданылады. 

GP сериялы конустық ұсатқыштың жалпы сипаттамасы. GP 
сериялы конустық ұсақтағыш-бұл ұсақтау үшін жұмыс істейтін ұнтақтағыш, 
онда қуат материалы тостағанның бекітілген төсеніші мен жылжымалы 
конустың төсеніші арасында ұсақталады. Үлкен тау жыныстары тостаған мен 
жылжымалы конустың төсенішіне ұсақталады. Мұны бір қабатты ұсақтау 
деп атайды. Ұсақ бөлшектер тұқымының дробятся тұқымы туралы сортын 
кезде аталатын көпқабатты ұсату. Көп қабатты ұнтақтау GP сериялы 
ұсатқыш камерасында маңызды рөл атқарады. Бұл соңғы өнімнің пішінін 
жақсартады және тозған бөліктердің тозу дәрежесін төмендетеді. 

 
Түсіру саңылауының ені (CSS). Түсіру саңылауының ені (жабық Side 

Setting = CSS) GP сериялы конустық ұсатқыштың ұнтақтау дәрежесін 
анықтайды және өнімнің гранулометриялық құрамына, өнімділігіне және 
қуат тұтынуына айтарлықтай әсер етеді.  

Түсіру саңылауының ені жылжымалы конустың төменгі жағынан 
тостағанның төменгі бөлігіне дейін өлшенеді, бұл кезде екі төсеніш бір-бірі- 
нен ең аз қашықтықта болады. 

Тиеу тесік 

Тостағанды төсеу Жылжымалы конусты футерлеу 
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Жүктеу тесігі ұнтақтағыштың максималды мөлшерін анықтайды. GP 
сериялы конустық ұсақтағышта жүк түсіретін саңылаудың ең аз ені бар 
жүктеме саңылауы тостағанның жоғарғы жағынан жылжымалы конустың 
жоғарғы жағына дейін өлшенеді, егер жылжымалы конустың төсеніші 
тостағанның төсенішінен ең жақын қашықтықта болса. GP сериялы конустық 
ұсатқыштағы максималды қуат мөлшері CSS - тегі жүктеу саңылауы сияқты 
бірдей мәнге ие.  

Түсіру бұрышы-жылжымалы конустың төсеніштері мен тостағанның 
арасындағы бұрыш. Тым үлкен түсіру бұрышы өнімділікті азайтады және 
тозу дәрежесін арттырады, өйткені қуат материалы ұсақтау камерасында 
жоғары қарай жылжиды. 

 
Ұсақтау дәрежесі - бастапқы өнім мөлшерінің соңғы өнімнің 

мөлшеріне қатынасы.  Оның мәні әдетте қуат пен өнім қисығындағы 80% 
нүктесінде алынады. GP сериясының екінші сатысының ұсатқышы үшін 
ұсатақтаудың әдеттегі дәрежесі – 3-5, ал GP сериясының үшінші сатысының 
ұсатқышы үшін-1,5-3. 
GP сериялы конустық ұсатқышты қалай пайдалануға болады. Оңтайлы 
өнімділікке және тозу бөліктерінің максималды қызмет ету мерзіміне қол 
жеткізу үшін келесі аспектілерді қарастырыңыз: 

1. Кеннің жүктелуін ұйымдастыруды тексеру: 
• Ұсақтағыш тиіс жүктелген, сондықтан ұсатқыш камерасы әрқашан 

толтырылған  ("үйінді астында " болуы).  Бұл өте маңызды, әсіресе ұсақ 
ұсақтау кезінде. Үйінді астындағы жүктеме көп қабатты ұсақтау процесін 
барынша арттырады және тозу формасы мен ұсақтау тиімділігін 
оңтайландырады. 

І. GP сериясының орташа ұсақтау ұсатқышының астындағы жүктеу 
деңгейі жылжымалы конустың бекіту гайкасының биіктігінде. 

ІІ. GP сериялы ұсақтағыш ұсатқыштың астындағы жүктеу деңгейі 
жоғарғы мойынтіректен 1 метр биіктікте орналасқан. 

• Қуатты ұсақтау камерасының 360° шеңберіне біркелкі тарату керек. 
Қуаттың біркелкі бөлінбеуі теңгерілмеген ұсақтау күштерін және GP 
тостағанының біркелкі емес тозуын тудыруы мүмкін. 

• Қуат бөлінбеуі керек (мысалы, әртүрлі мөлшердегі материал – 
камераның әртүрлі бөліктерінде). 

• Қуат ағыны тұрақты және үздіксіз болуы керек. (Алайда, GP сериялы 
конустық ұсатқышты біркелкі емес тапсырмаларда қолдануға болады, 
өйткені ұсақтағыш конустың айналуы азайтылады). 

• Жоғары сапалы өнімдерді өндіруде жақсы айналым қажет. 

Түсіру 
бұрышы

. 
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Тамақтанудың дұрыс деңгейі мен таралуы. 

2. Қоректендірудің ірілігі мен гранулометриялық құрамын 
тексеру: 

• Тым үлкен қуат материалы өнімділікті азайтады және ұсатқыш 
компоненттеріне шамадан тыс жүктеме әкелуі мүмкін. 

• Камера үшін тым аз қуат материалы төсеніштердің төменгі 
жағындағы тозу дәрежесін арттырады және тозған бөліктердің қисынсыз 
қолданылуына әкелуі мүмкін. 

•Ұсақ-түйек (0-4) болуы тиіс отсеяна дейін жүктеу дробилку, өйткені 
ол слипаться. (Орташа ұсақтау GP ұсатқышы ұсақ-түйекке сезімтал емес). 

• Қоректендірудің гранулометриялық құрамы біркелкі болуы керек 
(қоректендіруде олқылықтар жоқ). 

 
Тым үлкен қуат материалы тым кішкентай қуат материалы 
3. Түсіру саңылауының енін тексеріңіз (CSS). Ол өнімнің қажетті 

мөлшеріне жақын болуы керек. 
• CSS артады - > өнімнің мөлшері артады    
• CSS жоғарылайды - > өнімділік артады 
• CSS артады - > қуат тұтыну азаяды 
4. Жұмыс барысын тексеру:   
• Жұмыс соққысы артады - > өнімділік артады 
• Жұмыс соққысы артады - > қуат шығыны артады 
Ескерту: гранулометриялық құрам, сусымалы тығыздық, ылғал, 

саздың құрамы және ұсақтау сияқты қоректік материалдың сипаттамалары 
ұнтақтағыштың өнімділігіне айтарлықтай әсер етеді. 

5. Қолданылатын камераны тексеру:  
a. Тамақтану мөлшеріне негізделген.        
b. CSS-тің қажетті ауқымын беретін түпкілікті өнімнің қажетті 

мөлшеріне негізделген.      
c. Ұнтақтау дәрежесін тексеріңіз. 
6. Футировканың тозу профилін тексеріңіз:  
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Тозудың біркелкі емес профилі өндірістің төмендеуіне, тозу 
деңгейінің жоғарылауына және ұсақтау күштерінің жоғарылауына 
әкеледі. 

1. Қалыпты тозу мысалы. Дұрыс қоректендіруді ұйымдастырумен, 
гранулометриялық қуат құрамымен және ұсақтау камерасының 
параметрлерімен алынған. 

 
2. Қалыпты емес тозудың мысалы.  Ұсақтау камерасының параметрлері 

бойынша шыныаяқ тәрізді тозу болды. 

 
GP конустық ұсатқыштардың негізгі компоненттері 

 
1. Жоғарғы корпус консолін қорғау 
2. Ұсатқыш беттер (футеровка) 
3. Жылжымалы конусты футерлеу 
4. Төменгі корпус консолін қорғау 
5. Төменгі корпус 

12. Негізгі білік 
13. Ұсақтау конусы 
14. Тірек подшипник 
15. Тісті доңғалақ 
16. Жетекші беріліс 
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6. Түсіру саңылауының сенсоры 
7. Тірек подшипник ұясы 
8. Цилиндр қақпағы 
9. Негізгі біліктің қорғаныс жеңі 
10. Жоғарғы подшипник 
11. Төменгі корпус 

17. Аралық білік 
18. Жетек білігінің корпусы 
19. Корпус төлкесі 
20. Эксцентрлік білік 
21. Эксцентрдің төлкесі 
22. Поршень 

 
Ұсақ ұсақтауға арналған GP конустық ұсатқыштардың сипаттамалары 

мен артықшылықтары 
Футеровкалардың бүкіл қызмет ету мерзімі бойы жұмыстың 

тұрақты көрсеткіштері. Ұсақтау камерасының арнайы дизайны жүктеме 
саңылауындағы тозуды азайтады және тозатын бөліктердің тозуын азайтады 

 
Шағын өлшемді орнату өлшемдері. GP конустық ұсатқыштар (GP 

200/S, GP 300/S, GP 550/500S модельдері үшін) патенттелген поршеньдік 
дизайнға ие. Бұл дизайнның басты артықшылығы-ұсатқыштың кішкентай 
мөлшері. Бұл монтаждау жұмыстарының құнын төмендетеді, тірек 
конструкцияларын және қысқа конвейерлерді қажет етеді, GP конустық ұсат- 
қыштарды жылжымалы қондырғылар үшін тамаша шешім етеді. 

шегендеудің толық қызмет ету мерзімі 
ішінде. Бұл тозу бөліктерінің қызмет ету 
мерзімі ішінде жабдықтың тұрақты өткізу 
қабілеті мен жұмысын қамтамасыз етеді. 

Түсіру саңылауының енін 
динамикалық реттеу.   

Ic50 контроллерінің (GP 200/S, GP 
300/S, GP 550/500S модельдеріне арналған 
стандартты жабдық, басқа модельдерге 
арналған қосымша жабдық) арқасында 
берілетін қуат пен ұсақтау күші бойынша 
ұсатқыштың параметрлерін үнемі 
жүктемемен реттеуге болады. 
Автоматтандыру жүйесін қолдана отырып, 
автоматты жетектің екі нұсқасының біріне 
жұмыс режимін орнатуға болады: реттеу 
режимі және жүктеме режимі. Реттеу режимі 
түсіру саңылауының енін тұрақты ұстайды.  
Таңдалған жүктеме режимінде IC50 
Автоматтандыру жүйесі разряд 
саңылауының енін реттеп, максималды 
ұсақтау қуатын қамтамасыз ете отырып, 
тұрақты берілетін қуатты қолдайды. 
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6. Түсіру саңылауының сенсоры 
7. Тірек подшипник ұясы 
8. Цилиндр қақпағы 
9. Негізгі біліктің қорғаныс жеңі 
10. Жоғарғы подшипник 
11. Төменгі корпус 

17. Аралық білік 
18. Жетек білігінің корпусы 
19. Корпус төлкесі 
20. Эксцентрлік білік 
21. Эксцентрдің төлкесі 
22. Поршень 
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GP конустық ұсатқыштардың әмбебаптығы. Төсемді 
ауыстырғаннан кейін, сол ұсатқышты орташа, ұсақ немесе өте ұсақ ұнтақтау 
машинасы ретінде пайдалануға болады. Әр модельде әр түрлі қолдану 
салаларында қалыпты жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін 
оңтайландырылған төсеніш конструкцияларын таңдаудың кең спектрі бар. 

Қабілеті жұмыс істеу кезінде қосылған/сөндірілген беру 
тамақтандыру. Машинаның ұсақтағыш конусын жылжыту азайтылады, бұл 
ұсақтағышқа бос ұсақтау камерасында жұмыс істеуге мүмкіндік береді. GP 
және GP-S конустық ұсатқыштар-бұл шарттар үшін тамаша таңдау  

 
Техникалық қызмет көрсету оңай. GP және GP-S конустық 

ұсатқыштарды жоғарыдан бөлшектеуге болады. Кез-келген ауыр 
бөлшектерді көтеруге болады, бұл ұсатқышты күту мен жөндеуді жеңіл және 
қауіпсіз етеді. 

Қоршаған ортаға зиянсыздық. Ұнтақтағыш бөліктерінің 95% - ы 
қайта өңдеуге жатады. Қоршаған ортаға әсер майлау үшін қажет май 
мөлшерін оңтайландыру және төсенішті бекіту кезінде субстрат материалына 
қажеттілікті жою арқылы азайтылады. 

Роликті ұсатқыштар. Роликті ұсатқыштарда материал бір-біріне 
қарай айналатын параллель орналасқан екі роликпен ұсақталады. 

ірі және орташа ұсақтау ұсатқыштарының 
арасында теңдестіру үйіндісі жоқ бағытталған, 
жылжымалы, екі сатылы ұсату 
қондырғыларын үйіп тұрақты қоректендіруді 
қамтамасыз ету мүмкін емес 

IC50 Автоматтандыру жүйесі 
жеткізудің стандартты бөлігі ретінде 
(GP200/S, GP300/S, GP550/500S 
модельдерінде бар). IC50 контроллері 
өнімділікті барынша арттырады, апатсыз 
жұмыс істеуді қамтамасыз етеді және 
бастапқы орнатуды жеңілдетеді. IC50 жүйесі 
конустық ұсатқышпен байланысты барлық 
функцияларды басқарады: ұсатқыштың түсіру 
саңылауының ені, жүктеме, бастапқы 
материалдың өнімділігі, майлау, майды 
жылыту және салқындату, дұрыс іске қосу 
және тоқтату тәртібі. 

Төсемді бекіту үшін субстрат 
материалы қажет емес. GP және GP-S 
конустық ұсатқыштар төсенішті бекіту үшін 
субстрат материалын қолдануды қажет 
етпейді. Бұл төсенішті тез, жеңіл және үнемді 
етеді. 
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Бастапқы материал жоғарыдан роликтер арасындағы кеңістікке 
беріледі, оларды ұстап, ұсақтайды. Роликті ұсатқыштар материалды қайта 
ұсақтамайды. Ұсатқыштардың орамдары тегіс, гофрленген және тісті. 

ВДГ тегіс орамдары бар білікті ұсақтағыш (1.5-сурет) бір-біріне бірдей 
жиілікте айналатын 1 және 5 екі орамнан тұрады 
және ұсақталған материалды ұсақтау 3 шектеулі абразиямен. 

 
1.5- сурет - Тегіс роликтері бар роликті ұсатқыштың схемасы 

1-ролик ұсатқыштың жақтауына бекітілген екі 2 мойынтіректе айналатын 
білікке орнатылады. 5 ролик екі айналатын білікке орнатылады, 4 жақтаудың 
бағыттаушылары бойымен қозғалу мүмкіндігі бар 7 мойынтіректер. 
Жылжымалы мойынтіректер қорғаныс құрылғысының рөлін атқаратын 6 
серіппелерімен басылады. Ұсатқышқа сынбайтын заттар түскен кезде 
серіппелер қысылады, 5 білікшесі бар мойынтіректер жылжытылады және 
сынбайтын затты өткізеді. Осыдан кейін, серіппелердің арқасында ролик 
бастапқы позицияны алады. Ұсақтағыш роликтер арасындағы алшақтық 
бекітілген және жылжымалы мойынтіректер арасында орналасқан 
тығыздағыштармен реттеледі. 

Ұсақталған материал ұсақтағыштың астына түсіріледі. Тегіс роликтері 
бар роликті ұсатқыштар қатты пайдалы қазбаларды орташа және ұсақ 
ұсақтау үшін, оларды қайта ұсақтауға жол берілмейтін кезде, сондай-ақ 
дымқыл және сазды кендерді ұнтақтау үшін қолданылады. Ұсақтау дәрежесі  
i = 3 ÷ 4. 

Тісті орамдары бар роликті ұсатқыштар тегіс орамдары бар 
ұсатқыштардан олардың бетінен 40-60 мм жоғары шығатын тістердің (немесе 
гофрлердің) бетінде болуымен ерекшеленеді. Бұл ұнтақтағыштар көмірді, 
антрацитті, коксты, тұзды және басқа да нәзік және жұмсақ пайдалы 
қазбаларды ірі және орташа ұсақтау үшін қолданылады. Олардың ұнтақтау 
дәрежесі i = 4 ÷ 6 (кейде 10-ға дейін). Ұсатқыштардың орамдарының 
диаметрі қоректендірудегі максималды бөліктің мөлшерінен 3-6 есе көп 
болуы керек. 

Роликті ұсатқыштар дизайнның қарапайымдылығымен, сенімді 
жұмысымен, техникалық қызмет көрсету және жөндеу ыңғайлылығымен 
ерекшеленеді. Кемшіліктерге төмен өнімділік, орамдардың тез және біркелкі 
емес тозуы және кейбір мәліметтер бойынша электр энергиясының үлкен 
шығыны жатады[1]. 
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Елеу – бұл елеуіш машиналарында бекітілген бір немесе бірнеше 
елеуіштер (електер) арқылы елеу материалды ірілігі бойынша кластарға бөлу 
процесі. Елеуішке түсетін материал бастапқы деп аталады, ал еленген 
өнімдер ірілік кластары (немесе фракциялар) деп аталады. Електе қалған 
материал тақтайшаның үстіндегі өнімі деп аталады, ал електің тесіктері 
арқылы өткен материал – тақтайшаның астындағы өнім деп аталады. Дайын 
өнім ретінде қолданылатын класс сорт деп аталады.  

Материалды себу 0,040 мм-ден 100 мм-ге дейін тесіктері бар сым, 
металл немесе нейлон торларында жүзеге асырылады (1.6, а сурет). Тор 
саңылауларының ауданын оның жалпы ауданына қатынасы тірі бөлім деп 
аталады, L. 

Торлардан басқа, електер қолданылады - тесіктері 80-ден 10 мм-ге 
дейін немесе тесіктері 20-дан 3 мм-ге дейін резеңке табақтар (1.6-сурет, б). 
Тікелей бөлім 40÷50% құрайды. 

Елеу үшін торлы торлар қолданылады параллель орналасқан өзектер 
(жел тартқыштар) жиынтығы (сурет 1.6, в). Тесіктердің мөлшері торлар 
арасындағы қашықтық болып саналады. Торлардың бітеліп қалуын 
болдырмау үшін қимадағы өзектер төмен қарай тарылады. Шыбықтар 
бойымен де (спикелеттер арасындағы саңылаулар материалдың бойымен 
кеңейеді) және материалдың қозғалысы арқылы орналастырылады. 

 
1.6-сурет - Елеуіш беттер: а-тор, б- елеуіш, в-торлы тор   

Материал құрғақ болған кезде елекке жақсы таралады, орташа 
ылғалдылық шамамен 10% құрайды, содан кейін ылғалдылықтың 
жоғарылауымен тиімділік күрт төмендейді және минимумға жеткеннен кейін 
ол жоғары ылғалдылықта қолайлы мәндерге жетіп, қайтадан көтеріле 
бастайды. Сондықтан құрғақ және дымқыл елеу қолданылады. Ылғал және 
құрғақ экранның шекараларын тек тәжірибелік түрде орнатуға болады. Олар 
материалдың қасиеттеріне және електердің мөлшеріне байланысты. 

 
1.7-сурет - Торлы тор елеуіші 
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Електер. Материалды сыныптарға бөлуге арналған құрылғы дауыл деп 
аталады. Мұндай экрандар топтары бөлінеді: бекітілген тор; доға; ролл; 
айналмалы барабан; тегіс тербеліс; инерция; діріл. 

Қозғалмайтын торлы тор елеуіштер (1.7-сурет). Олар 50 мм-ден асатын 
ірілік кластар үшін қолданылатын елеуіштер. Елеуіштің  бетінің көлбеу 
бұрышы α 30÷45° деп қабылданады. Елеуіштер үлкен өнімділікке ие. 

Тиімділігі-50÷75%. Кемшілігі- биіктік айырмашылығы қажет. Жетек 
бөлігі талап етілмейді. Қажетті орныда дайындалады. 

Барабанды електер. Бұл цилиндрге (немесе конусқа) оралған және 1-
ден 14° - қа дейінгі бұрышта орнатылған Елек беттері. Егер сіз цилиндрдің 
әртүрлі тесіктері бар бөліктерін жасасаңыз, онда бірнеше классты 
кішкентайдан үлкенге бөлуге болады. Белгіленуі-ГБ 1,5-диаметрі 1,5 м 
барабанды Елек. 

Тегіс тербелмелі елеуіштер (1.8-сурет). Елеуіш 1 беті 2 жылжымалы 
тіректерге ілінеді немесе орнатылады және қандай да бір 3 механизмен 
қозғалысқа келтіріледі. Елеуіштің бетінің көлбеуі (0-ден 26° - қа дейін) және 
тербелмелі қозғалыстардың арқасында материал қозғалады және електен 
өтеді. Елеуіш қарапайым, бірақ теңгерімсіз, бұл жаппай тіректерді жасау 
қажеттілігіне әкеледі. 

 
1.8-сурет - Тербелмелі елеуіш                             1.9-сурет - Инерциялық елеуіш 

Инерциялық елеуіштер (1.9-сурет). 1-ші елеу беті теңгерімсіз діріл 
қоздырғышымен қозғалысқа келтірілген 2-ші қорапқа орнатылады, осылайша 
Білік 3 айналғанда қораптың ортасы дөңгелек қозғалыстар жасайды. 

Қораптардың ұштарында 4 амортизаторлары болғандықтан, ол дірілдей 
бастайды, бұл материалдың қозғалуына және елеуге жағдай жасайды. 5 
теңгерілмеген жүктемелер экранның өзін-өзі орталықтандыруын қамтамасыз 
ету үшін қажет. Экран 10-дан 30° - қа дейін орнатылады, жаппай тіректерді 
қажет етпейді. Экран үлкен көлемді материал үшін де, орташа және ұсақ 
үшін де қолданылады. 

Артықшылықтары: дірілдің тұрақты амплитудасы, жүктемеге тәуелсіз, 
өте қиын жағдайда жұмыс істейді. 

Белгілеулер: ГИЛ (С, Т) - жеңіл инерциялық Елек (орташа, ауыр); ГСЛ 
(с, Т) - жеңіл (орташа, ауыр) типтегі өзіндік теңгермелі Елек; гл - жеңіл 
резонанстық Елек. 

Елеу кезінде қабылданған елек тесіктерінің өлшемдерінің (үлкеннен 
кішіге) сериялық қатары Елек шкаласы (жіктеу) деп аталады, ал іргелес елек 
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Електер. Материалды сыныптарға бөлуге арналған құрылғы дауыл деп 
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ірілік кластар үшін қолданылатын елеуіштер. Елеуіштің  бетінің көлбеу 
бұрышы α 30÷45° деп қабылданады. Елеуіштер үлкен өнімділікке ие. 

Тиімділігі-50÷75%. Кемшілігі- биіктік айырмашылығы қажет. Жетек 
бөлігі талап етілмейді. Қажетті орныда дайындалады. 

Барабанды електер. Бұл цилиндрге (немесе конусқа) оралған және 1-
ден 14° - қа дейінгі бұрышта орнатылған Елек беттері. Егер сіз цилиндрдің 
әртүрлі тесіктері бар бөліктерін жасасаңыз, онда бірнеше классты 
кішкентайдан үлкенге бөлуге болады. Белгіленуі-ГБ 1,5-диаметрі 1,5 м 
барабанды Елек. 

Тегіс тербелмелі елеуіштер (1.8-сурет). Елеуіш 1 беті 2 жылжымалы 
тіректерге ілінеді немесе орнатылады және қандай да бір 3 механизмен 
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тербелмелі қозғалыстардың арқасында материал қозғалады және електен 
өтеді. Елеуіш қарапайым, бірақ теңгерімсіз, бұл жаппай тіректерді жасау 
қажеттілігіне әкеледі. 
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қоздырғышымен қозғалысқа келтірілген 2-ші қорапқа орнатылады, осылайша 
Білік 3 айналғанда қораптың ортасы дөңгелек қозғалыстар жасайды. 

Қораптардың ұштарында 4 амортизаторлары болғандықтан, ол дірілдей 
бастайды, бұл материалдың қозғалуына және елеуге жағдай жасайды. 5 
теңгерілмеген жүктемелер экранның өзін-өзі орталықтандыруын қамтамасыз 
ету үшін қажет. Экран 10-дан 30° - қа дейін орнатылады, жаппай тіректерді 
қажет етпейді. Экран үлкен көлемді материал үшін де, орташа және ұсақ 
үшін де қолданылады. 

Артықшылықтары: дірілдің тұрақты амплитудасы, жүктемеге тәуелсіз, 
өте қиын жағдайда жұмыс істейді. 

Белгілеулер: ГИЛ (С, Т) - жеңіл инерциялық Елек (орташа, ауыр); ГСЛ 
(с, Т) - жеңіл (орташа, ауыр) типтегі өзіндік теңгермелі Елек; гл - жеңіл 
резонанстық Елек. 
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кішіге) сериялық қатары Елек шкаласы (жіктеу) деп аталады, ал іргелес елек 

 
 

саңылауларының өлшемдерінің тұрақты қатынасы – Елек шкаласының 
модулі.   

Мысалы, 48, 24, 12, 6, 3 мм елеу шкаласы үшін T = 2 Модулі. 
Материалдарды електен өткізгенде (п + 1) өнім алынады.  

Сынып мөлшері үш жолмен белгіленеді: –l1 + l2; l1 – l2 ;l2 – l1. Мұнда l1-
бұл сыныпты құрайтын дәндер өткен Елек ұяшықтарының мөлшері, ал l2 – 
бұл дәндер қалған Елек ұяшықтарының мөлшері. Мысалы, тесіктері 25 мм 
електен өткен және тесіктері 10 мм електен қалған материал -25 + 10 мм, 
класы 20 – 10 мм немесе класы 10 – 25 мм болуы мүмкін. Сыныптарды 
белгілеудің бірінші және үшінші әдістері кеңінен қолданылады. Сол сияқты 
сыныптарды d1 және d2 түйірлерінің өлшемдері арқылы белгілеуге болады. 
Шын мәнінде, себу кезінде алынған сыныптарда D1 пішінді емес материал 
бөліктерінің өлшемдері L1 Елек саңылауларының мөлшерінен үлкен болуы 
мүмкін, ал d2 материалының ең кіші бөліктерінің мөлшері l2 саңылауларынан 
аз болуы мүмкін. Сондықтан, кластардың ірілігін белгілеу – d1 + d2 немесе d2-
d1 Бұл сынып материалды L1 = d1 және l2 = d2 саңылаулары бар екі елекке 
жүйелі түрде елеу арқылы алынғанын көрсетеді. Елеудің келесі түрлері 
бөлінеді:көмекші, дайындық, тәуелсіз, дегидратация (шлам) және селективті.  

Көмекші елеу дайын материалды ұсақтауға келетін бастапқы 
материалдан бөлу үшін немесе ұсақталған өнімнің мөлшерін бақылау үшін 
қолданылады; елеудің бірінші түрі алдын – ала, екіншісі-бақылау деп 
аталады. Дайындық елеуі олардың тиімділігін арттыру үшін байытудың 
келесі операциялары алдында бастапқы материалды мөлшері бойынша 
сыныптарға бөлу үшін қолданылады. Тәуелсіз елеу деп аталады, оның 
өнімдері тауарлық болып табылады және тұтынушыға жіберіледі. [1] 

 
1.10-сурет - Диірмендердің принципиалды схемалары: 
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а-өзекті диірмен; б, в-өнімдерді тор арқылы шығаратын және орталықтан 
түсіретін шарлы диірмендер; г, д – ылғалды және құрғақ өздігінен ұнтақтауға 

арналған диірмендер; Е-шарлы дірілді диірмен 
Ұнтақтау және жіктеу. Ұнтақтау-бұл ұсақтау процесі сияқты, кеннің 

бөліктерін ұнтақтап кішіге ыдырататын процесс. 
Ұнтақтау-ұсақтаудан кейінгі екінші және байыту алдында кенді 

дайындаудың ең маңызды кезеңі. 1.10-суретте диірмендердің принципиалды 
схемалары көрсетілген. [2] 

Классификация (Жіктеу) - бұл ұсақталған кен түйіршіктерін олардың 
түсу жылдамдығының айырмашылығына, яғни минералды бөлшектердің 
мөлшері, формасы мен меншікті салмағының айырмашылығы негізінде 
бөлетін процесс.  Материалдардың жіктелуі келесідей болуы мүмкін су және 
ауа ортасында (флотация зауыттарында ол әрдайым сулы ортада болады). 

Кенді ұнтақтау және жіктеу, ұсақтау және елеу сияқты, көмекші 
процестер болып табылады, өйткені олар дайын өнімді бермейді. Олардың 
функциясы кенді негізгі технологиялық процеске дайындаумен ғана 
шектеледі. 

 
1.11-сурет - Жіктеуіші бар тұйық циклдегі шарлы диірмен 

Кенді ұнтақтау әдетте бірнеше сатыда жүзеге асырылады: көбінесе екі 
(екі сатылы ұнтақтау).  

Флотация алдында кенді ұнтақтау әрдайым жіктеуіші бар жабық 
циклде жұмыс істейтін диірмендерде жүргізіледі. 

1.11-суретте шар диірменінің жабық циклде жұмыс істеуге арналған 
спиральды механикалық жіктеуішпен жұптасу схемасы көрсетілген. Ылғал 
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а-өзекті диірмен; б, в-өнімдерді тор арқылы шығаратын және орталықтан 
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функциясы кенді негізгі технологиялық процеске дайындаумен ғана 
шектеледі. 
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ұнтақтау кезінде суда ұсақталған және шайылған материал 1 барабанның 2 
Түсіру қуыс цапфасы арқылы ағызылады және 3 науа бойынша 4 
механикалық жіктеуішке жіберіледі, онда жарамды ағызу мөлшері бөлінеді. 
Көлемі бойынша кондицияларды қанағаттандырмайтын материалдың үлкен 
бөлшектері құм деп аталатын классификатордың түбіне орналасады. 
Спиральдардың көмегімен 5 (немесе тербелмелі ескектер) құмдар жіктеуіш 
астауының жоғарғы бөлігіне шығарылады. Содан кейін, 6 - ойықта олар 7 
ұлулар немесе аралас қоректендіргіштің қабылдау корпусына оралады, оның 
көмегімен олар жаңадан алынған материалға-бастапқы тағамға қосылады.  

Дайын өнім болып табылатын ұсақ материал ағызу шегі арқылы 
құйылады және флотацияға жіберіледі. Бұл өнім әдетте жіктеуішті ағызу деп 
аталады. Кейде бірінші жіктеуішті ағызу флотацияға әлі дайын өнім емес 
және кейіннен құм мен дренажға бөлу үшін басқа жіктеуішке жіберіледі. Бұл 
жағдайда дайын өнім екінші жіктеуішті ағызу болып табылады. 

Ұнтақтау және жіктеу схемалары. Дұрыс рационалды (осы 
жағдайлар үшін ең қолайлы) ұнтақтау схемасын таңдау өте маңызды. 

 
2.12-сурет - Ұнтақтау схемасы 

а-бір сатылы ұнтақтаудың стандартты схемалары; б-бірінші кезеңде 
ашық циклмен екі сатылы ұнтақтау 

Бұл диірмендердің максималды өнімділігін және минималды энергия 
шығынын қамтамасыз етуге мүмкіндік береді, сонымен қатар флотация үшін 
біркелкі өнімді алуға көмектеседі, бұл оның технологиялық тиімділігін 
едәуір арттырады. Схеманы таңдау кезінде пайдалы минералдардың 
шашыраңқылығы мен флотациялануы, кеннің ұсақталғыштығы, Кендегі 
шламдардың болуы, ұнтақтау қондырғысының өнімділігі ескеріледі. 

Флотация зауыттарының тәжірибесінде бір, екі, кейде үш тегістеу 
сатысы бар схемалар қолданылады. Бұл жағдайда диірмендер әдетте 
жіктеуіштермен жабық циклде жұмыс істейді. 

1.12 а суретте механикалық жіктеуішпен жабық циклде жұмыс істейтін 
шар диірменіндегі ұнтақтау схемасы көрсетілген. Мұндай схема өнімділігі 
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төмен зауыттарда қолданылады. Ол пайдалы минералдардың ұсақ 
түйіршіктерімен кенді ұсақтауға жарамды. 

 
1.13-сурет - Ұнтақтау схемалары: 

а-алдын ала жіктеумен бір сатылы ұсақтау; б-екі сатылы ұнтақтаудың 
стандартты схемасы 

1.13, а суретте келтірілген  схема кендегі бастапқы шламдардың көп 
мөлшері болған кезде қолданылады. Бұл шламдар диірменнің алдында 
орнатылған классификатормен кеннен алдын ала шығарылады. 

Кеннің қасиеттеріне және ұнтақтау есептеріне байланысты ұсақтаудың 
күрделі схемалары қолданылады. 

Үш сатыдағы тегістеу схемалары олардың күрделілігі мен процесті 
реттеудегі қиындықтарына байланысты сирек қолданылады. Оларды 
пайдалы минералдардың өте жұқа қиылысуымен ерекше қатты кендерді 
ұнтақтау үшін қолдануға болады.[2] 

Гравитациялық байыту процестері. Бөлектеу 
Байытудың гравитациялық процестері-тығыздығы, мөлшері немесе 

формасы бойынша ерекшеленетін минералды бөлшектердің бөлінуі ауырлық 
күші мен қарсылық күштерінің әсерінен ортадағы олардың табиғаты мен 
жылдамдығындағы айырмашылыққа байланысты болатын процестер. 

Гравитациялық байыту жүзеге асырылатын орта ретінде сулы байыту 
кезінде су, ауыр суспензия немесе ерітінділер пайдаланылады; 
пневматикалық байыту кезінде - ауа. 

Гравитациялық процестерге ауыр орталарда тұндыру, байыту (негізінен 
минералды суспензияларда), үстелдердегі концентрация, шлюздерде, 
ойықтарда, реактивті концентраторларда, конустық, бұрандалы және қарсы 
сепараторларда байыту, пневматикалық байыту жатады. 

Гравитациялық процестерге пайдалы қазбаларды жууды да жатқызуға 
болады. Байытудың гравитациялық процестері, әдетте, байыту 
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аппараттарының жоғары өнімділігімен, өндірістік кешеннің 
қарапайымдылығымен, салыстырмалы түрде арзан және минералды 
қоспаларды бөлудің жоғары тиімділігімен ерекшеленеді. 

Гравитациялық байыту процестерін өздігінен де, басқа байыту 
процестерімен әр түрлі комбинацияларда да қолдануға болады: магниттік 
және электрлік бөлу, флотация және т. б. [3] 

Тұндыру-минералды гравитациялық байытудың кең таралған 
әдістерінің бірі. Шөгіндінің қолданылу саласы алынатын компоненттердің 
тығыздығы бойынша 1200 - ден 15600 кг/м3-ге дейін және байытылатын 
материалдың ірілігі бойынша Кен үшін 0,2-ден 50 мм-ге дейін және көмір 
үшін 0,5-тен 120-ға дейін (кейде 250-ге дейін) мм-ге дейін пайдалы 
қазбаларды қамтиды. 

Тұндыру дегеніміз-минералды дәндердің қоспасын су немесе ауа 
ортасындағы тығыздық бойынша бөлу процесі, бөлінетін қоспаға қатысты тік 
бағытта тербелмелі (импульсті). Бастапқы материал сумен бірге тұндыру 
торына үздіксіз беріледі, оның тесіктері арқылы судың жоғары және төмен 
тік ағындары кезектесіп өтеді. Жоғары ағым кезеңінде материал төмендейді 
және босатылады, ал төмен түсу кезеңінде ол төмендейді және тығыздалады. 

Ауыспалы жоғары және төмен су ағындарының әрекеті нәтижесінде 
бастапқы материал белгілі бір уақыт өткеннен кейін қабаттарға бөлінеді, 
осылайша ең жоғары тығыздықтағы дәндер тұндыру торында (төменде), ал 
жоғарғы қабаттарда – шей атауы орналасады. Електе орналасқан материал 
қабаты төсек деп аталады. Үлкен материалды төсеу кезінде пайда болған 
төсек материалдың өзінен тұрады және табиғи деп аталады. Материалдың 
мәжбүрлі пульсирленген қалыңдығы арқылы ауыр дәндер төсектің төменгі 
қабаттарына, ал өкпелер жоғарғы қабаттарға енеді. Ұсақ материалды байыту 
кезінде (кендер үшін <3-5 мм; көмір үшін <6-10 мм) торға арнайы жасалған 
ұяларға жасанды төсек салынады. Ол ауыр табиғи немесе жасанды 
материалдардан тұрады (дала шпаты, резеңке шарлар, қорғасын фракциясы, 
галениттің дөңгелек бөлшектері және т.б.), олардың мөлшері Елек 
саңылауларынан екі есе үлкен, ал тығыздығы байытылған минералды 
қоспаның ауыр фракцияларының тығыздығына жақын. Бұл жағдайда 
жасанды төсек-бұл ауыр минералды дәндерді өткізетін және өкпе дәндерін 
ұстайтын сүзгі қабаты. Машинаның соңында ағызу шегі бар, ол арқылы 
жеңіл фракциялар алынып тасталады.  

Үлкен және ұсақ материалды байыту кезінде минералды дәндерді 
тұндыру машинасында бөлу процесін қарастырыңыз (1.14-сурет). 

Тұндыру процесінде 1 тұндыру машинасының корпусында орналасқан 
2 електе сумен бірге түсіру ұшына (солдан оңға) жылжитын бөлінетін 
материалдың қалыңдығы пайда болады.  Машинаның соңында материал 
әдетте жеңіл және ауыр фракцияларға толығымен бөлінеді. Жеңіл 
фракциялар су ағынымен төгу шегі 3 арқылы шығарылады, ал ауыр 
фракциялар машиналар үлкен материалда жұмыс істеген кезде (1.14-сурет, а) 
тор мен машинаның соңында орналасқан төгу шегі арасындағы саңылау 
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1.14-сурет - Ірі (а) және ұсақ (б) материалды байыту кезінде тұндыру 

машинасында минерал  түйіршіктерін бөлу процесі 
тесігіне түсіп, сектор, ротор және басқа құрылғылардың көмегімен түсіріледі. 
Ұсақ материалды тұндыру кезінде (1.14-сурет, б) ауыр фракция жасанды 
"төсек" қабаты арқылы өтіп, тордың астынан шығарылады. Елек 
саңылауларының мөлшері байытылған материал түйірлерінің максималды 
мөлшерінен үлкен болуы керек. Жеңіл фракциялар тұндыру машинасынан 
ағызу шегі 3 арқылы шығарылады. 

Тұндыру машинасының елеуішіндегі ауыр фракциялардың деңгейі 
арнайы қалқымалы құрылғымен реттеледі. Ауыр материал қабатының 
ұлғаюы немесе азаюы кезінде ауыр фракцияларды түсіру қарқындылығы 
автоматты түрде артады немесе азаяды. 

Тұндыру машинасына бастапқы материалмен бірге келетін және көлік 
деп аталатын Судан басқа, тор астындағы су машинаның торына беріледі. Ол 
төсектің оңтайлы босатылуын сақтауға және судың төмен ағындарының 
зиянды әсерін азайтуға арналған. Судың жалпы шығынының (бастапқы 
материалдың 2-5 м3/т шегінде) 30-40% - ы көлік үлесіне, ал 70-60% - ы торлы 
үлеске тиесілі. 

Әдебиет: 1 негіз. [77 - 95], 2 негіз. [85 - 88], 3 негіз. [171-187]. 
Ауыр орталарда байыту ауыр орталарда байыту процесі түйіршік 

қоспасын гравитациялық немесе центрифугалық өрістерде тығыздығы 
бөлінетін бөлшектердің тығыздығы арасындағы аралық болатын ортада 
бөлуге негізделген. Ортаға қарағанда тығыздығы төмен минералдар қалқып 
кетеді, ал ауыр минералдар батып кетеді. Жеңіл (қалқымалы) және ауыр 
(батып кеткен) өнімдерге бөлінеді. Ауыр орта ретінде ауыр органикалық 
сұйықтықтарды, ауыр тұздардың сулы ерітінділерін және ауыр 
суспензияларды қолдануға болады, олар ауыр минералдың 
(ауырлатқыштардың) жұқа бөлшектерінің судағы суспензиясы болып 
табылады. Суспензияны құрайтын жақсылап араластырылған жүзінді 
біртекті ауыр сұйықтық қасиеттеріне жақын кейбір қасиеттерге ие (мысалы, 
тұтқырлық, аққыштық, төзімділік). 

Ауыр органикалық сұйықтықтар мен тұз ерітінділері жоғары 
шығындарға, қалпына келтіру (қалпына келтіру) қиындықтарына, 
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машинасында минерал  түйіршіктерін бөлу процесі 
тесігіне түсіп, сектор, ротор және басқа құрылғылардың көмегімен түсіріледі. 
Ұсақ материалды тұндыру кезінде (1.14-сурет, б) ауыр фракция жасанды 
"төсек" қабаты арқылы өтіп, тордың астынан шығарылады. Елек 
саңылауларының мөлшері байытылған материал түйірлерінің максималды 
мөлшерінен үлкен болуы керек. Жеңіл фракциялар тұндыру машинасынан 
ағызу шегі 3 арқылы шығарылады. 

Тұндыру машинасының елеуішіндегі ауыр фракциялардың деңгейі 
арнайы қалқымалы құрылғымен реттеледі. Ауыр материал қабатының 
ұлғаюы немесе азаюы кезінде ауыр фракцияларды түсіру қарқындылығы 
автоматты түрде артады немесе азаяды. 

Тұндыру машинасына бастапқы материалмен бірге келетін және көлік 
деп аталатын Судан басқа, тор астындағы су машинаның торына беріледі. Ол 
төсектің оңтайлы босатылуын сақтауға және судың төмен ағындарының 
зиянды әсерін азайтуға арналған. Судың жалпы шығынының (бастапқы 
материалдың 2-5 м3/т шегінде) 30-40% - ы көлік үлесіне, ал 70-60% - ы торлы 
үлеске тиесілі. 

Әдебиет: 1 негіз. [77 - 95], 2 негіз. [85 - 88], 3 негіз. [171-187]. 
Ауыр орталарда байыту ауыр орталарда байыту процесі түйіршік 

қоспасын гравитациялық немесе центрифугалық өрістерде тығыздығы 
бөлінетін бөлшектердің тығыздығы арасындағы аралық болатын ортада 
бөлуге негізделген. Ортаға қарағанда тығыздығы төмен минералдар қалқып 
кетеді, ал ауыр минералдар батып кетеді. Жеңіл (қалқымалы) және ауыр 
(батып кеткен) өнімдерге бөлінеді. Ауыр орта ретінде ауыр органикалық 
сұйықтықтарды, ауыр тұздардың сулы ерітінділерін және ауыр 
суспензияларды қолдануға болады, олар ауыр минералдың 
(ауырлатқыштардың) жұқа бөлшектерінің судағы суспензиясы болып 
табылады. Суспензияны құрайтын жақсылап араластырылған жүзінді 
біртекті ауыр сұйықтық қасиеттеріне жақын кейбір қасиеттерге ие (мысалы, 
тұтқырлық, аққыштық, төзімділік). 

Ауыр органикалық сұйықтықтар мен тұз ерітінділері жоғары 
шығындарға, қалпына келтіру (қалпына келтіру) қиындықтарына, 

 
 

уыттылыққа және т. б. байланысты өнеркәсіптік қолдануды таппады. Ауыр 
суспензияларда байыту әдісі кеңінен қолданылады. 

Суспензияны ауырлатқыштар ретінде табиғи сусымалы ұсақ 
ұнтақталған заттар - кварц құмы, лесс, саз және т.б.; ауыр минералдар - 
пирит, барит, магнетит, галенит және т. б.; ферроқорытпалар – ферросилиций 
қолданылады. 

Өнеркәсіпте ең көп қолданылатын салмақ: кварц құмы (тығыздығы 
2650 кг/м3), магнетит (шамамен 5000 кг/м3), ферросилиций (6400 - 7000 кг/м3) 
және галенит (7500 кг/м3). 

Кварц құмы мен магнетит негізінен тығыздығы 2000 кг/м3 – ден аз 
суспензияларды, ферросилиций мен галенитті-тығыз (3200-3400 кг/м3 дейін) 
дайындау үшін қолданылады. Ауыр суспензиялардың негізгі қасиеттері 
олардың тығыздығы, тұтқырлығы және тұрақтылығы болып табылады. 
Суспензияның тығыздығы-бөлінудің шекаралық тығыздығын сипаттайтын 
негізгі технологиялық қасиет. [1] 

Суспензияны дайындау ауырлатқышты ұсақтаудан, майдалаудан, 
жіктеуден (немесе ауырлатқышты дайын күйінде пайдалану), Арнайы 
ауырлатқышты белгіленген пропорцияда сумен араластырудан тұрады. 

Суспензияның бастапқы қасиеттерін қалпына келтіру үшін оны 
қалпына келтіреді (қалпына келтіреді), содан кейін процеске қайтарылады. 
Регенерация процесінде суспензияны байыту өнімдерінен бөлу және 
суспензия бөлшектерін материал кесектерінің бетінен жуу, ластаушы 
қоспаларды кетіру және ауырлатқышты бөлу жүреді. 

Ауыр суспензиядағы пайдалы қазбаларды байыту процестің жоғары 
тиімділігімен (байытудың практикалық көрсеткіштері теориялық 
көрсеткіштерге өте жақын), сепаратор конструкцияларының 
қарапайымдылығымен және олардың жоғары өнімділігімен, процестің 
өнімділік пен бастапқы материалдың сапасының өзгеруіне сезімталдығымен 
сипатталады. 

Орташа және үлкен көлемді материалдың ауыр суспензияларындағы 
байыту сепараторларда жүзеге асырылады, олардың жұмыс принципі 
гравитациялық күштерді қолдануға негізделген. Ұсақ түйіршікті материалды 
байыту орталықтан тепкіш сепараторларда (гидроциклондарда) жүзеге 
асырылады. 

Ауыр делдалдық сепараторлар және гидроциклондар. Ең көп таралған 
сепараторлар: конус, барабан және доңғалақ. 

Конус сепараторлары (1.15-сурет) металл болып табылады- 
кюю сыйымдылық (ванна) 1, жоғарғы бөлігінде цилиндрлі, ал төменгі 
бөлігінде – конустық пішінді, ауыр суспензиямен толтырылған. Конус 
сепараторы ауыр фракцияны аэролифт түсірумен (1.15, а сурет) аэролифт 
көтергіші 2 болады, кен сепаратордың ваннасына жоғарыдан беріледі.  Жеңіл 
(қалқып шыққан) фракцияны түсіру науаға 3 өздігінен ағу арқылы жүзеге 
асырылады,  ауыр (батып кеткен) фракция төмен түсіріледі, аэролифттің тиеу 
бөлігіне түседі және құбыр арқылы суспензия деңгейінен жоғары орналасқан 
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1.15-сурет - Ауырлығы орташа конустық сепараторлар: 

а-аэролифтті түсірумен; б-түсіру камерасымен 
 
түсіру орнына жоғары көтеріледі. Суспензия сепараторға немесе бастапқы 
кенмен немесе сепаратор ваннасының ішіне құбырлар арқылы бөлек беріледі. 
Бұл сепараторлар кендерді және металл емес пайдалы қазбаларды 100-ден 2 
мм-ге дейін байытуға арналған. Олардың бастапқы кен бойынша өнімділігі 
сепаратордағы суспензия айнасының 1 м2 ауданына 5-35 т/сағ құрайды. [2] 

Концентрациялық үстелдер. Концентрациялық үстелдер қозғалыссыз 
және қозғалмалы. Қазіргі уақытта бекітілген концентрациялық үстелдер кең 
қолданылмайды. 

Жылжымалы концентрациялық үстелдердегі байыту - бұл су 
ағынының қозғалыс бағытына перпендикуляр Горизонтальды жазықтықта 
асимметриялық өзара қозғалыстар жасайтын үстелдің (палубаның) әлсіз 
көлбеу тегіс беті бойымен өтетін жұқа су қабатындағы тығыздығы бойынша 
пайдалы қазбаларды бөлу процесі. [1] 

Тербелмелі (шайқалатын) концентрациялық үстел (1.16-сурет) 
раманың кронштейндеріне бекітілген тұтқаларға орнатылған 7 сырғымалы 
тіректердің 6 алты ролигіне сүйенетін 2 трапеция тәрізді ағаш 1 палубадан 
тұрады. Үстелдің палубасының беті линолеуммен жабылған, оған үстелдің 
қозғалысына параллель орналасқан 1 ағаш тақтайшалар бекітілген. Сондай-
ақ, алюминий қорытпаларынан жасалған палубалар жабыны жоқ немесе 
резеңке, шыны пластиктен жасалған. Бұл жағдайда гоферлер декалардың 
бетіне жабыстырылады. Көлденең қимада рифтер көп жағдайда тікбұрышты 
пішінді болады. 

Бойлық бағытта гоферлер биіктікте шабылады және түсіру ұшында 
олар минималды биіктікке ие (кейде олар жоғалып кетеді). Шұңқырларды 
шабу палубаның бетіне желдеткішпен өнімдердің бөлінуіне ықпал етеді. 

Рифлдердің ұзындығы да өзгермелі - ең қысқа рифл жүктеу 
құрылғысының палубасының жоғарғы жағында, ал ең ұзыны палубаның 
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1.15-сурет - Ауырлығы орташа конустық сепараторлар: 
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көлбеу тегіс беті бойымен өтетін жұқа су қабатындағы тығыздығы бойынша 
пайдалы қазбаларды бөлу процесі. [1] 

Тербелмелі (шайқалатын) концентрациялық үстел (1.16-сурет) 
раманың кронштейндеріне бекітілген тұтқаларға орнатылған 7 сырғымалы 
тіректердің 6 алты ролигіне сүйенетін 2 трапеция тәрізді ағаш 1 палубадан 
тұрады. Үстелдің палубасының беті линолеуммен жабылған, оған үстелдің 
қозғалысына параллель орналасқан 1 ағаш тақтайшалар бекітілген. Сондай-
ақ, алюминий қорытпаларынан жасалған палубалар жабыны жоқ немесе 
резеңке, шыны пластиктен жасалған. Бұл жағдайда гоферлер декалардың 
бетіне жабыстырылады. Көлденең қимада рифтер көп жағдайда тікбұрышты 
пішінді болады. 

Бойлық бағытта гоферлер биіктікте шабылады және түсіру ұшында 
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шабу палубаның бетіне желдеткішпен өнімдердің бөлінуіне ықпал етеді. 

Рифлдердің ұзындығы да өзгермелі - ең қысқа рифл жүктеу 
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1.16-сурет - Концентрациялық үстел 

1-жетек; 2-рифлдері бар үстелдің декасы; 3-тіректер; 4-шайынды су науасы;  
5 - қабылдау науасы. 

төменгі жағында орналасқан. Гофрлердің биіктігі әдетте палубаның жоғарғы 
жағында аз, ал ең үлкені - төменгі жағында. Төменгі гофр жоғарғы жағынан 
екі есе жоғары. Әрбір кейінгі гофр алдыңғыға қарағанда біршама жоғары 
жасалады. Палубаның көлденең көлбеуін реттеу үшін арнайы деп аталатын 
бұралу механизмі бар, оның ұшқышы бұранда арқылы бірдей бұрышқа 
айналады. Палубаның көлденең бұрышы байытылған пайдалы қазбаның 
мөлшері мен тығыздығына байланысты орнатылады. 

Үстелдің палубасы тарту арқылы қосылатын жетек механизмінің 
арқасында өзара қозғалыстар жасайды. Концентрациялық үстелде 
материалды бөлу процесі келесідей. пульпа түріндегі бастапқы материал 5-
науа арқылы үстелдің палубасына беріледі (1.16-сурет). Су 4 су науасына 
беріледі және реттелетін тесіктер арқылы 3 палубаның бүкіл ұзындығына 
таратылады. Үстелдің рифаралық кеңістігінде ойықтар пайда болады, онда 
механикалық және гидродинамикалық күштер кешенінің (ауырлық күші, су 
ағынының гидродинамикалық әсері, палубаның бетіне үйкеліс күші) әсерінен 
үстелдің декасына түсетін минералды бөлшектер тығыздық пен ірілікке 
бөлінеді. Ең төменгі қабатта ауыр минералдың ең кішкентай дәндері 
шоғырланған, олардың үстінде тығыздығы төмен ұсақ дәндермен араласқан 
бірдей тығыздықтағы үлкен дәндер бар. Жеңіл дәндер жоғарғы қабаттарға 
ауыр минералдардың дәндерімен бірдей ретпен бөлінеді, яғни ірі дәндер 
кішкентайлардың үстінде орналасқан. Материал палубада болған кезде ол 
босатылады. Палубаның өзара қозғалысы кезінде бөлшектер үстелдің 
(ойықтардың) осі бойымен қозғалады және сонымен бірге үстелдің бойымен 
ағып жатқан судың шайылатын әсеріне ұшырайды. [2] 

Судың шайылу әсері материалдың жоғарғы қабаттарында күшті 
болады, ал тығыздығы төмен бөлшектер жылдамдықпен және тығыздығы 
жоғары 1 бөлшектен асатын υ2 жылдамдықпен сумен тасымалданады. 
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Материалдың төменгі қабаттарында палубаның дірілдеген қозғалыстарының 
әсерінен оның көлбеуіне перпендикуляр бағытталған ауыр дәндердің 
қозғалысы υ1 жылдамдықпен жүреді, бұл жоғарыда орналасқан жеңіл 
дәндердің қозғалу жылдамдығынан 2 есе көп. Әр түрлі тығыздықтағы 
бөлшектердің W1 және w2 жылдамдықтарының нәтижесі әр түрлі бұрыштарда 
үстелдің қозғалыс бағытына бағытталған, бұл олардың үстелдің 
палубасының бетіндегі қозғалысының әртүрлі траекторияларын анықтайды, 
1.17-сурет. 

Дека бетіне жақын орналасқан тығыздығы 1-ден жоғары бөлшектер 
бойлық бағытта неғұрлым қарқынды қозғалады; қабаттың жоғарғы 
бөліктерінде орналасқан тығыздығы 2-ден төмен бөлшектер көлденең 
бағытта шайылатын су ағындарымен қарқынды жүреді. Қозғалыс кезінде 
материалдың қалыңдығының төмендеуі интерфильді арналар бойымен 
жүреді  

 
1.17-сурет - Концентрациялық үстел декасындағы тығыздығы әртүрлі 

бөлшектердің қозғалыс бағыты: 1-ауыр минерал түйіршігі; 2-жеңіл минерал 
түйіршігі 

 
қабаттар мен жеңіл бөлшектер біртіндеп төмен қарай жуылады. Нәтижесінде, 
үстелдің палубасындағы материал әртүрлі тығыздықтағы (және мөлшердегі) 
бөлшектерден желдеткіш деп аталады. Қазіргі уақытта СҚО 
концентрациялық үстелдері (теңгерімсіз жетегі бар екі деңгейлі 
концентрациялық тірек үстелі) және СК-22 (үш жақты тірек-аспалы 
концентрациялық үстел) кеңінен таралған. [3] 

Әдебиет: 1 негіз. [77 - 95], 2 негіз. [89 - 112], 3 негіз. [189 - 201] 
Байытудың флотациялық процестері. Флотация-бұл әртүрлі 

минералдардың беттерінің физика-химиялық қасиеттерінің 
айырмашылығына негізделген пайдалы қазбаларды байыту процесі. Бұл 
жағдайда минералды беттердің сумен сулануындағы айырмашылық үлкен 
мәнге ие. 

Флотация процесі негізінен мыналарға дейін азаяды: ұсақ ұнтақталған 
кен ауа мен флотациялық реагенттердің қатысуымен сумен қатты араласады. 
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Материалдың төменгі қабаттарында палубаның дірілдеген қозғалыстарының 
әсерінен оның көлбеуіне перпендикуляр бағытталған ауыр дәндердің 
қозғалысы υ1 жылдамдықпен жүреді, бұл жоғарыда орналасқан жеңіл 
дәндердің қозғалу жылдамдығынан 2 есе көп. Әр түрлі тығыздықтағы 
бөлшектердің W1 және w2 жылдамдықтарының нәтижесі әр түрлі бұрыштарда 
үстелдің қозғалыс бағытына бағытталған, бұл олардың үстелдің 
палубасының бетіндегі қозғалысының әртүрлі траекторияларын анықтайды, 
1.17-сурет. 

Дека бетіне жақын орналасқан тығыздығы 1-ден жоғары бөлшектер 
бойлық бағытта неғұрлым қарқынды қозғалады; қабаттың жоғарғы 
бөліктерінде орналасқан тығыздығы 2-ден төмен бөлшектер көлденең 
бағытта шайылатын су ағындарымен қарқынды жүреді. Қозғалыс кезінде 
материалдың қалыңдығының төмендеуі интерфильді арналар бойымен 
жүреді  

 
1.17-сурет - Концентрациялық үстел декасындағы тығыздығы әртүрлі 

бөлшектердің қозғалыс бағыты: 1-ауыр минерал түйіршігі; 2-жеңіл минерал 
түйіршігі 

 
қабаттар мен жеңіл бөлшектер біртіндеп төмен қарай жуылады. Нәтижесінде, 
үстелдің палубасындағы материал әртүрлі тығыздықтағы (және мөлшердегі) 
бөлшектерден желдеткіш деп аталады. Қазіргі уақытта СҚО 
концентрациялық үстелдері (теңгерімсіз жетегі бар екі деңгейлі 
концентрациялық тірек үстелі) және СК-22 (үш жақты тірек-аспалы 
концентрациялық үстел) кеңінен таралған. [3] 

Әдебиет: 1 негіз. [77 - 95], 2 негіз. [89 - 112], 3 негіз. [189 - 201] 
Байытудың флотациялық процестері. Флотация-бұл әртүрлі 

минералдардың беттерінің физика-химиялық қасиеттерінің 
айырмашылығына негізделген пайдалы қазбаларды байыту процесі. Бұл 
жағдайда минералды беттердің сумен сулануындағы айырмашылық үлкен 
мәнге ие. 

Флотация процесі негізінен мыналарға дейін азаяды: ұсақ ұнтақталған 
кен ауа мен флотациялық реагенттердің қатысуымен сумен қатты араласады. 

 
 

Сонымен қатар, пайдалы минералдардың бөлшектері ауа көпіршіктеріне 
жабысып, олармен бірге целлюлозаның бетіне жүзіп, минералданған көбік 
түзеді (яғни, негізінен ауа көпіршіктері мен оларға жабысып қалған пайдалы 
минералдардың бөлшектерінен тұратын көбік). Сумен жақсы суланған бос 
жыныстың бөлшектері ауа көпіршіктеріне жабыспайды және целлюлозада 
қалады. Минералданған көбік концентрат түрінде шығарылады, ал 
целлюлозада қалған бос жыныс бөлшектері флотациялық машинамен құйрық 
түрінде шығарылады[1]. 

Пульпаның бетінде минералданған көбік пайда болуымен бірге жүретін 
Флотация көбік флотациясы деп аталады. Көбікті флотация флотациялық 
байытудың ең жетілдірілген әдісі болып табылады. Флотация, жоғарыда 
айтылғандай, минералдар бетінің сумен сулануындағы айырмашылыққа 
негізделген. Минералдардың әр түрлі сулануы қатты заттар мен 
сұйықтықтардың беткі қабаттарының ерекше қасиеттерімен байланысты. 

 
1.18-сурет - Ылғалдану құбылыстары 

 
1.18-суретте қатты заттардың бетін сумен сулаудың бірнеше жағдайы 

көрсетілген. Сонымен, әйнектің беті (1.18 - сурет, А) және кальцит (1.18-
сурет, д) сумен жақсы суланған, ал графит (16-сурет, г) және парафин (1.18-
сурет, е) нашар. [2] 

Егер суда орналасқан кварцтың бетіне (1.19, Б-суретте) ауа көпіршігі 
қойылса, онда оны сумен оңай ығыстыруға болады, өйткені кварцтың беті 
сумен жақсы суланған. 

Егер сіз ауа көпіршігін суда орналасқан галенит бетіне дәл осылай 
әкелсеңіз (1.19-сурет, А), онда керісінше жағдай орын алады: су ауамен оңай 
шығарылады, ал көпіршік галенит бетіне жабысып қалады, бұл бетінің нашар 
сулануын көрсетеді 
галенит сумен. Егер галенит бөлшегінің мөлшері 0,2 мм-ден аз болса, онда 
онымен бірге ауа көпіршігі су бетіне қалқып кетеді, яғни.флотация пайда 
болады. Пульпада көтерілген ауа көпіршігі оған жабысқан минералды 
бөлшекті кейбір жүк көтеретін шармен салыстыруға болады. 
Флотация процесінде минералды бөлшектердің көп мөлшері ауа көпір-шігіне 
жабысады. Көпіршіктегі ұсақ және өте ұсақ бөлшектердің саны мыңға  жетуі 
мүмкін. Алайда, мұндай жүктеме кезінде салмағы бар көпіршіктің салмағы 
ол шығарған су көлемінің салмағынан аз болады және ол пульпаның бетінде 
еркін жүзеді.  

Минералдардың сумен сулануын пульпаға тиісті флотациялық 
реагенттер қосу арқылы өзгертуге болады. Бұл жағдайда осы реагенттердің 
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1.19-сурет - Ауа көпіршігінің минералды бөлшекке жабысуы  

 
молекулаларының минерал бетіне адсорбциясы жүреді. 

Адсорбция-бұл басқа заттың беткі қабатындағы кез-келген зат 
молекулаларының концентрациясы. Флотация кезінде адсорбция жүреді, 
онда минералдың бетінде  минерал - су, минералды - ауа және су - ауа 
бөлінуі жүреді. 

Флотация үшін пульпа құрамындағы заттардың минералды 
беттеріндегі флотациялық реагенттердің адсорбциясы өте маңызды. 
Флотацияның шешуші факторы - адсорбция қабаты минералдар бетінің 
суланғыштығын сумен өзгертеді, демек олардың өзгермелілігі.[1] 

Флотациялық реагенттер флотациялық процесті реттеу және басқару 
үшін қолданылады. Флотациялық реагенттердің негізгі мақсаты: 1) мине-
ралдардың флотациялануындағы айырмашылықты күшейту және пайдалы 
минералдарды бір-бірінен және бос жыныс минералдарынан бөлу; 2) пай-
далы минералдар бөлшектерінің ауа көпіршіктеріне жабысу жылдамдығы 
мен беріктігін арттыру; 3) пульпада ұсақ дисперсті ауа көпіршіктерінің 
түзілуін жақсарту және пульпа бетінде тұрақты минералданған көбік түзуге 
жағдай жасау болып табылады. 

Қазіргі уақытта әртүрлі химиялық құрамдағы бірнеше жүз түрлі 
флотациялық реагенттер белгілі. Олардың арасында органикалық және 
бейорганикалық, еритін және суда ерімейтін заттар бар. 

Флотациялық реагенттер кен флотациясына өз әрекетінің сипаты 
бойынша мынадай бес топқа бөлінуі мүмкін: 1) жинағыштар (коллекция-
торлары); 2) көбіктендіргіштер (көбіктендіргіштер); 3) басқыштар 
(депрессорлар); 4) активаторлар және сульфидизаторлар; 5) ортаны 
реттегіштер (пульпалар)[3]. 

Әдебиет: 1 негіз. [118-125], 2 негіз. [124-112], 3 негіз. [235 - 246] 
Магниттік байыту әдістері. Минералды байытудың магниттік әдістері 

бөлінетін минералдардың магниттік қасиеттерінің айырмашылығына 
негізделген. Магниттік қасиеттері бойынша бөлу магнит өрістерінде жүзеге 
асырылады. 

Магнит өрісі-бұл магниттердің немесе электр тогы бар өткізгіштердің 
айналасындағы кеңістік, онда магниттік күштердің әрекеті көрінеді. Жердегі 
магнетизм әлсіз магнит өрісін де тудырады. 
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1.19-сурет - Ауа көпіршігінің минералды бөлшекке жабысуы  

 
молекулаларының минерал бетіне адсорбциясы жүреді. 

Адсорбция-бұл басқа заттың беткі қабатындағы кез-келген зат 
молекулаларының концентрациясы. Флотация кезінде адсорбция жүреді, 
онда минералдың бетінде  минерал - су, минералды - ауа және су - ауа 
бөлінуі жүреді. 

Флотация үшін пульпа құрамындағы заттардың минералды 
беттеріндегі флотациялық реагенттердің адсорбциясы өте маңызды. 
Флотацияның шешуші факторы - адсорбция қабаты минералдар бетінің 
суланғыштығын сумен өзгертеді, демек олардың өзгермелілігі.[1] 

Флотациялық реагенттер флотациялық процесті реттеу және басқару 
үшін қолданылады. Флотациялық реагенттердің негізгі мақсаты: 1) мине-
ралдардың флотациялануындағы айырмашылықты күшейту және пайдалы 
минералдарды бір-бірінен және бос жыныс минералдарынан бөлу; 2) пай-
далы минералдар бөлшектерінің ауа көпіршіктеріне жабысу жылдамдығы 
мен беріктігін арттыру; 3) пульпада ұсақ дисперсті ауа көпіршіктерінің 
түзілуін жақсарту және пульпа бетінде тұрақты минералданған көбік түзуге 
жағдай жасау болып табылады. 

Қазіргі уақытта әртүрлі химиялық құрамдағы бірнеше жүз түрлі 
флотациялық реагенттер белгілі. Олардың арасында органикалық және 
бейорганикалық, еритін және суда ерімейтін заттар бар. 

Флотациялық реагенттер кен флотациясына өз әрекетінің сипаты 
бойынша мынадай бес топқа бөлінуі мүмкін: 1) жинағыштар (коллекция-
торлары); 2) көбіктендіргіштер (көбіктендіргіштер); 3) басқыштар 
(депрессорлар); 4) активаторлар және сульфидизаторлар; 5) ортаны 
реттегіштер (пульпалар)[3]. 

Әдебиет: 1 негіз. [118-125], 2 негіз. [124-112], 3 негіз. [235 - 246] 
Магниттік байыту әдістері. Минералды байытудың магниттік әдістері 

бөлінетін минералдардың магниттік қасиеттерінің айырмашылығына 
негізделген. Магниттік қасиеттері бойынша бөлу магнит өрістерінде жүзеге 
асырылады. 

Магнит өрісі-бұл магниттердің немесе электр тогы бар өткізгіштердің 
айналасындағы кеңістік, онда магниттік күштердің әрекеті көрінеді. Жердегі 
магнетизм әлсіз магнит өрісін де тудырады. 

 
 

Магнит өрісінің негізгі сипаттамасы магниттік индукция (В) болып 
табылады, оның мәнін оларға перпендикуляр аудан бірлігі арқылы өтетін 
күш сызықтарының санымен анықтауға болады. [1] 

Индукция В = Ф/S формуласы бойынша анықталады, 
Мұндағы: Ф-магнит ағыны, Вб; S-Қима ауданы, м2. 
Магниттік индукция бірлігі-тесла. Тесла-1А электр тогы бар 

өткізгіштің өрісіне перпендикуляр орналасқан әр метрге 1Н күш әсер ететін 
өрістің индукциясы. 

Магнит өрісіндегі заттың магниттелуін сипаттау үшін оны магнит 
өрісіне орналастырған кезде пайда болатын заттың механикалық моментіне 
тең магниттік момент (М) қолданылады. 

Заттың магниттелуі I (немесе магниттелу қарқындылығы) - бұл оның 
көлем бірлігіне тағайындалған магниттік момент V  

I = M/V. 
Магнит өрісі ng қарқындылығымен сипатталады, яғни F күші, ол 

өрістің белгілі бір нүктесінде m оң магниттік массасының бірлігіне әсер етеді 
және метрге ампермен өлшенеді (A/M) : H = F/m. 

Магниттік индукция B=μμ0H қатынасында магнит өрісінің кернеуіне 
байланысты, 
мұндағы: μ-ортаның салыстырмалы магниттік өткізгіштігі; μ0 - магниттік 
тұрақты μ0 = 1,256×10-6 Гн/м). 

Магнит өрістері өрістің кез-келген нүктесіндегі кернеу мөлшері мен 
бағыты бірдей болған кезде біртекті болуы мүмкін және бұл шарт 
сақталмаған кезде гетерогенді болады. 

Магнит өрісі өріске орналастырылған заттың бөлшегіне әсер ететін 
күш FM магниттік күші деп аталады. Бұл заттың нақты магниттік 
сезімталдығының мөлшеріне және магнит өрісінің күшіне немесе оның 
кернеуіне байланысты. 

Нақты магниттік сезімталдыққа байланысты минералдар шартты түрде 
үш негізгі топқа бөлінеді: 

* магниттік сезімталдығы жоғары магниттік немесе ферромагниттік 
минералдар χ > 4×10-5 м3 / кг. Оларға жасанды және табиғи магнетит, 
маггомит, титаномагнетит, франклинит және пирротин жатады; 

* меншікті магниттік сезімталдығы 1,26×10-7< χ <0,75 ×10-5 м3/кг 
төмен магниттік немесе парамагниттік минералдар. Оларға темір, марганец, 
хром, ильменит, вольфрам, Анар, биотит және т. б. бірқатар оксидтер, 
гидроксидтер мен карбонаттар жатады.; 

* магниттік емес немесе диамагниттік минералдар, магниттік 
сезімталдығы χ < 1,26×10-7 м3 / кг. Оларға кварц, кальцит, дала шпаты, 
касситерит, апатит, мусковит және т. б. жатады.] 

Магниттік байытуды қолданудың міндетті шарты-бөлінетін 
минералдардың магниттік қасиеттерінің жеткілікті контрастылығы, яғни егер 
белгілі бір магниттік сезімталдық сәйкесінше χ1 және χ2 болса, онда χ1 / χ2 
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қатынасы бірліктен үлкен болуы керек (іс жүзінде кем дегенде 3-5). Бұл 
қатынас магниттік байытудың селективті коэффициенті деп аталады. 

Магниттік сепараторларда жоғары магниттік минералдарды алу үшін 
кернеуі 120-150 кА/м дейін салыстырмалы түрде әлсіз магнит өрістері 
қолданылады. Әлсіз магниттік минералдарды алу үшін 800-1500 кА/м және 
одан жоғары кернеулі күшті магнит өрістері қолданылады. Магниттік емес 
минералдар тіпті жоғары кернеулі өрістерде де алынбайды. 

 
1.20-сурет - Сепараторлардың магниттік жүйелері: а-тұйықталған; б-ашық. 

 
Магниттік әдістер қара металл кендерін байыту үшін, сирек кездесетін 

және түсті металл концентраттарын жақсарту кезінде, ауыр орта байыту 
кезінде жоғары магниттік салмақтарды қалпына келтіру үшін, фосфорит 
кендерінен, кварц құмдарынан және басқа материалдардан темір қоспаларын 
алып тастау үшін кеңінен қолданылады. 

Сепараторлардың магниттік өрістері. Магнитті байыту кезінде тек 
біртекті емес магнит өрістері қолданылады. Мұндай өрістер сепаратордың 
магниттік жүйесінің полюстерінің сәйкес пішіні мен орналасуымен 
жасалады. Магниттік жүйелер ашық және жабық болып бөлінеді. 

1.20 а суретте екі полюстен тұратын тұйықталған магниттік жүйе 
көрсетілген, оның бір S - полюсі айналмалы барабан, ал екінші полюсі N-
қозғалмайтын бекітілген жазықтық. h - қашықтығы бар полюстер арасындағы 
кеңістік сепаратордың жұмыс аймағын құрайды. Жабық магниттік жүйесі бар 
ceпараторлардағы аймағының полюстері арасындағы бұл қашықтық аз 
(әдетте 6 мм-ден аспайды), бұл үлкен қашықтықта қарқынды өрісті құру 
қиындықтарымен түсіндіріледі. Сондықтан осы типтегі сепараторлардағы 
байытылған материалдың мөлшері 3-5 мм-ден аспайды.   

Ашық магниттік жүйелер тұрақты немесе ауыспалы полярлығы бар 
бірқатар полюстерден тұрады, олардың шеттері тегіс немесе цилиндрлік 
бетінде орналасқан. Ашық магниттік жүйесі бар Сепараторлардың жұмыс 
органы (барабан, ролик) мен ваннаның түбі арасында үлкен қашықтық бар, 
сондықтан олар материалды 100 мм-ге дейін байыта алады (құрғақ бөлу 
кезінде). [3] 
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жасалады. Магниттік жүйелер ашық және жабық болып бөлінеді. 

1.20 а суретте екі полюстен тұратын тұйықталған магниттік жүйе 
көрсетілген, оның бір S - полюсі айналмалы барабан, ал екінші полюсі N-
қозғалмайтын бекітілген жазықтық. h - қашықтығы бар полюстер арасындағы 
кеңістік сепаратордың жұмыс аймағын құрайды. Жабық магниттік жүйесі бар 
ceпараторлардағы аймағының полюстері арасындағы бұл қашықтық аз 
(әдетте 6 мм-ден аспайды), бұл үлкен қашықтықта қарқынды өрісті құру 
қиындықтарымен түсіндіріледі. Сондықтан осы типтегі сепараторлардағы 
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Ашық магниттік жүйелер тұрақты немесе ауыспалы полярлығы бар 
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Жұқа ұсақталған жоғары магниттік минералдардың магниттік бөліну 
процесі магниттік және механикалық түрде түсірілген магниттік емес 
бөлшектер мен көшеттерден тұратын флокулалардың (агрегаттардың) пайда 
болуымен бірге жүреді. Магниттік флокуляция құбылысы байыту 
тиімділігіне әсер етеді, магниттік концентраттың сапасын төмендетеді. Таза 
магниттік өнімді алу үшін барабан ауыспалы полярлықпен магниттік 
жүйенің айналасында айналғанда, магниттік материалдың түйірлері бір 
полюстен екіншісіне ауысқан кезде қайта бағытталады, нәтижесінде 
магниттік бөлшектер флокулалардың бұзылуымен және олардан магниттік 
емес бөлшектердің түсуімен араласады. Бірақ жүгіретін өрістің 
полярлығының өзгеру жиілігі барабанның айналу жылдамдығына 
байланысты және флокулалардың тиімді жарылуы үшін әрдайым жеткіліксіз. 
Сондықтан жоғары жиілікті өрісті құру үшін үш фазалы токтың 
электромагниттік жүйелері, тербелмелі жүйелер және т. б. қолданылады. 
Мұндай жүйелері бар сепараторлар жоғары өнімділік пен байыту тиімділігіне 
ие. 

Әдебиет: 1 негіз. [149 - 163], 2 негіз. [158-1165], 3 негіз. [308 - 326] 
Электр байыту әдістері. Электрлік байыту дегеніміз-минералдардың 

электрлік қасиеттерінің айырмашылығына негізделген электр өрісіндегі 
бөліну процесі. Бұл қасиеттер электр өткізгіштік, диэлектрлік тұрақты, 
трибоэлектрлік эффект (үйкеліс арқылы электрлендіру), байланыс 
потенциалы, пироэлектрлік эффект және т. б. Электр бөлу кезінде негізінен 
электр өткізгіштік, диэлектрлік өткізгіштік, үйкеліс электрленуі және адгезия 
(адгезия) минералды айырмашылықтар қолданылады. 

Бөлшектердің бөліну әсерін қалыптастыру немесе күшейту үшін олар- 
бір немесе басқа жолмен зарядтаңыз. Бөлінетін бөлшектерді зарядтаудың 
негізгі әдістері: зарядталған электродпен байланыс; корона разрядының 
электр өрісінде немесе A - және b-сәулеленудің көмегімен иондану; үйкеліс 
арқылы электрлендіру, зарядтарды индукциялау; қыздыру немесе осы 
әдістердің әртүрлі комбинациясы (мысалы, зарядталған электродпен 
байланыс және ионизация және т.б.). 

Электр өрісі мен электр заряды бар бөлшектердің өзара әрекеттесу 
сипаты бөліну кезіндегі олардың қозғалыс траекториясындағы 
айырмашылықтарды анықтайды. Егер екі дене бірдей зарядтармен 
электрлендірілсе, онда мұндай денелер өзара итеріліп, әр түрлі зарядтармен 
электрлендіріледі. Кулон тапқан екі нүктелік зарядтың өзара әрекеттесу Заңы 
(1785) келесідей: екі нүктелік заряд өзара әрекеттесетін F күші олардың е1 
және e2 зарядтарының көбейтіндісіне тура пропорционал, олардың 
арасындағы r қашықтығының квадратына кері пропорционал және осы 
зарядтарды қосатын түзу сызыққа бағытталған 

F=K е1 e2 / r2, 
мұндағы: К-ортаның диэлектрлік өткізгіштігіне байланысты 
пропорционалдылық коэффициенті, К=1/ε (ε - берілген ортадағы Е өрісінің 
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кернеулігі оның вакуумдағы Е0 кернеулігімен салыстырғанда қаншалықты 
төмендейтінін көрсететін ортаның диэлектрлік тұрақтысы, ε = Е0 / Е). 

Электрлік зарядталған бөлшектің айналасындағы кеңістікте немесе екі 
зарядталған бөлшектердің арасында электр өрісі пайда болады.  

 
1.21-сурет - Электр өрістерінің конфигурациясы: 

а, б-тиісінше оң жəне теріс зарядтардың нүктелік зарядтары; в-жақын 
нүктелі əр түрлі зарядтар; г-бірдей, бірдей; д-əр түрлі зарядталған 

пластиналар арасында; е-əр түрлі зарядталған сым мен пластина арасында 
1.21-суретте электр өрістерінің әртүрлі конфигурациялары көрсетілген. Егер 
электр өрісінің күш сызықтары параллель орналасса (1.21 д-сурет), мұндай 
өріс біртекті деп аталады, егер ол болмаса, өріс біртекті емес (1.21 - сурет, А-
г, е). 

Электр өрісінің күш сызықтарының қарқындылығы оны анықтайды 
өрістің берілген нүктесінде орналастырылған оң зарядқа әсер ететін F 
күшінің қатынасына сандық тең және бір метрге вольтпен көрсетілген Е 
кернеуі (В/м) 

E = F/e. 
Демек, өріс зарядталған Денеге әсер ететін күш F = Ee. 
Электр және механикалық күштердің өзара әрекеттесуі нәтижесінде 

сепаратордың жұмыс аймағында әртүрлі зарядталған бөлшектер бөлінеді. 
Бөлшекке әсер ететін негізгі электр күштері: Кулон, айна, пондемотор 

және трибоадгезион. 
Электр күштерінің әрекеті электр өрісінің параметрлерімен 

анықталады. 
Электрлік байытудың тиімділігі материалдың мөлшері мен 

ылғалдылығына, оның шаңдануына, бөлінетін минералдардың беткі күйіне 
байланысты. 

Барабан сепараторларында байытудан бұрын материалды мөлшері 
бойынша жіктеу керек, өйткені жіктелмеген материалда центрифугалық 
күштер электр күштерінің әсерін төмендете алады. Бастапқы материалдың 
жоғары ылғалдылығында оны кептіру қажет, өйткені жоғары ылғалдылықта 
бөлшектердің бір-біріне жабысып қалу ықтималдығы күрт артады. Электр 



43
 

 

кернеулігі оның вакуумдағы Е0 кернеулігімен салыстырғанда қаншалықты 
төмендейтінін көрсететін ортаның диэлектрлік тұрақтысы, ε = Е0 / Е). 

Электрлік зарядталған бөлшектің айналасындағы кеңістікте немесе екі 
зарядталған бөлшектердің арасында электр өрісі пайда болады.  

 
1.21-сурет - Электр өрістерінің конфигурациясы: 

а, б-тиісінше оң жəне теріс зарядтардың нүктелік зарядтары; в-жақын 
нүктелі əр түрлі зарядтар; г-бірдей, бірдей; д-əр түрлі зарядталған 

пластиналар арасында; е-əр түрлі зарядталған сым мен пластина арасында 
1.21-суретте электр өрістерінің әртүрлі конфигурациялары көрсетілген. Егер 
электр өрісінің күш сызықтары параллель орналасса (1.21 д-сурет), мұндай 
өріс біртекті деп аталады, егер ол болмаса, өріс біртекті емес (1.21 - сурет, А-
г, е). 

Электр өрісінің күш сызықтарының қарқындылығы оны анықтайды 
өрістің берілген нүктесінде орналастырылған оң зарядқа әсер ететін F 
күшінің қатынасына сандық тең және бір метрге вольтпен көрсетілген Е 
кернеуі (В/м) 

E = F/e. 
Демек, өріс зарядталған Денеге әсер ететін күш F = Ee. 
Электр және механикалық күштердің өзара әрекеттесуі нәтижесінде 

сепаратордың жұмыс аймағында әртүрлі зарядталған бөлшектер бөлінеді. 
Бөлшекке әсер ететін негізгі электр күштері: Кулон, айна, пондемотор 

және трибоадгезион. 
Электр күштерінің әрекеті электр өрісінің параметрлерімен 

анықталады. 
Электрлік байытудың тиімділігі материалдың мөлшері мен 

ылғалдылығына, оның шаңдануына, бөлінетін минералдардың беткі күйіне 
байланысты. 

Барабан сепараторларында байытудан бұрын материалды мөлшері 
бойынша жіктеу керек, өйткені жіктелмеген материалда центрифугалық 
күштер электр күштерінің әсерін төмендете алады. Бастапқы материалдың 
жоғары ылғалдылығында оны кептіру қажет, өйткені жоғары ылғалдылықта 
бөлшектердің бір-біріне жабысып қалу ықтималдығы күрт артады. Электр 

 
 

күштерінің аз мөлшеріне байланысты электрлік байыту, әдетте, мөлшері 3 
мм-ден аз құрғақ материалдар үшін қолданылады. 

Бастапқы материалдағы шаң мөлшері көп болған кезде оны электр 
сепарациясынан бұрын тазарту қажет, өйткені шаң тәрізді бөлшектер 
үлкенірек болып, бөлудің селективтілігін нашарлатады. 

Егер минералдардың электрлік қасиеттеріндегі табиғи айырмашылық 
оларды тиімді зарядтау үшін жеткіліксіз болса, дайындық әдістерін 
қолдануға болады - реагент және жылу. Бастапқы материалды селективті 
әсері бар әртүрлі реактивтермен өңдеген кезде олардың бетінің күйін дұрыс 
бағытта өзгертуге болады. Реагенттермен өңдеу құрғақ тәсілмен (реагент 
буымен, бүркумен) немесе сулы ортада жүргізілуі мүмкін. 

Байытудың электрлік әдістері сирек жер кендерін байыту үшін, кейбір 
кен және кен емес концентраттарды жақсарту үшін қолданылады. [1] 

Электр сепараторлары. Өнеркәсіпте ең көп қолданылатын электр 
(электростатикалық) және трибоэлектростатикалық бөлу түрлері болды. 

СБ - да электр тогын жүргізу қабілетіне қарай электр тогын жақсы 
өткізетін 102 - 103 См/м меншікті электрөткізгіштігі бар өткізгіштерге 
(металдарға) бөлінеді; электр тогын өткізбейтін <10~8 см/м меншікті 
электрөткізгіштігі бар өткізгіштер (диэлектриктер немесе оқшаулағыштар) 
және 10-10~8 См/М меншікті электрөткізгіштігі бар жартылай өткізгіштер, 
электр тогын нашар өткізетін. Бұл бөлу шартты болып табылады, өйткені 
кейбір температурада кейбір диэлектриктер өткізгіштер, ал басқаларында 
жоғары өткізгіштер болып табылады. 

Электр өткізгіштігі бойынша бөлуге арналған сепараторлар. Электр 
өткізгіштігі бойынша минералдарды бөлу үшін электростатикалық және 
электр сепараторлары қолданылады. Минералды қоспаны бөлу ауа 
ортасында жүзеге асырылады. 

Кез-келген электр сепараторында бөлшектерді зарядтауға арналған 
зарядтағыш, бөлшектерді бөлу жүзеге асырылатын бөлу аймағы және 
зарядтағышты қуаттауға арналған Жоғары кернеу көзі болуы керек. 

Дизайн бойынша барабан мен камералық сепараторлар кең таралған. 
 

 
1.22-сурет - Барабан сепараторларының схемалары:  

а-электростатикалық; б-тəждік; в-тəждік-электростатикалық  
(HP-өткізгіштер; ПП-өнеркəсіптік өнім; ПР-өткізгіштер) 
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Электрөткізгіштігі бойынша минералдарды бөлуге арналған барабан 
сепараторларының негізгі схемалары 1.22-суретте көрсетілген. 

Электр сепараторында бөлінетін минералдардың бөлшектері 
зарядтарды зарядталған электродпен тікелей байланыс арқылы алады (1.22 а 
сурет). 3-бункерден алынған бастапқы материал 
зарядталған айналмалы барабан 2 (электрод), онда жоғары өткізгіштігі бар 
бөлшектер тез зарядталады және көп заряд алады, ал электр өткізгіш емес 
бөлшектер баяу зарядталады және елеусіз болады заряд (тек электродпен 
байланысқан жерде), дерлік зарядталмайды. Зарядталған бөлшектер 
барабаннан шығарылады (бірдей зарядтардың әсерінен), өткізгіштер үшін 
қабылдағышқа түседі, ал электр өткізбейтін бөлшектер жолдың бағытын 
өзгертпейді және өткізгіштер үшін қабылдағышқа түседі немесе барабанда 
ұсталады және щеткалармен алынады 1. Аралық өнім өнеркәсіптік өнім үшін 
қабылдағышқа бөлінеді. Сепаратор 4 электродынан бөлшектерді қосымша 
зарядтауды қамтамасыз етеді. Байытудың жақсы нәтижелері бөлінетін 
бөлшектердің электр өткізгіштігінің айтарлықтай айырмашылығымен 
алынады. 

Тәж сепараторында (22-сурет, б) бөлшектердің бөлінуі тәж разрядының 
өрісінде жүреді. Тәждік разряд кезінде екі электродқа, олардың біреуі 
қисықтық радиусы аз (сым, нүкте), ал екіншісі қисықтық радиусы үлкен 
немесе жазық болса, потенциалдар айырмасы қолданылады. 

Гетерогенді электр өрісі көлге түседі, оның жұқа электродтағы кернеуі 
жазықтыққа қарағанда әлдеқайда жоғары. Осының арқасында жұқа 
электродтың жанында жарқыраған кеңістік пайда болады, ол корона разряды 
деп аталады, ауа ионизациясымен және электродтар арасында токтың пайда 
болуымен бірге жүреді. Жұқа электрод коронация деп аталады, керісінше - 
тұнба. 

3-бункерден алынған бастапқы материал 2-ші айналмалы барабанға 
(шөгінді электрод) жұқа қабатпен беріледі, оған қарсы 5-ші тәждік электрод 
орналасқан, әдетте жоғары кернеу тогы берілетін теріс белгі. Электрод 
аралық кеңістікте оң ауа иондары корона электродына өтіп, зарядтарын 
береді. Теріс иондар интерэлектродтық кеңістікті толтырады және осы 
кеңістікке енетін бастапқы материал теріс зарядталады. Зарядтау кезінде 
бөлшектер Жерге тұйықталған барабанда болғандықтан, олар бір уақытта 
және разрядталады. 

Жоғары электр өткізгіштігі бар бөлшектер тәждің разряд аймағынан 
шығып, барабанға тез шығарылады және орталықтан тепкіш күштер одан 
өткізгіштерге арналған қабылдағышқа тасталады. Электрөткізгіш емес 
немесе электрөткізгіштігі төмен бөлшектер зарядын баяу береді, барабанның 
бетінде ұсталады және құлап кетеді немесе 1 щеткамен өткізгіштер үшін 
қабылдағышқа шығарылады. Аралық өнім өнеркәсіптік өнім үшін 
қабылдағышқа бөлінеді. 

Ең көп таралған корона-электростатикалық сепараторлар (22-сурет, в). 
Олар корона сепараторларынан корона электродымен бірдей белгінің кернеуі 
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Электрөткізгіштігі бойынша минералдарды бөлуге арналған барабан 
сепараторларының негізгі схемалары 1.22-суретте көрсетілген. 

Электр сепараторында бөлінетін минералдардың бөлшектері 
зарядтарды зарядталған электродпен тікелей байланыс арқылы алады (1.22 а 
сурет). 3-бункерден алынған бастапқы материал 
зарядталған айналмалы барабан 2 (электрод), онда жоғары өткізгіштігі бар 
бөлшектер тез зарядталады және көп заряд алады, ал электр өткізгіш емес 
бөлшектер баяу зарядталады және елеусіз болады заряд (тек электродпен 
байланысқан жерде), дерлік зарядталмайды. Зарядталған бөлшектер 
барабаннан шығарылады (бірдей зарядтардың әсерінен), өткізгіштер үшін 
қабылдағышқа түседі, ал электр өткізбейтін бөлшектер жолдың бағытын 
өзгертпейді және өткізгіштер үшін қабылдағышқа түседі немесе барабанда 
ұсталады және щеткалармен алынады 1. Аралық өнім өнеркәсіптік өнім үшін 
қабылдағышқа бөлінеді. Сепаратор 4 электродынан бөлшектерді қосымша 
зарядтауды қамтамасыз етеді. Байытудың жақсы нәтижелері бөлінетін 
бөлшектердің электр өткізгіштігінің айтарлықтай айырмашылығымен 
алынады. 

Тәж сепараторында (22-сурет, б) бөлшектердің бөлінуі тәж разрядының 
өрісінде жүреді. Тәждік разряд кезінде екі электродқа, олардың біреуі 
қисықтық радиусы аз (сым, нүкте), ал екіншісі қисықтық радиусы үлкен 
немесе жазық болса, потенциалдар айырмасы қолданылады. 

Гетерогенді электр өрісі көлге түседі, оның жұқа электродтағы кернеуі 
жазықтыққа қарағанда әлдеқайда жоғары. Осының арқасында жұқа 
электродтың жанында жарқыраған кеңістік пайда болады, ол корона разряды 
деп аталады, ауа ионизациясымен және электродтар арасында токтың пайда 
болуымен бірге жүреді. Жұқа электрод коронация деп аталады, керісінше - 
тұнба. 

3-бункерден алынған бастапқы материал 2-ші айналмалы барабанға 
(шөгінді электрод) жұқа қабатпен беріледі, оған қарсы 5-ші тәждік электрод 
орналасқан, әдетте жоғары кернеу тогы берілетін теріс белгі. Электрод 
аралық кеңістікте оң ауа иондары корона электродына өтіп, зарядтарын 
береді. Теріс иондар интерэлектродтық кеңістікті толтырады және осы 
кеңістікке енетін бастапқы материал теріс зарядталады. Зарядтау кезінде 
бөлшектер Жерге тұйықталған барабанда болғандықтан, олар бір уақытта 
және разрядталады. 

Жоғары электр өткізгіштігі бар бөлшектер тәждің разряд аймағынан 
шығып, барабанға тез шығарылады және орталықтан тепкіш күштер одан 
өткізгіштерге арналған қабылдағышқа тасталады. Электрөткізгіш емес 
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Олар корона сепараторларынан корона электродымен бірдей белгінің кернеуі 

 
 

қолданылатын қосымша ауытқу электродының 4 болуымен ерекшеленеді. 
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Трибоэлектростатикалық сепараторлар. Осы типтегі сепараторлар 
электр өткізбейтін минералдардан тұратын қоспаларды бөлу үшін 
қолданылады. Бөлу алдында бөлшектер бір-біріне және аппараттың жеке 
бөліктеріне үйкеліс арқылы зарядталады. Үйкелетін бөлшектердің үлкен 
жанасу аймақтарында жоғары тершеңдік зарядтар алынады. 
Трибоэлектростатикалық барабан сепараторының схемасы 1.23-суретте 
көрсетілген. Бастапқы материал алдын-ала қарқынды араласады  

 
1.23-сурет - Трибоэлектростатикалық барабан сепараторының схемасы 

зарядтау құрылғысы (электризатор) 1. Араластыру ауа ағынымен, 
дискілердің айналуымен, араластырғышпен, пластинаның дірілімен және т. б. 
жүзеге асырылуы мүмкін. Араластыру процесінде кейбір минералды 
бөлшектер (белгілі бір жағдайларда) тек оң зарядтарды алады, ал басқалары 
тек теріс зарядтарды алады. Материал 2 айналмалы барабанға түседі, оған 
қарсы 3 цилиндрлік электростатикалық электрод орналасқан. Оң зарядталған 
бөлшектер теріс электродқа ауытқып, тиісті қабылдағышқа түседі, ал теріс 
зарядталған бөлшектер басқа бағытта ауытқып, қабылдағышқа түседі. 

Сепараторлар әдетте бірнеше сериялы катушкалардан тұрады және 
пироэлектрлік электрлендіруге бейім минералдарды байыту кезінде қосымша 
пироэлектрлік әсер жасау үшін бастапқы материалды қыздыру мүмкіндігін 
ұсынады. 

Трибоадгезиялық сепарация кезінде молекулярлық ілінісу күштері 
(адгезия) есебінен барабанға жұқа дисперсті бөлшектердің жабысу әсері 
пайдаланылады [3]. 

Әдебиет: 1 негіз. [163 - 169], 2 негіз. [168-170], 3 негіз. [330 - 339] 
Байытудың арнайы әдістері. Қолмен және механикалық кенді 

іріктеу және жыныстарды таңдау. Таңдамалы ұсақтау және 
декрипитация 

Байыту әдісі ретінде қолмен кен қазу және тау жыныстарын таңдау 
бөлінетін материалдардың сыртқы белгілеріндегі айырмашылықты - дәннің 
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түсі, жылтырлығы, пішінін пайдалануға негізделген. Пайдалы қазбалардың 
жалпы массасынан әдетте аз материал таңдалады. Пайдалы қазбадан құнды 
компонент алынған жағдайда, бос тау жынысы - тау жыныстарын таңдау 
кезінде операция кен қазу деп аталады. 

Қолмен кен қазу және жыныстарды таңдау еңбекті қажет ететін және 
қымбат тұратын процестер болып табылады, олар сирек және тек 
механикалық немесе химиялық байыту қолданылмайтын немесе оларды 
қолдану бөлудің қажетті сапасын қамтамасыз етпейтін жағдайларда ғана 
қолданылады (мысалы, асыл тастарды, жапырақты слюданы, ұзын талшықты 
асбесті және т.б. алу кезінде). [1] 

Мүмкін болған жерде қолмен кен бөлу механикаландырылған кенмен 
ауыстырылады (фотометриялық, радиометриялық сұрыптау және т.б.). 

Алдын ала екі сыныпқа бөлінген ірілігі 150-ден мм дейінгі кендерді 
механикаландырылған оптикалық сұрыптау үшін Цнииол және 
"Буревестник"ҮЕҰ әзірлеген фотометриялық сепаратор қолданылуы мүмкін. 
Оның жұмысы минералдардың жарықты шағылыстыру қабілетіндегі 
айырмашылықтарды қолдануға негізделген. Сепараторда бастапқы кенді 
жеке бөліктерге бөлетін кесекті қоректендіргіш, осы кен бөліктерін 
оптикалық камераға беретін таспалы конвейер, пневматикалық құрылғыны 
сұрыптайтын, кесектерді қажетті бункерге тастайтын болады. 

 
1.24-сурет - Фотометриялық сепаратордың жұмыс схемасы 

Фотометриялық сепаратордың оптикалық камерасына түсетін кеннің 
бір бөлігі (1.24-сурет) 4 қыздыру лампасы, 5 айна, 3 диафрагма және 2 
поляроидпен құрылған поляризацияланған жарық сәулесімен 
жарықтандырылады. Кен бөлігінен шағылысқан жарық сәулесі поляроид 14, 
объектив 13, айналмалы сканерлеу дискісіндегі 12 тесік 11, конденсатор 10 
арқылы өтіп, тіркеу сенсорына түседі 9. 

Датчиктен 8 күшейту және кемсіту блогы арқылы сигнал 6 басқару 
блогына, содан кейін 15 пневматикалық клапанмен басқарылатын 7 қуат 
күшейткішіне түседі, ол қасиеттері бойынша әртүрлі бөліктердің екі түрлі 
бункерге түсуін жүзеге асырады. Датчик пен пневмоклапанның синхронды 
жұмысын жүзеге асыру үшін кен бөлігінің түсуін тіркеу 1-арнамен 
жүргізіледі. 

Радиоактивті кендерді механикаландырылған кен бөлуде 
радиометриялық бөлу кеңінен қолданылады. Радиометриялық 
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оптикалық камераға беретін таспалы конвейер, пневматикалық құрылғыны 
сұрыптайтын, кесектерді қажетті бункерге тастайтын болады. 

 
1.24-сурет - Фотометриялық сепаратордың жұмыс схемасы 
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арқылы өтіп, тіркеу сенсорына түседі 9. 

Датчиктен 8 күшейту және кемсіту блогы арқылы сигнал 6 басқару 
блогына, содан кейін 15 пневматикалық клапанмен басқарылатын 7 қуат 
күшейткішіне түседі, ол қасиеттері бойынша әртүрлі бөліктердің екі түрлі 
бункерге түсуін жүзеге асырады. Датчик пен пневмоклапанның синхронды 
жұмысын жүзеге асыру үшін кен бөлігінің түсуін тіркеу 1-арнамен 
жүргізіледі. 

Радиоактивті кендерді механикаландырылған кен бөлуде 
радиометриялық бөлу кеңінен қолданылады. Радиометриялық 

 
 

сепараторлардың жұмыс принципі фотометрияға ұқсас, тек айырмашылығы-
радиоактивті сәулеленудің әсерінен кен бөліктерін кесуге арналған импульс 
пайда болады. [2] 

Таңдамалы ұсақтау кен түзуші компоненттердің механикалық 
беріктігіндегі айырмашылыққа негізделген. Кейбір минералдар, аз берік, 
ұсақтау (ұсақтау) процесінде оңай ыдырайды және кішігірім сыныптарға 
ауысады, ал басқалары берік, қиын және үлкен сыныптарда қалады. 

Бұл материалдың кейінгі жіктелуі әртүрлі құнды компоненттері бар 
өнімдерді алуға мүмкіндік береді. Селективті ұсақтау және ұнтақтау көмір 
мен тақтатастарды, құрылыс материалдарын, асбестті, құрамында магний бар 
және фосфорит кендерін және т. б. байыту кезінде қолданылады. 

Декрипитация жеке минералдардың қыздыру және кейіннен тез 
салқындату кезінде жарылу (бұзылу) қабілетіне негізделген. 

Декипитация процесінде кенді бұзу кен түзуші минералдардың кеңею 
және жылу өткізгіштік коэффициенттеріндегі айырмашылықтарға, кейбір 
минералдардағы кристалдану ылғалының булануына және булану кезінде 
қатты ішкі қысымның пайда болуына байланысты болады. Үлкен кристалдар 
түзетін және бірнеше аллотропты модификацияларда болатын өте айқын 
адгезиясы бар минералдар крекинг қабілетіне ие. 

Жарылған минералдарды жарылмаған минералдардан бөлу елеу 
арқылы жүргізіледі. Декрипитация сподумен кендерін байыту кезінде 
қолданылады және өнімдегі құнды компоненттің мөлшерін 0,2 мм-ден үш есе 
арттыруға мүмкіндік береді. Декрипитациялау кезінде ірілігі -20 (50)+0,2 мм 
кенді құбырлы айналмалы пештерде 1000-1200°с дейін қыздырады және 
салқындатады. 

Күйдірілген кен диірмендерде ұсақталып, 0,2 мм мөлшеріне қарай 
себіледі (немесе жіктеледі). Декипитация әдісі флюорит пен барит кендерін 
байыту кезінде де қолданыла алады. [3] 

Әдебиет: 1 негіз. [169 - 179], 2 негіз. [171-174], 3 негіз. [341-346] 
Байытудағы көмекші процестер. Флотация концентраттарында көп 

мөлшерде су бар, бұл оларды металлургиялық пештерде сақтауды, 
тасымалдауды және өңдеуді қиындатады. 

Сондықтан олар дегидратацияға ұшырайды, яғни.олардан артық су 
қоюлану және сүзу арқылы алынады. Қоюлану концентраттардағы судың 
(ылғалдың) мөлшерін әдетте 40 - 50 - ге дейін, сирек 30 - 35% - ға дейін, ал 
сүзу 8-12% - ға дейін азайтуға мүмкіндік береді. Құрамында 8-12% ылғал бар 
концентраттар сақтау және тасымалдау үшін салыстырмалы түрде ыңғайлы. 
Алайда, кейбір жағдайларда концентраттардағы ылғалды 1-2% дейін азайту 
қажет. Мұндай жағдайларда концентраттар кептіріледі. [1] 

Қоюлану-бұл дегидратация процесі, онда байыту өнімдерінен суды 
кетіру қарапайым тұндыру әдісімен жүреді. Бұл жағдайда қатты бөлшектер 
астында .өз салмағының әсерінен тұндырғыштың түбіне тұнады, ал 
тазартылған су оның шеттері арқылы құйылады. Байыту өнімдерін қоюлау 
үшін цилиндрлік қалыңдатқыштар қолданылады. 
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Қойыртпақты қалыңдатқышта қоюлау процесі бірнеше сатыда жүреді. 
Схемалық түрде ол 1.25-суретте көрсетілген. Целлюлоза бөлшектердің еркін 
түсу аймағына енеді. Осы аймақтың үстінде а жарықтандыру аймағы 
орналасқан, ал нейзонның астында С және D тығыздау аймағы және, сайып 
келгенде, қоюландырылған целлюлоза аймағы Е. 

 
2.16-сурет - Қойылту процесінің сызбасы 

Қоюлану жылдамдығы материалдың үлкендігіне және қатты бөлшектер 
беттерінің қасиеттеріне байланысты. Бұл жағдайда коагуляция құбылысы 
ерекше рөл атқарады, яғни.жұқа бөлшектердің бір-біріне жабысып, үлкен 
қабыршақтарды қалыптастыру қабілеті. 

 
1.26-сурет - Орталық жетегі бар қойылтқыштың жалпы көрінісі 

Флотация зауыттарында цилиндрлік қойылтқыштардың екі түрі 
қолданылады: орталық жетегі бар қойылтқыш және перифериялық жетегі бар 
қойылтқыш. 

Орталық жетегі бар қойылтқыш 1.26 суретте көрсетілген. Ол ағаш, 
темір немесе темірбетон 6 құмырасынан және төменгі жағында 7 және 8 
рейкалары бар орталық тік біліктен тұрады. Қойылтылатын пульпа 1 науасы 
арқылы қойылтқыштың орталық бөлігіне түседі.   

Пульпаның қатты бөлшектері біртіндеп түбіне түсіп, жоталармен 
қойылтқыштың түбіндегі түсіру тесігіне ауысады, сол жерден 2-құбыр 
арқылы диафрагмалық сорғы 4 шығарылады. Тазартылған су айналма жолға 
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Қойыртпақты қалыңдатқышта қоюлау процесі бірнеше сатыда жүреді. 
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құйылады 3. Орталық тік білік конустық берілістердің көмегімен жеке электр 
қозғалтқышымен айналады. Тік біліктің жоғарғы ұшын арнайы ферма 
қолдайды. Тырмалар мен тік білік 5 бұрандалы беріліс көмегімен белгілі бір 
биіктікке көтеріліп, түсе алады. Тік білік 0,5 - 1 айн/мин жылдамдықпен 
айналады. 

Перифериялық жетекті қойылтқыштарда құмыраның диаметрі 30 және 
тіпті 100 м жетеді. Перифериялық жетегі бар қойылтқыш тек жетек 
механизмінің құрылғысымен ерекшеленеді. Бұл қойылтқышта сыдырғыш 
(тырма) мен білік арнайы арбада орналасқан электр қозғалтқышымен 
қозғалады.  Теілілешка қойылтқыштың шеткі қабырғаларында орналасқан 
рельс бойымен қозғалады. [2] 

Сүзу. Сүзу сияқты жиілету білдіреді процесс сусыздандыру. Флотация 
зауыттарында ол ылғалдың минималды мөлшері бар концентраттарды алу 
үшін қоюландырылған концентраттардан суды кетіру үшін қолданылады. 

Сүзу процесі кеуекті тіндердің немесе басқа кеуекті бөлімдердің судың 
өтуіне және қатты бөлшектердің сақталуына байланысты қасиеттеріне 
негізделген. Суды кетіру матаның екі жағындағы қысымның 
айырмашылығына байланысты. Қысым айырмасы матаның үстіндегі 
қосымша (атмосфералық қысымнан жоғары) қысыммен немесе матаның 
астындағы жұқарумен жасалады. 

Ұлпаның тері тесігінен өтетін целлюлозаның сұйық бөлігі фильтрат 
деп аталады, ал матаның бетінде орналасқан қатты бөлік торт деп аталады. 

 
1.27-сурет - Дискілі вакуум-филтьрлі сүзгі 

Байыту өнімдерін сүзу үшін сүзгілер деп аталатын құрылғылар 
қолданылады. Мерзімді және үздіксіз конвейерлер ерекшеленеді. 
Флотациялық байыту фабрикаларында дискілі және барабанды (үздіксіз 
әрекет ететін) сүзгілер кеңінен қолданылады. 

Дискілік вакуум-фильтрлі сүзгі үздіксіз жұмыс істейтін аппараттардың 
қатарына жатады. Ондағы сүзу арнайы вакуумдық сорғылардың көмегімен 
сүзгі шүберегінің астында пайда болған сиретудің салдарынан болады . Диск 
сүзгісінің жалпы көрінісі 1.27 суретте көрсетілген. Ол қуыс білікке 
орнатылған және 1 шұңқырында орналасқан 2 дискілерден тұрады. 
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Дискілер бірден сегізге дейін болуы мүмкін. Сүзгі дискілері бірнеше 
алынбалы секторлардан тұрады. Секторлардың бетінде суды ағызу және 
Сығылған ауа секторына өту үшін ішкі каналмен байланысатын ойықтар бар. 
Әрбір сектор сүзгі шүберегінен жасалған көйлекпен жабылған және қуыс 
біліктің ұяларына саптамамен салынған. Сүзгі секторларда дискілерді 
кезекпен вакуум немесе жоғары қысымды жасауға мүмкіндік беретін арнайы 
дизайндағы тарату басымен жабдықталған. 

Сүзілетін целлюлоза шұңқырға түседі. Орталық білік айналған кезде 
диск секторлары пульпа арқылы өтеді. Бұл уақытта секторларда вакуум 
пайда болады, нәтижесінде сүзгі матасында шөгінділер пайда болады, ал 
сүзгі секторлардың ойықтары арқылы қуыс біліктің тиісті бөліміне түседі 
және тарату басы арқылы ресиверге өтеді, ол жерден центрифугалық 
сорғымен шығарылады. Пульпадан шыққаннан кейін секторлар біраз уақыт 
вакуумда қалады, бұл кектен қалдық ылғалды кетіруге көмектеседі. Сектор 
ең жоғарғы нүктеден өткен кезде, Сығылған ауа сүзгінің тарату басы арқылы 
беріледі, ол тұнбаны үрлейді. Бұл жағдайда секторлардағы жейделер 
үрленеді. Торт құлап кетеді немесе сүзгі матасынан арнайы пышақтармен 
алынады. 

Диск сүзгілері жоғары өнімділікке ие. Оларды бір уақытта екі түрлі 
концентратты сүзуге болады. Мұны істеу үшін сүзгі ваннасын екі тәуелсіз 
бөлікке бөлу жеткілікті. 

Бұл сүзгілердің кемшіліктеріне Сүзгіш матадан тортты толығымен 
алып тастау жатады, өйткені торт көйлектің ісінген бөлігінен ғана алынады. 

Барабанның вакуумдық сүзгісі диск сүзгісінен ерекшеленеді, мұнда 
сүзгі шүберегі цилиндрлік барабанға тартылып, бүкіл барабан бойымен 
тортты алуға арналған пышақтар орнатылады, бұл тортты алуды жеңілдетеді. 

Кептіру кезінде концентраттың сусыздануына судың булануы арқылы 
қол жеткізіледі. Қажет болса, кептіру ылғалдың толық жойылуын 
қамтамасыз етеді. Оны қоршаған ауаның температурасында (табиғи кептіру) 
және дымқыл материалды жылыту арқылы (термиялық немесе жасанды 
кептіру) жүргізуге болады. Әдетте термиялық кептіру қолданылады. Кептіру 
жылдамдығы кептірілген материал мен қоршаған ортадағы су буының қысым 
айырмашылығына пропорционалды. Материалдың үстіндегі Бу қысымы 
кептіру температурасының жоғарылауымен жоғарылайды, ал қоршаған 
ортада ол кептіру пешінен бу шығару жылдамдығымен анықталады. Газ 
ағынының жылдамдығын арттыру кептіру процесін белгілі бір шекке дейін 
жылдамдататынын есте ұстаған жөн. Бұл газдың жоғары жылдамдығымен 
буды жаппай тасымалдау процесі кептірілген материал қабатының ішіндегі 
диффузиямен шектеле бастайтындығына байланысты. Сондықтан 
материалдың қабаты аз қалыңдықта болуы керек және жақсылап 
араластырылуы керек. Газдың шамадан тыс жылдам қозғалысы материалдың 
шашырауына және оны кептіргіштен шығаруға әкеледі. Кептіру пештері 
дизайны бойынша әртүрлі. Ең көп таралған құбырлы айналмалы пештер мен 
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барабан кептіргіштері, бірақ ең жетілдірілген және перспективалы-бұл 
Қайнаған қабатты пештерде және кептіргіш құбырларда кептіру әдістері. 

Құбырлы айналмалы пеш (1.28-сурет.)- диаметрі 1,5 - 2 мм және 
ұзындығы 27 м дейін, горизонтқа 1-2° бұрышпен орнатылған металл 
цилиндр. Пеш тіреледі роликтер бандажами. Пештің айналуы электр 
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асырылады. Шикі материал құбырдың көтерілген ұшына үздіксіз жүктеледі 
және ол айналған кезде біртіндеп төменгі түсіру ұшына қарай жылжиды. 
Отынды жағу кезінде пайда болатын ыстық газдар кептірілген материалға 
қарай жылжиды (қарсы ағым принципі). Осының арқасында қалдық ылғал 
жойылады  

 
1.28-сурет - Барабанды кептіргіш:  

1-корпус; 2-тірек таңғыш; 3-тəждік беріліс; 4-түсіру камерасы; 5-жетек; 
6-сүргішпен саптама бөлімі; 7-тірек ролик; 8-тірек ролик 

 
ең ыстық және құрғақ газдардың әсерінен. Материал мен жану газдарының 
тікелей қозғалысы (бір бағытта) бар. Кептіру кезінде материалдың 
араластырылуын қамтамасыз ету үшін құбырдың ішіне радиалды немесе 
басқа сөрелер бекітілген. 

Қайнаған қабат пештерінде кептіру ыстық газдың (қыздырылған ауа 
немесе жану газдарының) жоғары ағынымен сусымалы материал қабатын 
өңдеуден тұрады. Ыстық Үрлеудің белгілі бір шығыны кезінде материал 
қайнаған сұйықтықтың күйіне ұқсас сұйылтылған күйге ауыстырылады. 
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Қайнаған қабатта бөлшектер бір-біріне тиіп кетпейді және барлық жағынан 
ыстық газбен жуылады. Бұл ылғалдың тез және толық жойылуын қамтамасыз 
етеді. Кептіргіш құбыр қыздырғыштары бар газ оттығынан, кептіру 
камерасынан – диаметрі 0,9 м және биіктігі 22 м дейінгі тік құбырдан, шихта 
қоректендіргішінен, құбырларға берілетін шихта (пневмокөлік) жүйелерінен 
және шаң ұстағыштан тұрады. Құбырдан шыққан кезде құрғақ материал көп 
сатылы шаң жинау жүйесін қолдана отырып, газ ағынынан толығымен 
шығарылады. [3] 

Әдебиет: 1 негіз. [187-204], 2 негіз. [174 - 179], 3 негіз. [349 - 357] 
 

1.1.4 Кен байыту жабдықтары мен процестерін автоматты басқару 
жүйелері 

Жалпы мәліметтер. 
Модульдің мақсаты: оқушыны кенді байыту процестерін 

автоматтандыру схемасын оқуға және байыту жабдықтарын автоматтандыру 
жүйесін басқаруға үйрету. 

Байытудың өндірістік процестерін автоматтандырудың келесі 
себептерге байланысты өзіндік ерекшеліктері бар: 

• шахтада немесе карьерде өндірілген шикізатты тұтынушылардың 
талаптарын қанағаттандыратын өнімге айналдыру тізбегіндегі байыту 
фабрикасының аралық жағдайы. Егер шикізаттың сандық және сапалық 
көрсеткіштері стохастикалық түрде өзгеруі мүмкін болса, онда зауыттың 
шығуында өнімнің сапасы тұрақты болуы керек; 

• минералды шикізаттың әр нақты түрін байыту минералогиялық және 
технологиялық ерекшеліктерге байланысты жеке сипатқа ие. Бұл байытудың 
технологиялық схемалары мен автоматты басқару жүйелерінің алуан 
түрлілігіне әкеледі; 

• байытудың технологиялық процестерінің күрделілігі, олардың 
математикалық модельдерін алуды қиындатады және автоматты басқару 
жүйелерінің күрделілігін анықтайды; 

• байыту процесінің технологиялық параметрлерінің сенсорларының 
көпшілігі жанама көрсеткіштерді өлшеуге негізделген (энергия тұтыну, Шу, 
тұтыну, целлюлоза тығыздығы және т. б.).); 

• байыту жабдығының жұмыс органдарының параметрлері өңделетін 
шикізаттың үлкен абразивтілігіне байланысты тозу салдарынан өзгеріске 
ұшырайды, бұл технологиялық процестердің математикалық модельдерін 
түзетуді қажет етеді. [2] 

Байытудың технологиялық процестерін автоматтандыру процестің 
сандық және сапалық көрсеткіштерін жоғарылату, пайдалы минералдардың 
қалдықтармен жоғалуын азайту үшін қажет. 

Байыту фабрикасының автоматтандыру деңгейі оның өнімділігімен, 
минералды құрамымен және өңделетін кен сипаттамаларының 
ауытқуларымен анықталады. 

Ұсақтау процесін автоматтандыру. Ұсақтау-Жабдықтың техникалық 
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жай-күйін бүкіл фабриканың өнімділігін анықтайтын кенді қайта бөлудің 
басты технологиялық процесі. Ұсақтау процесінің басқарылатын 
параметрлері-ұсақтау кезінде тұтынылатын р қуаты жəне ұсақтау 
камерасындағы материалдың деңгейі. 

Басқару параметрлері ретінде бастапқы кен бойынша ұсатқыштың 
өнімділігі <2> жылжымалы ұсатқыш элементінің тербеліс жиілігі Р және 
түсіру саңылауының ені пайдаланылуы мүмкін. 

Ұсақтаудың технологиялық процесін автоматты басқару мыналарды 
қамтиды: ұнтақтағыштағы материалды тиеуді басқару; ұсақтау өнімдерінің 
гранулометриялық құрамын реттеу; автоматты іске қосу және  

 
1.29-сурет - Ұсатқышты автоматты реттеудің мүмкін жүйелері: 

П-қоректендіргіш; Д-ұсатқыш; К-конвейер; Г-Елек; М-ұсатқыштың 
қозғалтқышы 

1.29-суретте ұсатқышты автоматты түрде реттеудің мүмкін жүйелері 
көрсетілген. 

SAR IV-ұсатқыштардың электр қозғалтқыштары тұтынатын қуатты 
тұрақтандыру жүйесі, ұсатқыштардың түсіру тесіктерінің енін өзгерту. Қуат 
төмендеген кезде реттегіш қуат датчиктерінің сигналдары арқылы тесік енін 
реттеу құрылғысына тесік мөлшерін азайтуға, ал қуаттың өсуімен оны рұқсат 
етілген шектерде ұлғайтуға пәрмендер береді. 

Осылайша, бұл реттеу жүйесі ұнтақтау процестерін күшейту арқылы 
тұрақты берілген өнімділікпен ұсақталған өнімнің ең аз мөлшерін алуға 
мүмкіндік береді. [2] 

Ұнтақтау процесін автоматтандыру. Тегістеу және жіктеу процестер 
әрқашан технологиялық байланысты, сондықтан біртұтас басқарылатын 
объект ретінде қарастырылады. 

Тегістеу процесін басқарудың мақсаттары келесідей болуы мүмкін: 
а) ұнтақтау өнімінің гранулометриялық құрамын тұрақтандыру (Схcл= 

соnst) бастапқы кен бойынша циклдің тұрақты өнімділігі кезінде (QР= соnst); 
б) байыту процесіне түсетін қойыртпақтың гранулометриялық құрамы 

4 
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мен тығыздығын тұрақтандыру (Схсл= сопst, δСЛ = сопst); 
в) дайын кластың максималды шығуын қамтамасыз ету (qг.сл- >мах); 
г) бастапқы кен бойынша (QР–>мах) циклдің ең жоғары өнімділігі 

кезінде ұнтақтау өнімінің гранулометриялық құрамын тұрақтандыру (Схсл= 
сопst). 

Ұнтақтау процесін автоматты басқару жүйелері оңай өлшенетін 
параметрлерді – энергияны тұтыну, шу деңгейі, қойыртпақтың тығыздығы, 
диірмен жетегінің электрлік сипаттамаларына (атап айтқанда, sin φ) негіздел-
ген.  

1.30-суретте 1 дыбыс өлшегішті немесе 5 айналым жүктемесінің 
сенсорын қолдана отырып, ұнтақтау процесін оңтайландыру жүйесінің 
мүмкін құрылымы көрсетілген. 

 
1.30-сурет – Диірменнің жұмысын оңтайландыру жүйесінің құрылымы 

САР I-диірменнің 1 шу датчигінің сигналдары бойынша  кенді беруге 
әсер етеді. 

САР II-кен шығыны 3 датчигінің сигналдары бойынша  және су 4 
диірменге су беруді реттейді. Бұл жағдайда 5 айналым жүктемесі датчигінің 
болмауы мүмкін. 

САР III-кен шығыны датчигінің сигналы бойынша шарлардың 
диірменге берілуін реттейді. 

SAR IV-2 тығыздық датчигімен классификатордың ағызынды 
тығыздығын реттейді. 

САР V-шу 1 датчигінің деңгейінің сигналы бойынша диірменнің 
айналу жиілігін реттеу жүйесі. 

Диірменнің шуыл сигналының деңгейіне, ұсақтау өнімінің ірілігіне, 
диірмен қозғалтқышының тұтынатын қуатына (өзін-өзі ұсақтау үшін) сәйкес 
түзетумен өнімділікті тұрақтандырудың автоматты жүйелері қолданылады. 
Кен мен судың шығынын, мойынтіректердің температурасын, дренажды 
сорғылардың жұмысын бақылау автоматтандырылған. 
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сенсорын қолдана отырып, ұнтақтау процесін оңтайландыру жүйесінің 
мүмкін құрылымы көрсетілген. 

 
1.30-сурет – Диірменнің жұмысын оңтайландыру жүйесінің құрылымы 

САР I-диірменнің 1 шу датчигінің сигналдары бойынша  кенді беруге 
әсер етеді. 

САР II-кен шығыны 3 датчигінің сигналдары бойынша  және су 4 
диірменге су беруді реттейді. Бұл жағдайда 5 айналым жүктемесі датчигінің 
болмауы мүмкін. 

САР III-кен шығыны датчигінің сигналы бойынша шарлардың 
диірменге берілуін реттейді. 

SAR IV-2 тығыздық датчигімен классификатордың ағызынды 
тығыздығын реттейді. 

САР V-шу 1 датчигінің деңгейінің сигналы бойынша диірменнің 
айналу жиілігін реттеу жүйесі. 

Диірменнің шуыл сигналының деңгейіне, ұсақтау өнімінің ірілігіне, 
диірмен қозғалтқышының тұтынатын қуатына (өзін-өзі ұсақтау үшін) сәйкес 
түзетумен өнімділікті тұрақтандырудың автоматты жүйелері қолданылады. 
Кен мен судың шығынын, мойынтіректердің температурасын, дренажды 
сорғылардың жұмысын бақылау автоматтандырылған. 

 
 

Гравитациялық байыту процестерін автоматтандыру 
Тұндыру процесін автоматтандыру 
Қазіргі заманғы тұндыру машинасының ерекшелігі-көптеген бақылау 

әсерлері және нәтижесінде процесті жақсы басқару. Негізгі Шығыс көрсет-
кіштерімен жақсы байланысқан аралық Шығыс көрсеткіштері табылды. Бұл 
төсектің босаңсуы мен биіктігі, пульсация амплитудасы, ауа камерасындағы 
ауа қысымы. 

Тұндыру процестерін басқарудың мақсаты: 
 шығу көрсеткіштерін тұрақтандыру 

γ = сопst, β = βзад; (4.1) 
 екіншісінің берілген мәні бойынша Шығыс көрсеткіштерінің бірін 
оңтайландыру 

γ - >тах, β>βзад. (4.2) 
Сондай-ақ, Е=ем

к-еп
к тұндыру процесінің тиімділігін оңтайландыруға болады 

Е - >тах, β>βзад. (4.3) 
Басқару тапсырмаларын орындау үшін тұндыру процесінің 

технологиялық және гидродинамикалық параметрлері тұрақтандырылады-
өнімділік, су мен ауа шығыны, төсектің биіктігі мен босатылуы. 

Тұндыру процесін тұрақтандыру жүйесінің құрылымы мыналарды 
қамтуы мүмкін (1.31 – сурет): САР I, САР II және САР III-босатылған төсекті 
реттеу жүйесі, 1 босату датчигі болады, сигналы бойынша ауа шығыны Qв, 
тор астындағы шығын qв және көліктік су шығыны qво өзгереді. САР I 
амплитуда 2 датчигімен байланысты болуы мүмкін және тұндыру 
машинасының өздігінен тербелмелі жұмыс режимін қамтамасыз етеді, ол 
үшін оған 4-ауа бөліміндегі су деңгейінің  датчигінен сигнал беріледі. 

 
1.31-сурет - Тұндыру процесін тұрақтандыру жүйесінің құрылымы 

АТС IV және АТС V-жыныс және аралық өнім шығару шиберлік жапқыш-
тарына әсер ететін, 3-төсек биіктігінің датчиктерімен байланысты тұқымдық 
және аралық азық-түлік бөлімшелеріндегі төсек биіктігін реттеу жүйелері. 

SAR V, сондай-ақ SAR IV 5 концентратының күл датчиктерінің 
сигналдарын түзету ретінде пайдалануға болады. 

Босатылған төсектің дәрежесін бақылау үшін сенсор жасалды, бұл оны 
тік лоттың айналу кедергісімен бағалауға мүмкіндік береді. [2] 
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Ауыр ортада байыту процесін автоматтандыру 
Ауыр ортадағы байыту процесінің сапалық көрсеткіштері көбінесе 

жұмыс суспензиясының параметрлеріне - тығыздыққа, тұтқырлыққа 
(шламға) байланысты болады. Айналыс процесінде болатын суспензияның 
осы параметрлерін үздіксіз бақылау және белгіленген деңгейде жоғары 
дәлдік дәрежесімен ұстап тұру қажет. Суспензияның тығыздығын автоматты 
бақылау үшін пьезометриялық, гидростатикалық, радиоактивті, салмақты, 
индукциялық және басқа да тығыздық өлшегіштер қолданылады. 

Ауыр ортада байыту процесін басқарудың мақсаты: 
шығу көрсеткіштерін тұрақтандыру 

γβ = сопst, β= сопst;                                                            4.4. 
шығу көрсеткіштерін оңтайландыру 

γβ --->тах ; β = сопst.                                                              (4.5) 
Ауыр орта бөлу процесін автоматтандыру жүйесінің құрылымы 1.32-

суретте көрсетілген. 
Басқару жүйесінің құрамына мыналар кіреді: 
САРI- сепаратордағы суспензияның тығыздығын реттеу жүйесі 

реттейтін тығыздық датчигі 1 бар және СКС кондициялық суспензиясының 
жинағына су шығынының өзгеруіне немесе сол жерге магнетит беруге әсер 
ететін; САР I  реттеу 4 датчигінен концентраттың күлділігін түзету сигналын 
ала алады; 

САР II-суспензиядағы магнетит құрамының 2-датчигінің сигналы 
бойынша шламның шламын реттеу жүйесі шлам пульпаны ҰШЖ 
кондициялық емес суспензиясының жинағына ауыстырып қосатын шибер 3-
ке әсер етеді. 

Басқару жүйесінде технологиялық ыдыстардағы деңгейлерді автоматты 
бақылау және сигнал беру, күлді бақылау қарастырылған бастапқы тамақтану 
және концентрат. 

 

 
1.32-сурет - Сепарация процесін автоматтандыру жүйесінің құрылымы: 

ТС - ортаауыр сепаратор; Гр - елек; Н - сорғы; БС - бункер-араластырғыш; 
1-тығыздық датчигі; 2-магнетит мөлшерінің датчигі; 3-шибер; 4-күлділік 

датчигі; 5,6-деңгей датчиктері 

Көмір 
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Ауыр ортада байыту процесін автоматтандыру 
Ауыр ортадағы байыту процесінің сапалық көрсеткіштері көбінесе 

жұмыс суспензиясының параметрлеріне - тығыздыққа, тұтқырлыққа 
(шламға) байланысты болады. Айналыс процесінде болатын суспензияның 
осы параметрлерін үздіксіз бақылау және белгіленген деңгейде жоғары 
дәлдік дәрежесімен ұстап тұру қажет. Суспензияның тығыздығын автоматты 
бақылау үшін пьезометриялық, гидростатикалық, радиоактивті, салмақты, 
индукциялық және басқа да тығыздық өлшегіштер қолданылады. 

Ауыр ортада байыту процесін басқарудың мақсаты: 
шығу көрсеткіштерін тұрақтандыру 

γβ = сопst, β= сопst;                                                            4.4. 
шығу көрсеткіштерін оңтайландыру 

γβ --->тах ; β = сопst.                                                              (4.5) 
Ауыр орта бөлу процесін автоматтандыру жүйесінің құрылымы 1.32-

суретте көрсетілген. 
Басқару жүйесінің құрамына мыналар кіреді: 
САРI- сепаратордағы суспензияның тығыздығын реттеу жүйесі 

реттейтін тығыздық датчигі 1 бар және СКС кондициялық суспензиясының 
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1.32-сурет - Сепарация процесін автоматтандыру жүйесінің құрылымы: 

ТС - ортаауыр сепаратор; Гр - елек; Н - сорғы; БС - бункер-араластырғыш; 
1-тығыздық датчигі; 2-магнетит мөлшерінің датчигі; 3-шибер; 4-күлділік 

датчигі; 5,6-деңгей датчиктері 

Көмір 

 
 

Жүйенің барлық датчиктерінің сигналдары тығыздықты, жұмыс 
істейтін және қалпына келтірілген суспензияларды тұрақтандыру жүйелеріне 
тапсырмаларды орталықтандырылған тіркеу және есептеу үшін компьютерге 
енгізіледі. Тапсырмаларды түзету концентраттың сапасын тұрақтандыру 
немесе процестің Шығыс көрсеткіштерінің бірін оңтайландыру мақсатында 
бастапқы тамақтану мен концентраттың күліне байланысты жүзеге 
асырылады. 

Ауыр делдалдық қондырғыларды автоматтандыру үшін технологиялық 
схемалардың үш мүмкін нұсқасын құрылымдық түрде қамтитын РУТА 
жабдықтарының кешені шығарылады: 

• екі өнімге бөле отырып, дөңгелекті сепараторларда немесе ауыр 
салмақты гидроциклондарда бір сатыға байыту; 

• үш өнім ала отырып, дөңгелекті сепараторларда екі сатылы байыту; 
• жуу суларын бөлек регенерациялай отырып, екі және үш өнімдік 

гидроциклондарда байыту. [2] 
Магнитті бөлу процесін автоматтандыру 
Магнитті бөлу процесін басқарудың мақсаты-концентраттың тұрақты 

сапасымен Технологиялық желінің максималды өнімділігін қамтамасыз ету 
және құйрықтардағы Темірдің жоғалуын шектеу: 

Q –>тах,                                                                                   (4.6) 
β1< β< β 2, 
θ ≤ θдоп , 

мұндағы Q-магниттік байытудың технологиялық сызығының өнімділігі; β1 
және β2 - концентраттағы темір құрамының төменгі және жоғарғы шектері; 
θдоп - қалдықтардағы темірдің рұқсат етілген мөлшері. 

Екі өнімді аппарат ретінде магниттік сепараторда екі басқару арнасы 
бар - концентрат сапасы және қалдық сапасы. Сондықтан басқару әсерін 
таңдағанда оның β және θ шығыс айнымалыларына әсерін ескеру қажет. 

.  
1.33-сурет - Магниттік сепаратордың жұмысын тұрақтандыру жүйесінің 

құрылымы 
1.33-суретте магниттік сепаратордың жұмысын тұрақтандыру 

жүйесінің мүмкін құрылымы көрсетілген. 
САР I  датчикті 2 қолдана отырып, концентраттағы темір мөлшері суды 

жіктеу аппаратына ауыстырды өзгерту арқылы қалдықтың тығыздығын 
реттейді.   

САР II-жіктеуішті ағызудағы 1 тығыздық датчигі көмегімен 
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қойыртпақтың тығыздығын реттеу жүйесі. Сонымен қатар, процестің 
ерекшеліктері концентрат сапасы нашарлаған кезде ірі түйіршікті кендерді 
байыту кезінде оны тұрақтандыру үшін целлюлозаның тығыздығын арттыру, 
ал жұқа түйіршікті кендерді байыту кезінде оны азайту қажет. [2] 

Магнитті байытудың технологиялық желісін әрқайсысы ұнтақтау, 
жіктеу және магнитті бөлу процестерін біріктіретін жеке технологиялық 
кешендердің (сатылардың) дәйекті қосылуы түрінде ұсынуға болады. Бұл 
жағдайда  әр стадиялық желіні басқару принципі концентраттағы темір 
құрамын тұрақтандыру және әр кезең үшін концентраттың шығуын барынша 
арттыру болып табылады, яғни. 

γi - >тах; β1i≤βi≤β2i; θi ≤ θiдоп                                                               (4.7) 
Флотация процесін автоматтандыру 
Флотация процесін басқарудың мақсаты металды ε–>тах 

концентратына алуды барынша арттыру немесе β≤βзад концентратының 
сапасына шектеу қойылған кезде θ–>min қалдығымен металдың шығынын 
азайту болуы мүмкін. 

Флотация процесін басқару жүйесінің негізін жергілікті автоматты 
басқару және басқару жүйелері құрайды. Флотация процесін басқару 
жүйелерінде бақыланатын және басқарылатын параметрлердің көптігі мен 
алуан түрлілігіне байланысты ЭЕМ-ден (супервизорлық режим) және тікелей 
цифрлық басқару жүйесінен (ҰСО) тапсырмаларды есептей отырып, 
аналогтық реттеудің жергілікті жүйелері қолданылады. 

 
1.34-сурет - Флотация процесін тұрақтандыру жүйесінің құрылымы: 

1 - 4-қойыртпақтың кіріс ағыны параметрлерінің датчиктері – қатты 
материалдың шығымы, түйіршікті матриалдың құрамын, компоненттер 
құрамы, тығыздығын; 5 - түрлі операциялардағы қойыртпақ құрамының 

датчигі; 6-8-қалдықтар мен концентраттағы пайдалы компоненттер 
құрамының датчиктері; 9,10-деңгей датчиктері; 11-реагенттер сапасының 

датчигі; 12-реагенттер дозаторлары; 13-шиберлер 
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қойыртпақтың тығыздығын реттеу жүйесі. Сонымен қатар, процестің 
ерекшеліктері концентрат сапасы нашарлаған кезде ірі түйіршікті кендерді 
байыту кезінде оны тұрақтандыру үшін целлюлозаның тығыздығын арттыру, 
ал жұқа түйіршікті кендерді байыту кезінде оны азайту қажет. [2] 

Магнитті байытудың технологиялық желісін әрқайсысы ұнтақтау, 
жіктеу және магнитті бөлу процестерін біріктіретін жеке технологиялық 
кешендердің (сатылардың) дәйекті қосылуы түрінде ұсынуға болады. Бұл 
жағдайда  әр стадиялық желіні басқару принципі концентраттағы темір 
құрамын тұрақтандыру және әр кезең үшін концентраттың шығуын барынша 
арттыру болып табылады, яғни. 

γi - >тах; β1i≤βi≤β2i; θi ≤ θiдоп                                                               (4.7) 
Флотация процесін автоматтандыру 
Флотация процесін басқарудың мақсаты металды ε–>тах 

концентратына алуды барынша арттыру немесе β≤βзад концентратының 
сапасына шектеу қойылған кезде θ–>min қалдығымен металдың шығынын 
азайту болуы мүмкін. 

Флотация процесін басқару жүйесінің негізін жергілікті автоматты 
басқару және басқару жүйелері құрайды. Флотация процесін басқару 
жүйелерінде бақыланатын және басқарылатын параметрлердің көптігі мен 
алуан түрлілігіне байланысты ЭЕМ-ден (супервизорлық режим) және тікелей 
цифрлық басқару жүйесінен (ҰСО) тапсырмаларды есептей отырып, 
аналогтық реттеудің жергілікті жүйелері қолданылады. 

 
1.34-сурет - Флотация процесін тұрақтандыру жүйесінің құрылымы: 

1 - 4-қойыртпақтың кіріс ағыны параметрлерінің датчиктері – қатты 
материалдың шығымы, түйіршікті матриалдың құрамын, компоненттер 
құрамы, тығыздығын; 5 - түрлі операциялардағы қойыртпақ құрамының 

датчигі; 6-8-қалдықтар мен концентраттағы пайдалы компоненттер 
құрамының датчиктері; 9,10-деңгей датчиктері; 11-реагенттер сапасының 

датчигі; 12-реагенттер дозаторлары; 13-шиберлер 

 
 

Негізгі, бақылау және қайта тазалау флотациясынан тұратын 
флотациялық процесті тұрақтандыру жүйесінің құрылымы 1.34-суретте 
көрсетілген. 

Әдетте бірнеше камерадан тұратын флотациялық схеманың жекелеген 
элементтері САР Ii затының концентрациясын тұрақтандыру жүйелерімен 
және САР IIj пульпасының деңгейін тұрақтандыру жүйелерімен қамтылады. 
САР Ii - зат концентрациясын тұрақтандыру жүйелері целлюлозадағы зат 
концентрациясын тұрақтандырады, мысалы, рН, ксантогенат, ерітілген 
оттегі, металл құрамы; түсі, массасы, көбік деңгейі; концентраттар мен 
қойыртпақ деңгейінің негізгі флотацияға массасы мен шығуы. 

Тұрақтандырылатын операцияны байыту өнімдеріндегі металл 
құрамындағы датчиктердің сигналдары түзету ретінде қолданылады. СAР Ii 
көбінесе тиісті реагенттердің шығындарына, кейде ауа немесе сумен 
қамтамасыз етуге әсер етеді. 

САР IIj-қойыртпақ деңгейін тұрақтандыру жүйелері концентраттың 
қажетті көлемін қамтамасыз ететін қосалқы жүйелер болып табылады. Олар 
целлюлозаның көлемдік ағындарының ауытқуларына байланысты қажет. Бұл 
тербелістер ±30%, ал кейбір жағдайларда пульпаның номиналды шығынынан 
да көп болуы мүмкін. САР IIJ  реттеуші органдары әдетте флотация 
машиналарының шиберлері, ал деңгей өлшегіштер болып табылады. Бұл 
жағдайда қосымша түзету сигналын концентраттағы немесе құйрықтағы 
металл сенсорларынан алуға болады. 

Флотация процесін басқару жүйесі көп деңгейлі иерархиялық басқару 
және басқару жүйесі ретінде құрылады. Бұл ашық және жабық басқару 
тізбектерін, жеке процесс параметрлерін тұрақтандыру тізбектерін қамтитын 
және процесті бұзатын параметрлердің әсерін де, басқару нәтижелерін де 
ескеретін күрделі біріктірілген жүйе. 

Флотация процесін жедел бақылау және басқару үшін жүйелер 
қолданылады: 

• келіп түсетін қойыртпақ параметрлерін автоматты бақылау (көлемдік 
Шығыс, қойыртпақ тығыздығы, қатты); 

• Автоматты іріктеу және талдау үшін сынамаларды жеткізу; 
• бастапқы тамақтану мен байыту өнімдеріндегі металдардың құрамын 

Автоматты талдау; 
• флотореагенттерді Автоматты мөлшерлеу; 
• қойыртпақтың иондық құрамын автоматты бақылау; 
• флотациялық машиналардағы қойыртпақ деңгейін автоматты бақылау 

және реттеу; 
• көбік қабатының қалыңдығын автоматты түрде бақылау. 

Сондай-ақ реагенттердің жұмсалуын, реагенттердің шоғырлануын, 
импеллерлер мен пеногондардың, айдау сорғыларының жұмысын бақылау 
автоматтандырылды. 

Отандық зауыттарда пульпаның көлемдік шығынын бақылау үшін 
индукциялық және саңылаулы Шығын өлшегіштер, ал шетелдік зауыттарда - 
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± 0,5-1% өлшеу дәлдігімен индукциялық Шығын өлшегіштер қолданылады. 
Қойыртпақтың тығыздығы пьезометриялық, салмақтық және 

ареометриялық тығыз өлшеуіштермен өлшенеді.  
Флотация процесіндегі қатты шығын пульпа мен тығыздық өлшегіштің 

көлемдік шығысының Шығыс өлшегішінің сигналдары бойынша есептеледі. 
Флотациялық машиналардағы қойыртпақ деңгейін негізінен ЖКО-31 

типті қалтқы датчиктермен өлшейді, 0 - 5 мА тұрақты токтың шығу сигналы 
бар "Цветметавтоматика" ВНИИ - КИ әзірлемелері; көбік қабатының 
қалыңдығын және қойыртпақ деңгейін өлшеу үшін "Ине-1" датчигі және 
"ИУП-1"көбік қойыртпағы деңгейін өлшегіш пайдаланылады. [2] 

Сусыздандыру процестерін автоматтандыру. 
Қоюлау процесін автоматтандыру 
Қоюлану процесін басқарудың мақсаты-қоюлатқыштың ең жоғары 

өнімділігі және ағызудың рұқсат етілген тығыздығы кезінде кейінгі 
сусыздандыру операциялары үшін негізгі бұзушы әсер болып табылатын 
қоюландырылған өнімнің тығыздығын тұрақтандыру, 

δСЛ = сопst; qр - >тах; δс ≤ δ с.қосымша.                                             (4.8) 
Қоюлау процесін автоматты түрде тұрақтандырудың барлық белгілі 

жүйелері тығыздық өлшегішті (радиоактивті, пьезометриялық немесе 
салмақтық) қолдана отырып, қоюландырылған өнімнің тығыздығын өлшеуге 
негізделген. Реттеуші әсер ретінде қоюландырылған өнімнің 
қалыңдатқышының өнімділігін түсіру саңылауының өту қимасын немесе 
қоюландырылған өнімді сору жылдамдығын өзгерту арқылы өзгерту 
қолданылады. Қоюландырылған өнімнің тығыздығын реттеу үздіксіз немесе 
дискретті жүзеге асырылады. 

 
1.35-сурет - Қоюландыру процесін тұрақтандыру жүйесінің жеңілдетілген 

нұсқасы 
1.35-суретте ағызу тығыздығы мен қоюландырылған өнім датчиктері 

негізінде сар I қоюлатқышты түсіруде пульпа тығыздығын және сар II ағызу 
тығыздығын тұрақтандырудың автономды жүйелері бар қоюлау процесін 
тұрақтандыру жүйесінің жеңілдетілген нұсқасы көрсетілген. 

Жүйенің құрамына 1 тығыздағыш, екінші құрылғы 2, реттегіш 3, 
атқарушы механизм 4 және басқару клапаны кіреді. Жүйе жоғары дәлдікпен 
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± 0,5-1% өлшеу дәлдігімен индукциялық Шығын өлшегіштер қолданылады. 
Қойыртпақтың тығыздығы пьезометриялық, салмақтық және 

ареометриялық тығыз өлшеуіштермен өлшенеді.  
Флотация процесіндегі қатты шығын пульпа мен тығыздық өлшегіштің 

көлемдік шығысының Шығыс өлшегішінің сигналдары бойынша есептеледі. 
Флотациялық машиналардағы қойыртпақ деңгейін негізінен ЖКО-31 

типті қалтқы датчиктермен өлшейді, 0 - 5 мА тұрақты токтың шығу сигналы 
бар "Цветметавтоматика" ВНИИ - КИ әзірлемелері; көбік қабатының 
қалыңдығын және қойыртпақ деңгейін өлшеу үшін "Ине-1" датчигі және 
"ИУП-1"көбік қойыртпағы деңгейін өлшегіш пайдаланылады. [2] 

Сусыздандыру процестерін автоматтандыру. 
Қоюлау процесін автоматтандыру 
Қоюлану процесін басқарудың мақсаты-қоюлатқыштың ең жоғары 

өнімділігі және ағызудың рұқсат етілген тығыздығы кезінде кейінгі 
сусыздандыру операциялары үшін негізгі бұзушы әсер болып табылатын 
қоюландырылған өнімнің тығыздығын тұрақтандыру, 

δСЛ = сопst; qр - >тах; δс ≤ δ с.қосымша.                                             (4.8) 
Қоюлау процесін автоматты түрде тұрақтандырудың барлық белгілі 

жүйелері тығыздық өлшегішті (радиоактивті, пьезометриялық немесе 
салмақтық) қолдана отырып, қоюландырылған өнімнің тығыздығын өлшеуге 
негізделген. Реттеуші әсер ретінде қоюландырылған өнімнің 
қалыңдатқышының өнімділігін түсіру саңылауының өту қимасын немесе 
қоюландырылған өнімді сору жылдамдығын өзгерту арқылы өзгерту 
қолданылады. Қоюландырылған өнімнің тығыздығын реттеу үздіксіз немесе 
дискретті жүзеге асырылады. 

 
1.35-сурет - Қоюландыру процесін тұрақтандыру жүйесінің жеңілдетілген 

нұсқасы 
1.35-суретте ағызу тығыздығы мен қоюландырылған өнім датчиктері 

негізінде сар I қоюлатқышты түсіруде пульпа тығыздығын және сар II ағызу 
тығыздығын тұрақтандырудың автономды жүйелері бар қоюлау процесін 
тұрақтандыру жүйесінің жеңілдетілген нұсқасы көрсетілген. 

Жүйенің құрамына 1 тығыздағыш, екінші құрылғы 2, реттегіш 3, 
атқарушы механизм 4 және басқару клапаны кіреді. Жүйе жоғары дәлдікпен 

 
 

қоюландырылған өнімнің тығыздығын үздіксіз реттеуді жүзеге асырады. 
Сүзу процесін автоматтандыру 
Сүзу процесін басқарудың мақсаты: 

 негізгі шығыс параметрлерін тұрақтандыру-өнімділік пен ылғалдылық  
wк≤wк.з; qк =  qк.з;                                                                            (4.9) 

 басқасының берілген мәнін сақтай отырып, Шығыс параметрлерінің бірін 
оңтайландыру 

wк  –>min; qк =  qк.з;                                                                (4.10) 
qк –>mах; wк = wк.з 
Сүзу процесін басқару кезінде бірнеше жергілікті автоматты реттеу 

жүйелері бар көп байланысты реттеу жүйелері пайдаланылады (мысалы, 
тұнба жиынтығы аймағында сиретуді тұрақтандыру жүйесі, қойыртпақ 
деңгейін тұрақтандыру жүйесі, сүзгі қаптамасының астындағы орта 
температурасын бақылау және т. б.).) 

Вакуумдық сүзгі тортының ылғалдылығын тұрақтандыру жүйесінің 
мүмкін құрылымы 1.36-суретте көрсетілген.  

                           
1.36-сурет – Вакуум-фильтр сүзгісінде кектің ылғалдылығын тұрақтандыру 

жүйесінің құрылымы 

Негізгі контур-вакуум сүзгісінің жетегіне әсер ететін 1 ылғалдылық 
сенсоры бар SAR I ылғалдылығы. Бастапқы пульпа тығыздығының 
датчиктері 2 және толғанда пульпа шығыны 3 көмекші болуы мүмкін. 
Олардың әрқайсысы вакуум сүзгісінің жұмысын жақсарта алады. 2-сенсор 
бұзылуды басқаруды қолдану арқылы, 3 - сенсор пульпа шығындарының 
кенеттен өзгеруі кезінде алдын-ала икемді байланыс (туынды) арқылы жүзеге 
асырылады. 
Қазіргі уақытта негізгі шығыс көрсеткіштерін - ылғалдылық пен өнімділікті 
кіріс параметрлерімен - тығыздық 5 пен фильтрге кіретін пульпаның T 
температурасымен, ал басқару параметрлерін - n және вакуум р сүзгі 
элементінің айналу жиілігін байланыстыратын математикалық модельдерді 
қолдана отырып жүйелер жасалуда. Әдетте осы мақсаттар үшін регрессиялық 
модельдер қолданылады [2]. 
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Кептіру процесін автоматтандыру 
Кептіру процесін автоматты түрде басқарудың мақсаты-оны 

тұрақтандыру 
qn = сопst;  wn= сопst;                                                                           (4.11) 

немесе оңтайландыру 
qn –>mах; wn= сопst;                                                                        (4.12) 

Кептіру процесін басқару жүйесі жанудың оңтайлы режимін, кептіру 
агентінің (жану газдарының) барабан арқылы өтуінің қажетті жылдамдығын, 
барабанның әртүрлі нүктелерінде газ режимін сақтауды және кептірілген 
өнімнің тұрақты ылғалдылығын қамтамасыз етуі тиіс. 

Процестің негізгі реттелетін параметріне әсер ету дәрежесі бойынша – 
кептірілген өнімнің ылғалдылығы-кіріс параметрлері 
келесі ретпен: бастапқы ылғалдылық, торт шығыны, кептіру агентінің 
температурасы және отын шығыны. 

 
1.37-сурет - Кептіру барабанының жұмысын тұрақтандыру және 

оңтайландыру жүйесінің құрылымы. 
Жүйе (1.37-сурет) келесідей жұмыс істейді. Жүктеме өзгерген кезде 

(датчик 1) реттеу жүйесі оттықтағы температура (датчик 2) – материал 
шығыны көрсетілген арақатынасын қалпына келтіргенге дейін газ шығынын 
өзгертеді. Реттеуші II пропорционалды (датчиктер 3 және 4) тұтынуды 
өзгертеді бастапқы ауа. Мұның бәрі сиретудің өзгеруіне әкеледі (5 сенсор) 
және III реттеу жүйесі сиретуді қалпына келтіру арқылы кептіру агентінің 
шығынын өзгертеді. Кейбір бұзылулар өтелмегендіктен, материалдың 
ылғалдылығы өзгереді, бұл 6 сенсорымен өлшенетін температураның 
өзгеруіне әкеледі. Бұл икемді байланыс арқылы IV реттегішке қайталама ауа 
ағынын және ағынын өзгертуге мүмкіндік береді 1 реттегіші мен V 
түрлендіргіші бар жанармай. Кептіру процесін түпкілікті тұрақтандыру IV 
реттегішпен жүзеге асырылады (және онымен бірге 1 реттегіші ылғалдылық 
сенсорының сигналы бойынша 7. [2] 
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Модуль бойынша бақылау жүргізуге арналған мәселелер тізбесі 
1. Бұл конвейер? 
2. Бір минералды екіншісінен қандай физикалық қасиеттерден ажыратуға 
болады? 
3. Пайдалы қазба дегеніміз не? 
4. Бұл конвейер? 
5. Бос тұқым дегеніміз не? 
6. Минералогиялық құрамы бойынша қандай кендер бар? 
7. Полиметалл кендері мен монометалл кендерінің айырмашылығы неде? 
8. Табиғатта қандай металдар табиғи түрде кездеседі? 
9. Кендерді байытудың негізгі міндеттері қандай ? 
10. Байытудың қандай әдістері бар және олар минералдардың қандай 
қасиеттеріне ие 
негізделген? 
11. Байыту операциясы дегеніміз не және сіз қандай операцияларды білесіз? 
12. Байытудың сапалық және сандық схемасы дегеніміз не және олар бір-
бірінен қалай ерекшеленеді? 
13. Масштаб дегеніміз не? 
14. Масштаб дегеніміз не? 
15. Масштаб дегеніміз не? 
16. Концентраттың шығуы дегеніміз не? 
17. Шығару дегеніміз не және ол қалай анықталады? 
18. Рудадағы пайдалы компоненттің мазмұны қандай? 
19. Концентраттағы пайдалы компоненттің мазмұны қандай? 
20. Құйрықтардағы пайдалы компоненттің мазмұны қандай? 
21. Байыту алдында кенді ұсақтаудың мақсаты қандай? 
22. Байыту алдында кенді ұсақтаудың мақсаты қандай? 
23. Сіз қандай ұнтақтау машиналарын білесіз? 
24. Сіз қандай ұсақтағыш құрылғыларды білесіз? 
25. Ұнтақтау принципі бойынша ұнтақтағыштар қандай? 
26. Бет ұсатқыштың жұмысы қалай реттеледі? 
27. Ұсақтау дәрежесі дегеніміз не? 
28. Елеу операциясы дегеніміз не? 
29. Елеу өнімдері қалай аталады? 
30. Сіз қандай диірмендерді білесіз? 
31. Шар мен шыбық диірменінің айырмашылығы неде? 
32. Жіктеу операциясы не үшін қолданылады? 
33. Сіз қандай жіктеуіштерді білесіз? 
34. Спиральды классификатордың сызбасын беріңіз? 
35. Гидроциклон сұлбасын келтіріңіз? 
36. Гравитациялық әдіс минералдардың қандай физикалық қасиеттеріне 
негізделген 
Байыту. 
37. Флотация әдісі минералдардың физикалық қасиеттеріне негізделген 
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Байыту. 
38. Магниттік әдіс минералдардың қандай физикалық қасиеттеріне 
негізделген- 
сүйреу? 
39. Электрлік әдіс минералдардың қандай физикалық қасиеттеріне 
негізделген 
Байыту. 
40. Арнайы әдістер минералдардың қандай физикалық қасиеттеріне 
негізделген 
Байыту. 
41. Гравитациялық байытуға арналған негізгі құрылғылар қандай? 
42. Сіз қандай тұндыру машиналарын білесіз? 
43. Гравитациялық байыту әдістері қандай кендерге қолданылады? 
44. Флотациялық байытуға арналған негізгі құрылғылар қандай? 
45. Флотация кезінде флотомашиналардың қандай түрлері қолданылады? 
46. Байытудың флотациялық әдістері қандай кендерге қолданылады? 
47. Шоғырлану дәрежесі дегеніміз не? 
48. Тікелей және кері флотация дегеніміз не? 
49. Ұжымдық және селективті флотация дегеніміз не? 
50. Магнитті байытуға арналған негізгі аппараттар қандай? 
51. Сіз қандай магниттік сепараторларды білесіз? 
52. Магнитті байыту әдістері қандай кендерге қолданылады? 
53. Электрлік байытуға арналған негізгі құрылғылар қандай? 
54. Сіз қандай электр сепараторларын білесіз? 
55. Электр байыту әдістері қандай кендерге қолданылады? 
56. Байытудың арнайы әдістері қандай кендерге қолданылады? 
57. Дайындық операцияларына қандай операциялар жатады? 
58. Байыту операцияларына қандай операциялар жатады? 
59. Көмекші операцияларға қандай операциялар жатады? 
60. Кенді ұсақтау қандай мақсатта жүргізіледі? 
61. Ұсақтаудың бірінші кезеңінде қандай ұнтақтағыштар орнатылады? 
62. Схеманы беріңіз және щек ұсатқыштың жұмысын Қарапайым щекпен 
түсіндіріңіз? 
63. Елеу өнімдері қалай аталады? 
64. Елеу беттерінің түрлері қандай? 
65. Елеудің тиімділігі дегеніміз не? 
66. Экрандардың жіктелуі? 
67. Кенді ұнтақтау қандай мақсатта жүргізіледі? 
68. Шар және шыбық диірменінің жұмыс принципін түсіндіріңіз? 
69. Өзін-өзі ұнтақтау диірмендері қалай жұмыс істейді? 
70. Жіктеу процесі қалай жүзеге асырылады? 
71. Спиральды классификатордың жұмысын түсіндіріңіз? 
72. Гидроциклонның жұмысын түсіндіріңіз? 
73. Ортадағы ауыр минералдардың бөліну принципін түсіндіріңіз? 
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Байыту. 
38. Магниттік әдіс минералдардың қандай физикалық қасиеттеріне 
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57. Дайындық операцияларына қандай операциялар жатады? 
58. Байыту операцияларына қандай операциялар жатады? 
59. Көмекші операцияларға қандай операциялар жатады? 
60. Кенді ұсақтау қандай мақсатта жүргізіледі? 
61. Ұсақтаудың бірінші кезеңінде қандай ұнтақтағыштар орнатылады? 
62. Схеманы беріңіз және щек ұсатқыштың жұмысын Қарапайым щекпен 
түсіндіріңіз? 
63. Елеу өнімдері қалай аталады? 
64. Елеу беттерінің түрлері қандай? 
65. Елеудің тиімділігі дегеніміз не? 
66. Экрандардың жіктелуі? 
67. Кенді ұнтақтау қандай мақсатта жүргізіледі? 
68. Шар және шыбық диірменінің жұмыс принципін түсіндіріңіз? 
69. Өзін-өзі ұнтақтау диірмендері қалай жұмыс істейді? 
70. Жіктеу процесі қалай жүзеге асырылады? 
71. Спиральды классификатордың жұмысын түсіндіріңіз? 
72. Гидроциклонның жұмысын түсіндіріңіз? 
73. Ортадағы ауыр минералдардың бөліну принципін түсіндіріңіз? 

 
 

74. Ауыр ортада кенді байыту үшін қандай құрылғылар қолданылады? 
75. Бұл конвейер? 
76. Сіз қандай тұндыру машиналарын білесіз? 
77. Диаграмманы сызыңыз және диафрагмалық тұндырғыштың жұмыс 
принципін түсіндіріңіз 
машиналар? 
78. Концентрациялық үстелдің жұмысын түсіндіріңіз? 
79. Гравитациялық әдіспен қандай кендер байытылады? 
80. Магниттік әдіспен қандай кендер байытылады? 
81. Сусыздандыру операциялары қандай мақсатта қолданылады? 
82. Дегидратация процестеріне арналған құрылғылар қандай?  
83. Сусыздандыру операциялары қандай мақсатта қолданылады? 
84. Дегидратация процестеріне арналған құрылғылар қандай? 
85. Барабан вакуум сүзгісі қалай жұмыс істейді? 
86. Диск вакуум сүзгісі қалай жұмыс істейді? 
87. Ұсақтау процесін қалай автоматтандыру керектігін айтыңыз? 
88. Ұнтақтау процесін қалай автоматтандыру керектігін айтыңыз? 
89. Гравитациялық байыту процестерін автоматтандыру жүйелері қандай? 
90. Магниттік бөлу процесін қалай автоматтандыру керектігін айтыңыз? 
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92. Дегидратация процестерін автоматтандырудың қандай жүйелері бар? 

 
Зертханалық жұмыс 1 

 
КЕННІҢ ГРАНУЛОМЕТРИЯЛЫҚ ҚҰРАМЫН АНЫҚТАУ 

Жұмыстың мақсаты: үлгіні таңдап, кеннің ірілігіне сипаттама жасау. 
Жабдық: ірілігі -20+0 мм кен, АЅ 200 елеу машинасымен, әртүрлі 

таразылары бар таразылар, үлкен және кіші қалақтар, қалақшалар, 
қабылдағыштар, қағаз, клеенкалар. 

 

                                                       
АЅ 200 елеу машинасымен;                              Әртүрлі тастары бар таразылар 
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үлкен және кіші қалақтар;                                         қалақшалар 

Қысқаша теориялық мəліметтер 
Кеннің және байыту өнімдерінің ірілігі кеннің гранулометриялық 

құрамымен сипатталады. Оны анықтау үшін келесі талдаулар жүргізіледі: 
Елек, седиментация (дисперсия), микроскопиялық 

Елеу анализімен бөлшектердің мөлшерін 44 мкм-ге дейін анықтауға 
болады (қолданылатын електердің минималды мөлшері). Елек талдауы үшін 
қолданылатын Елек саңылауларының өлшемдерінің сериялық сериясы 
жіктеу шкаласы деп аталады, ал екі іргелес Елек өлшемдерінің қатынасы-
масштаб модулі. Үлкен және орташа елеу кезінде модуль көбінесе екіге тең 
болады. Отандық тәжірибеде ұсақ материалдарды себу үшін √1010 =1,26 
= √1020  1,12 модульдері қолданылады; сонымен қатар -√2 =1,41 және 
=√24 1,189. Соңғысы Тайлер жүйесіне сәйкес келеді, онда 200 тор негізі 
ретінде қабылданады. 

Тор-бұл бір сызықты дюймге (25,4 мм) келетін тесіктер саны. Елек 
талдауының нәтижелері кестеге жазылады, ал жеке сынып шығуларын 
(сынып массасының барлық өнімдердің қосындысына қатынасы), сондай-ақ 
плюс (+) немесе минус ( - ) бойынша жиынтық шығуларды есептейді, олар 
осы Електің саңылауларынан үлкенірек немесе кішірек барлық сыныптардың 
шығуларының қосындысын білдіреді. Елек талдау нәтижелерін жазу Мысалы 
кестеде келтірілген. 1.1 

Абсцисса осі бойынша масштабтағы мөлшердің жалпы сипаттамасын 
құру кезінде Елек саңылауларының өлшемдері, ал ординат осі бойынша - 
пайызбен жалпы шығу. Егер ординат осі бойымен шығу тесіктің берілген 
мөлшерінен үлкен болса, онда біз плюс бойынша жалпы сипаттаманы 
аламыз, ал егер кішірек болса - минус бойынша. 

Елек талдауы үшін ең аз массасы Q, кг мынадай формула бойынша 
анықталады:: 

Q=kdα,                                                                (1.1) 
мұндағы d-сынамаға кіретін дәндердің ең үлкен мөлшері, мм ; 
K, α - шашыраудың мөлшері мен біркелкілігіне, құнды компоненттерге 
байланысты коэффициенттер. 

Сынама алу үшін кенді араластырады және қысқартады. Сынамаларды 
квартирлеу, квадраттау арқылы, сондай - ақ арнайы контракторлық 
құрылғылармен азайтады. Сынамаларды қопару, сақина және конус 
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тәсілімен, клеенкада, сондай-ақ механикалық араластырғыштарда домалату 
арқылы араластырады. [2, 6, 8] 

Жұмысты орындау тəртібі 
1. Кен сынамасындағы ең ірі кен бөлігі таңдалады, оның мөлшері 

анықталады. 
2. (1.2) формуласы бойынша А =1,8, а k= 0,1 қабылдай отырып, елек 

талдауы үшін қажетті кен сынамасының ең аз массасын есептейді. 
3. Үлгіні араластырады және қажетті массаға дейін азайтады. 

Кесте 1.2 - Елеуді талдау нәтижелері 
Класс 

мм 
Жеке шығу Жиынтық шығыс ,% 

г % плюс бойынша минус бойынша 
+40 

40-20 
20-10 
10-5 

-5,0+2,5 
-2,50+1,25 
-1,25+0,00 

2974,85 
1475,40 
1865,85 
946,14 
1394,32 
554,60 
688,84 

30,05 
14,90 
18,85 
9,56 
14,08 
5,60 
6,96 

30,05 
44,95 
63,90 
73,36 
87,44 
93,04 
100,00 

100,00 
69,95 
55,05 
36,20 
26,64 
12,56 
6,96 

Барлығы 9900,00 100,0 - - 
 4. Ең іріден (үсті) бастап, біртіндеп тесіктері кішірею бойынша електер 

жиынтығын құрайды. Төменгі елеуіш табандыққа салынады. 
5. Кен жоғарғы елекке құйылады, қақпақ жабылады, материал себіледі. 
6. Әрбір електегі кеннің қалдығын және табанның ішіндегісін 1 г 

дейінгі дәлдікпен өлшеңіз. 
7. Алынған класстардың жалпы массасын анықтаңыз. Егер ол бастапқы 

іліністің массасынан 1% - дан аспайтын болса, онда тәжірибе нәтижелері 
өңделеді. Егер сәйкессіздік 1% - дан көп болса, онда тәжірибе қайта 
жасалады. 

Тəжірибе нəтижелерін өңдеу 
1. Әр үлкен класс үшін оның шығуын есептеңіз: 

                                                                                                             (1.2)                                   
 

 
мұндағы Qi- і-класының массасы, г; n-ірілік кластарының саны. 

2. Жалпы шығыс "плюс" бойынша есептеледі, ол үшін осы Електің 
саңылауларынан үлкенірек барлық кластардың жеке кірістері жинақталады. 

3. Жалпы шығуды "минус бойынша" анықтаңыз, барлық класстардың 
жеке кірістерін осы Електің тесіктерінен кіші етіп қорытындылаңыз. 
Нәтижелерді кестеге енгізіңіз (кестені қараңыз. 1.1). 

4. Олар "плюс" және "минус бойынша" үлкендіктің сипаттамаларын 
жасайды. 

Зертханалық жұмысты қорғау. Зертханалық жұмысты орындағаннан 
кейін және есепті рәсімдегеннен кейін студент есепті сабақ сағаттарында 
қорғайды[7]. 

Бақылау сұрақтары мен тапсырмалары 
1. Материалдың гранулометриялық құрамын анықтау әдістерін атаңыз. 

                             П 

γi = Qi / ∑ 100,                                                           
%, 
 

i-1 
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2. Елек шкаласының модулін анықтаңыз. Сіз қандай модульдерді 
білесіз? 

3. "Елек 100 Тор" деген сөзді қалай түсінесіз? 
4. Електер жиынтығы бар: 100 тор, 150 тор, 200 тор. Ірілік сыныптары 

қандай болады? 
5. Елек талдауын жүргізу кезінде материалды себу қанша уақытты 

қажет етеді? 
6. Ірілік сипаттамасы бойынша берілген ірілік класының шығымын 

және Сынамадағы ең үлкен кесектің мөлшерін анықтаңыз. 
7. Неліктен материалдың мөлшерін білу керек? 
8. Қандай жағдайларда жартылай логарифмдік және логарифмдік 

координаттарда ірілік сипаттамалары құрылады?  
9. Ірі және ұсақ түйіршікті материалдарды араластыру және азайту 

әдістерін атаңыз. 
10. Жеке шығуды, "плюс бойынша" және "минус бойынша"жалпы 

шығуларды анықтаңыз. 
 

Зертханалық жұмыс 2 
 

БЕТ ҰСАТҚЫШТЫҢ ЖҰМЫСЫН ЗЕРТТЕУ 
Жұмыстың мақсаты: щек үгіткішінің жұмыс принципімен танысу. 

Берілген схема бойынша кенді ұсақтаңыз. 
Жабдықтар: жақ ұсатқыш, тахометр, миллиметрлік сызғыш, 

кронциркуль, қалақтар, қабылдағыштар, секундомер, щеткалар, зертханалық 
жұмыста пайдаланылатын кен сынамасы 1. 

Қысқаша теориялық мəліметтер 
Ұсақтау және ұнтақтау кезінде материалды қайта ұнтақтауға жол 

бермеу керек, өйткені бұл процесті қымбаттатады және байыту нәтижелерін  

                          
Жұдырықшалы уатқыш ВВ 100,                                  тахометр, 
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Жұдырықшалы уатқыш ВВ 100,                                  тахометр, 
 

 
 

                     
     миллиметрлік сызғыш, кронциркулдер,                           секундомер. 
нашарлатады (мөлшері 10-20 мкм-ден аз жұқа бөлшектер сәтсіз байытылады)  
"артық ештеңе ұсақтамау" принципін сақтау керек. 

Ұсақтау схемалары алдын-ала және тексеру елеуін қамтиды. Алдын ала 
елеу ұсақталудың алдында дайын ірілік класын бөліп алу үшін ұсақ-
түйектерді електен өткізу арқылы ұсақталған материалдың массасын азайту 
үшін қолданылады, ол бастапқы өнімдегі електен өткізу класының жеткілікті 
жоғары құрамымен (әдетте 17-20% - дан жоғары) тиімді және экономикалық 
тұрғыдан орынды . Бірақ үлкен өнімділігі бар зауыттарда ұсақтаудың бірінші 
кезеңінде алдын-ала елеу бастапқы кеннің кез-келген сипаттамасында 
қолданылмайды, өйткені айтарлықтай күрделі шығындар, елеу тиімділігінің 
төмендігі және "қоқыс астындағы"ірі ұсақтағыш конустық ұсатқыштардың 
жұмыс істеу мүмкіндігі. 

Тексеру елеуі ұсақталған өнімнен артық мөлшердегі кесектерді 
(олардың мөлшері ұсатқыштың түсіру саңылауының енінен үлкен) бөліп алу 
және оларды сол ұсатқышқа жұмыс істеу үшін қайтару үшін қолданылады. 
[2, 3, 6, 8, 9] 

Жұмысты орындау тəртібі 
1. Студенттер бригадалары белгілі гранулометриялық құрамы бар кен 

сынамаларын алады (зертханалық жұмыс нәтижесі бойынша 1). 
2. Ұсатқыштың эскизін сызыңыз, оның техникалық сипаттамаларын 

алыңыз (кесте.1.3). 
3. Сынамадағы кеннің ең үлкен үш бөлігінің сызықтық өлшемдері 

анықталады. 
4. Ұсатқыштың түсіру тесігін 5 мм-ге орнатыңыз (жылжымалы щек 

мүмкіндігінше қозғалыссыз болған кезде). 
5. Мұғалімнен тапсырма алыңыз (ұсақтау схемасы). 

Кесте 2.14 - Техникалық сипаттамасы 
Загрузочное 

тесік, мм 
 

Реттеу шектері 
түсіру тесігі, мм 

Барысы 
щеки 
мм 

 

Биіктігі 
жұмысшылар 

аймақтар, 
мм 

Саны 
тербеліс 

щеки, 
мин-1 ұзындығы ені минималды максималды 

       
6. Желдетуді, ұнтақтағышты қамтиды. Ұсақтау уақыты секундпен 

белгіленеді, ұсақтау схемасы жүзеге асырылады. Схеманың барлық 
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өнімдерінің массасын анықтаңыз. 
7. Үш үлкен бөлік ұсақталған кеннен алынады және олардың сызықтық 

өлшемдерін үш өзара перпендикуляр бағытта табады. 
Тəжірибе нəтижелерін өңдеу 

1.DSR орташа диаметрін есептеңіз., мм, бастапқы кеннің және ұсақтау 
өнімдерінің ең үлкен кесектерінің формуласы бойынша 

Dср. = (a + b + c) /3, немесе Dср.=  √𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎                                        (2.1) 
мұндағы А-ұзындығы, мм; б-Ені, мм; с - кесектің Биіктігі, мм. 

2. Ұсақтау дәрежесін анықтайды: 
i = Dcp / dcp, д. е. (2.2) 

қайда DSD., dср. - ұсақталғанға дейін және одан кейін өнімдегі ең үлкен 
бөліктің орташа диаметрі, тиісінше, ММ. 

3. Жылжымалы щек қозғалыстарының ең тиімді санын есептеңіз NT , 
мин-1 формула бойынша 

nT = 30√𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞/2𝑆𝑆(2.3) 
мұндағы S-ұсатқыштың беткейінің жүрісі, М; q-еркін құлаудың үд𝑞𝑞еуі, м / с; 
- қармау бұрышы, град. 

4. Ұнтақтағыштың өнімділігін есептеңіз: 
Q = 3600q/ t, кг/сағ, (2.4) 

мұндағы Q-ұсақталатын материалдың массасы, кг; t-ұсақтау уақыты, с. 
Зертханалық жұмысты қорғау. Зертханалық жұмысты аяқтағаннан 

кейін және есеп рәсімделгеннен кейін студент есепті машиналық немесе 
машиналық бағдарламаланған бақылаусыз қорғайды. [7] 

Бақылау сұрақтары мен тапсырмалары 
1. Ұнтақтағыштың түсіру саңылауын қалай реттеу керектігін айтыңыз. 
2.Ұсақтау дәрежесі дегеніміз не? 
3. Ұнтақтағыштар қандай ұнтақтау дәрежелерімен жұмыс істейді? 
4. Ұсақтау операцияларының мақсатын түсіндіріңіз. 
5. Ұнтақтағыштардың қолданылу саласы, артықшылықтары мен 

кемшіліктері қандай? 
6. Алдын-ала және тексеру елеуінің мақсатын айтыңыз. 
7.Ұсақтау схемаларының стадиалдылығын не анықтайды? 
8. Ұсатқыштардың төсеніш тақталарының мақсатын түсіндіріңіз. 
9. Бет ұсатқыштардың құрылысын сипаттаңыз. 
10. Қарапайым щек қозғалысы бар ұсатқыштар мен күрделі щек 

қозғалысы бар ұсатқыштардың айырмашылығы неде? 
 

Зертханалық жұмыс 3 
 

ЕЛЕУДІҢ ТИІМДІЛІГІНЕ ӘСЕР ЕТЕТІН ФАКТОРЛАРДЫ ЗЕРТТЕУ 
Жұмыстың мақсаты: діріл және сквамозды экрандардың жұмысымен 

және құрылғысымен танысу. Елеудің тиімділігіне әсер ететін кейбір 
факторлардың әсерін зерттеу. 

Жабдық: діріл елегі, жалпақтабандылық Елек, түрлі іріліктегі кен, Елек 
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өнімдерінің массасын анықтаңыз. 
7. Үш үлкен бөлік ұсақталған кеннен алынады және олардың сызықтық 

өлшемдерін үш өзара перпендикуляр бағытта табады. 
Тəжірибе нəтижелерін өңдеу 

1.DSR орташа диаметрін есептеңіз., мм, бастапқы кеннің және ұсақтау 
өнімдерінің ең үлкен кесектерінің формуласы бойынша 

Dср. = (a + b + c) /3, немесе Dср.=  √𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎                                        (2.1) 
мұндағы А-ұзындығы, мм; б-Ені, мм; с - кесектің Биіктігі, мм. 

2. Ұсақтау дәрежесін анықтайды: 
i = Dcp / dcp, д. е. (2.2) 

қайда DSD., dср. - ұсақталғанға дейін және одан кейін өнімдегі ең үлкен 
бөліктің орташа диаметрі, тиісінше, ММ. 

3. Жылжымалы щек қозғалыстарының ең тиімді санын есептеңіз NT , 
мин-1 формула бойынша 

nT = 30√𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞/2𝑆𝑆(2.3) 
мұндағы S-ұсатқыштың беткейінің жүрісі, М; q-еркін құлаудың үд𝑞𝑞еуі, м / с; 
- қармау бұрышы, град. 

4. Ұнтақтағыштың өнімділігін есептеңіз: 
Q = 3600q/ t, кг/сағ, (2.4) 

мұндағы Q-ұсақталатын материалдың массасы, кг; t-ұсақтау уақыты, с. 
Зертханалық жұмысты қорғау. Зертханалық жұмысты аяқтағаннан 

кейін және есеп рәсімделгеннен кейін студент есепті машиналық немесе 
машиналық бағдарламаланған бақылаусыз қорғайды. [7] 

Бақылау сұрақтары мен тапсырмалары 
1. Ұнтақтағыштың түсіру саңылауын қалай реттеу керектігін айтыңыз. 
2.Ұсақтау дәрежесі дегеніміз не? 
3. Ұнтақтағыштар қандай ұнтақтау дәрежелерімен жұмыс істейді? 
4. Ұсақтау операцияларының мақсатын түсіндіріңіз. 
5. Ұнтақтағыштардың қолданылу саласы, артықшылықтары мен 

кемшіліктері қандай? 
6. Алдын-ала және тексеру елеуінің мақсатын айтыңыз. 
7.Ұсақтау схемаларының стадиалдылығын не анықтайды? 
8. Ұсатқыштардың төсеніш тақталарының мақсатын түсіндіріңіз. 
9. Бет ұсатқыштардың құрылысын сипаттаңыз. 
10. Қарапайым щек қозғалысы бар ұсатқыштар мен күрделі щек 

қозғалысы бар ұсатқыштардың айырмашылығы неде? 
 

Зертханалық жұмыс 3 
 

ЕЛЕУДІҢ ТИІМДІЛІГІНЕ ӘСЕР ЕТЕТІН ФАКТОРЛАРДЫ ЗЕРТТЕУ 
Жұмыстың мақсаты: діріл және сквамозды экрандардың жұмысымен 

және құрылғысымен танысу. Елеудің тиімділігіне әсер ететін кейбір 
факторлардың әсерін зерттеу. 

Жабдық: діріл елегі, жалпақтабандылық Елек, түрлі іріліктегі кен, Елек 
 

 

талдауы үшін қолданылатын електер жиынтығынан табандық және қақпақ, 
200 мл өлшеуіш цилиндр, тахометр, әртүрлі таразылары бар таразылар, 
қалақшалар, щеткалар, сызғыштар, өнім қабылдағыштар, секундомер. 

Қысқаша теориялық мəліметтер 
Елеу кезінде ұсақ материалды ірі материалдан бөлудің толықтығын 

сандық бағалау үшін елеу тиімділігі ұғымы енгізілді. 
Елеудің тиімділігі-бұл бастапқы материалдағы төменгі класс массасына 

тақтайша өнімінің массасының пайызбен немесе үлеспен көрсетілген 
қатынасы. Елеудің тиімділігі төменгі классты тақтайша өніміне себудің 
толықтығын сипаттайды. 

Төменгі класс-бұл өлшемі экран торының ашылуынан аз болатын 
материал. Кез-келген өнімдегі төменгі сыныптың мазмұны Елек 
саңылауларының мөлшеріне тең саңылауы бар елекке Мұқият себу арқылы 
анықталады. Егер т-ірілігі бар тақтай астындағы өнімнің массасы-а, (а-Елек 
саңылауларының диаметрі, мм), кг; Qi-бастапқы Кендегі сол іріліктегі 
материалдың массасы, онда елеу тиімділігі: 

E = T / Qi, д. е.                                                                                (3.1) 
Зертханалық жағдайда елеудің тиімділігін есептеу үшін Q салмағы бар 

құрғақ бастапқы сынама бақылау елегінен өтеді, оның тесіктері экранның 
тесіктерінің шамасына тең, сондықтан Qi табылады. Осыдан кейін бақылау 
елегінің төменгі және жоғарғы өнімі араластырылады, барлық сынама экран 
арқылы өтеді және төменгі өнімнің массасы анықталады. 

Өнеркәсіптік экранда материал белгілі бір қалыңдықта електен өтеді. 
Күштердің әсерінен материал стратификацияланады, ұсақ дәндер төменгі 
қабаттар арқылы еніп, Елек бетіне жетіп, тесіктерге түседі. Дән мөлшері 
тесіктің мөлшеріне неғұрлым жақын болса, соғұрлым ол ұсақ өнімге ену 
үшін оның жолында көбірек тесіктер болуы керек. Астық мөлшерінің Елек 
елегінің саңылауының мөлшеріне қатынасы 0-ден 0,50-0,75-ке дейінгі дәндер 
жеңіл болып саналады (оңай өтеді). Салыстырмалы мөлшері 0,75-тен 1,00-ге 
дейінгі дәндер қиын деп аталады, оларды елеу үшін ұзақ уақыт қажет. 
Салыстырмалы мөлшері 1,00-ден 1,15-ке дейінгі дәндер қиын деп аталады, 
олар Елек саңылауынан өздігінен өте алмайды және сонымен бірге қиын 
және жеңіл дәндердің өтуіне кедергі келтіреді. 

Қиын және қиын дәндер сыналатын материалда неғұрлым көп болса, 
соғұрлым көп, бәрі бірдей, елеудің белгіленген тиімділігіне жету үшін уақыт 
қажет.  

Құрғақ сусымалы материалдар (2-4% ылғал) жақсы електен өткізіледі, 
елеудің жоғары тиімділігіне қол жеткізіледі. Ылғалдылықтың 
жоғарылауымен елеу процесі қиынға соғады; електердің саңылауы дымқыл 
ұсақ-түйекпен бітеледі, ұсақ дәндер үлкенге жабысып, төменгі өнімге 
бөлінбейді, материал жиналады. 

Экрандардың жұмыс жасайтын беттері ретінде тор торлары, електер 
және сым торлары қолданылады. Экранның жұмыс істейтін елеуіші тірі 
қиманың коэффициентімен сипатталады, бұл жарықтағы тесіктер ауданының 
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Електің жалпы бетіне қатынасы. 
Экранның тірі қимасы k, D. e формула бойынша анықталады: 
K = nS0/ S, д. е.                                                                                   (3.2) 

мұндағы S-саңылаулардың саны есептелген экранның ауданы, мм2; n-экран 
алаңындағы тесіктердің саны; S0-бір тесіктің ауданы, мм2. 

Әр түрлі конструкциялардағы пайдалы қазбаларды елеу тәжірибесінде 
қолданылатын экрандарды бекітілген тор, ролик, барабан, сквамус, гирация, 
діріл және доға деп жіктеуге болады. [2, 3, 6, 8, 9] 

Жұмысты орындау тəртібі 
1. Эскизді сызыңыз және экранның техникалық сипаттамасын алыңыз. 
2. Бастапқы Qi ілмегінде - 1+0 сынып массасын анықтаңыз. 
3. Кенді елеу Шартқа сәйкес жүргізіледі (кесте). 1.4). Сонымен қатар, 

әр тәжірибенің қосалқы өнімі өлшенеді, Т анықталады, содан кейін келесі 
тәжірибе үшін артық өніммен біріктіріледі. Өнімнің қажетті ылғалдылығын 
жасау үшін кеннің бастапқы ілмегіне белгілі бір мөлшерде су қосылады, 
ілініс мұқият араластырылады. Қажетті ылғалдылықты алу үшін қажет Wi, г 
суының мөлшері формула бойынша анықталады 

Wi = xQ/100,                                                                                       (3.3) 
мұндағы х-қажетті кен ылғалдылығы,%; Q-кен аспасының массасы, г . 

Тəжірибе нəтижелерін өңдеу 
1. Тақтай астындағы өнімдегі судың мөлшері оның ылғалдылығы х%, 

мл кезінде анықталады: 
Wч = xTx / 100,                                                                                   (3.4) 

мұндағы Tx-ылғалдылығы х %, Г болатын тақтай астындағы өнімнің массасы 
2.Құрғақ тақтай астындағы өнімнің массасын ti, G, формула бойынша 

есептеңіз 
Ti = Tx-Wч,                                                                                        (3.5) 
3.Барлық тәжірибелер үшін елеу тиімділігін (3.1) формуласы бойынша 

анықтайды. 
4. Құрып графика байланысты: 
E = f (l) - 1-4 тәжірибе нәтижелері бойынша, 
E = f (t) - 1,5,6,7 тәжірибе нәтижелері бойынша, 
Е=f (х) - 1,8,9,10 тәжірибе нәтижелері бойынша, 

мұндағы l-Елек торының ұзындығы, мм; t-материалды елеу уақыты, с; x - 
електелетін материалдың ылғалдылығы, %; E-елеу тиімділігі,%. 

5. Тірі қиманың коэффициентін (3.2) формула бойынша есептеңіз. 
Саны 

p тесіктері s = 1000 мм тордан табылған. 
1.4-кесте-тәжірибелер жүргізу шарттары 

Тәжірибе нөмірі 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Тор ұзындығы, д. 1 3/4 1/2 1/4 1 1 1 1 1 1 
Елеу уақыты, с 40 40 40 40 30 20 10 40 40 40 
Ылғалдылық, % 0 0 0 0 0 0 0 2 4 6 

Зертханалық жұмысты қорғау. Зертханалық жұмысты аяқтағаннан 
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Електің жалпы бетіне қатынасы. 
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кейін және есеп рәсімделгеннен кейін студент сабақ уақытында машиналық 
немесе машиналық бағдарламаланған бақылаусыз есепті қорғайды. [7] 

Бақылау сұрақтары мен тапсырмалары 
1. Елеу операциясының мақсатын түсіндіріңіз. 
2. Экрандар қалай жіктеледі, олардың құрылғысы қандай? 
3. Елеудің тиімділігіне қандай факторлар әсер етеді? 
4. Экранның әр түрінің артықшылықтары, қолданылу аясы, 

кемшіліктері қандай? 
5.Дауылдың тербелістерінің санын не анықтайды? 
6. Елеудің тиімділігін анықтаңыз 
7. Экран торының тірі бөлімі дегеніміз не, ол нені сипаттайды? 
8. Жұмысты орындау барысында қандай нәтижелер алынды? 
9. Экранның құрылымдық параметрлерінің қайсысы экранның 

өндірілуіне әсер етеді? 
10. Гирациялық және өзін-өзі орталықтандыратын діріл экрандарының 

тербелістерінің амплитудасын не анықтайды? 
11. Дәнді анықтаңыз:" қиын"," жеңіл "және"қиын". 

 
Зертханалық жұмыс 4 

 
ҰСАҚТАУҒА ӘСЕР ЕТЕТІН ФАКТОРЛАРДЫ ЗЕРТТЕУ 

ДИІРМЕНДЕ 
Жұмыстың мақсаты: зертханалық диірменнің жұмыс принципімен 

танысу, оның жұмысының кейбір параметрлерінің ұнтақтау нәтижелеріне 
әсерін зерттеу. 

 
Планетарлық шар диірмені РМ 100 СМ   

Жабдық: зертханалық шар диірмендері, кен ірілігі -1+0 мм - 7 аспа, -
3+0 мм - 2 аспа, -5+0 мм - 2 аспа, стандартты торлар -0,074 мм, таразы, 
өлшеуіш цилиндр. 

Қысқаша теориялық мəліметтер 
Ұнтақтау-бұл кенді байытуға дейінгі дайындық цикліндегі оның 

бөліктерінің мөлшерін азайтуға байланысты соңғы операция. Ұсақтау 
нәтижесінде ірілігі бойынша осы әдіспен байыту үшін жарамды және 
құрамында бос жыныстың минералдарынан барынша босатылған бөлшектер 
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түріндегі пайдалы минерал бар өнім алынуы тиіс. Ұсақталған өнім 
бөлшектерінің мөлшері, әдетте, 1 мм-ден аспайды. Материалды ұнтақтау су 
немесе ауа ортасында жүзеге асырылады. Диірмен-бұл қақпақтардың қуыс 
шұңқырларында көлденең осьте айналатын қуыс барабан. 

Ұнтақтау диірменнің ішіне жүктелген ұсақтау ортасы арқылы жүзеге 
асырылады. Барабан айналған кезде ұнтақтау ортасы үйкеліс пен 
центрифугалық күшпен барабанның ішкі бетіне түсіп, белгілі бір биіктікке 
көтеріліп, құлап, домаланып, кенді соққымен, ұсақтаумен және абразиямен 
ұсақтайды. 

Ұсақтау ортасының түріне байланысты шар диірмендері, шыбықтар, 
қиыршық тастар және өзін-өзі ұнтақтау ерекшеленеді. Шар диірмендерінде 
ұнтақтау ортасы болат немесе шойын шарларымен ұсынылған; өзек - Болат 
шыбықтарда; тас диірмендерде - дөңгелектелген шақпақ тастар; өздігінен 
ұнтақтау диірмендерінде - ұсақталған кеннің үлкен бөліктері. 

Диірмендердің өнімділігі уақыт бірлігіне диірмен арқылы өткізілген 
кен тоннасының санымен анықталады диірмендердің өнімділігін уақыт 
бірлігіне алынған есептелген ірілік материалының тонна саны бойынша 
есептеуге болады. Соңғы әдіс ең дәл және қарапайым. Әдетте -0,074 ММ 
класы бойынша есептеледі диірмендердің өнімділігі келесі факторларға 
байланысты: 
 бастапқы кеннің ірілігі, ұсақталған өнімнің ірілігі, 
 кенді ұсақтау; 
 диірменнің құрылымы, оның мөлшері, футеровканың пішіні; 
 диірмендер жұмысының пайдалану жағдайлары( ашық немесе тұйық 
цикл), жіктеуші аппарат жұмысының тиімділігі, диірменді ұсатқыш ортамен 
толтыру дәрежесі, диірмендегі қойыртпақты сұйылту, диірмен 
айналымдарының саны, ұсатқыш денелердің пішіні, тығыздығы және 
қаттылығы.  

Жұмыс істеп тұрған байыту фабрикаларында диірмендердің меншікті 
өнімділігі 0,9-дан 1,5 т/сағ, жаңадан құрылған сынып барабанның ішкі 
көлемінің 1 м3-не 0,074 мм құрайды. [2, 3, 6, 8, 9] 

Жұмысты орындау тəртібі 
1. Ылғал Елек талдау әдісімен Кендегі мөлшері 0,074 мм сынып 

құрамы анықталады -1+0; -3+0; -5+0 мм. Осы мақсатта материал кішкене 
бөліктерде елекке жүктеледі және сонымен бірге суды жұқа ағынмен 
қамтамасыз етеді. Материал електен ағып жатқан су толығымен мөлдір 
болғанша жуылады. Ірілігі +0,074 мм жуылған материалды қабылдағышқа 
түсіреді, кептіреді, бақылау себуді 0,074 мм құрғақ торда жүргізеді және 
өлшейді. Төменгі сыныптың шығуы бастапқы ілінісу мен "плюс 
өнімнің"салмақ айырмашылығымен анықталады. 

2. Диірмендер мен шыбықтарды жуыңыз, қақпақтар мен диірмендердің 
сәйкестігін тексеріңіз. 

3. Диірмендердің көлемін есептеңіз. Шыбықтарды, суды, кенді диір-
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3. Диірмендердің көлемін есептеңіз. Шыбықтарды, суды, кенді диір-

 
 

менге салыңыз, кестеге сәйкес ұнтақтаңыз. 1,5т қатынасы кезінде: С=1:6 
4. Ылғал електен талдау әдісі алынған ұнтақтау өнімдерінде 0,074 мм 

сынып мазмұнын табады. 
1.5-кесте - Тәжірибелер жүргізу шарттары 

Тәжірибе 
нөмірі 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Ірілігі, мм -1+0 -1+0 -1+0 -1+0 +3+0 5-0 1+0 1+0 
Уақыты, мин 5 10 15 20 10 10 10 10 

Т: Ж 1:0,5 1:0,5 1:0,5 1:0,5 1:00 1:0,5 1:1 1:0 
 

Тәжірибе нәтижелерін өңдеу 
1. Әр тәжірибе үшін сыныптың шығуы -0,074 ММ есептеледі. 
2. Меншікті өнімділікті, т/м3*сағ, жаңадан құрылған есептеу сыныбы 

бойынша анықтайды: 
q-0,074 = Q(bк - bисх) /V,т/м3ч,                                                                    (4.1) 

мұндағы Q-кен бойынша өнімділік, т / сағ; bаш. , bл-бастапқы кен мен 
ұнтақтау өніміндегі есептік класының құрамы, Д. Е.; V - диірменнің көлемі, 
м3. 

Құрып графика байланысты: 
E = f (t) - 1-4 тәжірибе нәтижелері бойынша, 
E = f (d) - 2,5,6 тәжірибе нәтижелері бойынша, 
E = f (R) - 2,7,8 тәжірибе нәтижелері бойынша, 

мұндағы t-ұнтақтау уақыты, мин; d - бастапқы кеннің ірілігі; мм; R-сұйықтың 
қаттыға салмақтық қатынасы, д. 

Зертханалық жұмысты қорғау. Зертханалық жұмысты аяқтағаннан 
кейін және есеп рәсімделгеннен кейін студент сабақ уақытында есепті 
қорғайды. [7] 

 
Бақылау сұрақтары мен тапсырмалары 

1. Ұнтақтау операциясының мақсатын түсіндіріңіз. 
2. Әр түрлі диірмендерде ұнтақтауға бағытталған материалдың оңтайлы 
мөлшері қандай? 
3. Диірмендер қалай жіктеледі? Олардың құрылғысы. 
4. Диірмен барабанының айналу жылдамдығын тізімдеңіз. 
5. Пульпаның оңтайлы тығыздығы, ұсақтау ортасының көлемі, диірмендер-
дің әртүрлі түрлерінің айналу жылдамдығы қандай? 
6. Диірмендердің жұмысына қандай факторлар әсер етеді? 
7. Шапсыз ұнтақтаудың артықшылықтары мен кемшіліктерін атаңыз? 
8.Зерттеу барысында қандай нәтижелер алынды? Қандай тәуелділіктер 
құрылды? 
9. Орталық түсіру диірмендерімен салыстырғанда тор арқылы түсіретін 
диірмендердің артықшылықтары қандай? 
10. Кеннің қандай қасиеттері ұнтақталуға әсер етеді? 

Әдебиет: 7 қосымша. [3-25]. 
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Пайдалы қазбаларды байытудың технологиялық көрсеткіштерін 
есептеуге арналған тапсырмалар 

№ 1 тапсырма. Никельдің массалық үлесі 10% болатын никель 
концентратының шығуын есептеңіз.Фабрикаға никельдің массалық үлесі 
3,2% кен, концентратқа никель алу 82% түседі. 

Жауап: 26,24%. 
№ 3 тапсырма. Зауыт тәулігіне қанша тонна концентрат шығаратынын 

анықтаңыз, концентраттың шығымдылығы 3 %, ал зауыттың өнімділігі 
тәулігіне 1 500 тонна кенді құрайды. 

 
Елеу көрсеткіштерін есептеуге арналған тапсырмалар 

№ 1 тапсырма. Егер елеу тиімділігі 85% болса, тордың өлшемі 120 мм 
болатын торға 300-0 мм материалды елеу кезінде төменгі өнімнің шығуын 
анықтаңыз.Материалдың үлкендігінің сипаттамасы алдыңғы сызық түрінде 
берілген.                                                                                            Жауап: 34 %. 

№ 2 тапсырма. Егер жоғарғы өнімнің шығымдылығы 82% болса, 
тесіктердің өлшемі 60 мм торларға 300-0 ММ материалды елеу тиімділігін 
орнатыңыз. Бастапқы материалдың үлкендігінің сипаттамасы түзу сызық 
бойынша қабылданады. 

Жауап: 90 %. 
№ 3 тапсырма. Тапсырма Шарттары үшін төменгі өнімдегі -40 мм 

сынып мазмұны 70%, ал жоғарғы 2% болса, покласс -60 + 40 мм және -40 мм 
елеу тиімділігін анықтаңыз. 5% Жоғарғы өнімдегі сынып мазмұны -60 мм.                                                         
Жауаптар: 79% және 87%. 

 
1.2 Өндірістік бөлімшенің технологиялық процесін қауіпсіз жүргізу 

жөніндегі іс-шараларды әзірлеуге қатысу 
Еңбекті қорғауды басқарудың мақсаты еңбек процесінде адамның 

қауіпсіздігін, денсаулығы мен жұмыс қабілеттілігін сақтауды қамтамасыз ету 
болып табылады. 

Кен дайындау процесін қауіпсіз жүргізудің негізгі ережелері  
Ұсату-сұрыптау кешеніне жаңадан түсушілер немесе басқа жұмыс 

түрлерінен ауысатындар медициналық куәландырудан, алдын ала оқытудан 
және техникалық қауіпсіздік бойынша нұсқаулықтан өтуі тиіс. [6] 

Ұсатқышқа кенді беруді және оның жұмысын бақылайтын 
оператордың жұмыс алаңында ұсатқыштардан кен кесектерінің алаңға 
ықтимал шығарылуынан сақтау үшін торлы металл қоршаулар болуы тиіс.  

Ұсатқыштардың жұмыс кеңістігінде кеннің үлкен бөліктері тұрып 
қалған кезде оларды ұсатқыштан арнайы құрылғылары бар көтергіш 
құралдармен алып тастау қажет. Ұсатқыштың жұмыс кеңістігінде тұрып 
қалған кен бөліктерін қолмен алуға және оларды балғамен немесе 
кувалдамен ұсақтауға тыйым салынады. Ұсатқышқа түскен металды кесу 
рұқсат беру қатарындағы техникалық қадағалау тұлғасының бақылауымен 
жүзеге асырылуы қажет.  
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Пайдалы қазбаларды байытудың технологиялық көрсеткіштерін 
есептеуге арналған тапсырмалар 
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Жауаптар: 79% және 87%. 
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қауіпсіздігін, денсаулығы мен жұмыс қабілеттілігін сақтауды қамтамасыз ету 
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Кен дайындау процесін қауіпсіз жүргізудің негізгі ережелері  
Ұсату-сұрыптау кешеніне жаңадан түсушілер немесе басқа жұмыс 

түрлерінен ауысатындар медициналық куәландырудан, алдын ала оқытудан 
және техникалық қауіпсіздік бойынша нұсқаулықтан өтуі тиіс. [6] 

Ұсатқышқа кенді беруді және оның жұмысын бақылайтын 
оператордың жұмыс алаңында ұсатқыштардан кен кесектерінің алаңға 
ықтимал шығарылуынан сақтау үшін торлы металл қоршаулар болуы тиіс.  

Ұсатқыштардың жұмыс кеңістігінде кеннің үлкен бөліктері тұрып 
қалған кезде оларды ұсатқыштан арнайы құрылғылары бар көтергіш 
құралдармен алып тастау қажет. Ұсатқыштың жұмыс кеңістігінде тұрып 
қалған кен бөліктерін қолмен алуға және оларды балғамен немесе 
кувалдамен ұсақтауға тыйым салынады. Ұсатқышқа түскен металды кесу 
рұқсат беру қатарындағы техникалық қадағалау тұлғасының бақылауымен 
жүзеге асырылуы қажет.  

 
 

 Адамдарды ұсатқыштардың жұмыс кеңістігіне түсіру кезінде осы 
Қағидалардың талаптарын сақтау, сақтандырғыш белдіктерді қолдану және 
адамдарды бөгде заттардың кездейсоқ құлауынан сақтайтын уақытша 
төсемдердің ұсатқыштарының тиеу тесіктерінің үстіне орнату міндетті.  

 Ұнтақтағыштар "үйінді" астында авариялық тоқтаған жағдайда оны 
фабрика басшысы (басшының орынбасары – бас инженер) бекіткен арнайы 
әзірленген нұсқаулықтар бойынша түсіру және іске қосу қажет.  

Діріл електері орналасқан жабындар мен алаңдар жабдықтың жұмысы 
кезінде туындайтын дірілге төзімділік пен дірілді сіңіруге есептелуге тиіс.  

Електер мен ұсатқыштарда адамдарды кен кесектерінің кездейсоқ 
лақтырылуынан қорғайтын қорғаныс құралдары көзделуі тиіс: А) конусты 
ұсатқыштар үшін – "үйінді астында" жұмыс істейтін  сатыдағы ірі 
ұсатқыштардан басқа, бітеу алмалы – салмалы қоршаулар; б) жақты 
ұсатқыштар үшін-биіктігі кемінде 1 м күнқағары бар бүйірлі бітеу 
қоршаулар.  

Кенді елекке беретін қоректендіргіштердің шығару тесіктерінде, 
жұмыс істеп тұрған Қоректендіргіштер мен електер кезінде тиеу және түсіру 
құйғыштарында шуралау арнайы құрылғылар мен құрылғылар болған кезде 
ғана мүмкін болады.  

Електердің түсіру құйғыштарын қолмен тазалауға және оларға 
адамдарды түсіруге ережелерді сақтаған жағдайда ғана рұқсат етіледі. Бұл 
ретте електердің электр қозғалтқыштары биркалық жүйенің талаптарына 
сәйкес ажыратылуы және іске қосу құрылғыларында: "қосуға болмайды! 
Адамдар жұмыс істейді".  

Электродірілдеткішті қоректендіргіштердің жұмысы кезінде тазалауға, 
қоректендіргіштің бортына тұруға, оларға қол тигізуге, сондай-ақ 
дірілдіжетектердің саңылауларын тазалауға тыйым салынады.  

Жұдырықшалы, көлденең және тік балғалы ұсатқыштардың корпустың 
қақпағы ашық болған кезде ұсатқыштың іске қосылу мүмкіндігін 
болдырмайтын бұғаттағышы болуы тиіс. Салмағы 50 кг-нан асатын қақпағы 
бар жұдырықшалы және көлденең балғалы ұнтақтағыштардың корпустарын 
ашу және жабу механикаландырылған тәсілмен қажет.  

 Ұнтақтау кезінде жарылыс қаупі бар шаң түзетін кенді ұсақтау 
шаңның жарылуын болдырмайтын іс-шараларды орындай отырып жүргізілуі 
тиіс. [7] 

Ұнтақтау және жіктеу жергілікті басқару кезінде Диірмендер мен 
жіктеуіштердің іске қосу құрылғылары диірмен мен жіктеуішті қосатын адам 
олардың жұмысын бақылай алатындай етіп орналастырылуы тиіс.  

  Диірмен ішінде жұмыс істеуге техникалық қадағалау тұлғасының 
немесе наряд-рұқсат бойынша бригадирдің бақылауымен осы Қағидалардың 
талаптарын орындағаннан кейін ғана рұқсат етіледі.  

  Люк қақпағының гайкаларын бұрауға немесе диірмен люкпен төмен 
түскен кезде оларды босатуға, сондай-ақ диірмен барысында ұлу 
қоректендіргіш қаптамасының болттарын бекітуге тыйым салынады.  
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  Контейнерлерге шарларды тиеу кезінде тиеу орны қоршалып, 
"қауіпті!». Контейнерді көтеру кезінде адамдар одан қауіпсіз қашықтықта 
болуы керек. Контейнерлер шарлармен борттардан 100 мм төмен деңгейге 
дейін тиеледі.  

  Шар қоректендіргіштерді, сондай-ақ өзектерді тиеу жөніндегі 
механизмдерді пайдаланған жағдайда олардың қауіпсіз жұмыс істеу тәртібін 
айқындайтын арнайы нұсқаулықтар әзірленуі тиіс.  

 Жіктеуіштерге қызмет көрсету үшін жұмыс алаңдары жіктеуіш 
ваннасының ернеуінен кемінде 600 мм төмен деңгейде орналасуы қажет. 
Жіктеуіш ваннасына қарама-қарсы жағынан жұмыс алаңдары биіктігі 1000 
мм металл сүйеніштермен жабдықталады. Жіктеуіштерде спиральдар мен 
рельстердің айналу және көтеру механизмдеріне қауіпсіз қызмет көрсетуге 
арналған таяныштары бар көпіршелер (алаңдар), сондай-ақ жетек 
элементтерін осы Қағидалардың талаптарына сәйкес қоршау болуы тиіс.  

Металдың орта және ұсақ ұсақтау ұсатқыштарына түсуін болдырмау 
үшін оларды кенмен қоректендіретін таспалы конвейерлер металл 
іздегіштермен, шығарғыштармен, магнитті шайбалармен және басқа да 
арнайы құрылғылармен жабдықталуы тиіс. Жұмыс аймағынан 
шығарылмаған конвейер таспасынан және магниттік шығарғыштан металды 
алуға конвейер тоқтатылғаннан және магниттік жүйе өшірілгеннен кейін ғана 
рұқсат етіледі. [6] 

Флотациялық бөлімшелер. Сұйық реагентер мен реагенттердің 
ерітінділерін жеткізілім учаскелеріндегі аралық цистерналар мен 
қоректендіргіштерге беру насостар арқылы құбыржолдармен жүзеге 
асырылуы керек.  Цианидтер мен күкіртті натрийді құрғақ күйінде тікелей 
процестің қоректендіру нүктелеріне беруге тыйым салынады. Реагенттердің 
аз мөлшерін флотациялық бөлім бойынша тасымалдауға тек арнайы жабық 
ыдыстарда рұқсат етіледі.  

Реагенттерден сынама алуды механикаландырылған құралдардың 
көмегімен жүзеге асыру қажет. Реагенттердің сынамаларын қолмен алу 
кезінде жұмысшылар ұзындығы 200 мм кем емес тұтқасы бар сынама 
алғыштарды пайдалануы тиіс.  

Цианидтердің Шығыс бактары реагенттік алаңдарда жергілікті сору 
желдеткішімен жабдықталған оқшауланған үй-жайда болуы тиіс. Үй-жай 
құлыппен жабылуы тиіс.  

Цианидтердің реагент өткізгіштерін беру нүктелеріне енгізу цианид 
ерітіндісіне еркін қол жеткізу мүмкіндігін болдырмайтындай етіп жүзеге 
асырылады. Реагенттердің мөлшерін оларды беру нүктелерінде өлшеуге 
тыйым салынады.  

Реагенттердің күбілері, аралық және шығыс бактары және олармен 
байланысты коммуникациялар қажет болған жағдайда реагенттерді толық 
төгетін авариялық сыйымдылықтарға ие болуы тиіс. Реагент алаңдарының 
сарқынды сулары флотациялық бөлімшенің дренаждық құрылғыларынан 
айналып, арнайы құбыр арқылы шығарылуы тиіс. Қышқылдарды цианидтер, 
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ксантогенаттар, аэрофлоттар, күкіртті натрий және гидросульфид 
ерітінділерімен араластыруға жол берілмейді. Мыс, мырыш және темір 
сульфаттарының, хлорлы мырыштың және хлорлы кальцийдің ерітінділерін 
күкіртті натрий, гидросульфид және цианид ерітінділерімен араластыруға 
жол берілмейді, өйткені бұл ретте жоғары уытты газдардың – күкіртсутектің 
және синиль қышқылының, сондай-ақ құбыржолдарды бітейтін ерімейтін 
жауын-шашынның бөлінуі мүмкін.  

Ауысым бастығы (шебер) бекітілген нұсқаулыққа сәйкес реагенттік 
алаңдардың қызмет көрсетуші персоналында жеке қорғаныс құралдарының 
болуын және жарамдылығын тексеруге міндетті.  

Камераларды шламдау кезінде флотациялық машинаның импеллер 
блогының шпинделін қолмен бұрауға жиналмалы ағаш тұғырдан пеногон 
тоқтаған кезде ғана рұқсат етіледі. Жұмысшылар платформадан 
шығарылғаннан кейін ғана қозғалтқышты қосыңыз.  

Флотациялық машиналарды авариялық түсіру және шайынды суларды 
жинау үшін сорғылары бар зумпфтар (шұңқырлар) көзделуі тиіс.  

Пневматикалық флотациялық машиналарда аэролифт түтіктерін 
ауыстыру немесе тазалау кезінде жұмысшылар қорғаныш көзілдірік киюі 
тиіс.  

Қойыртпақтың технологиялық сынамаларын тікелей жұмыс істеп 
тұрған флотокамерадан алуға пеногон міндетті түрде тоқтаған кезде осы 
үшін арнайы арналған сынамалармен ғана рұқсат етіледі.   

Пневмомеханикалық және пневматикалық флотация машиналарының 
камераларына ауа беретін үрлегіштер арнайы бөлмелерде орналасуы, дыбыс 
оқшаулау мен шуды сіңіру қамтамасыз етілуі керек. [8] 

Гравитациялық байыту. Жуу, тұндыру машиналары, 
концентрациялау үстелдері және ауыр суспензиядағы кендерді байыту 
бөлімшелері 

Адамдарды жуу барабандарының, ауыр суспензиядағы байыту 
аппараттарының және гравитациялық байыту аппараттарының ішіне 
аппараттардың ішкі бетін шламдар мен қалған материалдардан қарау, жөндеу 
және тазарту үшін жіберу газға қауіпті жұмыстарды қауіпсіз жүргізу 
жөніндегі нұсқаулықтың талаптарына сәйкес жүзеге асырылады.  

 Гравитациялық байыту аппаратының жұмысы кезінде оның 
қозғалмалы және айналмалы бөліктерімен жанасуға, мойынтіректерді 
майлауға, аппараттан бөгде заттарды алуға тыйым салынады.  

Жуылған кеннің сынамаларын және гравитациялық Байыту өнімдерін 
қолмен алуға тек осы мақсат үшін арнайы көзделген аппараттар мен қосалқы 
жабдықтардың орындарында ғана рұқсат етіледі. Байыту өнімдерінің 
сынамаларын тікелей қозғалатын механизмдерден қолмен алуға тыйым 
салынады.  

Золотниктерді реттеуге, автореттегіштерді реттеуге және қорғаныш 
көзілдіріксіз пневматикалық жетегі бар түткішсіз тұндыру машиналарының 
механизмдерін қарауға жол берілмейді.  
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Роторлы типтегі золотник құрылғыларын пайдалану кезінде ауаны 
атмосфераға шығаруға арналған терезелер металл тормен жабылуы тиіс.  

Шибер құрылғысының електерін жөндеуге немесе ауыстыруға, 
сусыздандыру элеваторының табандығын жөндеумен немесе тазалаумен бір 
мезгілде тұндыру машинасының ішкі корпусын тазалауға және жөндеуге 
тыйым салынады. Машина корпусында көрсетілген жұмыстарды жүргізу 
кезінде элеваторлардың электр схемасы бөлшектеліп, Ескерту плакаты ілінуі 
тиіс. Ауыр суспензияларда байыту үшін қолданылатын аппараттарда қатып 
қалған ферросилицийді, басқа да ауырлатқыштарды және жабдықтың металл 
бөліктерінен кенді қорғау көзілдірігінсіз жаруға жол берілмейді.  

Материалды аппаратқа жеткізетін және Байыту өнімдерін шығаратын 
науалар 45° - тан жоғары еңкіштікте кен мен қойыртпақтың лақтырылуын 
болдырмау үшін жоғарыдан жабылуы тиіс. [6] 

Қоюландыру, сусыздандыру және кептіру бөлімдері. Егер 
қоюлатқыштың бортының жоғарғы жиегі жұмыс алаңының деңгейінен 1000 
мм-ден төмен болса, радиалды қоюлатқыштарды, пирамидалық және 
шұңқырлы шөгінділер резервуарлары қалқалануы қажет. Үстіңгі жағынан 
жабылған пирамида тұндырғыштарын борт бойымен қоршалмайды, бірақ 
барлық тесіктер, жөндеу саңылаулары мен люктер металл қақпақтармен 
жабылуы керек.  

Радиалды қоюлатқыштардың, пирамидалық және қорықтық 
тұндырғыштардың борттары бойынша жүруге жол берілмейді.  

Қойыртпақтың тығыздығын өлшеу және сынама алу кезінде айналма 
науаға тұруға және ферма алаңының қоршауынан тыс кіруге тыйым 
салынады. Жылжымалы қойылтқыш ферманың жүк ұшын айналма науаның 
сыртына қызмет көрсететін (өтетін) алаңдарға шығаруға тыйым салынады. 
Қойылтқыштың жылжымалы фермасына көтерілу сүйеніші бар арнайы саты 
бойынша жүзеге асырылады. Қалыңдатқыштың сақиналы ойығын 
жылжымалы раманың жетегін ажыратқаннан кейін ғана тазартуға болады. 
Қойылтқыш жетегінің қызмет көрсететін алаңдарының ылғалды және тайғақ 
беттерімен жүруге тыйым салынады.  

Сусыздандыратын електердің ені бойынша материалдың біркелкі 
таралуын қамтамасыз ететін құрылғылардың конструкциясы 
сусыздандыратын материалдың шығарылу мүмкіндігін және қойыртпақтың 
шашырауын болдырмауы тиіс.  

Лабиринттерді шламнан тазарту жұмыстарын жүргізу кезінде Елек 
тоқтатылуы, Електің немесе доғалы Електің қоректенуі ажыратылуы, іске 
қосу құрылғыларында " қосуға болмайды! Адамдар жұмыс істейді!». [6] 

Сүзгіш аппараттар. Барабанды және дискілі вакуум сүзгілердің 
жұмысы істеп тұрған кезінде  секторларды тартуға тыйым салынады.  

Сүзгіш аппараттарды пайдалану кезінде, рамалар мен төсемдерді 
кектен тазалауға арналған арнайы қалақтарды пайдалану қажет.  

Сүзгі пресінің қысқыш құрылғысы жұмыс істеп тұрған кезде 
рамаларды, плиталарды және сүзгі майлықтарын түзетуге тыйым салынады.  
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Роторлы типтегі золотник құрылғыларын пайдалану кезінде ауаны 
атмосфераға шығаруға арналған терезелер металл тормен жабылуы тиіс.  

Шибер құрылғысының електерін жөндеуге немесе ауыстыруға, 
сусыздандыру элеваторының табандығын жөндеумен немесе тазалаумен бір 
мезгілде тұндыру машинасының ішкі корпусын тазалауға және жөндеуге 
тыйым салынады. Машина корпусында көрсетілген жұмыстарды жүргізу 
кезінде элеваторлардың электр схемасы бөлшектеліп, Ескерту плакаты ілінуі 
тиіс. Ауыр суспензияларда байыту үшін қолданылатын аппараттарда қатып 
қалған ферросилицийді, басқа да ауырлатқыштарды және жабдықтың металл 
бөліктерінен кенді қорғау көзілдірігінсіз жаруға жол берілмейді.  

Материалды аппаратқа жеткізетін және Байыту өнімдерін шығаратын 
науалар 45° - тан жоғары еңкіштікте кен мен қойыртпақтың лақтырылуын 
болдырмау үшін жоғарыдан жабылуы тиіс. [6] 

Қоюландыру, сусыздандыру және кептіру бөлімдері. Егер 
қоюлатқыштың бортының жоғарғы жиегі жұмыс алаңының деңгейінен 1000 
мм-ден төмен болса, радиалды қоюлатқыштарды, пирамидалық және 
шұңқырлы шөгінділер резервуарлары қалқалануы қажет. Үстіңгі жағынан 
жабылған пирамида тұндырғыштарын борт бойымен қоршалмайды, бірақ 
барлық тесіктер, жөндеу саңылаулары мен люктер металл қақпақтармен 
жабылуы керек.  

Радиалды қоюлатқыштардың, пирамидалық және қорықтық 
тұндырғыштардың борттары бойынша жүруге жол берілмейді.  

Қойыртпақтың тығыздығын өлшеу және сынама алу кезінде айналма 
науаға тұруға және ферма алаңының қоршауынан тыс кіруге тыйым 
салынады. Жылжымалы қойылтқыш ферманың жүк ұшын айналма науаның 
сыртына қызмет көрсететін (өтетін) алаңдарға шығаруға тыйым салынады. 
Қойылтқыштың жылжымалы фермасына көтерілу сүйеніші бар арнайы саты 
бойынша жүзеге асырылады. Қалыңдатқыштың сақиналы ойығын 
жылжымалы раманың жетегін ажыратқаннан кейін ғана тазартуға болады. 
Қойылтқыш жетегінің қызмет көрсететін алаңдарының ылғалды және тайғақ 
беттерімен жүруге тыйым салынады.  

Сусыздандыратын електердің ені бойынша материалдың біркелкі 
таралуын қамтамасыз ететін құрылғылардың конструкциясы 
сусыздандыратын материалдың шығарылу мүмкіндігін және қойыртпақтың 
шашырауын болдырмауы тиіс.  

Лабиринттерді шламнан тазарту жұмыстарын жүргізу кезінде Елек 
тоқтатылуы, Електің немесе доғалы Електің қоректенуі ажыратылуы, іске 
қосу құрылғыларында " қосуға болмайды! Адамдар жұмыс істейді!». [6] 

Сүзгіш аппараттар. Барабанды және дискілі вакуум сүзгілердің 
жұмысы істеп тұрған кезінде  секторларды тартуға тыйым салынады.  

Сүзгіш аппараттарды пайдалану кезінде, рамалар мен төсемдерді 
кектен тазалауға арналған арнайы қалақтарды пайдалану қажет.  

Сүзгі пресінің қысқыш құрылғысы жұмыс істеп тұрған кезде 
рамаларды, плиталарды және сүзгі майлықтарын түзетуге тыйым салынады.  

 
 

Сүзгіш нығыздағышты кектен түсірмес бұрын оны сығылған ауамен 
сұйықтықты барынша көп шығарғанға дейін үрлеу қажет: түсіру бойынша 
жұмысты бір мезгілде кемінде екі жұмысшы жүргізуі тиіс. 

Үрлеу кезінде ерітіндінің шашырауын болдырмау үшін Сүзгіш 
нығыздағышты матамен жабу керек.  

Вакуум-сүзгінің барабаны қосылған кезде тартушы сымның үзілуін 
қалпына келтіруге тыйым салынады.  

Зиянды бөлінділері бар сүзгі аппараттарының жұмысы кезінде сору 
желдеткіші үздіксіз жұмыс істеуі тиіс. Nutch сүзгілері қақпақтармен 
жабылуы керек.   

Тұнбаны шаюға арналған құрылғылармен жабдықталған барабан 
сүзгіштерінің қызмет көрсетуші персоналды шашырауынан қорғауға 
арналған қоршауы болуы тиіс.  

Жылжымалы рамалары бар табақ сүзгілері тұнбаны шаюға ыңғайлы 
болу үшін тұрақты алаңдармен жабдықталуы тиіс.  

Центрифуга қақпағы ашық, дірілдің жоғары болуы, шамадан тыс 
жүктелуі және тұрақсыз қоректену кезінде оның жұмысын болдырмайтын 
бұғаттағышпен жабдықталуы тиіс. [6] 

 
1.2.1 Байыту фабрикасының цехтарында технологиялық жабдықты 

жобалау кезіндегі өнеркәсіптік қауіпсіздіктің негізгі ережелері 
Фабрикаларды жобалау, салу, қайта жаңарту және пайдалану "пайдалы 

қазбалардың кен, кен емес және шашыранды кен орындарын өндіру және 
байыту жөніндегі кәсіпорындар үшін санитарлық ережелердің", "Денсаулық 
сақтау министрлігі бекіткен өнеркәсіптік кәсіпорындарды жобалаудың 
санитарлық нормаларының талаптарына сәйкес жүзеге асырылуы қажет.  

Фабрикалардың жаңадан іске қосылатын және қайта жаңартылатын 
барлық объектілерінде жұмыс орындарында санитарлық жағдайларды 
қамтамасыз ететін және қолданыстағы нормативтер мен жобаларға сәйкес 
келетін тиімді желдету, газ тазарту, шаң ұстау және ауа баптау жүйелері 
болуы тиіс. Әрбір фабрикада санитариялық-техникалық жүйелерді пайдалану 
және бақылау жөніндегі қызметтер (учаскелер, бригадалар, цехтар) 
ұйымдастырылуы және жауапты адамдар тағайындалуы тиіс. Жұмыс істеп 
тұрған зауыттарда жұмыс орындарындағы еңбек жағдайларын жүйелі түрде 
жақсарту жөніндегі іс-шаралар әзірленуі тиіс. Барлық жұмыс орындарын 
қолданыстағы нормаларға сәйкес келтіру мерзімдері санитариялық қадағалау 
органдарымен келісім бойынша белгіленеді.  

Пайдалы қазбаларды байытумен айналысатын жұмысшылар 
"жұмысшылар мен қызметшілерге арнайы киімді, арнайы аяқ киімді және 
сақтандыру құралдарын тегін берудің үлгілік салалық нормаларына"сәйкес 
арнайы киіммен, арнайы аяқ киіммен және жеке қорғану құралдарымен 
(ЖҚҚ) қамтамасыз етіледі.  Құрамында табиғи радиоактивтілігі жоғары 
компоненттері бар кендерді қайта өңдеу және байыту кезінде ЖҚҚ 
"радиоактивті заттармен және басқа да иондаушы сәулелену көздерімен 
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жұмыс істеудің негізгі санитариялық қағидаларының"талаптарына сәйкес 
келуге тиіс. ЖҚҚ берілетін барлық жұмысшылар мен қызметшілер оларды 
пайдалану бойынша нұсқаулықтан өтуге тиіс.  

Өндірістік ғимараттарды желдету және жылыту "өнеркәсіптік 
кәсіпорындарды жобалаудың санитарлық нормаларының"талаптарына сәйкес 
жасалады. Адамдар тұрақты немесе ұзақ (2 сағаттан астам) болатын байыту 
фабрикаларының барлық өндірістік үй-жайларындағы ауа ортасының 
параметрлері МЕМСТ 12.1.005-88 "ЕҚСЖ. Жұмыс аймағының ауасы. Жалпы 
санитарлық-гигиеналық талаптар " (осы Ережеге № 2 қосымша). Желдету 
және аспирациялық қондырғылармен шығарылатын ауаны атмосфераға 
шығарар алдында онда санитарлық нормалармен қарастырылғаннан 
аспайтын шаң шоғырланғанға дейін тазарту қажет. Тазалау құрылғыларын 
шаңның физикалық-химиялық қасиеттерін ескере отырып таңдау керек 
(скрубберлерде, циклон-жуғыштарда, электр сүзгілерінде, Сүзгіш қаптарда 
және т.б. тазалау).  

Үлкен ашық су беті бар жабдықтар (флотациялық машиналар, 
жіктеуіштер, қоюлату күбілері, концентрациялық үстелдер және т.б.) 
орналасқан үй-жайларда конденсаттың ұйымдастырылған ағынын 
қамтамасыз ететін құрылғылар көзделуі қажет.  

Ғимараттардың қабырғаларында, төбелерінде және ішкі 
конструкцияларында цианидтер мен басқа да заттардың жиналуын, 
сорбциясын болдырмайтын және жеңіл тазалауды қамтамасыз ететін беті мен 
жабыны болуы тиіс. Технологиялық операциялар қышқыл ортада жүзеге 
асырылатын үй-жайлардың қабырғаларын, едендерін, панельдерін және 
қабатаралық жабындарын жабу "Құрылыс конструкцияларын коррозиядан 
қорғау" ҚНжЕ-ге және "едендер. Жобалау нормалары". [7] 

Фабрикалардың барлық үй-жайларындағы шаңды пневматикалық 
құрылғылардың немесе гидрожабдықтың көмегімен механикаландырылған 
тәсілмен жинау керек.  

Едендерді ылғалды жинау көзделген цехтарда, сондай-ақ ылғалды 
технологиялық процесі бар барлық цехтарда едендер су өткізбейтін 
жабынмен жабылуы тиіс. Су төгуге арналған едендердің көлбеуі кем дегенде 
0,02 (1,8°) болуы керек. Негізгі өту жолдарында еден еңістері 0,04 (2,6°) және 
қызметтік өту жолдарында 0,1 (6°) аспауы тиіс.  

Фабрика аумағындағы жерүсті сарқынды сулары және едендерден 
шайындылар су айдындарына ағызу алдында "жерүсті сарқынды суларын 
тазалауға арналған құрылыстарды жобалау жөніндегі Уақытша 
нұсқаулыққа"сәйкес жергілікті тазартуға жатады немесе жалпы тазарту 
құрылыстарына жіберіледі.  

Құрамында цианос бар өнеркәсіптік ағындарды хлор өнімдері мен 
басқа реагенттерді қолдана отырып, тек аспирациямен, бақылау 
аспаптарымен және қашықтықтан басқарумен қамтамасыз етілген 
тұмшаланған жабдықта залалсыздандыру қажет.  

Айтарлықтай жылу бөлетін үй-жайларда шатыр құрылғысы ластанған 



83
 

 

жұмыс істеудің негізгі санитариялық қағидаларының"талаптарына сәйкес 
келуге тиіс. ЖҚҚ берілетін барлық жұмысшылар мен қызметшілер оларды 
пайдалану бойынша нұсқаулықтан өтуге тиіс.  

Өндірістік ғимараттарды желдету және жылыту "өнеркәсіптік 
кәсіпорындарды жобалаудың санитарлық нормаларының"талаптарына сәйкес 
жасалады. Адамдар тұрақты немесе ұзақ (2 сағаттан астам) болатын байыту 
фабрикаларының барлық өндірістік үй-жайларындағы ауа ортасының 
параметрлері МЕМСТ 12.1.005-88 "ЕҚСЖ. Жұмыс аймағының ауасы. Жалпы 
санитарлық-гигиеналық талаптар " (осы Ережеге № 2 қосымша). Желдету 
және аспирациялық қондырғылармен шығарылатын ауаны атмосфераға 
шығарар алдында онда санитарлық нормалармен қарастырылғаннан 
аспайтын шаң шоғырланғанға дейін тазарту қажет. Тазалау құрылғыларын 
шаңның физикалық-химиялық қасиеттерін ескере отырып таңдау керек 
(скрубберлерде, циклон-жуғыштарда, электр сүзгілерінде, Сүзгіш қаптарда 
және т.б. тазалау).  

Үлкен ашық су беті бар жабдықтар (флотациялық машиналар, 
жіктеуіштер, қоюлату күбілері, концентрациялық үстелдер және т.б.) 
орналасқан үй-жайларда конденсаттың ұйымдастырылған ағынын 
қамтамасыз ететін құрылғылар көзделуі қажет.  

Ғимараттардың қабырғаларында, төбелерінде және ішкі 
конструкцияларында цианидтер мен басқа да заттардың жиналуын, 
сорбциясын болдырмайтын және жеңіл тазалауды қамтамасыз ететін беті мен 
жабыны болуы тиіс. Технологиялық операциялар қышқыл ортада жүзеге 
асырылатын үй-жайлардың қабырғаларын, едендерін, панельдерін және 
қабатаралық жабындарын жабу "Құрылыс конструкцияларын коррозиядан 
қорғау" ҚНжЕ-ге және "едендер. Жобалау нормалары". [7] 

Фабрикалардың барлық үй-жайларындағы шаңды пневматикалық 
құрылғылардың немесе гидрожабдықтың көмегімен механикаландырылған 
тәсілмен жинау керек.  

Едендерді ылғалды жинау көзделген цехтарда, сондай-ақ ылғалды 
технологиялық процесі бар барлық цехтарда едендер су өткізбейтін 
жабынмен жабылуы тиіс. Су төгуге арналған едендердің көлбеуі кем дегенде 
0,02 (1,8°) болуы керек. Негізгі өту жолдарында еден еңістері 0,04 (2,6°) және 
қызметтік өту жолдарында 0,1 (6°) аспауы тиіс.  

Фабрика аумағындағы жерүсті сарқынды сулары және едендерден 
шайындылар су айдындарына ағызу алдында "жерүсті сарқынды суларын 
тазалауға арналған құрылыстарды жобалау жөніндегі Уақытша 
нұсқаулыққа"сәйкес жергілікті тазартуға жатады немесе жалпы тазарту 
құрылыстарына жіберіледі.  

Құрамында цианос бар өнеркәсіптік ағындарды хлор өнімдері мен 
басқа реагенттерді қолдана отырып, тек аспирациямен, бақылау 
аспаптарымен және қашықтықтан басқарумен қамтамасыз етілген 
тұмшаланған жабдықта залалсыздандыру қажет.  

Айтарлықтай жылу бөлетін үй-жайларда шатыр құрылғысы ластанған 

 
 

ауаның кері тогының пайда болуын болдырмауы тиіс. Артық жылу 
бөлінгенде (20 ккал/м3 астам) корпустарда желден қорғайтын панельдері бар 
жарық аэрациялық шамдарды жобалау қажет. Ашылатын ойықтардың 
ауданы, сондай-ақ олардың орналасуы "өнеркәсіптік кәсіпорындарды 
жобалаудың санитарлық нормаларының"талаптарына сәйкес келуі тиіс.  

Өндірістік үй-жайларда өтпе жолдар, алаңдар, сондай-ақ құрылыс 
нормалары мен ережелерінің талаптарына сәйкес әйнектерді жөндеу, 
шынылау және екі жақты тазалау, аэрациялық шамдар мен жарықтандыру 
арматураларына қызмет көрсету жөніндегі жұмыстарды ыңғайлы және 
қауіпсіз орындауға арналған арнайы құрылғылар мен құрылғылар көзделуі 
тиіс.  

Айтарлықтай жылу бөлу көзі болып табылатын өндірістік жабдықтың 
бетінде (кептіру, күйдіру пештері және т.б.) Санитариялық нормалар 
талаптарына сәйкес бетінің температурасын қамтамасыз ететін 
термооқшаулағыш болуы тиіс.  

Құрғақ өнімдер мен концентраттарды тиеу және түсіру, дайын 
концентраттарды шикіқұрамдау және орау механикаландырылуы және 
герметикалануы тиіс.  

Кенді қабылдау бункерлерін кенді бақылау, қатып қалудың, қатудың 
алдын алатын құрылғылармен жабдықтау қажет. Жұмыс аймағына шаңның 
түсуінің алдын алу мақсатында бункерлерді түсіру және тиеу үшін 
материалдың біркелкі түспеуін болдырмайтын мөлшерлеу құрылғыларын 
қолдану қажет. Құрғақ кенге арналған жинағыш бункерлер мен 
сыйымдылықтар олардың толып кетуін және толық босатылуын 
болдырмайтын автоматты құрылғылармен жабдықталуы тиіс; бункердегі 
материалдың қалдық қабатының биіктігі кемінде 1 м болуы тиіс.  

Кенді және аралық өнімдерді беруге арналған ұсатқыштарды, 
тасымалдағыш таспаларды, оларды жабдыққа (қоректендіргіштер, кептіруге 
арналған агрегаттар, электростатикалық және электромагниттік 
сепараторлар, флотомашиналардың көбікті қабылдау науалары, реагенттер 
ерітінділері бар сыйымдылықтар және т.б.) салу және тиеу орындарын 
аспирациялық жүйелері бар жабындармен немесе жұмысы өндірістік 
жабдықпен бұғатталуы тиіс гидроотынсыздандыру жүйелерімен жабдықтау 
қажет. Жүйе құрылғыларын бұғаттау олардың жұмыс басталғанға дейін 3-5 
минут бұрын қосылуын және жабдық немесе жүктемесіз жұмыс 
тоқтатылғаннан кейін 5 минуттан ерте емес ажыратылуын қамтамасыз етуі 
тиіс.  

Реагенттік, флотация, регенерация, сорбция, қоюландыру, кептіру және 
қалдықтарды залалсыздандыру бөлімшелерінің үй-жайларында МЕМСТ 
12.1.005-88 "ЕҚСЖ. Жұмыс аймағының ауасы. Жалпы санитарлық-
гигиеналық талаптар" шекті рұқсат етілген концентрациядан асатын 
концентрацияларда.  

Дірілді генерациялайтын жабдықтар үшін (ұсатқыштар, диірмендер, 
електер және т.б.) дірілді "ЕҚСЖ" МЕМСТ талаптарына дейін төмендетуді 
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қамтамасыз ететін құрылыс, Технологиялық және санитарлық-техникалық іс-
шаралар кешені пайдаланылуы тиіс. Діріл. Жалпы қауіпсіздік талаптары.   

Шу көзі болып табылатын жабдық орналасқан аралықтарды басқа 
учаскелерден дыбыс өткізбейтін қалқалармен бөледі. Жоғары деңгейдегі шу 
шығаратын негізгі технологиялық жабдық (экрандар және т.б.) ЕҚСЖ 
стандартының талаптарына сәйкес келетін жеке дыбыс өткізбейтін 
қоршаулармен жабдықталуы керек. Шу. Жалпы қауіпсіздік талаптары.   

Реагенттерді мөлшерлеу алаңдарында орналасқан шығыс ыдыстарынан 
түйіспелі күбілерге, флотациялық машиналарға және басқа агрегаттарға беру 
жабық коммуникациялар бойынша автоматты герметикаланған мөлшерле-
гіштердің көмегімен жүзеге асырылады.  

Жұмыс істеушілердің флотореагенттермен жанасуы мүмкін бөлімше- 
лерде суық және ыстық су беретін қолжуғыштар орнатылуы, теріге түскен 
заттарды су ағынымен жуу жолымен тез жоюға арналған құрылғылар, көзді 
жууға арналған фонтандар көзделуі тиіс.  

Концентратты кептіру және түйіршіктеу, оны тиеуге беру процестерін 
басқаруды, сондай-ақ желдеткіш және шаң-газ тазарту жүйелерінің жұмысын 
басқаруды операторлық станцияда орнатылған пульттерден жүзеге асыру 
қажет. Кептіру агрегаттарына қызмет көрсету орындарында берілетін ауаның 
температурасы автоматты түрде реттелетін себезгілеу қондырғылары 
көзделуі тиіс. [7] 
Өртке қарсы қорғау   Өндірістік үй-жайлар мен өртке қарсы жабдықтарды 
күтіп ұстау қолданыстағы "өнеркәсіптік кәсіпорындар үшін өрт 
қауіпсіздігінің Үлгілік ережелеріне"жауап беруі тиіс.  

Жұмыс орындарындағы жанар-жағар май және сүрту материалдары 
жабық металл ыдыстарда материалдардың әр түріне үш тәуліктік 
қажеттіліктен аспайтын мөлшерде сақталуы тиіс. Тез тұтанатын заттарды 
(бензин, керосин және т.б.) жұмыс орындарында сақтауға тыйым салынады.  

 АТС болмаған жағдайда фабрика қызмет көрсететін өрт сөндіру 
командасымен және кәсіпорынның коммутаторымен телефон байланысы 
болуы тиіс.  

 Өндірістік мақсаттағы жолдар өрт сөндіру автомобильдерінің өтуі 
үшін жарамды болуы тиіс. Егер өндірістік жағдайлар бойынша ғимаратқа 
кіреберістерді орнату талап етілмесе, онда өрт сөндіру автомобильдерінің 
кіреберісі ғимараттың барлық ұзындығы бойымен кемінде екі жағынан ені 6 
м жоспарланған аумақ бойынша қамтамасыз етілуі тиіс.  

Жүру бөлігінің шетінен немесе еркін жоспарланған аумақтан ғимарат 
қабырғаларына дейінгі қашықтық 25 м-ден аспауы тиіс. Өрт сөндіру 
автомобильдерінің өтуі үшін жоспарланған аумақтар таза ұсталуы, бөгде 
заттармен үйілмеуі қажет, олардың беткі су бұрғышы болуы тиіс; сазды және 
шаңды топырақтар шөппен себілуі немесе Шлакпен көмілуі тиіс.  

Барлық өндірістік және қосалқы үй-жайлар, қондырғылар, құрылыстар 
мен қоймалар алғашқы сөндіру құралдарымен және өрт құрал-
саймандарымен қамтамасыз етілуі тиіс, осы құралдардың саны және оларды 
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қамтамасыз ететін құрылыс, Технологиялық және санитарлық-техникалық іс-
шаралар кешені пайдаланылуы тиіс. Діріл. Жалпы қауіпсіздік талаптары.   

Шу көзі болып табылатын жабдық орналасқан аралықтарды басқа 
учаскелерден дыбыс өткізбейтін қалқалармен бөледі. Жоғары деңгейдегі шу 
шығаратын негізгі технологиялық жабдық (экрандар және т.б.) ЕҚСЖ 
стандартының талаптарына сәйкес келетін жеке дыбыс өткізбейтін 
қоршаулармен жабдықталуы керек. Шу. Жалпы қауіпсіздік талаптары.   

Реагенттерді мөлшерлеу алаңдарында орналасқан шығыс ыдыстарынан 
түйіспелі күбілерге, флотациялық машиналарға және басқа агрегаттарға беру 
жабық коммуникациялар бойынша автоматты герметикаланған мөлшерле-
гіштердің көмегімен жүзеге асырылады.  

Жұмыс істеушілердің флотореагенттермен жанасуы мүмкін бөлімше- 
лерде суық және ыстық су беретін қолжуғыштар орнатылуы, теріге түскен 
заттарды су ағынымен жуу жолымен тез жоюға арналған құрылғылар, көзді 
жууға арналған фонтандар көзделуі тиіс.  

Концентратты кептіру және түйіршіктеу, оны тиеуге беру процестерін 
басқаруды, сондай-ақ желдеткіш және шаң-газ тазарту жүйелерінің жұмысын 
басқаруды операторлық станцияда орнатылған пульттерден жүзеге асыру 
қажет. Кептіру агрегаттарына қызмет көрсету орындарында берілетін ауаның 
температурасы автоматты түрде реттелетін себезгілеу қондырғылары 
көзделуі тиіс. [7] 
Өртке қарсы қорғау   Өндірістік үй-жайлар мен өртке қарсы жабдықтарды 
күтіп ұстау қолданыстағы "өнеркәсіптік кәсіпорындар үшін өрт 
қауіпсіздігінің Үлгілік ережелеріне"жауап беруі тиіс.  

Жұмыс орындарындағы жанар-жағар май және сүрту материалдары 
жабық металл ыдыстарда материалдардың әр түріне үш тәуліктік 
қажеттіліктен аспайтын мөлшерде сақталуы тиіс. Тез тұтанатын заттарды 
(бензин, керосин және т.б.) жұмыс орындарында сақтауға тыйым салынады.  

 АТС болмаған жағдайда фабрика қызмет көрсететін өрт сөндіру 
командасымен және кәсіпорынның коммутаторымен телефон байланысы 
болуы тиіс.  

 Өндірістік мақсаттағы жолдар өрт сөндіру автомобильдерінің өтуі 
үшін жарамды болуы тиіс. Егер өндірістік жағдайлар бойынша ғимаратқа 
кіреберістерді орнату талап етілмесе, онда өрт сөндіру автомобильдерінің 
кіреберісі ғимараттың барлық ұзындығы бойымен кемінде екі жағынан ені 6 
м жоспарланған аумақ бойынша қамтамасыз етілуі тиіс.  

Жүру бөлігінің шетінен немесе еркін жоспарланған аумақтан ғимарат 
қабырғаларына дейінгі қашықтық 25 м-ден аспауы тиіс. Өрт сөндіру 
автомобильдерінің өтуі үшін жоспарланған аумақтар таза ұсталуы, бөгде 
заттармен үйілмеуі қажет, олардың беткі су бұрғышы болуы тиіс; сазды және 
шаңды топырақтар шөппен себілуі немесе Шлакпен көмілуі тиіс.  

Барлық өндірістік және қосалқы үй-жайлар, қондырғылар, құрылыстар 
мен қоймалар алғашқы сөндіру құралдарымен және өрт құрал-
саймандарымен қамтамасыз етілуі тиіс, осы құралдардың саны және оларды 

 
 

күтіп-ұстау МЕМСТ 12.4.009-83 "ЕҚСЖ. Объектілерді қорғауға арналған өрт 
техникасы. Дәнекерлеудің негізгі түрлері Орналастыру және қызмет 
көрсету". Алғашқы өрт сөндіру құралдары мен өрт сөндіру мүкәммалының 
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1.2.2 Еңбекті қорғау талаптары және технологиялық процестерді 
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фабрика (кәсіпорын) басшылығы тағайындаған комиссия пайдалануға 
қабылдауы тиіс. Кемшіліктер болған және олардың жұмысы тиімсіз болған 
кезде желдету қондырғыларын пайдалануға қабылдауға тыйым салынады.  

Желдету қондырғыларын пайдалану және күту тәртібі зауыт 
басшылығы бекіткен жеке нұсқаулықтармен анықталуы керек.  

Технологиялық жабдықтың жұмысы кезінде фабриканың барлық 
негізгі сору-сыртқа тарату желдеткіш және аспирациялық қондырғылары 
үздіксіз жұмыс істеуі тиіс. Желдеткіш жүйелері ақаулы болған кезде жұмысы 
шаң мен газ бөлінуімен сүйемелденетін технологиялық жабдықты 
пайдалануға тыйым салынады. Желдету қондырғысы тоқтаған немесе зиянды 
заттардың шоғырлануы санитарлық нормалардан жоғары болған кезде үй-
жайдағы жұмысты дереу тоқтатып, адамдарды таза ауаға шығару қажет.  

Негізгі және қосалқы жабдықтары бар желдеткіш және аспирациялық 
қондырғылардың жұмысын бұғаттау кезінде тікелей желдеткіш немесе 
аспирациялық жабдықта қосымша іске қосу құрылғылары көзделуі тиіс. 
Технологиялық жабдықты онымен бұғатталған желдету жүйесін іске 
қосқанға дейін қосуға тыйым салынады.  

Желдету қондырғылары ауа өткізгіштер мен құрылғылардағы ауаның 
жылдамдығын, қысымы мен температурасын бақылауға және өлшеуге, 
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фабрика басшысы (басшының орынбасары) бекіткен жоспармен немесе 
Кестемен белгіленеді. 

Өндіріс өнімдерін сынамалау кезіндегі талаптар өндіріс өнімдерін 
сынамалау, әдетте, автоматты режимде немесе қашықтықтан басқарылатын 
механикалық сынама іріктегіштермен жүзеге асырылуы тиіс. Қолмен сынау 
зауыт басшысының (басшы орынбасарының) өкімімен анықталған 
технологиялық схеманың белгіленген нүктелерінде ғана жүргізілуі мүмкін. 
Сынама алу үшін жергілікті жарық пен қоршауы бар ыңғайлы және қауіпсіз 
орындар (алаңдар) жабдықталуы тиіс. Кездейсоқ, жабдықталмаған 
нүктелерден сынамалау жүргізуге тыйым салынады. [7] 

2. Қалдық қойыртпақты залалсыздандыру және оны сақтау 
кезіндегі қауіпсіздік және өнеркәсіптік санитария талаптары  

- зиянды және қолайсыз еңбек жағдайларында жұмыс істейтін қызмет 
көрсетуші персоналды алдын ала және мерзімді медициналық тексеруді 
ұйымдастыру; 

- ерітілген уытты реагенттері бар сыйымдылықтар, аппаратура және 
құбырлар бас сүйек пен сүйек бейнеленген " у " жазуымен жабдықталуы тиіс; 

- барлық бактік аппаратура, қышқылмен өңдеуге және десорбциялауға 
арналған колонналар, электролизер мен сүзгілер, күйдіру және балқыту 
пештері аппараттардан зиянды заттарды толық жоюды қамтамасыз ететін 
жергілікті сору желдеткіш жүйелерімен (немесе орталықтандырылған) 
жарақтандырылуы тиіс. 

Сору желдеткіш жүйелерімен шығарылатын ауа атмосфераға 
шығарылар алдында уытты заттардан шекті жол берілетін 
концентрациялардан аспайтын құрамдарға дейін тазартылады; 

- қызмет көрсетуші персоналдың цианисті ерітінділермен тікелей 
жанасуын болдырмау және жұмыс аймағының атмосферасына улы 
бөлінулерді төмендету үшін жабдықтар мен сыйымдылықтар барынша 
герметикаланған болуы тиіс, барлық қақпақтар жабық болуы тиіс, ал 
Ернемектік қосылыстар мен сорғыларда ауа сорғыштар мен ерітінділердің 
ағуы болмауы тиіс; 

- десорбция жабдығы мен чан бөлгішінен және электролизерле 
рден, пештерден және бактық жабдықтан жергілікті ауаны сору көзделеді;  

- десорбция және электролиз үй-жайында жұмыс істеуге тек үздіксіз 
әсер ететін жалпы алмасу желдеткішімен ғана рұқсат етіледі; 

- десорбция, реагенттерді сақтау және дайындау үй-жайлары жұмыс 
орындарында синиль қышқылы буларының шекті рұқсат етілген 
концентрациясының артуы туралы хабарлайтын сигнал беру жүйесімен 
(дыбыстық, жарықтық) бұғатталған үздіксіз жұмыс істейтін ауа ортасын 
бақылайтын автоматты аспаптармен жабдықталады; 

- жұмыс кезінде электр қауіпсіздігі шаралары, қауіпсіз 
дік ережелері және химиялық заттармен жұмыс істеу сақталуы керек; 

- цианисті процеске қышқыл жуу ерітінділерін қайтаруға оларды алдын 
ала сілтілермен бейтараптандырғаннан кейін ғана жол беріледі; 
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- қысыммен жұмыс істейтін жабдықпен қауіпсіз жұмыс талаптары. 
Алтын электролизі кезінде анодтардағы ерітінділерден 0,8 м3/сағ газ 

 тәрізді оттегі, ал катодта 1,5 м3/сағ дейін сутегі газы бөлінеді. Осы 
 байланыс арқылы электролиз бөлімшесі газ қоспасының сутегі бойынша 
оның жарылысқа қауіпсіз көлемдік үлесіне дейін 4,0%-дан аспайтын 
тотығуын қамтамасыз ететін өнімділігі бар жергілікті тартқыш желдеткішпен 
қамтамасыз етілуі тиіс. [7] 

3. Реагент бөлімшесіндегі қауіпсіздік және өнеркәсіптік санитария 
талаптары реагенттерді қолданатын барлық кәсіпорындарда реагенттердің 
(олардың технологиялық қоспаларының) қауіптілік сыныбын, санитариялық 
талаптарды және осы қағидаларды ескере отырып, оларды қауіпсіз сақтау 
және реагенттік режимді жүргізу жөніндегі басшы (басшының орынбасары) 
бекіткен нұсқаулықтар болуы тиіс.  

Реагенттер сақталатын немесе олармен жұмыс істейтін Үй-жайлар осы 
үй-жайлардың атмосферасындағы зиянды заттардың РЕШШ-дан аспайтын 
деңгейде болуын қамтамасыз ететін желдеткішпен жабдықталуы тиіс. 
Реагенттік үй-жайлардан шығарылатын ауаны атмосфераға шығарар алдында 
тазарту және бейтараптандыру қажет.  

Реагенттік бөлімшеде желдеткіштер жұмысының тоқтағаны туралы 
хабарлайтын дыбыс немесе жарық дабылы қарастырылуы тиіс. Желдету 
қондырғысы тоқтаған кезде немесе ауа ортасында зиянды заттардың мөлшері 
шекті рұқсат етілген концентрациядан жоғары болған кезде үй-жайдағы 
жұмыстар дереу тоқтатылады және жұмысшылар таза ауаға шығарылады. 
Үй-жайға кіруге жалпы алмасу желдеткішінің жұмысы қалпына 
келтірілгеннен кейін және жұмыс аймағының ауасындағы зиянды заттардың 
құрамы ШРК деңгейіне дейін төмендегеннен кейін ғана рұқсат етіледі.  

Үй-жайдың жалпы желдеткішінен басқа реагенттерді түсіру, ыдыстар 
мен ыдыстарды ашу орындары, ерітінді күбілері, тұндырғыштар және зиянды 
заттар бөлінуі мүмкін басқа да аппараттар тығыздамалары және сорғыштары 
бар жабындары бар жергілікті сору құрылғыларымен жабдықталуы тиіс.  

Реагенттермен жұмыс істеу кезінде олардың топыраққа, еденге, 
жабдыққа, ыдысқа және киімге шашырау, тозаңдату және төгілу мүмкіндігін 
болдырмайтын шаралар қабылдау керек. Еденге немесе аппаратураға түскен 
реагенттер қолданыстағы нұсқаулықтарға сәйкес тазартылуы, 
бейтараптандырылуы және сумен мұқият жуылуы тиіс. Реагенттерді сақтау, 
тиеу және түсіру орындарында төгілген немесе шашылған реагенттерді 
залалсыздандыруға арналған құралдар жеткілікті мөлшерде болуы қажет.  

Реагенттік бөлімшелерде Терінің бетінен химикаттарды тез жою үшін 
авариялық Душ немесе суы бар ванналар орнату, сондай-ақ көзді жууға 
арналған фонтан құрылғысы көзделуі тиіс. Көрсетілген құрылғыларды тек 
тікелей мақсаты бойынша пайдалану керек.  

Бөгде адамдардың реагенттер сақталатын немесе олармен жұмыс 
істейтін үй-жайға кіруіне тыйым салынады.  

Жөндеу жұмыстарын жүргізуге, желдету жүйелері мен Реагент 
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құбырларын тазартуға, реагенттер бөлімшелеріндегі, сондай-ақ қоймалар-
дағы ыдыстарды қарауға, тазалауға және залалсыздандыруға жіберілген 
тұлғалар жұмыс басшысынан алдын ала нұсқама алуы, жұмыс көлемі мен 
қауіпсіздік шаралары көрсетілген арнайы рұқсат-наряды болуы тиіс.  

Пайдаланылған сүрту материалдарын шашуға, сондай-ақ оларды 
күбілер мен аппараттардың ішінде қалдыруға тыйым салынады. Барлық 
пайдаланылған сүрту материалдары жиналады және жойылады.  

Реагенттері бар үй-жайларда персоналдың жеке киімін және тамақ 
өнімдерін сақтауға, сондай-ақ темекі шегуге және тамақ ішуге тыйым 
салынады.  

Ерітінділерді сақтау, дайындау, флотореагенттерді тасымалдау және 
пайдалану әрбір реагент үшін кәсіпорында әзірленген, фабрика басшысы 
(басшының орынбасары) бекіткен технологиялық режим карталарына сәйкес 
жүзеге асырылуы қажет.  

Пайдалануға жарамсыз, реагенттердің ластанған қалдықтары мен 
Реагент бөлімшесінің сарқынды суларын химиялық тазарту немесе 
залалсыздандыру технологиялық циклдің басқа үй-жайларынан оқшауланған 
үй-жайда жүзеге асырылады. Бөгде адамдардың бұл үй-жайларда болуына 
тыйым салынады. Олардың өзара әрекеттесуі кезінде улы заттар 
(күкіртсутек, цианисті сутегі, күшәла сутегі және т.б.) түзілетін немесе 
құбыржолдарды ластайтын ерімейтін шөгінділер түзілетін ағындарды 
біріктіруге жол берілмейді. [7] 
 Өндірістік жарақаттар мен кәсіби аурулар туралы түсінік.   
Жарақат (грек.- зақымдану, жарақат) кенеттен сыртқы әсерден туындаған 
адам тіндерінің немесе мүшелерінің анатомиялық тұтастығын немесе 
физиологиялық функцияларын бұзу деп аталады. Өндірісте жарақат 
(жазатайым оқиға), әдетте, қызметкерге еңбек міндеттерін немесе жұмыс 
жетекшісінің тапсырмаларын орындау кезінде қауіпті өндірістік фактордың 
кенеттен әсер етуінің салдары болып табылады. 

Әсер ету түріне сәйкес жарақаттар бөлінеді: 
- механикалық (көгеру, сынықтар, жаралар және т. б.); 
- жылу (күйік, үсік шалу, жылу соққысы); 
- химиялық (химиялық күйіктер, жедел улану, тұншығу); 
- электрлік 
- аралас және тән; 
Жарақат алу дәрежесі бойынша бөлінеді: 
- жеңіл;       
- ауыр;       
- өлім. 
Сонымен қатар, зардап шеккендер саны бойынша жарақаттар болуы 

мүмкін: 
- жеке; топтық, егер екі немесе одан да көп қызметкер жарақат алса. 
Кәсіптік ауру созылмалы немесе жедел ауру деп аталады, жұмыскерге 

өзінің еңбек (қызметтік) міндеттерін орындауға байланысты зиянды өндір-
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құбырларын тазартуға, реагенттер бөлімшелеріндегі, сондай-ақ қоймалар-
дағы ыдыстарды қарауға, тазалауға және залалсыздандыруға жіберілген 
тұлғалар жұмыс басшысынан алдын ала нұсқама алуы, жұмыс көлемі мен 
қауіпсіздік шаралары көрсетілген арнайы рұқсат-наряды болуы тиіс.  

Пайдаланылған сүрту материалдарын шашуға, сондай-ақ оларды 
күбілер мен аппараттардың ішінде қалдыруға тыйым салынады. Барлық 
пайдаланылған сүрту материалдары жиналады және жойылады.  

Реагенттері бар үй-жайларда персоналдың жеке киімін және тамақ 
өнімдерін сақтауға, сондай-ақ темекі шегуге және тамақ ішуге тыйым 
салынады.  

Ерітінділерді сақтау, дайындау, флотореагенттерді тасымалдау және 
пайдалану әрбір реагент үшін кәсіпорында әзірленген, фабрика басшысы 
(басшының орынбасары) бекіткен технологиялық режим карталарына сәйкес 
жүзеге асырылуы қажет.  

Пайдалануға жарамсыз, реагенттердің ластанған қалдықтары мен 
Реагент бөлімшесінің сарқынды суларын химиялық тазарту немесе 
залалсыздандыру технологиялық циклдің басқа үй-жайларынан оқшауланған 
үй-жайда жүзеге асырылады. Бөгде адамдардың бұл үй-жайларда болуына 
тыйым салынады. Олардың өзара әрекеттесуі кезінде улы заттар 
(күкіртсутек, цианисті сутегі, күшәла сутегі және т.б.) түзілетін немесе 
құбыржолдарды ластайтын ерімейтін шөгінділер түзілетін ағындарды 
біріктіруге жол берілмейді. [7] 
 Өндірістік жарақаттар мен кәсіби аурулар туралы түсінік.   
Жарақат (грек.- зақымдану, жарақат) кенеттен сыртқы әсерден туындаған 
адам тіндерінің немесе мүшелерінің анатомиялық тұтастығын немесе 
физиологиялық функцияларын бұзу деп аталады. Өндірісте жарақат 
(жазатайым оқиға), әдетте, қызметкерге еңбек міндеттерін немесе жұмыс 
жетекшісінің тапсырмаларын орындау кезінде қауіпті өндірістік фактордың 
кенеттен әсер етуінің салдары болып табылады. 

Әсер ету түріне сәйкес жарақаттар бөлінеді: 
- механикалық (көгеру, сынықтар, жаралар және т. б.); 
- жылу (күйік, үсік шалу, жылу соққысы); 
- химиялық (химиялық күйіктер, жедел улану, тұншығу); 
- электрлік 
- аралас және тән; 
Жарақат алу дәрежесі бойынша бөлінеді: 
- жеңіл;       
- ауыр;       
- өлім. 
Сонымен қатар, зардап шеккендер саны бойынша жарақаттар болуы 

мүмкін: 
- жеке; топтық, егер екі немесе одан да көп қызметкер жарақат алса. 
Кәсіптік ауру созылмалы немесе жедел ауру деп аталады, жұмыскерге 

өзінің еңбек (қызметтік) міндеттерін орындауға байланысты зиянды өндір-

 
 

істік факторлар әсер етпейді. 
Кәсіби аурудың ерекше жағдайы-бұл кәсіби улану. Кәсіби улану өткір 

және созылмалы. 
Кәсіптік ауру, әдетте, қолайсыз жағдайларда көп немесе аз ұзақ жұмыс 

кезеңі нәтижесінде пайда болады, сондықтан жарақаттан айырмашылығы, 
аурудың пайда болу сәтін дәл анықтау мүмкін емес. 

Өндірістік жарақаттану және кәсіби сырқаттанушылық 
көрсеткіштері. Кәсіпорындағы және жалпы саладағы өндірістік жарақаттану 
деңгейін сипаттау үшін жарақаттану деңгейі бойынша әртүрлі 
кәсіпорындарды салыстыру үшін жазатайым оқиғалар туралы статистикалық 
есептердің деректері бойынша айқындалатын жарақаттанудың 
салыстырмалы көрсеткіштері кеңінен таралды. Олардың негізгілері-
жарақаттанудың жиілігі мен ауырлығының көрсеткіштері, олар жиілік пен 
ауырлық коэффициенттері деп те аталады. 

1000 жұмысшыға есептелетін жарақаттану жиілігінің көрсеткіші: 
Жж = Жх1000 / Ж, 

мұнда Ж-бір және одан да көп күнге еңбек ету қабілетінен айырылуымен 
есепті кезеңде жарақаттар (жазатайым оқиғалар) саны; 

Ж-есепті кезеңдегі жұмысшылардың орташа саны. 
Жарақаттану ауырлығының көрсеткіші (бір жағдайдың орташа 

ауырлығы): 
ЖМ= К / У, 

мұндағы К-бір және одан да көп күнге еңбекке қабілеттілігінен айырылған 
жағдайлар үшін зардап шеккендердегі еңбекке жарамсыздық күндерінің 
жалпы саны;  

У - сол уақыт кезеңіндегі осындай жазатайым оқиғалардың жалпы 
саны. 

Бұл көрсеткіш еңбекке қабілеттіліктен (мүгедектіктен) тұрақты 
айырылуды ескермейді, сондықтан жарақаттанудың ауырлығын толық 
сипаттамайды. 

Осылайша, өліммен аяқталған жарақат алу жиілігінің көрсеткіштері, 
сондай-ақ зардап шеккендерді бір жұмыс күнінен екіншісіне және одан да 
көп жұмыс күніне ауыстыру жиілігінің көрсеткіштері, еңбекке жарамсыздық 
көрсеткіштері, жарақаттанудың материалдық салдарлары, жазатайым 
оқиғалардың алдын алу шығындары және т. б. есептелуі мүмкін. 

Еңбекке жарамсыздық көрсеткіші мынадай түрде айқындалады: 
ДС=Д х 1000 / Р, 

мұндағы Д-зардап шеккендердің еңбекке жарамсыздық күндерінің саны. 
Жазатайым оқиғалардың материалдық зардаптарының көрсеткіші: 

Пм = Мп х 1000 / Р, 
мұндағы Мп-есепті кезеңдегі жазатайым оқиғалардың материалдық салдары, 
теңге. 

Есепті кезеңде жазатайым оқиғалардың алдын алуға арналған 
шығындар көрсеткіші, теңге: 
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Пз = З х 1000 / Р, 
мұнда 3-есепті кезеңде жазатайым оқиғалардың алдын алуға арналған 
шығындар. [7] 

Өндірістік жарақаттану мен кәсіби сырқаттанушылықтың 
себептері жазатайым оқиғаны тергеудегі ең күрделі және жауапты кезең 
оның себептерін анықтау болып табылады. Көбінесе бұл жерде өрескел 
қателіктер жіберіледі, бұл жарақаттармен күресудің тиімді шараларын 
жасауға ықпал етпейді. 

Жазатайым оқиғаның себебін анықтауға жүйелік талдау әдістерінің бірі 
- желіні жоспарлау және басқару әдісі (АБЖ) көмектесе алады. Апаттың 
себебін бұрыннан болған оқиға ретінде анықтау үшін желілік модель кері 
тәртіпте құрылады: жарақат алған сәттен бастап оған дейінгі оқиғаларға 
дейін. 

Себептерді әдістемелік түрде анықтау екі кезеңге бөлінеді: жағдайдың 
желілік моделін құру және осы модельді талдау. 

Модельді талдау екі бағытта жүргізіледі: қауіпті аймақтың болу немесе 
пайда болу себептерін анықтау және адамның осы қауіпті аймақта болуына 
себеп болған себептерді анықтау. 

Бұл әдіс себептік байланыстардың төрт негізгі формасын анықтайды: 
(ашық тіктөртбұрыш қауіпті жағдайдың дамуына серпін беретін бастапқы 
себепті көрсетеді, қараңғы-жарақатқа тікелей себеп болған соңғы себеп, 
себеп көрінісінің соңы шеңбермен көрсетіледі): 
- бірінші себеп екінші,екінші себеп үшінші және т. б. жарақатқа әкелетін 
соңғы себепке дейін; 
- параллель, екі немесе бірнеше параллель байланыс жарақат алуға әкелетін 
бір жалпы себеп болған кезде; 
- дөңгелек, бірінші себеп екінші, екінші - үшінші және т. б. соңғы себепке 
дейін, бұл өз кезегінде бірінші, бірінші - екінші және т. б. олардың біреуі 
апатқа ұшырағанға дейін; 
- концентрлік, егер бір фактор параллель дамып, жарақатқа әкелетін бір 
жалпы себепті тудыратын бірнеше себептердің көзі болса. [7] 

Өзін-өзі тексеруге арналған сұрақтар мен тапсырмалар 
1. Кен дайындау процесін қауіпсіз жүргізудің негізгі ережелері қандай? 
2. Ұнтақтау цехында технологиялық жабдықты жобалау кезінде өнеркәсіптік 

қауіпсіздіктің негізгі ережелері қандай? 
3. Цехтағы технологиялық жабдықты жобалау кезінде өнеркәсіптік 

қауіпсіздіктің негізгі ережелері қандай? 
4. Флотация цехында технологиялық жабдықты жобалау кезінде өнеркәсіптік 

қауіпсіздіктің негізгі ережелері қандай? 
5. Жуу, тұндыру машиналары, концентрациялық үстелдер және ауыр 

суспензиядағы кендерді байыту бөлімшелерінде технологиялық жабдықты 
жобалау кезінде өнеркәсіптік қауіпсіздіктің негізгі ережелері қандай? 

6. Қоюландыру бөлімшелерінде технологиялық жабдықты жобалау кезінде 
өнеркәсіптік қауіпсіздіктің негізгі ережелері қандай? 
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Пз = З х 1000 / Р, 
мұнда 3-есепті кезеңде жазатайым оқиғалардың алдын алуға арналған 
шығындар. [7] 

Өндірістік жарақаттану мен кәсіби сырқаттанушылықтың 
себептері жазатайым оқиғаны тергеудегі ең күрделі және жауапты кезең 
оның себептерін анықтау болып табылады. Көбінесе бұл жерде өрескел 
қателіктер жіберіледі, бұл жарақаттармен күресудің тиімді шараларын 
жасауға ықпал етпейді. 

Жазатайым оқиғаның себебін анықтауға жүйелік талдау әдістерінің бірі 
- желіні жоспарлау және басқару әдісі (АБЖ) көмектесе алады. Апаттың 
себебін бұрыннан болған оқиға ретінде анықтау үшін желілік модель кері 
тәртіпте құрылады: жарақат алған сәттен бастап оған дейінгі оқиғаларға 
дейін. 

Себептерді әдістемелік түрде анықтау екі кезеңге бөлінеді: жағдайдың 
желілік моделін құру және осы модельді талдау. 

Модельді талдау екі бағытта жүргізіледі: қауіпті аймақтың болу немесе 
пайда болу себептерін анықтау және адамның осы қауіпті аймақта болуына 
себеп болған себептерді анықтау. 

Бұл әдіс себептік байланыстардың төрт негізгі формасын анықтайды: 
(ашық тіктөртбұрыш қауіпті жағдайдың дамуына серпін беретін бастапқы 
себепті көрсетеді, қараңғы-жарақатқа тікелей себеп болған соңғы себеп, 
себеп көрінісінің соңы шеңбермен көрсетіледі): 
- бірінші себеп екінші,екінші себеп үшінші және т. б. жарақатқа әкелетін 
соңғы себепке дейін; 
- параллель, екі немесе бірнеше параллель байланыс жарақат алуға әкелетін 
бір жалпы себеп болған кезде; 
- дөңгелек, бірінші себеп екінші, екінші - үшінші және т. б. соңғы себепке 
дейін, бұл өз кезегінде бірінші, бірінші - екінші және т. б. олардың біреуі 
апатқа ұшырағанға дейін; 
- концентрлік, егер бір фактор параллель дамып, жарақатқа әкелетін бір 
жалпы себепті тудыратын бірнеше себептердің көзі болса. [7] 

Өзін-өзі тексеруге арналған сұрақтар мен тапсырмалар 
1. Кен дайындау процесін қауіпсіз жүргізудің негізгі ережелері қандай? 
2. Ұнтақтау цехында технологиялық жабдықты жобалау кезінде өнеркәсіптік 

қауіпсіздіктің негізгі ережелері қандай? 
3. Цехтағы технологиялық жабдықты жобалау кезінде өнеркәсіптік 

қауіпсіздіктің негізгі ережелері қандай? 
4. Флотация цехында технологиялық жабдықты жобалау кезінде өнеркәсіптік 

қауіпсіздіктің негізгі ережелері қандай? 
5. Жуу, тұндыру машиналары, концентрациялық үстелдер және ауыр 

суспензиядағы кендерді байыту бөлімшелерінде технологиялық жабдықты 
жобалау кезінде өнеркәсіптік қауіпсіздіктің негізгі ережелері қандай? 

6. Қоюландыру бөлімшелерінде технологиялық жабдықты жобалау кезінде 
өнеркәсіптік қауіпсіздіктің негізгі ережелері қандай? 

 
 

7. Сусыздандыру бөлімшесінде технологиялық жабдықты жобалау кезінде 
өнеркәсіптік қауіпсіздіктің негізгі ережелері қандай? 

8. Кептіру бөлімінде технологиялық жабдықты жобалау кезінде өнеркәсіптік 
қауіпсіздіктің қандай негізгі ережелерін білесіз? 

9. Технологиялық процестерді жүргізу кезінде еңбекті қорғаудың қандай 
талаптары мен қауіпсіздік ережелерін білесіз? 

10. Өндірістік жарақат пен кәсіби ауруды талдау кезінде анықталған 
себептер тобын атаңыз. 

 
1.3 Пайдаланылатын жабдықты орнату,  баптау техникалық қызмет 

көрсетуді реттеу бойынша жұмыстарды басқару. 
1.3.1 Байыту процесінде қолданылатын жабдықтың техникалық 

сипаттамалары 
Мақсаты-жұмыс барысында туындайтын проблемаларды жою туралы 

шешім қабылдауға, байыту фабрикасы жабдықтарының ақауларын және 
өндіріс технологиясының бұзылуын анықтауға үйрету. 

Дайындық процестері бөлімінде шикізатты байытуға кен дайындаудың 
маңызды рөлі атап өтіледі, оның процестері әртүрлі мөлшердегі минералды 
дәндерді ашады. Бұл ретте ұсақтау мен ұсақтауға жұмсалатын шығындар 
жалпы күрделі және пайдалану шығындарының 50-70% - ын құрайды. 

Дайындық процестерінде елеу, ұсақтау, ұнтақтау және Байыту 
өнімдерін жіктеу технологиясының сипаттамасы берілген. Осы мақсаттар 
үшін қолданылатын жабдық, оның техникалық сипаттамалары және 
өнімділікті есептеуге арналған формулалар келтіріледі. [5 қосымша. л.] 

Ұсақтау мен ұнтақтаудың негізгі әдістері. Қатты материал, орташа 
қатты және жұмсақ ұнтақтау материалдарының арасындағы қаттылық  
ұнтақтау материалының қасиетімен ерекшеленеді. 

Ұнтақталған материалдағы дәндердің орташа мөлшеріне байланысты 
ұнтақтау әдісі (ұнтақтағыштарда жүзеге асырылады) немесе ұнтақтау әдісі 
(диірмендерде жасалады) таңдалады. 

Ұнтақтаудың негізгі әдістері және осы үшін қолданылатын машиналар 
төменде келтірілген: 

Ұнтақтау 
әдісі 

Өнім астық түрі 
мен мөлшері (мм)  

Қатты материалдар 
үшін пайдаланылатын 

машиналар 

Орташа қатты және 
жұмсақ материалдар 

үшін пайдаланылатын 
машиналар 

Ірі ұсақтау 50 мм-ден асатын 
үлкен кесектер 

Бет және конус 
үгіткіштері 

Молотковая уатқыш 

Ұсақ 
ұсақтау 

Ұсақ қиыршық тас 
5 мм-ден 50 мм-ге 

дейін 

Конус және роликті 
ұсатқыштар 

Орама 
уатқыш 

Кестенің жалғасы 
Дөрекі 

ұнтақтау 
Қиыршық тас, " 

тұқым» 
0,5 мм-ден 5 мм-ге 

дейін 

Балғалы ұсақтағыш, 
білікті диірмен 

Абразивті және өзекті 
диірмендер 



92
 

 

Жұқа және 
өте жұқа 
ұнтақтау 

Ұн, ұнтақ 0,05-0,5 
мм 0,005-0,05 мм 

Абразивті, штифт және 
конустық қайраңдар 

Абразивтік, пышақ 
және діріл диірмендері 

Коллоидты 
ұнтақтау 

Коллоидты ұнтақ 
0,005 мм-ден аз 

 

Шар және сия 
диірмендері 

Шарлы және дірілді 
диірмендер (дымқыл 

тарту үшін) 
Ұсақтаудың бір кезеңінде ұсақ және үлкен фракция алынғандықтан, 

өнімнің алынған фракцияларын олардың мөлшеріне қарай бөлу үшін 
жіктеуіштерді қолдану қажет болады. 

Ұсақтау кезінде өте күшті шаң пайда болғандықтан, барлық ұнтақтау 
машиналары және олардан барлық тасымалдау жолдары жабық жүйе түрінде 
орындалады. Бұл жүйеден шыққан ауа сүзгілер мен циклондарда тазартылуы 
керек. [қосымша 5] 

Бет ұсатқыштардың негізгі сипаттамалары мен есептеулері. Бет 
ұсатқыштың маңызды сипаттамаларының бірі-қозғалмалы щек пен 
қозғалмайтын арасындағы бұрыштың (𝜑𝜑) шамасы, оны ұстап алу бұрышы 
деп атайды. Егер бұрыш тым үлкен болса, материалдың бөліктері 
машинаның кіріс тесігінен шығуы мүмкін. Егер бұрыштың мөлшері тым аз 
болса, онда ұсақтау дәрежесі бір-біріне тым жақын орналасқандықтан өте аз 
болады. 

Ұсақталған материал ұсатқыштың жұмыс кеңістігінде қалуы және 
жұлдырудан құлап кетпеуі үшін, ұстау бұрышы үйкеліс бұрышынан екі есе 
аспауы керек (2𝜌𝜌). Үйкеліс бұрышы орта есеппен 17 градус (tg  𝜌𝜌= 0,3) екенін 
ескере отырып, максималды түсіру бұрышы 34 градус болуы керек. Әдетте, 
түсіру бұрышы 15-тен 25 градусқа дейін орындалады. 

Иінді механизмі бар машиналардағы төңкерістер саны қос тербелістер 
санына тең, ал камералы машиналарда 

 
механизм, ол қос тербелістер санынан екі есе аз. 

Белгілейміз: 
φ-қармау бұрышы; h-ұсатқыштың жұмыс кеңістігіндегі материал 

қабатының биіктігі, см; 
e-ең аз ашылған кезде шығу тесігінің шамасы, см; 
S - жылжымалы щек соққысы, см; 
e + S - максималды ашылу кезіндегі шығу тесігінің шамасы, см; 
K-минутына жылжымалы щектің қос тербелістерінің саны. 
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Жұқа және 
өте жұқа 
ұнтақтау 

Ұн, ұнтақ 0,05-0,5 
мм 0,005-0,05 мм 

Абразивті, штифт және 
конустық қайраңдар 

Абразивтік, пышақ 
және діріл диірмендері 

Коллоидты 
ұнтақтау 

Коллоидты ұнтақ 
0,005 мм-ден аз 

 

Шар және сия 
диірмендері 

Шарлы және дірілді 
диірмендер (дымқыл 

тарту үшін) 
Ұсақтаудың бір кезеңінде ұсақ және үлкен фракция алынғандықтан, 

өнімнің алынған фракцияларын олардың мөлшеріне қарай бөлу үшін 
жіктеуіштерді қолдану қажет болады. 

Ұсақтау кезінде өте күшті шаң пайда болғандықтан, барлық ұнтақтау 
машиналары және олардан барлық тасымалдау жолдары жабық жүйе түрінде 
орындалады. Бұл жүйеден шыққан ауа сүзгілер мен циклондарда тазартылуы 
керек. [қосымша 5] 

Бет ұсатқыштардың негізгі сипаттамалары мен есептеулері. Бет 
ұсатқыштың маңызды сипаттамаларының бірі-қозғалмалы щек пен 
қозғалмайтын арасындағы бұрыштың (𝜑𝜑) шамасы, оны ұстап алу бұрышы 
деп атайды. Егер бұрыш тым үлкен болса, материалдың бөліктері 
машинаның кіріс тесігінен шығуы мүмкін. Егер бұрыштың мөлшері тым аз 
болса, онда ұсақтау дәрежесі бір-біріне тым жақын орналасқандықтан өте аз 
болады. 

Ұсақталған материал ұсатқыштың жұмыс кеңістігінде қалуы және 
жұлдырудан құлап кетпеуі үшін, ұстау бұрышы үйкеліс бұрышынан екі есе 
аспауы керек (2𝜌𝜌). Үйкеліс бұрышы орта есеппен 17 градус (tg  𝜌𝜌= 0,3) екенін 
ескере отырып, максималды түсіру бұрышы 34 градус болуы керек. Әдетте, 
түсіру бұрышы 15-тен 25 градусқа дейін орындалады. 

Иінді механизмі бар машиналардағы төңкерістер саны қос тербелістер 
санына тең, ал камералы машиналарда 

 
механизм, ол қос тербелістер санынан екі есе аз. 

Белгілейміз: 
φ-қармау бұрышы; h-ұсатқыштың жұмыс кеңістігіндегі материал 

қабатының биіктігі, см; 
e-ең аз ашылған кезде шығу тесігінің шамасы, см; 
S - жылжымалы щек соққысы, см; 
e + S - максималды ашылу кезіндегі шығу тесігінің шамасы, см; 
K-минутына жылжымалы щектің қос тербелістерінің саны. 

 
 

Енді ұсатқыштың қозғалмалы беті біртіндеп қозғалады делік, яғни 
const бұрышы. Жылжымалы щек қозғалмайтын бетінен S шамасына 
машинаның жұмыс кеңістігінен алыстаған кезде ұсатқыштың шығу тесігі 
арқылы биіктігі материал қабаты құлап түседі: 

h = S / tgφ, см 
Ұсақталған материалдың берілген қабаты машинадан түсіп кетуі үшін 

жылжымалы щектің оның бір төтенше жағдайынан екіншісіне өту ұзақтығы 
биіктіктен ауырлық күшінің қысымымен материалдың еркін құлау 
уақытынан кем болмауы керек: 

τ = √2h / g, секунд (a) 
Минутына екі рет тербелістер саны K болған кезде жылжымалы щектің 

бір жүрісінің ұзақтығы: 
τ = 60 / 2K, секунд (B) 

(А) теңдеуін (б) теңдеуімен салыстыра отырып, біз табамыз:     
K = 30 / √2h/g 

Жоғарыда алынған h мәнін біліп, оны ауыстыру және g = 981 см / сек, 
Қос тербелістердің максималды санын анықтаңыз K: 

Kmax = 665√tgφ/S 
Алынған мән мүмкіндігінше рұқсат етіледі, өйткені егер қос 

тербелістердің саны көп болса, ұсақталған материалдың шығу тесігінен 
толық өтуге уақыты болмайды. Бет машиналарында оның білігінің айналу 
саны машинаның жұмысына тікелей байланысты. Өнімділігі төмен 
ұнтақтағыштарда төңкерістер саны әдетте 300 – ден 450-ге дейін, өнімділігі 
жоғары машиналарда 150-ден 280-ге дейін өзгереді. Іс жүзінде минутына 
келесі тербеліс саны қабылданады: 

K = (600÷630)√tgφ/S 
Бет ұсатқыштардың тұтынылатын қуатына келетін болсақ, оның 

аналитикалық есептеуі дәл нәтиже бермейді. Осы себепті, осы машиналарға 
арналған қозғалтқыштың N қуаты эмпирикалық формуланы қолдана отырып, 
өрескел анықталады: 

Nдв = ab/60, а. к. 
Мұндағы: a-щек машинасының жұмыс кеңістігінің ұзындығы, см; 

         b-ұсатқыштың жұмыс кеңістігінің ені, см. 

Бастапқы деректер: 
Машина түрі Жақты ұсатқыш 
Габариттері (Ұзындығы х ені х биіктігі) 147 х 126 х 113 см 
Жетек қозғалтқыштары жоқ салмақ 2200 кг 
Максималды қуат 18,5 кВт 
Біліктің максималды жылдамдығы                 430 айн/мин 
Машинаның бөліктері жасалған негізгі материалдар: 
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Кестенің жалғасы 
Машина корпусы Fe 430-B материал парағын электр-

мен дәнекерлеу 
Жақты ұстаушы FEG 520 құйылған болат 
Білік легирленген болат 39 NCD3 
Жақтар марганец болат XG 120 
Бүйірлік қабырғалары  марганец болат XG 120 
Маховиктер  шойын G 25 
Тізе-рычаг механизмі шойын G 25 
Жүктеу тесігінің өлшемдері 450 х 160 мм 
Жүктелетін материал бөліктерінің максималды 
мөлшері 

120 мм 

Максималды теориялық өнімділік 11 т / сағ 
Шығарудың ашылуын реттеу   10-30 мм 
Шу деңгейі 70-тен 80 дБ(А) - ға дейін) 
Ұсынылатын жабдықтар: Бет ұсатқыш 
Техникалық сипаттамалары 
Өнімділік  6 т / сағ* 
Ұсақтау дәрежесі 0-30 мм (теңшелетін) 
Орнатылған қуат, Квт  18,5 кВт 
Жүктеу тесігінің өлшемдері 450х150 мм 
Жүктелетін материалдың максималды мөлшері 120 мм 
Біліктің айналу жиілігі    ~ 400 айн / мин 
Материалдық орындау: 
ұсақтаудың бөлшектері Марганец болат 

Ескерту: * ұсатқыштың өнімділігі ұсақталған өнімге және оның ұнтақтау 
дәрежесіне байланысты. Өнімділікті дәл анықтау үшін сынақ жүргізу қажет. 

Жақты ұсатқыштың сипаттамасы. Ұсақталған материал тиеу тесігі 
арқылы ұсақтау камерасының жоғарғы жағына түседі, онда ол жылжымалы 
және бекітілген щектің жұмыс беттерін қысу арқылы жойылады. Сынған 
кезде материал қажетті мөлшерге жеткенше және реттелетін көлденең 
қимасы бар түсіру тесігі арқылы шыққанға дейін ұсақтау камераларына 
түседі. 

Типтік сурет 

 

Жылжымалы 
жақ 

Электрқозғалтқыш 
қозғалтқышы 

Тиеу тесігі 

Бекітілген 
жақ 

Түсіру тесігі 
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Жақты ұсатқыш келесі бөліктерден тұрады: қаттылық қабырғалары 
бар Корпус; жылжымалы және бекітілген жақ; білік; махавиктер; ұнтақтау 
дәрежесін реттеу механизмі. [13] 

 
А В С D Е F G Н 

1300 512 972 705 1500 808 800 150 
Ескерту: ұсынылған таныстыру сипатындағы сызбалар.   
Үздіксіз қозғалысты шар диірмені. Үздіксіз жұмыс істейтін шар 

диірмені ұнтақтау денелерін қолдана отырып, алдын-ала ұсақталған аз және 
орташа қатты материалдарды құрғақ және дымқыл ұнтақтауға арналған. 
Диірмен барабаны-бұл броньды төсеніш тақталарымен қапталған болат қуыс 
цилиндр, оны шарлар мен материалдардың соққы және ысқылау әсерінен 
қорғайды. Шар диірмені тау-кен, тау-кенхимиялық және басқа салаларда 
қолданылады. 

Шар диірменінің жұмыс принципі 
Бастапқы материал барабанның бір ұшына жүктеледі, ал ұнтақтау өнімі 

екінші жағынан барабанның қақпақтарындағы қуыс шұңқырлар арқылы 
түсіріледі. Диірменге түскен материал ұсақтайтын денелермен ұсақталады 
және үздіксіз кіретін материалдың қысымымен тиеу ұшынан түсіру ұшына 
ауысады.Барабан айналған кезде материал түсіру құрылғысына түседі және 
бұрандалы шнектің көмегімен түсіру түтігі арқылы шығарылады 

Барабан айналған кезде, еркін қозғалатын тегістеу денелері материалды 
соққы, абразия және ұсақтау арқылы ұсақтайды. Тегістеу денелері-диаметрі 
150-30 ММ шойын және болат шарлар, диаметрі 130 мм-ге дейін және 
ұзындығы барабанның ұзындығына тең болат дөңгелек шыбықтар. 

Артықшылықтары: тозудан қорғау үшін барабан ішінен тозуға 
төзімді болаттан жасалған тақтайшалармен жабылған. Ұнтақтау кезінде 
болат шарлардың тозуы 1 тонна кенге 1-3 кг құрайды. 1 тонна кенге энергия 
шығыны 10-20 кВт / сағ. 

Жабдықтың негізгі сипаттамалары 
Барабанның диаметрі мен ұзындығы:                             Ø900 мм. 3000 мм. 
Салынған материалдың ірілігі:           0-20 мм. 
Ұсақталған материалдың ірілігі:                0.075-0.89 мм. 
Өнімділік                            1.1-3.5 т / сағ. 
Эл.қозғалтқыш:                                        22 кВт 
Электрмен қоректендіру:                    380 в / 3 / 50Гц. 
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Шар диірменінің техникалық сипаттамалары 

Моделі 

Барабан 
жылдам-

дығы 
айн/мин 

Шарлар-
дың 

массасы, 
т 

Кіріс 
бөлшектер-

дің мөл-
шері, мм 

Шығудағы 
бөлшектерд
ің мөлшері, 

мм 

Өндіріс, т / 
сағ 

Қуаты, 
кВт: 

Салмағы, 
т 

Д900х1800 35 1,5 20% 0,075-0,89 0,65-2 18,5 3,6 
Д900х3000 35 2,7 20% 0,075-0,89 1,1-3,5 22 4,6 
Д1200х2400 30 3,8 +25 0,075-0,6 1,5-4,8 45 12,5 
Д1200х3000 30 5 +25 0,075-0,4 1,6-5 45 12,8 
Д1200х4500 30 7 +25 0,075-0,4 1,6-5,8 55 13,8 
Д1500х3000 28 8 +25 0,075-0,4 2-5 90 17 
Д1500х4500 28 14 +25 0,075-0,4 3-6 110 21 
Д1500х5700 27 15 +25 0,075-0,4 3,5-6 132 24,7 
Д1830х3000 24 11 +25 0,075-0,4 4-10 180 28 
Д1830х6400 24 23 +25 0,075-0,4 6,5-15 210 34 
Д1830х7000 24 25 +25 0,075-0,4 7,5-17 245 36 
Д2200х5500 21 30 +25 0,075-0,4 10-22 370 48,5 
Д2200х6500 21 30 +25 0,075-0,4 14-26 280 52,8 
Д2200х7500 21 33 +25 0,075-0,4 16-29 475 56 

 

 
Шарлы диафрагмалық диірмен 
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Шар диірменінің техникалық сипаттамалары 
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Шарлы диафрагмалық диірмен 

 
 

 
 
Шарлы диірмендері. Сипаттамасы, жұмыс принципі, есептеулер 

және техникалық сипаттамалары өнімді ұсақ фракцияға ұнтақтау үшін 
өнімді шарлармен өңдейтін шар диірмендері қызмет етеді. Материал да, 
шарлар да қуыс құрылымның айналмалы барабанында бірге орналасқан. 
Барабандағы болат немесе кремний шарлары материалға тиіп, оны 
сындырып, ысқылайды. 

 
Диірмен аппаратының айналу жылдамдығының жоғарылауымен 

центрифугалық күш пен шарларды көтеру бұрышы артады. Бұл бұрыш 
шарлар салмағының қосындысы центрифугалық күш мөлшерінен аспайынша 
өседі. Содан кейін шарлар белгілі бір қисыққа түседі. Егер центрифугалық 
күш тым үлкен болса, онда шарлар диірменмен бірге айнала бастайды, ал 
материал ұсақтауды тоқтатады. Сондықтан диірменнің айналу санын 
анықтаған жөн, онда шарлар максималды биіктіктен және құлаған кезде ең 
жоғары жылдамдықпен түседі. [14] 

Сонымен, барабан төңкерістерінің максималды саны доп M нүктесінде 
болған жағдайда анықталады. 

Доп әртүрлі бағытта әрекет ететін күштердің әсерінен болады. Бұл 
жағдайда центрифугалық күш C = m·ω2·r = (G·ω2·r)/g және доптың салмағы 
күшінің құрамдас бөлігі P = G * sin x α, 

G- кгс-пен өлшенетін шардың салмағы; 
w-барабанның бұрыштық айналу жылдамдығы; 
D-барабанның диаметрі м; 
N-минутына айналу саны; 
C-кгс-пен өлшенетін орталықтан тепкіш күш. 
Шардың тепе-теңдікте болуы үшін келесі шарт сақталуы керек: 
(G/g)·ω2·r ≥ G·sin (хα) немесе C ≥ P 
Әдетте есептеу формула бойынша жүргізіледі: 

Барабан 
Тиеу 
цафа 

 

Жүктеу 

Шарлы 
жинақтауыш 

Диафрагманың қабырғасы 
қабырғалары 

 

Жүк түсіру 
цафасы 

Түсіру 

Диафрагма 

Тісті 
беріліс 
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n = 32/√D айн/мин 
Шарлардың сырғуын азайту үшін құрыш тегіс емес, сатылы 

(толқындармен) болады. Осылайша, айналу саны кезінде, жоғарыда көрсетіл-
ген формуламен есептеліп,  шарлардың қажетті көтерілуіне қол жеткізіледі. 

 
Шарлардың салмағы жүктелген материалдың жеткілікті үлкен 

бөліктерін ұнтақтауды қамтамасыз етуі керек. Шарлар әр түрлі биіктіктен 
құлайтындықтан, кейде олар жасаған жұмысты дәл есептеу қиын. Шар 
диірменінің жұмысында тиімділікке қол жеткізу үшін шарлардың мөлшері 
мен жүктелген материалдың бөліктері арасындағы дұрыс пропорцияны 
сақтау керек. Егер ұсақталған өнімде көптеген үлкен бөліктер болса, онда 
олар ұнтақталмайды, шарлардың арасына жиналып, диірменнің жұмысын 
тоқтатады. Бұл жағдайда ұсақталған материал бөліктерінің мөлшерін азайту 
керек немесе шарлардың мөлшерін көбейту керек, алайда бұл диірменнің 
өнімділігін төмендетеді. 

Сондықтан кішігірім шарларды қолданудың мағынасы бар. Диаметрі 
қажетті мәннен кем болмауы керек. Мысалы, диаметрі 65 мм-ден аз шарлар 
сирек қолданылады. Ұнтақтау процесінің тиімділігі және диірменнің 
өнімділігі барабанды шарлармен толтыру көлеміне байланысты, ол 
барабанның көлемінің 25-40% - ынан аспауы керек. 

Диірменнің өнімділігі барабанның диаметріне, сондай-ақ барабанның 
диаметрі мен ұзындығының қатынасына байланысты. Егер барабанның 
ұзындығы аз болса, ұнтақтау дөрекі болады. Ұсақ ұнтақтауға қол жеткізу 
үшін көп мөлшерде материалды қайтадан диірменге қайтару керек, ол 
осылайша шамадан тыс жүктеледі. Егер барабанның ұзындығы жеткілікті 
үлкен болса, онда ұнтақтау оның алдыңғы жағында болады, ал қалған бөлігі 
ұйқысыз болады, дегенмен энергияны тұтынады. Барабанның ұзындығы мен 
диаметрі арасында оңтайлы байланыс жоқ, бірақ ол әдетте қабылданады: L:D 
= 1,56–1,64. Диірменнің жұмысына басқа да көптеген факторлар әсер етеді, 
мысалы, барабан шарларын толтыру дәрежесі, шарлардың мөлшері, 
құрыштың пішіні, барабанның айналу жылдамдығы, ұнтақтаудың жұқа 
болуы, ұсақталған өнімнің үлкен фракциясының ылғалдылығы және 
мөлшері, дайын өнімді уақтылы алып тастау. [14] 
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Флотомашиналар 

 
 
Байыту фабрикаларын жабдықтауға арналған машиналарды таңдағанда, 

олар негізінен кеннің қасиеттерінен, максималды технологиялық 
көрсеткіштерді, минималды энергия шығындарын, реттеу мен пайдаланудың 
қарапайымдылығынан туындайды. 

Механикалық және пневмомеханикалық флотациялық машиналардың 
камераларына гидродинамикалық тұрғыдан ең оңтайлы пішін беріледі. Ол 
үшін флотациялық машиналардың көпшілігінде төменгі жағында бүйір 
қабырғалары бар, бұл бұрыштарда қатты бөлшектердің жиналуын 
болдырмайды және бөлшектердің түбінен импеллерге өтуін жеңілдетеді. 

Машинадағы целлюлоза ағындарының гидродинамикасына үлкен әсер 
интеркамералық бөлімдердің мөлшеріне әсер етеді. Олардың әсерінен 
флотациялық машиналар толығымен немесе ішінара оқшауланған және 
тікелей ағынды болып бөлінеді. Камералардың бір-бірінен оқшаулану 
дәрежесі және камералар арасындағы целлюлозаны бойлық араластырудың 
қарқындылығы тек бөлімдердің дизайнына ғана емес, сонымен қатар 
аэрациялық блоктың құрылымдық ерекшеліктеріне, сондай-ақ целлюлозаның 
машинаға ағу мөлшеріне де байланысты. 

Механикалық флотациялық машиналар. Механикалық 
флотациялық машиналар камералардың аз санында пульпа деңгейін реттеуді 
және қажет болған жағдайда аралық өнімдерді соруды талап ететін 
флотацияның дамыған схемаларында кәдімгі ірілік пульпасын флотациялау 
үшін (74 мкм сыныпты ұстау кезінде ең үлкен ірілігі кемінде 50%) кеңінен 
қолданылады. 

Механикалық машиналарды пайдалану зауытта үрлеуді болдырмауға 
мүмкіндік береді. Полиметалл кендерін байытуда, күрделі қайта өңдеу 
схемаларымен, әдетте, қосымша сорғыларды орнатпай, өнеркәсіптік 
өнімдерді тасымалдауды қамтамасыз ететін механикалық машиналар 
қолданылады. [10] 
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Механикалық флотациялық машиналардың сипаттамасы 
Негізгі 

параметрдің 
немесе өлшемнің 

атауы 

ФМЛ-
12С 

ФМЛ-
25С 

ФМ-
0,2 С 

ФМ-
0,4 С 

ФМ-
1,2 С 

ФМ-
1,6 С 

ФМ-
3,2 С 

ФМ-
3,5 С 

ФМ-
6,3 С 

ФКМ-
6,3 С 

ФМ-
16С 

1.Сыйымдылығы, 
м3 

0,012 0,025 0,2 0,4 1,2 1,6 3,2 3,5 6,3 6,3 16 

2.Өткізу қабілеті, 
м3-мин-1, кем 
емес 

0,024 0,05 0,4 0,8 2,4 3,2 6,4 7,0 10-12 10-12 9-22 

3. Бастапқы 
қоректендірудегі 
бөлшектердің 
ірілік кластары-
ның 0,074 мм-ден 
кем құрамы,%, 
одан астам 

50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

4. Импеллер 
жетегінің электр 
қозғалтқышының 
қуаты, кВт, артық 
емес 

0,55 0,55-1,1 1,1 2,2 5,5 7,5 11 11 22 30 55 

5. Тік ағынды 
жіптегі камера-
лардың саны, 
дана. 

10 10 10 10 8 8 8 8 8 8 4 

 
Пневмомеханикалық флотациялық машиналар 

Пневмомеханикалық флотациялық машиналар қарапайым флотация 
схемаларында, өңделетін материалдың ірілігі минус 0,074 ММ сыныбының 
кемінде 40% болғанда, дәннің ең үлкен ірілігі 1 мм-ге дейін пайдаланылады. 
Барлық пневмомеханикалық флотациялық машиналар жоғары өткізу 
қабілеттілігімен, қарапайым дизайнымен, жұмыс істеуге ыңғайлы, өйткені 
олар оңай ауыстырылады және импеллер блоктары аз тозады және 
тұтынылатын ауа шығыны оңай реттеледі, әсіресе негізгі және басқару 
флотациясында. Сондықтан тікелей ағынды машиналар барлық типтегі 
кендерді байыту кезінде осы операцияларда басым болады. [10] 
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қозғалтқышының 
қуаты, кВт, артық 
емес 

0,55 0,55-1,1 1,1 2,2 5,5 7,5 11 11 22 30 55 

5. Тік ағынды 
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олар оңай ауыстырылады және импеллер блоктары аз тозады және 
тұтынылатын ауа шығыны оңай реттеледі, әсіресе негізгі және басқару 
флотациясында. Сондықтан тікелей ағынды машиналар барлық типтегі 
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Пневмомеханикалық флотациялық машиналардың сипаттамасы 
Негізгі параметрдің 

немесе өлшемнің 
атауы 

ФПМ-
1,2 С 

ФПМ-
1,6 С 

ФПМ-
3,2 С 

ФПМ-
3,5 С 

ФПМ-
6,3 С 

ФПМ-
8,5 С 

ФПМ-
12,5 С 

ФПМ-
16С 

ФПМ-
25С 

ФПМ-
40С 

1.Сыйымдылығы, 
м3 

1,2 1,6 3,2 3,5 6,3 8,5 12,5 16 25 40 

2.Өткізу қабілеті, 
м3- мин-1, кем емес 

2-2,5 2,8-3,4 5,5-6,8 6,0-7,2 10-12 7,5-11 9-18 9-22 10-12 20-35 

3.Бастапқы 
қоректендірудегі 
ірі бөлшектердің 
мөлшері 0,074 мм-
ден кем,%, артық 

5,5 7,5 7,5 7,5 18,5 30 37 45 55 55 

4. Доңғалақтың 
жетек электрқоз-
ғалтқышының 
қуаты, кВт, артық 
емес  

0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 

5. Тікелей ағынды 
сызықтағы каме-
ралар саны, артық 
емес, дана. 

8 8 8 8 8 6 6 4 4 3 

 
 

1.3.2 Негізгі және қосалқы технологиялық жабдықты таңдау және 
есептеу 

Жабдықты таңдау мен технологиялық есептеудің жалпы принциптері 
 Жабдықты таңдау кезінде келесі негізгі міндеттер шешіледі. 
1. Құрылғының схемасын таңдау және оның стандартты өлшемі. 
2. Берілген шарттар үшін өнімділікті есептеу. 
3. Аппараттардың қажетті санын анықтау. 

1. Таңдалған құрылғының түрі байытылған материал бөліктерінің мөлшеріне 
және оның физикалық қасиеттеріне байланысты. Егер бірнеше типтегі 
құрылғыларды қолдану мүмкін болса, онда таңдау жеке құрылғыларды 
техникалық-экономикалық салыстыру негізінде жасалуы мүмкін. Түрді 
таңдау мәселесінде шешуші рөлді осындай Байыту фабрикаларын пайдалану 
бойынша жинақталған практикалық деректерді есепке алу атқарады. 

Құрылғының өлшемін таңдау байытылған материал ағынын параллель 
бөлімдерге бөлумен байланысты. Бұл бағыттағы жалпы үрдіс-ағындарды 
барынша ірілендіру және ең жоғары ықтимал бірлік өнімділігі бар 
аппараттарды қолдану. [15] 

Байыту жабдығының өнімділігін есептеу әдістері: 
1. Теориялық формулалар бойынша өнімділікті анықтау. 
Теориялық формулалар, әдетте, жабдықтың идеализацияланған жұмыс 

жағдайынан туындайды және соңғы нәтижеге әсер ететін негізгі себептерді 
ғана ескереді, сондықтан теориялық формулалар шамамен алынған және осы  
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формулалардан алынған нәтижелер практика деректерінен алшақтауы 
мүмкін. 

Қолданылатын аппараттар екі топқа бөлінеді: 
- ұсақталған өнімнің көлемі мен массасы теориялық айқындауға 

болатын ұсақтау машиналары; 
- ауырлық күші мен Инерция күшінің әсерінен судағы немесе ауадағы 

қатты заттардың қозғалыс теориясына негізделген целлюлозаның реттелген 
қозғалысы бар машиналарды жіктеу. 

2. Эмпирикалық формулалар бойынша өнімділікті анықтау-
гирациялық, инерциялық және торлы экрандар, спиральды жіктеуіштер және 
басқа да құрылғылар үшін жасалады. 

Эмпирикалық формулалар, теориялық формулалар сияқты, өнімділіктің 
өңделетін материалдың маңызды қасиеттеріне және құрылғының жұмыс 
жағдайларына тәуелділігін көрсетеді. Теориялық эмпирикалық формуладан 
айырмашылығы, осы формулалардың әділдігі эмпирикалық тексерілген 
жағдайлар ауқымында ғана қолдануға болады. 

3. Құрылғының көлеміне, ауданына немесе ұзындығына нақты жүктеме 
нормалары бойынша өнімділікті анықтау. 

Үлестік жүктеменің рұқсат етілген нормасы алдын ала сынақтар 
кезінде белгіленеді.  

4. Энергияны нақты тұтыну нормалары бойынша өнімділікті анықтау. 
Бұл әдістің мәні мынада. бұл өңделген материалдың массасы немесе 

көлемінің бірлігіне нақты энергия шығыны нормасын алдын-ала белгілейді. 
Құрылғы тұтынатын қуатты белгілі бір энергия шығыны нормасына бөлудің 
квитанциясы құрылғының жұмысына тең болады. 

5. Аппаратта өңделетін материалдың болу уақыты бойынша өнімділікті 
анықтау. 

Кейбір процестердің сәтті өтуі үшін материалды өңдеудің белгілі бір 
ұзақтығы қажет. Осы топтағы құрылғылардың пайдалы көлемі уақыт 
бірлігіне талап етілетін көлемдік өнімділікті (қоректену бойынша) өңдеудің 
қажетті ұзақтығына көбейту арқылы анықталады. Жекелеген операциялар 
үшін Материалды өңдеу ұзақтығы алдын ала зерттеу жұмыстарымен 
белгіленеді. 

6. Аппараттың өнімділігін тасымалдаушы ретінде анықтау. 
Үздіксіз процесс кезінде жабдықтың өнімділігі екі тұрғыдан 

қарастырылуы керек: белгілі бір технологиялық процесті жүзеге асыратын 
құрылғылар ретінде және тасымалдау құрылғылары ретінде.  

7. Каталогтар мен каталогтардың деректері бойынша өнімділікті 
анықтау. 

Кейбір құрылғылардың өнімділігі, мысалы, тісті ұсақтағыш орамалар, 
концентрациялық үстелдер өндіруші зауыттардың каталогтары немесе 
каталогтар бойынша алынады. [15] 

Орнатылатын жабдықтың қажеттілігін анықтау. Орнатылған 
құрылғылардың саны таңдалған жабдықтың мөлшеріне байланысты.  
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формулалардан алынған нәтижелер практика деректерінен алшақтауы 
мүмкін. 

Қолданылатын аппараттар екі топқа бөлінеді: 
- ұсақталған өнімнің көлемі мен массасы теориялық айқындауға 

болатын ұсақтау машиналары; 
- ауырлық күші мен Инерция күшінің әсерінен судағы немесе ауадағы 

қатты заттардың қозғалыс теориясына негізделген целлюлозаның реттелген 
қозғалысы бар машиналарды жіктеу. 

2. Эмпирикалық формулалар бойынша өнімділікті анықтау-
гирациялық, инерциялық және торлы экрандар, спиральды жіктеуіштер және 
басқа да құрылғылар үшін жасалады. 

Эмпирикалық формулалар, теориялық формулалар сияқты, өнімділіктің 
өңделетін материалдың маңызды қасиеттеріне және құрылғының жұмыс 
жағдайларына тәуелділігін көрсетеді. Теориялық эмпирикалық формуладан 
айырмашылығы, осы формулалардың әділдігі эмпирикалық тексерілген 
жағдайлар ауқымында ғана қолдануға болады. 

3. Құрылғының көлеміне, ауданына немесе ұзындығына нақты жүктеме 
нормалары бойынша өнімділікті анықтау. 

Үлестік жүктеменің рұқсат етілген нормасы алдын ала сынақтар 
кезінде белгіленеді.  

4. Энергияны нақты тұтыну нормалары бойынша өнімділікті анықтау. 
Бұл әдістің мәні мынада. бұл өңделген материалдың массасы немесе 

көлемінің бірлігіне нақты энергия шығыны нормасын алдын-ала белгілейді. 
Құрылғы тұтынатын қуатты белгілі бір энергия шығыны нормасына бөлудің 
квитанциясы құрылғының жұмысына тең болады. 

5. Аппаратта өңделетін материалдың болу уақыты бойынша өнімділікті 
анықтау. 

Кейбір процестердің сәтті өтуі үшін материалды өңдеудің белгілі бір 
ұзақтығы қажет. Осы топтағы құрылғылардың пайдалы көлемі уақыт 
бірлігіне талап етілетін көлемдік өнімділікті (қоректену бойынша) өңдеудің 
қажетті ұзақтығына көбейту арқылы анықталады. Жекелеген операциялар 
үшін Материалды өңдеу ұзақтығы алдын ала зерттеу жұмыстарымен 
белгіленеді. 

6. Аппараттың өнімділігін тасымалдаушы ретінде анықтау. 
Үздіксіз процесс кезінде жабдықтың өнімділігі екі тұрғыдан 

қарастырылуы керек: белгілі бір технологиялық процесті жүзеге асыратын 
құрылғылар ретінде және тасымалдау құрылғылары ретінде.  

7. Каталогтар мен каталогтардың деректері бойынша өнімділікті 
анықтау. 

Кейбір құрылғылардың өнімділігі, мысалы, тісті ұсақтағыш орамалар, 
концентрациялық үстелдер өндіруші зауыттардың каталогтары немесе 
каталогтар бойынша алынады. [15] 

Орнатылатын жабдықтың қажеттілігін анықтау. Орнатылған 
құрылғылардың саны таңдалған жабдықтың мөлшеріне байланысты.  

 
 

Қолдану аппараттарының шағын мөлшерін талап етеді ұлғайтылған 
ғимаратының алаңына қиындатады олардың қызмет көрсету және жөндеу. 

Үлкен құрылғыларды орнату үй-жайлардың биіктігін арттырады, 
крандардың жүк көтергіштігін арттырады және бір құрылғыны тоқтатқан 
кезде өнімділіктің салыстырмалы түрде үлкен жоғалуына әкеледі. 

Сондықтан әрбір жобаланған байыту фабрикасы үшін орнатылатын 
жабдықтың оңтайлы мөлшерін анықтау қажет. 

Ұсатқыштар. Конустық ұсатқыштар келесі типтерді шығарады: ІКҰ – 
екі орындаудағы ірі ұсақтау конусы-жетектегі бір және екі электр 
қозғалтқышы бар; РКҰ – үш және төрт сатылы ұсақтау сызбаларында екінші 
рет ұсақтау үшін редукциялық ұсақтау конусы; ОКҰ – екі орындаудағы 
орташа ұсақтау конусы – ірі (І) және жұқа (Ж) ұсақтау; МКҰ – екі 
орындаудағы майда ұсақтау конусы-ірі (І) және жұқа (Ж1 және Ж2) ұсақтау.  

Жақты ұсатқыштар келесі типтерді шығарады: ҚЖҰ – жақ қозғалысы 
қарапайым жақты ұсатқыштар; жақ қозғалысы күрделі жақты ұсатқыштар 
және қабылдау саңылауы ұзындығының оның еніне қатынасы 1,6 – дан 
астам; КЖҰ- жақ қозғалысы күрделі жақты ұсатқыштар және қабылдау 
саңылауы ұзындығының оның еніне қатынасы 1,6 – ға дейін қоса алғанда. 

Ірі ұсақтау Q ұсатқыштарының өнімділігі жұмыс жағдайларына түзету 
коэффициенттерін ескере отырып, олардың техникалық сипаттамалары 
бойынша мынадай формуламен анықталады:  

Q = Qк  К КŴ Ккр,                                                                       (1.1) 
мұндағы Q-ұсатқыштың өнімділігі, т / сағ; 
Qк-берілген түсіру саңылауы кезіндегі ұсатқыштың өнімділігі, м3 / сағ; 
γ-үйінді тығыздығы, т / м3; 
К, Кw және Ккр - жұмыс жағдайына түзету коэффициенттері 1.6-кестесі 

бойынша қабылданады.   
1.6-кесте - Әртүрлі жұмыс жағдайларында түзету коэффициенттерінің 

мәндері 
Коэффициенті Кен 

Протодьяконов шкаласы бойынша қаттылығы, бірлік 
жұмсақ орташа қаттылық қатты өте қатты 

5-10 10-15 15-18 18(20) 
Қаттылықты 
түзету, К 

1,2 1,0 0,95 0,90 

Ылғалдылықты 
түзету, Кw 

Кеннің ылғалдылығы, % 
4 5 6 7 8 9 10 11 
1 1 0,95 0,9 0,85 0,8 0,75 0,65 

Ірілігін түзету, 
Ккр 

Қоректендірудегі ірі кластардың мазмұны (ұсатқыштың қабылдау 
саңылауының жартысынан үлкен) , % 

5 10 20 30 40 50 70 80 
1,1 1,08 1,05 1,03 1,0 0,97 0,95 0,89 

Ұсақтағыштардың өнімділігін есептеу кезінде олардың біркелкі емес 
қоректенуі ескеріледі (кесте. 1.7). 
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1.7-кесте - Жабдықты жүктеу жағдайларында қоректенудің әркелкілігінің 
коэффициент мәніне әсері   

 
Жабдықтың атауы және оны тиеу (қоректендіру) шарттары 

Біркелкі емес 
қоректену 

коэффициенті, 
Кн 

Бункерлерден тікелей тиеу кезінде тиеуді автоматты реттеу, 
флотомашиналар, өздігінен ұнтақтайтын, өзекті, шарлы, кен-тасты 
диірмендер және ұсақтаудың барлық сатыларының ұсатқыштары.                                                                                                     

0,98 

Ірі ұсақтау ұсатқыштары оларды "үйінді астында" тікелей вагондардан 
немесе теміржол вагондарынан жүктелгенде, сондай-ақ сыйымдылығы 
жоқ воронкалардағы қоректендіргіштермен тиеген кезде.  

0,95 

Орта және ұсақ ұсақтау ұсатқыштары оларды каскадты орналастыру 
және тікелей електі тордан жоғары өнімімен тиеу кезінде, ірі ұсақтау 
корпусы мен орта және ұсақ ұсақтау корпустарының арасында қойма 
немесе сыйымды бункерлер болмаған кезде. 

0,95 

Буферлік сыйымдылықтар (қоюлатқыштар) болмаған кезде аралық 
өнімдерді ұсақтауға дейінгі диірмендер және тиеуді автоматты реттеу. 

0,95 

Орташа және ұсақ ұсақтау конустық ұсатқыштардың өнімділігі жұмыс 
жағдайына түзету коэффициенттерін ескере отырып, олардың техникалық 
сипаттамалары бойынша қабылданады (кесте. 1.3) формула бойынша 

Q = Qкγ КΨ Ккр;                                                                                   (1.2) 
мұндағы Q-ұсатқыштың өнімділігі, т / сағ; 
Qк-берілген тиеу саңылауы кезіндегі ұсатқыштың өнімділігі, м3 / сағ; 
γ-үйінді тығыздығы, т / м3; 
КΨ және Ккр - жұмыс жағдайына түзету коэффициенттері. 1.8-кесте 

бойынша қабылданады.  
1.8-кесте - Орташа және ұсақ ұсақтау ұсатқыштарының жұмыс 

жағдайларының түзету коэффициенттерінің шамасына әсері 
Коэффициенті Кен 

Протодьяконов шкаласы бойынша қаттылығы, бірлік 
жұмсақ орташа қаттылық қатты  өте қатты 

6-10 10-15 15-18 18(20) 
Қаттылықты түзету, 

К 
1,1 1,0 0,75 0,65 

Ылғалдылықты 
түзету, Кw 

Алдын ала елеу мен ұсақтау. 
Ұсатқыштың қабылдау саңы-
лауы енінің үлестеріндегі қо-
ректенудің номиналды ірілігі 

Алдын ала елемей ұсақтау. 
Ұсатқыштың қоректендіру 
саңылау енінің номиналды 

ірілік мөлшері. 

Ірілігіне түзету, Ккр 
 

0,8 
 

0,6 
 

0,3 
 

0,8 
 

0,65 
 

0,55 
 

0,45 
 

0,35 
ОКҰ және МКҰ 

үшін (ашық циклде) 
 

1,0 
 

1,05 
 

1,1 
 

1,0 
 

1,1 
 

1,2 
 

1,3 
 

1,4 
 Елек торының ұяшық мөлшерінің ұсатқыштан өнімді түсірудегі 

номиналдық ірілігіне қатынасы 
0,3 0,5 0,7 0,9 

Ұсақтаудың тұйық 
цикліне түзету (МКҰ 

үшін) 

 
1,4 

 
1,3 

 
1,2 

 
1,1 
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1.7-кесте - Жабдықты жүктеу жағдайларында қоректенудің әркелкілігінің 
коэффициент мәніне әсері   

 
Жабдықтың атауы және оны тиеу (қоректендіру) шарттары 

Біркелкі емес 
қоректену 

коэффициенті, 
Кн 

Бункерлерден тікелей тиеу кезінде тиеуді автоматты реттеу, 
флотомашиналар, өздігінен ұнтақтайтын, өзекті, шарлы, кен-тасты 
диірмендер және ұсақтаудың барлық сатыларының ұсатқыштары.                                                                                                     

0,98 

Ірі ұсақтау ұсатқыштары оларды "үйінді астында" тікелей вагондардан 
немесе теміржол вагондарынан жүктелгенде, сондай-ақ сыйымдылығы 
жоқ воронкалардағы қоректендіргіштермен тиеген кезде.  

0,95 

Орта және ұсақ ұсақтау ұсатқыштары оларды каскадты орналастыру 
және тікелей електі тордан жоғары өнімімен тиеу кезінде, ірі ұсақтау 
корпусы мен орта және ұсақ ұсақтау корпустарының арасында қойма 
немесе сыйымды бункерлер болмаған кезде. 

0,95 

Буферлік сыйымдылықтар (қоюлатқыштар) болмаған кезде аралық 
өнімдерді ұсақтауға дейінгі диірмендер және тиеуді автоматты реттеу. 

0,95 

Орташа және ұсақ ұсақтау конустық ұсатқыштардың өнімділігі жұмыс 
жағдайына түзету коэффициенттерін ескере отырып, олардың техникалық 
сипаттамалары бойынша қабылданады (кесте. 1.3) формула бойынша 

Q = Qкγ КΨ Ккр;                                                                                   (1.2) 
мұндағы Q-ұсатқыштың өнімділігі, т / сағ; 
Qк-берілген тиеу саңылауы кезіндегі ұсатқыштың өнімділігі, м3 / сағ; 
γ-үйінді тығыздығы, т / м3; 
КΨ және Ккр - жұмыс жағдайына түзету коэффициенттері. 1.8-кесте 

бойынша қабылданады.  
1.8-кесте - Орташа және ұсақ ұсақтау ұсатқыштарының жұмыс 

жағдайларының түзету коэффициенттерінің шамасына әсері 
Коэффициенті Кен 

Протодьяконов шкаласы бойынша қаттылығы, бірлік 
жұмсақ орташа қаттылық қатты  өте қатты 

6-10 10-15 15-18 18(20) 
Қаттылықты түзету, 

К 
1,1 1,0 0,75 0,65 

Ылғалдылықты 
түзету, Кw 

Алдын ала елеу мен ұсақтау. 
Ұсатқыштың қабылдау саңы-
лауы енінің үлестеріндегі қо-
ректенудің номиналды ірілігі 

Алдын ала елемей ұсақтау. 
Ұсатқыштың қоректендіру 
саңылау енінің номиналды 

ірілік мөлшері. 

Ірілігіне түзету, Ккр 
 

0,8 
 

0,6 
 

0,3 
 

0,8 
 

0,65 
 

0,55 
 

0,45 
 

0,35 
ОКҰ және МКҰ 

үшін (ашық циклде) 
 

1,0 
 

1,05 
 

1,1 
 

1,0 
 

1,1 
 

1,2 
 

1,3 
 

1,4 
 Елек торының ұяшық мөлшерінің ұсатқыштан өнімді түсірудегі 

номиналдық ірілігіне қатынасы 
0,3 0,5 0,7 0,9 

Ұсақтаудың тұйық 
цикліне түзету (МКҰ 

үшін) 

 
1,4 

 
1,3 

 
1,2 

 
1,1 

 
 

Електер. Кенді алдын ала елеу үшін ұсақтаудың бірінші кезеңінің 
алдында колосникті (торлы) електер орнатылады. 

Ұсақтау схемаларында алдын-ала және бақылау елеу операциялары 
үшін ауыр типтегі инерциялық елеуіштер қолданылады. 

Ылғалдылығы жоғары және сазды кендерді өңдеу кезінде орташа 
ұсақтау алдында алдын ала елеу операцияларында дайын өнімді ірілігі 
бойынша бөлу үшін екі електік електер немесе ГИТ типті бір електік 
електердің каскады пайдаланылады. 

Өздігінен теңдестіретін вибраторы бар көлденең инерциялық електер 
тұйық циклде жіктеу үшін кенді өздігінен ұсақтау диірмендерімен, 
құрамында жеңіл тұтанатын пайдалы минералдары бар кендерді ұсақтау 
кезінде болат үгітетін ортасы бар диірмендермен, ауыр суспензияларда бөлу 
процесіне дайындау кезінде сазды кендерді жуу үшін, сондай-ақ 
ауырлатқышты жуу үшін орнатылады. 

Сирек металдардың ұсақ ұнтақталған кендерін дымқыл елеу үшін, 
мысалы, қалайы кендерін елеуде, доғалы електер мен жұқа елеу елеуіштері 
қолданылады. 

Бекітілген колосникті (торлы) елеуіштер. Електер ұсақтаудың 
бірінші кезеңі алдында қондырғыға жобаланады және бастапқы кенде көлемі 
бойынша дайын өнімнің кемінде 15% - ы болған немесе ірі ұсақтау 
ұсатқышында жеткілікті өнімділік қоры болмаған кезде қолданылуы мүмкін. 
Қалай болғанда да, електі орнату негізделуі керек, өйткені ол биіктіктің 
жоғалуына және ірі ұсақтау корпусының айтарлықтай тереңдеуіне 
байланысты. 

Елеуіштің өлшемдері сындарлы түрде анықталады. 
Елеуіштің ені В = 3Дтах формуласы туралы, ал ірі кесектердің аз 

мөлшерде болуы кезінде В = 2Дмах + 100 формуласы бойынша анықталады, 
мұндағы В және Д – тиісінше електің ені және қорек кенінің ең көп 
кесектерінің диаметрі, мм. 

Елеуіштің қажетті ауданы формула бойынша анықталады 
F = Q / (qо а рн К),                                                                                (1.3) 

мұндағы F-електің ауданы, м2; 
Q-талап етілетін өнімділік, т / сағ; 
qо-меншікті көлемдік өнімділік, 1 мм саңылауға м3/(м2 сағ); 
а-саңылау мөлшері, мм; 
рН-кеннің үйінді тығыздығы, т / м3; 
К-елеу тиімділігін ескеретін коэффициент Е:  
Е = 50-60% кезінде К = 2,0, Е = 65-70% кезінде К1,0. 

qо мәндері а саңылауының мөлшеріне байланысты қабылданады: 
а, мм..............................................................50   75     100    125    150    200   
qо, м3/(м2 сағ) 1 мм саңылауға.....…………3   0,28   0,25   0,22   0,20   0,18   
Елеуіштің ұзындығы әдетте енінен 2 есе көп қабылданады және 

бастапқы кесек мөлшері 800-1200 мм болатын кен үшін ол 4-6 м құрайды. 
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Електің еңкею бұрышы 38-45 о, ылғалды және жабысатын кендерді елеу 
кезінде – 40-55о тең қабылданады.  

Инерциялық елеуіштер үйінді тығыздығына байланысты үш түрге 
бөлінеді: Ж –жеңіл, О – орташа, А – ауыр және сусымалы тығыздығы 
тиісінше 1,4; 1,8 және 2,8 т/м3 дейін, сусымалы материалдарды елеу үшін 
қолданылады. 

Траекторияны ескере отырып, елеуіштердің тербелістері келесі 
орындауларға ие: И-дөңгелек немесе оларға жақын тербелістермен 
инерциялық (ГИЛ, ГИС, ГИТ); С – тік сызықты тербелістермен өзін – өзі 
теңгеру (ГСЛ, ГСС, ГСТ); ИС - сызықты тербелістерге жақын және өздігінен 
синхрондалатын діріл қоздырғыштармен инерциялық (ГИСЛ). 

Шартты белгіге "инерциялық елек" деген сөздер, електің қысқартылған 
атауы – Г; тербеліс траекториясының белгіленуі – И, С немесе ИС; Елек 
типінің белгіленуі – Л, С немесе Т; Елек бетінің енінің цифрлық белгіленуі – 
2 -1000 мм, 3 – 1250 мм, 4 – 1500 мм, 5 – 1750 мм, 6 – 2000 мм, 7 – 2500 мм, 8 
– 3000 мм, 9 – 3500 мм, 10 – 4000 мм; Елек қабаттарының саны және 
түрлендіру индексі (әріптік немесе сандық); Климаттық орындау түрін 
белгілеу. 

Бастапқы материал бойынша инерциялық електердің өнімділігі (Q) 
мынадай формула бойынша анықталады: 

Q1= fqбаз γ К1 К2 К3 К4 К5 К6,                                                             (1.4) 
мұндағы Q1-елеуіштің өнімділігі, т / сағ; 

F-електің пайдалы алаңы, м2; 
qбаз-елек бетінің 1 м2 базалық меншікті көлемдік өнімділігі, м3/(м2 сағ); 
γ-үйінді тығыздығы, т / м3; 
К1.......К2-жұмыс жағдайларына түзету коэффициенттері. 
qбаз-кесте бойынша А тор тесіктерінің мөлшеріне байланысты анықта-

лады, мм: 
а, мм...... 3,2 4 5 8 10 12 20 25 40 50 60 80 100 
qбаз, м3 (м2 сағ)7,0 8,5 9,8 14,2 17 20 29 31 38 42 46 55 64    
К1-елеу тиімділігіне түзету коэффициенті Е (%): 
Е, %......... - 65 70 75 80 85 90 92 94 95 96 98      
К1............ 2,25 2,0 1,75 1,5 1,25 1,0 0,9 0.8 0,75 0,7 0.6   
К2-елеуіш бетінің түріне түзету коэффициенті: (сым електер үшін: 

шаршы – 1,0, тік бұрышты (саңылаулы) – 1,2; тесілген (қалыпталған) табақ 
електер үшін: шаршы – 0,85, дөңгелек – 0,7; резеңке мен полиуретаннан 
жасалған електер үшін: шаршы-0,9, саңылаулы – 1,2); 

К3-елек тербелісінің амплитудасы r (мм) мен діріл қоздырғыш білігінің 
айналу жиілігіне байланысты електің механикалық режимі параметрлерінің 
жетілмегендігіне түзету коэффициенті n (мин-1): 

2 rn………………………………6000        8000        10000       12000       
К3....................................0,65-0,7 0,75-0,8 0,85-0,9 0,95-1,0 
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Електің еңкею бұрышы 38-45 о, ылғалды және жабысатын кендерді елеу 
кезінде – 40-55о тең қабылданады.  

Инерциялық елеуіштер үйінді тығыздығына байланысты үш түрге 
бөлінеді: Ж –жеңіл, О – орташа, А – ауыр және сусымалы тығыздығы 
тиісінше 1,4; 1,8 және 2,8 т/м3 дейін, сусымалы материалдарды елеу үшін 
қолданылады. 

Траекторияны ескере отырып, елеуіштердің тербелістері келесі 
орындауларға ие: И-дөңгелек немесе оларға жақын тербелістермен 
инерциялық (ГИЛ, ГИС, ГИТ); С – тік сызықты тербелістермен өзін – өзі 
теңгеру (ГСЛ, ГСС, ГСТ); ИС - сызықты тербелістерге жақын және өздігінен 
синхрондалатын діріл қоздырғыштармен инерциялық (ГИСЛ). 

Шартты белгіге "инерциялық елек" деген сөздер, електің қысқартылған 
атауы – Г; тербеліс траекториясының белгіленуі – И, С немесе ИС; Елек 
типінің белгіленуі – Л, С немесе Т; Елек бетінің енінің цифрлық белгіленуі – 
2 -1000 мм, 3 – 1250 мм, 4 – 1500 мм, 5 – 1750 мм, 6 – 2000 мм, 7 – 2500 мм, 8 
– 3000 мм, 9 – 3500 мм, 10 – 4000 мм; Елек қабаттарының саны және 
түрлендіру индексі (әріптік немесе сандық); Климаттық орындау түрін 
белгілеу. 

Бастапқы материал бойынша инерциялық електердің өнімділігі (Q) 
мынадай формула бойынша анықталады: 

Q1= fqбаз γ К1 К2 К3 К4 К5 К6,                                                             (1.4) 
мұндағы Q1-елеуіштің өнімділігі, т / сағ; 

F-електің пайдалы алаңы, м2; 
qбаз-елек бетінің 1 м2 базалық меншікті көлемдік өнімділігі, м3/(м2 сағ); 
γ-үйінді тығыздығы, т / м3; 
К1.......К2-жұмыс жағдайларына түзету коэффициенттері. 
qбаз-кесте бойынша А тор тесіктерінің мөлшеріне байланысты анықта-

лады, мм: 
а, мм...... 3,2 4 5 8 10 12 20 25 40 50 60 80 100 
qбаз, м3 (м2 сағ)7,0 8,5 9,8 14,2 17 20 29 31 38 42 46 55 64    
К1-елеу тиімділігіне түзету коэффициенті Е (%): 
Е, %......... - 65 70 75 80 85 90 92 94 95 96 98      
К1............ 2,25 2,0 1,75 1,5 1,25 1,0 0,9 0.8 0,75 0,7 0.6   
К2-елеуіш бетінің түріне түзету коэффициенті: (сым електер үшін: 

шаршы – 1,0, тік бұрышты (саңылаулы) – 1,2; тесілген (қалыпталған) табақ 
електер үшін: шаршы – 0,85, дөңгелек – 0,7; резеңке мен полиуретаннан 
жасалған електер үшін: шаршы-0,9, саңылаулы – 1,2); 

К3-елек тербелісінің амплитудасы r (мм) мен діріл қоздырғыш білігінің 
айналу жиілігіне байланысты електің механикалық режимі параметрлерінің 
жетілмегендігіне түзету коэффициенті n (мин-1): 

2 rn………………………………6000        8000        10000       12000       
К3....................................0,65-0,7 0,75-0,8 0,85-0,9 0,95-1,0 

 
 

К4 – дәндер мен кесектердің пішініне түзету коэффициенті: (көп қырлы 
(уатылған) кен – 1,0; дөңгелектелген (құм-қиыршық тас қоспасы) – 1,2; 
тақтатас – 0,8); 

К5-екі беттік електегі тордың жағдайына түзету коэффициенті (жоғарғы 
Елек – 1,0, төменгі – 0,7); 

К6 – елеу тәсіліне түзету коэффициенті (құрғақ – 1,0, суарумен елеу – 
1,25 - 1,4). 

Доғалы елеуіштер жеңіл ыдырайтын аз абразивті кендерді байыту 
схемаларында және алдын-ала дегидратация операцияларында ұсақ 
материалды дымқыл елеу үшін қолданылады. 

Доғалық елеуіштің көлемдік өнімділігі мына формула бойынша 
анықталады 

Q = 160 FV,                                             (1.5) 
мұндағы Q- елеуіштің өнімділігі, м3 / сағ; 

F- пайдаланылатын қима ауданы, м2; 
V-пульпаны елекке беру жылдамдығы. 

Барабанды елеуіштер: жеңіл және орташа жуу кендерін жуу үшін; 
қиыршық тасты, қиыршық тасты және құмды жуу және сұрыптау; графит 
концентраттарын сорттарға бөлу; диірмендерді ағызуда скрап пен ірі кен 
кесектерін ұстау және т. б. қолданылады. 

Барабан елеуіштің көлемдік өнімділігі формула бойынша анықталады 
Q = q а F,                                                                                     (1.6) 

мұндағы-Q- елеуіштің өнімділігі, м3 / сағ; 
q-тесік енінің 1 мм меншікті көлемдік өнімділігі, м3/(м2 сағ); 
а-елек саңылауларының мөлшері, мм; 
F-елек ауданы, м2. 
Өнеркәсіптік елеу үшін каталогтардың деректері бойынша тордың 

өлшемі 50 мм Q = 0,06-0,1 м3/ (м2 сағ), кіші тесіктер үшін Q = 0,935-0,05 м3/ 
(м2 сағ). Ылғал елеу кезінде су шығыны жүктелетін материалдың 1 м3 үшін 
2,5-1,5 м3 құрайды (судың мөлшері азайған сайын су шығыны артады).   

Елеуіштерді есептеу әдістемесі. Елеу процесі жүргізілетін құрылғылар 
елеуіштер деп аталады. Өнеркәсіптік тәжірибеде тау-кен және байыту 
фабрикаларында жартылай дірілді және дірілді елеуіштер кеңінен 
қолданылады. Електердің осы түрлерін есептеу негізі елек саңылауының 
берілген мөлшерінде елек ауданының бірлігіне (елек ауданы) бастапқы 
материал бойынша Q орташа өнімділігінің практикалық деректеріне 
негізделген. Елеуіштің нақты шарттары түзету коэффициенттерімен 
ескеріледі. 

Бастапқы материал бойынша елеудің өнімділігі 
Q = F·q · ρн · k ·l ·m·n ·o · p                                                          (1.7) 

мұндағы F-електің жұмыс алаңы, м2; рн - құйылатын материалдың үйілген 
тығыздығы, т/м3 (нығыздамай); k, l, m, n, o, p түзету коэффициенттері 1.10-
кесте бойынша айқындалатын. 
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Кесте 1.9 - Дірілді және жартылай дірілді елеуіштердің орташа өнімділігі 
Елек саңылауларының 

мөлшері, мм 
q, м3/(м2·сағ) Елек саңылауларының 

мөлшері, мм 
q, 

м3/(м2·сағ) 
0,5 
1 
2 
6 
10 
16 
20 
25 

3,0 
4,0 
5,5 
13 
19 

24,5 
28 
31 

30 
40 
50 
60 
80 
100 
150 
200 

33,5 
37 
42 
46 
55 
63 
90 
110 

 
Дірілді және гирациялық елеуіштерді есептеудің екі әдісі бар. 

Біріншіден, қажетті (қажетті) жалпы елеу алаңы есептелген кезде Fжалпы. Ол 
белгілі бір өнімділікті қамтамасыз ету үшін белгілі fgr елегінің жұмыс алаңы 
бар таңдалған өлшемдегі ngr елеуіштердің санын анықтайды. Формуладан 
(1.7) бізде 

F = Qисх/q · ρн · k ·l ·m·n ·o · p                                                                     (1.8) 
мұндағы Qисх - елеуге түсетін бастапқы материалдың мөлшері (берілген 
өнімділік). Сонда 

Nгр= Fжалпы / Fбағ (1.9) 
Есептеудің екінші әдісінде (1.8) формула бойынша таңдалған өлшемнің 

Q елеуіштің өнімділігі есептеледі және берілген өнімділікті қамтамасыз ету 
үшін ngr елеуіштің саны анықталады: 

Nгр = Qжалпы / Q 
Бірінші есептеу тәртібі жақсырақ. 
Егер елеуіштің екі беттік елеу жүрсе (үш класс алынады), онда есептеу 

жоғарғы және төменгі електерде жүргізіледі. Бұл жағдайда есептеу тәртібі 
келесідей болуы мүмкін: алдымен елеуіштің жалпы қажетті ауданын және 
жоғарғы електен таңдалған өлшемдегі торлар санын есептеңіз: 

(Fжалпы)в = Qисх /q·рн·(k·l·m·n ·o·p)в; 
(Nгр)в =(Fжалпы)в /Fгр   

Осыдан кейін, елеуіштің жалпы ауданы және төменгі електен 
таңдалған мөлшердегі торлар саны анықталады, өйткені барлық бастапқы 
материал төменгі елекке емес, тек басқа үлкен сипаттамалары бар жоғарғы 
електің төменгі өнімі келеді. Сонымен қатар, ол төменгі електің бүкіл бетіне 
таратылады және тек жоғарғы електе болғандай, оның басына ғана емес 
келеді. Сондықтан, мұнда торлардың санын анықтаған кезде, електің жұмыс 
алаңы 0,7 Fgr құрайды. Осылайша, бізде 

(Fжалпы)н = Qисх βисх
-α1Ев /q·ρн·(k·l·m·n·o·p)н 

(Nгр )н =(Fжалпы)н / 0,7F гр 
 мұндағы βисх

-α1 - бастапқы материалдағы-α1 класының құрамы, бірлік үлесі; - 
α1

- төменгі елек саңылауының мөлшері, мм; Ев - жоғарғы електе-α1 класы 
бойынша елеу тиімділігі, бірлік үлесі. 
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Кесте 1.9 - Дірілді және жартылай дірілді елеуіштердің орташа өнімділігі 
Елек саңылауларының 

мөлшері, мм 
q, м3/(м2·сағ) Елек саңылауларының 

мөлшері, мм 
q, 

м3/(м2·сағ) 
0,5 
1 
2 
6 
10 
16 
20 
25 

3,0 
4,0 
5,5 
13 
19 

24,5 
28 
31 

30 
40 
50 
60 
80 
100 
150 
200 

33,5 
37 
42 
46 
55 
63 
90 
110 

 
Дірілді және гирациялық елеуіштерді есептеудің екі әдісі бар. 

Біріншіден, қажетті (қажетті) жалпы елеу алаңы есептелген кезде Fжалпы. Ол 
белгілі бір өнімділікті қамтамасыз ету үшін белгілі fgr елегінің жұмыс алаңы 
бар таңдалған өлшемдегі ngr елеуіштердің санын анықтайды. Формуладан 
(1.7) бізде 

F = Qисх/q · ρн · k ·l ·m·n ·o · p                                                                     (1.8) 
мұндағы Qисх - елеуге түсетін бастапқы материалдың мөлшері (берілген 
өнімділік). Сонда 

Nгр= Fжалпы / Fбағ (1.9) 
Есептеудің екінші әдісінде (1.8) формула бойынша таңдалған өлшемнің 

Q елеуіштің өнімділігі есептеледі және берілген өнімділікті қамтамасыз ету 
үшін ngr елеуіштің саны анықталады: 

Nгр = Qжалпы / Q 
Бірінші есептеу тәртібі жақсырақ. 
Егер елеуіштің екі беттік елеу жүрсе (үш класс алынады), онда есептеу 

жоғарғы және төменгі електерде жүргізіледі. Бұл жағдайда есептеу тәртібі 
келесідей болуы мүмкін: алдымен елеуіштің жалпы қажетті ауданын және 
жоғарғы електен таңдалған өлшемдегі торлар санын есептеңіз: 

(Fжалпы)в = Qисх /q·рн·(k·l·m·n ·o·p)в; 
(Nгр)в =(Fжалпы)в /Fгр   

Осыдан кейін, елеуіштің жалпы ауданы және төменгі електен 
таңдалған мөлшердегі торлар саны анықталады, өйткені барлық бастапқы 
материал төменгі елекке емес, тек басқа үлкен сипаттамалары бар жоғарғы 
електің төменгі өнімі келеді. Сонымен қатар, ол төменгі електің бүкіл бетіне 
таратылады және тек жоғарғы електе болғандай, оның басына ғана емес 
келеді. Сондықтан, мұнда торлардың санын анықтаған кезде, електің жұмыс 
алаңы 0,7 Fgr құрайды. Осылайша, бізде 

(Fжалпы)н = Qисх βисх
-α1Ев /q·ρн·(k·l·m·n·o·p)н 

(Nгр )н =(Fжалпы)н / 0,7F гр 
 мұндағы βисх

-α1 - бастапқы материалдағы-α1 класының құрамы, бірлік үлесі; - 
α1

- төменгі елек саңылауының мөлшері, мм; Ев - жоғарғы електе-α1 класы 
бойынша елеу тиімділігі, бірлік үлесі. 

 
  

 
 

1.10-кесте - Формулаға түзету коэффициенттері (1.7) 
Коэф 
фици 
ент 

 
Елеуіш шарттары және коэффициенттердің сандық мәндері 

 
 
 
 
k 

Електің бастапқы 
материалдағы 
ірілік мөлшері 
тордың жарты 
өлшемінен кем, % 
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90 

k мәні 0,2 04 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 
 l мәні  0.04 0.97 1.0 1.03 1.09 1.18 1.32 1.55 2.0 3.36 
 
 
l 

 Електің бастапқы 
материалдағы 
ірілік мөлшері 
тордың   өлшемі-
нен үлкен, % 
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90 

 l мәні 0.04 0.97 1.0 1.03 1.09 1.18 1.32 1.55 2.0 3.36 
m Тиімділік, % 40 50 60 70 80 90 92 94 96 98 

 m мәні 2,3 2,1 1,9 1,6 1,3 1,0 0,9 0,8 0,6 0,4 
n Түйіршіктің 

пішіні 
Ұсақталған материал 

(көмірден басқа) 
Дөңгелек 
материал 

Көмір 

п мәні 1,0 1,26 1,5 
 
o 

Материалдың 
ылғалдылығы 

Електің тор тесіктері үшін 25 мм-ден аз   Електің тор 
тесіктері үшін 
25 мм-ден көп   

Материал 
құрғақ ылғалды кесек 

O мәні 1,0 0,75-0,85 0,2-0,6% 0,9-1,0 
 
p 

Елеу әдісі Електің тор тесіктері үшін 25 мм-ден аз   Електің тор 
тесіктері үшін 
25 мм-ден көп   

Елеу  
құрғақ дымқыл (су бүркумен) 

p мәні 1,0 1,25-1,4 1,0 
Ескерту. Аралық жағдайлар үшін коэффициенттердің мәні интерполяциямен анықталады. 
 
Төменгі елек үшін k және l түзету коэффициенттерін анықтау үшін 

төменгі елекке түсетін материалдағы осы елек саңылауының көлемінен β1 
- 

0,5α2 кем дәннің құрамын және ондағы дәннің мөлшері осы елек β1
+ 0, 5α2 

саңылауынан үлкен екенін білу керек: 
β1 

- 0,5α2 = βисх
 - 0, 5α2 / β1

-а1Ев;                                                                  (2.10) 
β1

+ α2 = βисх
-α1 * Ев-βисх

-α2 / βисх
-α1 * Ев;                                                   (2.11) 

мұндағы βисх
-α1, βисх

-α2 және βисх
- 0,5α2 - елекке (жоғарғы елекке) түсетін 

бастапқы материалдағы – α1, – α2 және -0,5·α2 кластарының құрамы, бірлік 
үлестері, осы шамалардың мәндері бастапқы материалдың ірілік сипаттамасы 
бойынша табылады; α1 және α2– тиісінше жоғарғы және төменгі електердің 
тесіктерінің өлшемдері, мм. 

Екі елек бойынша жүргізілген есептеуден кейін (жоғарғы және төменгі) 
орнатуға елеіштердің көп саны қабылданады. 

Екі беттік елек торларын есептеудің екінші реті де мүмкін, ол алдымен 
таңдалған өлшемді торлардың өнімділігін (2.8) формула бойынша жоғарғы 
және төменгі електер бойынша есептейді, содан кейін олардың жоғарғы және 
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төменгі електерді елеу үшін қажет санын анықтайды. Орнатуға көптеген 
елеуіштер қабылданады. 

Төменгі елек бойынша електің өнімділігін есептеу кезінде (1.8) 
формулаға 0,7·FВ тең төменгі електің тиімді жұмыс алаңын ауыстыру керек 
(мұнда FВ - жоғарғы електің жұмыс алаңы), ал електердің саны бастапқы 
материал бойынша елеу операциясының өнімділігі бойынша емес, жоғарғы 
електің төменгі өнімінің саны бойынша айқындалады. 

Өнеркәсіптік тәжірибеде ірі ұсақтаудың алдында (ұсақтаудың бірінші 
кезеңіне дейін) алдын-ала елеу үшін әдетте торлы колосник орнатылады. 
Торлы колосниктің шаршы метріндегі тордың қажетті ауданын F 
эмпирикалық формула бойынша есептеуге болады 

F = Qбас-қы /2,4·а                                                                                  (1.12) 
мұндағы Qбас-қы - електің қоректенуі бойынша өнімділігі, т/сағ; А-тор 
тартқыштар арасындағы саңылаудың ені, мм. 

(1.12) формуласы бойынша есептелген тордың ауданы өте аз, 
сондықтан торлы колосниктің өлшемдері көбінесе оны орнату шарттарымен 
анықталады, өйткені елеуіш бір уақытта кенді ұсақтағышқа тасымалдайды.  

Елеуіштің ұзындығы әдетте енінен 2 есе үлкен, яғни L=2·B 
қабылданады және іс жүзінде 3,5-тен 6 м-ге дейін[қосымша 4]. 

Мысал 3.1. Елеуіштің қажетті ауданын және келесі елеуіш жағдайлары 
үшін таңдалған өлшемнің елеуіштерінің санын анықтаймыз. Операцияның 
өнімділігі 200 т / сағ,  елек тесігінің өлшемі 10 мм болатын инерциялық 
үлгідегі бір реттік електер жүзеге асырылады. Елеу тиімділігі 90% қажет, 
себу тығыздығы 1,6 т/м3 ұсақталған құрғақ кенге ұшырайды, құрғақ, 
бастапқы материалдың гранулометриялық құрамы келесідей: 

 
Ірілік класы, мм -50 + 25  -25 + 12 -12 + 6  -6 + 3 -3 + 0 
Класс құрамы, % 20 25 15 30 10 

 
Шешім:  Бастапқы материалдың мөлшерін сипаттайық (сурет.3.1) және 

ол бойынша класстардың құрамын елек саңылауының мөлшерінен үлкен 
(βисх

+10=50%) және өлшемнің жартысынан аз, тесіктер (βисх
-5=28%) 

анықтаймыз. (1.8) формуласы бойынша елеуіштің берілген шарттары үшін 
елеуіштің қажетті жалпы ауданын есептейміз: 

F = Qисх /q · ρн · k ·l ·m·n ·o · p = 200/19 · 1,6 · 0,76 ·1,18 ·1·1 ·1· 1=7,4м2 

Орташа нақты өнімділік және k, l, m, n, o, p коэффициенттерінің 
мәндері кестеге сәйкес қабылданады.1.1 және 1.2. 

Орнату үшін біз ГИТ-41A елеуішін таңдаймыз, оның ауданы Fгр= 4,5 м2 
(таңдау каталогтар бойынша жасалады). 

Таңдалған өлшемдегі елеуіштің қажетті санын есептеңіз: 
Nгр = Fобщ /Fгр= 7,4/4,5 = 1,67 

Демек, орнату үшін екі елеуіш қабылданады. 
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төменгі електерді елеу үшін қажет санын анықтайды. Орнатуға көптеген 
елеуіштер қабылданады. 

Төменгі елек бойынша електің өнімділігін есептеу кезінде (1.8) 
формулаға 0,7·FВ тең төменгі електің тиімді жұмыс алаңын ауыстыру керек 
(мұнда FВ - жоғарғы електің жұмыс алаңы), ал електердің саны бастапқы 
материал бойынша елеу операциясының өнімділігі бойынша емес, жоғарғы 
електің төменгі өнімінің саны бойынша айқындалады. 

Өнеркәсіптік тәжірибеде ірі ұсақтаудың алдында (ұсақтаудың бірінші 
кезеңіне дейін) алдын-ала елеу үшін әдетте торлы колосник орнатылады. 
Торлы колосниктің шаршы метріндегі тордың қажетті ауданын F 
эмпирикалық формула бойынша есептеуге болады 

F = Qбас-қы /2,4·а                                                                                  (1.12) 
мұндағы Qбас-қы - електің қоректенуі бойынша өнімділігі, т/сағ; А-тор 
тартқыштар арасындағы саңылаудың ені, мм. 

(1.12) формуласы бойынша есептелген тордың ауданы өте аз, 
сондықтан торлы колосниктің өлшемдері көбінесе оны орнату шарттарымен 
анықталады, өйткені елеуіш бір уақытта кенді ұсақтағышқа тасымалдайды.  

Елеуіштің ұзындығы әдетте енінен 2 есе үлкен, яғни L=2·B 
қабылданады және іс жүзінде 3,5-тен 6 м-ге дейін[қосымша 4]. 

Мысал 3.1. Елеуіштің қажетті ауданын және келесі елеуіш жағдайлары 
үшін таңдалған өлшемнің елеуіштерінің санын анықтаймыз. Операцияның 
өнімділігі 200 т / сағ,  елек тесігінің өлшемі 10 мм болатын инерциялық 
үлгідегі бір реттік електер жүзеге асырылады. Елеу тиімділігі 90% қажет, 
себу тығыздығы 1,6 т/м3 ұсақталған құрғақ кенге ұшырайды, құрғақ, 
бастапқы материалдың гранулометриялық құрамы келесідей: 

 
Ірілік класы, мм -50 + 25  -25 + 12 -12 + 6  -6 + 3 -3 + 0 
Класс құрамы, % 20 25 15 30 10 

 
Шешім:  Бастапқы материалдың мөлшерін сипаттайық (сурет.3.1) және 

ол бойынша класстардың құрамын елек саңылауының мөлшерінен үлкен 
(βисх

+10=50%) және өлшемнің жартысынан аз, тесіктер (βисх
-5=28%) 

анықтаймыз. (1.8) формуласы бойынша елеуіштің берілген шарттары үшін 
елеуіштің қажетті жалпы ауданын есептейміз: 

F = Qисх /q · ρн · k ·l ·m·n ·o · p = 200/19 · 1,6 · 0,76 ·1,18 ·1·1 ·1· 1=7,4м2 

Орташа нақты өнімділік және k, l, m, n, o, p коэффициенттерінің 
мәндері кестеге сәйкес қабылданады.1.1 және 1.2. 

Орнату үшін біз ГИТ-41A елеуішін таңдаймыз, оның ауданы Fгр= 4,5 м2 
(таңдау каталогтар бойынша жасалады). 

Таңдалған өлшемдегі елеуіштің қажетті санын есептеңіз: 
Nгр = Fобщ /Fгр= 7,4/4,5 = 1,67 

Демек, орнату үшін екі елеуіш қабылданады. 

 
 

Мысал 3.2. Біз ГСT-61 типті бір беттік елеуіштің өнімділігін 8 м2 елеу 
алаңымен анықтаймыз. Елеу шарттары келесідей: елек саңылауының 
мөлшері 25 мм; елек тиімділігі 0,85; елек саңылауынан үлкенірек және елек 
саңылауының жартысынан аз кластар мөлшері сәйкесінше 40 және 10% 
құрайды; ылғал көмір жаппай тығыздығы 0,85 т/м3; дымқыл елеу. 

Шешім:  (1.7) формуласы бойынша экранның қажетті өнімділігін 
есептейміз: 

Q = F·q · ρн · k ·l ·m·n ·o · p = 8·31·0,85·1·0,94·1,35·1,5·0,8·1,3 = 417 т/с. 
Кестеден q және k, l, m, n, o, p коэффициенттерінің мәндерін 

таңдаймыз. 1.1 және 1.2 берілген елеу шарттарына сәйкес.  
Мысал 3.3. ГИЛ-42 үлгідегі екі торлы елеуіштер елеу алаңының 

өнімділігін есептейміз. 
Fgr = 5,625 м2 жоғарғы және төменгі торлар және елеу операциясының 

өнімділігін қамтамасыз ету үшін елеуіштің қажетті санын 600 т/сағ. Елеу 
шарттары келесідей: жоғарғы елек саңылауының мөлшері 25 мм, төменгі 12 
мм; жоғарғы електе -25 мм класы бойынша елеу тиімділігі 0,9; төменгі електе 
-12 мм класы бойынша; материалдың сусымалы тығыздығы 1,6 т/м3; құрғақ 
елеу; құрғақ ұсақталған кен еленеді, бастапқы кеннің гранулометриялық 
құрамы келесі: 

 
Ірілік класы, мм 100 - 50  50 - 25  25 - 12  12 - 6   6- 0 
Класс құрамы, % 60 20 10 6 4 

Шешім:  Елеуіштің таңдалған өлшемі үшін бізге берілген елеу 
шарттарын, (1.7) формула бойынша оның өнімділігін електең жоғарғы 
торының шығуын  есептейміз: 
Ірілік класы, мм -50 + 25  -25 + 12 -12 + 6  -6 + 3 -3 + 0 
Класс құрамы, % 20 25 15 30 10 

 
QВ = Fгр·qв · ρн · (k ·l ·m·n · o · p)в  = 5,625·31·1,6·1,80· 0,4·1·1·1·1= 179 т/с. 

qв мәндері мен коэффициенттері 1.6 және 1.7 кестеге сәйкес осы 
шарттар үшін қабылданады. 

Төменгі елекке түсетін материалдағы + A2 және - A2/2 (β1
+α2 және β1

- 

0,5α2) кластарының құрамын сәйкесінше (2.10) және (2.9) формулаларына 
сәйкес есептейміз): 

β1
+12= βисх

-25·ЕВ - βисх
-12/ βисх

-25· ЕВ = 0,2·0,9 – 0,10/0,2·0,9=0,445=44,5% 
β1

-6 = βисх
-6/ βисх

-25·ЕВ = 0,04/0,2 · 0,9 = 0,25 = 25% 
Елеуіштің таңдалған өлшемі үшін біз (1.7) формула бойынша оның 

белгіленген елеу жағдайлары үшін төменгі електің өнімділігін есептейміз 
(тиімді елеу алаңы тек 0,7·Fгр құрайды ): 

QН =0,7·Fгр·qн·ρн·(k·l·m·n·o·p)Н=0,7·5,625·21·1,6·1,1·1·1·1·1·1=146 т / сағ  
Таңдалған өлшемнің елеуіштерінің қажетті санын оның жоғарғы және 

төменгі електердегі есептелген өнімділігін ескере отырып есептейміз: 
NВ =Qисх./QВ = 600/179 = 3,39 = 4; 

NН =Qисх · βисх
25ЕВ/QН = 600·0,2·0,9/146 = 0,74 = 1; 
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Орнату үшін жоғарғы елеу торынан жасалған төрт елеуіш 
қабылданады. мұндағы В-ұсатқыштың тиеу саңылауының ені.  

B = 1.25 · 600 = 750 мм. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.38-сурет - Үш сатылы ұсақтау схемасы 
Мысал: ұсақтауға арналған жабдықты таңдау 
Ірі ұсақтау 
Тапсырма бойынша dmax = 600 мм қуаттағы бөліктің максималды 

мөлшері белгілі. Ұсатқыштың жұмыс кеңістігінің ішінде ұсатылатын 
материал бөлігі еркін болуы керек. Ол үшін келесі шартты орындау қажет: 

B = (1.15 – 1.25) dmax, 
Ұнтақтағыштың түрі кітаптан таңдалады [1, 2 немесе 3]. Кесектің ең 

үлкен өлшемі 750 мм және шығару саңылауының ені е1 = 100 мм кенді 
ұсақтау ірі ұсақтау жақты немесе конустық ұсатқыштарда жүзеге асырылуы 
мүмкін (екі нұсқа бойынша): 

1. Жақты ұсатқышта 9х12; 
2. Конусты ұсатқышта ІКҰ - 900. 
Шығару саңылауының ені е1 = 100 мм болғанда каталог бойынша кварц 

кені үшін жақты ұсатқыштың өнімділігі 100 м3/сағ құрайды. Бұл жағдайда 
кварц кенінің тығыздығы δ = 2.7 т/м3, ал көлемдік тығыздығы δн = 1.6 т/м3. 

Каталог бойынша ұсатқыштың жаппай өнімділігі: 

Елеу d1=100 мм 

1  ● 

2  ● 
3  ● 

4  ● 

5  ● 

Е1=0.6 

е1=100мм ІДр 

Елеу d2=30мм 

6  ● 
7 ● 

8  ● 

9  ● 

Е2= 0.8 

е2=30мм II Др 

Елеу d3=12мм 

11  ● 
1. 

13● 

Е3= 0.65 

е3= 12 мм ІІІДр 

10  ● 
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Орнату үшін жоғарғы елеу торынан жасалған төрт елеуіш 
қабылданады. мұндағы В-ұсатқыштың тиеу саңылауының ені.  

B = 1.25 · 600 = 750 мм. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.38-сурет - Үш сатылы ұсақтау схемасы 
Мысал: ұсақтауға арналған жабдықты таңдау 
Ірі ұсақтау 
Тапсырма бойынша dmax = 600 мм қуаттағы бөліктің максималды 

мөлшері белгілі. Ұсатқыштың жұмыс кеңістігінің ішінде ұсатылатын 
материал бөлігі еркін болуы керек. Ол үшін келесі шартты орындау қажет: 

B = (1.15 – 1.25) dmax, 
Ұнтақтағыштың түрі кітаптан таңдалады [1, 2 немесе 3]. Кесектің ең 

үлкен өлшемі 750 мм және шығару саңылауының ені е1 = 100 мм кенді 
ұсақтау ірі ұсақтау жақты немесе конустық ұсатқыштарда жүзеге асырылуы 
мүмкін (екі нұсқа бойынша): 

1. Жақты ұсатқышта 9х12; 
2. Конусты ұсатқышта ІКҰ - 900. 
Шығару саңылауының ені е1 = 100 мм болғанда каталог бойынша кварц 

кені үшін жақты ұсатқыштың өнімділігі 100 м3/сағ құрайды. Бұл жағдайда 
кварц кенінің тығыздығы δ = 2.7 т/м3, ал көлемдік тығыздығы δн = 1.6 т/м3. 

Каталог бойынша ұсатқыштың жаппай өнімділігі: 

Елеу d1=100 мм 

1  ● 

2  ● 
3  ● 

4  ● 

5  ● 

Е1=0.6 

е1=100мм ІДр 

Елеу d2=30мм 

6  ● 
7 ● 

8  ● 

9  ● 

Е2= 0.8 

е2=30мм II Др 

Елеу d3=12мм 

11  ● 
1. 

13● 

Е3= 0.65 

е3= 12 мм ІІІДр 

10  ● 

 

 
 

Qк = 100 · 1.6 = 160 т/сағ. 
Берілген кен үшін тығыздыққа түзету енгізу қажет. Сонда Qн нақты 

өнімділігі болады: 
Qн = Qк ·δ / 2.7 = 160 · 3.2 / 2.7 = 188 т/с. 

Ұнтақтағыштардың қажетті саны формула бойынша есептеледі: 
n = Q3 / Qн = 152: 188 = 0.82. 

n = 1 дана деп қабылдаймыз. 
Жүктеме коэффициенті арақатынастан анықталады: 

Кж = (Q3 / Qн ) · 100 = (152 : 188) · 100 = 82 %. 
Ұсатқыштың бағасы 4 780 000 теңге., салмағы 69.6 т, қозғалтқыштың 

орнату қуаты 100 кВт. 
Екінші нұсқа ретінде ІКҰ-900/140 ірі ұсақтаудың конустық ұсатқышы 

қарастырылады. Шығару саңылауының ені е1 = 100 мм болғанда каталог 
бойынша көлемдік жүктеме qк = 550 м3/сағ, массалық жүктеме Qк құрайды. М. = 
1.6 · 550 = 880 т/сағ.  

Кен тығыздығына түзетуді ескере отырып, нақты жүктеме 
Qн = Qк ·δ / 2.7 = 880 · 3.2 / 2.7 = 1038 т/с. 

Бұл жағдайда ұнтақтағыштардың қажетті саны: 
n = Q3 / Qн = 152: 1038 = 0.15. 

n = 1 дана деп қабылдаймыз. 
Жүктеу коэффициенті: 

Кж = (Q3 / Qн ) · 100 = (152 : 1038) · 100 = 15 %. 
Ұсатқыштың бағасы 16 986 000 теңге., салмағы 164 т, қозғалтқыштың 

орнату қуаты 250 кВт. 
Нұсқаларды салыстыру 1.11- кестеде келтірілген. 

1.11-кесте - ІЖҰ және ІКҰ ұсатқыштарының салыстырмалы деректері 
Ұсақтағыштың түрі Саны, дана Жүктеу коэффициенті, % Өндірілу, т /с Қозғалтқыш 

қуаты, кВт 
ІЖҰ 9х12 
ІКҰ-900 

1 
1 

82 
15 

188 
1038 

100 
250 

Техникалық-экономикалық көрсеткіштерді салыстырғаннан кейін 
ІЖҰ 9х12 (1дана) ұсақтаудың бірінші сатысына қондыруға қабылданады. 

Орташа ұсақтау 
Ұсақтаудың II кезеңіне максималды dmax = e1 · z өлшеміндегі бөліктер 

келеді. Z мәні 2-көзден алынады, б. 56, кесте. 10 Орташа қатты кен үшін 
орташа ұсақтау үшін z = 1,8-2,0. Сонда 

dmax = 100 · 1.8 = 180 мм. 
Осындай ең үлкен кесек өлшемімен кенді ұсақтау үшін ОКҰ 12002 

орташа ұсақтау конустық ұсатқышы жарамды, онда түсіру саңылауының ені 
мен өнімділігі келесі шектерде реттелуі мүмкін: е=20-50мм, Q=70-105м3/сағ. 

Түсіру саңылауының берілген ені (е2=30 мм) кезінде көлемдік өнімділік 
каталог бойынша интерполяциямен былайша анықталады: 

),ee(
ee
QQQQ 2max
minmax

minmax
maxко 
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Содан кейін, ірі ұсақтау операциясын есептеу кезінде де анықталады: 
Qκ = 105 - [(105 – 70) / (50 – 20)] · (50 – 30) = 82 м3/сағ. 

Qκ = 82 · 1.6 = 131.2 т/сағ. 
Qн = Qκ * δ / 2.7 = 131.2 · 3.2 : 2.7 = 156.8 т/с. 

Ұсақтағыштардың қажетті саны: 
n = Q7 : Qн = 139.2: 156.8 = 0.89. Қабылданады n = 1 дана. 
Кз = ( 139.2 : 156.8 ) · 100 = 89 %. 
Ұсатқыштың салмағы 24т, қозғалтқыш қуаты 75 кВт, құны 2 630 000 

теңге. 
Ұсақ ұсақтау 
Ұсақтаудың III кезеңіне максималды dmax=e2·z өлшеміндегі бөліктер 

келеді. Ұсақ ұсақтау үшін орташа қаттылық кені үшін z = 2,2-2,5 2, б.56, 
кесте. 10. Сонда 

dmax = 30 · 2.2 = 66 мм. 
Осындай максималды кесек мөлшері бар кенді КМД 1750 1 ұсақ 

ұсақтаудың конустық ұсатқышында ұсақтауға болады, онда түсіру 
саңылауының ені мен өнімділігі мына шектерде реттеледі: е = 5-15 мм, Q = 
40-120 м3/сағ. 

Түсіру саңылауының берілген енінде (е2 = 12 мм ) көлемдік өнімділік 
каталог бойынша интерполяциямен келесідей анықталады: 
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Сонда: Qκ = 120 - [(120 – 40) / (15 – 5)] · (15 – 12) = 96 м3 / сағ. 
Qκ = 96 · 1.6 = 153.6 т/сағ. 

Qн = Qκ · δ / 2.7 = 153.6 · 3.2 : 2.7 = 181 т/с.  
Ұнтақтағыштардың қажетті саны: 
n = Q"9 : Qн = 170: 181 = 0.94. Қабылданады n = 1 дана. 
Кз = ( 170 : 181 ) · 100 = 94 %. 
Ұсатқыштың салмағы 47 т, қозғалтқыштың қуаты 160 кВт, бағасы 3 

340 000 теңге. 
Жабдықты есептеу және таңдау нәтижелері кестеде келтірілген. 1.12. 

1.12-кесте - Ұсатқыштардың негізгі сипаттамалары 
Параметрлері Ұсақтау кезеңдері 

ірі орта ұсақ 
Ұсақтағыштың түрі ІЖҰ 9х12 ОКҰ 1200 МКҰ 1750 
Түсіру саңылауының ені, мм 100 30 12 
Өнімділік, т / сағ 188 156.8 181 
Жүктеу коэффициенті, % 82 89 94 
Саны, дана 1 1 1 
Қозғалтқыш қуаты, кВт 100 75 160 
Салмағы, т 69.6 24 47 
Құны, мың теңге. 4 780 2 630 3 340 
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Содан кейін, ірі ұсақтау операциясын есептеу кезінде де анықталады: 
Qκ = 105 - [(105 – 70) / (50 – 20)] · (50 – 30) = 82 м3/сағ. 

Qκ = 82 · 1.6 = 131.2 т/сағ. 
Qн = Qκ * δ / 2.7 = 131.2 · 3.2 : 2.7 = 156.8 т/с. 

Ұсақтағыштардың қажетті саны: 
n = Q7 : Qн = 139.2: 156.8 = 0.89. Қабылданады n = 1 дана. 
Кз = ( 139.2 : 156.8 ) · 100 = 89 %. 
Ұсатқыштың салмағы 24т, қозғалтқыш қуаты 75 кВт, құны 2 630 000 

теңге. 
Ұсақ ұсақтау 
Ұсақтаудың III кезеңіне максималды dmax=e2·z өлшеміндегі бөліктер 

келеді. Ұсақ ұсақтау үшін орташа қаттылық кені үшін z = 2,2-2,5 2, б.56, 
кесте. 10. Сонда 

dmax = 30 · 2.2 = 66 мм. 
Осындай максималды кесек мөлшері бар кенді КМД 1750 1 ұсақ 

ұсақтаудың конустық ұсатқышында ұсақтауға болады, онда түсіру 
саңылауының ені мен өнімділігі мына шектерде реттеледі: е = 5-15 мм, Q = 
40-120 м3/сағ. 

Түсіру саңылауының берілген енінде (е2 = 12 мм ) көлемдік өнімділік 
каталог бойынша интерполяциямен келесідей анықталады: 
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Сонда: Qκ = 120 - [(120 – 40) / (15 – 5)] · (15 – 12) = 96 м3 / сағ. 
Qκ = 96 · 1.6 = 153.6 т/сағ. 

Qн = Qκ · δ / 2.7 = 153.6 · 3.2 : 2.7 = 181 т/с.  
Ұнтақтағыштардың қажетті саны: 
n = Q"9 : Qн = 170: 181 = 0.94. Қабылданады n = 1 дана. 
Кз = ( 170 : 181 ) · 100 = 94 %. 
Ұсатқыштың салмағы 47 т, қозғалтқыштың қуаты 160 кВт, бағасы 3 

340 000 теңге. 
Жабдықты есептеу және таңдау нәтижелері кестеде келтірілген. 1.12. 

1.12-кесте - Ұсатқыштардың негізгі сипаттамалары 
Параметрлері Ұсақтау кезеңдері 

ірі орта ұсақ 
Ұсақтағыштың түрі ІЖҰ 9х12 ОКҰ 1200 МКҰ 1750 
Түсіру саңылауының ені, мм 100 30 12 
Өнімділік, т / сағ 188 156.8 181 
Жүктеу коэффициенті, % 82 89 94 
Саны, дана 1 1 1 
Қозғалтқыш қуаты, кВт 100 75 160 
Салмағы, т 69.6 24 47 
Құны, мың теңге. 4 780 2 630 3 340 

 
  

 
 

Елеу үшін жабдықты таңдау. 
Елеудің I сатысы. Тапсырма бойынша елек саңылауының мөлшері 

елеудің I сатысында d1 = 100 мм. Берілген өлшем бойынша жіктеу үшін біз 
бекітілген елеуіш (торды) қабылдаймыз. Елеудің қажетті алаңы мынадай 
формула бойынша анықталады:: 

Fн = Q / 2.4 b, м2. 
Мұнда Q-кіретін материалдың мөлшері, т / сағ; 

b-торлар арасындағы қашықтық, мм. 
 Қажетті елеу алаңы: 

Fн = 200 / 2.4 100 = 0.83 м2. 
Екінші жағынан, материалды тасымалдау жағдайларына сәйкес, 

колосникті торлар елеуішті науа ретінде қарастырған жөн. Бұл жағдайда 
шарт орындалуы керек:  

B ≥ 3 dmax , 
мұндағы B- колосникті тордың ені. В = 3 · 0.6 = 1.8 м. 

Колосникті тордың ұзындығы L кемінде 1 м болуы тиіс. Содан кейін 
колосникті тордың ауданы болады: 

F = B * L = 1.8 * 1 = 1.8 м2. 
 1,8 м2 ауданы бар бір колосникті торды орнатамыз. 

Елеудің II сатысы.Ұсақтаудың екінші кезеңінде дірілді елеуіштер  
әдетте елеу үшін орнатылады. Дірілді елеуіштердің жұмыс бетінің қажетті 
алаңы F түзету коэффициенттерін ескере отырып, үлестік жүктемелер 
бойынша анықталады: 

F (d) = Q / (qδklmnop), м2, 
мұндағы Q-елекке жүктеме, т / сағ; q-меншікті өнімділік (елек бетінің 1 м2 

жүктемесі), м3/сағ·м2 [3].  δ-материалдың салмағы, 
k-ұсақ кластардың елеу процесіне әсерін ескеретін коэффициент (елек 
саңылауының жартысынан аз мөлшері); 
l-ірі кесектердің елеу процесіне әсерін ескеретін коэффициент (елек 
саңылауының көлемінен үлкен); 
m-елеу тиімділігін ескеретін коэффициент; 
N- түйіршіктің пішінін ескеретін коэффициент; 
o-материалдың ылғалдылығын ескеретін коэффициент; 
p-елеу түрін ескеретін коэффициент. 

Дірілді елеуіштердің ауданын есептеу үшін түзету коэффициенттерінің 
мәндері әртүрлі оқулықтарда, атап айтқанда дереккөздерде келтірілген [2, 3]. 
k коэффициентінің мәнін анықтаймыз.  

Елек саңылауының диаметрі d2 = 30 мм болған кезде елек 
саңылауларының жартысынан аз мөлшері ұсақ-түйек болып саналады: 

класс (0,5 · d2 – 0) = (15 – 0 ) мм - ұсақ-түйек. 
5 өнімі елеуге түседі (кесте. 3.3). Өнім ірілігінің сипаттамасы бойынша 

5 (сурет.1.39) (15-0) мм класс құрамы анықталады: β(15-0)=20%. Сонда k = 0.6. 
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l коэффициентін анықтау үшін 5-өнімдегі +30 мм класс құрамы бар, ол 
β+30 = 62% құрайды. Содан кейін кестелік деректерді интерполяциялау 
арқылы l = 1,41 деп табамыз. 

Диаметрі 30 мм және берілген елеу шарттары бар елек үшін q = 33,5 
м3/сағ · м2. Елеу тиімділігі кезінде Е2 = 80% коэффициент m = 1,3. n, o және p 
коэффициенттері 1-ге тең. 

Елек бетінің есептелген ауданы: 
F(30) = 200 : ( 33,5 · 1,8 · 0,6 · 1,41 · 1,3 · 1 · 1 · 1 ) = 3,02 м2. 

Жұмыс бетінің ауданы Fгр = 6,12 м2 болатын ГИТ-51 елегі таңдалады. 
Елеуіштердің қажетті саны:  

n = F (30) · / 0,7 · Fгр = 3,02 : ( 0,7 · 6,12 ) = 0,7. 
Екінші сатыдағы қондырғыға 1 ГИТ-51 елегі қабылданады. 
Елеудің III сатысы. Үшінші кезеңде  елек саңылауының өлшемі d3=12 мм 

болатын елеуіш жүзеге асырылады. Елек саңылауларының осындай өлшемі 
бар електің нақты өнімділігі кестелік деректерді интерполяциялау арқылы 
анықталады және q=21,2 м3/сағ·м2 құрайды.  Елеудің III сатысына 9 өнім 
түседі. Өнімнің гранулометриялық құрамы бойынша 9 (кесте. 1.5) оның ірілік 
сипаттамасы құрылады (1.40-сурет) және өнімнің шығымы 6-0 мм, β(6-0)=10 
%. 

Елеуіштің екінші сатысын есептеуге ұқсас, үшінші сатыдағы елеу 
жағдайлары үшін түзету коэффициенттері анықталады: 
k = 0,4; l = 1,86 β+12 = 77 %, m = 1,75 кезінде E3 = 0,65, n = 1, o = 1, p = 1. 

9 өнімі және S айналымдағы жүктеме елеуге түседі: 
Q = Q9 + S = 200 + 305 = 505 т/сағ. 

Сонда қажетті елеу алаңы болады: 
F12 = 505 / ( 21,2 · 1,8 · 0,4 · 1,86 · 1,75 · 1 · 1 · 1 ) = 10,2 м2.  

Орнатуға жұмыс бетінің ауданы Fгр =12,5 м ГИТ-71 елегі қабылданады. 
Елеуіштердің қажетті саны: 

n = F(12) · / 0,7 · Fгр = 10,2 : ( 0,7 · 12,5 ) = 1,2. 

 
Сурет 1.39 - 9 өнімнің гранулометриялық құрамы  
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l коэффициентін анықтау үшін 5-өнімдегі +30 мм класс құрамы бар, ол 
β+30 = 62% құрайды. Содан кейін кестелік деректерді интерполяциялау 
арқылы l = 1,41 деп табамыз. 

Диаметрі 30 мм және берілген елеу шарттары бар елек үшін q = 33,5 
м3/сағ · м2. Елеу тиімділігі кезінде Е2 = 80% коэффициент m = 1,3. n, o және p 
коэффициенттері 1-ге тең. 

Елек бетінің есептелген ауданы: 
F(30) = 200 : ( 33,5 · 1,8 · 0,6 · 1,41 · 1,3 · 1 · 1 · 1 ) = 3,02 м2. 

Жұмыс бетінің ауданы Fгр = 6,12 м2 болатын ГИТ-51 елегі таңдалады. 
Елеуіштердің қажетті саны:  

n = F (30) · / 0,7 · Fгр = 3,02 : ( 0,7 · 6,12 ) = 0,7. 
Екінші сатыдағы қондырғыға 1 ГИТ-51 елегі қабылданады. 
Елеудің III сатысы. Үшінші кезеңде  елек саңылауының өлшемі d3=12 мм 

болатын елеуіш жүзеге асырылады. Елек саңылауларының осындай өлшемі 
бар електің нақты өнімділігі кестелік деректерді интерполяциялау арқылы 
анықталады және q=21,2 м3/сағ·м2 құрайды.  Елеудің III сатысына 9 өнім 
түседі. Өнімнің гранулометриялық құрамы бойынша 9 (кесте. 1.5) оның ірілік 
сипаттамасы құрылады (1.40-сурет) және өнімнің шығымы 6-0 мм, β(6-0)=10 
%. 

Елеуіштің екінші сатысын есептеуге ұқсас, үшінші сатыдағы елеу 
жағдайлары үшін түзету коэффициенттері анықталады: 
k = 0,4; l = 1,86 β+12 = 77 %, m = 1,75 кезінде E3 = 0,65, n = 1, o = 1, p = 1. 

9 өнімі және S айналымдағы жүктеме елеуге түседі: 
Q = Q9 + S = 200 + 305 = 505 т/сағ. 

Сонда қажетті елеу алаңы болады: 
F12 = 505 / ( 21,2 · 1,8 · 0,4 · 1,86 · 1,75 · 1 · 1 · 1 ) = 10,2 м2.  

Орнатуға жұмыс бетінің ауданы Fгр =12,5 м ГИТ-71 елегі қабылданады. 
Елеуіштердің қажетті саны: 

n = F(12) · / 0,7 · Fгр = 10,2 : ( 0,7 · 12,5 ) = 1,2. 

 
Сурет 1.39 - 9 өнімнің гранулометриялық құрамы  

 
 

 

Орнатуға 2 ГИТ-71 елеуіші қабылдануы мүмкін. Алайда, елеуіштердің 
жүктемесін жақсарту үшін електең өткізу бетінің ауданы 8 м2 болатын ГИТ-
61 кіші өлшемінің 2 елеуіші қабылдаған жөн. Біз осы елеуіштердің қажетті 
санын тексереміз: 

n = 10,2 : ( 0,7 · 8 ) = 1,8 . 
Елеудің үшінші сатысында орнатуға 2 ГИТ-61 елегі қабылданады. 

Есептеулер мен елеуге арналған жабдықты таңдау нәтижелері 1.13-
кестеде келтірілген.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.40- сурет - Ұсақтауға және елеуге арналған жабдық схемалары. 
1-бункер, 2-қоректендіргіш, 3-колосникті елек, 4-жақты ұсатқыш, 5-елек 

ГИТ-51, 6–ұсатқыш ОКҰ-1200, 7-елек ГИТ-61, 8–ұсатқыш  МКҰ–1750,  
 9-ленталық конвейер. 

  Бастапқы 
кен 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

1 

  7 

8 

9 

9 
Ұсақтауға 
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1.13-кесте - Елеуіштердің негізгі сипаттамалары 
Атауы Негізгі 

сипаттамалар
ы 

Саны
, 

дана 

Өндіріс,  
т/с 

Қозғалтқы
ш қуаты, 

кВт 

Салмағы, т 

Колосник 
торлы 

F = 1,8 м2 
b = 100 мм 

1 
 

200 
 -  

ГИТ-51 
 

d = 30 мм 
F = 6,12 м2 

1 
 

200 
 

20 
 

8,9 
 

ГИТ-61 d = 12 мм 
F = 8 м2 2 505 28 7,26 

 
Ұсақтауға арналған негізгі жабдықтың ерекшелігі. 

Атауы n,  
дана 

Параметрлері Қозғалт-
қыш, квт 

салмағ
ы  
т. 

ІЖҰ-9х12 
ұсатқышы 

1 Қабылдау саңылауының 
ұзындығы 1,2 м 

100 69,6 

ОКҰ-1200 
ұсатқышы 

1 Ұсақтағыш конустың негізі 
1200 мм 

75 24 

МКҰ-1750 
ұсатқышы 

1 Ұсақтағыш конустың негізі 
1750 мм 

160 47 

 
Есептеулер мен ұсақтау және елеу үшін жабдықты есептеу және таңдау 

негізінде біз жабдықтың сызбаларын қабылдаймыз (сурет 1.40) [4 қосымша.] 
 
Диірмендер. Диірмендерді таңдаудың жалпы ережелері 
1. Кендерді ұнтақтау үшін негізінен келесі типтегі барабанды 

цилиндрлік диірмендер қолданылады:  ОТӨ – орталық түсірумен өзек, тор 
арқылы түсірумен ТТШ-шар, орталық түсірумен ОТШ - шар, тор арқылы 
түсірумен ТАТШ – дымқыл өздігінен ұнтақтау; ОТҰ – орталық түсірумен 
кен-тасты ұнтақтау. 

Диірмендердің шартты белгілері қолданылатын ұнтақтау денелерін, 
түсіру әдісін, барабанның ішкі диаметрін (төсенішсіз), барабанның 
ұзындығын, климаттық орындалуды қамтиды. Диірмендер климаттық 
нұсқада жасалуы мүмкін: қ – климаты қалыпты аудандар үшін және ы – 
климаты ыстық аудандар үшін.  

2. Үлкен қуаттылықтағы аппараттарда ұсақ ұнтақталған кенді (13 мм-
ден аспайтын) бір сатылы ұсақтау кезінде өнімділігі жоғары байыту 
фабрикалары үшін гидроциклондармен жанасқан сорғылардың сенімді 
жұмысын қамтамасыз ететін бутарлармен жабдықталған орталық түсірілетін 
шарлы диірмендерді қолдану ұсынылады. 

3. Технологиялық жобалау нормаларына сәйкес өзек және шар 
диірмендерін есептеу нақты өнімділік пен ұнтақтау тиімділігіне сәйкес 
ұсынылады.  
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1.13-кесте - Елеуіштердің негізгі сипаттамалары 
Атауы Негізгі 

сипаттамалар
ы 

Саны
, 

дана 

Өндіріс,  
т/с 

Қозғалтқы
ш қуаты, 

кВт 

Салмағы, т 

Колосник 
торлы 

F = 1,8 м2 
b = 100 мм 

1 
 

200 
 -  

ГИТ-51 
 

d = 30 мм 
F = 6,12 м2 

1 
 

200 
 

20 
 

8,9 
 

ГИТ-61 d = 12 мм 
F = 8 м2 2 505 28 7,26 

 
Ұсақтауға арналған негізгі жабдықтың ерекшелігі. 

Атауы n,  
дана 

Параметрлері Қозғалт-
қыш, квт 

салмағ
ы  
т. 

ІЖҰ-9х12 
ұсатқышы 

1 Қабылдау саңылауының 
ұзындығы 1,2 м 

100 69,6 

ОКҰ-1200 
ұсатқышы 

1 Ұсақтағыш конустың негізі 
1200 мм 

75 24 

МКҰ-1750 
ұсатқышы 

1 Ұсақтағыш конустың негізі 
1750 мм 

160 47 

 
Есептеулер мен ұсақтау және елеу үшін жабдықты есептеу және таңдау 

негізінде біз жабдықтың сызбаларын қабылдаймыз (сурет 1.40) [4 қосымша.] 
 
Диірмендер. Диірмендерді таңдаудың жалпы ережелері 
1. Кендерді ұнтақтау үшін негізінен келесі типтегі барабанды 

цилиндрлік диірмендер қолданылады:  ОТӨ – орталық түсірумен өзек, тор 
арқылы түсірумен ТТШ-шар, орталық түсірумен ОТШ - шар, тор арқылы 
түсірумен ТАТШ – дымқыл өздігінен ұнтақтау; ОТҰ – орталық түсірумен 
кен-тасты ұнтақтау. 

Диірмендердің шартты белгілері қолданылатын ұнтақтау денелерін, 
түсіру әдісін, барабанның ішкі диаметрін (төсенішсіз), барабанның 
ұзындығын, климаттық орындалуды қамтиды. Диірмендер климаттық 
нұсқада жасалуы мүмкін: қ – климаты қалыпты аудандар үшін және ы – 
климаты ыстық аудандар үшін.  

2. Үлкен қуаттылықтағы аппараттарда ұсақ ұнтақталған кенді (13 мм-
ден аспайтын) бір сатылы ұсақтау кезінде өнімділігі жоғары байыту 
фабрикалары үшін гидроциклондармен жанасқан сорғылардың сенімді 
жұмысын қамтамасыз ететін бутарлармен жабдықталған орталық түсірілетін 
шарлы диірмендерді қолдану ұсынылады. 

3. Технологиялық жобалау нормаларына сәйкес өзек және шар 
диірмендерін есептеу нақты өнімділік пен ұнтақтау тиімділігіне сәйкес 
ұсынылады.  

 
 

Меншікті өнімділік диірмен барабанының жұмыс көлемінің бірлігіне 
бастапқы кен немесе жаңадан құрылған есептеу класы бойынша анықталады. 

Ұсақтау тиімділігі жұмсалған энергияның 1 квт-сағатына жаңадан 
құрылған есептеу сыныбының тонналарында айқындалады. 

Кеннің ұнтақталуынан басқа, диірмендердің жұмысына жіктеудің 
тиімділігі, сондай-ақ байыту жұмыстары жабық ұнтақтау циклінде 
жүргізілсе, қалдықтардың шығуы әсер етеді. 

4. Диірмендерді есептеу ұнтақтаудың әр кезеңінің алдында бөлек 
жүргізіледі. 

Нақты өнімділігімен диірменді есептеу 
1. Эталондық диірменді таңдайды (немесе жұмыс істеп тұрған байыту 

фабрикасындағы диірменді есептеуге қабылдайды). Ол үшін жаңадан 
құрылған - 0,074 мм класы үшін нақты өнімділік анықталады. 

,
L)15,0Д(

4)(Qq 2
ик

1 


                                                                               (1.13) 

мұндағы q1-меншікті өнімділік, т / м3 сағ; 
Q-цех өнімділігі, т / сағ; 
βк және βи-сәйкесінше соңғы және бастапқы өнімдердегі есептеу 

класының құрамы, бірліктердің үлесі. βк-технология бойынша беріледі, βи-
кесте бойынша қабылданады.1.14 және 1.15; 

Д-диірменнің диаметрі, м; 
L- диірменнің ұзындығы, м; 

 
1.14-кесте - Диірмендер мен жіктеуіштердің ағызындарының әртүрлі ірілік 

кластарының құрамы арасындағы тәуелділік 
Іріліліктің 

есептік 
класы, мм 

Ұсақталған өнімнің шартты максималды ірілігі, мм 

2,1 1,0 0,62 0,43 0,32 0,24 0,18 0,14 0,094 0,074 
-0,2 25 46 62 75 85 92 96 - - - 

-0,074 10 20 30 40 50 60 70 80 90 95 
-0,040 5,6 11,3 17,3 24 31,5 39,5 48 58 71,5 80,5 
-0,020 - - 9 13 17 22 26 35 46 55 

 
1.15-кесте - Ұсақтаудың бастапқы және соңғы өнімдеріндегі (порфирлі мыс 

кендері үшін) минус 0,074 мм класының орташа құрамы) 
Ірілігі, мм Бастапқы Ұсақталған 

-40 -20 -10 -5 -3 -0,4 -0,3 -0,2 -0,15 -0,1 -0,074 
- 0,074 мм клас 

құрамы, % 
3 6 10 20 23 40 48 60 72 85 95 

2. Жобаланатын диірмендер үшін түзету коэффициенттерін ескере 
отырып, есеп айырысу класы бойынша диірменнің меншікті өнімділігін 
анықтауға арналған формула  

qпр = qэт Ки Кк КД КТ КК КК КФ,                                                        (1.14) 
мұндағы qпр-жобаланатын диірменнің меншікті өнімділігі, т / м3 / сағ; 
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Ки-жобаланатын және эталондық диірмендердің ұсақталуындағы 
айырмашылықтарды ескеретін коэффициент-зерттелетін бастапқы кенді 
ұсақтау кезінде жаңадан құрылған есептік класс бойынша диірменнің 
өнімділігінің салыстыру үшін қабылданған эталондық диірменді ұсақтау 
кезінде сол диірменнің сол класс бойынша өнімділігіне қатынасы ретінде 
тәжірибелік жолмен (зертханалық жағдайда да болады) анықталады. Екі 
жағдайда да кеннің ірілігі, ұсақталған өнімдегі есептік класының құрамы 
және ұнтақтау режимдері бірдей болуы тиіс;  

Кк-жобаланатын және эталондық диірмендер үшін бастапқы және соңғы 
ұнтақтау өнімдерінің ірілігіндегі айырмашылықты ескеретін коэффициент.  
Кк=m/mэ формуласы бойынша анықталады, мұндағы m-жобаланатын 
диірменнің бастапқы және соңғы өнімдердің жобаланған ірілігі кезіндегі 
салыстырмалы өнімділігі 1.16-кесте бойынша қабылданады. mэ– өнеркәсіптік 
жағдайда жұмыс істейтін эталондық диірмен үшін бірдей; 

Кесте 1.16-жобаланған диірменнің салыстырмалы өнімділігі 
Бастапқы өнімнің 

ірілігі, мм 
Соңғы өнімдегі минус 0,074 мм класс құрамы кезіндегі m 

коэффициентінің мәні 
30 40 48 69 72 85 95 

40-0 0,68 0,77 0,81 0,83 0,81 0,8 0,78 
20-0 0,81 0,89 0,92 0,92 0,88 0,86 0,82 
10-0 0,95 1,02 1,03 1,0 0,93 0,9 0,85 
6-0 1,11 1,15 1,13 1,05 0,95 0,91 0,85 
3-0 1,17 1,19 1,16 1:6 0,95 0,91 0,85 

Ескерту. эталондық жағдайлар-бастапқы материалдың ірілігі-10 мм, ұсақталған өнімдегі құрамы 60 
сынып минус 0,074 мм. 

Кд-жобаланатын және эталондық диірмендердің диаметрлеріндегі 
айырмашылықтарды ескеретін коэффициент. Формула бойынша есептеледі.  

15,0Д
15,0ДК

э
д 


 ,                                 (1.15) 

мұндағы Д және Дэ-тиісінше жобаланатын және эталондық диірмендер 
барабандарының диаметрлері; 

Диірмен түрлеріндегі айырмашылықты ескеретін Кт-коэффициент 
(кесте.1.17); Орталық ағынды диірменге қатысты тор диірмен 
1.17-кесте. 

Р/н Диірмен түрі Кт 
1 Орталық түсірумен диірменге қатысты торы бар диірмен 1,1 
2 Торы бар диірменге қатысты орталық түсірілетін диірмен 0,9 

Кl-жобаланған және анықтамалық диірмендердің ұзындығындағы 
айырмашылықты ескеретін коэффициент. Формула бойынша есептеледі   

Кl = (Lэ/L)0.15,                                                                                      (1.16) 
мұндағы L және Lэ-тиісінше жобаланатын және эталондық диірмендердің 
ұзындығы, мм; 

Диірмен Ψ және эталондық Ψэ орнатуға жобаланған айналу 
жылдамдығының айырмашылығын ескеретін КΨ-коэффициент. Формула 
бойынша анықталады:  
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Ки-жобаланатын және эталондық диірмендердің ұсақталуындағы 
айырмашылықтарды ескеретін коэффициент-зерттелетін бастапқы кенді 
ұсақтау кезінде жаңадан құрылған есептік класс бойынша диірменнің 
өнімділігінің салыстыру үшін қабылданған эталондық диірменді ұсақтау 
кезінде сол диірменнің сол класс бойынша өнімділігіне қатынасы ретінде 
тәжірибелік жолмен (зертханалық жағдайда да болады) анықталады. Екі 
жағдайда да кеннің ірілігі, ұсақталған өнімдегі есептік класының құрамы 
және ұнтақтау режимдері бірдей болуы тиіс;  

Кк-жобаланатын және эталондық диірмендер үшін бастапқы және соңғы 
ұнтақтау өнімдерінің ірілігіндегі айырмашылықты ескеретін коэффициент.  
Кк=m/mэ формуласы бойынша анықталады, мұндағы m-жобаланатын 
диірменнің бастапқы және соңғы өнімдердің жобаланған ірілігі кезіндегі 
салыстырмалы өнімділігі 1.16-кесте бойынша қабылданады. mэ– өнеркәсіптік 
жағдайда жұмыс істейтін эталондық диірмен үшін бірдей; 

Кесте 1.16-жобаланған диірменнің салыстырмалы өнімділігі 
Бастапқы өнімнің 

ірілігі, мм 
Соңғы өнімдегі минус 0,074 мм класс құрамы кезіндегі m 

коэффициентінің мәні 
30 40 48 69 72 85 95 

40-0 0,68 0,77 0,81 0,83 0,81 0,8 0,78 
20-0 0,81 0,89 0,92 0,92 0,88 0,86 0,82 
10-0 0,95 1,02 1,03 1,0 0,93 0,9 0,85 
6-0 1,11 1,15 1,13 1,05 0,95 0,91 0,85 
3-0 1,17 1,19 1,16 1:6 0,95 0,91 0,85 

Ескерту. эталондық жағдайлар-бастапқы материалдың ірілігі-10 мм, ұсақталған өнімдегі құрамы 60 
сынып минус 0,074 мм. 

Кд-жобаланатын және эталондық диірмендердің диаметрлеріндегі 
айырмашылықтарды ескеретін коэффициент. Формула бойынша есептеледі.  

15,0Д
15,0ДК

э
д 


 ,                                 (1.15) 

мұндағы Д және Дэ-тиісінше жобаланатын және эталондық диірмендер 
барабандарының диаметрлері; 

Диірмен түрлеріндегі айырмашылықты ескеретін Кт-коэффициент 
(кесте.1.17); Орталық ағынды диірменге қатысты тор диірмен 
1.17-кесте. 

Р/н Диірмен түрі Кт 
1 Орталық түсірумен диірменге қатысты торы бар диірмен 1,1 
2 Торы бар диірменге қатысты орталық түсірілетін диірмен 0,9 

Кl-жобаланған және анықтамалық диірмендердің ұзындығындағы 
айырмашылықты ескеретін коэффициент. Формула бойынша есептеледі   

Кl = (Lэ/L)0.15,                                                                                      (1.16) 
мұндағы L және Lэ-тиісінше жобаланатын және эталондық диірмендердің 
ұзындығы, мм; 

Диірмен Ψ және эталондық Ψэ орнатуға жобаланған айналу 
жылдамдығының айырмашылығын ескеретін КΨ-коэффициент. Формула 
бойынша анықталады:  

 
 

КΨ = Ψ/Ψэ,                                                                                             (1.17) 
мұндағы Ψ және Ψэ-сәйкесінше критикалық жобаланған және анықтамалық 
диірмендердің пайыздық айналу жылдамдығы. Практикалық мәліметтерге 
сәйкес, отандық диірмендердің айналу жылдамдығы өзекті диірмендер үшін 
– 60-65%, шар диірмендері үшін – 79-81% құрайды %;       

Кφ - орнатуға жобаланған диірменнің φ және эталондық φэ ұнтақтау 
ортасымен көлемді толтырудың айырмашылығын ескеретін коэффициент. 
Формула бойынша анықталады: 

Кφ = φ/ φэ,                                                                                       (1.18) 
мұндағы φ және Fe, сәйкесінше, тегістеу ортасын, жобаланған және 
анықтамалық диірмендерді толтыру дәрежесі. Диірмендерді ұнтақтау 
ортасымен толтырудың ең жоғары дәрежесі МСО диірмендері үшін – 35 %, 
МШР – 45 құрайды %; 

3. Анықтамалық диірменге ең жақын 3 таңдалады және олар үшін 
түзету коэффициенттерін ескере отырып есептеледі: 

q1 = qэт Ки Кк Кд Кт Кl Кψ Кφ, т/м3 сағ; 
q2 = qэт Ки Кк Кд Кт КlКψ Кφ, т/м3 сағ; 
q3 = q’nКи Кк Кд Кт КlКψ Кφ, т/м3 сағ. 

4. Диірмендердің өнімділігін кен бойынша (т / сағ) анықтайды, 
сәйкесінше V1, V2 және V3 арқылы салыстырылатын диірмендердің көлемін 
белгілейді: 

Q1 = q1 V1 / (βк – βи);             Q2 = q2 V2/ (βк – βи);               Q3 = q3V3/(βк –βи); 
5. Диірмендер санын анықтаңыз: 
n1 = Q/Q1;                       n2 = Q/Q2;                    n3 = Q/Q3; 
6. Орнату нұсқаларын салыстырыңыз және диірменнің ең жақсы 

нұсқасын алыңыз (кесте. 1.17). 
7. Таңдалған диірменнің өткізу қабілеттілігін тексеріңіз (Q0 ≤ 12 т/м3 

сағ, мұндағы Q0-диірменнің жалпы қуат өнімділігі (бастапқы қуат плюс 
жіктеуіш құмдары), V-диірменнің көлемі, м3). 

Ұнтақтау тиімділігі бойынша диірмендерді есептеу 
Ұнтақтаудың тиімділігі формула бойынша анықталады 
е = еэт Ки Кк ,                                                                                        (1.19) 

мұндағы е - жаңадан құрылған есептік класс бойынша жобаланатын 
диірменді ұнтақтаудың тиімділігі, т / квт-сағат; 

еэт - эталондық немесе байыту фабрикасында жұмыс істейтін диірменді 
жаңадан құрылған есептік 3 класс бойынша ұсақтаудың тиімділігі, т / квт-
сағат; 

Ки және Кк-ұсақтау және ірілік коэффициенттері. Диірмендерді нақты 
өнімділік бойынша есептеу кезіндегідей анықталады.    

Қалған коэффициенттерді ескермеуге болады, өйткені олар тиімділік 
мөлшеріне аз әсер етеді. 

Бастапқы кен бойынша диірменнің өнімділігі формула бойынша 
анықталады 

Q = N е/(βк-βи) = Nу η е/(βк –βи),                                                     (1.20) 
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мұндағы Q – диірменнің өнімділігі, т / сағ; 
N-диірменнәі тұтынатын қуаты, квт;   
Nу-орнату қуаты, квт; 

η – тұтынылатын қуаттың қондырғыға қатынасы (η=0,85-0,9)[4 қосымша. л] 
Есептеу тәртібі: 

1. Жаңадан құрылған есептеу класы бойынша эталондық (әрекет ететін) 
диірменді ұнтақтаудың тиімділігін анықтайды: 

еэт = Q (βк-βи) / N 
2. Жобаланған диірмендердің ұнтақтау тиімділігі жоғарыда келтірілген 

формула бойынша анықталады:  
еп = еэт Ки Кк 

3. Диірмендердің өнімділігін жоғарыда келтірілген формула бойынша 
анықтайды (1.14): 
Q1 = N1η Еэт / (βк – βи); Q2 = N2 η еэт/ (βк – βи); Q3 = N3 η еэт/ (βк – βи), т/сағ;  

4. Диірмендер санын анықтаңыз: 
n1 = Q/Q1;                   n2 = Q/Q2;                 n3 = Q/Q3;  
Мысал. Ұсақтауға арналған жабдықты таңдау. 
Дайын өнім диірмендерінің жұмысына келесі факторлар әсер етеді: 
- кенді ұнтақтау; 
- диірменге түсетін ұсақталған өнімнің ірілігі; 
- жіктеуішті құю ірілігі; 
- диірменнің түрі мен мөлшері; 
- диірменнен материалды түсіру әдісі; 
- диірмен барабанының айналу жылдамдығы; 
- шарлардың массасы мен ірілігі; 
- диірменнің қоректенуінде Қ:С қатынасы; 
- айналым жүктемесінің мөлшері; 
- диірменді пульпамен толтыру 
- жіктеуіш жұмысының тиімділігі. 
Алғашқы үш фактор кіретін және шығатын өнімдерді сипаттайды, ал 

төртінші және бесінші - диірменнің дизайны. Қалғандары диірмен мен 
классификатордың жұмысы кезінде реттеледі.  

Ұнтақтаудың дайын соңғы өнімі бойынша диірменнің меншікті 
өнімділігі (ұнтақтау кезінде жаңадан пайда болған Сынып саны – 0.074 мм) 
теңдеуден анықталады: 

Q (βк-βн) = q1 V, 
мұндағы Q-бастапқы өнім бойынша өнімділік, т / сағ, 
 βк-сыныптауыштың құрамындағы -0,074 мм, үлесі бірлік.; 
 βн - бастапқы өнімдегі класс құрамы -0,074 мм, бірлік үлесі; 
 q1 – сынып бойынша меншікті өнімділік-0,074 мм, диірменнің жұмыс 

көлемінің 1 м3 сәйкес келеді, т / с;  
 V-диірменнің жұмыс көлемі, м3. 
Негізгі теңдеуден біз анықтаймыз: 
Тәжірибе бойынша q1 = 0.63 т/сағ м3 қабылданады. 
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мұндағы Q – диірменнің өнімділігі, т / сағ; 
N-диірменнәі тұтынатын қуаты, квт;   
Nу-орнату қуаты, квт; 

η – тұтынылатын қуаттың қондырғыға қатынасы (η=0,85-0,9)[4 қосымша. л] 
Есептеу тәртібі: 

1. Жаңадан құрылған есептеу класы бойынша эталондық (әрекет ететін) 
диірменді ұнтақтаудың тиімділігін анықтайды: 

еэт = Q (βк-βи) / N 
2. Жобаланған диірмендердің ұнтақтау тиімділігі жоғарыда келтірілген 

формула бойынша анықталады:  
еп = еэт Ки Кк 

3. Диірмендердің өнімділігін жоғарыда келтірілген формула бойынша 
анықтайды (1.14): 
Q1 = N1η Еэт / (βк – βи); Q2 = N2 η еэт/ (βк – βи); Q3 = N3 η еэт/ (βк – βи), т/сағ;  

4. Диірмендер санын анықтаңыз: 
n1 = Q/Q1;                   n2 = Q/Q2;                 n3 = Q/Q3;  
Мысал. Ұсақтауға арналған жабдықты таңдау. 
Дайын өнім диірмендерінің жұмысына келесі факторлар әсер етеді: 
- кенді ұнтақтау; 
- диірменге түсетін ұсақталған өнімнің ірілігі; 
- жіктеуішті құю ірілігі; 
- диірменнің түрі мен мөлшері; 
- диірменнен материалды түсіру әдісі; 
- диірмен барабанының айналу жылдамдығы; 
- шарлардың массасы мен ірілігі; 
- диірменнің қоректенуінде Қ:С қатынасы; 
- айналым жүктемесінің мөлшері; 
- диірменді пульпамен толтыру 
- жіктеуіш жұмысының тиімділігі. 
Алғашқы үш фактор кіретін және шығатын өнімдерді сипаттайды, ал 

төртінші және бесінші - диірменнің дизайны. Қалғандары диірмен мен 
классификатордың жұмысы кезінде реттеледі.  

Ұнтақтаудың дайын соңғы өнімі бойынша диірменнің меншікті 
өнімділігі (ұнтақтау кезінде жаңадан пайда болған Сынып саны – 0.074 мм) 
теңдеуден анықталады: 

Q (βк-βн) = q1 V, 
мұндағы Q-бастапқы өнім бойынша өнімділік, т / сағ, 
 βк-сыныптауыштың құрамындағы -0,074 мм, үлесі бірлік.; 
 βн - бастапқы өнімдегі класс құрамы -0,074 мм, бірлік үлесі; 
 q1 – сынып бойынша меншікті өнімділік-0,074 мм, диірменнің жұмыс 

көлемінің 1 м3 сәйкес келеді, т / с;  
 V-диірменнің жұмыс көлемі, м3. 
Негізгі теңдеуден біз анықтаймыз: 
Тәжірибе бойынша q1 = 0.63 т/сағ м3 қабылданады. 

 
 

Орнатуға жобаланған диірмендердің нақты өнімділігін анықтау 
Жобаланған диірмендердің нақты өнімділігі арақатынастан 

анықталады: 
qпр = q1 Кк Ки KD Кт, т / сағ м3, 

мұндағы Кк-қолданыстағы диірмендегі және жобаланатын 
қондырғыдағы бастапқы қорек ірілігінің айырмашылығын ескеретін 
коэффициент; 

 КИ-ұсақталудағы айырмашылықты ескеретін коэффициент; 
 Диірменнің диаметріндегі айырмашылықты ескеретін KD-

коэффициент; 
 Кт-материалды түсіру тәсілі бойынша диірменнің түрін ескеретін 

коэффициент. 
 Егер жобаланған және жұмыс істеп тұрған зауыттарда кеннің 

мөлшері мен түрі ұқсас болса, онда Кк және Ки коэффициенттері 1-ге тең. 
Коэффициенті 

,
5,0

2

1










внD
внDKD

 

мұндағы D1вн және D2вн-қолданыстағы және жобаланатын зауыттардағы 
диірмендердің ішкі диаметрлері.  

Егер орталық түсірумен диірменнен торлы диафрагма арқылы 
түсірумен диірменге ауысу көзделсе, онда Кт = 1.15. Кері жағдайда Кт = 1 / 
1.15 = 0.86 . 

Ұнтақтаудың I кезеңінде орталық түсірумен түрлі өзекті диірмендерді 
орнатуға болады: 

1-ші нұсқа-2100х3000мм, V = 8.8 м3.  
2-ші нұсқа-2700х3600мм, V = 18 м3. 
3-ші нұсқа-3200х4500мм, V = 32 м3. 
II кезеңде торлы диафрагма арқылы түсірілетін шар диірмендерін 

орнатуға болады. Мүмкін нұсқалар: 
1-ші нұсқа-2700х2100мм, V = 10 м3. 
2-ші нұсқа-2700х2700мм, V = 13 м3. 
3-ші нұсқа-3200х3100мм, V = 22 м3. 
Қабылданған опциялар үшін KD анықтау 
Диірмен барабаны футеровкасының жиынтық қалыңдығы 0,15 м тең 

қабылданады. 
I сатылы диірмендер үшін: 
1-ші нұсқа   KD  = [(2.1 – 0.15) / (2.1 – 0.15)] 0.5 = 1. 
2-ші нұсқа  KD = [(2.7 – 0.15) / (2.1 – 0.15)] 0.5 = 1.14. 
3-ші нұсқа  KD = [(3.2 – 0.15) / (2.1 – 0.15)] 0.5 = 1.25. 
II сатылы шар диірмендері үшін: 
I-ші нұсқа  KD = [(2.7 – 0.15) / (2.1 – 0.15)] 0.5 = 1.14. 
2-ші нұсқа    KD = [(2.7 – 0.15) / (2.1 – 0.15)] 0.5 = 1.14. 
3-ші нұсқа           KD = [(3.2 – 0.15) / (2.1 – 0.15)] 0.5 = 1.25. 
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Жаңадан құрылған класс бойынша орнатуға жобаланған диірмендердің 
нақты өнімділігін анықтау 

qпр = q1 Кк Ки KD Кт, т / сағ м3. 
I сатылы диірмендер үшін: 
1-ші нұсқа  q = 0.63 · 1 · 1 · 1 · 1 = 0.63 т / сағ м3. 
2-ші нұсқа  q = 0.63 · 1 · 1 · 1.14 · 1 = 0.72 т / сағ м3. 
3-ші нұсқа  q = 0.63 · 1 · 1 · 1.25 · 1 = 0.79 т / сағ м3. 
II кезең үшін: 
1-ші нұсқа  q = 0.63 · 1 · 1 · 1.14 · 1 = 0.72 т / сағ м3. 
2-ші нұсқа  q = 0.63 · 1 · 1 · 1.14 · 1 = 0.72 т / сағ м3. 
3-ші нұсқа  q = 0.63 · 1 · 1 · 1.25 · 1 = 0.79 т / сағ м3. 
Диірмендердің бастапқы қоректенуі бойынша ықтимал өнімділігін 

анықтау 
I сатылы ұнтақтау диірмендері үшін бастапқы қуат Q11 = 200 т/сағ 

ұсақталған өнім болып табылады. Жаңадан құрылған класс бойынша 
диірменнің мүмкін болатын өнімділігі арақатынастан анықталады: 

Qв = q1V / (β16-β11 ), 
мұндағы β16 = 40%, β11 = 3.7% (тапсырма бойынша). 
I кезең үшін 
I-ші нұсқа  Qв = 0.63 · 8.8 / ( 0.40 – 0.037) = 15.27 т / сағ . 
2-ші нұсқа  Qв = 0.72 · 18 / ( 0.40 – 0.037) = 35.7 т / сағ . 
3-ші нұсқа  Qв = 0.79 · 32 / ( 0.40 – 0.037) = 69.64 т / сағ . 
Ұнтақтаудың II кезеңі үшін бастапқы қуат Q'18 = 114 т/сағ өнімі болып 

табылады. Мүмкін диірменнің өнімділігі 
Qв = q1 V / (β19-β16 ), 
II кезең үшін: 
1-ші нұсқа  Qв = 0.72 · 10 / ( 0.78 – 0.40) = 18.95 т / сағ . 
2-ші нұсқа  Qв = 0.72 · 13 / ( 0.78 – 0.40) = 24.63 т / сағ . 
3-ші нұсқа  Qв = 0.79 · 22 / ( 0.78 – 0.40) = 45.74 т / сағ . 
Диірмендердің қажетті санын анықтау 
I кезең үшін диірмендер саны: 
n = Q11 / Qв . 
1-ші нұсқа  n = 200: 15.27 = 13.1, (n1 = 14 дана) . 
2-ші нұсқа  n = 200: 35.7 = 5.6, (n2 = 6 дана.). 
3-ші нұсқа  n = 200: 69.64 = 2.87, (n3 = 3 дана.). 
II кезеңге арналған диірмендер саны: 
n = Q ' 18 / Qв . 
1-ші нұсқа  n = 114: 18.95 = 6.02, (n1 = 7 дана.). 
2-ші нұсқа  n = 114: 24.63 = 4.63, (n2 = 5 дана.). 
3-ші нұсқа  n = 114: 45.74 = 2.49, (n3 = 3 дана.). 
Бір диірменге нақты жүктемені анықтау 
I ұнтақтау кезеңі үшін: 
Qф = Q11 / n1 . 
1-ші нұсқа  Qф = 200 : 14 = 14.28 т/сағ . 
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Жаңадан құрылған класс бойынша орнатуға жобаланған диірмендердің 
нақты өнімділігін анықтау 

qпр = q1 Кк Ки KD Кт, т / сағ м3. 
I сатылы диірмендер үшін: 
1-ші нұсқа  q = 0.63 · 1 · 1 · 1 · 1 = 0.63 т / сағ м3. 
2-ші нұсқа  q = 0.63 · 1 · 1 · 1.14 · 1 = 0.72 т / сағ м3. 
3-ші нұсқа  q = 0.63 · 1 · 1 · 1.25 · 1 = 0.79 т / сағ м3. 
II кезең үшін: 
1-ші нұсқа  q = 0.63 · 1 · 1 · 1.14 · 1 = 0.72 т / сағ м3. 
2-ші нұсқа  q = 0.63 · 1 · 1 · 1.14 · 1 = 0.72 т / сағ м3. 
3-ші нұсқа  q = 0.63 · 1 · 1 · 1.25 · 1 = 0.79 т / сағ м3. 
Диірмендердің бастапқы қоректенуі бойынша ықтимал өнімділігін 

анықтау 
I сатылы ұнтақтау диірмендері үшін бастапқы қуат Q11 = 200 т/сағ 

ұсақталған өнім болып табылады. Жаңадан құрылған класс бойынша 
диірменнің мүмкін болатын өнімділігі арақатынастан анықталады: 

Qв = q1V / (β16-β11 ), 
мұндағы β16 = 40%, β11 = 3.7% (тапсырма бойынша). 
I кезең үшін 
I-ші нұсқа  Qв = 0.63 · 8.8 / ( 0.40 – 0.037) = 15.27 т / сағ . 
2-ші нұсқа  Qв = 0.72 · 18 / ( 0.40 – 0.037) = 35.7 т / сағ . 
3-ші нұсқа  Qв = 0.79 · 32 / ( 0.40 – 0.037) = 69.64 т / сағ . 
Ұнтақтаудың II кезеңі үшін бастапқы қуат Q'18 = 114 т/сағ өнімі болып 

табылады. Мүмкін диірменнің өнімділігі 
Qв = q1 V / (β19-β16 ), 
II кезең үшін: 
1-ші нұсқа  Qв = 0.72 · 10 / ( 0.78 – 0.40) = 18.95 т / сағ . 
2-ші нұсқа  Qв = 0.72 · 13 / ( 0.78 – 0.40) = 24.63 т / сағ . 
3-ші нұсқа  Qв = 0.79 · 22 / ( 0.78 – 0.40) = 45.74 т / сағ . 
Диірмендердің қажетті санын анықтау 
I кезең үшін диірмендер саны: 
n = Q11 / Qв . 
1-ші нұсқа  n = 200: 15.27 = 13.1, (n1 = 14 дана) . 
2-ші нұсқа  n = 200: 35.7 = 5.6, (n2 = 6 дана.). 
3-ші нұсқа  n = 200: 69.64 = 2.87, (n3 = 3 дана.). 
II кезеңге арналған диірмендер саны: 
n = Q ' 18 / Qв . 
1-ші нұсқа  n = 114: 18.95 = 6.02, (n1 = 7 дана.). 
2-ші нұсқа  n = 114: 24.63 = 4.63, (n2 = 5 дана.). 
3-ші нұсқа  n = 114: 45.74 = 2.49, (n3 = 3 дана.). 
Бір диірменге нақты жүктемені анықтау 
I ұнтақтау кезеңі үшін: 
Qф = Q11 / n1 . 
1-ші нұсқа  Qф = 200 : 14 = 14.28 т/сағ . 

 
 

2-ші нұсқа  Qф = 200 : 6 = 33.3 т/сағ . 
3-ші нұсқа  Qф = 200 : 3 = 66.7 т/сағ . 
Ұнтақтаудың II кезеңі үшін: 
Qф = Q ' 18 / n2 . 
1-ші нұсқа  Qф = 114 : 7 = 16.28 т/сағ . 
2-ші нұсқа  Qф = 114 : 5 = 22.8 т/сағ . 
3-ші нұсқа  Qф = 114 : 3 = 38 т/сағ . 
Диірменді жүктеу коэффициенттерін опциялар бойынша анықтау 
Жүктеме коэффициенті арақатынастан анықталады: 
ҚТ = · Qф / Qв) * 100, % . 
I ұнтақтау кезеңі үшін: 
1-ші нұсқа  Кз = ( 14.28 : 15.27 ) · 100 = 93.52% . 
2-ші нұсқа  Кз = ( 33.3 : 35.7 ) · 100 = 93.28% . 
3-ші нұсқа  Кз = ( 66.7 : 69.24 ) · 100 = 96.33% . 
II кезең үшін: 
1-ші нұсқа  Кз = ( 16.28 / 18.95 ) · 100 = 85.9% . 
2-ші нұсқа  Кз = ( 22.8 : 24.63 ) · 100 = 92.57% . 
3-ші нұсқа  Кз = ( 38 : 45.74 ) · 100 = 83.1% . 
Есептеу нәтижелері кестеде көрсетілген. 1.18. 

Кесте 1.18-таңдалған диірмендердің нұсқаларын салыстыру 
Вари-

ант 
D X L, мм Саны, 

дана 
Кз, 
% 

Қуаты, кВт: Салмағы, т 

бірлік жалпы бірлік жалпы 
I ұнтақтау кезеңі 

1 МСО 2100х3000 14 93.5 200 2800 52 728 
2 МСО 2700х3600 6 93.3 400 2400 81 486 
3 МСО 3200Х4500 3 96.3 800 2400 140 560 

Ұсақтаудың II кезеңі 
1 МШР 2700х2100 7 85.9 315 2205 67 469 
2 МШР 2700х2700 5 92.6 315 1575 71 355 
3 МШР 3200х3100 3 83.1 630 1890 97 291 

Диірмендердің құны оны өндіруге жұмсалған металдың салмағына 
пропорционалды болғандықтан және I кезең үшін орналасудың 
ыңғайлылығынан біз 2-ші нұсқаны және II кезең үшін 3-ші нұсқаны 
қабылдаймыз. Көрсеткіштерді салыстыра отырып, диірмендердің мұндай 
қатынасы қарастырылған нұсқалардың ішіндегі ең орынды болады деп 
қорытынды жасауға болады. 

Жіктеуіштер мен гидроциклондарды таңдау. Диірмендермен жабық 
циклде жұмыс істеу үшін:  

- бірінші кезеңде өрескел ағызуды қамтамасыз ететін спиральды 
жіктеуіштер; 

- екінші сатыда гидроциклондар, олардың төгілуі байыту 
аппараттарының қоректенуі болып табылады. 

Жіктеуіштер мен гидроциклондар олардың өнімділігі бойынша 
таңдалады. Ағызу бойынша спираль тиелмеген жіктеуіштің өнімділігі 
эмпирикалық формула бойынша айқындалады 
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Qc = 4.55 m Kβ Kδ Kα Kc D 1.765 . 
Мұнда QC-су төгетін қатты материалдың өнімділігі, т / сағ; 
m-жіктеуіш спиральдарының саны; 
Kβ-ағызу ірілігіне түзету коэффициенті (кесте. 1.19) 
Kδ-жіктелетін материалдың тығыздығына түзету коэффициенті, Kδ = δ / 

2.7; 
1.19-кесте - Ағызу ірілігін ескеретін Kβ коэффициентінің мәні 

d95 ағызындының 
номиналды ірілігі, 

мм 

Параметрлері 
Ағызынды класының 

құрамы, % 
R2.7 

сұйылту 
Ағызындыдағы 
қатты   заттың 

құрамы, % 

Kβ мәні 

-0.074 мм -0.045 мм 
1.17 17.0 11.0 1.3 43.0 2.5 
0.83 23.0 15.0 1.5 40.0 2.37 
0.59 31.0 20.0 1.6 38.0 2.19 
0.42 41.0 27.0 1.8 36.0 1.96 
0.30 53.0 36.0 2.0 33.0 1.7 
0.21 65.0 45.0 2.33 30.0 1.41 
0.15 78.0 50.0 4.0 20.0 1.0 
0.10 88.0 72.0 4.5 18.0 0.67 
0.074 95.0 83.0 5.7 16.5 0.46 

 
Kα-жіктеуіш түбінің α көлбеу бұрышына түзету коэффициенті (α = 16-180 

Ка = 1,06-1); 
Кс-төгіндідегі қатты заттың берілген құрамына түзету коэффициенті. 

Сондықтан D1.765 = Qc / 4,55 m Kβ Kδ Kα Kc . 
Түзету коэффициенттерінің мәндері мынадай түзетулерді ескере 

отырып айқындалады. 
1. Ағызу ірілігіне түзету. Тапсырма бойынша жіктеудің I сатысындағы 

құймадағы есептеу сыныбының мазмұны β16 = 40%. Жіктеуішті құю ірілігі 
0-0,4 мм сыныпты 95% құрайды. Кесте бойынша. 1.14 Kβ = 1.96 
коэффициентін анықтаймыз. 

2. Кен тығыздығына түзету Kδ = 3.2: 2.7 = 1.18. 
3. Жіктеуіштің еңіс бұрышына түзету. Α = 170 Kα = 1.03 кезінде. 
4. Ағызудың берілген тығыздығына түзету. Коэффициенті Кс 

орналасқан арақатынасына байланысты Rт : R2.7. Мұнда Rт-жіктеуішті 
ағызудағы Ж:Т талап етілетін арақатынасы (кейінгі технологиялық процестің 
шарттары бойынша), әдетте Rт 1-1.5; R2.7 шегінде қабылданады. - негізгі 
қатынас Ж: Т (кестені қараңыз. 3.14). Кесте бойынша тапсырмаға сәйкес. 
3.14-R2.7 = 1.8 мәні (d95 = 0.42 мм). RT кезінде : R 2.7 = 1.4 : 1.8 = 0.78 ≈ 0.8 
және δ = 3.2 т/м3, Кс = 0.98 мәні анықталады (кесте бойынша. 1.20). 
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Qc = 4.55 m Kβ Kδ Kα Kc D 1.765 . 
Мұнда QC-су төгетін қатты материалдың өнімділігі, т / сағ; 
m-жіктеуіш спиральдарының саны; 
Kβ-ағызу ірілігіне түзету коэффициенті (кесте. 1.19) 
Kδ-жіктелетін материалдың тығыздығына түзету коэффициенті, Kδ = δ / 

2.7; 
1.19-кесте - Ағызу ірілігін ескеретін Kβ коэффициентінің мәні 

d95 ағызындының 
номиналды ірілігі, 

мм 

Параметрлері 
Ағызынды класының 

құрамы, % 
R2.7 

сұйылту 
Ағызындыдағы 
қатты   заттың 

құрамы, % 

Kβ мәні 

-0.074 мм -0.045 мм 
1.17 17.0 11.0 1.3 43.0 2.5 
0.83 23.0 15.0 1.5 40.0 2.37 
0.59 31.0 20.0 1.6 38.0 2.19 
0.42 41.0 27.0 1.8 36.0 1.96 
0.30 53.0 36.0 2.0 33.0 1.7 
0.21 65.0 45.0 2.33 30.0 1.41 
0.15 78.0 50.0 4.0 20.0 1.0 
0.10 88.0 72.0 4.5 18.0 0.67 
0.074 95.0 83.0 5.7 16.5 0.46 

 
Kα-жіктеуіш түбінің α көлбеу бұрышына түзету коэффициенті (α = 16-180 

Ка = 1,06-1); 
Кс-төгіндідегі қатты заттың берілген құрамына түзету коэффициенті. 

Сондықтан D1.765 = Qc / 4,55 m Kβ Kδ Kα Kc . 
Түзету коэффициенттерінің мәндері мынадай түзетулерді ескере 

отырып айқындалады. 
1. Ағызу ірілігіне түзету. Тапсырма бойынша жіктеудің I сатысындағы 

құймадағы есептеу сыныбының мазмұны β16 = 40%. Жіктеуішті құю ірілігі 
0-0,4 мм сыныпты 95% құрайды. Кесте бойынша. 1.14 Kβ = 1.96 
коэффициентін анықтаймыз. 

2. Кен тығыздығына түзету Kδ = 3.2: 2.7 = 1.18. 
3. Жіктеуіштің еңіс бұрышына түзету. Α = 170 Kα = 1.03 кезінде. 
4. Ағызудың берілген тығыздығына түзету. Коэффициенті Кс 

орналасқан арақатынасына байланысты Rт : R2.7. Мұнда Rт-жіктеуішті 
ағызудағы Ж:Т талап етілетін арақатынасы (кейінгі технологиялық процестің 
шарттары бойынша), әдетте Rт 1-1.5; R2.7 шегінде қабылданады. - негізгі 
қатынас Ж: Т (кестені қараңыз. 3.14). Кесте бойынша тапсырмаға сәйкес. 
3.14-R2.7 = 1.8 мәні (d95 = 0.42 мм). RT кезінде : R 2.7 = 1.4 : 1.8 = 0.78 ≈ 0.8 
және δ = 3.2 т/м3, Кс = 0.98 мәні анықталады (кесте бойынша. 1.20). 
  

 
 

1.20-кесте - Ағызуды сұйылтуды ескеретін Кс коэффициентінің мәні 
Кен тығыздығы, 

т / м3 
RT:R2,7 қатынасы 

0.6 0.8 1.0 1.2 1.5 
2.7 0.73 0.86 1.0 1.13 1.33 
3.0 0.77 0.93 1.07 1.23 1.44 
3.2 0.82 0.98 1.15 1.31 1.55 
3.5 0.85 1.02 1.2 1.37 1.63 

Классификатор спиралінің диаметрін анықтау 
Диірменмен жабық циклде жұмыс істейтін бір спиральды 

классификатор үшін ағызу өнімділігі болады: 
Qc = Q16 / n = 200 : 6 = 33.3 т/сағ. 

мұндағы Q16-ағызу өнімділігі (сызбаны, суретті қараңыз. 1.41 және кесте. 
1.17); 

  n - қабылданған нұсқа бойынша диірмендер саны, (кесте. 1.18). 
Спираль диаметрі  

D1. 765 = Qc/4.55 mKβ Kδ Kα Kc = 33,3 : (4.55·1·1,96·1,18·1,03·0,98) = 3,14 М. 
Қос спиральды жіктеуіш үшін D1. 765 = 1.57 М. 
Кестеде есептеулерді жеңілдету үшін. 1.21 стандартты жіктеуіштер 

үшін D1.765 және D3 мәндері келтірілген. 
Кесте 1.21. - Стандартты жіктеуіштер үшін D1.765 және D3 мәндері 

D, м 0.3 0.5 0.75 1.0 1.2 1.5 2.0 2.4 3.0 
D1.765 0.12 0.27 0.6 1.0 1.38 2.04 3.4 4.7 6.97 
D3 0.027 0.111 0.422 1.0 1.73 3.38 8.0 13.62 27.0 

Алынған есептік мәнге ең жақын стандартты жіктеуіштер-спираль 
диаметрі D = 2 м болатын бір спиральды жіктеуіш немесе спираль диаметрі 
D = 1.2 м болатын екі спиральды жіктеуіш. 

D = 2 м бір спиральды жіктеуішті ағызу үшін есептелген өнімділікті 
тексереміз. 
D1. 765 = Qc/4.55 mKβ Kδ Kα Kc = 33.3:(4,55·1·1,96·1,18·1,03·0,98·3,4) = 36,1 
т/с. 

Спираль диаметрі D = 1.2 м болған кезде қос спиральды жіктеуіштің 
өнімділігі ағызу бойынша құрайды: 

Qc = 4,55 · 2 · 1,96 · 1,18 · 1,03 · 0,98 · 1,38 = 29,32 т/с. 
Қажетті өнімділікті қамтамасыз ету үшін спираль диаметрі 1.5 м 

болатын қос спиральды жіктеуіш қабылдануы мүмкін. Есептеу өнімділігінің 
кемшілігі есептеу дәлдігінде (10 %). Диаметрі D = 2 м спиральмен аз 
габаритті, қарапайым бір спиральды жіктеуішті қабылдау керек. Таңдалған 
жіктеуіштің өнімділігін құм бойынша тексереміз. Формула бойынша 
анықталады: 

QP = 5.45 · m · D3 · n · (δ / 2.7) * Kα , 
мұндағы n-спиральдардың айналу жиілігі, мин-1. 
Біз спиральдардың жылдамдығын қабылдаймыз n = 2 мин-1. Сонда 
QP = 5.45 ·1 · 8 · 2 ·1.18 · 1.03 = 106 т/с. 
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Технологиялық схеманы есептеу бойынша, ұнтақтаудың I кезеңінде 6 
диірмен орнатуға қабылданады, олар әдетте жіктеуіштермен бірге жұмыс 
істейді. Құмдардың қажетті саны  

QP = Q17 / n . 
Мұнда q17-схема бойынша құмдардың саны (кестені қараңыз. 1.15); 
n-диірмендер саны. 
Сонда Qp = 168.4 : 6 = 28.07 т/сағ. 
Осылайша, таңдалған жіктеуіш спиральдардың ең аз айналу жиілігі 

кезінде де құмдар бойынша өнімділікті қамтамасыз етеді. Түпкілікті 
қабылдаймыз орнату жіктеуіші 1КСН-20. Жіктеуіштердің қажетті саны-6 
дана. 

Жіктеудің екінші кезеңі гидроциклондарда жасалады. Гидроциклондар 
саны мына формула бойынша анықталады: 

i = Кн Wоп / Wп , 
мұндағы Кн-қоректендірудің біркелкі берілмеу коэффициенті (Кн = 1.15); 
Wоп-гидроциклондарда жіктеуге түсетін қойыртпақ мөлшері, м3 / сағ; 
Wп-бастапқы пульпа бойынша бір гидроциклонның өнімділігі, м3 / сағ. 

Гидроциклонды таңдау үшін, ол қамтамасыз етуі тиіс су төгудің 
номиналды мөлшерін білу қажет. Номиналды мөлшері үшін Елек 
саңылауларының мөлшері қабылданады, онда ағызу құрамындағы қатты 
өнімнің 5% қалады. 

Диірмендер мен жіктеуіштерді ағызудағы 0,074 мм класының мазмұны 
мен номиналды ірілігі арасындағы байланыс кестеде келтірілген. 1.22. 

1.22 - кесте - Диірмендер мен жіктеуіштерді ағызудағы 0,074 мм сынып 
құрамы мен бөлшектердің ірілігі арасындағы тәуелділік 

– 0.074 мм кластың құрамы, β, % 30 40 50 60 70 80 90 95 
Шартты максималды ірілік dн, мм - 0,43 0,32 0,24 0,18 0,14 0,094 0,074 

 
Тапсырма бойынша β19 = 78%, содан кейін кесте деректеріне сәйкес. 

1.19 dн = 0.148 мм немесе 148 мкм.  
Гидроциклондарды таңдауға арналған болжамды деректер кестеде 

келтірілген. 1.23.  
1.23-кесте - Конустық бұрышы 200 гидроциклондардың негізгі параметрлері 
Гидроциклон-
ның диаметрі 

D, мм 

р0 = 0,1 МПа, м3/с 
кезіндегі орташа 

өнімділік 

Ағызынды 
ірілігі  dн, мкм 

Келтеқұбырлардың стандартты 
эквивалентті диаметрі, мм 

Қоректендіру 
dпит. 

Ағызынды  
dc. 

құм DP. 

150 12-30 20-50 30-40 40-50 12-34 
250 27-80 30-100 65 80 24-75 
360 50-150 40-150 90 115 34-96 
500 100-300 50-200 130 160 48-150 
710 200-500 60-250 160 200 48-200 
1000 360-1000 70-280 210 260 75-300 
Кесте деректеріне сәйкес. 1.18. қажетті құйма ірілігін диаметрі d = 360, 

500, 710, 1000 мм гидроциклондар қамтамасыз ете алады.  
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Технологиялық схеманы есептеу бойынша, ұнтақтаудың I кезеңінде 6 
диірмен орнатуға қабылданады, олар әдетте жіктеуіштермен бірге жұмыс 
істейді. Құмдардың қажетті саны  

QP = Q17 / n . 
Мұнда q17-схема бойынша құмдардың саны (кестені қараңыз. 1.15); 
n-диірмендер саны. 
Сонда Qp = 168.4 : 6 = 28.07 т/сағ. 
Осылайша, таңдалған жіктеуіш спиральдардың ең аз айналу жиілігі 

кезінде де құмдар бойынша өнімділікті қамтамасыз етеді. Түпкілікті 
қабылдаймыз орнату жіктеуіші 1КСН-20. Жіктеуіштердің қажетті саны-6 
дана. 

Жіктеудің екінші кезеңі гидроциклондарда жасалады. Гидроциклондар 
саны мына формула бойынша анықталады: 

i = Кн Wоп / Wп , 
мұндағы Кн-қоректендірудің біркелкі берілмеу коэффициенті (Кн = 1.15); 
Wоп-гидроциклондарда жіктеуге түсетін қойыртпақ мөлшері, м3 / сағ; 
Wп-бастапқы пульпа бойынша бір гидроциклонның өнімділігі, м3 / сағ. 

Гидроциклонды таңдау үшін, ол қамтамасыз етуі тиіс су төгудің 
номиналды мөлшерін білу қажет. Номиналды мөлшері үшін Елек 
саңылауларының мөлшері қабылданады, онда ағызу құрамындағы қатты 
өнімнің 5% қалады. 

Диірмендер мен жіктеуіштерді ағызудағы 0,074 мм класының мазмұны 
мен номиналды ірілігі арасындағы байланыс кестеде келтірілген. 1.22. 

1.22 - кесте - Диірмендер мен жіктеуіштерді ағызудағы 0,074 мм сынып 
құрамы мен бөлшектердің ірілігі арасындағы тәуелділік 

– 0.074 мм кластың құрамы, β, % 30 40 50 60 70 80 90 95 
Шартты максималды ірілік dн, мм - 0,43 0,32 0,24 0,18 0,14 0,094 0,074 

 
Тапсырма бойынша β19 = 78%, содан кейін кесте деректеріне сәйкес. 

1.19 dн = 0.148 мм немесе 148 мкм.  
Гидроциклондарды таңдауға арналған болжамды деректер кестеде 

келтірілген. 1.23.  
1.23-кесте - Конустық бұрышы 200 гидроциклондардың негізгі параметрлері 
Гидроциклон-
ның диаметрі 

D, мм 

р0 = 0,1 МПа, м3/с 
кезіндегі орташа 

өнімділік 

Ағызынды 
ірілігі  dн, мкм 

Келтеқұбырлардың стандартты 
эквивалентті диаметрі, мм 

Қоректендіру 
dпит. 

Ағызынды  
dc. 

құм DP. 

150 12-30 20-50 30-40 40-50 12-34 
250 27-80 30-100 65 80 24-75 
360 50-150 40-150 90 115 34-96 
500 100-300 50-200 130 160 48-150 
710 200-500 60-250 160 200 48-200 
1000 360-1000 70-280 210 260 75-300 
Кесте деректеріне сәйкес. 1.18. қажетті құйма ірілігін диаметрі d = 360, 

500, 710, 1000 мм гидроциклондар қамтамасыз ете алады.  

 
 

Гидроциклондарды таңдау кезінде оларды сорғыға бір-бірден орнатуға 
ұмтылу керек, яғни зауыттарда ірілігі 80-90% - ға дейін -0.0074 ММ құю 
алуды қамтамасыз ететін үлкен диаметрлі аппараттарды қолдануға тырысу 
керек. Алайда, қажетті ағызу мөлшері неғұрлым жұқа болса және ондағы 
Қатты зат көп болса, гидроциклонның диаметрі соғұрлым аз болуы керек. 
Шағын диаметрлі гидроциклондар батареяларға біріктірілуі мүмкін. 

Салыстырмалы есептеуді жүргіземіз. Жіктеудің I кезеңін есептеу 
кезінде rт = 1.4 қатынасы қабылданады.  

Жіктеудің II кезеңіне (гидроциклондарда) q16 = 489.56 т/сағ келеді. 
Целлюлоза саны: 

WOP = Q18 * RT = 489.56 * 1.4 = 685.38 м3/сағ. 
Біз әртүрлі диаметрдегі гидроциклондардың қажетті санын олардың орташа 

өнімділігі бойынша есептейміз және есептеу нәтижелерін 1.24 - кестеде 
келтіреміз.  

 
1.24-кесте - Әртүрлі гидроциклондарды есептеу нәтижелері 

Гидроциклонның 
диаметрі D, мм 

Өнімділік, м3 / сағ Қажетті 
саны төлқұжат орта 

360 50-150 100 8 
500 100-300 200 4 
710 200-500 350 3 
1000 360-1000 680 2 

 
Ұнтақтаудың II кезеңінде 3 диірмен орнатылды. Орналасу 

ыңғайлылығы мен энергияны үнемдеу негізінде 3 Гц-710 гидроциклонын 
орнатуға болады, ал β19=78% класты -0,074 мм ағызындының белгіленген 
ірілігін қамтамасыз ету қажеттілігіне – 9 ГЦ-360 гидроциклонын қабылдауға 
болады. Соңында біз 3 ГЦ-710 гидроциклонын орнатамыз. 

Кестеде. 1.25 негізгі жабдықтардың тізімі келтірілген. 
 

1.25-кесте  - Тегістеу және жіктеуге арналған негізгі жабдықтың сипаттамасы 
Атауы n,  

дана 
Параметрлері Қозғалт-

қыш,  
кВт 

Салма-
ғы т. 

МСО диірмені 
2700х3600 

6 D x L= 2.7х3. 6 м 400 81 

Диірмен МШР 
3200х3100 

3 D x L = 3. 2х3. 1 м 630 97 

1КСН-20 жіктеуіш 6 Спираль ұзындығы 8.4 м, диаметрі   
2 м 

13 19 

ГЦ-710 
 гидроциклоны 

3 Гидроциклонның диаметрі 710 мм - 1.45 
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Есептеулер мен ұнтақтау және жіктеу үшін жабдықты таңдау негізінде 
біз жабдықтың сызбаларын қабылдаймыз (1.41-сурет). 

   
1.41-сурет - Ұнтақтауға және жіктеуге арналған жабдық схемалары 

9-таспалы конвейер, 10-түсіру арбасы бар конвейер, 11-МСЦ 2700х3600 
диірмені, 12-жіктеуіш 1КСН-20, 13-құбыр, 14-гидроциклон ГЦ – 710,  

15-диірмен МШР 3200х3100, 16 - зумпф, 17-сорғы 
 
Флотомашиналар. Фабрикаларда келесі машина түрлері қолданылды: 

ФМ – механикалық, ФПМ – пневмомеханикалық, ФП – пневматикалық, фкм 
– қайнаған қабаты бар флотомашиналар, фпс – көбікті сепарациялау 
машиналары[15]. 

Есептеу тәртібі: 
1. Әр операцияға кіретін пульпа ағынын формула бойынша анықтаңыз: 

1440
)/1R(QV п

п
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Есептеулер мен ұнтақтау және жіктеу үшін жабдықты таңдау негізінде 
біз жабдықтың сызбаларын қабылдаймыз (1.41-сурет). 

   
1.41-сурет - Ұнтақтауға және жіктеуге арналған жабдық схемалары 

9-таспалы конвейер, 10-түсіру арбасы бар конвейер, 11-МСЦ 2700х3600 
диірмені, 12-жіктеуіш 1КСН-20, 13-құбыр, 14-гидроциклон ГЦ – 710,  

15-диірмен МШР 3200х3100, 16 - зумпф, 17-сорғы 
 
Флотомашиналар. Фабрикаларда келесі машина түрлері қолданылды: 

ФМ – механикалық, ФПМ – пневмомеханикалық, ФП – пневматикалық, фкм 
– қайнаған қабаты бар флотомашиналар, фпс – көбікті сепарациялау 
машиналары[15]. 

Есептеу тәртібі: 
1. Әр операцияға кіретін пульпа ағынын формула бойынша анықтаңыз: 

1440
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мұндағы Vп-операцияға түсетін қойыртпақтың көлемі, м3 / мин; 
Qп-осы операциядағы қатты бойынша тәуліктік өнімділік, т / тәулік; 
R-осы операциядағы пульпадағы Ж : Т салмақтық қатынасы; 
δ - қатты фазаның тығыздығы, т / м3. 

2. Қойыртпақтың бір камерада болу уақытына қарай негізгі және 
бақылау флотациясына арналған флотомашинаның оңтайлы көлемі 0,5 
минуттан аспайды. Бұл шарт тазарту операцияларына қолданылмайды. 

3. Өнеркәсіптік флотация уақытын қолда бар зертханалық деректер 
негізінде немесе өнеркәсіптік аналогтардың жұмыс деректері бойынша 
есептеңіз 

Механобр институтының деректерін пайдалана отырып, зертханалық 
флотомашиналарда алынған флотация уақытынан полиметалл кендері 
бойынша өнеркәсіптік флотацияға көшу кезінде негізгі және бақылау 
флотациясы операциялары үшін 1,3–1,8 және қайта тазарту операциялары 
үшін 1,3-1,5 коэффициентін қабылдайды; металл емес пайдалы қазбаларды 
флотациялау үшін 2-ге тең өтпелі коэффициент қабылданады. 

4. Әрбір операциядағы флотомашин камераларының қажетті санын 
формула бойынша есептейді 

n = Vпtп / Vк К, (1.22) 
мұндағы n-осы операциядағы флотомашина камераларының саны; 

Vп-операцияға түсетін қойыртпақтың көлемі, м3 / мин; 
tп-осы операциядағы флотацияның өнеркәсіптік уақыты, мин; 
Vк-флотомашина камерасының көлемі, м3.  
К-камераның пайдалы көлемінің геометриялық қатынасына тең 

камераны толтыру коэффициенті. К = 0,8-0,85. 
Есептеу кезінде есте сақтау керек. негізгі және бақылау флотациясы 

операцияларындағы механикалық және пневмомеханикалық 
флотомашиналарға арналған камералардың саны кемінде 4 болуы тиіс. 

5. Шағын өлшемді механикалық флотомашиналар екі камералы 
секцияларда жасалатынын ескере отырып, әрбір операциядағы камералардың 
есептік санын нақтылайды. 

Егер сіз бірнеше мөлшерде әскери-теңіз машиналарын орнату туралы 
шешім қабылдасаңыз, оңтайлы шешім қарастырылған нұсқаларды 
техникалық-экономикалық салыстырумен негізделуі керек. 

Қоюландырғыштар. Жетектің дизайны мен орналасуына байланысты 
орталық және перифериялық жетегі бар қоюландырғыштар жасалады. 
Орталық жетегі бар бір деңгейлі қоюландырғыштар екі түрді шығарады: 
қарапайым – химиялық бейтарап пульпа мен ерітінділер үшін және 
қышқылға төзімді (К) – химиялық белсенді пульпа мен ерітінділер үшін. 
Шартты белгіге "қоюландырғыш" сөзі, жетек конструкциясының 
қысқартылған атауы (Ц орталық, П перифериялық), күбінің диаметрі 
метрмен, орындалуы (тек қышқылға төзімді үшін), ТШ немесе МЕМСТ 
атауы кіреді[15]. 
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Қоюландырғыштардың өнімділігі нақты өнімділікпен анықталады 
(кесте.1.26). 

1.26-кесте - Әртүрлі концентраттарды қоюландыру кезіндегі болжамды 
үлестік өнімділік 

 
 

Концентрат 

Мазмұны,% Меншікті 
өндіруші, т/м2 

тәулік 
 - 0,074 мм кластың 
бастапқы берілгені 

қоюландырылған 
өнімдегі қатты өнім 

Ағызынды-
дағы қатты 

өнім, г/л 
1 2 3 4 5 
 

Қорғасын 
55-65 
90-95 

85-95%  
- 0,044 мм                         

50-60 
65-75 
65-75 

0,1 
0,15-0,28 

 

8-ге дейін 
0.7-0,8, 
0,5-0,6 

 
 

Мырыш 
75-80 
85-90 

85-95% 
- 0,044 мм                         

60-70 
60-75 
50-60 

0,15 
0,15 

1,0 
0,7-0,9 
0,3-0,4 

 
Мыс 

65-80 
80-85 
90-95 
90...98  

- 0,044 мм                         

65-70 
45-65 
65-70 
60-70 

 

8-ге дейін 
0,05-0,28 

0,16 
9 -10 

1,5 
0,3-0.5 

0,4 
0,6-0,7 

Мыс-никель 75 
73-78%  

- 0,044 мм                         

65-70 
55-70 

 

 1,25 
1,1 

Никель 75-80% 
- 0,044 мм                         

60-65 8-ге дейін 1.1 

Пирит 75-85 
85-90 

65-70% 
- 0,044 мм                         

70-75 
60 

70-75 

20-150 
8-ге дейін 
8-ге дейін 

2,2-2,4 
1,0 
1,97 

Апатит 40-45 
75 

50-60 
50 

8-ге дейін 
2,7 

3,6 
4,8 

Бариттік 90-95%  
- 0,044 мм                         

60-65 0,5 1,3-1,4 

Сурьма 85 50 0,002 0,5-0,6 
Флюоритті 55-60% 60-70 1 1-2 

Темір 
(магнетит) 

60 
80 

75% 
- 0,063 мм                         

65 
60 
55 
 

0.1-0,2 
- 

0,1 

8 
3 

6,5 

Титан-
магнетитті 

70-75 
75-90% 

- 0,044 мм                         

45-60 
45-60 

0,2-0,7 
0,03-0,04 

 

6-10 
5-8,5 

Молибден 98-ге дейін 40-45 0,6 0,2 
Таңдалған нақты өнімділік үшін формулалар бойынша есептеулер 

жүргізіледі:  
S = Q/q;                                                                                               (1.23) 
n = S / Ѕс,                                                                                            (1.24) 

мұндағы S-қоюландыру ауданы, м2; 
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Қоюландырғыштардың өнімділігі нақты өнімділікпен анықталады 
(кесте.1.26). 

1.26-кесте - Әртүрлі концентраттарды қоюландыру кезіндегі болжамды 
үлестік өнімділік 

 
 

Концентрат 

Мазмұны,% Меншікті 
өндіруші, т/м2 

тәулік 
 - 0,074 мм кластың 
бастапқы берілгені 

қоюландырылған 
өнімдегі қатты өнім 

Ағызынды-
дағы қатты 

өнім, г/л 
1 2 3 4 5 
 

Қорғасын 
55-65 
90-95 

85-95%  
- 0,044 мм                         

50-60 
65-75 
65-75 

0,1 
0,15-0,28 

 

8-ге дейін 
0.7-0,8, 
0,5-0,6 

 
 

Мырыш 
75-80 
85-90 

85-95% 
- 0,044 мм                         

60-70 
60-75 
50-60 

0,15 
0,15 

1,0 
0,7-0,9 
0,3-0,4 

 
Мыс 

65-80 
80-85 
90-95 
90...98  

- 0,044 мм                         

65-70 
45-65 
65-70 
60-70 

 

8-ге дейін 
0,05-0,28 

0,16 
9 -10 

1,5 
0,3-0.5 

0,4 
0,6-0,7 

Мыс-никель 75 
73-78%  

- 0,044 мм                         

65-70 
55-70 

 

 1,25 
1,1 

Никель 75-80% 
- 0,044 мм                         

60-65 8-ге дейін 1.1 

Пирит 75-85 
85-90 

65-70% 
- 0,044 мм                         

70-75 
60 

70-75 

20-150 
8-ге дейін 
8-ге дейін 

2,2-2,4 
1,0 
1,97 

Апатит 40-45 
75 

50-60 
50 

8-ге дейін 
2,7 

3,6 
4,8 

Бариттік 90-95%  
- 0,044 мм                         

60-65 0,5 1,3-1,4 

Сурьма 85 50 0,002 0,5-0,6 
Флюоритті 55-60% 60-70 1 1-2 

Темір 
(магнетит) 

60 
80 

75% 
- 0,063 мм                         

65 
60 
55 
 

0.1-0,2 
- 

0,1 

8 
3 

6,5 

Титан-
магнетитті 

70-75 
75-90% 

- 0,044 мм                         

45-60 
45-60 

0,2-0,7 
0,03-0,04 

 

6-10 
5-8,5 

Молибден 98-ге дейін 40-45 0,6 0,2 
Таңдалған нақты өнімділік үшін формулалар бойынша есептеулер 

жүргізіледі:  
S = Q/q;                                                                                               (1.23) 
n = S / Ѕс,                                                                                            (1.24) 

мұндағы S-қоюландыру ауданы, м2; 
 

 

Q-қоюландырылған өнімдегі қатты өнім бойынша өнімділік, т / тәулік; 
q-қоюландырғыштың меншікті өнімділігі, т/м2 тәулік; 
n-қоюландырғыштар саны; 
Ѕс-тұндырудың номиналды ауданы, м2.  
Вакуум-сүзгілер. Байыту және гидрометаллургия өнімдерін 

сусыздандыру үшін дискілі және барабанды вакуум-сүзгілер қолданылады. 
Дискілік вакуум-сүзгілер екі түрде дайындалады: 01(Д) – тығыздығы 2 

т/м3 дейінгі қатты фазалы суспензиялар үшін жалпы мақсаттағы; 04 (Ш) – 
тығыздығы 2-ден 5 т/м3 дейінгі қатты фазалы суспензиялар үшін шатырлы 
шатырмен, оның ішінде буды құрайтын және оларды соруды талап ететін 
шөгінділер мен суспензияларды бумен кептіретін суспензиялар үшін.   

Диск сүзгілері материал бойынша екі нұсқада дайындалады: көміртекті 
болаттан (У) және коррозияға төзімді (К). Белгіге мыналар кіреді: типтің 
қысқартылған атауы, бетінің ауданы (м2), дискінің диаметрі, орындалуы және 
стандарттың атауы.   

Көрсетілген белгілерден басқа, ТШ-да сандық жүйе бойынша 
сүзгілердің шартты белгілерін енгізу қарастырылған. Бұл жағдайда атау 
қысқартылған "сүзгі" сөзін қамтиды, сандар (1) – үздіксіз әрекет; (1) – 
вакуумдық; (2) – дискілік; 01 және 04 – тип; сүзу беті (м2); орындау 
материалы (1 – көміртекті болаттан жасалған). 

Таспа сүзгілері бес өлшемнен тұрады, олар сүзу алаңымен 
ерекшеленеді (м2 сүзу аймағының мәні Л әрпінен кейінгі бірінші санмен 
белгіленеді). 

ФПАКМ типті автоматты камералық сүзгі пресстері әдеттегі және  
қышқылға төзімді дизайндағы бес өлшем түрінде қолданылады [15]. 

Вакуум-сүзгілерді таңдау кезінде олардың өнімділігі байыту 
фабрикаларының жұмыс практикасының деректері бойынша айқындалған 
меншікті өндіргіштігі бойынша есептеледі (кесте.1.27). 

 
1.27-кесте - Әртүрлі концентраттарды сүзгілеу кезіндегі үлестік өнімділік 

 
Концентраттар 

Құрамы, % Меншікті 
өнімділік, 

т/м2сағ 

Кектің 
ылғалды
лығы, % 

Бастапқы матери-
алдағы -0,074 мм 

классы,  % 

Бастапқы ма- 
териалдағы 

қатты, % 
1 2 3 4 5 

Қорғасын 55-65 
90-95  

85-95% - 0,044 мм 

50-60 
65-75 
65-75 

0,12-0,15 
0,15-0,2 

0,22 

9-12 
10-12 
10-12 

Мырыш 75-80 
85-90 

85-95% - 0,044 мм 

65-70 
45-65 
50-60 

0,23 
01,-0,15 
0,1-0,2 

11-12,5 
14-16 
15-18 

Мыс 65-80 
80-85 
90-95 

90-98% - 0,044 мм 

65-70 
45-65 
65-70 
60-70 

0,1-0,2 
0,05 – 0,1 

0,-0,28 
0,1 - 0,25 

12-14 
10-11 
12-14 
14-16 
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1.27-кестенің жалғасы 
Мыс-никель 75 

73-76% - 0,044 мм 
60-70 
65-70 

0,22-0,46 
0,35 

17-19 
15 

Никель 75-80% - 0,044 мм 60-65 0,2 17 
Сурьма 85 50 0,05 15-25 
Бариттік 90-95% -9,044 мм 60-65 0,133 9-9,5 
Флюоритті 55-60% 60-70 0,125-0,2 12-14 
Темір 
(магнетит) 

50-52 
60 
65 
90 

95-96 
72-80% - 0,063 мм 
97-98% - 0,050 мм 
84-94% - 0,044 мм 

61 
55 

50-65 
50...58 
45-50 
50-64 
50-60 
46-58 

0,6 
0,5-0,6 

8-ге дейін 
0,5 – 0,7 
0,4-0,55 
0,44-0,69 
0,2-0.36 
0,44-0,52 

10,8 
9 

10,2-11 
9...10 

9,5-9,6 
9,8 

11-11,8 
8.7-9,5 

Гематит-
магнетит 

30,2 55-60% 1,9-2,0 8 

Күйдіру-
магниттік 

35-45 92-94 B)  0,4-0,5 9,5-11 

Титан-
магнетитті 

70-75, 75-90% 
12 мм дейін 

45-60 
45-60 

0,35 
0,35 

9.5-10,0 
9,5-10,0 

Пирит 75-80 
85-90 

65-70% - 0,044 мм 

70-75 
60 

70-75 

0,3-0,5 
0,35 
0,3 

12-14 
12-15 
11-13 

Молибден 8-ге дейін 
85=90 
75-80 

20-25 
52-54 

20 

0,06 
0,08-0,1 
0,2-0,3 

16-18 
20(24) 
12-14 

Вакуум сүзгілерінің өнімділігі бойынша сүзудің жалпы ауданы және 
олардың саны формулалар бойынша анықталады: 

S = Q/q;                                                                                              (1.25) 
n = S / Ѕф,                                                                                           (1.26) 

мұндағы S-сүзудің жалпы ауданы, м2. 
Q-қатты өнімділік, т / сағ; 
q-меншікті өнімділік, т / (м2 сағ); 
Sa-сүзгі ауданы, м2. 
Кептіру жабдығы. Концентраттарды кептіру үшін барабанды тікелей 

ағынды және қарама-қарсы кептіргіштер қолданылады. Көбінесе тікелей 
ағынды кептіргіштер қолданылады, онда газдың қозғалыс бағыты өнімнің 
қозғалыс бағытына сәйкес келеді. 

Кептіру барабандарын есептеу кептіру кеңістігінің қажетті жалпы 
көлемін анықтаудан тұрады. Кептіргіштердің көлемін буланған ылғал 
бойынша рұқсат етілген кернеу бойынша есептеу керек (кесте. 1.28), ол 
кептірілетін материалдың қасиеттеріне, оның бастапқы және соңғы 
ылғалдылығына, кептіргішке кіретін және шығатын газдардың 
температурасына, кептіргіштердің түріне, отын ретінде газ ағынының 
жылдамдығына байланысты. Соңғы ылғалдылық кейінгі өңдеу 
технологиясының талаптарына немесе МЕМСТ немесе ТУ талаптарына 
сәйкес қабылданады[15]. 
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1.27-кестенің жалғасы 
Мыс-никель 75 

73-76% - 0,044 мм 
60-70 
65-70 

0,22-0,46 
0,35 

17-19 
15 

Никель 75-80% - 0,044 мм 60-65 0,2 17 
Сурьма 85 50 0,05 15-25 
Бариттік 90-95% -9,044 мм 60-65 0,133 9-9,5 
Флюоритті 55-60% 60-70 0,125-0,2 12-14 
Темір 
(магнетит) 

50-52 
60 
65 
90 

95-96 
72-80% - 0,063 мм 
97-98% - 0,050 мм 
84-94% - 0,044 мм 

61 
55 

50-65 
50...58 
45-50 
50-64 
50-60 
46-58 

0,6 
0,5-0,6 

8-ге дейін 
0,5 – 0,7 
0,4-0,55 
0,44-0,69 
0,2-0.36 
0,44-0,52 

10,8 
9 

10,2-11 
9...10 

9,5-9,6 
9,8 

11-11,8 
8.7-9,5 

Гематит-
магнетит 

30,2 55-60% 1,9-2,0 8 

Күйдіру-
магниттік 

35-45 92-94 B)  0,4-0,5 9,5-11 

Титан-
магнетитті 

70-75, 75-90% 
12 мм дейін 

45-60 
45-60 

0,35 
0,35 

9.5-10,0 
9,5-10,0 

Пирит 75-80 
85-90 

65-70% - 0,044 мм 

70-75 
60 

70-75 

0,3-0,5 
0,35 
0,3 

12-14 
12-15 
11-13 

Молибден 8-ге дейін 
85=90 
75-80 

20-25 
52-54 

20 

0,06 
0,08-0,1 
0,2-0,3 

16-18 
20(24) 
12-14 

Вакуум сүзгілерінің өнімділігі бойынша сүзудің жалпы ауданы және 
олардың саны формулалар бойынша анықталады: 

S = Q/q;                                                                                              (1.25) 
n = S / Ѕф,                                                                                           (1.26) 

мұндағы S-сүзудің жалпы ауданы, м2. 
Q-қатты өнімділік, т / сағ; 
q-меншікті өнімділік, т / (м2 сағ); 
Sa-сүзгі ауданы, м2. 
Кептіру жабдығы. Концентраттарды кептіру үшін барабанды тікелей 

ағынды және қарама-қарсы кептіргіштер қолданылады. Көбінесе тікелей 
ағынды кептіргіштер қолданылады, онда газдың қозғалыс бағыты өнімнің 
қозғалыс бағытына сәйкес келеді. 

Кептіру барабандарын есептеу кептіру кеңістігінің қажетті жалпы 
көлемін анықтаудан тұрады. Кептіргіштердің көлемін буланған ылғал 
бойынша рұқсат етілген кернеу бойынша есептеу керек (кесте. 1.28), ол 
кептірілетін материалдың қасиеттеріне, оның бастапқы және соңғы 
ылғалдылығына, кептіргішке кіретін және шығатын газдардың 
температурасына, кептіргіштердің түріне, отын ретінде газ ағынының 
жылдамдығына байланысты. Соңғы ылғалдылық кейінгі өңдеу 
технологиясының талаптарына немесе МЕМСТ немесе ТУ талаптарына 
сәйкес қабылданады[15]. 

 
 

1.28-кесте - Әр түрлі өнімдер үшін буланған ылғалдың кернеуі 
 

Концентрат 
Ылғалдылық, % Буланған көлемдік 

кернеу ылғал,  
кг/м3ч 

Баламалы отынның 
меншікті шығыны, 
кг/кг ылғалдылық  

Ѕи кіруі  Ѕк шығуы 

1 2 3 4 5 
Мырыш 11-17 6-7 15-25 0,12-0,17 
Қорғасын 15-16 7 - 8 15-20 0,12-0,17 
Мыс 10-18 0-7 20-65 0,12-0,19 
Мыс-никель 18(20) 8-10 30-40 0,12-0,16 
Пирит 10-14 3-8 15-40 0,15-0.17 
Бариттік 14 4 - 5 10-11 0,175 
Флюоритті 10-20 0-1 40-50 0,15-0,17 
Магнетит 8-11 0,7-2,5 30-60 0,14-0,25 
Апатит 11 1 64 0,19 

 
Кептіргіштерді есептеу келесі формулалар бойынша жүзеге асырыла-

ды: 
V = 103q(Rи-Rк) / А;                                                                     (1.27) 
n = V / Vс,                                                                                    (1.28) 

мұндағы V-кептіргіштердің талап етілетін көлемі, м3; 
103q (Rи – Rк) = Wв – алынған ылғал бойынша өнімділік, кг / сағ; 
Q-құрғақ концентрат бойынша өнімділік, т / сағ; 
RI және RK – қатынасы Ж : Т бастапқы және соңғы кептіру 

өнімдерінде(R = S/(100 – S), мұндағы S – ылғалдылық, %); 
А-буланған ылғал бойынша кептіргіш көлемінің кернеуі, кг/м3 сағ;  
n-кептіргіштер саны; 
V-кептіргіштердің талап етілетін көлемі, м3; 
Vс-кептіргіштің көлемі, м3; 
Ауырлығы орта сепараторлар. Байыту фабрикаларында ауыр 

орталарда байыту ірілік кластары бойынша ірі кластар үшін – гравитациялық 
өрісі бар сепараторларды, ұсақ кластар үшін – орталықтан тепкіш 
сепараторларды пайдалана отырып жүргізіледі. Доңғалақты (СК), конус 
сепараторларын (СКВ) және суспензиялық циклондарды (ГТ) қолданады.  

Сепаратордың өнімділігі нақты өнімділікпен анықталады (кесте. 1.29) 
формулалары бойынша ұқсас кендерде жұмыс істеу кезінде практикада 
алынған: 

Qс = Sq; (1.29) 
         n = Q / Qс, (1.30) 

мұндағы QC-сепаратордың өнімділігі, т / сағ;                                                                                  
S-айна ауданы, м2; 
q-меншікті өнімділік, т / (м2 сағ); 
n-сепараторлар саны; 
Q-байыту операциясындағы кен бойынша талап етілетін өнімділік, т/сағ. 
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1.29-кесте-суспензиялық екі өнім сепараторларының болжамды үлестік 
өнімділігі 

 
Кен 

Берілетін 
кен ірілігі, 

мм 

Меншікті өнімділік, т / м2 сағ 

берілетін кен 
бойынша 

жеңіл өнім бойынша 

Қара металдар 40-5 35-50 9-12 
Түсті және сирек металдар: 
орташа байыту         
қиын байыту 

 
40-5(3) 
40-5(3) 

 
13-20 
5-10 

 
9-12 
4-7 

Флюоритті 20-3 2-3 4 - 5 
Алмазды 25-1,6 7-9 6 - 8 

Ескерту. Қиын байытылатын кендерге шартты түрде βρ -50 – ден βρ + 50-ге дейінгі диапазондағы 
тығыздығы 20% - дан астам фракцияны қамтитын кендер жатады, мұндағы βρ-бөліну тығыздығы, кг/м3. 

 
Суспензияны қалпына келтіру үшін электромагниттік сепараторларды 

есептеу келесі тәртіпте жүзеге асырылады: 
- қалыпқа келтірілетін ауырлатқыштың (ферросилицийдің) массасын пішіні 
бойынша анықтайды 

у

су
у

)1(R
Q




 ,                                      (1.31) 

мұндағы δу және δс-ауырлатқыш пен суспензияның тығыздығы, т/м3; 
R-қалпына келтірілетін суспензияның шығыны, м3 / сағ-мынадай формула 
бойынша анықталады:: 

R = (δc – 1) QW/δc
′δc,                               (1.32) 

мұндағы Q-кен бойынша ауыр делдалдық сепаратордың өнімділігі, т / сағ; 
W-кеннің ылғалдылығы, бірлік үлесі; δс' - қалпына келтірілген суспензияның 
тығыздығы (электромагниттік сепараторлар концентратының), т/м3; 

- белгілі Qу формуласы және электромагниттік сепаратордың 
техникалық сипаттамасы олардың санын анықтайды. 

Суспензиялық циклондардың өнімділігі (м3 / сағ) 1.32 формуласы 
бойынша бастапқы қоректендірумен анықталады. 

Кен-суспензияның көлемі бойынша қатынасы 1: 2 – 1:3 екенін ескере 
отырып, суспензиялық циклондардың Q (т/сағ) өнімділігін мына формула 
бойынша анықтауға болады: Q = 0,33 А Д2 Р [4]. 

Тұндыру машиналары. На фабрикаларында алды тарату 
беспоршневые бөлектеу машинасы үлгідегі ЖАШ және диафрагмовые 
үлгідегі СӘН. 

ОПМ машиналары үш нұсқада шығарылады: 
- жасанды төсек және елек арқылы ауыр фракцияларды түсіре отырып, ірілігі 
4 мм-ге дейінгі кендерді байыту үшін; 
- решето және түсіру құрылғысы арқылы ауыр фракцияларды түсіре отырып, 
ірілігі 30 мм-ге дейінгі кендерді байыту үшін; 
- кендерді ірілігі 100 мм-ге дейін байыту үшін ауыр фракцияларды түсіру 
құрылғысы арқылы түсіреді. 
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1.29-кесте-суспензиялық екі өнім сепараторларының болжамды үлестік 
өнімділігі 

 
Кен 

Берілетін 
кен ірілігі, 

мм 

Меншікті өнімділік, т / м2 сағ 

берілетін кен 
бойынша 

жеңіл өнім бойынша 

Қара металдар 40-5 35-50 9-12 
Түсті және сирек металдар: 
орташа байыту         
қиын байыту 

 
40-5(3) 
40-5(3) 

 
13-20 
5-10 

 
9-12 
4-7 

Флюоритті 20-3 2-3 4 - 5 
Алмазды 25-1,6 7-9 6 - 8 

Ескерту. Қиын байытылатын кендерге шартты түрде βρ -50 – ден βρ + 50-ге дейінгі диапазондағы 
тығыздығы 20% - дан астам фракцияны қамтитын кендер жатады, мұндағы βρ-бөліну тығыздығы, кг/м3. 

 
Суспензияны қалпына келтіру үшін электромагниттік сепараторларды 

есептеу келесі тәртіпте жүзеге асырылады: 
- қалыпқа келтірілетін ауырлатқыштың (ферросилицийдің) массасын пішіні 
бойынша анықтайды 

у

су
у

)1(R
Q




 ,                                      (1.31) 

мұндағы δу және δс-ауырлатқыш пен суспензияның тығыздығы, т/м3; 
R-қалпына келтірілетін суспензияның шығыны, м3 / сағ-мынадай формула 
бойынша анықталады:: 

R = (δc – 1) QW/δc
′δc,                               (1.32) 

мұндағы Q-кен бойынша ауыр делдалдық сепаратордың өнімділігі, т / сағ; 
W-кеннің ылғалдылығы, бірлік үлесі; δс' - қалпына келтірілген суспензияның 
тығыздығы (электромагниттік сепараторлар концентратының), т/м3; 

- белгілі Qу формуласы және электромагниттік сепаратордың 
техникалық сипаттамасы олардың санын анықтайды. 

Суспензиялық циклондардың өнімділігі (м3 / сағ) 1.32 формуласы 
бойынша бастапқы қоректендірумен анықталады. 

Кен-суспензияның көлемі бойынша қатынасы 1: 2 – 1:3 екенін ескере 
отырып, суспензиялық циклондардың Q (т/сағ) өнімділігін мына формула 
бойынша анықтауға болады: Q = 0,33 А Д2 Р [4]. 

Тұндыру машиналары. На фабрикаларында алды тарату 
беспоршневые бөлектеу машинасы үлгідегі ЖАШ және диафрагмовые 
үлгідегі СӘН. 

ОПМ машиналары үш нұсқада шығарылады: 
- жасанды төсек және елек арқылы ауыр фракцияларды түсіре отырып, ірілігі 
4 мм-ге дейінгі кендерді байыту үшін; 
- решето және түсіру құрылғысы арқылы ауыр фракцияларды түсіре отырып, 
ірілігі 30 мм-ге дейінгі кендерді байыту үшін; 
- кендерді ірілігі 100 мм-ге дейін байыту үшін ауыр фракцияларды түсіру 
құрылғысы арқылы түсіреді. 

 
 

Машинаның шартты белгісіне: "тұндыру машинасы" деген сөз, 
машинаның типі (әріптік белгіленуі), тұндыру бөлімшесінің ені (метрмен), 
камералар саны (әрқайсысының ұзындығы 1 м), орындау нөмірі, Модель 
нөмірі, Климаттық орындалуы, стандарттың белгіленуі кіреді. 

Диафрагмалық машиналар тік немесе көлденең диафрагмалармен қол 
жетімді. Машиналардың белгілеуіне мыналар кіреді: машинаның 
қысқартылған атауы (диафрагмалық кескіш машина) және електердің жұмыс 
алаңы, машиналардың көпшілігі үшін 1 м2 болатын камералар санына сәйкес 
келеді. 

Таңдау үлгі өлшемнің поршенді бөлектеу машинаны жүргізеді сүйене 
отырып, талап етілетін өнімділігін ескере отырып, материал ірілігінен. 
Есептеулер формулалар бойынша жүргізіледі: 

S = Q/q;                                                                                                   (1.33) 
n = S / Ѕм,                                                                                                                                         (1.34) 

мұндағы S-талап етілетін отырғызу алаңы, м2; 
Q-операциядағы қатты шөгу бойынша өнімділік, т / сағ; 
q-қуат беру бойынша тұндыру машинасының меншікті өнімділігі, т / 

(м2 сағ) (кесте. 1.30, 1.31); 
n - талап етілетін тұндыру машиналарының саны; 
S-осы өлшемнің машинасындағы Електің жалпы ауданы [4]. 

 
1.30-кесте - Бастапқы қоректену бойынша тұндыру машиналарының 

болжамды үлестік өнімділігі 
Байытылатын материал Алынатын өнімдер Берілетін кен 

бойынша меншікті 
жүктеме, т / (м3 сағ) 

1 2 3 
Орташа байытылған көмір 
(ірілігі 6-12 мм астам) 

Концентрат, өнеркәсіптік 
өнім және тұқым 

12-18 

Сол сияқты (ірілігі 5-10 мм)  - ″ - 10-15 
Жіктелмеген көмір (125-0 
мм) 

- ″ - 19-25 

Құрамында алтыны бар 
байырғы кендер 

Ұнтақтау цикліндегі қара 
концентраттар 

20-50 

Россыпные 
золотосодержащие кен 

Нашар концентрат және 
қоқыс қалдықтары 

10-20 

Сирек металдардың 
шашыранды кендері 

Сол сияқты 5-10 

Қоректену ірілігі кезіндегі 
қалайы және вольфрам 
кендері, мм: 

16-8 
 

3-1 

 
 
 

Дөрекі концентрат және 
бай құйрықтар 

Нашар концентрат және 
қоқыс қалдықтары 

 
 
 
 

7-12 
 

4-6 кВт 
Төменгі ірілігі кезінде 
марганец және темір 
кендері, мм: 

 
 

Соңғы концентрат,  
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1.30-кестенің жалғасы 
20-15 

 
+4/-2 

өнеркәсіптік өнім және  
үйінді қалдықтары  

Сол сияқты 

5-7 
 

2-5 
Қорғасын-мырышты полиме-
талл, мырышты және мысты 
монометалдық кендер 

Соңғы концентраттар, 
қалдықтар және 

өнеркәсіптік өнім 

1-2 

 
1.31-кесте - Ортаның тербелу тәсіліне байланысты тұндыру машиналарының 

болжамды өнімділігі 
Ортаның ауытқуын 

құру әдісі 
Байытылатын материал Материалдың 

ірілігі, мм 
Өндіруші,  

т / сағ 
Елек қозғалысы Вольфрам кендері 3/2-40 8-ге дейін 
Конустық түптер-
дің немесе диафраг-
малардың қозғалы-
сымен 

Қалайы және вольфрам кендері, құра-
мында алтыны бар шашырандылар, 
сирек металдар кендері 

0,5-15(30) 8-ге дейін 

Сығылған ауаның 
пульсирленген 
берілісі 

Қалайы және вольфрам кендері, құра-
мында алтыны бар шашырандылар, 
сирек металдар кендері 

0,5-4(60) 8-ге дейін 

 
Концентрациялық үстелдер. Үстелдердегі концентрация 0,01-3 мм 

қалайы, вольфрам кендерін, сирек кездесетін және асыл металдарды байыту 
үшін қолданылады. Концентрациялық үстелдер шлюздерде алынған қара 
концентраттарды гравитациялық жетілдіру циклдарында, сондай-ақ кендерді 
байытудың біріктірілген гравитациялық-флотациялық схемасы кезінде 
гидравликалық жіктеу өнімдерін өңдеу үшін пайдаланылады. 

Байытылатын материалдың ірілігіне және дека бетінің пішініне 
байланысты үстелдер мынадай типтерде дайындалады: жұқа шлам (ТШ), 
шлам (Ш) және құм (П). Қоректендіруді декаға беру орнына байланысты 
(егер декаға жетек механизмі жағынан қарайтын болса) үстелдерді сол (Л) 
немесе оң орындаумен дайындайды. Кестелердің шартты белгілеуіне 
мыналар кіреді: "үстел" сөзі, қысқартылған атауы (концентрациялық-тіректік 
үстел), декалардың жиынтық ауданы, орындалуы (тек сол жақ үшін), 
Стандарттың түрі мен атауы.  

Концентрациялық үстелдің түрін таңдау өңделетін материалдың 
ірілігіне байланысты жүргізіледі: қоректену ірілігі кезінде, мм 3-0,2; 0,2-0.04 
және 0,1-0,01 тиісінше п, Ш немесе ТШ үстелдерінің типі қабылданады. 

Әр түрлі тығыздықтағы кендерде жұмыс істеу кезінде кез-келген 
мөлшердегі концентрациялық үстелдің оңтайлы өнімділігін шамамен 
анықтау үшін формула қолданылады 

Q = 0,1 δр / F (δt – 1/δл - 1) dср |0,6 K,                                              (1.35) 
мұндағы Q-айналымдағы жүктемені ескере отырып, осы ірілік класы 
бойынша концентрациялық үстелдің талап етілетін өнімділігі, т / сағ; 

δр, δt және δл-ке, ауыр және жеңіл фракцияларға сәйкес көлемдік 
тығыздық, т/м3; 
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1.30-кестенің жалғасы 
20-15 

 
+4/-2 

өнеркәсіптік өнім және  
үйінді қалдықтары  

Сол сияқты 

5-7 
 

2-5 
Қорғасын-мырышты полиме-
талл, мырышты және мысты 
монометалдық кендер 

Соңғы концентраттар, 
қалдықтар және 

өнеркәсіптік өнім 

1-2 

 
1.31-кесте - Ортаның тербелу тәсіліне байланысты тұндыру машиналарының 

болжамды өнімділігі 
Ортаның ауытқуын 

құру әдісі 
Байытылатын материал Материалдың 

ірілігі, мм 
Өндіруші,  

т / сағ 
Елек қозғалысы Вольфрам кендері 3/2-40 8-ге дейін 
Конустық түптер-
дің немесе диафраг-
малардың қозғалы-
сымен 

Қалайы және вольфрам кендері, құра-
мында алтыны бар шашырандылар, 
сирек металдар кендері 

0,5-15(30) 8-ге дейін 

Сығылған ауаның 
пульсирленген 
берілісі 

Қалайы және вольфрам кендері, құра-
мында алтыны бар шашырандылар, 
сирек металдар кендері 

0,5-4(60) 8-ге дейін 

 
Концентрациялық үстелдер. Үстелдердегі концентрация 0,01-3 мм 

қалайы, вольфрам кендерін, сирек кездесетін және асыл металдарды байыту 
үшін қолданылады. Концентрациялық үстелдер шлюздерде алынған қара 
концентраттарды гравитациялық жетілдіру циклдарында, сондай-ақ кендерді 
байытудың біріктірілген гравитациялық-флотациялық схемасы кезінде 
гидравликалық жіктеу өнімдерін өңдеу үшін пайдаланылады. 

Байытылатын материалдың ірілігіне және дека бетінің пішініне 
байланысты үстелдер мынадай типтерде дайындалады: жұқа шлам (ТШ), 
шлам (Ш) және құм (П). Қоректендіруді декаға беру орнына байланысты 
(егер декаға жетек механизмі жағынан қарайтын болса) үстелдерді сол (Л) 
немесе оң орындаумен дайындайды. Кестелердің шартты белгілеуіне 
мыналар кіреді: "үстел" сөзі, қысқартылған атауы (концентрациялық-тіректік 
үстел), декалардың жиынтық ауданы, орындалуы (тек сол жақ үшін), 
Стандарттың түрі мен атауы.  

Концентрациялық үстелдің түрін таңдау өңделетін материалдың 
ірілігіне байланысты жүргізіледі: қоректену ірілігі кезінде, мм 3-0,2; 0,2-0.04 
және 0,1-0,01 тиісінше п, Ш немесе ТШ үстелдерінің типі қабылданады. 

Әр түрлі тығыздықтағы кендерде жұмыс істеу кезінде кез-келген 
мөлшердегі концентрациялық үстелдің оңтайлы өнімділігін шамамен 
анықтау үшін формула қолданылады 

Q = 0,1 δр / F (δt – 1/δл - 1) dср |0,6 K,                                              (1.35) 
мұндағы Q-айналымдағы жүктемені ескере отырып, осы ірілік класы 
бойынша концентрациялық үстелдің талап етілетін өнімділігі, т / сағ; 

δр, δt және δл-ке, ауыр және жеңіл фракцияларға сәйкес көлемдік 
тығыздық, т/м3; 

 
 

F-бір деканың ауданы, м2; 
dср – байытылатын материал бөлшектерінің орташа мөлшері, мм (dср = 

(d1 + d2)/2, d1 және d2-електе себу нәтижелері бойынша  ірілік класы; 
К-кесте саны. 
Кестелер саны формула бойынша анықталады: 

n = Q/Qc,                                                                              (1.36) 
мұндағы Q-талап етілетін өнімділік, т / сағ; 

Qс-кесте өнімділігі, т / сағ (кесте. 1.32)[4]. 
 

1.32-кесте - Бір декаға әртүрлі үлгідегі концентрациялық үстелдердің 
шамамен алынған өнімділігі (т / сағ) 

Кесте түрі СҚО-0,5 СҚО-2 СҚО-7,5, СҚО-15, СҚО-22, СҚО-30,  
СҚО-37, СҚО-45 

П 0,05 0,3-1,0 1-3,5 
Ш - 0,08-0,3 0,3-1 

ТШ - - 0,2-0,5 

 
Бұрандалы сепараторлар. Бұрандалы сепараторлар белгілі бір ауыр 

минералдарды шашыраңқы кендерден алу үшін қолданылады. Флотациялық 
байыту фабрикаларында бұрандалы сепараторлар флотация процесінің 
басында қалайы мен сирек кездесетін металдарды алу үшін, ұсақтаудың 
жабық циклінде және флотациялық қалдықтарды алдын-ала байыту үшін 
қолданылады. 

Бұрандалы сепараторлар мен бұрандалы шлюздер қолданылады. 
Шартты белгіге "сепаратор" немесе "шлюз" деген сөздер, әк немесе 

ШВ әріптері (қысқартылған атауы бұрандалы сепаратор немесе бұрандалы 
шлюз), бұрандалы науалардың саны және науалардың жұмыс бетінің сыртқы 
диаметрі (мм) кіреді. 

Сепаратордың қандай да бір түрін қолдану саласы бағалы 
минералдардың ірілігімен айқындалады. Бағалы минералдардың ірілігі 3-0.1 
мм кезінде бұрандалы сепараторлар қолданылады, ірілігі 0,5-0,02 мм ұсақ 
материал үшін бұрандалы шлюздер қолданылады. 

Бұрандалы сепараторлардың өнімділігі формула бойынша анықталады: 
Q = К0 γр Д3n )1/()1(d лтmfx  ,                                                  (1.37) 

мұндағы Q-бұрандалы сепаратордың өнімділігі, т / сағ; 
К0-коэффициент, материалдың байытылуына байланысты (қиын 

байытылатын кендер үшін К0 = 0,4, жеңіл байытылатын кендер үшін-К0 = 0,7, 
орташа мәні К0 = 0,6); 

γр, γт және γл – кенді, ауыр және жеңіл минералдардың көлемдік 
тығыздығы, т/м3. Кенде тығыздығымен ерекшеленетін бірнеше ауыр 
минералдар болған кезде есептеу үшін Кендегі ең жоғары құрамы бар ауыр 
минералдың тығыздығы алынады; 

Д-сепаратордың диаметрі, м; 
n-науалар саны; 
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dmax-байытылған материал бөлшектерінің ең үлкен мөлшері, мм. 
Кен бойынша сепаратордың орташа өнімділігі кесте бойынша 

қабылданады. 1.33. Бұрандалы сепаратордың жалпы өнімділігін есептеу үшін 
осы кестеден алынған сан ойықтардың санына көбейтіледі (Qс = Qж· m);  

Сепараторлар саны байыту операциясындағы қажетті өнімділікті бір 
сепаратордың өнімділігіне бөлу арқылы есептеледі (n = Q/Qс)[4]. 

 
1.33-кесте - Жеңіл байытылатын құмдар мен кендерге арналған бұрандалы 

сепараторлар мен шлюздердің (бір науаға) Qж (т/сағ) орташа өнімділігі 
Кен түрі Ауыр минералдар 

бөлшектерінің ең үлкен 
ірілігі, мм 

Науаның диаметрі кезіндегі 
өнімділік (т / сағ), мм  

1000 1500 2000 
1 2 3 4 5 

Касситерит 
γт = 7 т/м3 

3.0 
2,0 
1,0 
0,5 
0,2 

5,3 
4,3 
3,0 
2,2   
1,4 

11,9 
9,7 
6,8 
4,8 
3,1 

21,1 
17,2 
12,2 
8,6 
5,4 

Титан-цирконий 
γт = 6 т/м3 

3,0 
2,0 
1,0 
0,5 
0,2 

4,8 
3,9 
2,8 
2,0 
1,2 

10,8 
8,8 
6,3 
4,4 
2,8 

19,3 
15,7 
11,0 
7,8 
5,0 

Темір 
γт = 5 т/м3 

3,0 
2,0 
1,0 
0,5 
0,2 

5,3 
4,3 
3,0 
2,1 
1,4 

11,8 
9,7 
6,8 
4,8 
3,1 

21,0 
17.2 
12,1 
8,6 
5,4 

 
 Өзін-өзі тексеруге арналған сұрақтар 

1. Байыту жабдықтарын таңдау мен технологиялық есептеудің жалпы 
принциптері қандай? 
2. Ұнтақтау жабдықтарын қалай таңдауға және есептеуге болады 
3. Құрғақ елеу пен сусыздандыру үшін елеуіштерді қалай таңдауға және 
есептеуге болады 
4. Диірмендердің түрін қалай таңдауға болады және оларды нақты өнімділігі 
мен ұнтақтау тиімділігі бойынша есептейді 
5. Спиральды жіктеуіштер мен гидроциклондарды қалай таңдауға және 
есептеуге болады 
6. Флотомашиналарды қалай таңдауға және есептеуге болады 
7. Өнімдерді сусыздандыруға арналған жабдықты қалай таңдауға және 
есептеуге болады (Қоюландырғыштар, вакуум-сүзгілер, кептіру жабдығы 
8. Гравитациялық байытуға арналған жабдықты (ауырлығы орта сепаратор-
лар, тұндыру машиналары, концентрациялық үстелдер, бұрандалы сепаратор-
лар) қалай таңдауға және есептеуге болады?  

Әдебиет: негізгі. 14, 15, қосымша 4. 
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dmax-байытылған материал бөлшектерінің ең үлкен мөлшері, мм. 
Кен бойынша сепаратордың орташа өнімділігі кесте бойынша 

қабылданады. 1.33. Бұрандалы сепаратордың жалпы өнімділігін есептеу үшін 
осы кестеден алынған сан ойықтардың санына көбейтіледі (Qс = Qж· m);  

Сепараторлар саны байыту операциясындағы қажетті өнімділікті бір 
сепаратордың өнімділігіне бөлу арқылы есептеледі (n = Q/Qс)[4]. 

 
1.33-кесте - Жеңіл байытылатын құмдар мен кендерге арналған бұрандалы 

сепараторлар мен шлюздердің (бір науаға) Qж (т/сағ) орташа өнімділігі 
Кен түрі Ауыр минералдар 

бөлшектерінің ең үлкен 
ірілігі, мм 

Науаның диаметрі кезіндегі 
өнімділік (т / сағ), мм  

1000 1500 2000 
1 2 3 4 5 

Касситерит 
γт = 7 т/м3 

3.0 
2,0 
1,0 
0,5 
0,2 

5,3 
4,3 
3,0 
2,2   
1,4 

11,9 
9,7 
6,8 
4,8 
3,1 

21,1 
17,2 
12,2 
8,6 
5,4 

Титан-цирконий 
γт = 6 т/м3 

3,0 
2,0 
1,0 
0,5 
0,2 

4,8 
3,9 
2,8 
2,0 
1,2 

10,8 
8,8 
6,3 
4,4 
2,8 

19,3 
15,7 
11,0 
7,8 
5,0 

Темір 
γт = 5 т/м3 

3,0 
2,0 
1,0 
0,5 
0,2 

5,3 
4,3 
3,0 
2,1 
1,4 

11,8 
9,7 
6,8 
4,8 
3,1 

21,0 
17.2 
12,1 
8,6 
5,4 

 
 Өзін-өзі тексеруге арналған сұрақтар 

1. Байыту жабдықтарын таңдау мен технологиялық есептеудің жалпы 
принциптері қандай? 
2. Ұнтақтау жабдықтарын қалай таңдауға және есептеуге болады 
3. Құрғақ елеу пен сусыздандыру үшін елеуіштерді қалай таңдауға және 
есептеуге болады 
4. Диірмендердің түрін қалай таңдауға болады және оларды нақты өнімділігі 
мен ұнтақтау тиімділігі бойынша есептейді 
5. Спиральды жіктеуіштер мен гидроциклондарды қалай таңдауға және 
есептеуге болады 
6. Флотомашиналарды қалай таңдауға және есептеуге болады 
7. Өнімдерді сусыздандыруға арналған жабдықты қалай таңдауға және 
есептеуге болады (Қоюландырғыштар, вакуум-сүзгілер, кептіру жабдығы 
8. Гравитациялық байытуға арналған жабдықты (ауырлығы орта сепаратор-
лар, тұндыру машиналары, концентрациялық үстелдер, бұрандалы сепаратор-
лар) қалай таңдауға және есептеуге болады?  

Әдебиет: негізгі. 14, 15, қосымша 4. 

 
 

1.3.3 Пайдалы қазбаларды байытуға арналған дайындық, негізгі байыту 
және қосалқы жабдықтардың жұмыс істеу ережесі.  

Пайдалы қазбаларды байытуға арналған дайындық жабдықтарын 
пайдалану ережесі. Жақты ұсатқыштарды пайдалану  

Жақты ұсатқыштар ғимараттың іргетастарымен байланысты емес 
іргетастарға орнатылады, осылайша ұсатқыштың дірілдері мен дірілдері 
оның жұмысы кезінде сөзсіз берілмейді. 

Мерзімді ауыстыруға немесе қалпына келтіруге жататын тозатын 
бөліктер щек ұсатқыштарында мыналар бар: шегендеу плиталары, кергіш 
тақталар, кергіш плиталарға арналған ұяшықтар, эксцентрлік білік 
подшипниктерінің және жылжымалы щек осінің ішпектері, байланыстырушы 
өзек бастиегі ішпектері немесе құю. 

Бұл бөлшектердің орташа қызмет ету мерзімі (айлармен): футерлеу 
плиталары - 6; кергіш плиталардың ауыстырмалы ұштықтары - 5; кергіш 
плиталардың ұяларындағы кепкен нан үгінділері - 12; иінді білік 
мойынтіректерінің және жылжымалы щек осінің ішпектері - 12; шатун 
басының ішпектері мен құйылуы - 12. 

Жақты ұсақтағыштарда ұсақтау кезінде болаттың шығыны төсеніш 
плиталарының қажалуымен анықталады, бұл плиталар жасалған 
материалдың беріктігіне және ұсақталған материалдың беріктігіне 
байланысты. Марганец болат плиталарын қолданған кезде оның шығыны 
0,02 - ден 0,08 кг-ға дейін, ал қатайтылған шойыннан-1 тонна ұсақталған 
өнімге 0,3-тен 0,1 кг-ға дейін. 

Ұсатқышты автоматты басқару схемасы ұнтақтау аймағындағы 
материал деңгейін бақылауға негізделген. 

Жақты ұсатқышты іске қосу тек бос (кенсіз) жүзеге асырылады. Егер 
жұмыс кезінде бос Шу болмаса (соғу, дірілдеу, қысылу және т.б.), 
ұнтақтағыш кенмен толтырылады. Жақ ұсатқышты жұмыс аймағында қалған 
барлық материалдарды босатқаннан кейін ғана тоқтатуға болады. 

Жақты ұсатқышты іске қосар алдында негізгі тораптардың жай-күйін 
тексереді, тексереді: мойынтіректерді, шегендеу плиталарын, 
бұрандамаларды, сомындарды бекіту; орталықтандырылған майлау 
жүйесінде қалың майдың және майдың болуы. Жақты ұсатқышты жұмыс 
кеңістігінде кен немесе бөгде заттар болмаған жағдайда ғана іске қосады. 

Жақты ұсатқыш үлкен өнімділігін кіргізбейді жұмысын сатылы. -
Алдымен қамтиды маслонасос беретін сұйықтық кезінде фрикциялық 
муфталар маховика және шкив, бұл ретте ажыратады шкив және маховик 
бас білігінің. Содан кейін ұсақтағыштың электр қозғалтқышы қосылады, ол 
шкафты айналдырады. Шкаф жұмыс жылдамдығын алғаннан кейін, ол 
негізгі білікке қосылады, содан кейін шыбынның ілінісі қосылады. 

Сатылы іске қосуға арналған құрылғысы жоқ щек ұсатқышты іске қосу 
басты білік пен шатунның эксцентрлік бөлігін жоғарғы қалыпқа орнатқаннан 
кейін жүргізіледі. Алдын ала бұрылу үшін лебедка, кран немесе басқа 
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құрылғыларды пайдалануға болады. Ұнтақтағыш бос 1-2 минут жұмыс істеуі 
керек, содан кейін сіз кенді жүктей аласыз. 

Ұсатқышты тоқтатпас бұрын, алдымен кенді ұсатқышқа беретін 
қоректендіргіш ажыратылады, ал жұмыс кеңістігінен барлық материалды 
өндіргеннен кейін ғана ұсатқыштың өзі тоқтатылады. Ұсатқыштың 
авариялық тоқтауы кезінде жұмыс кеңістігіндегі кенді алып тастау қажет[5]. 

Конустық ұсатқыштарды пайдалану.  
Ұсақталған материал таспалы конвейерге түсіріліп, оны ұсақтаудың 

келесі сатысына жібереді. Әдетте, материал таспалы конвейермен орташа 
ұсақтауға беріледі, ал ұсақтағыштың алдында ұсақтауға болмайтын ұсақ-
түйектерді алып тастау үшін экран орнатылады. Экраннан жоғары сапалы 
өнім ұсақтағышқа түседі, ал ұсақтағышты айналып өтіп, ұсақталған өнімнің 
конвейеріне жіберіледі. 

Ұсақтау дәрежесінде жұмыс істейтін ірі ұсақтағыш конустық 
ұсатқыштар үшін ұсақтауға жұмсалатын энергия шығыны 0,1-ден 0,8 кВт 
сағ/т-ға дейін. 

Мерзімді ауыстыруға немесе қалпына келтіруге жататын тозатын 
бөліктер: қозғалмайтын сыртқы тостағанды, ұсақтайтын конусты және 
траверсті футерлеу; ұсақтайтын конустың білігі мен эксцентрлік әйнектің беті 
ілінетін жердегі жанасатын беттер; эксцентрлік әйнектің тірек сақинасы, 
жетек білігінің төлкесі және конустық тістегеріштер. Сыртқы бекітілген 
бөлікті төсеу үшін қызмет ету мерзімі 6 айдан 2 жылға дейін (көбінесе 
шамамен 1 жыл). 

Конустық ұсатқыштар ұсату камерасында ұсатылатын материал 
болмаған жағдайда жұмысқа қосылады. Іске қосар алдында сұйық майлау 
резервуарындағы және консистенттік майлау резервуарындағы майлау 
мөлшерін тексеріңіз. Алдымен май сорғысы мен майды салқындату жүйесі 
кіреді. 

Металл заттардың кендерімен бірге орташа және ұсақ ұсақтағыштарға 
түсу ұнтақтағыштардың бұзылуына әкелуі мүмкін. Конвейер ұнтақтағышқа 
жеткізетін кеннен металл заттарды алудың заманауи схемасы конвейер 
бойымен екі металл детекторды және олардың арасында қуатты ілулі 
электромагнитті орнатуды қамтиды. 

Конустық ұсатқыштарда, жақты ұсатқыштардағыдай, негізгі реттелетін 
және бақыланатын параметр - түсіру саңылауының ені, ірі ұсақтағыш 
ұсатқыштарда алшақтық жылжымалы конусты қозғалмайтын конустан 
максималды алып тастау фазасында өлшенеді; ұсақ және орташа ұсақтау - 
конустардың ең үлкен жақындасу фазасында. Ұсатқыштардың тозуы біркелкі 
емес, конустардың төменгі бөлігінде тозу әрқашан жоғарғы жағынан үлкен 
болады. Реттеу сақинасын (механикалық реттеу) немесе гидравликалық 
реттеу құрылғысын пайдалану арқылы түсіру тесігін реттеңіз [5]. 

Білікті ұсатқыштарды пайдалану. Тегіс роликтері бар роликті 
ұсатқыштар бағалы сынғыш минералды (касситерит, вольфрамит кендері) 
қайта ұсақтауға жол берілмейтін кезде кендерді ұсақтау үшін қолданылады. 
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құрылғыларды пайдалануға болады. Ұнтақтағыш бос 1-2 минут жұмыс істеуі 
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бөлікті төсеу үшін қызмет ету мерзімі 6 айдан 2 жылға дейін (көбінесе 
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Конустық ұсатқыштар ұсату камерасында ұсатылатын материал 
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мөлшерін тексеріңіз. Алдымен май сорғысы мен майды салқындату жүйесі 
кіреді. 
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бойымен екі металл детекторды және олардың арасында қуатты ілулі 
электромагнитті орнатуды қамтиды. 

Конустық ұсатқыштарда, жақты ұсатқыштардағыдай, негізгі реттелетін 
және бақыланатын параметр - түсіру саңылауының ені, ірі ұсақтағыш 
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максималды алып тастау фазасында өлшенеді; ұсақ және орташа ұсақтау - 
конустардың ең үлкен жақындасу фазасында. Ұсатқыштардың тозуы біркелкі 
емес, конустардың төменгі бөлігінде тозу әрқашан жоғарғы жағынан үлкен 
болады. Реттеу сақинасын (механикалық реттеу) немесе гидравликалық 
реттеу құрылғысын пайдалану арқылы түсіру тесігін реттеңіз [5]. 

Білікті ұсатқыштарды пайдалану. Тегіс роликтері бар роликті 
ұсатқыштар бағалы сынғыш минералды (касситерит, вольфрамит кендері) 
қайта ұсақтауға жол берілмейтін кезде кендерді ұсақтау үшін қолданылады. 

 
 

Ұсақталған материал ұнтақтағыштың орамдарына қалыңдығы бір бөлік 
ағынымен беріледі немесе орамдар қоқыс астында жұмыс істейді. Жүктеудің 
бірінші әдісінде ұнтақтағыштардың өнімділігі екіншісіне қарағанда аз, бірақ 
материалды қайта ұнтақтау аз. 

Ашық циклде тегіс роликтері бар ұсатқыштар көбінесе 3 - 4 ұсақтау 
дәрежесінде жұмыс істейді. Жабық циклде олар үлкен ұсақтау дәрежелерімен 
жұмыс істей алады. 

Ұнтақтау үшін электр энергиясын тұтыну ұсақталған материалды 
орамаларға беру әдісіне байланысты. Ұсатқыштардың ағындық қоректенуі 
кезінде шығын 0,3 - тен 1,5 кВт - сағ/т - ға дейін ауытқиды; үйінді астында 
жұмыс істеу кезінде-орташа 0,13 кВт-сағ/т. 

Балғалы және роторлы ұсатқыштарды пайдалану. Балғалы және 
роторлы ұсатқыштар жоғары және қуыс іргетастарға орнатылады, олардың 
өлшемдері ұсатқыштың астына көлік құралдарын орналастыруды ескере 
отырып таңдалады. Іргетастың массасы ұсақтағыштың жұмысында пайда 
болатын тербелістерді өтеу үшін жеткілікті болуы керек. 

Материалды ұсақтағышқа қабылдау саңылауының ені бойынша және 
уақыт бойынша біркелкі салу керек, бұл ұсақтағыштың максималды 
өнімділігін және үлкенірек өнімді қамтамасыз етеді.  

Кесектердің қабылдау саңылауынан ұшып кетуіне жол бермеу үшін 
жоғарыдан жабық қораптар қарастырылған, олардың ішіне конвейер 
таспаларынан немесе тізбектерден перде бар. Дәл осы қораптар үгіткіштен 
қабылдағыш саңылау арқылы шығарылатын шаңды соруға арналған баспана 
ретінде де қолданылады. 

Жұмыс істеп тұрған балға немесе роторлы ұнтақтағышқа тікелей 
жақын жердегі шу деңгейі санитарлық нормалардан жоғары. Мысалы, 
көмірді ұсақтау кезінде ол 102-104 дБ жетеді. Сондықтан ұнтақтағыштарды 
оларға жақын жерде тұрақты жұмыс орындары болмайтындай етіп орнату 
керек. 6 - дан 12-ге дейін ұнтақтау дәрежесі бар көмірді ұсақтау кезінде 
балғамен ұнтақтағыштардағы энергия шығыны 0,6-дан 1,5 кВт/т-ға дейін. 
Ұсатқыштардың алдында тиелетін материалдан бөгде сынбайтын металл 
заттарды алып тастау үшін аулағыштар орнатылады[5]. 

Електерді пайдалану. Електерді пайдалану уақытында, қызмет 
көрсетілетін барлық агрегаттарды жалпы тексерумен қатар, қосымша тексеру 
керек: 
 електер мен оларды бекіту тораптарының жай-күйі; 
 болтты қосылыстар вибрирующих бөлшектерді грохота; 
 жетек құрылғысының жарамдылығы; 
 мойынтіректердің температурасы және оларда майлаудың болуы; 
 амортизациялайтын тораптардың жай-күйі және оларды бекіту. 

Елеуішті іске қосу торда материал болмаған кезде жүзеге асырылады 
(бос). Діріл қоздырғышының білігі номиналды айналу жиілігін алғаннан 
кейін материал елеуішке беріледі. Електі қоректендіруді беруді тоқтатқаннан 
және електі материалдан толық тазартқаннан кейін ғана тоқтатады. 
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Кезінде електерді пайдалануға тыйым салынады: 
 паспортта көрсетілген елеуіштерден жоғары діріл қоздырғыштарының 

айналу жиілігі; 
 теңгерілмеген жүктердің массасы мен геометриялық өлшемдерінің 

ұлғаюы; 
 трансмиссиялық белдіктердің сырғанауы; 
 електе жарықшақтардың болуы; 
 саңылаусыз қаптаманың ашық есіктері немесе люктері[5]. 

Барабан диірмендерін пайдалану. Ұсақтау цехтарында шарлы да, 
шарсыз да ұнтақтау кезінде бункерден шыққан бастапқы кен 
қоректендіргішпен құрастырмалы таспалы конвейерге беріледі. Содан кейін 
көлбеу конвейермен ол жіктеуішпен, гидроциклонмен немесе дауылмен 
жабық циклде жұмыс істейтін диірменге жүктеледі. Классификатордың 
құмдары әдетте диірменге ауырлық күшімен беріледі. Егер бұл мүмкін 
болмаса, онда құм сорғылары, бұрандалы конвейерлер және т. б. 

Жабдыққа қызмет көрсету үшін арнайы алаңдар бар. Ұсақтау цехының 
жабдықтарын іске қосу технологиялық тізбектің соңынан бастап, ал тоқтату-
бастапқы кеннің қоректендіргішінен бастап жүргізіледі. 

Ұнтақтау қондырғыларының жұмысы бастапқы кенді диірменге 
біркелкі беру, ұсақтаудың су режимін және ұнтақтау ортасының салмағын 
сақтау арқылы реттеледі. 

Ұнтақтауға жұмсалған 1 кВт / сағ энергияға арналған шарлардың 
шығыны 0,09 кг құрайды. 

Шарларды қайта сұрыптау және скрапты алып тастау кем дегенде 2-3 
айдан кейін жасалуы керек. 

Диірмендердің оңтайлы айналым жүктемесі, %: шарлы - 300 - 500; 
өзекті – 50 - 75. 

Меншікті айналымдағы жүктеме 12 т/(м-сағ) аспауы тиіс [5]. 
Жіктеуіштер мен жуу машиналарын пайдалану. Диірмен мен 

жіктеуішті жұмысқа қосу алдында диірменді, жіктеуішті, диірменге кенді 
беретін конвейерді, сорғыларды тексеру қажет. Диірмендер мен 
жіктеуіштерді майлау жүйесінде майдың болуын тексеріңіз. Ұсақтау кешенін 
іске қосу мынадай тәртіппен жүзеге асырылады: алдымен сорғылар жұмысқа 
қосылады, содан кейін жіктеуіш және соңғысы - диірмен. 2-3 минут бос 
жұмыс істегеннен кейін конвейер мен бункер астындағы Қоректендіргіштер 
қосылады. Диірмен мен жіктеуішті тоқтату кері тәртіпте жүргізіледі. Диірмен 
мен жіктеуішті тоқтатпас бұрын, олардан барлық кенді шығару керек, 
сондықтан Қоректендіргіштер тоқтағаннан кейін диірмен мен жіктеуіш әлі де 
бос 10-15 минут жұмыс істеуі керек. Өңделмеген құмы бар жіктеуішті 
тоқтату оны іске қосу кезінде бұзылуына әкелуі мүмкін. Жіктеуіштер 
кенеттен қондырылған жағдайда суды жауып, спиральдарды көтеру қажет. 

Спиральді жіктеуіштерді пайдаланған кезде электр жетек құрылғыла-
рының көрсеткіштері бойынша бағалауға болатын жіктеуіштің шамадан тыс 
жүктелуіне жол бермеу керек. Шамадан тыс жүктемені жою үшін 
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Кезінде електерді пайдалануға тыйым салынады: 
 паспортта көрсетілген елеуіштерден жоғары діріл қоздырғыштарының 

айналу жиілігі; 
 теңгерілмеген жүктердің массасы мен геометриялық өлшемдерінің 

ұлғаюы; 
 трансмиссиялық белдіктердің сырғанауы; 
 електе жарықшақтардың болуы; 
 саңылаусыз қаптаманың ашық есіктері немесе люктері[5]. 

Барабан диірмендерін пайдалану. Ұсақтау цехтарында шарлы да, 
шарсыз да ұнтақтау кезінде бункерден шыққан бастапқы кен 
қоректендіргішпен құрастырмалы таспалы конвейерге беріледі. Содан кейін 
көлбеу конвейермен ол жіктеуішпен, гидроциклонмен немесе дауылмен 
жабық циклде жұмыс істейтін диірменге жүктеледі. Классификатордың 
құмдары әдетте диірменге ауырлық күшімен беріледі. Егер бұл мүмкін 
болмаса, онда құм сорғылары, бұрандалы конвейерлер және т. б. 

Жабдыққа қызмет көрсету үшін арнайы алаңдар бар. Ұсақтау цехының 
жабдықтарын іске қосу технологиялық тізбектің соңынан бастап, ал тоқтату-
бастапқы кеннің қоректендіргішінен бастап жүргізіледі. 

Ұнтақтау қондырғыларының жұмысы бастапқы кенді диірменге 
біркелкі беру, ұсақтаудың су режимін және ұнтақтау ортасының салмағын 
сақтау арқылы реттеледі. 

Ұнтақтауға жұмсалған 1 кВт / сағ энергияға арналған шарлардың 
шығыны 0,09 кг құрайды. 

Шарларды қайта сұрыптау және скрапты алып тастау кем дегенде 2-3 
айдан кейін жасалуы керек. 

Диірмендердің оңтайлы айналым жүктемесі, %: шарлы - 300 - 500; 
өзекті – 50 - 75. 

Меншікті айналымдағы жүктеме 12 т/(м-сағ) аспауы тиіс [5]. 
Жіктеуіштер мен жуу машиналарын пайдалану. Диірмен мен 

жіктеуішті жұмысқа қосу алдында диірменді, жіктеуішті, диірменге кенді 
беретін конвейерді, сорғыларды тексеру қажет. Диірмендер мен 
жіктеуіштерді майлау жүйесінде майдың болуын тексеріңіз. Ұсақтау кешенін 
іске қосу мынадай тәртіппен жүзеге асырылады: алдымен сорғылар жұмысқа 
қосылады, содан кейін жіктеуіш және соңғысы - диірмен. 2-3 минут бос 
жұмыс істегеннен кейін конвейер мен бункер астындағы Қоректендіргіштер 
қосылады. Диірмен мен жіктеуішті тоқтату кері тәртіпте жүргізіледі. Диірмен 
мен жіктеуішті тоқтатпас бұрын, олардан барлық кенді шығару керек, 
сондықтан Қоректендіргіштер тоқтағаннан кейін диірмен мен жіктеуіш әлі де 
бос 10-15 минут жұмыс істеуі керек. Өңделмеген құмы бар жіктеуішті 
тоқтату оны іске қосу кезінде бұзылуына әкелуі мүмкін. Жіктеуіштер 
кенеттен қондырылған жағдайда суды жауып, спиральдарды көтеру қажет. 

Спиральді жіктеуіштерді пайдаланған кезде электр жетек құрылғыла-
рының көрсеткіштері бойынша бағалауға болатын жіктеуіштің шамадан тыс 
жүктелуіне жол бермеу керек. Шамадан тыс жүктемені жою үшін 

 
 

қоректендіруді азайту және оның қораптың бүкіл ені бойынша таралуын 
қамтамасыз ету ұсынылады. 

Гидроциклондарды пайдалану кезінде құм саптамасы мөлшерінің 
диірменнің өнімділігіне сәйкес келмеуі құм тығыздығының артуына, 
ұнтақтау сапасының нашарлауына, гидроциклонға кіре берістегі қысымның 
ауытқуына әкеледі. Жіктеу процесін реттеу үшін құм саптамасының 
диаметрін ұлғайту және су төгетін түтіктің диаметрін азайту немесе 
гидроциклонға көлемдік жүктемені азайту қажет. Сорғының зумпфінде 
гидроциклондардың құм саптамаларының бітеліп қалуының алдын алу үшін 
саңылауларының мөлшері құм саптамасының диаметрінен аз болуы тиіс 
торды орнату қажет. 

Жіктеуіш аппараттардың жұмысы кезінде негізгі басқару әсері 
берілетін судың мөлшері болып табылады. Тығыз ағызу кезінде жіктеуішке 
су қосу керек. Құмдардың тез жауын-шашынын болдырмас үшін суды 
біртіндеп қосу керек, бұл жіктеуіш спиральдарының шамадан тыс жүктелуіне 
немесе бұзылуына әкелуі мүмкін. Ұнтақтау және жіктеу процесін реттеу 
кезінде технологиялық режим картасын басшылыққа алу қажет. 

Пайдалы қазбаларды байытуға арналған негізгі байыту жабдығын 
пайдалану ережесі. Ауыр делдалдық сепараторларды пайдалану. 
Суспензиялық қондырғыны жұмысқа қосу мынадай тәртіппен жүргізіледі. 
0,4-0,5 МПа қысымдағы сығылған ауамен 20-30 минут бойы кондициялық 
суспензияның бактарында немесе зумпфтарында сумен ауырлатқышты 
араластырады. Суспензияны регенерациялау циклын іске қосады: жіктеуіш-
тығыздағыш; демагнетизациялайтын аппараттар; магнитті сепараторлар; 
Байыту өнімдерін шаюға су беретін сорғылар. Магниттік сепараторларға 
стандартты емес суспензияны беретін сорғыларды қамтиды. Сорғының 
өнімділігі сепараторлардағы целлюлозаның тұрақты деңгейін қамтамасыз ету 
үшін клапанмен реттеледі. Таза су магниттік сепараторлардың құйрығымен 
судың жоғалуын өтеу үшін қажет мөлшерде беріледі. Дренаждық экрандар, 
суспензия сепараторы жұмыс істейді, суспензияны араластыратын сығылған 
ауаны ажыратады және суспензияны сепараторға беретін сорғыларды 
қосады. Сорғылардың өнімділігі сепаратордағы суспензия мөлшері жеңіл 
фракцияны шығару және ауыр фракцияны науадан шығару үшін жеткілікті 
болатындай етіп клапанмен реттеледі. Экрандар жіберіліп, кенді сепараторға 
береді. Суспензиялық қондырғыны тоқтату кері тәртіпте жүргізіледі. 

Сепараторларды пайдалану кезінде басты назар аудару керек 
суспензияның берілген тығыздығы мен тұтқырлығын және кондициялық 
және кондициялық емес суспензиялардың тұрақты шығыстарын ұстап тұру. 
Суспензияның тығыздығын бақылау үздіксіз бақылау аспаптарының 
көмегімен немесе ауысым бойы әрбір 15-20 минут сайын 1 л көлемімен 
суспензия сынамасын өлшеу арқылы жүзеге асырылады. Тығыздықты 
арттыру үшін суспензияға салмақ түседі. Тығыздықты азайту үшін 
сепараторға немесе суспензияға су қосыңыз. Суспензияның тұтқырлығын 
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бақылау 1-2 сағаттан кейін автоматты аспаптармен немесе вискозиметрмен 
жүргізіледі[5]. 

Магниттік және электр сепараторларын пайдалану. Магниттік 
сепараторлар. Магниттік және электр сепараторларын жұмысқа қосу 
алдында сепаратордың барлық тораптары мен оның жұмыс аймағын тексеру, 
дымқыл сепарация кезінде ваннаның герметикалығын және құрғақ магниттік 
сепарация кезінде желдету жүйесінің жарамдылығын тексеру қажет. 
Сепараторларды жұмысқа қосу сепараторлардың электромагниттік жүйесін 
қоздыру катушкаларындағы ток күшінің төмен мәндерінде жүргізіледі, содан 
кейін сепараторлардың жұмыс органдары – барабандар, біліктер қосылады. 
Олардың қалыпты жұмысына көз жеткізгеннен кейін, катушкалардағы ток 
күшін номиналды деңгейге дейін арттырады және кенді сепараторға беретін 
қоректендіргіштерді қосады. Ылғал магниттік байыту кезінде сепаратордың 
ваннасы сумен алдын-ала толтырылады, ол бір уақытта қоректендіргішке 
және материалды орамдардан немесе барабандардан жуу үшін 
шашыратқышқа беріледі. Сепаратордың қалыпты жұмысы кезінде қуат 
беріледі. Сепараторды тоқтату кері тәртіпте жүргізіледі. 

Сепараторлар жұмыс істеп тұрған кезде сепарацияға түсетін кен 
қасиеттерінің өзгеруіне байланысты бөлу параметрлерін (өнімділігі, 
магниттік жүйенің оңтайлы бұрышы, Саңылау, шығатын тесіктердің 
диаметрі, магнит өрісінің кернеуі) мезгіл-мезгіл тексеріп, реттеңіз. 

Электр сепараторлары. Электр сепараторына қызмет көрсетуге 
олардың құрылымын және жұмыс принципін жақсы білетін адамдар ғана 
емес, сонымен қатар жоғары кернеулі электр қондырғыларында қауіпсіз 
жұмыс істеу ережелері де рұқсат етіледі. 

Сепараторды жұмысқа қосу мынадай тәртіппен жүргізіледі. Алдымен 
қамтиды высоковольтную выпрямительную орнатуға және арттырады кернеу 
беретін арналған электродтар. Содан кейін олар шөгінді электродтардың 
электр қозғалтқыштарын қосады, қуат береді және сепараторды бөлу 
өнімдерінің қажетті сапасы мен шығымдылығына реттейді. Сепараторды 
тоқтату кері тәртіппен жүргізіледі. 

Сепараторды іске қосқаннан кейін бөлу процесін технологиялық баптау 
жүргізіледі. Біріншіден, олар оңтайлы жүктемені береді және өткізгіш, 
өндірістік және өткізгіш емес фракциялардың сапасын жоғарғы, содан кейін 
төменгі каскадтардың бөліктерін өзгерту арқылы реттейді. Сепараторларды 
пайдалану кезінде оқшаулағыштар мен электр сымдарында шаң жиналады, 
бұл электр өрісінің кернеуінің төмендеуіне әкеледі. Тозаңнан тазарту токты 
ажыратқаннан және сепараторды тоқтатқаннан кейін жүргізілуі тиіс. 

Сепаратор тоқтағаннан кейін статикалық электр заряды оның 
бөліктеріне шоғырлануы мүмкін, сондықтан сепаратор мен оның 
агрегаттарын қолмен немесе автоматты разрядтағышпен босату керек[5]. 

Флотациялық машиналарды пайдалану. Флотациялық 
машиналарды жөндеуден немесе тоқтатқаннан кейін пайдалану кезінде 
мынадай тәртіппен жүргізіледі: камералардың шығару саңылауларын 
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бақылау 1-2 сағаттан кейін автоматты аспаптармен немесе вискозиметрмен 
жүргізіледі[5]. 

Магниттік және электр сепараторларын пайдалану. Магниттік 
сепараторлар. Магниттік және электр сепараторларын жұмысқа қосу 
алдында сепаратордың барлық тораптары мен оның жұмыс аймағын тексеру, 
дымқыл сепарация кезінде ваннаның герметикалығын және құрғақ магниттік 
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Сепараторларды жұмысқа қосу сепараторлардың электромагниттік жүйесін 
қоздыру катушкаларындағы ток күшінің төмен мәндерінде жүргізіледі, содан 
кейін сепараторлардың жұмыс органдары – барабандар, біліктер қосылады. 
Олардың қалыпты жұмысына көз жеткізгеннен кейін, катушкалардағы ток 
күшін номиналды деңгейге дейін арттырады және кенді сепараторға беретін 
қоректендіргіштерді қосады. Ылғал магниттік байыту кезінде сепаратордың 
ваннасы сумен алдын-ала толтырылады, ол бір уақытта қоректендіргішке 
және материалды орамдардан немесе барабандардан жуу үшін 
шашыратқышқа беріледі. Сепаратордың қалыпты жұмысы кезінде қуат 
беріледі. Сепараторды тоқтату кері тәртіпте жүргізіледі. 

Сепараторлар жұмыс істеп тұрған кезде сепарацияға түсетін кен 
қасиеттерінің өзгеруіне байланысты бөлу параметрлерін (өнімділігі, 
магниттік жүйенің оңтайлы бұрышы, Саңылау, шығатын тесіктердің 
диаметрі, магнит өрісінің кернеуі) мезгіл-мезгіл тексеріп, реттеңіз. 

Электр сепараторлары. Электр сепараторына қызмет көрсетуге 
олардың құрылымын және жұмыс принципін жақсы білетін адамдар ғана 
емес, сонымен қатар жоғары кернеулі электр қондырғыларында қауіпсіз 
жұмыс істеу ережелері де рұқсат етіледі. 

Сепараторды жұмысқа қосу мынадай тәртіппен жүргізіледі. Алдымен 
қамтиды высоковольтную выпрямительную орнатуға және арттырады кернеу 
беретін арналған электродтар. Содан кейін олар шөгінді электродтардың 
электр қозғалтқыштарын қосады, қуат береді және сепараторды бөлу 
өнімдерінің қажетті сапасы мен шығымдылығына реттейді. Сепараторды 
тоқтату кері тәртіппен жүргізіледі. 

Сепараторды іске қосқаннан кейін бөлу процесін технологиялық баптау 
жүргізіледі. Біріншіден, олар оңтайлы жүктемені береді және өткізгіш, 
өндірістік және өткізгіш емес фракциялардың сапасын жоғарғы, содан кейін 
төменгі каскадтардың бөліктерін өзгерту арқылы реттейді. Сепараторларды 
пайдалану кезінде оқшаулағыштар мен электр сымдарында шаң жиналады, 
бұл электр өрісінің кернеуінің төмендеуіне әкеледі. Тозаңнан тазарту токты 
ажыратқаннан және сепараторды тоқтатқаннан кейін жүргізілуі тиіс. 

Сепаратор тоқтағаннан кейін статикалық электр заряды оның 
бөліктеріне шоғырлануы мүмкін, сондықтан сепаратор мен оның 
агрегаттарын қолмен немесе автоматты разрядтағышпен босату керек[5]. 

Флотациялық машиналарды пайдалану. Флотациялық 
машиналарды жөндеуден немесе тоқтатқаннан кейін пайдалану кезінде 
мынадай тәртіппен жүргізіледі: камералардың шығару саңылауларын 

 
 

жабады, түсіру қалтасының құм шиберін ашады; блок-импеллерлердің электр 
қозғалтқыштарын машинадағы қойыртпақтың қозғалысына қарсы қосады; 
тиеу қалтасына қуат береді. Пневматикалық және пневмомеханикалық 
флотациялық машиналарға ауа беру кіреді. Берілетін ауа мөлшері 
флотациялық машинаның пульпасымен толтырылғаннан кейін реттеледі. 
Пеногон Электр қозғалтқышын қосып, целлюлоза деңгейін, құм 
саңылауларының мөлшерін және ауа шығынын реттейді. Қойыртпақтың 
байланыс күбілеріне түсуіне қарай флотацияның негізгі және бақылау 
операцияларында реагентті қоректендіргіштерді синхронды жұмысқа қосады. 
Флотация машиналарының науаларына шайынды суды флотация 
операцияларында қойыртпақтың қалыпты тығыздығын қамтамасыз ететін 
мөлшерде көбік келіп түскен кезде бере бастайды. 

Флотациялық машиналар тоқтаған кезде қоректендіруді ажыратады 
және қойыртпақты флотациялық камералардан шамамен 15-25 минут ішінде 
шығарады. Қойыртпақтың түсуі тоқтаған кезде реагенттердің 
қоректендіргіштері тоқтатылады. Көбіктің науаларға түсуі тоқтағаннан кейін 
шайынды судың берілуі тоқтатылады. Флотация процесін басқарудың негізгі 
параметрі әртүрлі операциялардағы өнімдердің шығуы болып табылады. 
Флотацияның негізгі және бақылау операцияларында құнды минералдардың 
қалдықтармен жоғалуын болдырмау үшін барлық минералданған көбікті 
алып тастау қажет. Флотацияны тазарту жұмыстарында көбіктің жоғары 
қабатын сақтау ұсынылады, бұл сапалы концентраттарды алуға көмектеседі 
[15]. 

Пайдалы қазбаларды байытуға арналған қосалқы жабдықты 
пайдалану қағидалары. Көптеген байыту фабрикаларында сусыздандыру 
жабдықтарын пайдалану әр түрлі өнімдерді қоюландыруға және сүзуге 
байланысты шығындар жалпы шығындардың едәуір бөлігін құрайды. 
Сондықтан, тұндырғыш және сүзгі жабдықтарының максималды тиімділігін 
қамтамасыз ету айтарлықтай экономикалық маңызға ие. 

Қоюландыру. Қоюландырғышты іске қосу алдында қоюландырғыш 
күбісінде бөгде заттардың болмауын, көтеру механизмінің соңғы 
ажыратқыштарының жарамдылығын, тиеу қорабындағы тордың жай-күйін, 
қоюландырылған өнімді соратын сорғылардың жарамдылығын және жетекті 
қолмен айналдыру арқылы жетекті және жылжымалы ферманы айналдыру 
мүмкіндігін тексеру қажет. Қоюландырғыш келесі тәртіппен жұмысқа 
жіберіледі. Чан суды ағызу шегі деңгейіне дейін толтырады, есу фермасын 
қосады және тамақ береді. Қоюландырғышты тоқтатқан кезде қуат беруді 
тоқтатыңыз, қоюландырылған өнімді сорып алыңыз және есу фермасының 
жетегін өшіріңіз. 

Қоюландырғыш кенеттен тоқтаған кезде, оны іске қоспас бұрын, 
қалыңдатқыштың механизмін қолмен бұру керек. Егер жетек үлкен 
қиындықпен айналса, есу жақтауын 50-100 мм көтеру керек. Егер диск 
салыстырмалы түрде оңай айналса, қалыңдатқыш жұмысқа жіберіледі. Ескіш 
раманың бірнеше айналымынан кейін ол жұмыс жағдайына түсіріледі. 
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Қоюландырғышты қысқа уақытқа тоқтатқан кезде, алдымен есу білігі 
көтеріліп, қалыңдатқышты жұмысқа қосқаннан кейін есу жақтауын қалыпты 
күйге келтіру керек. Қоюландырылған өнімнің тығыздығы рұқсат етілгеннен 
жоғары болған кезде қоюландырылған өнімнің сорылуын арттыру және 
ескіш раманы қалыпты тығыздық алынғанға дейін көтеру, содан кейін 
раманы біртіндеп қалыпты жұмыс жағдайына дейін төмендету қажет. 
Перифериялық жетегі бар қоюландырғыштарда роликті тайғанау кезінде 
қоюландырғыштың шамадан тыс жүктелуін жою және жетек жақтауын 
металл заттармен жүктеу арқылы оның салмағын уақытша арттыру қажет. 
Қойылтқыштың қалыпты жұмыс режимін белгілеу кезінде қойылтқыш 
жетегінің рамасынан металл заттар алынуы тиіс. 

Сүзу. Вакуум-сүзгі қондырғысын іске қосу алдында сүзгілердің, сүзінді 
суды соруға арналған сорғылардың, вакуум-сорғының, ауа үрлегіштердің 
және құбыр жүйелерінің жарамдылығын тексеру қажет. Сүзгі ваннасында 
бөгде заттар болмауы керек, барлық крандар жабық болуы керек, сүзгі 
шүберегі зақымдалмауы керек, гидравликалық Ысырма шламнан 
тазартылып, сумен толтырылуы керек. Орнатуды кіргізбейді мынадай 
тәртіппен. Кіргізбейді жұмысын араластырғышқа толтырады ваннаға сүзгіні 
қойыртпақпен. Содан кейін сүзгілерден тұнбаны алып тастайтын 
конвейерлер қосылады. Сүзгі ваннасын 60 - 70% толтырған кезде сүзгі жетегі 
мен центрифугалық сорғы, қабылдағыштан сүзгі сорғысы, содан кейін 
вакуум сорғысы мен үрлеуші іске қосылады. Сүзгі қондырғысын іске 
қосқаннан кейін бақылау-өлшеу аппаратурасының жарамдылығына көз 
жеткізу және сүзгінің тазалығын тексеру қажет. Сүзгі қондырғысын 
тоқтатпас бұрын сүзгі ваннасына қуат беру тоқтатылады және ваннадағы 
барлық целлюлоза шығарылады. Содан кейін сүзгі жетегі, үрлеуші, вакуум 
сорғысы, центрифугалық сорғы тоқтатылып, конвейер соңғы рет өшіріледі. 

Вакуумдық сүзгі қысқа уақытқа тоқтаған кезде қуат беруді тоқтатып, 
сүзгі жетегін тоқтатып, вакуум мен Сығылған ауа құбырларындағы 
клапандарды жабу керек. Сүзгі ваннасында материалдың шөгуін болдырмау 
үшін араластырғыш тоқтатылмайды [5]. 

Кептіру және күйдіру жабдықтарын пайдалану. Алдында 
кептіргіштер кептіру агрегатын іске қосу арқылы оның барлық тораптары 
мен механизмдерінің жарамдылығын тексеру, оттықта газдар мен отынның 
жоқтығына көз жеткізу қажет. Қыздырғышты 10-15 минут бұрын тұтатпас 
бұрын, пешті желдету үшін түтін сорғышты және үрлеу желдеткішін қосу 
керек. Жеткілікті сирету болған кезде газ, мазут жеткізу желісінде ысырманы 
ашады немесе отын кеңістігіне қатты отын береді. Содан кейін кептіру 
қондырғысы іске қосылып, қыздырғыштар немесе саптамалар жағылады, 
қыздырғышқа ауа ағынын реттейді. Бұл ретте жалын түтіндемеуі және 
оттықтан ажырамауы тиіс. Қажетті температураға жеткеннен кейін пеште 
шикі материал кептіргішке беріледі. 

Кептіру агрегатын мынадай тәртіппен тоқтатады: шикі материалды 
беруді тоқтатады; қатты отынды, газды немесе мазутты беруді бөгейді; 
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Қоюландырғышты қысқа уақытқа тоқтатқан кезде, алдымен есу білігі 
көтеріліп, қалыңдатқышты жұмысқа қосқаннан кейін есу жақтауын қалыпты 
күйге келтіру керек. Қоюландырылған өнімнің тығыздығы рұқсат етілгеннен 
жоғары болған кезде қоюландырылған өнімнің сорылуын арттыру және 
ескіш раманы қалыпты тығыздық алынғанға дейін көтеру, содан кейін 
раманы біртіндеп қалыпты жұмыс жағдайына дейін төмендету қажет. 
Перифериялық жетегі бар қоюландырғыштарда роликті тайғанау кезінде 
қоюландырғыштың шамадан тыс жүктелуін жою және жетек жақтауын 
металл заттармен жүктеу арқылы оның салмағын уақытша арттыру қажет. 
Қойылтқыштың қалыпты жұмыс режимін белгілеу кезінде қойылтқыш 
жетегінің рамасынан металл заттар алынуы тиіс. 

Сүзу. Вакуум-сүзгі қондырғысын іске қосу алдында сүзгілердің, сүзінді 
суды соруға арналған сорғылардың, вакуум-сорғының, ауа үрлегіштердің 
және құбыр жүйелерінің жарамдылығын тексеру қажет. Сүзгі ваннасында 
бөгде заттар болмауы керек, барлық крандар жабық болуы керек, сүзгі 
шүберегі зақымдалмауы керек, гидравликалық Ысырма шламнан 
тазартылып, сумен толтырылуы керек. Орнатуды кіргізбейді мынадай 
тәртіппен. Кіргізбейді жұмысын араластырғышқа толтырады ваннаға сүзгіні 
қойыртпақпен. Содан кейін сүзгілерден тұнбаны алып тастайтын 
конвейерлер қосылады. Сүзгі ваннасын 60 - 70% толтырған кезде сүзгі жетегі 
мен центрифугалық сорғы, қабылдағыштан сүзгі сорғысы, содан кейін 
вакуум сорғысы мен үрлеуші іске қосылады. Сүзгі қондырғысын іске 
қосқаннан кейін бақылау-өлшеу аппаратурасының жарамдылығына көз 
жеткізу және сүзгінің тазалығын тексеру қажет. Сүзгі қондырғысын 
тоқтатпас бұрын сүзгі ваннасына қуат беру тоқтатылады және ваннадағы 
барлық целлюлоза шығарылады. Содан кейін сүзгі жетегі, үрлеуші, вакуум 
сорғысы, центрифугалық сорғы тоқтатылып, конвейер соңғы рет өшіріледі. 

Вакуумдық сүзгі қысқа уақытқа тоқтаған кезде қуат беруді тоқтатып, 
сүзгі жетегін тоқтатып, вакуум мен Сығылған ауа құбырларындағы 
клапандарды жабу керек. Сүзгі ваннасында материалдың шөгуін болдырмау 
үшін араластырғыш тоқтатылмайды [5]. 

Кептіру және күйдіру жабдықтарын пайдалану. Алдында 
кептіргіштер кептіру агрегатын іске қосу арқылы оның барлық тораптары 
мен механизмдерінің жарамдылығын тексеру, оттықта газдар мен отынның 
жоқтығына көз жеткізу қажет. Қыздырғышты 10-15 минут бұрын тұтатпас 
бұрын, пешті желдету үшін түтін сорғышты және үрлеу желдеткішін қосу 
керек. Жеткілікті сирету болған кезде газ, мазут жеткізу желісінде ысырманы 
ашады немесе отын кеңістігіне қатты отын береді. Содан кейін кептіру 
қондырғысы іске қосылып, қыздырғыштар немесе саптамалар жағылады, 
қыздырғышқа ауа ағынын реттейді. Бұл ретте жалын түтіндемеуі және 
оттықтан ажырамауы тиіс. Қажетті температураға жеткеннен кейін пеште 
шикі материал кептіргішке беріледі. 

Кептіру агрегатын мынадай тәртіппен тоқтатады: шикі материалды 
беруді тоқтатады; қатты отынды, газды немесе мазутты беруді бөгейді; 

 
 

кептірілген материалды кептіргіштен шығарады; тасымалдайтын және газ 
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және түтін сорғышты тоқтату; пештің бас жетегін ажырату. Газ пеші ұзақ 
уақыт тоқтаған кезде газ құбырларын бумен үрлеу, конденсаторларды 
конденсаттан тазарту, магистральдық газ құбырынан филиалға штепсель 
орнату қажет[5]. 

Өзін-өзі тексеруге арналған сұрақтар 
1. Жақты ұсатқыштарды пайдалану ережелерін айтыңыз? 
2. Конус ұсатқыштарын пайдалану ережелерін айтыңыз? 
3. Роликті ұсатқыштарды пайдалану ережелерін айтыңыз? 
4. Балғалы және роторлы ұсатқыштарды пайдалану ережелерін айтып 
берсеңіз? 
5. Електерді пайдалану ережелерін айтып берсеңіз? 
6. Барабан диірмендерін пайдалану ережелерін айтыңызшы? 
7. Жіктеуіштер мен жуу машиналарын пайдалану ережелерін айтыңызшы? 
8. Ортаауырлықты сепараторларды пайдалану ережелерін айтыңыз? 
9. Магниттік және электрлік сепараторларды пайдалану ережелерін айтыңыз? 
10. Флотациялық машиналарды пайдалану ережелерін айтыңызшы? 
11. Пайдалы қазбаларды байытуға арналған қосалқы жабдықты пайдалану 
қағидаларын айтыңызшы? 
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12. Кептіру және күйдіру жабдықтарын пайдалану ережелерін айтып 
берсеңіз? 

Әдебиет: негізгі. 15, қосымша 5. 
 

1.4 Кен байыту технологиясын жетілдіру. 
Өнеркәсіптік кәсіпорынның бәсекеге қабілетті стратегиялық 

болашағын қалыптастырудың негізгі шарттарының бірі оның инновациялық 
белсенділігі болуы мүмкін екені анық. Сондықтан кәсіпорында жаңа техника 
мен технологияны енгізу мәселесі өзекті және бүгінгі күні өте маңызды. 

Инновацияларды енгізудің мақсаты кен дайындауды қайта бөлудегі 
жабдықты жаңғырту, футерлеу сауытының материалын өзгерту есебінен 
ұсатқыштың ресурсын және өнімділігін арттыру бойынша өнеркәсіптік 
сынақтар нәтижелеріне талдау жүргізу, сондай-ақ футерлеу металының 
үлестік шығынын есептеу үшін әдістемені айқындау болып табылады. 

 
1.4.1 Пайдалы қазбаларды байытуға арналған ұсақтау цехындағы 

технологияны жаңғыртуды жобалау. 
Қайта өңделетін кен көлеміне тепе-тең әсер ететін кен дайындау 

процестерінің серпінді бағыттарындағы өсіп келе жатқан қажеттілікті ескере 
отырып, ұсақтау процестерінің бастапқы сатысындағы параметрлерін атап 
өту және ерекше назар аудару қажет. 

Байыту фабрикаларындағы ұсақтау процестерін талдай отырып және 
ұнтақтау агрегаттарын, електерді, конвейерлік және бункерлік 
шаруашылықтарды қамтитын негізгі және қосалқы жабдық ретінде жұмысты 
тұрақтандыруға назар аудара отырып, кен дайындауды қайта бөлуде 
жабдықты жаңғыртудың кейбір бағыттарын қарастыру қажет. 

Ұнтақтау процестерін тұрақтандырудың негізгі компоненттері 
ұсақталған кеннің сапасын жақсартуға, процестерді механикаландыруға және 
автоматтандыруға бағытталған. Фабрикаларды жобалау кезінде ДСК 
(ұсақтау-сұрыптау кешені) өнімділігін және ұсақтау өнімдерін жинақтаушы 
аралық бункерлерге сақтауды ескеру қажет, бұл қолданыстағы жабдықты 
ауыстыру және жаңғырту және ағымдағы жөндеу жұмыстары (ұсақтағыш 
плиталарды ауыстыру, конвейерлік шаруашылықтың тасымалдау таспаларын 
ауыстыру және т.б.) бойынша жоспарлы-алдын алу жұмыстарын одан әрі 
жүргізуді қамтамасыз етеді.  

Ұнтақтау бөлімшесінің диірмен ағындарындағы фабриканың 
өнімділігіне тікелей әсер ететін гранулометриялық құрамы бойынша белгілі 
бір параметрлерге қол жеткізуді қамтитын ұсақталған кеннің сапасы. Негізгі 
критерийлерді (көлем мен сапаны) салыстыра отырып, ұсақтау 
жабдықтарының негізгі тораптарын жобалау және орналастыру кезінде 
трактінің ұзындығы, конвейерлердің көлбеуі, ұсақталған кен қорын 
қамтамасыз ету бойынша ішкі ресурстар, сондай-ақ жеткізілетін шикізаттың 
сапасы мен қажеттілігі (кен денелерінің минералдануы, Бонд индексі 
бойынша кеннің физикалық-механикалық қасиеттері, Протодьяконов 
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бойынша кеннің беріктігі) сияқты мәселелердің барлық спектрін ескеру 
қажет. 

"Ақсу" және "кварцит төбешіктері" кен орындары кендерінің 
физикалық қасиеттері:  

- Жер асты өндіру кені (№38-40 бет) 
1 шынайы тығыздық      - 2,70 т/м3 
2 Протодьяконов шкаласы бойынша беріктік коэффициенті-17 - 19  
1) ылғалдылық;      3 - 5% 
4 көлемдік тығыздығы -400 мм     - 1,6 т/м3   

5 алтынның орташа мөлшері- - 2,0-3,0 г / т 
6 алтын алу - - 88,0% 
- Ашық кен өндіру кені ("Котенко" карьері»)  
1 шынайы тығыздық      - 2,65 т/м3 
2 Протодьяконов шкаласы бойынша беріктік коэффициенті-13-17  
1) ылғалдылық;      - 1,5 –2,5 % 
4 көлемдік тығыздығы -400 мм     - 1,6 т/м3   

5 алтынның орташа мөлшері- - 1,0-2,0 г / т 
6 алтын алу - - 85,0% 
- Жер асты өндірісінің сульфидті кені (ш. "Капитальная»)  
1 Шынайы тығыздық:      - 3,40 т/м3 
Заманауи инновациялық жабдықтардың сипаттамасы. 
Кен өндіру сатысында жұмыс істеп тұрған байыту фабрикаларында 

ұсақтау процестеріне қолданылатын бірнеше инновациялық 
технологияларды қарастырыңыз. Ұсатқыш түйіндері [1] соққы әсерін сезінеді 
және қатты тозуға ұшырайды. [2] конустық ұсатқыштар абразивті жыныспен 
үнемі байланыста болғандықтан тозуға ұшырайды және басқа түйіндермен 
салыстырғанда ең аз ресурсқа ие. Жөндеу шығындарын азайту және 
ұсатқыштардың футеровкалық құрыштарының қызмет ету мерзімін ұлғайту 
бойынша жұмыстар тау-кен кәсіпорнында тұрақты жүргізіліп отырғанына 
қарамастан, КМД-1750 ГР футеровкаларының ресурсы бір айдан аспайды, ал 
құрыш жиынтығының құны 5 млн теңгеге дейін жетеді. Сондықтан 
құрыштың тозуға төзімділігін арттыру өзекті мәселе болып табылады. 

Осы зерттеудің мақсаты қаптама сауытының материалын өзгерту 
есебінен ұсатқыштың ресурсын және өнімділігін арттыру бойынша 
өнеркәсіптік сынақтардың нәтижелерін талдау, сондай-ақ шегендеу 
металының үлестік шығынын есептеу әдістемесін айқындау болып табылады. 

Шегендеу сауыттары бар ұсақ ұсақтау ұсатқыштарын пайдалану 
олардың бастапқы кен мен дайын өнім бойынша айтарлықтай жоғары 
өнімділігін көрсетті. 

Алайда, ұсатқыштарды футеровкалау конструкциясы және "Hydroset" 
жүйесінде майдың рұқсат етілген қысымы кезінде түсіру саңылауының 
мөлшерін автоматты түрде қолдау жүйесі ұсынылған түсіру саңылауының 
көлемінде (15 мм) тұрақты жұмыс істеуге және айналымдағы жүктемені 60-
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80% деңгейінде ұстап тұруға мүмкіндік беретін ұсақталған өнімнің кепілдік 
берілген ірілігіне қол жеткізуге мүмкіндік бермеді. 

Ұсатқыштарды ұзақ уақыт пайдалану барысында КМД-1750 
ұсатқыштың астын сызу ақырына дейін тозуға ұшырайтыны анықталды, бұл 
ұсатқыштардың авариялық тоқтауына және тұтастай ұсату сызығына (1.42-
сурет) 450 сағаттан аз құрыш жинағының орташа істелген жұмысы кезінде 
әкеледі. 

 
1.42-сурет - КМД-1750 ұсатқыш конструкциясының шегендеу сақинасының 

(А) және ұсақтау конусының (б) тозуы 
КМД-1750 ұсатқыш конструкциясының шегендеу сақинасы мен 

ұсатқыш конусының тозу шамасы мен сипатын анықтау үшін тозған 
сауыттар қабырғаның қалдық қалыңдығын өлшеу үшін конустың құрауышы 
бойынша кесілген. Құрыш сызбаларында статистикалық мәліметтер 
жинақталғаннан кейін тозудың тән аймақтары көрсетілген (1.43-сурет). 

Құрыш жиынтықтарының тозу сипатын талдау негізінде EEF/EF 
төсеніш сақинасының жоғарғы бөлігі тозуға дейін ең аз ресурсқа ие екендігі 
анықталды. Шегендеу сақинасының жіңішке қабырғалы негізі қаптаманың 
жоғарғы бөлігінде тозған, соның соңы сегменттердің бөлінуіне жеткізеді. 
Егер мұндай өткір элементтер үлкен көлемді өнім конвейеріне түссе, 
конвейер лентасы зақымдалуы мүмкін.  

Қаптама сақинасының ресурсын ұлғайту үшін комбинаттың жөндеу 
кешенінің мамандары қабырға қалыңдығын 30 мм және биіктігін 100 мм 
(жеңнің жоғарғы бөлігінде) ұлғайту, сондай-ақ ұсақтау камерасының 
геометриясын өзгерту арқылы осы төсеніш сақинасын жаңартуды ұсынды. 

 
1.43-сурет КМД-1750 ұсатқыш конструкциясының шегендеу сақинасының 

(А) және ұсақтау конусының (б) тозу шамасы мен сипатын айқындау 
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Шағын ұсақтағыш ұсатқыштарды қаптауға арналған тозуға төзімді 
құюдың құрамы [4, 5] құрыш өндірушілердің өндірісінің құпиясы болып 
табылады. Алайда, KMD-1750 ұсатқышының құрышы 13-14% марганец бар 
жоғары марганецті болаттан жасалғаны белгілі, бұл төсенішке жоғары 
механикалық және пайдалану қасиеттерін береді. Мұндай Болаттың 
қаттылығы шамамен 200-220 НВ құрайды. 

Бұл болат, жоғары тұтқырлыққа ие, қысым мен соққының әсерінен 
материалдың пайда болуына қабілетті, оның беткі қаттылығы 550-600 HB 
(56-59 HRc) дейін, ал материалдың орташа ұсақталуымен 350-500 HB (38-51 
HRc) дейін артады. 

Мұндай болатты таяз ұсақтауда қолданған кезде, өзара әрекеттесудің 
шамалы кинетикалық энергиясына байланысты іс жүзінде мүмкін емес. 

Яғни, ол орташа және үлкен ұсақтау үшін жақсы, ал ұсақ фракцияның 
болуы тек беткі тозуды арттырады, өйткені ол абразия үшін жұмыс істейді. 
Жаңа құрыштарда құрамында 18% – ға жуық марганец бар болатты қолдану 
ұсынылды, ол үлкен қаттылыққа ие-230-240 НВ, бұл тозуға төзімділікті 
едәуір арттырады және нәтижесінде төсеніштің қызмет ету мерзімін 
арттырады. 

"Қазақалтын ТКМК" АҚ ұсынысы бойынша Sandvik компаниясы 
конструкторлық құжаттама әзірледі және 15 жиынтық көлемінде өзгертілген 
геометриясы бар және материалдың қаттылығы жоғары КМД-1750 конустық 
ұсатқыштарына арналған HR/HC эксперименттік футеровка дайындады. 

Жаңа құрыштары бар ұсатқышты өнеркәсіптік сынау кезінде орташа 
түсіру саңылауы Hydroset 5,0-5,8 МРа қысымында 10,5-21,5 мм шегінде 
болды. Пайдаланудың бастапқы кезеңінде (100-150 сағатқа дейін) Үгіткіш 
жетегі тұтынатын орташа қуат 350-500 кВт деңгейінде болды. Қуатта ірілігі 
70 мм-ден асатын кен кесектерінің болуына байланысты мезгіл-мезгіл 
қуаттың 250-220 кВт-қа дейін төмендеуі байқалды, бұл материалдың ұсақтау 
камерасына өтуі үшін өте маңызды өлшем болды. Осы сәтте Hydroset 
жүйесінде қысымның үлкен ауытқуы байқалды. Шегендеу сақинасындағы 
шығыршықтың тозуына қарай ұсатқыштың қоректенуінде ірі кесектердің 
болуы ұсатқышқа материалдың түсуін шектемеді және кейінгі уақытта 
тұтынылатын қуат 400-600 кВт құрады. 

Эксперименттік партиядан екі жиынтықты сынағаннан кейін 
конструкция жетілдірілді – шегендеу сақинасындағы шығыңқы жерді азайту 
(кесу) жолымен ұсақтау камерасының профилі түзетілді. 

Бұл ұнтақтағыштардың өнімді жұмыс кезеңін ұлғайтуға және ұсақтау 
көрсеткіштерін біршама жақсартуға мүмкіндік берді. 

Барлық сынаулар "Автонагрузка" режимінде hydroset 5,8 МРа 
жүйесіндегі қысым бойынша ең жоғары қойылған тапсырма және 20х20 мм 
ұяшығы бар бір елегі бар 2yz1542 діріл елегіне ұсақталған өнімді елеумен 
600 кВт жетектің ең жоғары қуаты кезінде жүргізілді.  Надрешетная кені 
КМД 1750 ГР ұсақ ұсақтау ұсатқышына түседі, онда ірілігі 10-15 мм дейін 
ұсақталады және №5 конвейерге түсіріледі(В=800мм, L=31). Шешім 
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астындағы өнім-10 мм № 7 конвейерге түседі (B=600 мм, L =8), сонымен 
қатар эструс арқылы №5 конвейерге түседі. №5 конвейерден кен № 6 
конвейерге түседі(В=800 мм, L = 32), №6 конвейерден кен № 4 конвейерге 
түседі (В=800 мм, L = 62).  №4 Конвейер ұнтақтау бөлімшесінің 
бункерлерінің үстінде орналасқан, оған түсіру арбасы орнатылған, оның 
көмегімен кен бункерлерге түсіріледі. 

Технологиялық сынақтардың нәтижелері 

 
1.43-сурет - Сынақтардың сапалық көрсеткіштері 

 
HR/HC / 68 құрыштарын 15х15 ММ електермен бірге қолдану (1.43-

сурет) мүмкіндік береді: 
* КСМД учаскесінің бөлімшесінің HR/HC/68 броньдарымен КМД 

ұсатқыштарының ұсақталған өнімінің ірілігін 11,2 мм-ге дейін төмендету, 
бұл қатардағы көрсеткіштен (11,9 мм) 5,9% - ға жақсы); 

* EEF / EF / 60 құрыштарымен ұсақ ұсақтау жұмысы кезінде 6,7 мм-ге 
қарсы МКД учаскесінің тақтай астындағы өнімінің ірілігін 6,5 мм-ге (3%) 
дейін төмендету; 

* ескі төсемдердегі жұмыспен салыстырғанда айналымдағы жүктемені 
14% - ға (салыстырмалы 18,4%) төмендету. 

Жалпы, бұл қамтамасыз етеді: 
* ұсақ ұсақтау фронтының резерві және ҰСАТҚЫШТАРДЫҢ тұрып 

қалуын төмендету 
ұсақ ұсақтау бункерлерінде орын болмауына байланысты; 

* торап үстіндегі өнімнің конвейер жүктемесін азайту және учаскенің 
тұрақты жұмысы. 

Ресурстық және механикалық сынақтардың нәтижелері 
Қару-жарақтың тәжірибелік партиясын қолдану көрсеткіштері ескі 
төсенішпен салыстырғанда оң нәтиже берді (4-сурет): 

* дайын сынып бойынша өнімділік 438 т/сағ-тан 464 т/сағ-қа дейін өсті; 
* HR/HC / 68 құрыштарының орташа жұмыс істеуі 547 сағатты, 

жүктеме астында - 509 сағатты құрады. Бұл жүктеме астында KMD-1750 
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* ұсақ ұсақтау фронтының резерві және ҰСАТҚЫШТАРДЫҢ тұрып 

қалуын төмендету 
ұсақ ұсақтау бункерлерінде орын болмауына байланысты; 

* торап үстіндегі өнімнің конвейер жүктемесін азайту және учаскенің 
тұрақты жұмысы. 

Ресурстық және механикалық сынақтардың нәтижелері 
Қару-жарақтың тәжірибелік партиясын қолдану көрсеткіштері ескі 
төсенішпен салыстырғанда оң нәтиже берді (4-сурет): 

* дайын сынып бойынша өнімділік 438 т/сағ-тан 464 т/сағ-қа дейін өсті; 
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жүктеме астында - 509 сағатты құрады. Бұл жүктеме астында KMD-1750 
 

 

ұсатқышының орташа жұмыс уақытынан едәуір жоғары-439 сағат. Бұл ретте 
ескі құрыштың 400 сағаттан астам жұмыс істеуі бар ұсатқышты пайдалану, 
әдетте, техникалық жай-күйі бойынша ескертулермен (құрышпен бекіту 
бұрандаларының бұзылуы) жүргізілді); 

 
1.44-сурет - Сынақтардың пайдалану көрсеткіштері 

 
* қабырғаның қалдық қалыңдығы жаңа және ескі төсеу 

конструкциялары үшін 87 мм болды, бұл жарықтардың пайда болуы және 
бекіту болттарының бұзылуы сияқты техникалық ақауларға байланысты 
құрыштың мерзімінен бұрын ауыстырылуын білдіреді. 

Тез тозатын бөлшектердің ресурсын теориялық анықтау әдістемесінің 
жоқтығынан өнеркәсіптік тәжірибеде негізінен эмпирикалық зерттеу әдістері 
қолданылады [7]. 

Алайда, ұсатқыштардың қаптамалық қорғанысының жаңа 
конструкцияларын жобалау немесе құрыш жеткізушілерден ұсыныстарды 
қарау кезінде ресурстың инженерлік есебі экономикалық есептеулер мен 
шешім қабылдауға негіз бола алады. 

Ұсақтау процесінің көп факторлы сипаты математикалық модельді 
жасауды қиындатады, оның талдауы төсеніш құрышы ресурсының оның 
тозуға төзімді материалының қасиеттеріне, кеннің беріктігіне, 
ұнтақтағыштың құрылымдық және режимдік параметрлеріне тәуелділігін 
анықтауға мүмкіндік береді. 

Металл модельдердің абразивті материалмен (металл шыбықтар, 
дискілер, сақиналар - абразивті мата, кварц құмы, қиыршық құм қоспасы 
және т.б.) абразивтік тозуын әйгілі қолданбалы зерттеулерде құрылғылар 
тозудың физикалық мәніндегі басты нәрсені көрсетеді деп саналады: 
чиптерді бөліп алу арқылы кварцтың металл бетіне кесу немесе тырнау 
әрекеті. 

Бөлшектер мен бөлшектердің өткір шығыңқы жерлерінің бұзылуы 
немесе белгілі бір салыстырмалы енгізу тереңдігінде пайда болатын 
монолитте соңғылардың бекітілуінің бұзылуы пластикалық 
деформацияланған металл көлемінің тұрақтылығын, ал металл бөлшектерінің 
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бөлінуіне әкелетін өзара әрекеттесулер санының тұрақтылығын – 
қарастырылған жағдайларға тән тозуды тұрақтандыруды анықтайды. 

Қайталанған пластикалық деформациялар кезінде тозу ондық және 
одан да көп деформацияланған металдың едәуір үлкен көлеміне және оның 
бұзылуына әкелетін циклдердің аз санына байланысты қайталанатын 
серпімді деформациялар кезінде тозудан асып түседі. Сондықтан 
ұнтақтағыштардың жұмыс мүшелері тозған кезде пластикалық 
деформациялар шешуші рөл атқарады. 

Деформацияланған металдың көлемін есептеу [15] абразивті бөлшектер 
мен бөлшектердің шығыңқы бөліктерін жою процесімен байланысты. 
Абразивті бөлшектер мен кесектердің шығыңқы бөліктерінен болатын 
зақымданудың тәуелсіздігі туралы тозудың шаршау теориясы гипотезасы 
және оларды сызықтық жинақтау негізінде уақыт бірлігіне жұмыс 
органдарының деформациясын тудыратын бөлшектердің немесе шығыңқы 
бөліктердің санын және жұмыс органдарының металының бұзылуына 
әкелетін тозған бетімен өзара әрекеттесу санын анықтауға дейін азаяды. 

Ш. Каржавин және А. P нақты ағынын анықтау үшін Зимин өрнекті 
ұсынады: 

P = 52,8·106·π·К1·R3· σcж· D2к · bp· n · fк· γм·ctg γк / 
/Ки·(10·НВ)2,5· d2

св·Q· nр·(bp+2· e·cos γк), 
мұндағы K1 - нақты шығынның есеп-ке қатынасын сипаттайтын түзету 
коэффициенті; R - ұсатылған материал бөлшегімен құрыштың деформация 
нүктесінің радиусы; σcж - темірлі кварциттер үшін сығуға беріктік шегі; Dк - 
ұсатқыш конустың негізінің диаметрі; bp - түсіру саңылауының мөлшері; e - 
эксцентриситет (ұсатқыш конустың және ұсатқыш конусының осьтері 
арасындағы қашықтық); n - конустың айналу жиілігі; fк - жыныстың Болат 
туралы үйкеліс коэффициенті; γм - Болаттың тығыздығы; γк - конус негізінің 
бұрышы; Ки - ұсатқыштарды пайдалану коэффициенті; НВ - бринель 
бойынша құрыштың қаттылығы; dсв - ұсату өнімінің орташа өлшенген 
мөлшері; q - ұсатқыштың өнімділігі; пр - құрышпен металдың бұзылуына 
әкелетін циклдар саны. 

Бұл өрнекті жабдықтың белгілі бір түріне және өңделетін материалға 
K1 коэффициенті арқылы бейімдеуге болады. K1 түзету коэффициентінің 
мәнін анықтау ұсатқыштарды пайдаланудың нақты жағдайларында тозуды 
бақылау және құрыштың қызмет ету мерзімі бойынша статистикалық 
материалдарды өңдеу негізінде орындалды. Кварциттерді ұсақ ұнтақтау 
сатысы үшін КМА интерполяциясы K1 = 1,32 мәнін алды. 

Ұсатқыш КМД 1750 гр қаттылығымен НВ 220 және өнімділігімен Q = 
438 т/сағ ұсынылған формула бойынша ұсақталған өнімнің тоннасына p = 13 
г/т мәнін, ал HR/HC/68 құрышымен НВ 240 қаттылығымен және 
өнімділігімен Q = 465 т/сағ – p = 9,8 г/т мәнін көрсетті. 

Бұл ұнтақтағыштарды пайдалану тәжірибесі ресурстарды өндіру 
кезінде құрыш бастапқы массаның орта есеппен 30% тозатынын көрсетеді. 
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сатысы үшін КМА интерполяциясы K1 = 1,32 мәнін алды. 

Ұсатқыш КМД 1750 гр қаттылығымен НВ 220 және өнімділігімен Q = 
438 т/сағ ұсынылған формула бойынша ұсақталған өнімнің тоннасына p = 13 
г/т мәнін, ал HR/HC/68 құрышымен НВ 240 қаттылығымен және 
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кезінде құрыш бастапқы массаның орта есеппен 30% тозатынын көрсетеді. 

 
 

Құрыш жиынтығының бастапқы массасын біле отырып, металлдың нақты 
шығыны мен өнімділігін төсеніш ресурсын анықтауға болады. 

Сонымен, ескі және жаңа төсеніштердің жұмыс ресурсын есептеу [16] 
KMD ұсатқыштары сәйкесінше 427 және 533 сағатты көрсетеді. Осы 
мәндерді ресурстың нақты көрсеткіштерімен (439 және 509 сағат) салыстыра 
отырып, ауытқуларды анықтауға болады, олардың мәні сәйкесінше 2,7 және 
4,7% құрайды. 

Жаңа конструкцияның құрыштарын қолданудың экономикалық әсерін 
есептеу ұсатқыштарды қайта футерлеуге жұмсалатын шығындарды азайту 
және КМД ұсатқыштарынан кейін ұсатылған кеннің гранулометриялық 
құрамын жақсарту есебінен темір кені концентратының өзіндік құнын 
төмендетуді айқындауға негізделген. 

1.34-кесте-жаңғыртудың техникалық-экономикалық көрсеткіштері 

Атауы 

Жұмыс 
уақыты, 

с 
 

Ұсақта-
ғыштар 
өнімді-
лігі, т/с 

 
 
 

Концентрат 
бойынша 
жылдық  

өнімділік,  
т/жыл 

 
 
 

Бір ұсатқышқа 
бір комплектті 
бронь жиын-

тықтары, дана 
 
 

Қайта фу-
теровкалау-
ға  қаржы-
ландыру-

дың жалпы 
шығыны, 

млн. 
теңге/жыл 

Концентрат
тың өзіндік 
құны, теңге 

/ т 
 

КМД-1750 
футеровкасы 439 438 16,073 · 106 15 150 925 

HR/HC/68 509 464 16,114 · 106 13 130 922 
Ауытқу 30 26 0,041 · 106 2 20 3,0 

1 күнтізбелік жыл ішінде KMD-1750 439 сағ ұсатқышты бір 
ұсақтағышқа төсеу кезінде сізге 15 жиынтық қажет, ал Hr/HC/68-13 
футерлері 509 сағ. Бір ұсатқышты пайдалануға үнемдеу құрыштың бір 
жинағының құны 950 мың теңге болғанда 2 жиынтықты құрайды., ауыстыру 
жұмыстары-50 мың теңге. 

 
1.45-сурет - Техникалық-экономикалық көрсеткіштерді графикалық бейнелеу 
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КМД ұсатқыштардың сауыт профилін өзгерту кезінде 
гранулометриялық құрамды жақсарту есебінен концентрат бойынша 
диірмендердің өнімділігін арттыру жылына 41 мың тоннаға дейін жетеді. 

КМД ұсатқыштарын жаңғыртуға дейінгі концентраттың өзіндік құны 
925 теңгені құрайды./ т, ал жаңғыртудан кейін - 922 теңге./ т. Экономикалық 
әсерді есептеу үшін техникалық-экономикалық көрсеткіштердің нәтижелері 
кестеде жинақталған және 1.45-суретте графикалық түрде бейнеленген. 

Кен қозғалысын тұрақтандыру. Кен орындарын игеру бойынша 
кейбір аудандардағы күрт континентальды климатты ескере отырып, 
фабрикаларға шикізат жеткізу кезінде маңызды аспект оның жоғары 
құрамымен сипатталатын кеннің ылғалдылығы болып табылады. 

Күзгі-қысқы кезеңде кенді дайындау және мұздату қажеттілігімен кенді 
қатарларды жинау және қалыптастыру үшін қолайсыз жағдайлар жасалады, 
бұл кейіннен кенді ұсақтау жолымен тасымалдау кезінде негізгі жағымсыз 
өлшем болып табылады. 

Атап айтқанда, осы мәселелерді шешу үшін жоғары беріктігі бар 
полимерлерден жасалған композиттік материалды кен орындарында, қайта 
тиеу тораптарында соққыға қарсы негіз ретінде пайдалану ұсынылды. Бұл 
материалдардың негізгі сапасы-олардың руда бетінде кептелудің болмауы, 
бұл руда поликерамикалық төсем бетінен толық бөлінуді қамтамасыз етеді. 
Бұл әзірлемелер қиыр солтүстік жағдайында мамандандырылған тау-кен 
компанияларында өзін жақсы көрсетті.  

Құрамына берік поликерамикалық құрамдастар кіретін композитті 
материалды пайдалану кенді дайындаудың аралық бөліністерінде кенді 
тасымалдау және қозғалысы жөніндегі негізгі проблеманы шешеді, бұл өз 
кезегінде кенді диірмендердің қоректенуінде үздіксіз қамтамасыз ету, 
Технологиялық жабдықта кенді массалардың жабысуы, технологиялық 
жабдықты шикізатпен толық жүктеу, КИО (жабдықты пайдалану 
коэффициенті) 97% - ға дейін ұлғайту мәселелерін жояды. 

Ұсақтағыш плиталардың құрылымдық ерекшеліктері жетекші 
өндірістердің жұмысын қолдана отырып және технологиялық параметрлерді 
талдай отырып, ұсақтағыш агрегаттардың құрылымдық ерекшеліктерін 
ескере отырып, ұсақтау кезінде кен шикізатының бұзылуының ерекшелігі 
жағдайында ұсақтағыш компоненттер мен ұнтақтағыш түйіндерінің бетін 
өзгертуге болады. Атап айтқанда, ұсақтау кезінде біртекті массаға қол 
жеткізу үшін. Ұсақтағыш плиталардың жаңартылған дизайнын, атап 
айтқанда ұсақтағыш конустың көлбеу бұрышы мен бетінің өзгеруін қолдана 
отырып, ұсақтау процестерінің оң динамикасы болып табылатын ұсақталған 
кеннің гранулометриялық құрамы бойынша берілген Шығыс класының 
ұлғаюымен "жұқа" ұсақтауға қол жеткізіледі. 

Ұсақталған кеннің сапасы. "Тұйықталған" ұсақтау циклі Кен 
дайындау бөліністерінде "тұйықталған" циклде ұсақтаудың 
технологиялық процесі кеңінен қолданылады. Осы процестің негізгі 
мақсаты "бақылау" елеуішімен аппараттардың технологиялық тізбегін байлау 
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КМД ұсатқыштардың сауыт профилін өзгерту кезінде 
гранулометриялық құрамды жақсарту есебінен концентрат бойынша 
диірмендердің өнімділігін арттыру жылына 41 мың тоннаға дейін жетеді. 

КМД ұсатқыштарын жаңғыртуға дейінгі концентраттың өзіндік құны 
925 теңгені құрайды./ т, ал жаңғыртудан кейін - 922 теңге./ т. Экономикалық 
әсерді есептеу үшін техникалық-экономикалық көрсеткіштердің нәтижелері 
кестеде жинақталған және 1.45-суретте графикалық түрде бейнеленген. 

Кен қозғалысын тұрақтандыру. Кен орындарын игеру бойынша 
кейбір аудандардағы күрт континентальды климатты ескере отырып, 
фабрикаларға шикізат жеткізу кезінде маңызды аспект оның жоғары 
құрамымен сипатталатын кеннің ылғалдылығы болып табылады. 

Күзгі-қысқы кезеңде кенді дайындау және мұздату қажеттілігімен кенді 
қатарларды жинау және қалыптастыру үшін қолайсыз жағдайлар жасалады, 
бұл кейіннен кенді ұсақтау жолымен тасымалдау кезінде негізгі жағымсыз 
өлшем болып табылады. 

Атап айтқанда, осы мәселелерді шешу үшін жоғары беріктігі бар 
полимерлерден жасалған композиттік материалды кен орындарында, қайта 
тиеу тораптарында соққыға қарсы негіз ретінде пайдалану ұсынылды. Бұл 
материалдардың негізгі сапасы-олардың руда бетінде кептелудің болмауы, 
бұл руда поликерамикалық төсем бетінен толық бөлінуді қамтамасыз етеді. 
Бұл әзірлемелер қиыр солтүстік жағдайында мамандандырылған тау-кен 
компанияларында өзін жақсы көрсетті.  

Құрамына берік поликерамикалық құрамдастар кіретін композитті 
материалды пайдалану кенді дайындаудың аралық бөліністерінде кенді 
тасымалдау және қозғалысы жөніндегі негізгі проблеманы шешеді, бұл өз 
кезегінде кенді диірмендердің қоректенуінде үздіксіз қамтамасыз ету, 
Технологиялық жабдықта кенді массалардың жабысуы, технологиялық 
жабдықты шикізатпен толық жүктеу, КИО (жабдықты пайдалану 
коэффициенті) 97% - ға дейін ұлғайту мәселелерін жояды. 

Ұсақтағыш плиталардың құрылымдық ерекшеліктері жетекші 
өндірістердің жұмысын қолдана отырып және технологиялық параметрлерді 
талдай отырып, ұсақтағыш агрегаттардың құрылымдық ерекшеліктерін 
ескере отырып, ұсақтау кезінде кен шикізатының бұзылуының ерекшелігі 
жағдайында ұсақтағыш компоненттер мен ұнтақтағыш түйіндерінің бетін 
өзгертуге болады. Атап айтқанда, ұсақтау кезінде біртекті массаға қол 
жеткізу үшін. Ұсақтағыш плиталардың жаңартылған дизайнын, атап 
айтқанда ұсақтағыш конустың көлбеу бұрышы мен бетінің өзгеруін қолдана 
отырып, ұсақтау процестерінің оң динамикасы болып табылатын ұсақталған 
кеннің гранулометриялық құрамы бойынша берілген Шығыс класының 
ұлғаюымен "жұқа" ұсақтауға қол жеткізіледі. 

Ұсақталған кеннің сапасы. "Тұйықталған" ұсақтау циклі Кен 
дайындау бөліністерінде "тұйықталған" циклде ұсақтаудың 
технологиялық процесі кеңінен қолданылады. Осы процестің негізгі 
мақсаты "бақылау" елеуішімен аппараттардың технологиялық тізбегін байлау 

 
 

арқылы біртекті калибрленген ұсақталған кен бөлігіне қол жеткізу болып 
табылады. Кейбір кен денелерінің сыну құрылымын ескере отырып, бұл 
технологиялық схема кейінгі технологиялық процестер алдындағы негізгі 
шешім болып табылады, атап айтқанда ұнтақтау бөліністерінде пульпа 
дайындау процестері, атап айтқанда, ұнтақтау агрегаттарына (диірмендерге) 
кенді біркелкі және үздіксіз беру, бұл өз кезегінде ұнтақтау ағындарындағы 
диірмендердің өнімділігін шамамен 5-7% - ға арттырады.  

Жобалау кезінде ұсақтаудың "тұйық" циклын пайдалануды немесе 
жаңғыртудан кейін жұмыс істеп тұрған зауыттарда енгізуді ескере отырып, 
ҚИО-ға перасчеттегі өндіріс көлемінің (жабдықты пайдалану коэффициенті) 
оң әсерін және өсімін береді.  

Қорытындылар 
1. "Қазақалтын ТКМК" АҚ мамандары мен "SANDVIK" компаниясы 
жаңғыртқан КМД ұсатқыштардың тәжірибелік құрыштарының партиясын 
өнеркәсіптік сынау нәтижелері бойынша жаңа конструкция өндірісте 
пайдалануға ұсынылады. 
2. КМД-1750 ұсатқыштың футеровкасын HR/HC/68 футировкасына 
ауыстыру ұсақтау технологиясының сапалық көрсеткіштерін жақсартты: 
дайын сынып бойынша өнімділік 5,9% - ға өсті, ұсатылған өнімнің ірілігі-
ұсатылған өнімнің 5,9% - ға, ұсатылған өнімнің ірілігі 3% - ға төмендеді, 
айналымдағы жүктеме 14% - ға (салыстырмалы 18,4% - ға) азайды. 
3. Жаңа HR/HC / 68 құрыштарының орташа жүктемесі 509 сағатты, ескі KMD 
ұсатқышы - 1750-439 сағатты құрады. 
4. КМД-1750 ұсатқыштарының футеровкасын жаңғыртудан түсетін жылдық 
экономикалық тиімділік бір тонна концентраттың өзіндік құны арқылы 
есептегенде 48 млн теңгеден асады. 
5. КМА алтын кварциттеріне арналған ұсақ ұсақтайтын конустық 
ұсатқыштарға бейімделген, құрыштың нақты шығынын анықтау әдістемесі 
табақтардың тәжірибелік партиясын өнеркәсіптік сынау процесінде 
ресурстардың нақты көрсеткіштерімен жақсы нәтиже берді (ауытқулар 5% - 
дан аспайды). 
 

1.4.2 Пайдалы қазбаларды байытуға арналған ұнтақтау цехындағы 
технологияны жаңғыртуды жобалау 

 
Осы қайта бөлу бойынша күрделі шығындар мен пайдалану 

шығыстары жалпы фабрикадан 70% - ға дейін жетуі мүмкін. Тегістеу 
металдың көп тұтынылуына байланысты. Кендерді ұсақтау кезінде 
ұсақтайтын денелер мен шегендеу плиталарының тозуы 1 тонна кенге 0,4-3,0 
кг құрайды. 

Осыған байланысты кен дайындауға және әсіресе ұнтақтауға 
жұмсалатын жалпы шығындарды азайту пайдалы қазбаларды байыту 
технологиясындағы маңызды міндет болып табылады. Ұсақтау процесін 
қарқындатудың негізгі жолдары жалпыға мәлім және өнімділікті арттырумен, 
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үлестік шығыстарды (әсіресе электр энергиясын) төмендетумен, 
технологиялық схемаларды жетілдірумен және процестерді басқаруды 
жақсартумен байланысты. Кен дайындау процесінің стационарлық емес 
жұмыс режимімен сипатталатын іске қосу-баптау кезеңіндегі оңтайлы жұмыс 
режиміне технологиялық схеманы басқару және шығару әсіресе қиын. 

Ұсақтау және қойыртпақ дайындау процестерін жаңғырту және 
жетілдіру кейіннен дайын өнімді шығару сапасына, толассыз алуды 
арттыруға, фабрикалардың одан арғы негізгі процестерінде металлургиялық 
жабдықтың тозуына жауап беретін негіз қалаушы процестер болып 
табылады. 

Ұнтақтау процестерінің негізгі көрсеткіштері 74 мкм класы бойынша 
Елек талдауларымен сипатталатын қайта өңделетін кеннің көлемі және 
ұнтақтау сапасы болып табылады. Кенді ұнтақтау процесі спиральды 
классификатордағы және гидроциклондардағы диірмендердің шығуын 
жіктеумен екі сатылы ұсақтауды, тұндыру машиналарындағы ұсақталған 
кенді ауырлатуды қамтиды. 

Ірілігі 20 мм кенді ұнтақтаудың бірінші кезеңі спиральді жіктеуіші бар 
тұйық циклде жұмыс істейтін торы бар шарлы диірменде жүргізіледі. Бірінші 
сатыдағы диірмендерден ұсақталған кен гравитациялық концентрат алу үшін 
тұндыру машиналарында гравитациядан өтеді.классификатордың құмдары 
диірменнің айналмалы жүктемесі, гидроциклондардағы разряд – қуат 
классификациясы болып табылады.  

Ұсақтаудың екінші кезеңі орталық түсірумен шарлы диірмендерде 
жүргізіледі, оның қоректенуі ұсақтаудың бірінші сатысындағы диірмендердің 
жіктеуіштерін гидроциклондау құмдары болып табылады.  Ұнтақтаудың 2-ші 
сатысындағы диірмендерді ағызу гидроциклондарға жіктеуге жіберіледі. 

Құрамында 80% - дан кем емес дайын сыныбы бар гидроциклондарды 
ағызу ұсақ жоңқаны бөлу үшін барабанды елекке және одан әрі 
қоюландыруға түседі. 

Схемада технологиялық ерітінділердің айналымы қарастырылған. 
Қалыңдатқыштың төгілуін тегістеу-жіктеу цикліне қайтару. Тегістеу және 
жіктеу параметрлері мен режимі кестеде келтірілген. 1.35 

 
1.35-кесте - Ұнтақтау және жіктеу параметрлері мен режимі: 

Параметрлер мен режимдер Ұнтақтау кезеңдері 
1 кезең 2 кезең 

Ұнтақтау 
Ұнтақтау режимі 
Диірмен түрі   
Диірмендердің өнімділігі, т / сағ 
Диірменнің бастапқы қоректену ірілігі, мм 

 
 
Шарлы МШР 
12-18 
-15 

 
 
Шарлы МШЦ 
14-25 
-1,0 

Кенді ұсақтаудың соңғы ірілігі, мм 
Айналым жүктемесінің көлемі, % 
Диірмендерді шарлармен толтыру  
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үлестік шығыстарды (әсіресе электр энергиясын) төмендетумен, 
технологиялық схемаларды жетілдірумен және процестерді басқаруды 
жақсартумен байланысты. Кен дайындау процесінің стационарлық емес 
жұмыс режимімен сипатталатын іске қосу-баптау кезеңіндегі оңтайлы жұмыс 
режиміне технологиялық схеманы басқару және шығару әсіресе қиын. 

Ұсақтау және қойыртпақ дайындау процестерін жаңғырту және 
жетілдіру кейіннен дайын өнімді шығару сапасына, толассыз алуды 
арттыруға, фабрикалардың одан арғы негізгі процестерінде металлургиялық 
жабдықтың тозуына жауап беретін негіз қалаушы процестер болып 
табылады. 

Ұнтақтау процестерінің негізгі көрсеткіштері 74 мкм класы бойынша 
Елек талдауларымен сипатталатын қайта өңделетін кеннің көлемі және 
ұнтақтау сапасы болып табылады. Кенді ұнтақтау процесі спиральды 
классификатордағы және гидроциклондардағы диірмендердің шығуын 
жіктеумен екі сатылы ұсақтауды, тұндыру машиналарындағы ұсақталған 
кенді ауырлатуды қамтиды. 

Ірілігі 20 мм кенді ұнтақтаудың бірінші кезеңі спиральді жіктеуіші бар 
тұйық циклде жұмыс істейтін торы бар шарлы диірменде жүргізіледі. Бірінші 
сатыдағы диірмендерден ұсақталған кен гравитациялық концентрат алу үшін 
тұндыру машиналарында гравитациядан өтеді.классификатордың құмдары 
диірменнің айналмалы жүктемесі, гидроциклондардағы разряд – қуат 
классификациясы болып табылады.  

Ұсақтаудың екінші кезеңі орталық түсірумен шарлы диірмендерде 
жүргізіледі, оның қоректенуі ұсақтаудың бірінші сатысындағы диірмендердің 
жіктеуіштерін гидроциклондау құмдары болып табылады.  Ұнтақтаудың 2-ші 
сатысындағы диірмендерді ағызу гидроциклондарға жіктеуге жіберіледі. 

Құрамында 80% - дан кем емес дайын сыныбы бар гидроциклондарды 
ағызу ұсақ жоңқаны бөлу үшін барабанды елекке және одан әрі 
қоюландыруға түседі. 

Схемада технологиялық ерітінділердің айналымы қарастырылған. 
Қалыңдатқыштың төгілуін тегістеу-жіктеу цикліне қайтару. Тегістеу және 
жіктеу параметрлері мен режимі кестеде келтірілген. 1.35 

 
1.35-кесте - Ұнтақтау және жіктеу параметрлері мен режимі: 

Параметрлер мен режимдер Ұнтақтау кезеңдері 
1 кезең 2 кезең 

Ұнтақтау 
Ұнтақтау режимі 
Диірмен түрі   
Диірмендердің өнімділігі, т / сағ 
Диірменнің бастапқы қоректену ірілігі, мм 

 
 
Шарлы МШР 
12-18 
-15 

 
 
Шарлы МШЦ 
14-25 
-1,0 

Кенді ұсақтаудың соңғы ірілігі, мм 
Айналым жүктемесінің көлемі, % 
Диірмендерді шарлармен толтыру  

  

 
 

1.35-кестесінің жалғасы 
коэффициенті, % 
Шарлардың ірілігі (диаметрі), мм 

 
100,0 

 
60,0-80,0 

Ұнтақтау ортасының шығыны, кг / т 
Диірменнің шығуындағы пульпадағы 
қатты массалық үлесі, %  
Жіктелуі. 
Жабдық түрі 

1,6 
 
60-65 
 
шиыршық  

0,6 
 
70 
 
гидроциклон 

Қатты тағамның массалық үлесі, % 
Тағамдық жіктелімдегі дайын кластың 
құрамы, % кл. 0,074 мм 
Қатты ағызындының массалық үлесі, %  
Дайын кластың құрамы - 0,074 мм су 
төгетін жерде, % 
Шымды бөліп алу 
Шымды бөлу әдісі  
Барабан елегіндегі тордың мөлшері, мм 
Жоңқаны жууға арналған су шығыны, м3 / 
сағ 

65-70 
 
20 
25-35 
55-65 
 
 
 
 
 

25-35 
 
55-65 
12-18 
Кемінде 80 
 
барабанды електе 
елеу 
2,0 х 2,0 
10,0 

Құрамында 80% - дан кем емес дайын сыныбы бар гидроциклондарды 
ағызу ұсақ жоңқаны бөлу үшін барабанды елекке және одан әрі 
қоюландыруға түседі. 

 
Заманауи инновациялық жабдықтардың сипаттамасы 

Олардың кейбірін ұсақтау жабдықтарының жұмысына тікелей әсер 
ететінін қарастырыңыз. 

Барабан диірмендерін жетілдіру жолдары кен өндірудің дәстүрлі 
әдістерінің оң және теріс жақтарын талдау (стадионды ұсақтау және допты 
ұнтақтау) және баяу жүретін барабан диірмендерінде өздігінен ұнтақтауды 
қолдану осы екі әдістің шамамен эквиваленттілігі туралы қорытынды 
жасауға мүмкіндік береді. Бұл тұжырым ірі байыту фабрикаларында Кен 
дайындау бойынша жаңа қуаттарды іске қосу жөніндегі әлемдік тәжірибемен 
расталады. 

Негізгі үрдісі дамуындағы барабанды диірмендердің өзі ұсақтайтын 
диірмендер жасау болып табылады агрегаттардың үлкен бірлік қуат және 
өнімділік. 

Диірменнің көлемін ұлғайту барабанның диаметрін ұлғайту арқылы 
жүзеге асырылды (12,2 м дейін). Барабан диаметрінің одан әрі ұлғаюы 
жөндеу жұмыстарының қиындауына және ұнтақтау тиімділігінің төмендеуіне 
әкеледі. 

Бастапқы өздігінен бұрғылау диірмендерінің мөлшерін ұлғайту кезінде 
олардың жарамдылығын төмендету диірменнің қозғалыс коэффициентінің 
төмендеуіне әкелуі мүмкін, ол ең жақсы шетелдік зауыттарда 0,90 - 0,92 және 
отандық зауыттарда 0,78-0,88 жетеді.  
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Сондықтан диірмен барабанының ұзындығын ұлғайту жолы ең 
ықтимал болып көрінеді, дегенмен бұл жерде пульпаның барабан арқылы өту 
жағдайларының нашарлауына байланысты белгілі бір шектеулер бар. 

 
1.36-кесте - МШЦ-2100х5000 диірменінің техникалық сипаттамасы 

Диірмен барабанының диаметрі, 2100 мм Барабан ұзындығы, 5000 мм 
Эл. қозғалтқыштың қуаты, 200 кВт Номиналды көлемі, 14,1 м3 
Барабанның айналу жиілігі,1-0,35-ке дейін Жұмыс кернеуі, 380 В 
Массасы (шарсыз, электр және гидрооқ-
шаулағыш), 45 т  
Ұнтақтаудың меншікті энергия сыйымдылығы, 
кВт сағ/т 4,16 -12,5 

Өнімділік, т / сағ 16-48 

МШЦ-2100х3000 диірменімен салыстырғанда жұмыс көлемінің 1,6 есеге 
ұлғаюы. 

2.14-кесте - Техникалық сипаттамасы 
Негізгі параметрлердің атауы Норма 

1. Барабанның номиналды жұмыс көлемі, м3 13,6 
2. Барабанның ішкі диаметрі (футеровкасыз), мм 2000 
3. L-барабанның ұзындығы, мм. 4500 
4. Барабанның айналу жиілігі, айн / мин 26,6 
5. Электр қозғалтқышы  

А) түрі АХ-355- 
б) қуаты, кВт 200 
в) айналу жиілігі, айн/мин 750 
Номиналды кернеу, В 380 

6. Шар жүктемесінің максималды массасы, т* 16,5 
7. Шараво тиелетін айналмалы бөліктің массасы, т  
8. Өнімділік, т / сағ (оринттелген)** 16,46 
9. Майлау жүйесі:  
а) басты мойынтіректер, жетек білігінің мойынтіректері редуктор-жеке 
майлау қондырғысынан сұйық айналым 
- майлау қондырғысының өнімділігі, дм / мин 
б) жетектің тісті ілінісі-қалың майлау станциясынан қалың жартылай 
автоматты 
- қалың майлау станциясының өнімділігі, дм / мин 

 
 
 

32 
 

0,63 
* ) Шарлар жеткізу жинағына кірмейді 
**) Диірменнің өнімділігі физкадан-кеннің механикалық қасиет-терінен, 
бастапқы мтериалдың ірілігінен, ұнтақтаудың қабылданған технологиялық 
схемасынан және басқа да факторлардан звисит және кең шектерде ауытқуы 
мүмкін. 

 

 
Техникалық талаптар 

1. Майлау қондырғысының орналасуын таңдау және оның астындағы 
іргетасты жобалау күштермен жүзеге асырылады. Тұтынушы жергілікті 
жағдайларға сүйене отырып, газ қондырғысы мен майлау сымдарының 
монтаж сызбаларына сәйкес келеді. 
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Сондықтан диірмен барабанының ұзындығын ұлғайту жолы ең 
ықтимал болып көрінеді, дегенмен бұл жерде пульпаның барабан арқылы өту 
жағдайларының нашарлауына байланысты белгілі бір шектеулер бар. 

 
1.36-кесте - МШЦ-2100х5000 диірменінің техникалық сипаттамасы 

Диірмен барабанының диаметрі, 2100 мм Барабан ұзындығы, 5000 мм 
Эл. қозғалтқыштың қуаты, 200 кВт Номиналды көлемі, 14,1 м3 
Барабанның айналу жиілігі,1-0,35-ке дейін Жұмыс кернеуі, 380 В 
Массасы (шарсыз, электр және гидрооқ-
шаулағыш), 45 т  
Ұнтақтаудың меншікті энергия сыйымдылығы, 
кВт сағ/т 4,16 -12,5 

Өнімділік, т / сағ 16-48 

МШЦ-2100х3000 диірменімен салыстырғанда жұмыс көлемінің 1,6 есеге 
ұлғаюы. 

2.14-кесте - Техникалық сипаттамасы 
Негізгі параметрлердің атауы Норма 

1. Барабанның номиналды жұмыс көлемі, м3 13,6 
2. Барабанның ішкі диаметрі (футеровкасыз), мм 2000 
3. L-барабанның ұзындығы, мм. 4500 
4. Барабанның айналу жиілігі, айн / мин 26,6 
5. Электр қозғалтқышы  

А) түрі АХ-355- 
б) қуаты, кВт 200 
в) айналу жиілігі, айн/мин 750 
Номиналды кернеу, В 380 

6. Шар жүктемесінің максималды массасы, т* 16,5 
7. Шараво тиелетін айналмалы бөліктің массасы, т  
8. Өнімділік, т / сағ (оринттелген)** 16,46 
9. Майлау жүйесі:  
а) басты мойынтіректер, жетек білігінің мойынтіректері редуктор-жеке 
майлау қондырғысынан сұйық айналым 
- майлау қондырғысының өнімділігі, дм / мин 
б) жетектің тісті ілінісі-қалың майлау станциясынан қалың жартылай 
автоматты 
- қалың майлау станциясының өнімділігі, дм / мин 

 
 
 

32 
 

0,63 
* ) Шарлар жеткізу жинағына кірмейді 
**) Диірменнің өнімділігі физкадан-кеннің механикалық қасиет-терінен, 
бастапқы мтериалдың ірілігінен, ұнтақтаудың қабылданған технологиялық 
схемасынан және басқа да факторлардан звисит және кең шектерде ауытқуы 
мүмкін. 

 

 
Техникалық талаптар 

1. Майлау қондырғысының орналасуын таңдау және оның астындағы 
іргетасты жобалау күштермен жүзеге асырылады. Тұтынушы жергілікті 
жағдайларға сүйене отырып, газ қондырғысы мен майлау сымдарының 
монтаж сызбаларына сәйкес келеді. 

 
 

2. Диірменді монтаждау, сынау және пайдалану майлау және электр 
жабдықтарын диірменге пайдалану нұсқаулықтарының талаптарына сәйкес 
жүзеге асырылады.       

 

 
1.46-сурет - Диірменнің жалпы көрінісі 

 
Дизайн ерекшеліктері және өзара алмасу 

Диірменнің дизайны келесі дизайн ерекшеліктеріне ие: 
1. Барабан екі патшамен созылған. 
2. Гидростатикалық тірек подшипниктер сырғу сегменттік  
3. барабанға орналастырылған тип. 
4. Царгалардың соңғы қабырғаларын төсеу, бұрандалы тиеу және 

түсіру жеңдері Hardox болаттан жасалған. 
5. Жоғары қысымды тез ажыратылатын жеңдерде сымдары бар майлау 

станциясы 
6. Қозғалтқышты бірқалыпты іске қосу құрылғысы. 
7. Разъемный тісті венец. 
Диірмен тораптар бойынша МШЦ-2100х3000 диірменімен өзара 

алмастырылады: 
1. Қоректендіргіш, 2. Барабан (орта бөлігі) 3. Тәж, 4. Привенцті 

тістегершігі бар жетек, 5. Бутара, 6. Царгалардың цилиндрлік бөлігінің төсемі 
барабан төсемімен ауыстырылады. 

7. Жоспардағы іргетас арматурасы бойынша белгілер сақталды, 
подшипник тіректерінің биіктік белгілері 700 мм-ге төмендетілді, сәйкесінше 
подшипникті іргетас шпилькалары қысқартылды. 
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1.47-сурет – Диірменнің құрастыру сызбасы 

 

 
1.48-сурет - Жылдам монтаждалған қосылу 

 

 
1.49-сурет - Подшипнигі бар царганың скриншоты 

Футеровка 
царги 

  

Кожух 
подшипника 

  

Мойынтірек 
корпусы 

Царга 
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1.47-сурет – Диірменнің құрастыру сызбасы 

 

 
1.48-сурет - Жылдам монтаждалған қосылу 

 

 
1.49-сурет - Подшипнигі бар царганың скриншоты 

Футеровка 
царги 

  

Кожух 
подшипника 

  

Мойынтірек 
корпусы 

Царга 

 
 

 
pV = 2,5 м/с х 0,4 МПа = 1; 

[pV]<= 12-25 
1.50-сурет - Сегменттік подшипниктің скриншоты 

 
Ұсақтау және ұсақтау өнімділігін есептеу  

Азиф бөлімшелері 
Паспорттық мәліметтерге сәйкес ұсатқыштардың өнімділігі: 1.СМД-

110-98 м3 / сағ. 2.КСД-1200гр-104 м3/сағ. 3.КМД-1750гр-110 м3 / сағ 
Кеннің көлемдік салмағы Δ=1,7 т/м3 құрайды 
Ұнтақтағыштардың өнімділігі: 

Q = QТ * Δ 
мұндағы Q-ұсатқыштың өнімділігі, т / сағ; Qт-ұсатқыштың өнімділігі, м3 / 
сағ; Δ – үйілмелі салмақ, т / м2 

Осылайша, ұнтақтағыштардың өнімділігі: 
1. СМД - 110 - 98 · 1,7 = 167 т/сағ .         2.КСД-1200гр -104 * 1,7 = 177 т / сағ  

                            3.КМД-1750гр-110 * 1,7 = 157 т / сағ 
Ұсату бөлімшесінің өнімділігін анықтау үшін ұсатқыштың ең аз 

өнімділігі алынады және АЗИФ үшін 167 т/сағ немесе 4000 т/тәулік құрайды. 
Деректер техникалық ақаулықтар бойынша есепті жабдықтар ұсынылды 
таблице1. 38. 

 
1.38-кесте - 2015 жылғы жабдықтың тоқтап қалуы бойынша деректер 

Атауы 
жабдық 

Кол-
во 
ед. 

Жұмыс уақыты, сағат Ки.туралы 
пайда-я. 
жабдық 

Кален-
дар 

Жоспа
ры 

факт. барлық 
үзіліс 

Жоспар
ы 

факт. 

Ұсатқыш жабдық 3 13032 11836 10596 2437 0,91 0,81 
СМД - 110 
ұсатқышы 

1 4344 3930 3830 514 0,90 0,88 

КСД-1200 ұсатқыш 1 4344 3930 2970 1374 0,90 0,68 
КМД - 1750 
ұсатқышы 

1 4344 3976 3796 549 0,92 0,87 

Тесік под 
 

шпильку 

Осьтік 
тірек 

Сегмент 

Тірек 
сегменті 

 



166
 

 

1.38-кестесінің жалғасы 
Ұнтақтағыш 
жабдықтар, барлығы 

6 26064 24315 23343 2721 0,93 0,90 

МШР-2,7х2, 1 №1 1 4344 4111 3806 538 0,95 0,88 
МШР-2, 7х3, 6 №2 1 4344 4111 3780 564 0,95 0,87 
МШР-2,7х2, 1 №3 1 4344 4027 4043 301 0,93 0,93 
МШР-2,7х2, 1 №4 1 4344 3932 3995 346 0,91 0,92 
МШР-2, 7х3, 6 №5 1 4344 4111 4101 163 0,95 0,96 
МШР-2,7х2, 1 №6 1 4344 4023 3535 109 0,93 0,81 
ЗИФ  39096 3615

1 
33938 5158 0,92 0,87 

 
Паспорттық мәліметтерге сәйкес диірмендердің өнімділігі: 
1. Диірмен 1 (МШР 2,7х2,1) - 11 т/сағ 
2. Диірмен 2 (МШР 2,7 х3, 6) -19 т / сағ 
3. Диірмен 3 (МШР 2,7х2,1) - 11Т/сағ 
4. Диірмен 4 (МШР 2,7х2,1) - 11Т/сағ 
Осыған сүйене отырып, АЗИФ-тің тәуліктік өнімділігі жабдықты 

пайдалану коэффициентін ескерусіз құрайды: 
(11+19+11 + 11) · 24 = 1250 т / тәулік 

Осылайша, біз диірмендердің күнделікті өнімділігін олардың 
техникалық жағдайын ескере отырып, жабдықты пайдалану коэффициентін 
қолдана отырып есептейміз: 

Qс = Q1, 2,3, 4 · t·Ки.туралы 
мұндағы Qс-диірмендердің тәуліктік өнімділігі, т / тәул; Q1,2,3,4 - Сағаттық 
өнімділігі № 1,2,3.4 тиісінше, т/сағ; t - тәуліктегі сағат саны, сағ; Ки.о-жабдықты 
пайдалану коэффициенті, д бірл.  

Диірмендердің тәуліктік өнімділігі (Ки ескере отырып)о) құрайды: 
1. Диірмен 1 (МШР 2,7 х 2,1) = 11·24 · 0,95 = 250 т / тәулік 
2. Диірмен 2 (МШР 2,7 х3,6) = 19 ·24 · 0,95 = 430 т / тәулік 
3. Диірмен 3 (МШР 2, 7х2,1) = 11·24 · 0,93 = 245 т / тәулік 
4. Диірмен 4 (МШР 2, 7х2,1) = 11 ·24 · 0,91 = 240 т / тәулік 
Осыған сүйене отырып, АЗИФ бөлімшесінің тәуліктік өнімділігі: 250 + 

430 + 245 + 240 =1150 т / тәулік 
Диірменнің руда жүктемесін сканерлеу және бақылау алынған 

мәліметтерді мұрағаттай отырып, негізгі блокқа тасымалдаушыға бере 
отырып, лазерлік сенсорлардың көмегімен диірмендердің руда жүктемесін 
сканерлеу және оқу диірменнің рудадағы өнімділігі туралы толық мәлімет 
береді. Осы есепке алу және бақылау жүйесін енгізу және пайдалану 
деректерді мұрағаттай отырып, негізгі аналық блокқа деректерді бере 
отырып, сағат сайын егжей-тегжейлі талдауды қамтамасыз етеді, бұл диірмен 
жабдығының жұмысын, оның ішінде циркуляциялық жүктемені терең талдау 
және мониторингтеу үшін мүмкіндік береді. Бұл автоматтандыру жүйесінің 
артықшылығы-қызмет көрсететін персоналдың сеніп тапсырылған 
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жабдықтың жұмысын әр минут сайын бақылауы және оңтайлы режимде 
конфигурациялау үшін нұсқаулық. Деректерді мұрағаттау ұсақтау 
жабдықтарының жұмысына белгіленген уақыт шегінде 30 күнтізбелік күнге 
дейінгі дәлдікпен мониторинг жүргізуге, кейіннен талдау мен қорытынды 
жасауға мүмкіндік береді. 

Диірмендердің футеровкалық плиталарының конструктивтік 
ерекшеліктері. Пульпақұбырлары. Диірмендерді төсеу үшін жоғары берік 
және жеңіл материалдарды қолданудың перспективті технологияларын енгізу 
болашақта экономикалық тұрғыдан орын алады. Жеке технология бойынша 
әзірленген, протодьяконов бойынша кеннің беріктігін, композициялық 
резеңке-металдық құрамнан жасалған шегендеу сауыты бейінінің 
құрылымдық ерекшеліктерін зерделеуді ескере отырып, ұсақтау процесінің 
тиімділігін арттырады және сауытты пайдаланудың пайдалану мерзімін 1,5-2 
есеге арттырады. Пайдаланудың ұзақ мерзімін, сондай-ақ олардың 
салмағының төмендеуін ескере отырып, күрделі жөндеу кезінде артықшылық 
береді. Өз кезегінде, ұсынылған жиынтықтарды пайдалану резеңке-металл 
футеровок болып табылатын жақсы сіңіргіш Шу жауап береді халықаралық 
стандарттарға сәйкес еңбекті қорғау бағыты бойынша өнеркәсіптік 
қауіпсіздік. Резеңке-металл төсемдердің жоғары гидрооқшаулағыш қабілеті 
пульпаның рұқсатсыз төгілуіне және ағуына жол бермейді, осылайша 
абразивтік материалдардың негізгі жабдықтың механикалық бөлшектері мен 
тораптарына түсуіне жол бермейді, олардың пайдалану мерзімін ұзартады. 

Зауыттарда кейбір абразивті қасиеттері бар пульпа, сұйық фаза және 
ауыр суспензиялардың гидрокөлігін ескермеуге болмайды. Өнеркәсіптік 
полипропиленнен жасалған абразивті төзімді, оңай жұмыс істейтін және 
монтаждалған құбырларды сәтті қолданатын алдыңғы қатарлы 
кәсіпорындардың тәжірибесі мен тәжірибесін ескере отырып, олар 
толығымен немесе ішінара құбыр металлынан бас тартады. Осы бағытта 
жаңғырту және қайта орналастыру, металл құбырларды өнеркәсіптік 
полипропиленге ауыстыру Цех ішіндегі қойыртпақ ағындарында жоспардан 
тыс жөндеуді болдырмайды. 

АНГЦУ (Автоматты сорғы-гидроциклонды қондырғы). Ұсақтау 
бөліністерінде ұсақтау жабдығымен кешенде материалдарды жіктеуге және 
дайын сыныптарды бөлуге арналған аппараттар енгізілген (74 мкм сыныбы 
бойынша). Өнеркәсіптік алаңдарда жақсы орнатылған гидроциклондар (ық- 
шамдылық, құрылғының металл сыйымдылығы), ал кейбір жағдайларда 
синхронды режимде жұмыс істейтін аппараттан 2 және одан да көп болуды 
қамтитын батареялар мен гидроциклондау станциялары байыту 
фабрикаларында сәтті қолданылады. 

АНГЦУ "Мелница-насос-гидроциклон" жүйесіндегі автоматтандыр-
ылған кешенді білдіреді, ол қазіргі уақытта ұсақтау процестерін бақылау 
бойынша мінсіз схема болып табылады. Жүйеге мониторы бар жалпы блок, 
жүйеде қысым тізбегіне арналған манометрлер, сорғы қондырғыларындағы 
жиілік түрлендіргіштер, жүйеде қысымды біркелкі реттеу үшін кіреді. Бұл 
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түйінді автоматтандыру берілген Елек сипаттамалары бойынша ұнтақтау 
сапасы мәселелерін толық шешеді. 

 Флотациялық байыту үшін т:Ж қатынасы 1:3-тен кем емес, флотация 
процесін суландырудың жағымсыз әсерлерін болдырмау үшін, сол арқылы 
пайдалы минералдың негізгі реагент-жинағыштармен байланысу уақытын 
қысқарту тән. Осы мәселені шешумен өндірісте қолданылатын қысқа 
конустық гидроциклондар сәтті қолданылады. 

СГиЖС (қалың және сұйық майлау жүйесі) айналдыру сәттерінде 
майлау материалдарын берудің автоматтандырылған жүйесін пайдалану 
жетек тетіктері мен тісті берілістердің мерзімінен бұрын тозуына жол 
бермейді, бұл қымбат тұратын жабдықтың мерзімінен бұрын істен шығуына 
тікелей байланысты. Негізгі жабдықты ұзақ уақыт пайдалану болашақта 
экономикалық әсерге байланысты машиналар мен мезанизмдерді барынша 
пайдалануға мүмкіндік береді. 

Қорытындылар 
МШЦ-2100х3000 диірмендерін МШЦ-2100х5000 диірмендеріне 

ауыстырудың экономикалық әсері 
Егер ұнтақтауды қайта бөлу кәсіпорындағы қиындық болса, онда 

диірмендердің өнімділігін арттыру өңдеу көлемін және сәйкесінше дайын 
өнім мен кірісті пропорционалды түрде арттырады. 

2014 жылғы кәсіпорынның жалпы түсімі 8472 млн теңге (кәсіпорын 
сайтынан Қаржы-шаруашылық қызметінің негізгі көрсеткіштері - svg.ru) 
және қара мыстың Түсімдегі үлесі 75% (2011 жылғы жылдық есеп) қара мыс 
бойынша түсім 6354 млн теңгені құрайды. 

Кәдімгі диірмендерді капфасыз диірмендерге ауыстырған кезде қайта 
өңдеу кем дегенде 30% - ға артады, ал бастапқы мыс түсімінің өсуі: 

6354 * 0.3= 1906,2 млн теңге 
Пайда нормасы 27,2% (2011 жылғы жылдық есеп) кезінде қосымша 

пайда: 1906,2*0.272 = 518,5 млн теңгені құрайды 
Меншікті энергия шығындарын азайту алтын өндірісінің өзіндік 

құнын төмендетуді қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. 
Ұнтақтаудың меншікті энергия сыйымдылығының төмендеуі 2,73 кВт 

сағ/т - 7,5 кВт сағ/т құрайды 
Фабриканы қайта өңдеу көлемі жылына 2,5 млн т (2011 жылғы жылдық 

есеп) және энерготариф құны шамамен 1 теңге/квт с болғанда үнемдеу 68,25 
млн теңгені құрайды. 

1410 млн. теңге (оның ішінде 1110 млн. теңге – жабдық және 300 млн. 
теңге – строймонтаж және іске қосу-жөндеу) деңгейіндегі капфасыз 
диірмендерге толық өтуге инвестициялық шығындар кезінде жобаның 
өтелімділігі құрайды: 1410/(518,5 +68,25) = 2,4 жыл 
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түйінді автоматтандыру берілген Елек сипаттамалары бойынша ұнтақтау 
сапасы мәселелерін толық шешеді. 

 Флотациялық байыту үшін т:Ж қатынасы 1:3-тен кем емес, флотация 
процесін суландырудың жағымсыз әсерлерін болдырмау үшін, сол арқылы 
пайдалы минералдың негізгі реагент-жинағыштармен байланысу уақытын 
қысқарту тән. Осы мәселені шешумен өндірісте қолданылатын қысқа 
конустық гидроциклондар сәтті қолданылады. 

СГиЖС (қалың және сұйық майлау жүйесі) айналдыру сәттерінде 
майлау материалдарын берудің автоматтандырылған жүйесін пайдалану 
жетек тетіктері мен тісті берілістердің мерзімінен бұрын тозуына жол 
бермейді, бұл қымбат тұратын жабдықтың мерзімінен бұрын істен шығуына 
тікелей байланысты. Негізгі жабдықты ұзақ уақыт пайдалану болашақта 
экономикалық әсерге байланысты машиналар мен мезанизмдерді барынша 
пайдалануға мүмкіндік береді. 

Қорытындылар 
МШЦ-2100х3000 диірмендерін МШЦ-2100х5000 диірмендеріне 

ауыстырудың экономикалық әсері 
Егер ұнтақтауды қайта бөлу кәсіпорындағы қиындық болса, онда 

диірмендердің өнімділігін арттыру өңдеу көлемін және сәйкесінше дайын 
өнім мен кірісті пропорционалды түрде арттырады. 

2014 жылғы кәсіпорынның жалпы түсімі 8472 млн теңге (кәсіпорын 
сайтынан Қаржы-шаруашылық қызметінің негізгі көрсеткіштері - svg.ru) 
және қара мыстың Түсімдегі үлесі 75% (2011 жылғы жылдық есеп) қара мыс 
бойынша түсім 6354 млн теңгені құрайды. 

Кәдімгі диірмендерді капфасыз диірмендерге ауыстырған кезде қайта 
өңдеу кем дегенде 30% - ға артады, ал бастапқы мыс түсімінің өсуі: 

6354 * 0.3= 1906,2 млн теңге 
Пайда нормасы 27,2% (2011 жылғы жылдық есеп) кезінде қосымша 

пайда: 1906,2*0.272 = 518,5 млн теңгені құрайды 
Меншікті энергия шығындарын азайту алтын өндірісінің өзіндік 

құнын төмендетуді қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. 
Ұнтақтаудың меншікті энергия сыйымдылығының төмендеуі 2,73 кВт 

сағ/т - 7,5 кВт сағ/т құрайды 
Фабриканы қайта өңдеу көлемі жылына 2,5 млн т (2011 жылғы жылдық 

есеп) және энерготариф құны шамамен 1 теңге/квт с болғанда үнемдеу 68,25 
млн теңгені құрайды. 

1410 млн. теңге (оның ішінде 1110 млн. теңге – жабдық және 300 млн. 
теңге – строймонтаж және іске қосу-жөндеу) деңгейіндегі капфасыз 
диірмендерге толық өтуге инвестициялық шығындар кезінде жобаның 
өтелімділігі құрайды: 1410/(518,5 +68,25) = 2,4 жыл 

 
 
 

  

 
 

2‑БӨЛІМ. ӨНІМ САПАСЫН БАҚЫЛАУ 
Мақсаты өнімнің сапасын бақылау - тұрақты байыту жағдайларын 

және алынған түпкілікті байыту өнімдерінің сапасын қамтамасыз ету. 
Мақсатқа жету үшін қазіргі уақытта алынған өңделген шикізат пен 

өнімдердің сапасын анықтайтын параметрлерге жүйелі түрде жедел бақылау, 
сонымен қатар зауыттың технологиялық процестерінің режимін сипаттайтын 
параметрлерді бақылау қажет. 

Байыту процестерін сынау, бақылау және автоматтандыру өңделетін 
шикізат пен қайта өңдеу өнімдерінің қасиеттері, құрамы туралы; 
Технологиялық процестің, процестің жай-күйін бағалауға және 
шығарылатын тауар өнімінің сапасын басқаруға арналған жабдықтың кіріс 
және шығыс параметрлері туралы ақпарат алуға бағытталған. 

Қазіргі байыту фабрикалары жыл сайын миллиондаған тонна пайдалы 
қазбаларды өңдейді. Жыл сайын байыту техникасы жетілдірілуде, жаңа 
технологиялық схемалар, жаңа өндірістік жабдықтар жасалуда, пайдалы 
қазбалардың әртүрлі түрлері игерілуде және олардан құнды компоненттерді 
алу артып келеді. 

Осыған байланысты байыту фабрикаларындағы технологиялық 
процестерді сынау мен бақылаудың, сондай-ақ шикізат пен оны байыту 
нәтижесінде алынған өнімдердің сандық және сапалық есебінің маңызы 
артады. 

Байыту фабрикаларының табысты жұмысы көбінесе технологиялық 
процестерді білу мен дұрыс жүргізуге байланысты болады, ал жүйелі сынау 
мен бақылау байыту процесінің тиімділігін дұрыс, объективті бағалауды 
жүзеге асыруға мүмкіндік береді. Осыған байланысты еңбекшілердің білім 
деңгейі мен біліктілігін үнемі арттыру, жаңа техниканы енгізу мен еңбекті 
ұйымдастыруды жақсартуды ескере отырып, жоғары білікті мамандар мен 
жұмысшыларды даярлау және кадрларды қайта даярлау жөніндегі қажетті 
шараларды жүзеге асыру қажет[6]. 

 
2.1 Кен материалдарының минералогиялық және технологиялық 

талдауын бақылауды орындау 
Мақсатты мақсатына байланысты кеннің минералогиялық құрамы 

толықтығы мен дәлдігінің әртүрлі дәрежесімен зерттеледі. Сапалы (алдын 
ала) технологиялық сынамалауға арналған кендер егжей-тегжейлі 
зерттелмейді, олардың кендегі құрамының сандық сипаттамасы бар. Басты 
және кен минералдарының қысқаша минералогиялық сипаттамасы беріледі. 
Егер олар технологиялық сынаманың бөлігі болса, тамырлы минералдар мен 
тау жынысының кен денесін қамтитын егжей-тегжейлі сипатталған. 

Пайдалы қазбалар мен байыту өнімдерін сынамалау әртүрлі мақсатта 
жүргізіледі. 

Байыту фабрикасында жиналған сынамаларды: ылғал құрамын анықтау 
үшін минералогиялық, химиялық, технологиялық сынамаларға және елек 
және седиментациялық талдауларға арналған сынамаларға жіктеуге болады. 
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Сапалы минералогиялық сынамалар, ең алдымен, минералогиялық 
үлгілер болып табылады, олар минералдардың сапалық құрамын, 
құрылымын және құрылымдық ерекшеліктерін көрсетуі керек. 

Соңғы өнімді, аралық өнімді және бастапқы кенді зерттеу және бақылау 
кезінде сандық минералогиялық талдау қажет. Сандық минералогиялық 
талдау деректері зиянды қоспалармен ластану дәрежесін, құнды 
компоненттің жоғалу себебін, минералды компоненттердің ашылу дәрежесін 
анықтауға мүмкіндік береді. 

Химиялық сынамалар сынамаланатын массаны пайдалану мүмкіндігін 
негіздейтін пайдалы компоненттер мен зиянды қоспалардың құрамын 
анықтау үшін, сондай-ақ фабрика бойынша металдардың теңгерімін жасау 
үшін қажет. Химиялық сынамалар жүйелі түрде алынады (олар ірілігі 
бойынша біртекті материалдан алынуы тиіс). 

Кендегі металдың құрамын анықтау үшін химиялық талдауға сынаманы 
ашық циклде жұмыс істеген кезде диірменді ағызудан немесе жіктеуішпен 
жабық циклде жұмыс істеген кезде жіктеуішті ағызудан алады. 
Технологиялық концентраттан сынама қоюлатқышқа түскен кезде алынады.  

Рудадағы және өңделген өнімдердегі ылғалдылықтың осы мәндеріне 
сәйкес құрғақ өнімдер мен шикізаттың сапасы мен мөлшері анықталады: 
сондықтан тұтынушы мен жеткізуші арасындағы есептеулер және 
материалдық балансты құру үшін. 

Технологиялық сынама минералды шикізатты үнемді және жан-жақты 
пайдалануға, сондай-ақ өнімнің минималды өзіндік құнымен жоғары 
технологиялық көрсеткіштерге қол жеткізуге мүмкіндік алу үшін пайдалы 
қазбаларды өңдеудің ұтымды әдістері мен байытудың технологиялық 
сызбасын құру мақсатында минералды шикізатты зерттеуге қызмет етеді. 
Зерттеу нәтижелері зауыт жобасын жасау кезінде қолданылады.   

Елек және седиментациялық талдаулар сусымалы материал мен 
шламдардың гранулометриялық құрамын анықтау үшін қолданылады.  
Ұсату-ұнтақтау және сыныптау аппараттарының жұмысы елеу талдау 
деректері бойынша бақыланады. 

Кендердің сандық минералогиялық құрамын (руда және ядро 
минералдары) анықтау өте маңызды, өйткені технологиялық зерттеуде 
минералдардың физика-химиялық қасиеттері және олардың сандық құрамы 
үлкен рөл атқарады. Сондықтан кендерді зерттеу саласындағы қолданбалы 
минералогияның басты міндеттерінің бірі кендердің сандық минералогиялық 
құрамын дәл анықтау болып табылады. 

Сирек және түсті металдардың кендерін сандық минералогиялық 
талдау әртүрлі әдістермен жүргізіледі: оптикалық-геометриялық (сызықтық, 
нүктелік және т.б.), аралас салмақтық және геометриялық, ұтымды 
химиялық.  

Сандық минералогиялық талдау әдісін таңдау кендердің физика-
химиялық қасиеттеріне байланысты. Іс жүзінде минералогиялық талдау 
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Сапалы минералогиялық сынамалар, ең алдымен, минералогиялық 
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кезінде веналық және кен минералдарын сандық анықтау үшін көбінесе бір 
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кезінде қозғалыстағы аралық байыту өнімдері болып табылады. Орташа 
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А коэффициенттерін эксперименттік анықтау әдістемесін зерттеу керек. 

Бақылау сынамаларын іріктеуді ұйымдастыруды сынамалау әдісі дұрыс 
деп санауға болады, онда материалдың физикалық қасиеттері мен 
материалдық құрамы бойынша сынама деп аталатын кейбір кішкене бөлігі 
сыналатын материалдың бүкіл массасының орташа құрамына сәйкес келеді. 

Сондықтан сынамалауға әсер ететін негізгі факторлар сынамаланатын 
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компоненттердің құрамы, ірілігі, ылғалдылығы, тығыздығы және т.б.), 
сондай-ақ іріктеп алынатын сынаманың мақсаты, сынамалау нәтижесінде 
алынатын деректердің қажетті дәлдігі мен дұрыстығы болып табылады. 

Келесі үлгілерді ажыратыңыз: 
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 химиялық-пайдалы компоненттер мен қоспалардың құрамын анықтау үшін 
таңдалады; 

 минералогиялық-заттық құрамын зерттеу, кенді минералдар мен сыйымды 
жыныстарды, олардың қиылысуын, құрылымдық және текстуралық 
ерекшеліктерін анықтау мақсатында іріктеледі; 

 гранулометриялық сипаттаманы анықтау үшін-ұсақтау және ұнтақтау 
өнімдерін бақылау үшін таңдалады; 

 ылғалдылықты анықтау үшін-материалдық баланс жасау үшін кен мен 
концентраттардан, сондай-ақ сүзгі және кептіру бөлімшелерінің 
технологиялық процесін бақылау үшін таңдалады. 

Сынамалаудың мақсаты мен тәсіліне байланысты сынама бір немесе 
бірнеше тәсілмен іріктелуі мүмкін. 

Жеке немесе нүктелі сынама сыналатын партияның бір нүктесінен 
(орнынан) немесе қозғалатын материал ағынынан кесу жолымен алынады. 
Ішкі сынама партияның немесе ағынның бір бөлігінен алынған жеке 
сынамалардан жасалады. Жалпы немесе біріктірілген сынама партиядан 
немесе ағыннан алынған барлық жеке сынамалардан немесе кіші 
сынамалардан жасалады. 

Іріктелген сынамалар өкілетті болуы тиіс, яғни сынамалауға ұшыраған 
материалды барынша сипаттауы тиіс. 

Іріктеу әдістері іріктеудің екі негізгі әдісі бар: қолмен және 
механикаландырылған. 

Іріктеу әдісін таңдау сыналатын материалдың қозғалмайтын күйде 
немесе қозғалыс күйінде болуына байланысты. Жылжымайтын материалды 
сынау кезінде негізінен қолмен жасалатын әдістер қолданылады. Қозғалмалы 
материалдарды сынау кезінде қолмен жұмыс істейтін материалдармен қатар 
механикалық әдістер де қолданылады. 

Нүктелі сынамаларды іріктеу әдісі және нүктелі сынамаларды іріктеу 
нүктелерінің орналасуы сыналатын материалдың сипаттамаларына, оның 
орналасқан жері мен түріне байланысты белгіленеді. 

Материалдың үлкен массасын сынаған жағдайда материалдың 
гетерогенділігіне және сегрегация құбылысына байланысты қателіктердің 
алдын алу үшін сынаудың дұрыс әдісін таңдау керек[6]. 

 Материалдың қозғалмайтын массаларын сынамалау материалдың 
қозғалмайтын сусымалы массаларын сынамалау жағдайында негізінен 
сынамаларды алудың қол әдістері қолданылады. 

Қатарлардан, теміржол вагондарынан, бункерлерден және басқа да 
ыдыстардан сынамалау кезінде көлемі 10 мм-ден кем дәндері бар кендер мен 
концентраттардан зондтармен сынамалау әдісі, егер материал тығыздалмаған 
және тығыздалмаған жағдайда, сынама сыналатын материалдың барлық 
тереңдігіне міндетті түрде батырыла отырып, зондпен алынады. 

Қарапайым зонд-бұл құбырдың бір бөлігі, оның бір ұшы ұштары бар, 
ал екіншісі тұтқамен жабдықталған. 
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Зондты түбіне дейін немесе сыналатын массаға қажетті тереңдікке 
дейін біркелкі соққылармен тігінен қысады. Құбырды материалмен толтыру 
үшін зонд бұрылады. Содан кейін ол шығарылып, құлап кетеді. 

Саңылауы бар зонд сонымен қатар құбырдың бір бөлігі болып 
табылады, оның бір ұшында конустық ұшы бар, екіншісі қысқа тұтқасы 
өтетін көлденең саптамамен жабдықталған. 

Құбырдың бойында сәл иілген шеті бар ойық бар. Мөлшері прореза кем 
емес үш мәрте мөлшерін барынша кесек опробуемого материал. Сондай-ақ, 
ол сыналатын массаның түбіне батырылады және түтікті сыналатын 
материалмен толтыру үшін бұрылады. 

 
2.1-сурет -  Қолмен 

               сынама алу 
 
Біркелкі қабатта орналасқан 50 мм–ден аз бөліктері бар кен мен 

концентрат массасында қазу әдісі, Белгіленген нүктелерде тереңдігі 0,2-0,4 м 
тесіктер қазылады. Тесіктердің қабырғасы бойымен төменнен жоғары қарай 
тік сызық бойынша қалақпен (1-сурет) нүктелі сынаманы бір қабылдауға 
алады және оны тиісті шелекке немесе қақпағы бар басқа ыдысқа құяды. 
Сонымен қатар, совоктағы материал қайтадан тесікке құйылмауы керек. 
Тесіктің түбінен Сынама алуға жол берілмейді. 

Қозғалыстағы материалдарды сынамалау оның қозғалысы кезінде 
материалдан сынама алу қолайлы, өйткені қозғалмайтын материалға 
қарағанда үлкен дәлдікпен жүргізілуі мүмкін. 

Байыту фабрикаларында материал көлбеу науалар мен құбырлар 
арқылы немесе әртүрлі көлік құрылғыларының (конвейерлер, сорғылар, 
Қоректендіргіштер) көмегімен ауырлық күшімен қозғалады. 

Қозғалыстағы (құрғақ және қойыртпақ түріндегі) материалдарды 
сынамалау екі негізгі әдіспен: іріктемелі және Қима әдісімен жүргізілуі 
мүмкін. 

Сынаманы іріктемелі әдіспен іріктеу қолмен, қима әдісімен - қолмен де, 
механикалық жолмен де жүргізіледі. 

 
2.2 Технологиялық процестің негізгі параметрлерін бақылау 

Байыту фабрикаларындағы өндірісті сынау мен бақылаудың негізгі 
міндеттері: 

2.2-сурет- Ірктеу кезінде 
нүктелерді орналастыру 

      темір жол вагондарынан сынамалар 
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• тауар балансын жасау және өнім беруші мен тұтынушы арасындағы 
өзара есеп айырысу кезінде тауарлық өнімдегі металдарды немесе басқа да 
бағалы компоненттерді есепке алу-тауарлық сынамалау; 

• байыту фабрикасы жұмысының техникалық-экономикалық 
көрсеткіштерін анықтау мақсатында түсетін шикізаттың, алынған 
концентраттар мен үйінді өнімдерінің саны мен сапасын бақылау - 
технологиялық теңгерімдік сынамалау; 

• технологиялық процестерді оңтайландыру және байыту фабрикасы 
жұмысының барынша мүмкін технологиялық немесе техникалық-
экономикалық көрсеткіштерін алу мақсатында минералдық шикізатты 
өңдеудің және байытудың қолда бар және оңтайлы (немесе ұсынылатын) 
жағдайлары арасындағы алшақтықтардың себептерін анықтау және жою -  

Технологиялық жедел сынамалау. 
Осы міндеттерді шешу үшін: 

• бастапқы минералдық шикізаттың, байыту өнімдерінің, қойыртпақтың 
қатты және сұйық фазаларының сынамаларын олардың заттық немесе 
химиялық құрамын анықтау мақсатында іріктейді және талдайды; 

• масса шығынын, ірілігін, гранулометриялық құрамын, ағындағы 
сусымалы материалдардың ылғалдылығын, олардың ыдыстардағы деңгейін 
және конвейерлік таспалардағы бу қабатының қалыңдығын өлшейді және 
бақылайды; 

• қойыртпақтың қатты құрамын, оның гранулометриялық құрамын, 
тығыздығын, тұтқырлығын, бұлдырлығы мен жұмсалуын, оның ыдыстардағы 
деңгейін және температурасын өлшейді және бақылайды; 

• қойыртпақтың иондық құрамы мен сілтілігін өлшейді және 
бақылайды[7]. 

Технологиялық жедел сынау кезіндегі өлшеулер арасындағы аралық 
байыту процестерінің динамикалық қасиеттеріне байланысты және 10-нан 
120 минутқа дейін. Фабриканың немесе оның жекелеген секцияларының 
жұмысын бағалау үшін КҚД-ны теңгерімдік сынау кезінде, әдетте, 
бақылаушы уақыт аралығы ретінде ауысым қабылданады. 

Бастапқы минералдық шикізаттың (кен, көмір және т.б.) немесе 
концентраттың жеткізілімде ұсынылған партиялар бойынша бөлек әрбір 
жеткізілімі тауарлық сынамалауға жатады. 

Фабрикада қабылданған сынамалау және бақылау жүйесі нормативтік 
құжаттар кешенімен қамтамасыз етіледі: сынамаланатын өнімдер мен 
бақыланатын параметрлер (немесе сипаттамалар) көрсетілген сынамалау 
және бақылау схемасы мен картасы, оларды сынамалау және бақылау 
нұсқаулығы мен әдістері. 

Бастапқы шикізатты және оны Байыту өнімдерін сынамалау 
сынамаларды іріктеу процесін және оларды кейінгі талдауға дайындауды 
білдіреді. Сынақ дегеніміз-белгілі бір ережелерге сәйкес жалпы массадан 
таңдалған және қателіктері бар, сыналатын материалдың қасиеттеріне ие 
және ол үшін өкілдік болып табылатын материалдың кішкене бөлігі. 
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Сынама алу. Өкілдік сынамаларды іріктеудің күрделілігі пайдалы 
қазбалардың гетерогенді болып табылатындығында. Оның гетерогенділігі 
оны қатарларға түсірген кезде, науалар мен конвейерлердің қайта тиеу 
тораптарында, теміржол вагондарының қозғалысы кезінде және т.б. 
сегрегация құбылысының (материалдың ірілігі бойынша қайта бөлінуінің 
табиғи қабілеті) арқасында күшеюі мүмкін, өйткені үлкен және кіші 
кластардың физикалық және химиялық қасиеттері әдетте айтарлықтай 
ерекшеленеді. Сондықтан, өкілдік сынама материалдың қозғалмайтын 
массаларының әртүрлі нүктелерінде немесе белгілі бір уақыт аралығында 
қозғалатын материал ағынынан алынған бірнеше нүктелік (бір реттік) 
сынамалардан тұрады. Нүктелі сынаманың ең аз массасы және пайдалы 
қазбалардың әртүрлі түрлері үшін олардың ең аз рұқсат етілген саны тиісті 
стандарттармен регламенттеледі. 

Химиялық талдау үшін ұсынылған сынаманың ең аз массасы әдетте 
Чечотт формуласы бойынша анықталады: 

q = Кd2, 
ал кенді материалдарды електен талдау үшін – Локоновтың формуласы 

бойынша: 
q = 0,02d2 + 0,5d, 

мұндағы d-сыналатын материал кесектерінің ең үлкен мөлшері; К - ондағы 
бағалы компоненттердің құрамына, олардың құндылықтарына байланысты 
коэффициент (түсті металл кендері үшін К-0,06÷0,2, қара металл кендері 
үшін К = 0,025÷0,1, құрамында алтыны бар кендер үшін К = 1÷3). 

Қозғалмайтын материалдардан: үйінділерден, қоймалардағы 
қатарлардан, контейнерлерден және т.б. сынамаларды іріктеу кезінде әртүрлі 
әдістер қолданылады. 

 
2.3-сурет - Материалды үздіксіз жүктеу кезінде нүктелі сынамаларды іріктеу 

орындары 
 
Жалпақ қатарларды сынау кезінде (сурет.2.3) және биіктігі 1,5 м дейінгі 

үйінділерден сынамаларды іріктеу қатардың немесе үйіндінің бүкіл бетін 
сындыратын квадраттардың ортасында қазылған шұңқырлардан жүзеге 
асырылады. Квадраттар саны қолмен сынаудың басқа жағдайларындағыдай 
нүктелі сынамалардың N есептік санына тең: 
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N = 0,75 V √М , 
мұндағы V-вариация коэффициенті; М - сыналатын материалдың массасы. 

Егер қатардың немесе үйіндінің биіктігі 1,5 м-ден артық болса, онда 
оларды сынау үшін квадраттардың ортасында ұңғымалар бұрғыланады 
немесе қабырғаларынан нүктелі сынамалар алынады. 

Қозғалыстағы материалдардан сынамаларды қолмен іріктеп алуға 
механикаландырылған сынаманы ұйымдастыру мүмкін болмаған 
жағдайларда ғана жол беріледі. Әдетте ағындардың айырмашылығына 
орнатылған механикалық сынама іріктегіштер сынаудың жоғары дәлдігін 
қамтамасыз етеді. 

Сусымалы материалдарды сынамалау үшін шөміш, науа, скрепер, 
Шибер, сектор, айналмалы, пышақ және сынама іріктегіштердің басқа 
түрлері пайдаланылады. Олардың ішінде жиі қолданылатын шөмішті сынама 
іріктегіш (2.4-сурет, А) екі жұп 1 с жұлдызшадан тұрады 

 

 
 

2.4 – сурет - Сусымалы материалдар (А) және қойыртпақтар (б, в) 
 
олар арқылы лақтырылған тізбектер 2. Шынжырға шөміш-кескіш ілінеді 3. 
Бір жұп жұлдызша электр қозғалтқышынан редуктор арқылы айналады. 

Сыналатын ағын 

а 
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Сынама іріктегіш кідірту механизмінің көмегімен жұмысқа мезгіл-мезгіл 
қосылады. Қосулар арасындағы аралықтар 5-тен 60 минутқа дейін белгіленуі 
мүмкін. Ағынды шөмішпен кесіп өту кезінде соңғысы материалмен 
толтырылады. Алынған сынаманы 4-қабылдағышқа түсіру жұлдызшаның 
шөміші бүгілген кезде жүргізіледі. 

Қойыртпақты сынамалауға арналған сынама іріктегіштің (2.4, б-сурет) 
бүкіл ұзындығы бойынша екі секциялы жиегі бар тар ұзартылған қуыс ыдыс 
түрінде орындалған 3 кескіші болады. Ағым кескішпен қиылысқан кезде 
қойыртпақтың бір бөлігі саңылау арқылы бөлгіштің ішіне түседі, содан кейін 
2 келте құбыр арқылы 1-сынаманың қабылдағышына құйылады. Кескішті 
алға және кері бағытта жылжыту бұрандалы құрылғымен (АШ типті сынама 
таңдағышпен немесе тізбекті механизммен (ОП типті сынама таңдағышпен) 
жүзеге асырылады. Сынама іріктегіш белгіленген уақыт аралығы (5-тен 60 
минутқа дейін) арқылы автоматты түрде жұмысқа қосылады. Кесіндідегі 
Саңылау сыналатын материалдағы ең жоғары дәннің мөлшерінен 3-5 есе 
артық болуы тиіс; сондықтан кесіндінің конструкциясы саңылаудың 
мөлшерін реттеу мүмкіндігін көздейді. 

Қойыртпақтарды бірқатар байыту фабрикаларында жедел 
технологиялық сынамалау үшін ағындардың ауытқуын талап етпейтін 
автоматтандырылған жүйелердің құрамында статикалық типті сынама 
іріктегіштер (вакуумдық, зондтық, аэролифттік және т.б.) қолданылады. 
Мысалы, АГМК зонд сынамасын іріктегіші (2.4, в-сурет), бұл диаметрі 20 мм 
пульпаға түсірілген түтік, оның төменгі ұшында саңылауы бар. Түтіктің 
жоғарғы ұшы 4 диафрагмалық сорғыға қосылады, ол 3 мембраналық жетек 
механизмінен және 2 клапаннан тұрады және кесілген целлюлозаны құбыр 
арқылы экспресс-зертханаға соруды және беруді қамтамасыз етеді. Сорғы 
белгіленген уақыт аралығында тұрақты көлемдегі нүктелік үлгіні алады. 

Сынамаларды өңдеу іріктелген сынамаларды стандарттарда 
регламенттелетін схемалар бойынша өңдейді. Мысалы, тауарлық кендер мен 
түсті металл концентраттарының химиялық құрамы мен ылғалдылығын 
бақылау үшін сынамалар дайындау үшін 2.5-суретте көрсетілген МЕМСТ 
14180-80 реттелген схема қолданылады. Ұсақтау және ұсақтау әдетте бір 
сынама дайындау қондырғысында (мысалы, МПА сынама бөлу 
машинасында) ұсақтағыштарда, диірмендерде және ұсақтағыштарда жүзеге 
асырылады. 

Фабрикада сынама дайындау қондырғысы болмаған жағдайда 
сынамаларды ұсақтау, елеу және ұсақтау шағын габаритті зертханалық 
қондырғыларда, ал араластыру және қысқарту - қолмен жүзеге асырылады. 

Салмағы 100 кг-нан асатын ірі кесінді сынамаларды материалды 
сақинадан конусқа 2-3 рет лақтырумен және керісінше немесе бірнеше рет 
қайта аударумен араластырады; салмағы мен ірілігі аз сынамаларды-иілгіш 
тығыз және тегіс төсемде диагональ бойынша қайта орау немесе 20-30 есе 
домалату арқылы араластырады. Механикалық араластыру шағын 
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жылдамдықпен айналатын барабандарда немесе сынама електен бірнеше рет 
өткізілген кезде жүзеге асырылады. 

Кесек және түйіршікті материалдардың сынамаларын қысқарту сақина 
мен конус әдісі бойынша араластырғаннан кейін ораммен жүзеге асырылады. 
Бұл жағдайда қарама-қарсы екі бөлік лақтырылады, ал қалған екеуі 
біріктіріліп, әрі қарай өңделеді. Көлемі 25 мм-ге дейін материалды азайту 
үшін әртүрлі бағыттар бойынша ауыспалы ойықтардың жұп санынан тұратын 
ойық түріндегі қысқартулар кеңінен қолданылады. Олардың ішіндегі 
Материал ені контрактордың ұзындығына тең совокпен беріледі [7].  

 
2.5-сурет  - Түпкілікті тауар сынамаларын дайындау схемасы (МЕМСТ 

14180-80 бойынша).  
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Концентраттың жалпы сынамасын дайындау штрихтік сызықпен 
көрсетілген схема бойынша жүргізіледі 

Механикалық қысқартқыштарды (мысалы, 340-УС) қолданған кезде 
кесер алдында сынаманы мұқият араластыру талап етілмейді. 

Химиялық талдауға арналған аспаларды түпкілікті ірілікке дейін 
ұсатылған сынамалардан іріктеу кезінде материалды қысқарту квадраттау 
әдісі бойынша жүзеге асырылады. Ол үшін материалдың беті тең 
квадраттарға бөлінеді және олардан тақтайша тәртібімен микропорция 
қабатының бүкіл тереңдігіне іріктеліп, оларды қажетті массаның сынамасына 
біріктіреді. 

 

 
2.6-сурет - Қойыртпақ сынамаларын дайындау схемасы (МЕМСТ 14180-81 

бойынша) 
 

Қойыртпақ ағындарын технологиялық теңгерімдік (немесе жедел) сынау 
кезінде алынған сынамаларды өңдеуді 2.6-суретте келтірілген схема бойынша 
жүргізеді. 

Автоматтандырылған сынау жүйелері. Әдетте "бас сынамалау" 
қондырғылары деп аталатын ұсатылған материалдарды сынамалауға 
арналған автоматты сынама іріктеу-дайындау қондырғыларына (2.7-сурет) 
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сынама іріктегіш, ұсақтау, ұсақтау аппараттары және дайындау сатылары 
бойынша қысқартқыштар кіреді (2.5-суретті қараңыз). 

Кендерді " бас сынамалаудың "артықшылығы оларда асыл металдар 
болған кезде, ауыр суспензияларда кендерді алдын ала шоғырландыру немесе 
оларды өздігінен ұсақтау процестерін пайдаланған кезде орынды болады. 

 
2.7-сурет - Фабрикада кендерді бас сынамалау аппараттарының тізбек 

сызбасы: 
1- ұсатылған кенді конвейерлер; 2-екі шөмішті сынама іріктегіштер;  

3,4-тиісінше гранулометриялық және химиялық құрамға сынамалар алуға 
арналған шөміштер; 5,6-тиісінше грануломатикалық құрамға сынамалар үшін 
және нүктелі сынамалар жинақтауға арналған бункерлер; 7-білікті ұсақта-
ғыш; 8-ұсақталған сынамалар бункері; 9-секторлық қысқартқыш; 10-таспа-
лық қоректендіргіш; 11-шар диірмені; 12-қойыртпақ секторлық қысқартқыш; 
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13-қосарланған сегіз жолды бөлгіш 
Қойыртпақ өнімдерінің сынамаларын іріктеу, жеткізу және дайындау 

құралдары кешенінің қағидаттық схемасы 2.8-суретте келтірілген. 

 
2.8-сурет - Қойыртпақ өнімдерін сынамалаудың автоматты жүйесі 

аппараттары тізбегінің схемасы: 
1- сынама іріктегіш; 2-пышақ; 3-иілгіш шланг; 4-жинақтағыш; 

5-құбыр; 6-ауа бөлгіш: 7-қысқартқыш 
Алтын, күміс және платина құрамын анықтау үшін балқытылған 

қорғасындағы асыл металдардың алдын-ала концентрациясына және оларды 
спектрлік немесе атомдық сіңіру әдісімен анықтауға негізделген сынамалық 
талдау әдістері қолданылады. 

Түсті металл кендерін байыту практикасында талдау элементтері 
молекулаларының селективті қозуына және қайталама сипаттамалық 
сәулеленудің кейінгі спектрлік талдауына негізделген рентген-флюоресцентті 
анализаторлар (квантометрлер) өнеркәсіптік қолдануды тапты. Олардың 
негізгі түрлері-дискретті үлгіні жеткізуге және үлгіні ұнтақ түрінде 
дайындауға арналған анализаторлар [6]. 

Бақылау процестерінің мақсаты мен жіктелуі 
Технологиялық процестердің жүруіне әсер ететін негізгі бақыланатын 

параметрлер мыналар болып табылады: өңделетін шикізаттың ірілігі, 
гранулометриялық және заттық құрамы (ылғал құрамы, химиялық, 
минералогиялық, фракциялық құрамы және т. б.); Ж қатынасы : флотация 
қоректенуінде, магнитті сепарациялауда, сүзуде және қоюлатуда Т; аэрация 
дәрежесі және флотациядағы сутегі иондарының концентрациясы; 
пайдаланылатын реагенттердің шығыны мен сапасы; су мен ауаның шығыны 
мен қысымы; пульпа температурасы және т. б. 
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Байыту нәтижелерін сипаттайтын параметрлерге: алынатын өнімдердің 
ірілігі мен гранулометриялық құрамы; байыту өнімдеріндегі бағалы 
компоненттер мен қоспалардың болуы; қара өрік пен тазартылған газдардағы 
қатты заттардың болуы және т. б. жатады. 

Технологиялық процесті және байыту өнімдерінің сапасын үздіксіз 
жедел бақылау жеке агрегаттарды және тұтастай технологиялық процесті 
жедел реттеуді жүзеге асыруға мүмкіндік береді. 

Параметрлер мен процестерді үздіксіз жедел бақылау байыту 
фабрикасында технологияны басқаруды автоматтандыруды жүзеге асыруға 
мүмкіндік береді. 

Бастапқы Кендегі, тауарлық концентраттардағы және үйінді 
қалдықтарындағы металдардың құрамын; төгінділердегі қатты 
жіктеуіштердің, гидроциклондар мен қойылтқыштардың құрамын; 
қойыртпақтың сілтілігін; ұсақталған кеннің гранулометриялық құрамын 
анықтау үшін сынамалар жүйелі түрде алынады. 

Гранулометриялық құрамды бақылау талданатын Сынамадағы 
берілген ірілік сыныптарының құрамын анықтаудан тұрады. Егер 0,074 мм-
ден асатын сыныптардың шығуын анықтау үшін жүргізілсе, талдаудың бұл 
түрі Елек деп аталады; 0,074 мм-ден аз сыныптар үшін талдау тұндыру 
немесе дисперсия деп аталады. 

Гранулометриялық құрамды анықтау үшін келесі әдістер қолданылады: 
барабанды немесе жалпақ електерде сусымалы немесе қойыртпақты 
жартылай автоматты себу 1 және өлшеу 2 (2.9-сурет, а); серіппе арқылы 
берілетін 1 – сынақ денесіне сусымалы ағынның қысымын автоматты түрде 
өлшеу 2 орын ауыстыру, мысалы, дифференциалды-трансформаторлық 3 
орын ауыстыру датчигі (2.9-сурет, б); сусымалы ағынның немесе 
қойыртпақтың ұшатын бөлшектерінің әсерінен 1 серпімді пластинаның 
соққы тербелістерінің сипатын автоматты түрде өлшеу (2.9-сурет, в); 
пульпалар 1-ші жұқа қабатта мезгіл-мезгіл түсетін зондпен 2, сезімтал 
қозғалыс датчигіне сигнал беру 3 (2.9-сурет, Г); бір немесе екі жиілікте (1жəне 
2-тиісінше ультрадыбыстың көзі мен қабылдағышы) ультрадыбысты 
пульпамен сіңіру (2.9-сурет, д). 

Пульпа тығыздығын бақылау Қолмен және автоматты түрде жүзеге 
асырылуы мүмкін. Пульпаның тығыздығы деп пульпаның қатты көлемінің 
немесе массасының бірлігіне немесе целлюлоза құрамындағы сұйық және 
қатты фазалардың массасына қатынасы түсініледі. 

Қолмен сынау кезінде (Ж:Т) өлшеуіш саңылау тәрізді сынаманың 
көмегімен қойыртпақ сынамасы алынады (сынаманы белгіге дейін толтырған 
кезде қойыртпақ көлемі - қатаң тұрақты шама). Іріктеп алынған сынаманы 
өлшейді және содан кейін есептейді пульпаның тығыздығы бойынша төменде 
берілген формулалар: 

Втв = δ (q –V) / q (δ - 1) · 100                                                                 (2.2) 
C = δ (q –V) / V (δ - 1) · 100                                                                   (2.3) 
Ж: т = Vδ-q / δ (q - V),                                                                             (2.4) 
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Байыту нәтижелерін сипаттайтын параметрлерге: алынатын өнімдердің 
ірілігі мен гранулометриялық құрамы; байыту өнімдеріндегі бағалы 
компоненттер мен қоспалардың болуы; қара өрік пен тазартылған газдардағы 
қатты заттардың болуы және т. б. жатады. 

Технологиялық процесті және байыту өнімдерінің сапасын үздіксіз 
жедел бақылау жеке агрегаттарды және тұтастай технологиялық процесті 
жедел реттеуді жүзеге асыруға мүмкіндік береді. 

Параметрлер мен процестерді үздіксіз жедел бақылау байыту 
фабрикасында технологияны басқаруды автоматтандыруды жүзеге асыруға 
мүмкіндік береді. 

Бастапқы Кендегі, тауарлық концентраттардағы және үйінді 
қалдықтарындағы металдардың құрамын; төгінділердегі қатты 
жіктеуіштердің, гидроциклондар мен қойылтқыштардың құрамын; 
қойыртпақтың сілтілігін; ұсақталған кеннің гранулометриялық құрамын 
анықтау үшін сынамалар жүйелі түрде алынады. 

Гранулометриялық құрамды бақылау талданатын Сынамадағы 
берілген ірілік сыныптарының құрамын анықтаудан тұрады. Егер 0,074 мм-
ден асатын сыныптардың шығуын анықтау үшін жүргізілсе, талдаудың бұл 
түрі Елек деп аталады; 0,074 мм-ден аз сыныптар үшін талдау тұндыру 
немесе дисперсия деп аталады. 

Гранулометриялық құрамды анықтау үшін келесі әдістер қолданылады: 
барабанды немесе жалпақ електерде сусымалы немесе қойыртпақты 
жартылай автоматты себу 1 және өлшеу 2 (2.9-сурет, а); серіппе арқылы 
берілетін 1 – сынақ денесіне сусымалы ағынның қысымын автоматты түрде 
өлшеу 2 орын ауыстыру, мысалы, дифференциалды-трансформаторлық 3 
орын ауыстыру датчигі (2.9-сурет, б); сусымалы ағынның немесе 
қойыртпақтың ұшатын бөлшектерінің әсерінен 1 серпімді пластинаның 
соққы тербелістерінің сипатын автоматты түрде өлшеу (2.9-сурет, в); 
пульпалар 1-ші жұқа қабатта мезгіл-мезгіл түсетін зондпен 2, сезімтал 
қозғалыс датчигіне сигнал беру 3 (2.9-сурет, Г); бір немесе екі жиілікте (1жəне 
2-тиісінше ультрадыбыстың көзі мен қабылдағышы) ультрадыбысты 
пульпамен сіңіру (2.9-сурет, д). 

Пульпа тығыздығын бақылау Қолмен және автоматты түрде жүзеге 
асырылуы мүмкін. Пульпаның тығыздығы деп пульпаның қатты көлемінің 
немесе массасының бірлігіне немесе целлюлоза құрамындағы сұйық және 
қатты фазалардың массасына қатынасы түсініледі. 

Қолмен сынау кезінде (Ж:Т) өлшеуіш саңылау тәрізді сынаманың 
көмегімен қойыртпақ сынамасы алынады (сынаманы белгіге дейін толтырған 
кезде қойыртпақ көлемі - қатаң тұрақты шама). Іріктеп алынған сынаманы 
өлшейді және содан кейін есептейді пульпаның тығыздығы бойынша төменде 
берілген формулалар: 

Втв = δ (q –V) / q (δ - 1) · 100                                                                 (2.2) 
C = δ (q –V) / V (δ - 1) · 100                                                                   (2.3) 
Ж: т = Vδ-q / δ (q - V),                                                                             (2.4) 

 
 

мұндағы βтв-пульпадағы қатты фазаның құрамы,%; q-пульпаның көлемдегі 
массасы сынама алушы, кг; V-сол көлемдегі судың массасы, кг; С-пульпадағы 
қатты заттың концентрациясы, г / л; Ж:Т - сұйық мөлшерінің пульпадағы 
қатты заттың мөлшеріне қатынасы. 

Тығыздық өлшегіштерді қолдану әдісі сұйық немесе (және) қатты 
компоненттердің ρ қоспасының тығыздығының олардың концентрациясына 
тәуелділігіне негізделген ρ = Σ ріСі. 

 
2.9 – сурет - Гранулометриялық құрамды анықтау тәсілдері:  

а - материалды жартылай автоматты себу; б - сусымалы материалдың арынын 
автоматты өлшеу; в - соққы дірілін автоматты өлшеу; г – бөлшектердің 

ірілігін тікелей өлшеу; д-ультрадыбыстық. 

 
1.44 сурет - Пьезоэлемент 

а-пьезометриялық; б-гидростатикалық; в-салмақтық; г-радиоизотоптық; Р - 
қысым; F-қойыртпақтың салмағы; l-құбырдың диаметрі; һвых-гидростолбтың 

биіктігі 
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Өлшеу жүйелері әртүрлі тығыздағыштар болуы мүмкін (2.10-сурет): 
пьезометриялық Δρ = Δhρ; гидростатикалық; салмақ F = Vобρ; 
радиоизотопты J ≈ Јоехр (- lρ). Өнеркәсіп ДУВ-3; ИПВФ, ИПП-1; 
"Плотномер-1" типті қалқыма; ПР-1025 типті радиоизотоптық және т. б. типті 
салмақтық тығыздықты өлшегіштерді шығарады. 

Заттық құрамды бақылау байыту өнімдерінің сапасын бақылау-байыту 
фабрикаларындағы бақылаудың негізгі түрі. Бұл сізге технологиялық 
режимнің орындалуын және қажетті соңғы өнімдердің берілуін бақылауға 
мүмкіндік береді. Талдаудың химиялық және физика-химиялық әдістері өте 
ұзақ, сондықтан технологиялық процесті автоматты түрде басқару үшін 
олардың деректерін кешіктіруге байланысты пайдалану мүмкін емес. Жедел 
аспаптық әдістердің ішінде соңғы уақытта кеңінен қолданылады. Рентген-
спектрлік және рентген-радиометриялық табады. 

Шикізат пен байыту өнімдерінің заттық құрамын бақылаудың жедел 
әдістері-бұл талдау деректеріне сәйкес процеске әсер ету мүмкіндігін іске 
асыру: байыту процесін берілген режимде жүргізу; реагенттерді 
операциядағы бағалы компоненттің құрамы бойынша процеске беру, бұл 
қайта өңдеуге арналған шығындарды қысқартуға мүмкіндік береді.  

Сынамалау және бақылау схемалары өнімдер әртүрлі тәсілдермен 
сынамаланады. Жылжымайтын материалдар (бункерлерде, қоймаларда, 
үйінділерде, вагондарда) көбінесе қолмен сыналады. Зауыт ішінде әртүрлі 
көлік механизмдерімен немесе науалар мен құбырлар арқылы қозғалатын 
өнімдерді сынау және бақылау, әдетте, механикаландырылған және 
автоматтандырылған. 

2.11-суретте флотациялық байыту фабрикасындағы сынамалау және 
бақылау сызбасы келтірілген: 

I-Елек және седиментациялық талдаулар (№ 1-12, 17, 19, 21, 24, 26, 28, 
31, 33); II-химиялық талдау (№ 13, 34, 37-39, 41, 43, 45, 48-50, 52, 54, 56, 60, 
62, 66, 69, 73, 75, 77-80); III-целлюлоза тығыздығы(№ 16, 20, 23, 27, 32, 58, 
63, 64, 68); IV-өнімнің ылғалдылығы (№ 14, 18, 25, 30, 65, 67, 70, 74); V-
макро - және микроминерологиялық талдау (№ 15, 22, 29, 36, 40, 42, 44, 47, 
51, 53, 55, 57); VI-реагенттердің концентрациясы, қоюлатқыштардың 
төгілуіндегі қатты, газдардағы шаң және т. б.(№ 35, 46, 59, 61, 71, 72, 76,81-
84)[2]. 

 
2.2.1 Көмекші параметрлерді бақылау    
Бункерлердің кенмен толтырылуын, күбілердегі, флотомашиналардағы 

қойыртпақ деңгейін, реагенттерді бақылау. Жалпы мәліметтер, бақылау 
қажеттілігі. Механикалық, ультрадыбыстық, кондуктометриялық, 
радиоизотоптық, ареометриялық деңгей өлшегіштер. Өлшеу қателіктері. 

Бункерлердегі кен деңгейін бақылау бункерлердегі кеннің қатып қалуын 
болдырмау үшін кейінгі аппараттарға оңтайлы жүктемені қамтамасыз ету 
үшін қажет. 



185
 

 

Өлшеу жүйелері әртүрлі тығыздағыштар болуы мүмкін (2.10-сурет): 
пьезометриялық Δρ = Δhρ; гидростатикалық; салмақ F = Vобρ; 
радиоизотопты J ≈ Јоехр (- lρ). Өнеркәсіп ДУВ-3; ИПВФ, ИПП-1; 
"Плотномер-1" типті қалқыма; ПР-1025 типті радиоизотоптық және т. б. типті 
салмақтық тығыздықты өлшегіштерді шығарады. 

Заттық құрамды бақылау байыту өнімдерінің сапасын бақылау-байыту 
фабрикаларындағы бақылаудың негізгі түрі. Бұл сізге технологиялық 
режимнің орындалуын және қажетті соңғы өнімдердің берілуін бақылауға 
мүмкіндік береді. Талдаудың химиялық және физика-химиялық әдістері өте 
ұзақ, сондықтан технологиялық процесті автоматты түрде басқару үшін 
олардың деректерін кешіктіруге байланысты пайдалану мүмкін емес. Жедел 
аспаптық әдістердің ішінде соңғы уақытта кеңінен қолданылады. Рентген-
спектрлік және рентген-радиометриялық табады. 

Шикізат пен байыту өнімдерінің заттық құрамын бақылаудың жедел 
әдістері-бұл талдау деректеріне сәйкес процеске әсер ету мүмкіндігін іске 
асыру: байыту процесін берілген режимде жүргізу; реагенттерді 
операциядағы бағалы компоненттің құрамы бойынша процеске беру, бұл 
қайта өңдеуге арналған шығындарды қысқартуға мүмкіндік береді.  

Сынамалау және бақылау схемалары өнімдер әртүрлі тәсілдермен 
сынамаланады. Жылжымайтын материалдар (бункерлерде, қоймаларда, 
үйінділерде, вагондарда) көбінесе қолмен сыналады. Зауыт ішінде әртүрлі 
көлік механизмдерімен немесе науалар мен құбырлар арқылы қозғалатын 
өнімдерді сынау және бақылау, әдетте, механикаландырылған және 
автоматтандырылған. 

2.11-суретте флотациялық байыту фабрикасындағы сынамалау және 
бақылау сызбасы келтірілген: 

I-Елек және седиментациялық талдаулар (№ 1-12, 17, 19, 21, 24, 26, 28, 
31, 33); II-химиялық талдау (№ 13, 34, 37-39, 41, 43, 45, 48-50, 52, 54, 56, 60, 
62, 66, 69, 73, 75, 77-80); III-целлюлоза тығыздығы(№ 16, 20, 23, 27, 32, 58, 
63, 64, 68); IV-өнімнің ылғалдылығы (№ 14, 18, 25, 30, 65, 67, 70, 74); V-
макро - және микроминерологиялық талдау (№ 15, 22, 29, 36, 40, 42, 44, 47, 
51, 53, 55, 57); VI-реагенттердің концентрациясы, қоюлатқыштардың 
төгілуіндегі қатты, газдардағы шаң және т. б.(№ 35, 46, 59, 61, 71, 72, 76,81-
84)[2]. 

 
2.2.1 Көмекші параметрлерді бақылау    
Бункерлердің кенмен толтырылуын, күбілердегі, флотомашиналардағы 

қойыртпақ деңгейін, реагенттерді бақылау. Жалпы мәліметтер, бақылау 
қажеттілігі. Механикалық, ультрадыбыстық, кондуктометриялық, 
радиоизотоптық, ареометриялық деңгей өлшегіштер. Өлшеу қателіктері. 

Бункерлердегі кен деңгейін бақылау бункерлердегі кеннің қатып қалуын 
болдырмау үшін кейінгі аппараттарға оңтайлы жүктемені қамтамасыз ету 
үшін қажет. 

 
 

 
2.11-сурет салу - Флотациялық байыту фабрикасындағы сынамалау және 

бақылау схемасы 
 

Реагенттер қоректендіргіштерінің ванналарындағы ерітінді 
ыдыстарындағы реагенттер деңгейін бақылау реагент белгілеген режимде 
және реагенттерді тұтынуды азайтуға көмектеседі. Бақылау әдістері: 



186
 

 

ареометриялық, электрлік, радиоактивті. Әдістерді, артықшылықтар мен 
кемшіліктерді салыстыру. Өлшеу қателіктері. 

Бункерлердегі кен деңгейін бақылау бункерлердегі кеннің қатып қалуын 
болдырмау үшін кейінгі аппараттарға оңтайлы жүктемені қамтамасыз ету 
үшін қажет. 

Реагенттер қоректендіргіштерінің ванналарындағы ерітінді 
ыдыстарындағы реагенттер деңгейін бақылау реагент белгілеген режимде 
процесті жүргізуді қамтамасыз етеді және реагенттер шығынын қысқартуға 
ықпал етеді. Бақылау әдістері: ареометриялық, электрлік, радиоактивті. 
Әдістерді, артықшылықтар мен кемшіліктерді салыстыру. Өлшеу 
қателіктері[2]. 

Ұсатқыштарды қорғауға арналған металл заттардың болуын бақылау. 
Сусыздандыру кезінде ағызу және сүзінді тазалығын бақылау, бақылау 

әдістері. 
Температураны бақылау-мойынтіректерді майлау. 
Атқарушы және қосалқы құрылғылардың жұмыс уақытын есепке алу 

жабдықты дұрыс пайдаланудың міндетті шарты болып табылады, өйткені 
жұмыс уақытын дәл есепке алу үшін, біріншіден, құрылғылардың нақты 
өнімділігі анықталады, екіншіден, механизмдердің қозғалыс коэффициенті 
белгіленеді, бұл зауыт жұмысының маңызды техникалық-экономикалық 
көрсеткіштерінің бірі болып табылады, үшіншіден, нақты есепке алу 
құрылғылардың тоқтап қалу себептерін анықтауға, демек, оларды жоюға 
көмектеседі. 
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Массалар мен деңгейлерді бақылау. Қайта өңделген кен массасын 
бақылау көлік түріне байланысты таразылық платформаларда өлшеумен 
(бақылау дәлдігі ±0,5 %) немесе автоматты конвейерлік таразыларда үздіксіз 
өлшеумен (дәлдік ±1%) жүзеге асырылады. 

Сусымалы материалдардың массалары мен ағындарын өлшеу үшін 
конвейер, платформа, рельс, бункер, Кран таразы қолданылады (2.12-сурет). 

Жылжымалы иінтіректі жүйесі және электрлік дифференциалдық-
трансформаторлық Шығыс түрлендіргіші бар конвейерлік таразылар 
сусымалы qвх, т/сағ ағынын, сондай-ақ жылжымалы элементтері жоқ 
таразылардың кіріктірілген интеграторы ( ) арқылы қайта өңделген кеннің 
жиынтық көлемін өлшеу үшін гидравликалық және тензометриялық салмақ 
өлшеу элементтері (ДУ күш бергіштері) пайдаланылады.∫ 𝑄𝑄(𝑡𝑡)𝑑𝑑𝑡𝑡𝑡𝑡

𝑡𝑡𝑡𝑡   
Ұнтақтағыштар мен диірмендердің жұмыс аймақтарындағы материал 

деңгейін бақылау жанама сигналдар бойынша жүзеге асырылады: электр 
жетегінің қуатын (немесе тогын), диірменнің шуын, диірмендердің цапф 
мойынтіректеріндегі май қысымын өлшейді. 

Бункерлердегі, күбілердегі, флотациялық машиналардағы және басқа да 
жинақтардағы материал деңгейін бақылау Әртүрлі конструкциядағы деңгей 
өлшеуіштердің көмегімен жүзеге асырылады (2.13-сурет). Қалқымалы деңгей 
өлшегіштерде бастапқы қалқымалы сенсор ретінде және одан әрі әр түрлі 
қайталама түрлендіргіштер бар (2.13, а сурет). Гидростатикалық деңгей 
өлшегіштердің бастапқы бөлігінде пьезотүтікшелер, екіншісінде-
манометрлер болады (2.13-сурет, б). 

 
2№1 

2.13-сурет – Деңгей өлшегіштер 
а - қалқыма; Б-гидростатикалық; в-электр резисторлы;  

г-сыйымды; д-терморезисторлық; е-з - радиоизотоптық; У - күшейткіш; 
ИМ-атқарушы механизм 
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Р1-Р4 релесі бар электрлік резисторлар, сыйымдылық және 
терморезисторлық деңгей өлшегіштер hвх деңгейі өзгерген кезде R, С, L 
электрлік параметрлерін өзгертеді (2.13-сурет, в-д). Сонымен, 
терморезисторлық деңгей өлшегіште сым (бастапқы түрлендіргіш) көпірдің 
иығына қосылады және uо кернеу көзінің тогымен аздап қызады; деңгей 
өзгерген кезде, бұл иықтың температурасы мен кедергісі өзгереді, көпір uвх 
деңгейіне байланысты шығыс сигналын шығарады. 

Γ-сәулелердің көмегімен деңгейді өлшеу (2.13 - сурет, е-з) Ламберттің 
жұтылу заңына негізделген 

J = Ј0ехр [(- Σaihi)/(4πl2)], 
мұндағы J0, J-1-нүктедегі көздің және 2-нүктедегі қабылдағыштың γ-
сәулелерінің қарқындылығы; а1 - материалдың I-ші бөлігінің сызықтық 
сіңіру коэффициенті (тығыздыққа пропорционалды); Hi - материалдың i-ші 
бөлігінің қалыңдығы; l - γ-сәулелермен өтетін жалпы қашықтық. 
Радиоизотоптар 60so, 137se және 192lr және т. б. қолданылады. Ламберт 
Заңындағы өлшенген hi өзгерістері J шығу сигналына әсер етеді. 
Радиоизотоптық деңгей өлшегіштер бункерлерде, ашық немесе жабық 
жинақтарда (мысалы, ГРП, гр, гр-8, СУРМ-2п) кез келген ортаға (сусымалы, 

қойыртпақ тәрізді, сұйық) қолданылады. 
2.14-сурет - Шығын өлшегіштер: 

а-қысымның ауыспалы ауытқуы; б-ротаметр; в-поршеньді; 
г-электромагниттік. 

Сұйықтардың, қойыртпақтардың, газдардың шығынын бақылау.  
 
Шығын өлшегіштердің принципті схемалары 2.14-суретте көрсетілген. 

Құбырдың тарылатын бөлігі бар ауыспалы қысымның шығын өлшегіштері 
үшін (2.15, а-сурет) масса шығыны формула бойынша анықталады 

Q = αS√2g𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝, , 
мұндағы α-тарылу түріне байланысты коэффициент (қалыпты немесе 
сегменттік диафрагма, Вентури шүмегі немесе қалыпты, Вентури түтігі және 
т.б.); S - тарылу қимасы. Шаманы дифманометрлермен өлшейді.𝑝𝑝𝑝𝑝 
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Қысымның тұрақты ауытқуының шығын өлшегіштерінде (АР =соп51) 
ағынның өзгеруі кезінде (2 өтпелі бөлім өзгереді, мысалы, ротаметрлерде 
(2.14-сурет, б) және поршеньді шығын өлшегіштерде (2.14-сурет, в). 

Қарастырылған шығын өлшегіштер біртекті орта сұйықтықтарына, 
газдарға, ұсақ қатты фазасы бар целлюлозаға жарамды. Кәдімгі целлюлоза 
үшін электромагниттік ағын өлшегіштер қолданылады (2.14-сурет. г). 
Электромагниттік ағын өлшегіштерде пульпасы бар құбырдың бір бөлігі 
магниттік емес және электр өткізбейтін материалдан жасалған және I магнит 
өрісімен тесілген; өрістің күш сызықтарын кесіп өтетін сұйықтық 
бағандарында мен жылдамдықпен ЭҚК e = k1ni, мұнда k - коэффициент; l - 
ЭҚК алынған электродтар арасындағы қашықтыққа тең бағанның ұзындығы. 

Осылайша, ЭМӨ Q = Sυ = ағынының өлшемі ретінде қызмет 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘етеді . 
Шығын өлшегіштер 1 • 10-2 Ом-см-ден төмен емес кедергісі бар кез-

келген орта үшін жарамды, негізгі қателік 1-2% аспайды. 
Айнымалы токтағы байланыссыз Шығын өлшегіштер мүмкін, оларда 

электродтардың орнына Құбыр қабырғаларының сыртында екі катушкалар 
орнатылады, онда өлшенген ортадағы бастапқы ЭМӨ пропорционалды 
екінші ретті құрайды. 

Шығарылатын ИР-11, ИР-51н шығын өлшегіштері шығынды 1000 
м3/сағ дейін өлшеуге мүмкіндік береді. 

Ультрадыбыстық ағын өлшегіштер импульстік немесе сұйық ағынның 
бойымен және қарсы бағытталған ультрадыбыстық толқындардың фазалық 
ығысуын немесе бірдей толқындардың Δω жиілік айырмашылығын 
қолданады; Δφ және Δω ультрадыбыстық ағын өлшегіштің Шығыс 
жылдамдығына байланысты (Ruz-282). 

Саңылаулы ағын өлшегіштерде қойыртпақ ағыны ыдыста қойыртпақты 
ағызу үшін тар саңылауы бар қабырғамен кідіртіледі; һвых қойыртпақ 
деңгейінің өзгеруі ағынға байланысты: ол неғұрлым үлкен болса, соғұрлым 
деңгейі жоғары және керісінше болады. Өнеркәсіп ЩР-1875, ДРЩМ-1, 
ДРЩМТ сияқты саңылаулы шығын өлшегіштерді, сондай-ақ шығын өлшегіш 
пен тығыздық өлшегіштің комбинациясын білдіретін ИРТ-1 пульпасындағы 
қатты шығын өлшегішті шығарады. 

 
2.3 Байытудың өндірістік процестерін бақылау 

Ұсақтау, ұсақтау, елеу, жіктеу, гравитациялық байыту, флотация, 
сусыздану процестерін бақылау. Процестерді жедел басқару әдістері, өнім 
сапасын басқарудың технологиялық мүмкіндіктері. 

Шығарылатын өнімнің сапасын арттыру-заманауи өндірістің міндеті. 
Өндірістің барлық кезеңдерінде САПАНЫҢ өзгеруімен қатар өнімнің сапа 
көрсеткіштерінің белгіленген талаптарға (МЕМСТ 15467-70) сәйкестігін 
тексеру мақсатында сапаны бақылау қолданылады. 

Технологиялық процесте алатын орны бойынша бақылау: ескерту, кіріс, 
ағымдағы, жедел, шығу, қабылдау; өткізу тәсілі бойынша: белсенді, пассивті, 
жаппай, іріктемелі; кеннің және қайта өңдеу өнімдерінің сапалық немесе 
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сандық белгілері бойынша; Бақылау құралдарын пайдалану дәрежесі 
бойынша: өлшеу, тіркеу болуы мүмкін. 

Өнімді әзірлеу, дайындау, пайдалану және пайдалану немесе тұтыну 
кезінде оның сапасының қажетті деңгейін белгілеуге, қамтамасыз етуге және 
ұстап тұруға бағытталған іс-шаралардың, әдістер мен құралдардың барлық 
жиынтығы өнім сапасын басқарудың кешенді жүйесін (КЖ УКП) құрайды. 
КЖК негізгі міндеттері мыналар болып табылады: 
 оны әзірлеу кезінде өнім сапасының жоғары деңгейін қалыптастыру;  
 өнімді өндіру кезінде оның сапасының белгіленген деңгейін қамтамасыз 

ету; 
 өнімді тиімді пайдалану және айналыс сатысында және пайдалануда қол 

жеткізілген сапа деңгейін қолдау (сақтау және қалпына келтіру). 
Байыту фабрикаларының тауарлық концентраттарының сапасы 

олардың жұмысының маңызды көрсеткіші болып табылады, онда өндірістің 
жалпы мәдениеті, техника мен технология деңгейі, өндірісті ұйымдастыру 
көрсетіледі. Техникалық бақылау бөлімінің (ТББ) алдында тұрған 
міндеттердің ішінде сапаны басқару және ақаусыз өнім шығару, яғни ақаудың 
алдын алу ерекше орын алады. Бұл дегеніміз, өнім сапасын бақылаудың 
ауырлық орталығы қабылдау саласынан ағымдағы өндірістік бақылауға 
ауысады. 

Технологиялық тұрғыдан алғанда, ақаусыз өнімдердің сапасы мен 
шығарылуын басқару міндеті концентраттағы металдың құрамын 
тұрақтандыруға немесе компоненттердің құрамын шектеу кезінде 
экстракцияны экстремизациялауға дейін азайтылуы мүмкін. Берілген сапаны 
қалыптастыру келесі кезеңдерде жүзеге асырылады: 
 тау-кен жұмыстарын жоспарлау және жедел басқару кезінде пайдалы 

қазбаларды өндіру және фабрикаға жеткізу; 
 кен қоймаларындағы, фабрика бункерлеріндегі немесе әр түрлі кен 

түрлерін бөлек қоймалауды ұйымдастырудағы кенді орташаландыру; 
 байыту процесін басқару; 
 қоюлатқыштардағы концентраттардың орташалануы; 
 жөнелтілетін концентрат партияларын қалыптастыру.  

Кенге әсер ету сақтау контейнерлерін қолдана отырып, әр түрлі 
орташалау әдістерімен жүзеге асырылады. Орташа пассивті және белсенді 
болуы мүмкін. 

 Пассивті орта-бұл материалдың кейбір массаларын мұқият араластыру. 
Мұндай орташаландыру үлкен сыйымдылықтар (қоймалар, бункерлер) 
болған кезде айтарлықтай күрделі шығындарды, ерекше техниканы 
(орташаландыру машиналарын және осындай қоймалар мен бункерлерді тиеу 
және түсіру жөніндегі жұмыстарды ұйымдастыруды) пайдалануды талап 
етеді. Орташа сыйымдылықтардың маңызды артықшылығы-кен мен 
концентраттардың қорын қамтамасыз ету, сол арқылы байыту фабрикасының 
ырғақты жұмысы. 
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Белсенді орташаландыруды күрделі және пайдалану шығындары едәуір 
аз болған кезде жүзеге асыруға болады және қолда бар техниканы пайдалана 
отырып іске асырылады, бірақ бұл үшін өнімнің (кен, концентрат) қасиеттері 
туралы жедел ақпарат болуы қажет. 

Белсенді орташалау жүзеге асырылады: 
 кенжардың жекелеген өндіру учаскелерінің өнімділігін реттеумен; 
 әр түрлі забойлардан өндіруді қалыптастыру; 
 кенді және Байыту өнімдерін тігуді пайдалану; 
 концентраттардың қайталану жиілігін жасанды арттыру. 

Бастапқы өнім сапасының өзгеруі процестің Шығыс көрсеткіштерінің 
өзгеруіне әкеледі. Тұрақтандырылған көрсеткіштер өзгермеуі үшін және 
оңтайландырылғандар оңтайлы деңгейде қалуы үшін процеске әсер ету 
керек. Әсер ету мүмкіндігі кеннің кіріс сипаттамаларының тербеліс жиілігіне-
пайдалы компоненттің құрамына байланысты. 

Кендегі құрамы секунд, минут, сағат, тәулік ішінде өзгеруі мүмкін (т-
тербеліс кезеңі). 

Технологиялық аппараттар шағын кезеңмен, шамамен ондаған минут 
тербелістерге арналған орташа қабілетке ие. 

Технологиялық схемалар тұтастай алғанда ауытқуларды 2-3 сағат 
кезеңімен орташа етуі мүмкін. 

Концентраттың берілген сапасын кез-келген орташа есеппен 
қамтамасыз ету идеясы мазмұнды тұрақтандыру туралы болжамға 
негізделген.  

Технологиялық процестерді басқару - цех операторлары - қызмет 
көрсету аймақтарындағы технологиялық персонал қағидаты бойынша жүзеге 
асырылуы тиіс. 

Негізгі ұйымдастырушы буын-бұл технологиялық режимнің жай-күйі, 
қайта өңделетін кендер мен өндірілетін концентраттардың сапасы мен саны, 
реагенттердің шығыны және т. б. туралы үнемі ақпарат алатын Зауыт 
диспетчері. 

Диспетчер кеніштерден кенді қабылдауды, кен ағындарын басқарады, 
технологиялық процестің барысын бақылайды, режимдердің, авариялардың 
бұзылу себептерін анықтайды, оларды жоюды ұйымдастырады. 

 
2.3.1 Кен дайындау схемаларын негіздеу, құру, көрсеткіштерді 

есептеу 
Пайдалы қазбаларды байыту схемасын таңдаудың жалпы принциптері 

барлық байыту схемалары әдетте күрделі және келесі белгілерге байланысты 
жіктеледі: 
1. қолданылатын әдістер саны 
2. әр әдісте қолданылатын процестердің саны 
3. әр процесте қолданылатын операциялардың саны 
4. пайдалы қазбалар ірілігінің өзгеруінің пайдаланылатын сатыларының 
саны. 
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 Байытудың бір немесе басқа әдісін таңдау үшін негіз минералдардың 
бөліну белгілеріндегі жеткілікті айырмашылық болып табылады. 
байыту фабрикаларының жұмыс практикасына сәйкес белгілі бір әдісті 
қолдану. 

Байыту процесін таңдау бөлінетін минералдардың таралу сипатымен, 
минералдардың бөліну ерекшеліктеріндегі айырмашылықтармен, әрбір 
бәсекелес процесс үшін техникалық-экономикалық есептік деректермен 
анықталады. 

Әрбір процесті жүзеге асыру үшін операциялар санын таңдау бағалы 
компоненттің мазмұны мен тартылуы бойынша түпкілікті өнімдерге 
қойылатын талаптармен және байыту аппараттарының техникалық 
мүмкіндіктерімен айқындалады. 

Бірінші белгі - қолданылатын әдістердің саны. 
Байытудың монометодты (флотациялық, гравитациялық, магниттік 

және т.б.), диметодты (гравитациялық-магниттік, флотациялық-
гравитациялық және т. б.) және полиметодты (гравитациялық-флотациялық-
магниттік және т. б.) схемалары қолданылады.  

Екінші белгі - әр әдісте қолданылатын процестердің саны. 
Пайдаланылған әдістердің әрқайсысы бірнеше процестер түрінде 

қолданыла алады. 
Сонымен, флотация әдісі схемаларда көбік майы, діріл, агломерация, 

пленкалы флотация, электрофлотация және т. б. процестермен ұсынылған. 
Гравитациялық әдіс көбінесе ауыр медиальды байыту, тұндыру, 

үстелдерге шоғырлану, бұрандалы сепараторларда, шлюздерде, көлбеу 
ұшақтарда және т. б. байыту процестері түрінде қолданылады.  

Магниттік әдіс төмен және жоғары кернеулі өрістерде құрғақ және 
дымқыл себу процестерімен жүзеге асырылады. Процестің түрі 
қолданылатын аппараттың дизайнымен анықталады. 

Схемалар циклдерден тұрады, онда маңызды бөліну белгілері бар 
минералдар бөлінеді. Мысалы, полиметалл барит кендерін байыту кезінде 
флотациялық байыту схемалары сульфидті және баритті флотация 
циклдерінен тұрады. Мұнда ұжымдық, селективті, қорғасын, мыс, мырыш 
флотациясының циклдері және т. б. ерекшеленуі мүмкін. 

Үшінші белгі - әр процесте қолданылатын операциялардың саны. 
Әр процесте көбінесе бірнеше операциялар қолданылады. Негізгі, 

бақылау және тазарту операциялары болуы мүмкін. 
Төртінші белгі-пайдалы қазбаның мөлшерінің өзгеру сатыларының 

саны. 
Байыту схемалары бірнеше кезеңнен тұрады. Сатылардың саны құнды 

компоненттердің үлкендігімен және құнды компоненттердің бос жынысқа 
ену мөлшерімен байланысты. Әдетте, көп сатылы Н схемалары сапасы 
бойынша концентраттарға қойылатын жоғары талаптар кезінде жұқа таралған 
немесе біркелкі емес (агрегаттық) кендерге қолданылады [7]. 
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2.1-кесте - Байытудың өндірістік қуаты арасындағы байланыс 
фабрикалар және өңдеуге түсетін кеннің ірілігі 

Өндірістік 
қуаты ОФ, мың 

т/жыл 

Кенді ОФ үшін кесектің ең үлкен ірілігі (Механобр 
деректері бойынша), мм  

Ашық тау-кен жұмыстары Жер асты 
11-ге дейін 500-600 250-300 
500-3000 700-1000 300-400 
3000-9000 900-1000 600-700 
1500-ден 
жоғары 

1200-2500 - 

Алайда, соңғы уақытта олар шахтада ұсақтаудың бірінші кезеңін жүзеге 
асыруға және 300-350 мм ірі ұнтақталған кенді байыту фабрикасына 
тасымалдауға тырысуда.  

Байыту фабрикасының өнімділігі деп оның негізгі цехының, яғни 
байыту цехының өнімділігі түсініледі. 

Байыту фабрикасының тәуліктік өнімділігін анықтау кезінде мынадай 
жағдайлар болуы мүмкін: 
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а) байыту фабрикасы өндіргіштігі белгілі кеніште немесе шахтада 
салынады. 

Кеніш пен байыту фабрикасының аптасына жұмыс күндерінің саны 
бірдей болған кезде фабрика мен кеніштің тәуліктік өнімділігі тең деп 
қабылданады немесе байыту фабрикасының өнімділігі біршама төмен болуы 
тиіс, өйткені кеніш кенді біркелкі шығармаумен сипатталады. Кеніштің 
өнімділігінің артуы байыту фабрикасындағы жинақтағыш бункерлердің 
сыйымдылығына да байланысты. 

Кенішті бөлек байытуды талап ететін кеннің әртүрлі сорттарын өндіру 
кезінде байыту фабрикасы секциялық болуы тиіс. Секциялар саны және 
олардың өнімділігі кеннің жекелеген сорттарын өндіру жоспарына 
байланысты белгіленеді; 

б) байыту фабрикасы металлургия зауытының немесе фабрика 
концентраттарын қайта өңдейтін басқа кәсіпорынның дайын өнімі бойынша 
жылдық өндірісті қамтамасыз етуі тиіс.  

Бұл жағдайда байыту фабрикасының жылдық өнімділігі мынадай 
формула бойынша анықталады: 

Qф = Qз/фз, 
мұндағы Qф-байыту фабрикасының бастапқы шикізат бойынша жылдық 
өнімділігі, т.; 

Qз-металлургия зауытының Мемлекеттік тауар өнімі бойынша жылдық 
өнімділігі; т;  

 - металл зауытының дайын өніміндегі пайдалы компоненттің құрамы; 
 - байыту фабрикасына келіп түсетін бастапқы шикізаттағы пайдалы 

компоненттің құрамы;   
ф-байыту фабрикасында концентратқа пайдалы компонентті алу; 
з-металлургиялық зауытта концентратты өңдеу кезінде пайдалы 

компонентті алу.  
, , , формуладағы мәндер құрғақ затқа қатысты бірліктердің үлесінде 

берілген. Егер концентрат дайын өнім болып табылса және одан әрі қайта 
өңдеуге жатпайтын болса, онда з  мәнін 1-ге тең қабылдау керек.  

2. Байыту фабрикасы мен оның цехтарының жұмыс режимі мынадай 
көрсеткіштермен сипатталады: 

Байыту фабрикасының жекелеген цехтарының өнімділігі олардың 
жұмыс режиміне, ал цехтардағы жабдықтың өнімділігі оны пайдалану 
коэффициентіне байланысты. 

Уақыт бойынша жабдықты пайдалану коэффициенті (бірліктер 
үлесінде) Ки - машиналық уақыттың күнтізбеге қатынасы, яғни Ки = tм/tr. 

Машина уақыты tм-жабдықтың толық өнімділіктегі (толық 
жүктемемен), жылына сағат жұмыс істеуінің есептік уақыты. Кейде оны 
жабдықтың таза жұмыс уақыты деп атайды. 

TK күнтізбелік уақыты - берілген уақыт кезеңіндегі сағаттың толық 
саны, мысалы, жылына 365×34 = 8760 сағат. 
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Байыту фабрикасының жұмыс режимін ескере отырып, фабриканың т / 
сағ цехының өнімділігі мынадай формула бойынша есептеледі: 

Qц = Q/mп,  
мұндағы Qц-цехтың өнімділігі, т / сағ; Q – жылдық өнімділік, т/жыл; - 
жылдағы жұмыс күндерінің саны; m – тәулігіне жұмыс ауысымдарының 
саны; п –  

Цехтың Сағаттық өнімділігі жабдықтың сағаттық өнімділігінен 
ерекшеленеді. 

Жабдықтың өнімділігі (т / сағ) 
Qо = Q/tм  = QКп/36524Ки,  

мұндағы Qо-жабдықтың өнімділігі, т / сағ; Q - осы цехтың өнімділігі; tм –
машина уақыты, сағат; Ки – бас корпус жабдығын пайдалану коэффициенті; 
Кп – осы цех жабдығының өнімділігіне әсер ететін кен қасиеттерінің 
әркелкілігін ескеретін түзету коэффициенті. Көмір байыту фабрикалары үшін 
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жобаланады. 

Егер ұсақтау цехы карьерде салынса, онда оның жұмыс режимі 
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жасалады. 

Жуу байыту фабрикалары үшін ұсақталған кен тікелей жууға түседі 
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мүмкін, ал сүзгі бөлімінің жұмысы бір ауысымда жобалануы мүмкін.    

3. Кенді байыту фабрикасына жеткізу әдісі белгілі бір дәрежеде кен 
өндіру схемасын анықтайды. 

Кен байыту фабрикасына теміржол, автомобиль, конвейер немесе 
кабельдік жолмен берілуі мүмкін. Әдісті таңдау нұсқаларды техникалық-
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кеннің көлеміне, байыту фабрикасының өндірістік қуатына және рельефке 
байланысты болады.   
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ұсатқыштарда ұсақтаған дұрыс. 

Карьерден ірі ұсатылған кенді жеткізу үшін конвейерлік көлікті 
пайдаланған кезде оны кейіннен орташа ұсақтау ұсатқыштарына бере 
отырып, жинақтаған жөн. 
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4. Өндірілген тау-кен массасының гранулометриялық құрамы пайдалы 
қазбаларды өндіру әдісіне байланысты.  

Бастапқы кеннің ірілігі сипаттамасы туралы деректер болған жағдайда 
оларды пайдалану керек.  

Деректер болмаған жағдайда тау-кен және түсті металлургия 
кәсіпорындары жұмысының деректері бойынша құрастырылған жарылған 
тау-кен массасы ірілігінің орташаланған гранулометриялық сипаттамаларын 
пайдалануға болады (кендерді байыту жөніндегі анықтамалық. Дайындық 
процестері. М.: Жер Қойнауы, 1982). 

Dн 1200 - 300 мм кесектің ең жоғары номиналды өлшемі бар кендер 
үшін dн бірліктерінің үлестерінде бағаланатын ірілік сыныптарының 
шығысы шамамен бірдей (кесте. 2.2).  

 
2.2 - кесте - Жарылған тау массасының гранулометриялық сипаттамасы 
Класс мөлшері, dн бірліктерінің  

үлесі 
Плюс бойынша кластыңтың жиынтық 

шығысы, % 
+1,0 5 

-1,0+0,75 14 
-0,75+0,5 27 
-0,5+0,25 50 
-0,25+0,12 70 

-0,12+0 100 
5. Кеннің физикалық қасиеттері (ылғалдылық, саздың мөлшері, 

ұнтақтау, ұсақтау және т.б.). 
Кендердің ылғалдылығы кендердің түріне, өндіру әдісіне және 

климаттық жағдайларға байланысты. Зерттеу мәліметтері бойынша 
қабылданады. Егер мұндай деректер болмаса, онда анықтамалық әдебиеттер 
бойынша (мысалы, түсті металл кендері үшін 5%, темір тотықтырылған 10%, 
марганец 20-30%, фосфат 20%, флюорит 2-4% және т.б.). 
2.3-кесте - Әр түрлі кен түрлері үшін беріктік коэффициентінің сипаттамасы 

Беріктік санаты Протодьяконов шкаласы 
бойынша кендер беріктігінің 

коэффициенті 

Бір осьті сығу 
кезіндегі беріктік 

шегі, МПА 
цв. металдар қара металдар 

Жұмсақ   10  12  90 
Орташа қаттылық 10-14 12-18 90-150 
Қатты 14-18 18-22 150-230 
Өте қатты 18 22 230 

Кендер беріктігінің коэффициенті Темірден басқа барлық кендер 
бойынша Протодьяконов шкаласы негізінде зерттеу деректері бойынша 
қабылданады. Олар үшін бір осьті сығу кезіндегі беріктік шегі қабылданады. 
Егер деректер болмаса, онда коэффициенттің мәні жобалау жөніндегі 
анықтамалықтардағы орташа деректер бойынша қабылданады (кесте. 2.3). 
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Кендердің жаппай және көлемдік тығыздығы олардың минералды 
құрамына және кеуектілігіне байланысты, әсіресе марганец кендері үшін 
маңызды. 

Көлемдік тығыздық материалдың көлем бірлігінің массасымен 
сипатталады, ал сусымалы-босатылған күйдегі материалдың көлем бірлігінің 
массасымен сипатталады (кесте. 2.4). 

 
2.4-кесте - Әртүрлі құрамдағы кен тығыздығының орташа деректері, , т/м3 

Кен Көлемдік 
тығыздық 

Сусымалы 
тығыздығы 

Түсті металдар:   
тұтас  3,7-4,4 2,2-2,7 
Қиыстырылған 2,7-3,2 1,6-1,9 
Темір:   
қышқылданбаған кварциттер 2,8-3,6 2,2-2,5 
тотыққан кварциттер 3,1-3,2 2,2-2,4 
Скарндық магнетитті: 2,8-4,3 1,7-2,8 
Титаномагниттитті 3,1-3,6 2,3-2,6 
Қоңыр темір 1,9-2,1 1,9-2,1 
Марганец 1,9-3,8 1,8-2,4 
Калийлі 1,98-2,2 1,2-1,3 
Асбест (ұсақтауға дейін) 2,6-2,7 1,6-1,7 

 
Саз минералдарының құрамы-ұсақтау кезінде қолданылатын 

жабдықтың түрін анықтайды, ұсақтау және ұнтақтау схемаларын таңдауға 
әсер етеді. Саздың мөлшері жоғары болған жағдайда, материалды байыту 
алдында шламдарды үйіндіге шығару арқылы немесе жұқа және түйіршікті 
бөлшектерді бөлек байыту арқылы жуады. 

Көбінесе марганец және тотыққан темір кендері, сондай-ақ металл емес 
құрылыс материалдары жуылады, олар үшін минус 0,005 ММ класы 
бойынша жуудың келесі жіктелуі ұсынылады: 

Жуу бойынша 
материалдың санаты 

минус 0,005 мм класының 
құрамы 

Жеңіл жуу 35 
Орташа жуу 25-50 
Қиын жуу 50 

 
6. Бастапқы кен бөлшектерінің шекаралық ірілігі (кесте. 2.5) 
7. Концентраттардың сапасына қойылатын талаптар МЕМСТ-пен 

анықталады. 
8. Байыту көрсеткіштері қабылданады: 
- егер зерттеулер жүргізілсе, онда олардың негізінде немесе техникалық 

регламент бойынша; 
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- жобалық көрсеткіштерді алу үшін зерттеулер Зертханалық 
жағдайларда ірілендірілген деректер бойынша тұйық циклде орындалады 
және жартылай өнеркәсіптік және өнеркәсіптік жағдайларда тексеріледі; 

-егер зерттеулер жүргізілмеген болса, онда Тихоновтың болжамына 
сәйкес болжамды жасауға немесе есептеуге болады. Болжамды есептеулер 
үшін бастапқы деректер байланысты кәсіпорындардың жұмыс тәжірибесі 
және анықтамалық әдебиеттер бойынша қарастырылады (кенді байыту 
анықтамалығы. Негізгі процестер. М.: Жер Қойнауы, 1983). 

Байыту әдісі таңдалады және байыту процесін жүргізу үшін кен 
өндірудің қажетті мөлшері анықталады. Байытудың бәсекелес әдістері 
салыстырылады және ең сенімді және үнемді таңдалады. 

 
2.5-кесте - Әртүрлі процестермен байытылған кен бөлшектерінің шекаралық 

ірілігі 
Процесс Бөлшектердің ірілігі, мм 

максималды минималды 
1 2 3 

Көбік флотациясы 0,2-0,25 0,0 
Көбік бөлу 3 0.2-0,5 
Сепараторлардағы ауыр орта сепарациясы 199-150 3-5 
Циклондарда да солай 12=25 0,25 
Бөлектеу 30-40 0,1 
Үстелде  концентрациялау 2-3 0,04 
Бұрандалы сепараторлар мен шлюздерде 
байыту 

3/4 0,04 

Жуу 150-300 1-2 
Конус сепараторларында байыту 1-2 0,07 
Ортадан тепкіш концентраторларда байыту 1-2 0,05 
Орбиталық шлюздерде байыту 0,1 0,01 
Әлсіз өрістегі магниттік бөлу:   
құрғақ 40-50 2-3 
Ылғалды 6 0,0 
Күшті өрістегі магниттік бөлу:   
құрғақ 2-3 0,02-0,04 
Ылғалды 2-3 0,0 
Радиометриялық сепарация, оның ішінде 
фотометриялық 

100-300 2,8 

  
 Ұсақтау схемасын таңдау (Кен дайындау)  

Кен өндіру схемасы ұсақтау, елеу, ұнтақтау және жіктеу 
операцияларын қамтиды.  Кен дайындау схемасын таңдауға мыналар әсер 
етеді: зерттеу негізінде анықталған кеннің заттық құрамы; пайдалы қазбаның 
физикалық қасиеттері; байыту схемасында қабылданған материалдың ірілігі; 
жабдықтың технологиялық сипаттамалары. 
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Ортадан тепкіш концентраторларда байыту 1-2 0,05 
Орбиталық шлюздерде байыту 0,1 0,01 
Әлсіз өрістегі магниттік бөлу:   
құрғақ 40-50 2-3 
Ылғалды 6 0,0 
Күшті өрістегі магниттік бөлу:   
құрғақ 2-3 0,02-0,04 
Ылғалды 2-3 0,0 
Радиометриялық сепарация, оның ішінде 
фотометриялық 

100-300 2,8 

  
 Ұсақтау схемасын таңдау (Кен дайындау)  

Кен өндіру схемасы ұсақтау, елеу, ұнтақтау және жіктеу 
операцияларын қамтиды.  Кен дайындау схемасын таңдауға мыналар әсер 
етеді: зерттеу негізінде анықталған кеннің заттық құрамы; пайдалы қазбаның 
физикалық қасиеттері; байыту схемасында қабылданған материалдың ірілігі; 
жабдықтың технологиялық сипаттамалары. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.15- Кенді дайындаудың принципиалдық схемалары 
Кенде ірі көлемді пайдалы қазбалар болған жағдайда, схема 

концентрация алдындағы операцияларды қосу арқылы ашылуы мүмкін, бұл 
байытылған материалдың бір бөлігін, үйінді қалдықтарын бөлуге немесе 
пайдалы қазбаларды кейіннен әртүрлі схемаларға сәйкес өңделетін өнімдерге 
бөлуге мүмкіндік береді. Мұндай операциялар әдетте: ауыр ортада байыту, 
радиометриялық бөлу, құрғақ магниттік бөлу, ауырлық. 

Кенді емес пайдалы қазбаларды, бағалы және жыныс минералдары 

ірі, орташа 
ұсақтау және 
елеу 

Кен 

к - т 
қалдық 

к - т 
қалдық 
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Байыту 

Байыту 

Ұсақ ұсақтау 
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ұсақтау және 
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алдын ала шоғырландыру 

ұсақ ұсақтау 
және елеу 
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екіаралық 
өнім 
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Байыту 

қалдық 
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ірі ұсақтау кезінде ашылатын марганец және хром кендерін байыту кезінде 
кен дайындау схемалары ірі (орташа) ұсақтаумен және елеумен шектелуі 
мүмкін. 

Кен дайындаудың принциптік схемалары (2.15-сурет): 
а) жұқа және орташа таралған кендер; 
б) ірі және агрегаттық шашырандылығы және ұсақ ұсақтаудан кейін 

өнеркәсіптік өнімдерді жетілдіру кендері; 
в) ірі жынысты қосындылары бар, кен минералдарының орташа және 

ұсақ қиылысқан кендері. 
Ұсақтау операциялары минералды ұсақтауға немесе тікелей байыту 

операцияларына дайындау үшін қолданылады. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

2.16-сурет - Ұсақтау кезеңдері:  
а-алдын ала елеу, ұсақтау жəне салыстырып тексеріп елеу операциялары;  

б-алдын ала елеу жəне ұсақтау операциялары; в-ұсақтау жəне салыстырып 
тексеріп елеу операциялары; г-ұсақтау операциялары 

 
Ұсақтау схемаларына әдетте алдын-ала және тексеру елеудері кіреді. 

Олар әдетте экранның жоғарғы өнімі кіретін ұсақтау операциясына жатады. 
Ұсақтау кезеңі - ұсақтау операциясы, оған қатысты елеу 

операцияларымен бірге. 
Ұсақтау схемасы ұсақтау сатыларының жиынтығымен анықталады. 
Ұсақтау сатыларының 4 түрі бар (2.16-сурет).    
А схемасы алдын - ала және тексеру елеуіштерінің біріктірілген 

операциялары бар нұсқасы (2.17-сурет.). 
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ірі ұсақтау кезінде ашылатын марганец және хром кендерін байыту кезінде 
кен дайындау схемалары ірі (орташа) ұсақтаумен және елеумен шектелуі 
мүмкін. 

Кен дайындаудың принциптік схемалары (2.15-сурет): 
а) жұқа және орташа таралған кендер; 
б) ірі және агрегаттық шашырандылығы және ұсақ ұсақтаудан кейін 

өнеркәсіптік өнімдерді жетілдіру кендері; 
в) ірі жынысты қосындылары бар, кен минералдарының орташа және 

ұсақ қиылысқан кендері. 
Ұсақтау операциялары минералды ұсақтауға немесе тікелей байыту 

операцияларына дайындау үшін қолданылады. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

2.16-сурет - Ұсақтау кезеңдері:  
а-алдын ала елеу, ұсақтау жəне салыстырып тексеріп елеу операциялары;  

б-алдын ала елеу жəне ұсақтау операциялары; в-ұсақтау жəне салыстырып 
тексеріп елеу операциялары; г-ұсақтау операциялары 

 
Ұсақтау схемаларына әдетте алдын-ала және тексеру елеудері кіреді. 

Олар әдетте экранның жоғарғы өнімі кіретін ұсақтау операциясына жатады. 
Ұсақтау кезеңі - ұсақтау операциясы, оған қатысты елеу 

операцияларымен бірге. 
Ұсақтау схемасы ұсақтау сатыларының жиынтығымен анықталады. 
Ұсақтау сатыларының 4 түрі бар (2.16-сурет).    
А схемасы алдын - ала және тексеру елеуіштерінің біріктірілген 

операциялары бар нұсқасы (2.17-сурет.). 
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2.17-сурет - а схемасының бір түрі. 
 
Ұсақтау схемаларына ұсақтаудың бір, екі, үш немесе одан да көп 

кезеңдері кіреді. Бір сатылы тізбектердің саны ұсақтау сатыларының санына 
тең, яғни.төрт. Екі сатылы ұсақтау схемаларының мүмкін нұсқаларының 
саны әлдеқайда көп.  

Бір сатылы ұсақтау схемасының әр нұсқасын ұсақтау сатысының төрт 
түрінің кез-келгенін (жалпы саны 42 = 16) қосу арқылы екі сатылы схемаға 
айналдыруға болады. Үш сатылы ұсақтау схемаларының мүмкін 
нұсқаларының саны 43 = 64, т. б.  

 
Кенді өзекті және шарлы диірмендерде ұнтақтауға дайындау кезінде 

ұсақтау схемасын таңдау 
Ұсақтау схемасын таңдау кезінде шешілетін мәселелер 
1. Ұсақтау сатыларының санын анықтау қажет. 
2. Алдын-ала және тексеру экрандарының қажеттілігін анықтаңыз, 

яғни ұсақтау сатыларының түрін анықтаңыз. 
Ұсақтау сатыларының санын анықтау. Ұсақтау сатыларының саны 

ұсақтаудың бастапқы және соңғы мөлшерімен анықталады, яғни., Dбас.кен тау-
кен цехынан алынған кеннің ірілігімен анықталады, ал dк - кейіннен ұнтақтау 
немесе байыту үшін ірілікпен анықталады. 

Кен дайындау үнемділігінің шарттары бойынша диірменнің 
қоректенуінің dк ұсақтауының соңғы өнімінің ірілігі шарлы ұсақтау кезінде 
10-13 мм-ден, ал өзекті ұнтақтау кезінде 15-20 мм-ден аспауы тиіс (бұл ірілік 
түсті металл кендеріне арналған флотациялық байыту фабрикаларын 
технологиялық жобалау нормаларымен айқындалады). 

Ұсақтаудың жалпы дәрежесі 
Ѕжалпы = Dбас.кен / dк 

Шектен тыс шектер Ѕжалпы:    Ѕјжалпы, тах = 1200/10 = 120;  
немесе Ѕжалпы, тах = 2500/10 = 250;                Ѕтіп = 250/20 = 12,5. 
Ұсақтаудың жалпы дәрежесі жеке сатылардағы ұнтақтау дәрежесінің 

көбейтіндісіне тең. 
Ірі, орта және ұсақ ұсақтау ұсатқыштарының бір қабылдау кезінде 

ұсақтаудың мынадай дәрежелері болады: ірі ұсақтау ұсатқышы – 5 – ке дейін; 
салыстырып тексеру елегінсіз орташа ұсақтау ұсатқышы – 6 – ға дейін; 

+ - 
Ұсақтау  

Алдын ала және салыстырып тексеру 
елеуіші 
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салыстырып тексеру елегінсіз орташа ұсақтау ұсатқышы – 8-10-ға дейін; ұсақ 
ұсақтау ұсатқышы (конусты) салыстырып тексеру елегінсіз-3-5-ке дейін; ұсақ 
ұсақтау ұсатқышы (конусты) салыстырып тексеру елегішімен-8-ге дейін.      

Ұсақтаудың минималды дәрежесі-12,5, сондықтан бір сатыға жету 
мүмкін емес, сондықтан ұнтақтаудан бұрын сатылардың саны екіден кем 
болмауы керек. Мысалы, елеусіз ұсақтаудың максималды дәрежесі Ѕмах = 
565 = 150, елеумен Ѕмах = 5108 = 400. 

 Демек, ұсақтау схемаларын таңдаудың бірінші ережесі - кендерді 
ұнтақтауға дайындау кезінде ұсақтау сатыларының саны екі-үшке тең 
болуы керек. 

Екі сатылы ұсақтау схемалары, әдетте, шахта өндірісінің ұсақ 
кендерінде қолданылады (DMAX = 250-350 мм), төрт сатылы – темір 
рудаларын өңдейтін байыту фабрикаларында, тек ірі ұсақтауды қолдана 
отырып (300 мм-ге дейін) бір сатылы, кенді өздігінен ұсақтауға дайындауда 
қолданылады. Өнімділігі өте төмен байыту фабрикаларында бір сатылы 
схемалар да қолданылады, олар щектерін күрделі бұрайтын үгіткіштерді 
орнатады. Шағын байыту фабрикалары үшін схеманың күрделенуін 
болдырмау үшін ұсақталған кеннің ірілігін ұлғайтуға жол беріледі.   

Ұсақтау сатыларының түрін анықтау ұсақтау схемасы әдетте 
ұсақтау және елеу операцияларынан тұрады. Елеу операциялары 
ұсатқыштың қоректенуінен ұсақ заттарды бөліп алу немесе ұсатылған 
материалдың ірілігін бақылау үшін пайдаланылуы мүмкін. Бірінші жағдайда 
елеу алдын – ала деп аталады, екіншісінде-бақылау немесе тексеру. 

Алдын ала елеу бастапқы материалдағы електен өткен ірілік кластың 
жеткілікті жоғары құрамымен немесе осы ірілік кластың жоғары 
ылғалдылығымен, ұнтақтағыштардың өнімділігі едәуір төмендеген кезде 
қолданылады. 

Ірі ұсақтау кезеңінде алдын-ала елеу, әдетте, қолданылмайды, өйткені 
бұл күрделі шығындарды едәуір арттырады. Бұл кезеңде алдын-ала елеуді 
дымқыл кендерде сазды ұсақ заттар көп болған кезде қолданған жөн (немесе 
максималды бөліктің өлшемі бойынша таңдалған ұнтақтағыштың 
өнімділігінде жеткілікті қор болмаған кезде). 

Екінші кезеңде алдын-ала елеу көп жағдайда қолданылады. Бірақ, егер 
майда (ұсақ) ұсақтағыш ұсатқыштармен орташа ұсақтағыш ұсатқыштары 
байланысты болса, майда (ұсақ) ұсақтағыш ұсатқыштармен салыстырғанда 
үлкен өнімділікті қамтамасыз етсе және ұсақ-түйектерді елемей өнімділікті 
қамтамасыз етсе, онда алдын-ала елеу берілмейді. 

Үшінші кезеңде алдын-ала елеу барлық жағдайларда қолданылады. 
Егер електен өткізуге түсетін кендегі ұсақ-түйектің мөлшері 15% - дан 

асса, алдын ала електен өткізуді енгізу, экономикалық тұрғыдан ақталады. 
Схеманы таңдаудың екінші ережесі: ірі ұсақтау операциясынан 

бұрын алдын-ала елеу қолданылмайды жəне қолданылатын жағдайында  
арнайы негіздеме қажет. Ұсақ жəне орташа ұсақтаудың əрбір 
операциясынан бұрын алдын ала елеу операциясы болуы тиіс.     
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салыстырып тексеру елегінсіз орташа ұсақтау ұсатқышы – 8-10-ға дейін; ұсақ 
ұсақтау ұсатқышы (конусты) салыстырып тексеру елегінсіз-3-5-ке дейін; ұсақ 
ұсақтау ұсатқышы (конусты) салыстырып тексеру елегішімен-8-ге дейін.      

Ұсақтаудың минималды дәрежесі-12,5, сондықтан бір сатыға жету 
мүмкін емес, сондықтан ұнтақтаудан бұрын сатылардың саны екіден кем 
болмауы керек. Мысалы, елеусіз ұсақтаудың максималды дәрежесі Ѕмах = 
565 = 150, елеумен Ѕмах = 5108 = 400. 

 Демек, ұсақтау схемаларын таңдаудың бірінші ережесі - кендерді 
ұнтақтауға дайындау кезінде ұсақтау сатыларының саны екі-үшке тең 
болуы керек. 

Екі сатылы ұсақтау схемалары, әдетте, шахта өндірісінің ұсақ 
кендерінде қолданылады (DMAX = 250-350 мм), төрт сатылы – темір 
рудаларын өңдейтін байыту фабрикаларында, тек ірі ұсақтауды қолдана 
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асса, алдын ала електен өткізуді енгізу, экономикалық тұрғыдан ақталады. 
Схеманы таңдаудың екінші ережесі: ірі ұсақтау операциясынан 

бұрын алдын-ала елеу қолданылмайды жəне қолданылатын жағдайында  
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ББ-ның екі сатылы схемасы бастапқы кеннің мөлшері аз кесектер үшін, 
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Кенді өздігінен ұсақтауға дайындау кезінде ұсақтау схемасын таңдау 
Өзін-өзі ұсақтау-бұл ұнтақтау ортасы ұсақталған қазбаның бөліктері 

болатын барабан диірмендеріндегі ұнтақтау процесі. 
Өзін-өзі ұсақтау төрт түрлі болуы мүмкін.  
1. Кенді өздігінен ұсақтау-диірменге ең үлкен ірілігі 200-250 мм (кейде 

500-700 мм) кесектермен кен беріледі. Құрғақ ұнтақтау (Аэрофол түрі) 
немесе дымқыл ұнтақтау (Каскад түрі) диірмендерінде қолданылады. Кейде 
диаметрі ұзын барабан диірмендері қолданылады.     

2. Жартылай өздігінен ұсақтау - кенді өздігінен ұсақтау диірменіне 
диірмен көлемінің 5-10% мөлшерінде ірі болат шарлар қосылған кезде. 

3. Ірі кенді-тасты ұнтақтау - диірменге 15-25 ММ кенді және сонымен 
бірге үлкен кенді кесектерден тұратын ұнтақтау ортасын берген кезде.  

4. Өздігінен ұнтақтау-диірмендер ұнтақтаудың екінші кезеңінде 
орнатылған кезде. Бұл жағдайда ұсақтаудың бірінші кезеңі өзекті немесе 
шарлы Диірмендерде немесе кенді немесе ірі кенді-топырақты ұнтақтау 
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диірмендерінде жүргізіледі. Бұл жағдайда кеннің максималды мөлшері 3-5 
мм-ден аспайды. 

Ұсақтау схемасын таңдау қолданылатын өзін-өзі ұсақтау нұсқасына 
байланысты. Кенді өздігінен ұсақтау кезінде кен тек ірі ұсақтауға ұшырайды, 
ал жекелеген жағдайларда диірмендерге тікелей берілуі мүмкін. Дөрекі және 
жай ғана руда ұнтақтау үшін, негізінен, руда мен шар диірмендерінде 
ұнтақтауға дайындық сияқты ұсақтау схемалары қолданылады. 
Айырмашылық тек ұнтақтау өнімдерінен кенді-тасты өздігінен ұсақтау 
диірмендерінде ұсақтау ортасы ретінде қолданылатын белгілі бір кластарды 
елеу арқылы бөлу керек. 

Ұсату өнімдері ірілігінің типтік сипаттамалары (3.4-сурет) ұсату 
схемаларын есептеу және ұсатқыштар мен електерді таңдау үшін қажет. 

Мұнда салыстырмалы абсцисса осіне қойылады, яғни Z түйірлерінің 
өлшемсіз мөлшері астық мөлшерінің z = d: I ұсатқыштың түсіру 
саңылауының еніне қатынасына тең, ал ординат осінде класс мазмұны z – 
солдан үлкен, ал z – оңнан кіші. Графиктер ұсатқыштың түсіру саңылауының 
енінен аз мөлшерде түйіршіктері жоқ материал ұсақтауға түсетін жағдайлар 
үшін жасалады, яғни, алдын-ала елек саңылауының мөлшері ұсатқыштың 
түсіру саңылауының еніне сәйкес келеді, А = i, ал елеу тиімділігі Е = 100%. 

 
Ұсақтау схемаларын есептеу 

Ұсақтау схемасын есептеуге арналған бастапқы деректер 
Ұсақтау схемасын есептеу үшін  сіз білуіңіз керек: 
1) байыту фабрикаларының өнімділігі 
2) шикізаттың гранулометриялық құрамы; 
3) ұсақталған өнімнің максималды мөлшері; 
4) ұсақталған өнімнің гранулометриялық құрамы;  
5) ұсақтаудың жекелеген сатыларындағы елеу тиімділігінің 

көрсеткіштері. 
Шикізат пен ұсақталған өнімдердің ірілігі сипаттамасы ҒЗЖ немесе 

технологиялық регламенттер бойынша есептерден, егер олар бар болса, 
сондай-ақ ұқсас шикізатты қайта өңдейтін байыту фабрикалары жұмысының 
практикалық деректері бойынша алынады. 

Егер есепте келтірілген ұсатылған өнімдердің ірілік сипаттамалары 
ұсатқыштардың жобаланған саңылауларынан ерекшеленетін ұсатқыштардың 
түсіру саңылаулары кезінде алынса, онда ірілік сипаттамалары қайта 
есептелуі тиіс (кесте.2.6). Қайта есептеулер бір типті ұсатқыштарда бір 
шикізатты ұсақтау кезінде алынатын ұсатылған өнімдердің типтік 
сипаттамаларының ұқсастығына жол беру негізінде жүргізіледі. 
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2.6-кесте - Іріліктің типтік сипаттамаларын қайта есептеу мысалы 
10 мм түсіру саңылауы кезіндегі 

іріліктің нақты алынған 
сипаттамасы 

12 мм түсіру саңылауы кезіндегі 
іріліктің есептік сипаттамасы 

Кластардың ірілігі  Кластардың 
құрамы, % 

Кластардың ірілігі Кластардың 
құрамы, % ұсатқыштың 

саңылау 
енінің 

үлестерінде 

мм ұсатқыштың 
саңылау 
енінің 

үлестерінде 

мм 

2 20 5 2 24 5 
1-2 12-20 30 1-2 12-

24 
30 

0,5...1 5-10 25 0,5...1 6/12 25 
0,25-0,5 2,5-5 15 0,25-0,5 3-6 15 
0,25-0 2,5-0 15 0,25-0 3-0 25 

Барлығы   100   100 
 
Графикалық кескін болған кезде, осы графикті ұсатқыштың түсіру 

саңылауының берілген еніне сәйкес келтіру үшін ірілік сипаттамалары 
графикте сәйкесінше абсцисса осі бойынша ірілік масштабын өзгертеді. 

Егер ұсақталған өнімдердің тәжірибелік сипаттамалары болмаса, онда 
ұсақтау схемасын шамамен есептеу үшін сіз Разумовтың типтік 
сипаттамаларын қолдана аласыз. Бұл жағдайда сіз кенді ұсақтау 
категориясын және ұсақтаудың осы кезеңінде орнатылған ұнтақтағыштардың 
түрін білуіңіз керек. 

Егер ірілік немесе фабрикалық сипаттамалары бойынша есептік 
деректер болмаса, онда бастапқы кен ірілігінің сипаттамасы тік сызықты 
болып қабылданады. 

Өздеріңіз білетіндей, ашық циклде ұнтақтағыштарды пайдалану 
кезінде DN ұсақталған өнімінің мөлшері ұсатқыштың ені мен I Шығыс 
саңылауынан айтарлықтай ерекшеленеді. Z95 өнімінің іріленуі 
ұнтақтағыштың үлгі өлшемдеріне және кеннің беріктігіне байланысты. 
Алдын ала есептеу сатысында орташа Z95 деректері кесте бойынша 
қабылдануы мүмкін.2.7. 
2.7-кесте - Кен беріктігінің санатына байланысты Z95 ұсақталған өнімінің ең 

жоғары салыстырмалы ірілігі (Z мәндері ұсатқыштардың шығу саңылауының 
ені ең азға жақын болған кезде берілген) 

 
Кен беріктігінің 

санаты 

Ірі ұсақтау 
ұсатқыштары 

Конустық ұсатқыштар 

Жақты және 
конусты 

Орташа ұсақтау 
(ОКҰ) 

Ұсақ ұсақтау 
(ҰКҰ) 

Өте қатты 1,7 3,2 3,8 
Қатты 1,55 3,0 3,5 
Орта 1,4 2,5 3,2 
Жұмсақ 1,15 2,1 2,9 
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Әр түрлі күшті кендер үшін ұсақтау бөліміне кіретін өнімдердің 
шығуын алдын-ала есептеу үшін жеткілікті қателікпен анықтауға болады, 
егер i-ден dн-ге дейінгі шекараларда ұсақтаудың әр кезеңіндегі електердің 
тесіктерінің мөлшерін алсақ (кесте. 2.8). 

2.8-кесте - Кендердің беріктігіне және ұсақтау схемасына байланысты 
ұсақтау операцияларына түсетін өнімдердің шамамен шығуы ( % ) 

Ұсақтау. Ұсақтау кезеңінің схемасы Жұмсақ 
кендер 

Орташа 
қаттылық 
кендері  

Қатты 
кендер 

Ірі Г Ашық цикл елеуіш жоқ 100 100 100 

Ірі Б Ашық цикл, алдын-ала елеу 65-75 70-80% 80-90 

Орташа Б Сол сияқты 65-75 70-80% 80-85 
Ұсақ Б  Сол сияқты 50-65 65-75 75-80 
Ұсақ А Жабық цикл, алдын-ала және 

тексеру елеуіштері 
біріктірілген  

90-120 120-150 150-190 

 
Ұсақтау схемаларын алдын ала есептеу тәртібі 

Ұсақтау схемасында барлық өнімдер араб, ал операциялар рим 
цифрларымен нөмірленеді. Жалпы жағдайда өнім нөмірі P белгісімен, ал 
операция нөмірі m белгісімен көрсетіледі.  

Ұсақтау схемасы келесі ретпен есептеледі: 
1.Ұсақтау цехы жабдықтарының сағаттық өнімділігін мына формула 

бойынша анықтайды 

,К
Кt

Q
t
QQ п

имм
0 


  

мұндағы Q0-жабдықтың өнімділігі, т / сағ; 
Q-жылдық өнімділік, т / жыл; 
tм-машина уақыты, сағат; 
 Ки-жабдықты пайдалану коэффициенті; 
Кп-біркелкілік коэффициенті (Кп= 1,01,1 немесе 0,95-0,98 бөлуге 

болады). 
2. Ұсақтаудың жалпы дәрежесін анықтаңыз 

К

исх
общ d

D
S  . 

3. Жеке сатылар бойынша ұсақтаудың орташа дәрежесін анықтайды 
N

общср SS  . 
4. Ірі және орташа ұсақтау сатыларында ұсақтау дәрежелері 

тағайындалады, орташа мәнді ең кіші бүтін сандарға дөңгелектейді немесе 
оны Ѕорт – ден 0,2-0,5-ке аз алады.  

5.  Ұсақтау сатысында ұсақтау дәрежесін есептеңіз: 
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Әр түрлі күшті кендер үшін ұсақтау бөліміне кіретін өнімдердің 
шығуын алдын-ала есептеу үшін жеткілікті қателікпен анықтауға болады, 
егер i-ден dн-ге дейінгі шекараларда ұсақтаудың әр кезеңіндегі електердің 
тесіктерінің мөлшерін алсақ (кесте. 2.8). 

2.8-кесте - Кендердің беріктігіне және ұсақтау схемасына байланысты 
ұсақтау операцияларына түсетін өнімдердің шамамен шығуы ( % ) 

Ұсақтау. Ұсақтау кезеңінің схемасы Жұмсақ 
кендер 

Орташа 
қаттылық 
кендері  

Қатты 
кендер 

Ірі Г Ашық цикл елеуіш жоқ 100 100 100 

Ірі Б Ашық цикл, алдын-ала елеу 65-75 70-80% 80-90 

Орташа Б Сол сияқты 65-75 70-80% 80-85 
Ұсақ Б  Сол сияқты 50-65 65-75 75-80 
Ұсақ А Жабық цикл, алдын-ала және 

тексеру елеуіштері 
біріктірілген  

90-120 120-150 150-190 

 
Ұсақтау схемаларын алдын ала есептеу тәртібі 

Ұсақтау схемасында барлық өнімдер араб, ал операциялар рим 
цифрларымен нөмірленеді. Жалпы жағдайда өнім нөмірі P белгісімен, ал 
операция нөмірі m белгісімен көрсетіледі.  

Ұсақтау схемасы келесі ретпен есептеледі: 
1.Ұсақтау цехы жабдықтарының сағаттық өнімділігін мына формула 

бойынша анықтайды 

,К
Кt

Q
t
QQ п

имм
0 


  

мұндағы Q0-жабдықтың өнімділігі, т / сағ; 
Q-жылдық өнімділік, т / жыл; 
tм-машина уақыты, сағат; 
 Ки-жабдықты пайдалану коэффициенті; 
Кп-біркелкілік коэффициенті (Кп= 1,01,1 немесе 0,95-0,98 бөлуге 

болады). 
2. Ұсақтаудың жалпы дәрежесін анықтаңыз 

К

исх
общ d

D
S  . 

3. Жеке сатылар бойынша ұсақтаудың орташа дәрежесін анықтайды 
N

общср SS  . 
4. Ірі және орташа ұсақтау сатыларында ұсақтау дәрежелері 

тағайындалады, орташа мәнді ең кіші бүтін сандарға дөңгелектейді немесе 
оны Ѕорт – ден 0,2-0,5-ке аз алады.  

5.  Ұсақтау сатысында ұсақтау дәрежесін есептеңіз: 

 
 

екі сатылы схема үшін SII = Ѕжалпы / SI; 
үш сатылы схема үшін SIII = Ѕжалпы / SISII;  
төрт сатылы схема үшін SIV = Ѕжалпы / SISIISIII. 

6. Ұсақталған өнімдердің шартты максималды мөлшерін есептеңіз 
(немесе басқаша – өнімнің номиналды мөлшері): 

бірінші саты: d1п = D1/S1;  
екінші: d2п = D1/S1S2 (немесе d2п = d1/S2); 
үшінші: d3п = D1/S1S2S3 (немесе d3 = d2/S3). 
7. Ұсақтаудың әр кезеңі үшін қабылдау саңылауының максималды енін 

есептеңіз 
Вm = Dнm/Кз, 

мұндағы Кз - максималды диаметрдің бір бөлігін үлкейтуді ескеретін 
коэффициент. 

Номиналды Dн = 0,80,85 Dmax салыстырғанда Dmax 
Кз = 0,8-ірі және орташа ұсақтау сатылары үшін; 
Кз = 0,85-ұсақ ұсақтау сатысы үшін. 
8. Ұсақтаудың әр кезеңі үшін ұсақтағыштың түсіру саңылауының енін 

есептеңіз: 
Im = dнm / Z95н 

Z95н-кенді ұсақтау сынақтарының деректері, типтік сипаттамалары 
бойынша қабылданады.         

Ашық циклді үш сатылы ұсақтау схемасы үшін: 
i3 = dн1 / Z95I; III = dнII; IIII = dнIII / Z95III; 

Жабық циклді ұсақтаудың үшінші кезеңі үшін олар жиі қабылданады: 
IIII = (1,31,5) ітіп 

мұндағы ітіп - орнатуға қабылданған ұсақ ұсақтау ұсатқышының шығу 
саңылауының ең аз ені.  

9. Салыстыру үшін схемалардың нұсқаларын таңдаңыз және әр 
кезеңнің ұсатқыштарына кіретін өнімдердің болжамды шығысын анықтаңыз 
(кесте. 2.9). 

10. Әр сатыдағы үгіткіштің көлемдік өнімділігін есептеңіз: 
Q0 = Qm/п, 

мұндағы п сусымалы тығыздығы, т / м3 ( кесте. 3.4.).  
11. Елек саңылауларының өлшемдерін және ұсақтаудың әр кезеңі үшін 

елеудің тиімділігін орнатыңыз. 
Алдын ала елеу операцияларында елек саңылауларының өлшемдері  

zпi  а  I шегінде қабылданады, ал салыстырып тексеру және алдын ала және 
салыстырып тексерудің бірлескен операцияларында елек саңылауларының 
өлшемдері ұсақталған өнімнің максималды мөлшерінің сәл үлкен 
жағдайларын қабылдайды.  а және I практикалық мәндері 2.9-кестеде 
келтірілген.  Елеу тиімділігінің мәндері елегіштердің түріне байланысты 
қабылданады колосникті торлы – Е-a = 60-70%, діріл үшін - Е-a = 65-85%. 
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2.9-кесте - Кенді ұсақтаудың жекелеген сатыларындағы ұсатқыштардың 
шығару саңылаулары мен електердің тесіктерінің өлшемдері 

Ұсақтау 
операция-

сы 

Фабриканың 
өнімділігі, 
т / тәулік 

Ұсатқыштың 
шығару 

саңылауының 
ені, мм 

Елек саңылауларының 
өлшемдері, мм 

шектер орта шектер орта 
Ірі 10000 150-300 200 Алдын ала елеу 140-150 200 

Ірі 10000 100-150 120 Алдын ала елеу 100-150 120 

Орта Кез келген 25-40 30 Алдын ала елеу 30-60 45 

Ұсақ Кез келген 6 - 8 7 Алдын ала және 
салыстырып тексеру 

елеуіші 12-25 

20 

12. Ұсақтау схемасын шамамен есептеу және ұсатқыштарды таңдау 
жүзеге асырылады. 

Төмендегілерді ескеру қажет: байыту фабрикаларында жабық циклде 
жұмыс істейтін ұсақ ұсақтағыштар үшін олардың өнімділігі формула 
бойынша анықталуы керек: 

Qз.ц. = Кц  Qi, 
мұндағы Qi - ұсатқыштың ашық циклдегі өнімділігі, м3/сағ; 

 Кц - жабық циклде жұмыс істейтін ұсатқыштың қоректену мөлшерін 
азайту арқылы өнімділіктің өсуін ескеретін коэффициент. Шамамен Кц=1,3-
1,4. Ірі ұнтақтағыштарда мұндай өсім табылған жоқ. 

Таңдалған ұсатқыштар талаптарға сай болуы керек: 
- тиеу аузының ені оған түсетін бөліктердің мөлшерінен 10-20% артық 

болуы керек; 
- түсіру саңылауының жобаланған ені ұсатқыштардың осы түрі үшін 

рұқсат етілген шектерде болуы керек, ұсатқыштарды жүктеу 
коэффициенттері мүмкіндігінше жақын болуы керек. 

Егер бұл талаптар орындалмаса, онда жекелеген сатыларда ұсақтау 
дәрежесін өзгерту керек. Мысалы, егер үшінші сатыдағы ұсатқыштар 
шамадан тыс жүктелсе, ал екіншісінде олар жүктелмеген болса, онда екінші 
сатыдағы ұсақтау дәрежесін арттырып, сәйкесінше үшінші сатыда азайту 
керек. Екіден үш сатылы схемаға ауысу болуы мүмкін. 

13. Ұсақтау схемасының соңғы есебін жүргізеді және жабдықты дұрыс 
таңдауды тексереді және опцияларды салыстырады. 

14. Ұсақтауға арналған жабдықты таңдау және ұсақтау схемасының 
нұсқаларын техникалық-экономикалық салыстыру. 

 
BBA схемасын есептеу мысалы 
Бастапқы деректер: бастапқы кен бойынша Өнімділік тәулігіне 1200 

тонна. Сурет үшін есептеу схемасы. 2.18. 
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2.9-кесте - Кенді ұсақтаудың жекелеген сатыларындағы ұсатқыштардың 
шығару саңылаулары мен електердің тесіктерінің өлшемдері 

Ұсақтау 
операция-

сы 

Фабриканың 
өнімділігі, 
т / тәулік 

Ұсатқыштың 
шығару 

саңылауының 
ені, мм 

Елек саңылауларының 
өлшемдері, мм 

шектер орта шектер орта 
Ірі 10000 150-300 200 Алдын ала елеу 140-150 200 

Ірі 10000 100-150 120 Алдын ала елеу 100-150 120 

Орта Кез келген 25-40 30 Алдын ала елеу 30-60 45 

Ұсақ Кез келген 6 - 8 7 Алдын ала және 
салыстырып тексеру 

елеуіші 12-25 

20 

12. Ұсақтау схемасын шамамен есептеу және ұсатқыштарды таңдау 
жүзеге асырылады. 

Төмендегілерді ескеру қажет: байыту фабрикаларында жабық циклде 
жұмыс істейтін ұсақ ұсақтағыштар үшін олардың өнімділігі формула 
бойынша анықталуы керек: 

Qз.ц. = Кц  Qi, 
мұндағы Qi - ұсатқыштың ашық циклдегі өнімділігі, м3/сағ; 

 Кц - жабық циклде жұмыс істейтін ұсатқыштың қоректену мөлшерін 
азайту арқылы өнімділіктің өсуін ескеретін коэффициент. Шамамен Кц=1,3-
1,4. Ірі ұнтақтағыштарда мұндай өсім табылған жоқ. 

Таңдалған ұсатқыштар талаптарға сай болуы керек: 
- тиеу аузының ені оған түсетін бөліктердің мөлшерінен 10-20% артық 

болуы керек; 
- түсіру саңылауының жобаланған ені ұсатқыштардың осы түрі үшін 

рұқсат етілген шектерде болуы керек, ұсатқыштарды жүктеу 
коэффициенттері мүмкіндігінше жақын болуы керек. 

Егер бұл талаптар орындалмаса, онда жекелеген сатыларда ұсақтау 
дәрежесін өзгерту керек. Мысалы, егер үшінші сатыдағы ұсатқыштар 
шамадан тыс жүктелсе, ал екіншісінде олар жүктелмеген болса, онда екінші 
сатыдағы ұсақтау дәрежесін арттырып, сәйкесінше үшінші сатыда азайту 
керек. Екіден үш сатылы схемаға ауысу болуы мүмкін. 

13. Ұсақтау схемасының соңғы есебін жүргізеді және жабдықты дұрыс 
таңдауды тексереді және опцияларды салыстырады. 

14. Ұсақтауға арналған жабдықты таңдау және ұсақтау схемасының 
нұсқаларын техникалық-экономикалық салыстыру. 

 
BBA схемасын есептеу мысалы 
Бастапқы деректер: бастапқы кен бойынша Өнімділік тәулігіне 1200 

тонна. Сурет үшін есептеу схемасы. 2.18. 

 
 

 
 

  
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2.18-сурет -  Үшінші сатыдағы жабық циклмен үш сатылы ұсақтау схемасы 
 
Түпкілікті есептеу тәртібі 

1. Ұсатқыштардың шығу саңылауларының енін алдын-ала есептеуде 
таңдалған ұсатқыштардың өлшемінің және олардың жүктелу дәрежесінің 
негізінде, алдыңғы сатыда ұсатқыштарға келесі сатыда жүктеуге жарамды 
кесектерді алу қажеттілігін ескере отырып нақтылаңыз. 

2. Ұсақтаудың әр кезеңі үшін елеуіш таңдалады, оларға електің 
тиімділігі тағайындалады және әр кезеңдегі ұнтақтағыштың нақты өнімділігі 
анықталады. 

3. Ұнтақталған өнімдердің номиналды мөлшері кезеңдер бойынша 
есептеледі және елеуіштер мен ұнтақтағыштарды есептеу үшін түзету 

1 

Алдын ала елеу 

Алдын ала елеу 
 

Алдын ала және салыстырып тексеру елеуіші 

Ұсақтау. 

Ұсақтау. 

 

Ұсақтау. 
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коэффициенттерін анықтау үшін схеманың әртүрлі түйіндеріндегі өнімдердің 
гранулометриялық құрамы есептеледі. 

4. Осы өлшемнің елеуіштері мен ұсатқыштарының нақтыланған 
өнімділігін және орнатылатын жабдық бірліктерінің санын анықтаңыз. 

Елеудің жалпы тиімділігі: бірінші сатыда – 0,6; екінші сатыда – 0,6; 
үшінші сатыда – 0,85.  

Бастапқы кеннің ірілігі 500 мм; 
Жекелеген сатыларда (практикалық деректер немесе үлгі бойынша) 

белгіленген ұсатқыштарды түсірудегі бастапқы кен мен өнімдердің ірілігі 
сипаттамасы. 

Анықтау: 
- барлық өнімдердің салмағы мен шығымдылығы; 
- 5, 9, 10, 11 өнімдерінің ірілік сипаттамалары. 
1. Біз ұнтақтағыштардың түсіру саңылауларының енін қабылдаймыз: 

бірінші кезеңде 120 мм, екінші 30 мм, үшінші 10 мм; Экран саңылауларының 
өлшемдері 10, 35, 120 мм. Ұсақтау өнімдеріндегі  жалпы шығысытың ірілік 
классының типтік сипаттамаларына сәйкес қабылдаймыз (кесте. 2.5). 

2. Схемадан: Q1 = Q5 = Q9 = Q11; Q3 = Q4; Q7 = Q8; Q12 = Q13; 
 Біз анықтаймыз Q2 , Q3, Q4, 2, 3, 4. 
 3. Q2 = Q1 1

120-0 Е1 = 1200 0,24 0,6 = 172,5 т/с;  
Q3 = Q4 = Q1 – Q2 =1200 – 172,5 = 1027,5 т/с. 
2 = Q2/Q1 = 172,5/1200 = 0,148; 
3 = 4 = 1 - 2 = 1 – 0,148 = 0,852  
 9-шы өнімнің мөлшеріне сипаттама жасалады. 
7. Біз  анықтаймыз Q13, Q12, γ13, γ12. 
(Q9 × β9

10-0 + Q13 × β13
10-0)ЕIII = Q11;  Q9 = Q11 = Q1; 

Q9 × β9
10-0 ×ЕIII + Q13 × β13

`10-0 × ЕIII = Q11;  
Q13 × β13

10-0 × ЕIII = Q1(1 – β9
10-0 ЕIII); 

Q13  = Q1(1 – β9
10-0 × ЕIII)/β13

10-0 × ЕIII = 1200(1 – 0,335 × 0,85)/0,55 × 0,85 
= 1830 т/т. 

 β13
10-0-типтік сипаттамадан алынады.     

γ13 = Q13/Q1 = 1830/1200 = 1,55;  γ12 = γ13; 
8.  Q10 ,γ10 және өнімнің 10 мөлшерінің сипаттамасын анықтаймыз. 
Q10 = Q9 + Q13 = 1200 + 1830 = 3030 т/с; γ10 = Q10 / Q1 = 3030/1200 = 2,53; 
(Q9 + Q13) × β10

d-0 = Q9 × β9
d-0 + Q13 × β13

d-0;  
β10

d-0=(Q9×β9
d-0+Q13×β13

d-0)/(Q9+Q13); 
β10

15-0 = (Q9 × β9
15-0 + Q13 × β13

15-0)/(Q9  + Q13 ) = (1200 × 0,4366 + 1830 × 
0,82)/3030 = 0,676. 

β10
6-0 = (Q9  × β9

6-0 + Q13 × β13
6-0)/Q10 = (1200 × 0,18 + 1830 × 0,3)/3030 = 

0,289. 
Өнімнің ірілігіне сипаттама жасалады 10. 
9.  Біз өнімнің үлкендігінің сипаттамасын анықтаймыз 11. 
Елеуіштің фракциялық тиімділігі елеудің жалпы тиімділігіне тең – 0,85. 
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коэффициенттерін анықтау үшін схеманың әртүрлі түйіндеріндегі өнімдердің 
гранулометриялық құрамы есептеледі. 

4. Осы өлшемнің елеуіштері мен ұсатқыштарының нақтыланған 
өнімділігін және орнатылатын жабдық бірліктерінің санын анықтаңыз. 

Елеудің жалпы тиімділігі: бірінші сатыда – 0,6; екінші сатыда – 0,6; 
үшінші сатыда – 0,85.  

Бастапқы кеннің ірілігі 500 мм; 
Жекелеген сатыларда (практикалық деректер немесе үлгі бойынша) 

белгіленген ұсатқыштарды түсірудегі бастапқы кен мен өнімдердің ірілігі 
сипаттамасы. 

Анықтау: 
- барлық өнімдердің салмағы мен шығымдылығы; 
- 5, 9, 10, 11 өнімдерінің ірілік сипаттамалары. 
1. Біз ұнтақтағыштардың түсіру саңылауларының енін қабылдаймыз: 

бірінші кезеңде 120 мм, екінші 30 мм, үшінші 10 мм; Экран саңылауларының 
өлшемдері 10, 35, 120 мм. Ұсақтау өнімдеріндегі  жалпы шығысытың ірілік 
классының типтік сипаттамаларына сәйкес қабылдаймыз (кесте. 2.5). 

2. Схемадан: Q1 = Q5 = Q9 = Q11; Q3 = Q4; Q7 = Q8; Q12 = Q13; 
 Біз анықтаймыз Q2 , Q3, Q4, 2, 3, 4. 
 3. Q2 = Q1 1

120-0 Е1 = 1200 0,24 0,6 = 172,5 т/с;  
Q3 = Q4 = Q1 – Q2 =1200 – 172,5 = 1027,5 т/с. 
2 = Q2/Q1 = 172,5/1200 = 0,148; 
3 = 4 = 1 - 2 = 1 – 0,148 = 0,852  
 9-шы өнімнің мөлшеріне сипаттама жасалады. 
7. Біз  анықтаймыз Q13, Q12, γ13, γ12. 
(Q9 × β9

10-0 + Q13 × β13
10-0)ЕIII = Q11;  Q9 = Q11 = Q1; 

Q9 × β9
10-0 ×ЕIII + Q13 × β13

`10-0 × ЕIII = Q11;  
Q13 × β13

10-0 × ЕIII = Q1(1 – β9
10-0 ЕIII); 

Q13  = Q1(1 – β9
10-0 × ЕIII)/β13

10-0 × ЕIII = 1200(1 – 0,335 × 0,85)/0,55 × 0,85 
= 1830 т/т. 

 β13
10-0-типтік сипаттамадан алынады.     

γ13 = Q13/Q1 = 1830/1200 = 1,55;  γ12 = γ13; 
8.  Q10 ,γ10 және өнімнің 10 мөлшерінің сипаттамасын анықтаймыз. 
Q10 = Q9 + Q13 = 1200 + 1830 = 3030 т/с; γ10 = Q10 / Q1 = 3030/1200 = 2,53; 
(Q9 + Q13) × β10

d-0 = Q9 × β9
d-0 + Q13 × β13

d-0;  
β10

d-0=(Q9×β9
d-0+Q13×β13

d-0)/(Q9+Q13); 
β10

15-0 = (Q9 × β9
15-0 + Q13 × β13

15-0)/(Q9  + Q13 ) = (1200 × 0,4366 + 1830 × 
0,82)/3030 = 0,676. 

β10
6-0 = (Q9  × β9

6-0 + Q13 × β13
6-0)/Q10 = (1200 × 0,18 + 1830 × 0,3)/3030 = 

0,289. 
Өнімнің ірілігіне сипаттама жасалады 10. 
9.  Біз өнімнің үлкендігінің сипаттамасын анықтаймыз 11. 
Елеуіштің фракциялық тиімділігі елеудің жалпы тиімділігіне тең – 0,85. 

 
 

Елеуіштің төменгі өніміндегі кез-келген ірілік кластытың салмағы осы 
класстағы елеудің тиімділігіне көбейтілген елеудің қорегіндегі осы ірілік 
кластытың салмағына тең. Елеуіштен өткен кластың салмағын бүкіл төменгі 
өнімнің салмағына бөлу арқылы біз осы кластың құрамын табамыз:  

β11
d-0 = (Q10 × β10

d-0 × Е)/(Q10 × β10а-0×Е). 
β11

5-0 /β10
10-0 = 0,28/0,45 = 0,622. 

β11
2-0 = β10

2-0 /β10
10-0 = 0,12/0,45 = 0,242. 

Ірілікке сипаттама жасалады. 
2.10-кесте - Ұсақтау және елеу схемасын есептеу нәтижелері 

Операция Түседі, т / сағ Шығады, т / сағ 

Елеу. 
d1 = 120 мм Q1 = 1200 

Q2 = 172,5 
Q3 = 1027,5 
Q1 = 1200 

I ұсақтау, 
e1 = 120 мм Q3 = 1027,5 Q4 = 1027,5 

Елеу. 
d2 = 35 мм 

Q2 = 172,5 
Q4 = 1027,5 
Q5 = 1200 

Q6 = 173 
Q7 = 1027 
Q5 = 1200 

II ұсақтау, 
e2 = 30 мм Q7 = 1027 Q8 = 1027 

Елеу. 
d3 = 10 мм 

Q6 = 173 
Q8 = 1027 
Q9 = 1200 

Q9 = 1200 

III ұсақтау, 
e3 = 10 мм 

Q9 = 1830 
S = 3030 

Q13 = Q9 = 1830 
S = 3030 

Жабық циклде жұмыс істейтін ұсақтағыш бастапқы қоректену 
бойынша таңдалады – Q9 өнімі бойынша, ал елеу - s айналым жүктемесін 
ескере отырып, жалпы қоректену бойынша. Ұсақтау және елеу схемасын 
есептеу нәтижелері кестеде келтірілген. 2.10. 

 
Ұнтақтау схемаларын таңдау және есептеу 

Ұнтақтау схемаларындағы жіктеу операциялары 
Ұнтақтау схемалары келесі жіктеу операцияларын қамтуы мүмкін 
1) алдын ала жіктеу; 
2) толығымен жабық тегістеу цикліндегі тексеру классификациясы; 
3) жартылай тұйықталған ұсақтау циклінде жіктеу; 
4) ағызудың бақылау сыныптамасын қамтиды; 
5) құмдардың бақылау сыныптамасын қамтиды. 
Жіктеу операциялары дайын материалды қуаттан шығару немесе 

диірменді түсіру үшін қолданылады. Қуатты жіктеу үшін алдын – ала жіктеу 
қолданылады, ал диірмендерден алынған өнім үшін-тексеру және бақылау.  

Әдетте, тексеру классификациясынан тексеріліп ірілік класы бойынша 
бөлінеген өнімді, неғұрлым толық бөлу үшін өнімді қайта жіктеу - бақылау 
классификациясы деп аталады.  
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Жіктеу операцияларын бір аппаратта біріктіруге болады, содан кейін ол 
қосарланған атпен аталады – алдын-ала және тексеру классификациясы. 

Ұнтақтау схемаларында жіктеуді пайдалану, диірменнің қоректену-
індегі орташа мөлшердегі түйіршік кластарының құрамын арттырады, бұл 
көп жағдайда олардың өнімділігін арттыруға көмектеседі. 

Алдын-ала жіктеу диірменнің өнімділігін арттыру, шламның пайда 
болуын азайту, бастапқы шламдарды және кеннің оңай ұсақталған 
компоненттерін жеке өнімге бөлу үшін қолданылады (егер оларды жеке 
өнімде байыту қажет болса). 

Жаңадан құрылған дайын өнім ∆Р бойынша диірменнің өнімділігі Rор 
класты диірменнің орташа мөлшеріне шамамен тура пропорционал, ол өз 
ірілігі бойынша дайын өнімнен асып түседі: 

∆Р = К× Rор, 
мұндағы К-пропорционалдылық коэффициенті. 

Дайын өнімді алдын-ала жіктеу операциясында оқшаулау Rор құрамын 
арттырады және нәтижесінде ∆Р жоғарылайды, сонымен қатар байытудың 
барлық процестеріне зиянды әсер ететін өнімнің шламын азайтады, алайда 
кейбір жағдайларда кристалды кендерді ұнтақтау кезінде пульпадағы 
шламдардың аз мөлшерін есте ұстаған пайдалы. Шламдар пульпаның  
тұтқырлығын арттыра отырып, шарлардың бетінің біркелкі және толық 
жабылуына ықпал етеді, ал шарлардың бос соққыларының санын азайтады.    

Ұнтақтау схемасына алдын-ала жіктеу операцияларын қосу мүмкіндігі 
мен орындылығы, негізінен, бастапқы кен түйірлерінің максималды 
мөлшеріне және ондағы дайын өнімнің құрамына байланысты. Тым үлкен 
түйіршіетері бар кенді механикалық жіктеуіштерге де, гидроциклондарға да 
салуға болмайды, ал дайын өнімнің тым аз мөлшері бар кенді алдын-ала 
жіктеуге болмайды. 

Әдетте ұнтақтаудың бірінші сатысынан бұрын алдын ала жіктеу кеннің 
ірілігі 6-8 мм-ден аспайтын және ондағы дайын өнімнің құрамы кемінде 15% 
болған кезде қолданылады. 

Жабық циклдегі тексеру классификациясы ұсақталған өнімнің 
мөлшерін бақылау, диірменнің жұмысын жақсарту, ұнтақтау кезінде өнімнің 
шламын азайту үшін қолданылады. 

Тексеру жіктемесі болған кезде, өлшемі бойынша стандартты емес өнім 
диірменге қайтарылады (айналым жүктемесі), диірменнің қоректенуінде 
үлкен класс мөлшері артады, нәтижесінде дайын өнім үшін оның өнімділігі 
артады. 

Айналым жүктемесінің (C) мәні мен диірменнің салыстырмалы 
өнімділігі арасында белгілі бір байланыс бар. 0-ден 200% - ға дейін 
диірменнің өнімділігі 50-ге артады (0,67-ден 1,0-ге дейін), ал 400-ден 500% 
- ға дейін диірменнің өнімділігі тек 2% - ға артады (1,2-ден 1,22-ге дейін). 
Диірменнің жабық циклде тиімді жұмыс істеуі үшін С кемінде 150 – 200% 
болуы тиіс. Осының салдарынан бірінші сатыдағы диірменнің ашық циклде 
тиімді жұмыс істеуі үшін ұнтақтаудың екі сатылы тәсілдері кезінде екінші 



213
 

 

Жіктеу операцияларын бір аппаратта біріктіруге болады, содан кейін ол 
қосарланған атпен аталады – алдын-ала және тексеру классификациясы. 

Ұнтақтау схемаларында жіктеуді пайдалану, диірменнің қоректену-
індегі орташа мөлшердегі түйіршік кластарының құрамын арттырады, бұл 
көп жағдайда олардың өнімділігін арттыруға көмектеседі. 

Алдын-ала жіктеу диірменнің өнімділігін арттыру, шламның пайда 
болуын азайту, бастапқы шламдарды және кеннің оңай ұсақталған 
компоненттерін жеке өнімге бөлу үшін қолданылады (егер оларды жеке 
өнімде байыту қажет болса). 

Жаңадан құрылған дайын өнім ∆Р бойынша диірменнің өнімділігі Rор 
класты диірменнің орташа мөлшеріне шамамен тура пропорционал, ол өз 
ірілігі бойынша дайын өнімнен асып түседі: 

∆Р = К× Rор, 
мұндағы К-пропорционалдылық коэффициенті. 

Дайын өнімді алдын-ала жіктеу операциясында оқшаулау Rор құрамын 
арттырады және нәтижесінде ∆Р жоғарылайды, сонымен қатар байытудың 
барлық процестеріне зиянды әсер ететін өнімнің шламын азайтады, алайда 
кейбір жағдайларда кристалды кендерді ұнтақтау кезінде пульпадағы 
шламдардың аз мөлшерін есте ұстаған пайдалы. Шламдар пульпаның  
тұтқырлығын арттыра отырып, шарлардың бетінің біркелкі және толық 
жабылуына ықпал етеді, ал шарлардың бос соққыларының санын азайтады.    

Ұнтақтау схемасына алдын-ала жіктеу операцияларын қосу мүмкіндігі 
мен орындылығы, негізінен, бастапқы кен түйірлерінің максималды 
мөлшеріне және ондағы дайын өнімнің құрамына байланысты. Тым үлкен 
түйіршіетері бар кенді механикалық жіктеуіштерге де, гидроциклондарға да 
салуға болмайды, ал дайын өнімнің тым аз мөлшері бар кенді алдын-ала 
жіктеуге болмайды. 

Әдетте ұнтақтаудың бірінші сатысынан бұрын алдын ала жіктеу кеннің 
ірілігі 6-8 мм-ден аспайтын және ондағы дайын өнімнің құрамы кемінде 15% 
болған кезде қолданылады. 

Жабық циклдегі тексеру классификациясы ұсақталған өнімнің 
мөлшерін бақылау, диірменнің жұмысын жақсарту, ұнтақтау кезінде өнімнің 
шламын азайту үшін қолданылады. 

Тексеру жіктемесі болған кезде, өлшемі бойынша стандартты емес өнім 
диірменге қайтарылады (айналым жүктемесі), диірменнің қоректенуінде 
үлкен класс мөлшері артады, нәтижесінде дайын өнім үшін оның өнімділігі 
артады. 

Айналым жүктемесінің (C) мәні мен диірменнің салыстырмалы 
өнімділігі арасында белгілі бір байланыс бар. 0-ден 200% - ға дейін 
диірменнің өнімділігі 50-ге артады (0,67-ден 1,0-ге дейін), ал 400-ден 500% 
- ға дейін диірменнің өнімділігі тек 2% - ға артады (1,2-ден 1,22-ге дейін). 
Диірменнің жабық циклде тиімді жұмыс істеуі үшін С кемінде 150 – 200% 
болуы тиіс. Осының салдарынан бірінші сатыдағы диірменнің ашық циклде 
тиімді жұмыс істеуі үшін ұнтақтаудың екі сатылы тәсілдері кезінде екінші 

 
 

сатыдағы диірмендер көлемінің бірінші сатыдағы диірмендер көлеміне 
қатынасы 1,5 – 2,0 кем болмауы тиіс[4]. 

Өзекті және шарлы диірмендерде ұнтақтау схемалары 
Ұнтақтау схемалары, ұсақтау схемалары сияқты, жеке кезеңдерден 

тұрады. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.19-сурет - Бір сатылы ұнтақтау схемалары 
Ең жиі кездесетін сұлбалары 
А - алдын-ала және тексеру классификациясымен ұнтақтау. 
Б - алдын ала жіктеумен ұнтақтау. 
В - тексеру классификациясы бар жабық циклде ұнтақтау.  
Г - ашық циклде ұнтақтау. 
Д - тексеру және бақылау классификациясы бар жабық циклді 

ұнтақтау. 
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Е - алдын-ала, тексеру және бақылау классификациясымен жабық 
циклде ұнтақтау. 

Ұнтақтау схемаларын жіктеу келесі белгілер бойынша жүзеге 
асырылады: 

- схемадағы ұнтақтау сатыларының саны;       
- бірінші кезеңдегі ұнтақтау циклінің түрі; 
- бастапқы кенді тиеу орны (диірменге, жіктеуішке); 
- алдын ала және салыстырып тексеру жіктеуішінің біріктірілген 

операцияларының болуы немесе болмауы; 
- бақылау жіктемесінің схемасында болуы немесе болмауы. 
Бірінші сатыдағы ұнтақтау циклінің түріне байланысты екі сатылы 

схемалар үш топқа бөлінеді. 
1. Бірінші кезеңде ашық ұнтақтау циклі бар екі сатылы. 
2. Бірінші кезеңде толығымен жабық циклмен екі сатылы.  
3. Бірінші кезеңде жартылай жабық циклмен екі сатылы. 
Екі сатылы тегістеу схемаларының бұл топтары бірінші сатыдағы 

ұнтақтау циклінің түрінде ғана емес, сонымен қатар жүктемені беру әдісімен 
де ерекшеленеді бірінші кезеңнен екінші кезеңге: бірінші топтың 
схемаларында жүктеме диірменді ағызу арқылы, екіншісінде – жіктеуішті 
ағызу арқылы, үшіншісінде – жіктеуіштің құмдары арқылы беріледі. 
Жіктеудің соңғы үш белгілеріне байланысты топ пен кластар ішіндегі 
ұнтақтау схемалары жеке сорттарға бөлінеді.  

Көп сатылы схемалар сирек қолданылады, іс жүзінде кездесетін осы 
схемалардың сорттарының саны аз, сондықтан оларды жеке топтарға бөлудің 
қажеті жоқ. 

Ұнтақтау схемасын таңдау тәжірибелі байыту фабрикасындағы 
схемалардың нұсқаларын тексеру арқылы жүзеге асырылады. Мұндай 
тексеру болмаған жағдайда, оларды таңдауға әсер ететін негізгі жағдайларға, 
яғни ұсақтаудың бастапқы және соңғы өнімдерінің мөлшеріне, байыту 
фабрикасының өнімділігіне, құмдар мен шламдарды бөлек өңдеу 
қажеттілігіне, сатылы байыту қажеттілігіне, кеннің физикалық қасиеттеріне 
байланысты ұнтақтау схемаларының ең ұтымды нұсқалары таңдалады. 

Мысалы, біріктірілген немесе біркелкі емес шашыраған жағдайда, 
стадионды байытуды қолдану қажет, бұл екі сатылы және көп сатылы 
тегістеу схемаларын қолдануды қажет етеді. Дәл осындай схемалар өте жұқа 
қиылысқан кендер үшін қажет. 

Өздігінен ұнтақтау кезінде экстракцияны ұлғайту үшін кенді өздігінен 
ұнтақтау схемалары қолданылады (мысалы, алтын шығару және мыс-
молибден байыту фабрикаларында өте жиі).   

Бір сатылы ұнтақтау схемалары (2.19-сурет) ағызудыны бақылау 
классификациясыз тек бір сатылы байыту схемаларында және ұнтақтаудың 
салыстырмалы түрде аз дәрежесінде немесе байыту фабрикасының өнімділігі 
аз болған кезде қолданылады. Бір сатылы схемалар минус 0,074 мм класының 
55-60% дейін ұнтақтау кезінде қолданылады. 
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Е - алдын-ала, тексеру және бақылау классификациясымен жабық 
циклде ұнтақтау. 

Ұнтақтау схемаларын жіктеу келесі белгілер бойынша жүзеге 
асырылады: 

- схемадағы ұнтақтау сатыларының саны;       
- бірінші кезеңдегі ұнтақтау циклінің түрі; 
- бастапқы кенді тиеу орны (диірменге, жіктеуішке); 
- алдын ала және салыстырып тексеру жіктеуішінің біріктірілген 

операцияларының болуы немесе болмауы; 
- бақылау жіктемесінің схемасында болуы немесе болмауы. 
Бірінші сатыдағы ұнтақтау циклінің түріне байланысты екі сатылы 

схемалар үш топқа бөлінеді. 
1. Бірінші кезеңде ашық ұнтақтау циклі бар екі сатылы. 
2. Бірінші кезеңде толығымен жабық циклмен екі сатылы.  
3. Бірінші кезеңде жартылай жабық циклмен екі сатылы. 
Екі сатылы тегістеу схемаларының бұл топтары бірінші сатыдағы 

ұнтақтау циклінің түрінде ғана емес, сонымен қатар жүктемені беру әдісімен 
де ерекшеленеді бірінші кезеңнен екінші кезеңге: бірінші топтың 
схемаларында жүктеме диірменді ағызу арқылы, екіншісінде – жіктеуішті 
ағызу арқылы, үшіншісінде – жіктеуіштің құмдары арқылы беріледі. 
Жіктеудің соңғы үш белгілеріне байланысты топ пен кластар ішіндегі 
ұнтақтау схемалары жеке сорттарға бөлінеді.  

Көп сатылы схемалар сирек қолданылады, іс жүзінде кездесетін осы 
схемалардың сорттарының саны аз, сондықтан оларды жеке топтарға бөлудің 
қажеті жоқ. 

Ұнтақтау схемасын таңдау тәжірибелі байыту фабрикасындағы 
схемалардың нұсқаларын тексеру арқылы жүзеге асырылады. Мұндай 
тексеру болмаған жағдайда, оларды таңдауға әсер ететін негізгі жағдайларға, 
яғни ұсақтаудың бастапқы және соңғы өнімдерінің мөлшеріне, байыту 
фабрикасының өнімділігіне, құмдар мен шламдарды бөлек өңдеу 
қажеттілігіне, сатылы байыту қажеттілігіне, кеннің физикалық қасиеттеріне 
байланысты ұнтақтау схемаларының ең ұтымды нұсқалары таңдалады. 

Мысалы, біріктірілген немесе біркелкі емес шашыраған жағдайда, 
стадионды байытуды қолдану қажет, бұл екі сатылы және көп сатылы 
тегістеу схемаларын қолдануды қажет етеді. Дәл осындай схемалар өте жұқа 
қиылысқан кендер үшін қажет. 

Өздігінен ұнтақтау кезінде экстракцияны ұлғайту үшін кенді өздігінен 
ұнтақтау схемалары қолданылады (мысалы, алтын шығару және мыс-
молибден байыту фабрикаларында өте жиі).   

Бір сатылы ұнтақтау схемалары (2.19-сурет) ағызудыны бақылау 
классификациясыз тек бір сатылы байыту схемаларында және ұнтақтаудың 
салыстырмалы түрде аз дәрежесінде немесе байыту фабрикасының өнімділігі 
аз болған кезде қолданылады. Бір сатылы схемалар минус 0,074 мм класының 
55-60% дейін ұнтақтау кезінде қолданылады. 

 
 

Екі сатылы схемаларға қарағанда бір сатылы схемалардың 
артықшылықтары: 

- жіктеуіштердің аз саны қажет, сондықтан жабдықтың күрделі шығындары 
аз болады;         

- схемаларды реттеу және техникалық қызмет көрсету оңай; 
- схемалар орналасу үшін қарапайым - барлық диірмендер бір белгіде 

орналасқан; 
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2.20 - сурет-ұсақтаудың бірінші сатысында (бірінші топ) ашық циклді екі 
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- ұсақ және ірі ұнтақтау өнімдерін алу мүмкіндігі. 
Кемшіліктері 
-ашық циклде бірінші кезеңнің тиімді жұмыс істеуі үшін екінші 

сатыдағы диірмендердің көлемі бірінші сатыдағы диірмендердің көлемінен 
1,5-2 есе көп болуы қажет; 

- жабдықтың орналасуы онша ыңғайлы емес, өйткені диірмен 
өнімдерінің өздігінен ағып кетуін жүзеге асыру үшін әртүрлі белгілерді қою 
керек; 

- ГА және ГВ схемалары бойынша өте жұқа өнім алу қиын, өйткені 
қайта жіктеу жоқ. 

ГА схемасы ұсақтау ірілігі 55-80% минус 0,074 мм болатын өнімділігі 
жоғары байыту фабрикаларында және кенді байытудың бір сатылы 
схемасында қолданылады.       

ГВ схемасы магниттібайыту және флотациялық байыту 
фабрикаларында қолданылады. Жіктеуіштердің орнына гидроциклондар 
қолданылады, бұл күрделі шығындарды айтарлықтай төмендетеді. Схема 
ұнтақталған кенді шамадан тыс ұнтақтау үшін тиімді емес. 

ГЕ схемасы минус 0,074 мм класының 80-95% дейін ұнтақтау қажет 
болған кезде, сондай-ақ екі сатылы флотациялық байытуды жүзеге асыру 
қажет болған кезде қолданылады.  

Схемалар ұсақ ұнтақтау үшін немесе екі сатылы байыту схемасы үшін 
қолданылады. 

Схемалардың артықшылықтары: 
- ұнтақтаудың соңғы өнімін алу мүмкіндігі;      
- сатылық байыту схемаларын жүзеге асыру мүмкіндігі; 
- жабдықтың өздігінен ағатын ыңғайлы орналасуы. 
Схемалардың кемшіліктері: 
- ұнтақтау процесін реттеу қиын (екінші кезеңді біркелкі жүктеу қиын); 
- көптеген жіктеуіштер.  
Артықшылықтары 
- реттеу оңай; 
- әртүрлі мөлшердегі шарлармен ұнтақтауды реттеу мүмкіндігі; 
- соңғы өнімді ірі ұнтақтауда қолдану мүмкіндігі; 
- ұнтақтау циклінде табиғи металдардың жинақталуының болмауы, 

яғни олар классификатордың құмдарында жиналады; 
- құмдардың бөліну нүктесінде қандай арақатынаста бөлінгеніне 

қарамастан, ұнтақтаудың екінші сатысына берілетін өнім салмағының 
тұрақтылығы; 

- бастапқы шламдар мен кеннің ең оңай ұнтақталған компоненттері 
бірінші сатыдағы жіктеуішті ағызуда жойылады. 

5-0,8 мм – ге дейін кенді өздігінен ұнтақтау кезінде тексеру елеуіштерде 
ірілік кластың, ал аса майда ұнтақтау кезінде - гидроциклондарда 
қолданылады. 

Өзін-өзі ұнтақтау схемалары (2.21-сурет). 
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2.21-сурет - Өзін-өзі ұнтақтау схемалары 
 

1 схема тек қатты ұнтақтау үшін қолданылады (електің тез тозуы). 
2 схема біріншіге қарағанда тұрақты жұмыс істейді. 
3 схема кеннен сыни көлемдегі А кесектерін алып тастау немесе кен-

малтатаспен ұнтақтау диірмендерінде ұсатқыш орта ретінде қолданылатын 
малтатастарды алу қажет болған кезде қолданылады. 

4 схемасы жұқа ұнтақтау қажет болған жағдайда қолданылады. Бірінші 
операцияда үлкен диаметрлі гидроциклондар, ал екінші операцияда жұқа 
ағызу үшін кішкене диаметр орнатылады.    

Ұсақтау схемаларын есептеу. Ұсақтау өнімдерінің ірілігін бағалау. 
Ұсақтау өнімдерінің ірілігі олардың гранулометриялық құрамы бойынша 
бағаланады. Өнімнің максималды мөлшері өнімнің 95-97% өтетін тор 
саңылауларының мөлшерімен анықталады.  

Әдетте есептеу үшін минус 0,074 мм класы алынады. Материалды өте 
жұқа ұнтақтау кезінде минус 0,044 мм және минус 0,020 мм, ал қатты 
ұнтақтау кезінде минус 0,2 және 0,15 мм ірілік кластар есептеледі. 
Тығыздығы 2,7-3,0 т/м3 орташа ұнтақталу кендері үшін әртүрлі ірілік 
кластарының құрамы арасындағы шамамен тәуелділіктер 2.11 және 2.12-
кестелерде келтірілген.  

Жіктеу өнімдерінің шығуын есептеу 
Ұсақтау схемаларын есептеудегі негізгі қиындық, жіктеу өнімдерінің 

шығуын анықтау. 
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2.11-кесте -Диірмендер мен жіктеуіштердің ағызындысындағы әртүрлі ірілік 
кластарының құрамы арасындағы тәуелділік 

Іріліліктің есептік 
класы, мм 

Ұнтақталған өнімнің шартты максималды ірілігі, мм 
2,1 1,0 0,62 0,43 0,32 0,24 0,18 0,14 0,094 0,074 

-0,2 25 46 62 75 85 92 96 - - - 
-0,074 10 20 30 40 50 60 70 80 90 95 
-0,040 5,6 11,3 17,3 24 31,5 39,5 48 58 71,5 80,5 
-0,020 - - 9 13 17 22 26 35 46 55 

2.12-кесте - Ұсақтаудың бастапқы және түпкі өнімдеріндегі (порфирлі мыс 
кендері үшін) минус 0,074 мм сыныбының орташа құрамы) 

Ірілігі,  
мм 

Бастапқы Ұсақталған 
-40 -20 -10 -5 -3 -0,4 -0,3 -0,2 -0,15 -0,1 -0,074 

-0,074 мм 
кластың құрамы, 

% 

3 6 10 20 23 40 48 60 72 85 95 

Егер өнімнен қандай да бір бөлу операциясының нәтижесінде 1 (сурет. 
2.22, B схемасы) 2 немесе 3 өнімдері алынады, содан кейін олардың 
операциядан жеке шығуын формулалар бойынша есептеуге болады: 

2
/ = 

32

31




;  3
/ =

23

21




 = 
32

12




 ,          (2.1) 

мұнда 1, 2, , 3 - бастапқы өнімдегі және бөлу өнімдеріндегі есептеу 
компонентінің құрамы. 

Жіктеу өнімдерінің кірістілігін келесі үлгі негізінде есептеуге болады: 
жіктеу өнімдері бойынша жұқа кластардың таралуы судың таралуына 
пропорционалды (бұл жұқа кластардың таралуына көбірек қатысты – 0,040; 
0,02 және 0,015 мм). Бұл жағдайда есептеулер үшін теңдеулер қолданылады: 

,
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    (2.2) 

мұнда, с  - ағызу кезінде есептік класты жеке алу; 

b - су төгуге шығару; 
а

 ʹ және  қ
 ʹ - ағызындыдағы және құмдаға қатты түйіршіктің жеке шығу;     

б,ө
ʹ және а

ʹ - бастапқы өнімдегі және ағызындыдағы (қатты фазадағы) жұқа 
кластардың құрамы); 

Rа және Rқ- ағызынды мен құмдағы салмақ қатынасы. Арнайы 
жіктеуіштер үшін Rn мәні әдетте 0,2-0,25 (80-83% қатты), ал гидроциклондар 
үшін – 0,4-0,5 (67-71% қатты) аралығында болады.  

а
 ʹ + қ

 ʹ = 1 
Осы теңдеулерді а

 ʹ және қ 
ʹ - ға қатысты шеше отырып, формулаларды 
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операциядан жеке шығуын формулалар бойынша есептеуге болады: 
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мұнда 1, 2, , 3 - бастапқы өнімдегі және бөлу өнімдеріндегі есептеу 
компонентінің құрамы. 

Жіктеу өнімдерінің кірістілігін келесі үлгі негізінде есептеуге болады: 
жіктеу өнімдері бойынша жұқа кластардың таралуы судың таралуына 
пропорционалды (бұл жұқа кластардың таралуына көбірек қатысты – 0,040; 
0,02 және 0,015 мм). Бұл жағдайда есептеулер үшін теңдеулер қолданылады: 
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мұнда, с  - ағызу кезінде есептік класты жеке алу; 

b - су төгуге шығару; 
а

 ʹ және  қ
 ʹ - ағызындыдағы және құмдаға қатты түйіршіктің жеке шығу;     

б,ө
ʹ және а

ʹ - бастапқы өнімдегі және ағызындыдағы (қатты фазадағы) жұқа 
кластардың құрамы); 

Rа және Rқ- ағызынды мен құмдағы салмақ қатынасы. Арнайы 
жіктеуіштер үшін Rn мәні әдетте 0,2-0,25 (80-83% қатты), ал гидроциклондар 
үшін – 0,4-0,5 (67-71% қатты) аралығында болады.  

а
 ʹ + қ

 ʹ = 1 
Осы теңдеулерді а

 ʹ және қ 
ʹ - ға қатысты шеше отырып, формулаларды 
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Жіктеуге келіп түсетін бастапқы өнімнің rи белгілі сұйылту кезінде 
ағызуды сұйылту мынадай формула бойынша анықталады 

Rа = Rқ.с а
ʹ/ʹ

қ.с . 
мұндағы Rc-жіктеуді ағызуда сұйылту, м3/т; Rқ.с – жіктеуді қоректендіруде 
сұйылту, м3/т; а

ʹ - жіктеуді ағызуда жұқа сыныптың құрамы,%;  ʹ
қ.с -жіктеуді 

қоректендіруде жұқа сыныптың құрамы, %.  
Ашық циклде жұмыс істейтін гидроциклонды немесе жіктеуішті 

сұйылтуды құю ірілігін ескере отырып, практика деректері бойынша 
қабылдайды. 

Тұйық циклде жұмыс істейтін жіктеуіштер мен гидроциклондар үшін 
ағызуды сұйылтуды практика деректері бойынша тағайындайды не ағызудың 
шығымы мен ірілігін ескеретін эмпирикалық формула бойынша айқындайды: 

                          Rа = (1-Қа)/Қа;                                  (2.5) 
                      Қа= Ққ а/(КТқ + а – 1),                                                   (2.6) 

мұндағы Та және Тқ - массасы, үлесі бойынша тиісінше ағызынды мен 
құмдағы қатты құрам.; 

К-ағызынды ірілігін ескеретін коэффициент: 
            К = 1-0,7 (2,7 / δт) 0,25 , (2.7) 

мұндағы  - минус 0, 074 мм ағызындыдағы класс құрамы, бірлікте; 
      δт - кеннің көлемдік тығыздығы. 
Тқ және K мәндері, тығыздығы δт = 2,7 т /м3 кен үшін минус 0,074 мм 

класындағы ағызынды құрамына байланысты 2.13-кестеге сәйкес алынады.   
2.13-кесте - Ағызынды ірілігіне байланысты гидроциклон құмдары үшін Тқ 

және К мәндері 
Құмның тығыздығын 
сипаттайтын параметр 

  минус 0,074 мм класының құрамы, бірлік үлесі 
0,4-0,5  0,5-0,6 0,6-0,7 0,7-0,8 0,8-0,9 0,9-0,95 

Тқ, үлестер бірл. 0,8 0,77 0,75 0,72 0,7 0,67 
К 1,46 1,62 1,83 2,1 2,47 2,83 

Жіктеуіштің құмдарындағы сұйылту Rқ=0,25-0,43 тең деп қабылданады 
(кіші мәндер тығыздығы жоғары кендерге жатады). 

Rқ гидроциклонының құмдарында сұйылту келесі формула бойынша 
есептеледі 

Rқ = (1-Тқ) / Тқ; 
мұндағы Тқ - құмдағы қатты зат (кесте бойынша қабылданады. 2.13). 

Ұнтақтаудың соңғы мөлшері жоғарғы және төменгі шектермен 
сипатталады, соған сәйкес олар шартты түрде ерекшеленеді: үлкен, орташа 
және жұқа ұнтақтау (кесте. 2.14).  

Жабық циклде диірмендердің жұмысы кезінде, сондай-ақ жалпы 
қоректену бойынша таңдалған диірмендердің өнімділігін тексеру кезінде 
гидроциклондар мен сорғыларды таңдау үшін С айналымдағы жүктеменің 
мәнін білу қажет[4]. 
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2.14-кесте - Ұнтақтау түрлері 
Ірілік шегі Ұнтақтау 

Ірі  Орта Жұқа 
Жоғарғы, мм
% кл. +0,2 мм 

+0,3(+0,2)
20 − ға дейін 

−0,3 − (0,2) + 0,1(+0,15)
6 − ға дейін  

−0,1(−0,15)
1,5 − ке дейін 

Төменгі,  минус 0,074 мм 
классының құрамы, %  

 
50 – 60 

 
60 – 85 

 
85 

Жобалау кезінде С мәнін жұмыс жағдайларына байланысты 2.15-кесте 
бойынша қабылдау ұсынылады.  

2.15-кесте - Ұнтақтау жағдайына байланысты оңтайлы айналым жүктемесі 
(бір сатылы тізбектерде) 

Р/н Ұнтақтау шарттары  С мәні көтерме., % 
1 Диірмен мен жіктеуіштің өздігінен ағатын түйісуі кезінде 

қатты кендерді минус 0,2 мм-ге дейін ұнтақтау. 
500 – 700 

2 0,2 - 0,4 мм-ге дейін орташа қаттылықта ұнтақтаған кезде 
де солай болады. 

250 – 500 

3 Ұлутәрізді көтергіштер  мен шнектер көмегімен диірмен 
мен классификатор арасындағы өнімдерді тасымалдау 
механикаландырылған. 

150 – 300 

4 Жұмсақ кендерді (50% минус 0,074 мм-ге дейін) дөрекі 
ұнтақтау.  

150 – 200 

5 Орташа қатты және қатты кендерде де солай болады.  200 – 300 
6 Гидроциклондарда жіктегенде. 200 – 600 

 
2.3.2 Байыту схемаларын сапалы-сандық есептеу әдістері. Су- 

тұнбалар схемасын есептеу  
Пайдалы  қазбаларды  байыту схемаларын  есептеу 
Кез келген байыту процестерінің схемаларын есептеу бірыңғай 

әдістеме бойынша жүзеге асырылады. 
Сандық байыту схемаларын есептеу кезінде схеманың барлық өнімдері 

үшін негізгі технологиялық көрсеткіштердің сандық мәндері анықталады: Q, 
, , .  Есептеулерді алдымен салыстырмалы көрсеткіштерде , , , жүргізу, 
содан кейін абсолютті көрсеткіштерді Qn = Q1n;  Рn = Р1n формулалары 
бойынша есептеу ұсынылады. 

Бастапқы қоректендіру және барлық байыту өнімдеріндегі құнды 
компоненттердің құрамы бойынша бастапқы көрсеткіштер шикізаттың осы 
түрін байыту жөніндегі ғылыми-зерттеу жұмыстарының нәтижелері немесе 
ұқсас кендерді өңдейтін байыту фабрикаларының жұмыс тәжірибесі негізінде 
белгіленеді. Жұмыс істеп тұрған кәсіпорындар үшін схемаларды есептеу 
үшін бастапқы көрсеткіштер сынамалау нәтижелері бойынша қабылданады. 

Есептелетін көрсеткіштер металдардың балансы тұтас схема бойынша, 
әр цикл немесе жеке операция үшін анықталады. 

Металдардың жалпы балансын есептегеннен кейін жеке циклдар да 
есептеледі. Циклдарда есептеу есептелген цикл үшін негізгі компонент 
бойынша жүргізіледі, яғни, мысалы, қорғасын флотация циклінде-қорғасын 
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содан кейін абсолютті көрсеткіштерді Qn = Q1n;  Рn = Р1n формулалары 
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Есептелетін көрсеткіштер металдардың балансы тұтас схема бойынша, 
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есептеледі. Циклдарда есептеу есептелген цикл үшін негізгі компонент 
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бойынша, мырыш флотация циклінде-мырыш бойынша және т. б. 
Алдын ала коллективтік флотациямен байыту схемасын есептеу кезінде 

алдымен коллективті флотация схемасы, содан кейін коллективті 
концентраттың селективті флотация схемасы есептеледі[4]. 

Схемаларды есептеу екі жолмен жүзеге асырылады 
1. К. А. Разумовтың  әдістемесі бойынша. Бұл жағдайда әрекеттер 

тізбегі келесідей анықталады. 
Есептеу формулаларына белгілер енгізіледі: N-схеманы есептеу үшін 

бастапқы көрсеткіштердің саны; Nn-бөлу операцияларының өнімдеріне 
жататын бастапқы көрсеткіштердің саны; N, N, N- бөлу өнімдеріне 
жататын тиісінше алу, ұстау және шығу бойынша көрсеткіштердің саны; аб – 
бөлу операцияларының саны; пб – бөлу өнімдерінің саны; с – есептеу 
компоненттерінің саны (қатты фазаны қоса алғанда); е - схемадағы 
есептелетін элементтердің саны анықталады (металдар, металл емес, күл 
және т.б.). 

Есептеу тәртібі: 
- N = C(1 + пб-аб) - 1 формуласы бойынша схеманы есептеу үшін 

бастапқы көрсеткіштердің қажетті және жеткілікті саны (бастапқы кенге 
жататын көрсеткішті  қоса алғанда) айнықталады);  

- Nб = C(пб-аб) формуласы бойынша өңдеу өнімдеріне жататын 
бастапқы көрсеткіштердің саны айқындалады; 

- nшығ.max= пб - aб формуласы бойынша диаграмманы есептеу үшін 
қабылдануы мүмкін экстракция көрсеткіштерінің максималды санын 
анықтайды; 

- Nn = n+n+n формуласы бойынша бастапқы көрсеткіштінің ең 
жоғары саны анықталады, бұл ретте N = 0 және N = Nшығ.max; 

- ҒЗЖ туралы есептердің деректері, ұқсас кендерді қайта өңдейтін 
фабрикалардың жұмыс тәжірибесі немесе технологиялық схеманы 
сынамалау нәтижелері бойынша байытудың соңғы өнімдері үшін және 
барлық операциялар үшін сандық мәндерді қабылдайды; 

- барлық операциялардың өнімдері үшін шығымдарды анықтаңыз; 
- n = n/n  формуласы бойынша өнімнің шығуын анықтайды. 
2. Металл балансын құру негізінде технологиялық схемаларды есептеу 

әдісі. 
Схемаларды есептеуді металдардың жалпы технологиялық балансын 

жасаудан және шешуден бастау ұсынылады. 
Екі жағдайды қарастырайық: 
а) Q тонна кенді байыту кезінде екі өнім алынады: к тонна концентрат 

және хв тонна қалдық.  
 Болсын:  - кендегі металдың құрамы, %;  - концентраттағы метал-

дың құрамы,%;  - қалдықтардағы металдың құрамы,%. Сонда: 

 







.Q
;Q

хвк

хвк
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Өйткені Q, α, β және θ әдетте белгілі, содан кейін γк-ге қатысты 
теңдеуді шеше отырып табамыз: 





)(Q

К                                                             (2.11) 

Егер γк пайызбен көрсетілсе, онда Q = 100% және 

γк  = 

 )(100                                         (2.12) 

γхв = 100 – γк                                             (2.13) 
Металды концентратқа алу: 









)(

)(100К
К                        (2.14) 

б) байыту кезінде үш өнім алынады: екі концентрат және қалдық. 
Болсын: к- бірінші концентраттың шығуы, %; 
к- екінші концентраттың шығуы, %; 
хв - қалдықтардың шығуы, %;  
1- кендегі алғашқы металдың құрамы, %; 
2- кендегі екінші металдың құрамы, %; 
1 және 2 - бірінші концентраттағы бірінші және екінші металдардың 

құрамы, %; 
1 және 2- екінші концентраттағы бірінші және екінші металдардың 

құрамы, %; 
1 және 2  - қалдықтардағы бірінші және екінші металдардың мөлшері. 
Сонда 














2хв
//
2

//
к

/
2

/
к2

1хв
//
1

//
к

/
1

/
к1

хв
//
к

/
к

100
100

  100
 

Белгілі теңдеулерді шешу 1, 2, 1
1, 1, 2, 2, 1 және 2 

салыстырмалы к және к  аламыз 

к =  
     

     11222211

11222211100







 

;   (2.15)

  

к =  
     

     22111122

22111122100







 

.            (2.16) 

Егер 1
- бірінші концентратқа бір металды алу, ал 2

- екінші 
концентратқа басқа металды алу болса, онда: 

1
 = 

1

1к



 ;                                                       (2.17) 
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Өйткені Q, α, β және θ әдетте белгілі, содан кейін γк-ге қатысты 
теңдеуді шеше отырып табамыз: 





)(Q

К                                                             (2.11) 

Егер γк пайызбен көрсетілсе, онда Q = 100% және 

γк  = 

 )(100                                         (2.12) 

γхв = 100 – γк                                             (2.13) 
Металды концентратқа алу: 









)(

)(100К
К                        (2.14) 

б) байыту кезінде үш өнім алынады: екі концентрат және қалдық. 
Болсын: к- бірінші концентраттың шығуы, %; 
к- екінші концентраттың шығуы, %; 
хв - қалдықтардың шығуы, %;  
1- кендегі алғашқы металдың құрамы, %; 
2- кендегі екінші металдың құрамы, %; 
1 және 2 - бірінші концентраттағы бірінші және екінші металдардың 

құрамы, %; 
1 және 2- екінші концентраттағы бірінші және екінші металдардың 

құрамы, %; 
1 және 2  - қалдықтардағы бірінші және екінші металдардың мөлшері. 
Сонда 














2хв
//
2

//
к

/
2

/
к2

1хв
//
1

//
к

/
1

/
к1

хв
//
к

/
к

100
100

  100
 

Белгілі теңдеулерді шешу 1, 2, 1
1, 1, 2, 2, 1 және 2 

салыстырмалы к және к  аламыз 

к =  
     

     11222211

11222211100







 

;   (2.15)

  

к =  
     

     22111122

22111122100







 

.            (2.16) 

Егер 1
- бірінші концентратқа бір металды алу, ал 2

- екінші 
концентратқа басқа металды алу болса, онда: 

1
 = 

1

1к



 ;                                                       (2.17) 

 
 

2
 = 

2

2к



 ;                                                                                                (2.18) 

Көрсеткіштерді есептегеннен кейін теңдеулер бойынша  шығулардың, 
металдардың, өндірілудің балансын тексереміз: 

100 = к + к + хв              (2.19)  

100 1 = к1+ к1 + хв1       (2.20) 

100 2 = к2+ к2 + хв2      (2.21) 

100 = 1
 + 1

+  1 хв;      (2.22)  

100 = 2
 + 2

+  2 хв.      (2.23)  

Есептеу нәтижелері кестеге түсіреміз. 
Негізгі технологиялық балансты шешкеннен кейін металдар барлық 

жеке технологиялық операциялар үшін жеке балансты шешуге қосылады. 
Есептеу төменнен жоғарыға қарай жасалады және соңғы байыту өнімдерінің 
бірі бар операциядан басталады. Есептеулерге ыңғайлы болу үшін барлық 
өнімдер нөмірленеді.                                                                   

 Әр операция үшін екі теңдеу жасалады: металдардың шығуы мен 
балансы, олардың негізінде байыту өнімдерінің шығуы және олардағы құнды 
компоненттердің алынуы анықталады. Есептеулер бұрынғыға ұқсас [4].   

Металдардың жеке балансын есептеу нәтижелері кестеге келтіріледі.   
 

Су-шламдар схемасын есептеу, су тұтыну және су бұру теңгерімі 
Шлам схемасын есептеудің мақсаты: схема операцияларында оңтайлы 

С:Қ қатынастарын қамтамасыз ету; операцияға қосылатын немесе, керісінше, 
сусыздандыру операциялары кезінде өнімдерден бөлінетін су мөлшерін 
анықтау; схема өнімдеріндегі С:Қ қатынастарын айқындау; схеманың барлық 
өнімдері мен операциялары үшін қойыртпақ көлемін айқындау; байыту 
фабрикасы бойынша судың жалпы қажеттілігін айқындау және су тұтыну 
мен су бұру теңгерімін жасау болып табылады.   

Біз келесі белгілерді қабылдаймыз:  
n - схемадағы өнім нөмірі (араб сандарымен): 
Rn - сұйықтың қатты массаға салмақтық қатынасы, су массасының саны 

тең  қатты  бір тоннасына; 
Wn - операциядағы немесе өнімдегі судың мөлшері, уақыт бірлігіне м3; 
Ln - операцияға немесе өнімге қосылатын судың мөлшері, уақыт бірлігіне 

м3;  
Sn - өнімнің ылғалдылығы, %; 
Т- қатты құрамы, %;  
n - өнімдегі қаттының тығыздығы, т/м3; 
Vn-өнімдегі қойыртпақтың көлемі, уақыт бірлігіне м3;  
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 n-жеке операцияларға қосылатын таза судың меншікті шығыны, қаттының 
м3/т. 

Негізгі есептеу формулалары: 
Wn = QnRn, м3 / сағ;                 (2.24) 
Rn = Wn / Qn, бірлік үлестері;                 (2.25) 
RN = 100 – Tn/Tn м3/сағ; немесе Rn = Sn/(100-Sn) бірлік үлестері;    (2.26) 
Sn = 100 - Tn;                 (2.27) 
Sn = Rn/(1 + Rn) = Wn/(Qn + Wn) бірлік үлестері;                                  (2.28) 
Vn = Wn + Qn/Rn = Qn(Rn + 1/n) м3/сағ, м3/тәул.;               (2.29) 
Операциялар үшін қатынастар n индексінің m-ге өзгеруімен сақталады.  
Бастапқы көрсеткіштердің мәндері орындалған ғылыми-зерттеу 

жұмыстарының нәтижелері негізінде немесе жұмыс істеп тұрған байыту 
фабрикаларының жұмыс тәжірибесі негізінде қабылданады. Шамамен су-
шлам схемасын есептеу үшін 2.16. және 2.17 - кесте деректерін қабылдауға 
болады.  

 
2.16-кесте - Кейбір операциялардағы және байыту өнімдеріндегі қатты 

(салмағы бойынша) шамамен құрамы ( % ) 
 

Операциялар мен өнімдер 
   Қаттының құрамы, % 
Операцияға 

берілетін 
материал  

Өнімдерде 

1 2 3 
Шарлы және өзекті диірмендерде ұнтақтау  
Өзін-өзі ұнтақтау диірмендерінде ұнтақтау 
Ірілікке дейін ұнтақтау кезінде жіктеуіштердің ағызындысы, 
мм: 
0,3 
0,2  
0,15 
0,1 
Спиральді жіктеуіштердің құмдары 
Гидроциклон құмдары  
Екі сатылы схемалар кезіндегі бірінші кезеңнің негізгі 
флотациясы  
Бір сатылы схемалардағы негізгі флотация және екінші 
сатыдағы негізгі флотация  
Флотация концентраттарын тазалау  
Флотация концентраттары: 
Негізгі 
Бақылау  
перечистных  
Кендерді тұндыру 
Крандар, саптамалар және тұзақтар арқылы берілетін тұндыру 
өнімдері 
Үстелдегі концентрация 
Үстелдің ауыр өнімдері 
Үстелдерден аралық өнімдер 
Бұрандалы сепараторлардағы концентрация 

65 – 80 
60 – 70 

 
 
 
 
 

 
80 – 85 
60 – 80 
30 – 50 

 
 

20 – 35 
 
 

15 – 30 
 

40 –50 
 
 

25-35 
 

15 – 40 
45 – 60 
30 – 50 

 
 
 
 

28 – 50 
25 – 45 
20 – 35 
15 – 30 

 
 
 
 
 
 

25 – 45 
25 – 35 
30 – 50 

 
30 – 50 

 
40 –60 

 
30 – 45 
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 n-жеке операцияларға қосылатын таза судың меншікті шығыны, қаттының 
м3/т. 

Негізгі есептеу формулалары: 
Wn = QnRn, м3 / сағ;                 (2.24) 
Rn = Wn / Qn, бірлік үлестері;                 (2.25) 
RN = 100 – Tn/Tn м3/сағ; немесе Rn = Sn/(100-Sn) бірлік үлестері;    (2.26) 
Sn = 100 - Tn;                 (2.27) 
Sn = Rn/(1 + Rn) = Wn/(Qn + Wn) бірлік үлестері;                                  (2.28) 
Vn = Wn + Qn/Rn = Qn(Rn + 1/n) м3/сағ, м3/тәул.;               (2.29) 
Операциялар үшін қатынастар n индексінің m-ге өзгеруімен сақталады.  
Бастапқы көрсеткіштердің мәндері орындалған ғылыми-зерттеу 

жұмыстарының нәтижелері негізінде немесе жұмыс істеп тұрған байыту 
фабрикаларының жұмыс тәжірибесі негізінде қабылданады. Шамамен су-
шлам схемасын есептеу үшін 2.16. және 2.17 - кесте деректерін қабылдауға 
болады.  

 
2.16-кесте - Кейбір операциялардағы және байыту өнімдеріндегі қатты 

(салмағы бойынша) шамамен құрамы ( % ) 
 

Операциялар мен өнімдер 
   Қаттының құрамы, % 
Операцияға 

берілетін 
материал  

Өнімдерде 

1 2 3 
Шарлы және өзекті диірмендерде ұнтақтау  
Өзін-өзі ұнтақтау диірмендерінде ұнтақтау 
Ірілікке дейін ұнтақтау кезінде жіктеуіштердің ағызындысы, 
мм: 
0,3 
0,2  
0,15 
0,1 
Спиральді жіктеуіштердің құмдары 
Гидроциклон құмдары  
Екі сатылы схемалар кезіндегі бірінші кезеңнің негізгі 
флотациясы  
Бір сатылы схемалардағы негізгі флотация және екінші 
сатыдағы негізгі флотация  
Флотация концентраттарын тазалау  
Флотация концентраттары: 
Негізгі 
Бақылау  
перечистных  
Кендерді тұндыру 
Крандар, саптамалар және тұзақтар арқылы берілетін тұндыру 
өнімдері 
Үстелдегі концентрация 
Үстелдің ауыр өнімдері 
Үстелдерден аралық өнімдер 
Бұрандалы сепараторлардағы концентрация 

65 – 80 
60 – 70 

 
 
 
 
 

 
80 – 85 
60 – 80 
30 – 50 

 
 

20 – 35 
 
 

15 – 30 
 

40 –50 
 
 

25-35 
 

15 – 40 
45 – 60 
30 – 50 

 
 
 
 

28 – 50 
25 – 45 
20 – 35 
15 – 30 

 
 
 
 
 
 

25 – 45 
25 – 35 
30 – 50 

 
30 – 50 

 
40 –60 

 
30 – 45 

 
 
 

 
 

Ағынды және конустық сепараторлардағы концентратция 
Гидравликалық жіктеу 
Гидравликалық жіктеудің құм фракциялары 

20 – 50 
80 - 85 
50 –70 

 
2.16-кестенің жалғасы 

Көлбеу астаулы жуғыштардың жуылған өнімдері 
Кенді концентраттарды сүзу алдында қоюлату кезінде 
қоюлатқыштардың қоюландырылған өнімдері  
Қойылтылған кен флотациялық концентраттарды сүзу 
Сүзгілеу кезінде алынған тұнбаларды кептіру  
Ауыр жанама сепарацияның ауыр өнімдері (суспензияны 
жуу үшін електен өткізгеннен кейін) 
Ауыр жанама сепарацияның жеңіл өнімдері (суспензияны 
жууға арналған елеуден кейін) 
Шлюздерде байыту 
Орбиталық шлюздерде байыту 
Магниттік дешламация 
Ірілікке дейін ұсақтау кезіндегі дымқыл магниттік 
сепарация, мм: 
0,3  
0,15 
0,1 
0,05  
Ылғал магниттік сепарацияның магниттік өнімдері: 
Ірі 0,15 мм дейін 
Майда 0,15 мм дейін 

 
 
 
 

50 – 70 
 

85 – 90 
12 –25 
9 – 11 

 
10 – 30 

 
 
 

50 –55 
40 – 50 
30 – 40 
20 –30 

 
65 – 68 
60 – 65 

 
85 – 90 

 
95 – 98 
93 –95 

 
 

90 – 93 
 
 

2.17-кесте - Кейбір өңдеу операцияларындағы (қоректендірумен келіп түсетін 
суға қосымша) су қоспасының болжамды нормалары) 

Операциялардың атауы  Су шығыны 1 т  
қатты, м3/т 

1 2 
Кендерді тұндыру: 
жылжымалы елегі бар тұндыру машиналарында  
диафрагмалық тұндыру машиналарында 
ауа пульсациялық машиналарда 
Үстелдердегі кендердің шоғырлануы  
Кенді жуу: 
көлбеу астаулы жуғыштарда 
скрубберлерде 
көлденең астаулы жуғыштарда 
Төрт құмды алу арқылы гидравликалық жіктеу өнімдер 
Дымқыл елеу және електен шығару 
Флотациялық концентраттарды науалар бойынша жуу 
Ауыр суспензиядағы кендерді байыту алдында шламдарды жуу  
Кен өнімдерінен суспензияны жуу 
Байыту:  
бұрандалы сепараторларда 
бұрандалы шлюздерде 
Әлсіз өрісте дымқыл магниттік сепарация кезінде магниттік 
өнімдерді шаю 
Судың жалпы шығыны: 

 
3,0 – 4,0 
3,0 – 4,5 
2,0 – 3,5 
1,5 – 2,5 

 
3,0 – 6,0 
1,0 – 2,0 
1,0 – 2,0 
0,6 – 2,0 
1,0 – 2,5 
0,5 – 1,5 
0,5 – 1,2 
1,0 – 1,2 

 
0,1 – 0,35 
0,1 – 1,8  
0,3 – 0,8 
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флотациялық және дымқыл магнитті байыту фабрикалары 
тұндыруды қолданатын көмір байыту фабрикалары 
ауыр суспензиядағы байытылған көмір байыту фабрикалары 
жуу фабрикалары 

3,0 – 6,0 
6,0 – 8,0 
1,2 – 2,0 
4,0 – 8,0 

Шлам схемасын есептеу тәртібі: 
1. Бастапқы көрсеткіштердің сандық мәндерін орнатыңыз. 
2. 2.24 формуласы бойынша R сұйылту белгілі өнімдер мен 

операциялардағы су мөлшері анықталады (қатты өнімділік сапалық-сандық 
схемадан алынады). 

3. Баланс теңдеуі басқа операциялар мен өнімдерге қосылатын су 
мөлшерін анықтайды және ол белгісіз барлық операцияларда қосымша су 
шығынын есептейді.  

4. 2.25 формуласы бойынша барлық өнімдер мен операциялар үшін R 
есептеледі.  

5. 2.29 формуласына сәйкес барлық өнімдер мен операциялар үшін 
целлюлоза көлемінің өнімділігі есептеледі. 

Судың жалпы шығыны: 
а) флотациялық және дымқыл магниттік айыру фабрикаларында 3,0-6,0 м3 / г; 
б) тұндыруды қолданатын көмір байыту фабрикаларында, 6.0-8,0 м3/т;  
в) көмір байыту фабрикаларында, ауыр суспензияларда байыта отырып 
1,2-2,0 м3/г; 
г) жуу зауыттарында 4,0-8,0 м3/т және кеннің жуылуына байланысты. 

 
2.22-сурет - Бір компонентті кенді ұнтақтау және флотациялау схемасы. 
Ұнтақтау жəне флотациялаудың шламды схемасын есептеу мысалы 

1. Ұнтақтау және флотациялаудың шламды схемасын есептейміз. Бастапқы 
кен бойынша өнімділік (Q1 = 250 т/сағ (сурет. 2.22). 

Жекелеген өнімдердің шығымы (%) сапалық-сандық схеманы есептеу 
негізінде  мынадай: 
γ1 = 100%, γ2 = 100%, γ3 = 400%, γ4 = 100%, γ5 = 300%, γ6 = γ5 = 300%, γ7 
=125%, γ8 = 25%, γ9 = 33%, γ10 = 20%, γ11 = 13%, γ12 = 12%, γ13 = 8%, γ14 = = 
100%, γ15 = 12%, γ16 = 25%, γ17 = 88%. 
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флотациялық және дымқыл магнитті байыту фабрикалары 
тұндыруды қолданатын көмір байыту фабрикалары 
ауыр суспензиядағы байытылған көмір байыту фабрикалары 
жуу фабрикалары 

3,0 – 6,0 
6,0 – 8,0 
1,2 – 2,0 
4,0 – 8,0 

Шлам схемасын есептеу тәртібі: 
1. Бастапқы көрсеткіштердің сандық мәндерін орнатыңыз. 
2. 2.24 формуласы бойынша R сұйылту белгілі өнімдер мен 

операциялардағы су мөлшері анықталады (қатты өнімділік сапалық-сандық 
схемадан алынады). 

3. Баланс теңдеуі басқа операциялар мен өнімдерге қосылатын су 
мөлшерін анықтайды және ол белгісіз барлық операцияларда қосымша су 
шығынын есептейді.  

4. 2.25 формуласы бойынша барлық өнімдер мен операциялар үшін R 
есептеледі.  

5. 2.29 формуласына сәйкес барлық өнімдер мен операциялар үшін 
целлюлоза көлемінің өнімділігі есептеледі. 

Судың жалпы шығыны: 
а) флотациялық және дымқыл магниттік айыру фабрикаларында 3,0-6,0 м3 / г; 
б) тұндыруды қолданатын көмір байыту фабрикаларында, 6.0-8,0 м3/т;  
в) көмір байыту фабрикаларында, ауыр суспензияларда байыта отырып 
1,2-2,0 м3/г; 
г) жуу зауыттарында 4,0-8,0 м3/т және кеннің жуылуына байланысты. 

 
2.22-сурет - Бір компонентті кенді ұнтақтау және флотациялау схемасы. 
Ұнтақтау жəне флотациялаудың шламды схемасын есептеу мысалы 

1. Ұнтақтау және флотациялаудың шламды схемасын есептейміз. Бастапқы 
кен бойынша өнімділік (Q1 = 250 т/сағ (сурет. 2.22). 

Жекелеген өнімдердің шығымы (%) сапалық-сандық схеманы есептеу 
негізінде  мынадай: 
γ1 = 100%, γ2 = 100%, γ3 = 400%, γ4 = 100%, γ5 = 300%, γ6 = γ5 = 300%, γ7 
=125%, γ8 = 25%, γ9 = 33%, γ10 = 20%, γ11 = 13%, γ12 = 12%, γ13 = 8%, γ14 = = 
100%, γ15 = 12%, γ16 = 25%, γ17 = 88%. 

 
 

2. Біз бастапқы көрсеткіштердің сандық мәндерін (операциялар мен 
өнімдердегі С:Қ қатынасы), жеке операциялардағы таза судың тұтыну 
нормаларын қабылдаймыз. 

Біз жеке операциялар мен өнімдерге қосылған судың мөлшерінің тепе-
теңдігін баланс теңдеулеріне сәйкес анықтаймыз. 
W1 = W1 + L1, L1 = W1 - W1 =75-7,5 = 67,5 м3/ч; 
W2 = W1 = 75 м3/ч, W3 = W2 + W6 = 75 + 225 = 300 м3/ч; 
WII = W4 + W5 = 450 + 187,5 = 637,5 м3/ч, WII = W3 + LII ; 
LII = WII – W3 = 637,5 - 300 = 337,5 м3/ч; 
WIII = W5 +LIII, LIII = WIII – W5,   LIII = 225-187,5 = 37,5 м3/ч; 
LVI = WVI - W10 – l10Q10 = 200 - 100 - 50 = 50 м3/ч; 
W13 = WVI - W12 – l12Q12 = 200 - 60 - 30 = 110 м3/ч; 
W9 = W8 + l8Q8 + W13 = 93,75 + 140 + 62,5 = 296,25 м3/ч; 
LV = WV - W9 = 330 - 296,25 = 33,75 м3/ч; 
WIV = W4 + W11 + W15 + l15Q15 = 450 + 230 + 54 + 30 = 764 м3/ч; 
W14 = WIV – W8 = 764 - 93,75 = 670,25; 
W17 = W14 - W15 = 670,25 - 54 = 616,25 м3/сағ. 
(2.25) формула бойынша Яп мәнін есептейміз барлық өнімдер үшін, оларда  
С:Қ берілмеген: 
R3 = W3/Q3 = 300/1000 = 0,3,               RII = WII/QII = 637.5/1000 = 0,64; 
R7 = W7/Q7 = 764/312,5 = 2,44,            R14 = W14/Q14 = 670,25/250 = 2,68(2,7); 
R9 = W9/Q9 = 296,25/82,5 = 3,59,         R11= W11/Q11 = 230/32,5 = 7,07; 
R13 = W13/Q13= 110/20 = 5,5,                RVII= W14 = 2,68; 
R17 =W17/Q17=616,25/220=2,8;  R16 =W11+ W15/Q11+Q15 = 230+54/32,5+30= 4,54; 

Есептеу нәтижелері кесте түрінде жасалады (кесте. 2.18).   
                                                                                               2.18‑кесте. 

 операция және 
өнім №  

Q 'N, Т/с Rn W'
n,  

м3/ч 
 операция 

және өнім №  
Q'

n,  
т/с 

Rn W'
n, м3/ч 

1 
I 
2 
3 
II 
4 
9 
V 
10 
11 
VI 

250 
250 
250 
1000 
1000 
250 
82,5 
82,5 
50 

32,5 
50 

0,03 
0,3 
0,3 
- 
- 

1,8 
- 

4,0 
2,0 
- 

4,0 

7,5 
75 
75 
- 
- 

450 
- 

330 
100 

- 
200 

5 
III 
6 
7 

IV 
8 
13 
VII 
15 
17 
16 

750 
750 
750 

312,5 
312,5 
62.5 
20 
250 
30 
220 
62.5 

0,25 
0,3 
0,3 
- 
- 

1,5 
- 
- 

1,8 
- 
- 

187,5 
225 
225 

- 
- 

93,75 
- 
- 

54 
- 
- 

Пульпаның көлемін анықтаңыз Vn, м3/сағ; 
V2 = Q2 (R2 +1/2,8) = 250 (0,3 +1/2,8)  = 162,5 м3/сағ;  
V6 = Q6 (R6 +1/2,8) = 750 (0,3 +1/2,8)  = 487,5 м3/сағ;  
V4= Q4 (R4 +1/2,8) = 250 (1,8 +1/2,8)  = 537,5 м3/сағ;  
V5 = Q5 (R5 +1/2,8) = 750 (0,25 +1/2,8)  = 450 м3/сағ;  
V11 = Q11 (R11 +1/2,8) = 32,5 (7,1 +1/2,8)  = 242,12 м3/сағ;  
V15 = Q15 (R15 +1/2,8) = 30 (1,8 +1/2,8)  = 64,5 м3/сағ;  
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V8 = Q8 (R8 +1/2,8) = 62,5 (1,5 +1/2,8)  = 115,62 м3/сағ;  
V14 = Q14 (R14 +1/2,8) = 250 (2,7 +1/2,8)  = 762,5 м3/сағ;  
және солай бұдан әрі. 

Шлам схемасын есептеу нәтижелерінің мысалы 2.19 кестеде келтірілген.  
Кесте 2.19. 

 операция 
және өнім №  

Операциялар мен өнім Q,  
т/сағ 

R W,  
м3/сағ 

V, 
м3/сағ 

II I ұнтақтау кезеңі 
Түседі: 
Бастапқы кен 

 
 

250 

 
 

0,03 

 
 

7,5 

 
 

95 
 Балғын су     67,5 
 Жиыны 250  0,3 75,0 
2 Шығады: 

Диірменнің ағызындысы 
 

250 
  

0,3 
 

75,0 
II26 Жіктелуі: 

Түседі: 
    

 
 I саты диірменнің ағызындысы 

II саты диірменнің ағызындысы 
Таза су 

250 
750 

0,3 
0,3 

75,0 
225 

337,5 

 
 

487,5 
 Жиыны 1000 0,64 637,5 987,5 

45 Шығады: 
Жіктеуіштің  ағызындысы 
Жіктеуіштің  құмдары 

 
250 
750 

 
1,8 
0,25 

 
450 

187,5 

 
537,5 
450 

 Жиыны 1000 0,64 637,5 987,5 
III5 Ұнтақтаудың II кезеңі 

Түседі: 
Жіктеуіш құмдары 
Таза су 

 
 

750 

 
 

0,25 

 
 

187,5 
37,5 

 
 

450 

 Жиыны 750 0,3 225,0 487,5 
6 Шығады: 

Диірменнің ағызындысы 
 

750 
 

0,3 
 

225,0 
 

487,5 
IV 

 
4 
11 
15 

Негізгі флотация 
Түседі: 
Жіктеуіштің ағызындысы 
Бірінші тазалаудың қалдықтары 
Бақылау флотациясының концентраты 
Бақылау флотациясының концентратын 
тасымалдауға арналған су 

 
 

250 
32,5 
30 

 
 

1,8 
7,1 
1,8 

 
 

450 
230 
54 

 

 Жиыны 312,5 2,4 764 878,12 
14 Шығады: 

Концентрат 
Қалдықтар 

 
62,5 
250 

 
1,5 
2,7 

 
93,75 
670,25 

 
115,62 
 762,5 

 Жиыны 312,5 2,4 764 878,12 
Фабрика бойынша жалпы және таза судың балансы шлам схемасын 

есептеу нәтижелері бойынша жасалады: 
ΣL = ΣWк -W1, 

мұндағы Wк – бастапқы шикізатпен келіп түсетін су мөлшері; ΣL - процеске 
қосылатын судың жиынтық мөлшері, м3/сағ, м3/тәул; ΣWк - түпкі өнімдермен 
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V8 = Q8 (R8 +1/2,8) = 62,5 (1,5 +1/2,8)  = 115,62 м3/сағ;  
V14 = Q14 (R14 +1/2,8) = 250 (2,7 +1/2,8)  = 762,5 м3/сағ;  
және солай бұдан әрі. 

Шлам схемасын есептеу нәтижелерінің мысалы 2.19 кестеде келтірілген.  
Кесте 2.19. 

 операция 
және өнім №  

Операциялар мен өнім Q,  
т/сағ 

R W,  
м3/сағ 

V, 
м3/сағ 

II I ұнтақтау кезеңі 
Түседі: 
Бастапқы кен 

 
 

250 

 
 

0,03 

 
 

7,5 

 
 

95 
 Балғын су     67,5 
 Жиыны 250  0,3 75,0 
2 Шығады: 

Диірменнің ағызындысы 
 

250 
  

0,3 
 

75,0 
II26 Жіктелуі: 

Түседі: 
    

 
 I саты диірменнің ағызындысы 

II саты диірменнің ағызындысы 
Таза су 

250 
750 

0,3 
0,3 

75,0 
225 

337,5 

 
 

487,5 
 Жиыны 1000 0,64 637,5 987,5 

45 Шығады: 
Жіктеуіштің  ағызындысы 
Жіктеуіштің  құмдары 

 
250 
750 

 
1,8 
0,25 

 
450 

187,5 

 
537,5 
450 

 Жиыны 1000 0,64 637,5 987,5 
III5 Ұнтақтаудың II кезеңі 

Түседі: 
Жіктеуіш құмдары 
Таза су 

 
 

750 

 
 

0,25 

 
 

187,5 
37,5 

 
 

450 

 Жиыны 750 0,3 225,0 487,5 
6 Шығады: 

Диірменнің ағызындысы 
 

750 
 

0,3 
 

225,0 
 

487,5 
IV 

 
4 
11 
15 

Негізгі флотация 
Түседі: 
Жіктеуіштің ағызындысы 
Бірінші тазалаудың қалдықтары 
Бақылау флотациясының концентраты 
Бақылау флотациясының концентратын 
тасымалдауға арналған су 

 
 

250 
32,5 
30 

 
 

1,8 
7,1 
1,8 

 
 

450 
230 
54 

 

 Жиыны 312,5 2,4 764 878,12 
14 Шығады: 

Концентрат 
Қалдықтар 

 
62,5 
250 

 
1,5 
2,7 

 
93,75 
670,25 

 
115,62 
 762,5 

 Жиыны 312,5 2,4 764 878,12 
Фабрика бойынша жалпы және таза судың балансы шлам схемасын 

есептеу нәтижелері бойынша жасалады: 
ΣL = ΣWк -W1, 

мұндағы Wк – бастапқы шикізатпен келіп түсетін су мөлшері; ΣL - процеске 
қосылатын судың жиынтық мөлшері, м3/сағ, м3/тәул; ΣWк - түпкі өнімдермен 

 
 

процестен кететін судың жиынтық мөлшері, м3/т, м3/тәул; W1-м3/т, м3/тәул 
кендерімен келіп түсетін су мөлшері. 

Бұл мысал үшін фабрикадағы судың балансын береміз (кесте. 2.20). 
2.20 – кесте - Фабрика бойынша суды пайдалану және су бұру балансы 

Процесске берілетін су   м3/сағ Процесстен 
шығатын су   

м3/сағ 

Бастапқы кенмен, W1 
I LI ұнтақтауда 
III LIII  ұнтақтауда 
II LII жіктеуге  
V LV бірінші тазалау  
VI LVI екінші тазалау үшін  
Концентраттарды тасымалдау 
үшін 
 l8Q8 = L8 негізгі флотация   
 l10Q10 = L10 бірінші тазалау  

7,5 
67,5 
37,5 

337,5 
33,75 

 
 

62,5 
50 

17 қалдықтармен    
W17 = 616,25 
12 концентратымен,  
W12 + l12 = 60 + 30 = 
90 
 

616,25 
 

90 

l15Q15= L15  бақылау флотациясы  
l12Q12 = L12 соңғы концентрат   

30 
30 

  

Барлығы келеді  W1 +L  706,25 Барлығы кетеді 
W 

706,25 

 
Фабрика бойынша судың жалпы шығыны: ΣL = ΣWк -W1 = 706,25-7,5 = 

698,75 м3/сағ. 1 т кенге 698,75м3/с / 250т/с = 2,795 м3/т. Фабрикада 
айналымдағы суды пайдалануды ескере отырып (қойылтқыштарды, 
сүзгілерді, қалдық қойманың тазартылған суын ағызу) таза су шығыны Lсв = 
ΣL – ΣWқ.с[4]. 

 
2.3.3 Байыту фабрикаларындағы технологиялық процестерді 

бақылау және басқару 
Бақыланатын өнімдердің саны технологиялық тізбектің күрделілігіне 

және шығарылатын металдардың санына байланысты.  
Тауарлық сынамалауға ұшырайды: 
а) кеніштен түсетін кен, технологиялық схемадағы кен ағызындылары; 

осы өнімдердің сапа көрсеткіштері - алынатын бағалы компоненттердің 
құрамы, ылғалдылық; 

б) тауарлық концентраттар; сапа көрсеткіштері-негізгі компоненттің, 
зиянды қоспалық компоненттердің, ілеспе алынатын асыл, шашыранды 
металдардың, ылғалдылықтың, іріліктің болуы; 

в) үйінді қалдықтары; сапа көрсеткіштері – тауар баланстары 
жасалатын негізгі ме-таллдардың құрамы. 

Технологиялық теңгерімдік сынамалау схемасына мыналар кіреді: 
а) сапа көрсеткіштері бойынша ұсақталған кен-ірілігі, ылғалдылығы; 
б) жалпы кен төгіндісі негізгі металдардың құрамына, берілген класс 

бойынша ірілігіне, қойыртпақтың тығыздығына талданады; 
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в) концентраттар мен үйінді қалдықтар негізгі бағалы компоненттердің 
құрамы бойынша бағаланады; 

г) қоюлатқыштарды төгу негізгі құрамдастардың құрамы бойынша 
және қатты құрамдар бойынша бақыланады. 

2.23-суретте металдардың тауарлық және технологиялық баланстарын 
жасау схемасы көрсетілген. 

 
 
2.23-сурет-Тауарлық және технологтарды құрастырудың принциптік 

схемасы-байыту фабрикасындағы баланстар: 1, 5, 6, 7 - тауар теңгеріміне 
арналған Деректер; 7, 2, 3, 4 - Технологиялық теңгерімге арналған деректер 
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2.24 - сурет-Флотациялық байыту фабрикасындағы сынамалау және бақылау 

сызбасы: 
I-елеу жəне седиментациялық талдаулар (I, 5, 8, 10, 13, 15, 17, 20, 22); II-
химиялық талдау (2, 23, 26, 27, 28, 31, 33, 35); III-целлюлоза тығыздығы(9, 

12, 16, 21); IV-өнімнің ылғалдылығы (3, 7, 14, 19); V-минералогиялық талдау 
(4, 6, 11, 18, 25, 30, 32, 34, 36); VI – реагенттердің концентрациясы (24, 29) 

 
Технологиялық жедел сынамалау байыту схемасының әрбір циклінің 

ұнтақтау және сыныптау, концентраттар, қалдықтар, аралық өнімдер циклі 
жүргізіледі. Ұнтақтау және жіктеу циклі үшін гранулометриялық құрам, 
химиялық және минералогиялық сипаттамалар, целлюлозаның тығыздығы 
бақыланады. 

Байыту циклдарының өнімдері қойыртпақтың тығыздығын, Елек 
сипаттамасын, химиялық және минералды құрамдарды бақылау үшін 
сыналады. 

Сынамалау мен бақылаудың үлгі схемасы 2.24-суретте келтірілген. 
Процестің басында сынау кенді оның сапасын ескере отырып, 

ұсақтауға, сақтауға және байытуға мүмкіндік береді. 
Пульпадан сынама алу байыту фабрикаларында өте кең таралған. 

Қойыртпақ тәрізді өнімдердің сынамаларын іріктеу негізінен қойыртпақты 
тасымалдайтын құбырлардан немесе науалардан көлденең немесе тік 
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тамшыларда жүзеге асырылады. Процесті сапалы басқару технологиялық 
схеманың әртүрлі орындарында орналасқан көптеген өнімдер туралы ақпарат 
болған кезде мүмкін болады. Пульпа тәрізді өнімдерді іріктеу, оларды 
тасымалдау, талдауға дайындау, талдау және нәтижелерді машиналық 
басқарудың көмегімен беру үшін техникалық құралдар кешені - АСАК 
(аналитикалық бақылаудың автоматтандырылған жүйесі). 

Ұсақтау процесін реттеу әдістері кенді ұсақтау бастапқы кеннің 
ірілігіне (1500 мм-ге дейін) және ұсақталған өнімнің ірілігіне (6-25 мм) 
байланысты бір, екі, үш сатыда жүзеге асырылуы мүмкін. Ұсақтау 
схемаларында алдын ала, бақылау електері, тұйық циклдердің болуы 
көзделеді. Ұсақтау сатыларының арасында аралық бункерлер, көлік жүйелері 
қызмет көрсететін қоймалар болуы мүмкін. 

Ұсақтау процестеріне арналған ағын мен қорды тұрақтандыру 
принципі ағынды-көлік жүйесімен (ККҚ) реттеледі, ол технологиялық схема 
бойынша Кен ағынының тұрақтылығын қамтамасыз етеді, оның ішінде: 
бункерлер, конвейерлер, қоймалар, електер, ұсатқыштар, қоректендіргіштер, 
қайта тиеу тораптары, сондай-ақ көлік және технологиялық жабдықтар 
жұмысының апатсыз болуы. 

Қашықтықтан орталықтандырылған және жергілікті басқару ККҚ 
буындарының электр жетектерін қажетті ретпен іске қосуды немесе 
тоқтатуды қамтамасыз етеді. Электр жетегінің іске қосу логикалық схемалары 
диспетчердің мнемосхемада жарық сигналдары бар кен қозғалысының кез 
келген бағытын қосу мүмкіндігін; кен ағынын көлік жүйесінің тоқтатылған 
бөліктеріне беретін электр жетектерін бұғаттауды; жергілікті басқару 
пункттерінен орталықтандырылған іске қосуды авариялық тыйым салу 
(немесе тоқтату) мүмкіндігін; қашықтықтан басқарудан жергілікті басқаруға 
және керісінше өтуді; шаңсыздандыру аппараттарын қосуды; авариялық 
автоматты тоқтатуды көздейді. 

Схеманың объектілеріне кен беру үшін сусымалы материалдардың 
қоректендіргіштері орнатылған: пластинкалық - манипуляцияланған қатты ірі 
кесектерге арналған жылдамдық; бункердің шығыс бөлігінің өзгеруімен 
қақпа, қақпа жағдайын манипуляциялау; көлденең айналмалы дискімен және 
кескіш пышақтың манипуляцияланған жағдайымен телескопиялық; Конвейер 
лентасының айналу жиілігін манипуляциялайтын тұрақты электр қозғалт-
қыштары; тербеліс амплитудасы манипуляциясы бар электромагниттік 
дірілдейтін қоректендіргіштер. 

Флотация процестерін реттеу әдістері полиметалл кендерін 
өңдеудің ерекшелігі-схеманың үлкен тармақталуы (негізгі, тазарту, бақылау 
операциялары). Пульпада реагенттердің болуы минералдардың флотация-
лануын, негізгі көрсеткіштерін (γn, βn) селективті өзгертеді. 

Ағынды тұрақтандыру, іс жүзінде, флотациядағы пульпаның деңгейі 
тұрақтанғанға дейін төмендейді. Әр түрлі деңгейлік датчиктер белгілі: 
қалқымалы, электродты, пьезометриялық, радиоизотоптық.  



233
 

 

тамшыларда жүзеге асырылады. Процесті сапалы басқару технологиялық 
схеманың әртүрлі орындарында орналасқан көптеген өнімдер туралы ақпарат 
болған кезде мүмкін болады. Пульпа тәрізді өнімдерді іріктеу, оларды 
тасымалдау, талдауға дайындау, талдау және нәтижелерді машиналық 
басқарудың көмегімен беру үшін техникалық құралдар кешені - АСАК 
(аналитикалық бақылаудың автоматтандырылған жүйесі). 

Ұсақтау процесін реттеу әдістері кенді ұсақтау бастапқы кеннің 
ірілігіне (1500 мм-ге дейін) және ұсақталған өнімнің ірілігіне (6-25 мм) 
байланысты бір, екі, үш сатыда жүзеге асырылуы мүмкін. Ұсақтау 
схемаларында алдын ала, бақылау електері, тұйық циклдердің болуы 
көзделеді. Ұсақтау сатыларының арасында аралық бункерлер, көлік жүйелері 
қызмет көрсететін қоймалар болуы мүмкін. 

Ұсақтау процестеріне арналған ағын мен қорды тұрақтандыру 
принципі ағынды-көлік жүйесімен (ККҚ) реттеледі, ол технологиялық схема 
бойынша Кен ағынының тұрақтылығын қамтамасыз етеді, оның ішінде: 
бункерлер, конвейерлер, қоймалар, електер, ұсатқыштар, қоректендіргіштер, 
қайта тиеу тораптары, сондай-ақ көлік және технологиялық жабдықтар 
жұмысының апатсыз болуы. 

Қашықтықтан орталықтандырылған және жергілікті басқару ККҚ 
буындарының электр жетектерін қажетті ретпен іске қосуды немесе 
тоқтатуды қамтамасыз етеді. Электр жетегінің іске қосу логикалық схемалары 
диспетчердің мнемосхемада жарық сигналдары бар кен қозғалысының кез 
келген бағытын қосу мүмкіндігін; кен ағынын көлік жүйесінің тоқтатылған 
бөліктеріне беретін электр жетектерін бұғаттауды; жергілікті басқару 
пункттерінен орталықтандырылған іске қосуды авариялық тыйым салу 
(немесе тоқтату) мүмкіндігін; қашықтықтан басқарудан жергілікті басқаруға 
және керісінше өтуді; шаңсыздандыру аппараттарын қосуды; авариялық 
автоматты тоқтатуды көздейді. 

Схеманың объектілеріне кен беру үшін сусымалы материалдардың 
қоректендіргіштері орнатылған: пластинкалық - манипуляцияланған қатты ірі 
кесектерге арналған жылдамдық; бункердің шығыс бөлігінің өзгеруімен 
қақпа, қақпа жағдайын манипуляциялау; көлденең айналмалы дискімен және 
кескіш пышақтың манипуляцияланған жағдайымен телескопиялық; Конвейер 
лентасының айналу жиілігін манипуляциялайтын тұрақты электр қозғалт-
қыштары; тербеліс амплитудасы манипуляциясы бар электромагниттік 
дірілдейтін қоректендіргіштер. 

Флотация процестерін реттеу әдістері полиметалл кендерін 
өңдеудің ерекшелігі-схеманың үлкен тармақталуы (негізгі, тазарту, бақылау 
операциялары). Пульпада реагенттердің болуы минералдардың флотация-
лануын, негізгі көрсеткіштерін (γn, βn) селективті өзгертеді. 

Ағынды тұрақтандыру, іс жүзінде, флотациядағы пульпаның деңгейі 
тұрақтанғанға дейін төмендейді. Әр түрлі деңгейлік датчиктер белгілі: 
қалқымалы, электродты, пьезометриялық, радиоизотоптық.  

 
 

Қойыртпа ағынының машина арқылы өлшенуін (қалдықтар ағыны) 
қойыртпа деңгейін жылжыту арқылы жанама түрде жасауға болады; түсіру  
бағытындағы қозғалыс жылдамдығы бойынша - концентрат ағыны өлшенеді.   

Қойыртпақтың иондық құрамын және флотацияның реагенттік режимін 
автоматты басқару кезінде рН тұрақтандыратын қойыртпақтың құрамын, 
түрлі иондардың (сульфидті, ксантогенатты, цианидті) қалдық концентра-
циясын өлшегіштер техникалық құралдар болып табылады. Потенциометрия-
лық, кондуктометриялық, спектрофотометриялық, колориметриялық, поляро-
графиялық және басқа да талдау әдістері қолданылады[4]. 

 
Өзін-өзі тексеруге арналған сұрақтар мен тапсырмалар 

1. Сынақ пен бақылауды ғылым ретінде анықтаңыз, оның қазіргі өндіріс 
үшін маңыздылығын көрсетіңіз. 

2. Технологиялық процестің негізгі және қосалқы бақыланатын 
параметрлерін тізімдеңіз. 

3. Автоматтандыру кезіндегі компьютердің, микропроцессорлық 
технологияның рөлі туралы айтып беріңіз-процесті басқару. 

4. Ұғымдарды анықтаңыз-сынама, нүктелік, біріктірілген, минималды, 
жеткілікті, тауарлық. 

5. Технологиялық процесті бақылау құралы ретінде тестілеудің маңызы 
туралы айтып беріңіз. 

6. Байытудың технологиялық көрсеткіштерін анықтау үшін қандай 
сынамалардың деректері қажет. 

7. Қандай үлгілерге сәйкес құйрығымен кететін кен мөлшері анықталады? 
8. Құйрықтармен кететін металдың мөлшерін анықтау үшін қандай 

сынамалар қолданылады? 
9. Қандай үлгілерге сәйкес құнды компоненттің құйрығымен жоғалуын 

талдауға болады? 
10. Ылғалдылыққа арналған үлгінің ерекшеліктерін атаңыз, оны тауарлық 

концентраттың бастапқы кенінен алу нүктесінің қажеттілігін түсіндіріңіз. 
11. Зауыт жұмыс істеп тұрған кезде технологиялық үлгіні таңдау 

қажеттілігін негіздеңіз. 
12. Минералогиялық сынаманың мақсаты қандай және " сандық 

минералогиялық сынаманың сапалыдан айырмашылығы неде? 
13. Химиялық сынаманың ерекшеліктерін, оны бастапқы кеннен, 

технологиялық және тауарлық концентраттардан алу нүктелерін атаңыз. 
14. Химиялық, минералогиялық және Елек талдауларына қалдықтардан 

сынамалар қандай мақсатпен алынады? 
15. Жалпы жиынтық, статистикалық ұжым ұғымдарына анықтама беріңіз. 
16. Қателіктердің негізгі түрлері, олардың пайда болу себептері қандай? 
17. Жартылай сынамалардың санын анықтауда ықтималдық теориясының 

қолданылуын түсіндіріңіз. 
18. Гаусстың қалыпты таралу қисығының сипатын, оның байыту өнімдеріне 

арналған түрін түсіндіріңіз. 
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19. Вариация коэффициентін анықтаңыз. 
20. Жартылай сынамалардың санын табу үшін формулаларды келтіріңіз.  
21. Жартылай сынамалар санын анықтау үшін бастапқы деректерді атаңыз.  
22. "Үлгі орташа қате" ұғымын анықтаңыз. 
23. Үлгі массасын есептеу формулаларын жазыңыз. 
24. Бойлық және көлденең қималар әдісінің мәнін ашып, оларды 

салыстырыңыз. 
25. Баржалардағы, вагондардағы, күбілердегі қатарлардан, үйінділерден, 

материалдан сынама алу әдістерін атаңыз. 
26. Сынама іріктегіштерге қойылатын қандай талаптарды білесіз? 
27. Сынаманы сығылған ауамен жеткізе отырып, пульпаны сынамалау 

желісінің сипаттамасын беріңізші? 
28. Ылғалдылықты сынау қалай жүргізіледі? 
29. Құбырлы контрактордың дизайнына сипаттама беріңіз? 
30. Бойлық қималар әдісімен материалды сынау кезінде порциялардың 

массасын не анықтайды? 
31. Сынамаларды өңдеу кезінде қандай операциялар қолданылады? Олардың 

реттілігін атаңыз. Олардың бәрі әрқашан қажет пе? 
32. Химиялық сынамаларды өңдеу кезінде араластыру мен бояудың қандай 

әдістері қолданылады? 
33. Химиялық үлгіні шығарумен флотация концентратын өңдеудің 

графикалық типтік сызбасын сызыңыз. 
34. Технологиялық үлгіні өңдеудің графикалық сызбасын есептеңіз және 

сызыңыз. 
35. Бастапқы деректер: сынама массасы-100кг, К = 0,1; Дмахх = 20 мм; а = 2. 
36. Сынамаларды өңдеу кезінде ұсақтау және ұсақтау қалай жүзеге 

асырылады және сынамаларды өңдеу кезінде пайдаланылатын жабдыққа 
қандай талаптар қойылады? 

37. Руда сынамасын өңдеуге арналған қондырғының сипаттамасын беріңіз. 
38. Целлюлоза өнімдерін өңдеу кезінде дегидратация әдістерін атаңыз.  
39. Металдардың технологиялық және тауарлық баланстарын жасау 

қажеттілігі қандай? 
40. Концентратқа құнды компонентті технологиялық және тауарлық алу 

формулаларын жазыңыз. 
41. Тауар балансын жасау мерзімі қандай? 
42. Химиялық талдау деректері бойынша байытудың технологиялық -

көрсеткіштерін есептеу үшін қандай формулалар қолданылады?  
43. Механикалық шығындар қалай пайда болады? Олармен күресу 

шараларын көрсетіңіз. Қандай кендерді өңдеу кезінде тауарлық теңгерім 
жасалмайды?  

44. Аяқталмаған өндіріс өнімі қалай қалыптасады, ол қандай құрылғыларда 
жиналады? Ондағы металл мөлшерін есепке алу әдістемесін түсіндіріңіз. 

45. Кен түрлері және олар үшін тауарлық баланстың жасалмау себептері 
қандай? 
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19. Вариация коэффициентін анықтаңыз. 
20. Жартылай сынамалардың санын табу үшін формулаларды келтіріңіз.  
21. Жартылай сынамалар санын анықтау үшін бастапқы деректерді атаңыз.  
22. "Үлгі орташа қате" ұғымын анықтаңыз. 
23. Үлгі массасын есептеу формулаларын жазыңыз. 
24. Бойлық және көлденең қималар әдісінің мәнін ашып, оларды 

салыстырыңыз. 
25. Баржалардағы, вагондардағы, күбілердегі қатарлардан, үйінділерден, 

материалдан сынама алу әдістерін атаңыз. 
26. Сынама іріктегіштерге қойылатын қандай талаптарды білесіз? 
27. Сынаманы сығылған ауамен жеткізе отырып, пульпаны сынамалау 

желісінің сипаттамасын беріңізші? 
28. Ылғалдылықты сынау қалай жүргізіледі? 
29. Құбырлы контрактордың дизайнына сипаттама беріңіз? 
30. Бойлық қималар әдісімен материалды сынау кезінде порциялардың 

массасын не анықтайды? 
31. Сынамаларды өңдеу кезінде қандай операциялар қолданылады? Олардың 

реттілігін атаңыз. Олардың бәрі әрқашан қажет пе? 
32. Химиялық сынамаларды өңдеу кезінде араластыру мен бояудың қандай 

әдістері қолданылады? 
33. Химиялық үлгіні шығарумен флотация концентратын өңдеудің 

графикалық типтік сызбасын сызыңыз. 
34. Технологиялық үлгіні өңдеудің графикалық сызбасын есептеңіз және 

сызыңыз. 
35. Бастапқы деректер: сынама массасы-100кг, К = 0,1; Дмахх = 20 мм; а = 2. 
36. Сынамаларды өңдеу кезінде ұсақтау және ұсақтау қалай жүзеге 

асырылады және сынамаларды өңдеу кезінде пайдаланылатын жабдыққа 
қандай талаптар қойылады? 

37. Руда сынамасын өңдеуге арналған қондырғының сипаттамасын беріңіз. 
38. Целлюлоза өнімдерін өңдеу кезінде дегидратация әдістерін атаңыз.  
39. Металдардың технологиялық және тауарлық баланстарын жасау 

қажеттілігі қандай? 
40. Концентратқа құнды компонентті технологиялық және тауарлық алу 

формулаларын жазыңыз. 
41. Тауар балансын жасау мерзімі қандай? 
42. Химиялық талдау деректері бойынша байытудың технологиялық -

көрсеткіштерін есептеу үшін қандай формулалар қолданылады?  
43. Механикалық шығындар қалай пайда болады? Олармен күресу 

шараларын көрсетіңіз. Қандай кендерді өңдеу кезінде тауарлық теңгерім 
жасалмайды?  

44. Аяқталмаған өндіріс өнімі қалай қалыптасады, ол қандай құрылғыларда 
жиналады? Ондағы металл мөлшерін есепке алу әдістемесін түсіндіріңіз. 

45. Кен түрлері және олар үшін тауарлық баланстың жасалмау себептері 
қандай? 

 
 

46. Бақыланатын ірілік класы туралы түсінік беріңіз. 
47. Фигуровский құрылғысының орнатылуын, Талдау әдістемесін, 

қисықтарды құруды, белгілі бір фракцияның шығу қисықтарын табуды 
сипаттаңыз. Оның белгілі бір уақыт кезеңіндегі мөлшері. 

48. Елек талдауы қандай мөлшерде қолданылатынын атаңыз; Талдау 
әдістемесін сипаттаңыз. Ірілік сипаттамаларын құру. 

49. Седиментациялық талдау жүргізу әдістемесінің ерекшелігі неде. Оның 
қажеттілігін түсіндіріңіз. Бұл талдау қандай мөлшерде қолданылады? 

50. "Адаптер" қондырғысының сипаттамасын және оны қолдана отырып 
талдау әдісін, қисықтардың құрылысын беріңіз. Бұл әдістің 
артықшылықтарын сипаттаңыз. 

51. Ұсақталған кеннің құрамын анықтау үшін гранулометрлерді тізімдеңіз. 
Олардың жұмысына не негізделген; бұл астық мөлшері мен олардың 
мөлшерінің функциясы. 

52. "Микрон-2" гранулометрін пайдалану кезінде есептеу класының санын 
анықтау неге негізделген? 

53. Орташа қаттылықтағы кен үшін ірілік сипаттамасын жасаңыз, ірілігі -50 
+0 мм және -25 +0 мм; +15; -25 сыныптарының шығуын табыңыз. 

54. Целлюлозаның тығыздығын қолмен бақылау қалай жүзеге асырылады? 
55. Пульпаның тығыздығын анықтайтын пьезометриялық әрекеттің 

құрылғысы мен пинципін сипаттаңыз. 
56. Шар диірменінде бір сатылы ұнтақтау схемасы және әдеттегі флотация 

схемасы кезінде пульпа тығыздығына сынама алу нүктелерін, бақылау 
қажеттілігін көрсетіңіз. 

57. Қалай кестесін құру үшін опеделения ұстау қатты заттар қойыртпақтағы 
байланысты үлес салмағын қойыртпақ? 

58. Пульпаның тығыздығын бақылаудың радиометриялық әдісін қолдануға 
не негізделген? Целлюлоза тығыздығының Радиометрлік индикаторының 
блок-схемасына сипаттама беріңіз, оның барлық компоненттерінің 
мақсатын сипаттаңыз. 

59. Суспензияның тығыздығын бақылау әдістерін атаңыз, бақылау 
қажеттілігін негіздеңіз. Гидростатикалық тығыздық схемасын сипаттаңыз. 

60. Сутегі иондарының концентрациясын анықтаудың Потенциометриялық 
әдісін сипаттаңыз, оның артықшылықтарын атаңыз. 
61. ОАО иондарының концентрациясын бақылаудың кондуктометриялық 
әдісінің мәнін түсіндіріңіз. Неліктен төрт электрод жүйесі сенсор ретінде 
қолданылады. 
62. Пульпадағы ксантогенаттың қалдық концентрациясын, олардың 
артықшылықтары мен кемшіліктерін, анықтау дәлдігін бақылау әдістерін 
атаңыз. 
63. Спектрофотометриялық әдісті қолдану кезінде целлюлозадағы 
ксантагенаттың болуы мен концентрациясын қандай параметрлер 
анықтайды? 
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64. Спектрофотометр схемасының сипаттамасын және оның барлық 
компоненттерінің мақсатын беріңіз. 
65. Пульпадағы цианид пен күкірт натрийінің қалдық концентрациясын 
бақылаудың Потенциометриялық әдісімен қандай электродтар өлшенеді? 
66. Флотация кезінде көбік түзгіштің концентрациясын бақылау қажеттілігі 
неде. ИОТТ көбіктендіргішінің концентрация датчигіне сипаттама беріңіз. 
67. Судың қандай қасиеттері флотация процесіне әсер етеді? Судың 
қаттылығын бақылау қажеттілігін түсіндіріңіз. 
68. Экспрессивті талдау әдістерінің қажеттілігін, өңделген өнімдерді нақты 
талдауды кеңейтіңіз. 
69. Рентгендік спектрлік талдау әдісінің физикалық негіздерін ашыңыз. 
70. Рентгендік спектрлік анализатордың блок-схемасын сызыңыз. 
71. Рентген-радиометриялық талдау әдісінің мәнін ашыңыз. 
72. Нақты құрамды талдаудың экспрессивті әдістерін қолдану кезінде 
сәулелену энергиясы қандай болуы керек? 
73. Радиоизотоптық әдістің негіздерін атаңыз. Анализатордың блок-схемасын 
сипаттаңыз, оның барлық құраушыларының мақсатын түсіндіріңіз. 
74. Байыту өнімдерінің нақты құрамының абсорбциялық анализаторының 
диаграммасын сипаттаңыз, бар анализаторларды тізімдеңіз. 
75. Спектрлік талдаудың қандай деректері бойынша қандай да бір 
компоненттің болуы және оның Сынамадағы мөлшері туралы бағаланады? 
76. Фабрикаларда кен мен Байыту өнімдерін салмақтап есепке алу 
қажеттілігін түсіндіріңіз. Қолданыстағы есепке алу әдістерін тізімдеңіз. 
77. Қандай үлгілерге сәйкес құйрықтармен кететін қатты фазаның мөлшерін 
анықтауға болады? 
78. Бункердегі кен мөлшерін есепке алу қалай жүзеге асырылады? 
Қолданылатын техниканы сипаттаңыз. 
79. Қойыртпақты өлшеу бойынша кен мөлшерін анықтау әдістемесі қандай? 
80. LTM конвейер шкаласының сызбасын сипаттаңыз. Кинематикалық 
схеманың барлық компоненттерінің мақсатын түсіндіріңіз. 
81. Таразының жүйелі қателігі неде? Массаларды өлшеудің жүйелі 
қателіктерін жоюдың қандай әдістері бар? 
82. Механикалық шығындардың себептерін атаңыз, оларды есепке алу 
әдістерін сипаттаңыз. 
83. Аяқталмаған өндіріс өнімдері жинақталған құрылғыларды көрсетіңіз. 
Осы өнімдердегі металл мөлшерін қандай үлгілерге сәйкес анықтайды? 
84. Қандай материал, қозғалыстағы бойынша конвейерлік таспада, 
контроллерлер? 
85. Бункерлердегі руда деңгейін бақылау қажеттілігін негіздеңіз, бақылау 
әдістерін атаңыз, деңгей датчиктерін тізімдеңіз.  Әдістерді салыстырыңыз.   
86. Температураны бақылау қашан қажет? Целлюлоза температурасының 
сенсорлары, мойынтіректерді майлау. 
87. Қандай үлгілерге сәйкес қалыңдатқыштағы металл мөлшерін анықтауға 
болады? 
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64. Спектрофотометр схемасының сипаттамасын және оның барлық 
компоненттерінің мақсатын беріңіз. 
65. Пульпадағы цианид пен күкірт натрийінің қалдық концентрациясын 
бақылаудың Потенциометриялық әдісімен қандай электродтар өлшенеді? 
66. Флотация кезінде көбік түзгіштің концентрациясын бақылау қажеттілігі 
неде. ИОТТ көбіктендіргішінің концентрация датчигіне сипаттама беріңіз. 
67. Судың қандай қасиеттері флотация процесіне әсер етеді? Судың 
қаттылығын бақылау қажеттілігін түсіндіріңіз. 
68. Экспрессивті талдау әдістерінің қажеттілігін, өңделген өнімдерді нақты 
талдауды кеңейтіңіз. 
69. Рентгендік спектрлік талдау әдісінің физикалық негіздерін ашыңыз. 
70. Рентгендік спектрлік анализатордың блок-схемасын сызыңыз. 
71. Рентген-радиометриялық талдау әдісінің мәнін ашыңыз. 
72. Нақты құрамды талдаудың экспрессивті әдістерін қолдану кезінде 
сәулелену энергиясы қандай болуы керек? 
73. Радиоизотоптық әдістің негіздерін атаңыз. Анализатордың блок-схемасын 
сипаттаңыз, оның барлық құраушыларының мақсатын түсіндіріңіз. 
74. Байыту өнімдерінің нақты құрамының абсорбциялық анализаторының 
диаграммасын сипаттаңыз, бар анализаторларды тізімдеңіз. 
75. Спектрлік талдаудың қандай деректері бойынша қандай да бір 
компоненттің болуы және оның Сынамадағы мөлшері туралы бағаланады? 
76. Фабрикаларда кен мен Байыту өнімдерін салмақтап есепке алу 
қажеттілігін түсіндіріңіз. Қолданыстағы есепке алу әдістерін тізімдеңіз. 
77. Қандай үлгілерге сәйкес құйрықтармен кететін қатты фазаның мөлшерін 
анықтауға болады? 
78. Бункердегі кен мөлшерін есепке алу қалай жүзеге асырылады? 
Қолданылатын техниканы сипаттаңыз. 
79. Қойыртпақты өлшеу бойынша кен мөлшерін анықтау әдістемесі қандай? 
80. LTM конвейер шкаласының сызбасын сипаттаңыз. Кинематикалық 
схеманың барлық компоненттерінің мақсатын түсіндіріңіз. 
81. Таразының жүйелі қателігі неде? Массаларды өлшеудің жүйелі 
қателіктерін жоюдың қандай әдістері бар? 
82. Механикалық шығындардың себептерін атаңыз, оларды есепке алу 
әдістерін сипаттаңыз. 
83. Аяқталмаған өндіріс өнімдері жинақталған құрылғыларды көрсетіңіз. 
Осы өнімдердегі металл мөлшерін қандай үлгілерге сәйкес анықтайды? 
84. Қандай материал, қозғалыстағы бойынша конвейерлік таспада, 
контроллерлер? 
85. Бункерлердегі руда деңгейін бақылау қажеттілігін негіздеңіз, бақылау 
әдістерін атаңыз, деңгей датчиктерін тізімдеңіз.  Әдістерді салыстырыңыз.   
86. Температураны бақылау қашан қажет? Целлюлоза температурасының 
сенсорлары, мойынтіректерді майлау. 
87. Қандай үлгілерге сәйкес қалыңдатқыштағы металл мөлшерін анықтауға 
болады? 

 
 

88. Бункердегі руда мөлшерін анықтау әдістерін атаңыз. 
89. Ерітінді ыдыстарындағы, реагент қоректендіргіш ванналарындағы 
флотациялық реагенттер деңгейін бақылау әдістерін сипаттаңыз. 
90. Флотомашиналардағы пульпа деңгейін бақылау әдістері, бақылау 
қажеттілігі, қолданылатын деңгей өлшегіштер туралы айтып беріңіз (оларды 
салыстырыңыз). 
91. Қоюландырғышты ағызудың тазалығын бақылау қажеттілігі неде? 
Бақылау әдістерін сипаттаңыз. 
92. Қалыңдатқышты ағызу тазалығын бақылау қандай сенсорлардың 
көмегімен жүзеге асырылады? 

 
БАҚЫЛАУ  ТАПСЫРМАЛАРЫНЫҢ  НҰСҚАЛАРЫ 

Студент тест тапсырмасын орындауы керек, тапсырма нұсқасы оның 
шифрінің соңғы санына сәйкес келеді. Схемалар, графиктер МЕМСТ 
талаптарына сәйкес жасалуы керек. 

Бақылау тапсырмасы 1. Пайдалы қазбалар, қайта өңдеу өнімдері 
құрамының өзгергіштігі қажетті дәлдік дәрежесімен ішінара сынамалар 
санының өзгеруімен көрсетілуі мүмкін. Іс жүзінде ішінара сынамалардың 
саны іріктеу әдісі мен математикалық статистиканы қолдана отырып 
эксперименталды түрде анықталады. 

Орташа химиялық үлгіні алу үшін n ішінара сынамалардың қажетті 
санын У± 6% дәлдікпен және осы дәлдіктің тиісті кепілдігімен есептеңіз.  

Сынамаланатын кен ағынында құнды компонентті бөлудің әртектілік 
дәрежесі ішінара сынамаларды (тәжірибелік) талдау нәтижелерімен 
сипатталады. 

Ішінара сынамалардың санын есептеу үшін бастапқы деректер бағалы 
компоненттің белгілі мазмұны бар сынамалардың белгілі саны болып 
табылады, а; ықтималдық Р. 

Бастапқы кенді (сынамалау объектілерін) сипаттау үшін Сандық 
сипаттамалар таралған – орташа арифметикалық мән Z, орташа квадраттық 
ауытқу, а, дисперсия а2, вариация коэффициенті v; X, немесе а орташа 
арифметикалық мән жалпы сипаттама болып табылады, оны есептеу үшін 
анықталатын көрсеткіштің мәнін білу жеткілікті: 

n

X

n
Xi...3X2X1XX

n

1i




 ,                                         (1) 

х белгілерінің жеке мәндері орташадан бір немесе басқа бағытта 
ерекшеленеді. Ауытқу шамасы белгінің өзгергіштік дәрежесін көрсетеді. 
Математикалық статистикада атрибуттың ауытқу дәрежесінің көрсеткіші 
ретінде көбінесе орташа квадраттық ауытқу қолданылады  

n
)( 2

1 
 ,                                                                           (2) 

мұндағы n-сынамалар саны. 
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Кейде белгінің тербеліс дәрежесі ауытқу квадратын білдіретін 
дисперсиямен бағаланады: 

Әр түрлі өлшемдердің екі статистикалық белгілерінің дисперсиясын 
салыстыруға болмайды. Атрибуттың салыстырмалы дисперсиялық 
шараларын алу үшін V вариация коэффициенті қолданылады, ол 
салыстырмалы сипаттама болып табылады:  

,%100V 



 ,                                                                                    (3) 

Түсті металдардың кендері мен концентраттары үшін вариация 
коэффициенті өте біртекті 35% - дан аспайды; өнімдер вариация 
коэффициенті бойынша өте біртекті (Y<13), орташа біртекті (13<Y<20) және 
біртекті емес (Y<33) болып бөлінеді. 

Ішінара сынамалардың белгілі бір саны үшін бастапқы деректер 
сынамаланатын массадан іріктеп алу әдісімен алынған сынамалардың 
көрінеу жеткілікті санын талдау нәтижелері болып табылады. 

Сынамадағы құнды компоненттің орташа мазмұны қате немесе қателік 
деп аталатын белгілі бір шамадағы нақты орташа мазмұннан ерекшеленеді: 

n
tm 

                                                                                                     (4) 

мұндағы t- σ-ден пропорцияда көрсетілген ауытқу оқиғаның болу 
ықтималдығын сипаттайды; m-орташа қате немесе үлгі орташа қате. (2),(6) 
формулаларында m орташа қатесінің мәні берілген. Сынақ кезінде оны 
химиялық талдаудың дәлдігіне тең қабылдауға болады, өйткені химиялық 
анализге қарағанда сынақ операцияларын дәлірек орындау мағынасы жоқ. 

Сынамалар саны өскен сайын, орташа қате азаяды және нөлге 
ұмтылады. Р салыстырмалы қатесін формула бойынша Х орташа құрамының 
пайызымен есептейді 

,%100



 ,                                                                                    (5) 

мұндағы-Δ қате немесе химиялық талдаудың дәлдігі. 
Жартылай сынамалардың қажетті санын мына формула бойынша 

анықтайды 

,
m

tm 2

22


   немесе   
,tn 2

22





 

Ішінара сынамалар санын вариация коэффициенті арқылы белгілеуге 
болады:  

,tn 2

22




                                                                                          (6) 

t мәні 2.21-кестеден сенімділік ықтималдығынан табылады. Құнды 
компоненттің массалық үлесінің мәні және негізгі сипаттамаларды есептеу 
2.22 - кестеде жазылады. Берілген ықтималдылықты қамтамасыз ету үшін 
белгіленген сынамалар саны жеткілікті үлкен екеніне көз жеткізу үшін п-нің 
эксперименттік ішінара сынамалар арасында х-тің қызығушылық белгісінің 
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Кейде белгінің тербеліс дәрежесі ауытқу квадратын білдіретін 
дисперсиямен бағаланады: 

Әр түрлі өлшемдердің екі статистикалық белгілерінің дисперсиясын 
салыстыруға болмайды. Атрибуттың салыстырмалы дисперсиялық 
шараларын алу үшін V вариация коэффициенті қолданылады, ол 
салыстырмалы сипаттама болып табылады:  

,%100V 



 ,                                                                                    (3) 

Түсті металдардың кендері мен концентраттары үшін вариация 
коэффициенті өте біртекті 35% - дан аспайды; өнімдер вариация 
коэффициенті бойынша өте біртекті (Y<13), орташа біртекті (13<Y<20) және 
біртекті емес (Y<33) болып бөлінеді. 

Ішінара сынамалардың белгілі бір саны үшін бастапқы деректер 
сынамаланатын массадан іріктеп алу әдісімен алынған сынамалардың 
көрінеу жеткілікті санын талдау нәтижелері болып табылады. 

Сынамадағы құнды компоненттің орташа мазмұны қате немесе қателік 
деп аталатын белгілі бір шамадағы нақты орташа мазмұннан ерекшеленеді: 

n
tm 

                                                                                                     (4) 

мұндағы t- σ-ден пропорцияда көрсетілген ауытқу оқиғаның болу 
ықтималдығын сипаттайды; m-орташа қате немесе үлгі орташа қате. (2),(6) 
формулаларында m орташа қатесінің мәні берілген. Сынақ кезінде оны 
химиялық талдаудың дәлдігіне тең қабылдауға болады, өйткені химиялық 
анализге қарағанда сынақ операцияларын дәлірек орындау мағынасы жоқ. 

Сынамалар саны өскен сайын, орташа қате азаяды және нөлге 
ұмтылады. Р салыстырмалы қатесін формула бойынша Х орташа құрамының 
пайызымен есептейді 

,%100



 ,                                                                                    (5) 

мұндағы-Δ қате немесе химиялық талдаудың дәлдігі. 
Жартылай сынамалардың қажетті санын мына формула бойынша 

анықтайды 

,
m

tm 2

22


   немесе   
,tn 2
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Ішінара сынамалар санын вариация коэффициенті арқылы белгілеуге 
болады:  

,tn 2

22




                                                                                          (6) 

t мәні 2.21-кестеден сенімділік ықтималдығынан табылады. Құнды 
компоненттің массалық үлесінің мәні және негізгі сипаттамаларды есептеу 
2.22 - кестеде жазылады. Берілген ықтималдылықты қамтамасыз ету үшін 
белгіленген сынамалар саны жеткілікті үлкен екеніне көз жеткізу үшін п-нің 
эксперименттік ішінара сынамалар арасында х-тің қызығушылық белгісінің 

 
 

таралу сипатының Гаусстың қалыпты таралу заңына сәйкестігін талдау 
арқылы тексеру жүргізіледі.  

Таралу полигонын құру үшін вариация ауқымы табылған. W түрлену 
ауқымы сыналатын материалдың әртектілік дәрежесіне байланысты: 

W = Хтіп-Хтах 
n мәндері топтардың саны 10-20 болатындай етіп таңдалады. 
Ішінара сынамаларды талдау деректерін топтау үшін 1-класс санын 

тағайындайды және класс аралығын айқындайды:  

l
WK  ,                                  (8) 

2.21-кесте - р ықтималдығынан t кепілдік коэффициентінің мәні 
t p,% t p,% t p,% t p,% 

1,00 69,259 1,6 89,040 2,10 96,427 2,70 99,307 
1,20 76,986 1,8 92,814 2,30 97,855 2,90 99,627 
1,40 83,849 1,96 95,000 2,50 98,758 3,50 99,953 
1,50 86,639 2,00 95,450 2,60 99,068 3,90 99,990 

2.22-кесте - Статистикалық сипаттамаларды талдау және есептеу нәтижелері 
сынамалар 

р/н 
Х элементінің 

құрамы, % 
Ортаарифметика-
лық   ауытқу М, %  

Ортаквадраттық 
ауытқу  

Вариация 
коэффициенті 

Y,%  
1 
2 
3 
n 

х1 

 

 
хп 

х1-х = m1 
 
 

хп-х = mn 

σ = m2
1 

 

 
σ = m2

n 

V= 


100 

Сомасы      

Орташа мән 



n ;   n




 
Әр сынып үшін жиіліктер есептеледі, яғни кестеге сәйкес әр сыныптың 

мәні бойынша массалық үлесі бар сынамалар санын анықтаңыз. 2.23. 
Мәліметтері бойынша, табл. 3 құнды компоненттің таралу полигонын 

салады, кластардың шекаралары абсцисса осіне, ал жиіліктер ординат осіне 
қойылады. 

 
2.23-кесте - Бастапқы деректерді сыныптарға бөлу және жиіліктерді есептеу 

 
сынамалар 

№  

Ішінара сынамалардағы элемент мазмұны бойынша 
сыныптар шекарасы 

жиіліктер 

1 
2 
3 

αmin 
P 
b 

αmin + k = a 
a + k = b 
b + k = c 

1 
2 
3 

n   n 
1-Тапсырманы орындау үшін бастапқы деректер кестеде келтірілген. 

2.24. 
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Есептік деректер бойынша және тарату полигоны бойынша қорытынды 
жасалады. 

2.24-кесте - Бастапқы деректер 
Параметрлері  нұсқа  

1 2 3 4 5 
Бағалы компоненттің массалық үлесі 

 сынама №  
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

 
 

1,15 
1,2 
1,8 
0,95 
0,61 
1,05 
0,95 
1,09 
1,34 
1,36 
0,93 
1,35 
0,81 
1,08 
0,69 
1.01 
0,75 
0,59 
0,65 
0,70 

 
 

1,0 
1,2 
1,25 
0,9 
0,85 
1,15 
1,3 
1,41 
0,9 
1,36 
0,85 
0,7 
1,2 
0,85 
0,92 
0,8 
0,91 
1,17 
1,3 
1,0 

 
 

1,08 
0,81 
0,69 
1,01 
0,95 
1,3 
1,25 
0,87 
1,2 
0,92 
1,15 
1,2 
1,01 
1,05 
1,16 
0,98 
0,85 
0,63 
1,2 
1,4 

 
 

1,2 
0,95 
1,18 
0,95 
1,05 
1,09 
1,34 
0,93 
1,08 
0,7 
1,01 
0,75 
0,8 
1,2 
1,41 
1,15 
1,05 
0,78 
1,09 
0,85 

 
 

1,2 
1,5 
1,15 
0,8 
0,7 
1,1 
1,01 
1,2 
0,9 
0,95 
0,8 
0,68 
1,2 
1,1 
0,98 
1,05 
0,78 
1,4 
0,96 
0,7 

Ықтималдығы р, % 95 98 96 95 97 
Химиялық талдаудың дәлдігі 0,1 0,2 0,15 0,1 0,15 
Топтар саны 8 12 10 15 20 

W = Хміп-Хмах 
Бақылау тапсырмасы 2. Фигуровский әдісі бойынша жұқа 

материалды седиментациялық талдау жүргізілді (кесте. 2.25). 
2.25-кесте - Қисықты құру үшін седимнтациялық талдау деректері 

Параметрлері  Нұсқа нөмірі  
1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 
Тұндыру уақыты 

t1 
t2 
t3 
t4 
t5 

1,5 
5,0 
10 
20 
40 

2 
4 
12 
25 
60 

3 
8 
15 
32 
55 

2,5 
6 
14 
36 
69 

2 
8 

16 
40 
65 

Шыны шпицтің жұқа ұшының тік қозғалысы 
1 2 3 4 5 6 

Н1 2,5 3 5 4 4 
Н2 4,5 5 8 10 12 
Н3 6,5 10 12 14 18 
Н4 8 12 18 20 40 
Н5 9,5 15 25 26 60 
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Есептік деректер бойынша және тарату полигоны бойынша қорытынды 
жасалады. 

2.24-кесте - Бастапқы деректер 
Параметрлері  нұсқа  

1 2 3 4 5 
Бағалы компоненттің массалық үлесі 

 сынама №  
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

 
 

1,15 
1,2 
1,8 
0,95 
0,61 
1,05 
0,95 
1,09 
1,34 
1,36 
0,93 
1,35 
0,81 
1,08 
0,69 
1.01 
0,75 
0,59 
0,65 
0,70 

 
 

1,0 
1,2 
1,25 
0,9 
0,85 
1,15 
1,3 
1,41 
0,9 
1,36 
0,85 
0,7 
1,2 
0,85 
0,92 
0,8 
0,91 
1,17 
1,3 
1,0 

 
 

1,08 
0,81 
0,69 
1,01 
0,95 
1,3 
1,25 
0,87 
1,2 
0,92 
1,15 
1,2 
1,01 
1,05 
1,16 
0,98 
0,85 
0,63 
1,2 
1,4 

 
 

1,2 
0,95 
1,18 
0,95 
1,05 
1,09 
1,34 
0,93 
1,08 
0,7 
1,01 
0,75 
0,8 
1,2 
1,41 
1,15 
1,05 
0,78 
1,09 
0,85 

 
 

1,2 
1,5 
1,15 
0,8 
0,7 
1,1 
1,01 
1,2 
0,9 
0,95 
0,8 
0,68 
1,2 
1,1 
0,98 
1,05 
0,78 
1,4 
0,96 
0,7 

Ықтималдығы р, % 95 98 96 95 97 
Химиялық талдаудың дәлдігі 0,1 0,2 0,15 0,1 0,15 
Топтар саны 8 12 10 15 20 

W = Хміп-Хмах 
Бақылау тапсырмасы 2. Фигуровский әдісі бойынша жұқа 

материалды седиментациялық талдау жүргізілді (кесте. 2.25). 
2.25-кесте - Қисықты құру үшін седимнтациялық талдау деректері 

Параметрлері  Нұсқа нөмірі  
1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 
Тұндыру уақыты 

t1 
t2 
t3 
t4 
t5 

1,5 
5,0 
10 
20 
40 

2 
4 
12 
25 
60 

3 
8 
15 
32 
55 

2,5 
6 
14 
36 
69 

2 
8 

16 
40 
65 

Шыны шпицтің жұқа ұшының тік қозғалысы 
1 2 3 4 5 6 

Н1 2,5 3 5 4 4 
Н2 4,5 5 8 10 12 
Н3 6,5 10 12 14 18 
Н4 8 12 18 20 40 
Н5 9,5 15 25 26 60 

 
 

2.25-кестесінің жалғасы 
Тиісті уақыт аралықтарында орналасқан фракцияның саны,% 

Y1 
Y2 
Y3 
Y4 
Y5 

10 
25 
42 
60 
95 

8 
22 
35 
65 
100 

12 
25 
40 
60 
100 

7 
12 
78 
65 
100 

 

60 минут ішінде құлаған материалдың мөлшері 95%, қатты фракцияны 
құрады. Бастапқы материалдың тығыздығы, А=3г / см3. 

Анықтау фракцияларының ірілігі салу, қисық седиментациялық талдау; 
меңгеруі керек, оған пайдалануға. 

Бақылау тапсырмасы 3. Массаның мөлшерін көрсете отырып, 
химиялық талдауға сынаманың бір бөлігін бөлу үшін сынамаларды өңдеу 
схемасын жасау (кесте.2.26). 

Негіз ретінде МЕМСТ 14180-80, МЕМСТ 16598-80 сәйкес Тауарлық 
сынамаларды өңдеу схемаларын қабылдауға болады. Үлгіні өңдеу схемасын 
таңдағанда, ұсақтау, ұнтақтау және азайту құралдарына ерекше назар аудару 
керек. 

Ірілігі 10-50 мм және одан жоғары сынамаларды ұсақтау үшін жақ 
ұсатқыштар, ірілігі 10-1 ММ сынамалар үшін білікшелі ұсатқыштар, ірілігі 
0,1 мм дейін сынамаларды ұсақтау үшін-иіргіштер пайдаланылады. 4-3 мм-ге 
дейін және одан кем сынаманы ұсақтағаннан кейін салыстырып тексеру елеу 
операцияларын қарастыру қажет. Сынама материалының ірілігін өзгертуге 
арналған жабдық кестеде келтірілген. 3.5; 5.6 [3]. 

 
2.26-кесте-Химиялық талдауға оның бір бөлігін бөлу үшін сынаманы өңдеу 

схемасын жасауға арналған бастапқы деректер 
Параметрлері  Нұсқа нөмірі 

1 2 3 4 5 
Тауар сынамасының массасы, кг 50 25 60 100 75 
К коэффициентінің мәні 0,1 0,2 0,1 0,2 0,15 
ДМ тауар сынамасындағы 
кесектердің ірілігі, мм 

20 12 50 20 30 

Ылғалдылық үлгісі, % 1 3 4 5 6 
 
Дәреже көрсеткіштерінің мәні және барлық нұсқаларда екіге тең 

қабылданады (a=2). Химиялық талдау кезінде сынамаға қойылатын талаптар: 
сынаманың (аспаның) салмағы 30-дан 100 г-ға дейін, ең үлкен ірілігі 0,1-0,2 
мм болуы тиіс. Талдау кезінде сынама құрғақ болуы тиіс. 

Сынамаларды өңдеу бастапқы сынаманы қажетті массаға және соңғы 
сынаманың ірілігіне дейін тұрақты қысқартудан тұрады. Сынаманы қысқарту 
кезінде қысқартылған сынаманың массасы q Мен Сынамадағы ең үлкен 
бөлшектердің диаметрі d арасындағы тәуелділік сақталады: 

q = kd2 кг 
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3‑БӨЛІМ. КЕН БАЙЫТУ ПРОЦЕСІН ҰЙЫМДАСТЫРУ 
3.1 Байыту фабрикасының қызметін және өндірістік құрылымын 

ұйымдастыру 
Байыту фабрикасының қызметін ұйымдастыру байытудың өндірістік 

процестерінің ерекшеліктеріне сәйкес құрылады, оларға: өндірістік процестің 
ұсақ қол жетімділігі; өндіріс технологияларының алуан түрлілігі; 
өндірістердің үздіксіздігі; тікелей ағындылықты қамтамасыз ету; өнімдерді 
тасымалдаудың күрделі желісі; үлкен материалды қажетсіну және т. б. 
жатады. 

Байыту фабрикаларының өндірістік құрылымы өндірістік процестің өту 
принципі бойынша құрылады. Байыту фабрикасының негізгі цехтары мен 
бөлімшелеріне: орташаландыру бөлімшесі (цехы); ірі, ұсақ және орташа 
ұсақтау цехы; ұнтақтау цехы (бөлімшесі); байыту цехы (бөлімшесі); 
сусыздандыру бөлімшесі; дайын өнім бөлімшесі (қоймалары); қалдықтарды 
(қалдықтарды) шығару және қоймалау бөлімшесі жатады. 

Қосалқы цехтарға (бөлімшелерге): реагенттік бөлімше; су-, электрмен 
жабдықтау қызметтері; жөндеу цехы; қазандық; техникалық бақылау бөлімі; 
ғылыми-зерттеу және химиялық зертханалар; қойма шаруашылығы; 
әкімшілік-шаруашылық қызмет жатады. 

Байыту өндірістік процесінің үздіксіз сипатына байланысты барлық 
байыту фабрикаларында төрт ауысымды кесте бойынша үздіксіз жұмыс 
режимі (жоспарлы жөндеу жұмыстарына арналған күндерді қоспағанда 
жылына 365 күн) болады. 

Ұсақтау цехтарының жұмысы бастапқы шикізатты фабрикаға беру 
режиміне, цехтың өнімділігіне және басқа да ерекшеліктерге сәйкес 
ұйымдастырылады. 

Фабриканың өндірістік қызметі (сурет. 3.1) басқарушы персонал 
ұйымдастырады, оның басында бастық (директор) және бас инженер (бас 
технолог) тұрады. 

Байыту фабрикаларындағы технологиялық және ұйымдастырушылық-
экономикалық процестерді жедел басқару негізінде-ауысымдық-тәуліктік 
жұмысты және апталық-тәуліктік жоспар-кестелерді басшылыққа алатын 
жедел-диспетчерлік басқарудың кіші жүйесі. 

Барлық басқаруды шартты түрде екі деңгейге бөлуге болады: төменгі – 
технологиялық процестерді басқару; жоғарғы - жалпы фабрикалық 
тапсырмаларды басқару. 

Басқарудың негізгі функцияларын төменгі деңгейде жеке процестердің 
операторлары жүзеге асырады, олардың басты міндеттері мыналар болып 
табылады: өнеркәсіп өнімдері мен концентраттар шикізатының сапасын 
бақылау; процестердің негізгі технологиялық параметрлерін және 
технологиялық жабдықтың жай-күйін бақылау; ағынды-көлік жүйелерін 
қашықтықтан басқару; авариялық жағдайлар бойынша жұмыстарды 
ұйымдастыру. 
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3‑БӨЛІМ. КЕН БАЙЫТУ ПРОЦЕСІН ҰЙЫМДАСТЫРУ 
3.1 Байыту фабрикасының қызметін және өндірістік құрылымын 

ұйымдастыру 
Байыту фабрикасының қызметін ұйымдастыру байытудың өндірістік 

процестерінің ерекшеліктеріне сәйкес құрылады, оларға: өндірістік процестің 
ұсақ қол жетімділігі; өндіріс технологияларының алуан түрлілігі; 
өндірістердің үздіксіздігі; тікелей ағындылықты қамтамасыз ету; өнімдерді 
тасымалдаудың күрделі желісі; үлкен материалды қажетсіну және т. б. 
жатады. 

Байыту фабрикаларының өндірістік құрылымы өндірістік процестің өту 
принципі бойынша құрылады. Байыту фабрикасының негізгі цехтары мен 
бөлімшелеріне: орташаландыру бөлімшесі (цехы); ірі, ұсақ және орташа 
ұсақтау цехы; ұнтақтау цехы (бөлімшесі); байыту цехы (бөлімшесі); 
сусыздандыру бөлімшесі; дайын өнім бөлімшесі (қоймалары); қалдықтарды 
(қалдықтарды) шығару және қоймалау бөлімшесі жатады. 

Қосалқы цехтарға (бөлімшелерге): реагенттік бөлімше; су-, электрмен 
жабдықтау қызметтері; жөндеу цехы; қазандық; техникалық бақылау бөлімі; 
ғылыми-зерттеу және химиялық зертханалар; қойма шаруашылығы; 
әкімшілік-шаруашылық қызмет жатады. 

Байыту өндірістік процесінің үздіксіз сипатына байланысты барлық 
байыту фабрикаларында төрт ауысымды кесте бойынша үздіксіз жұмыс 
режимі (жоспарлы жөндеу жұмыстарына арналған күндерді қоспағанда 
жылына 365 күн) болады. 

Ұсақтау цехтарының жұмысы бастапқы шикізатты фабрикаға беру 
режиміне, цехтың өнімділігіне және басқа да ерекшеліктерге сәйкес 
ұйымдастырылады. 

Фабриканың өндірістік қызметі (сурет. 3.1) басқарушы персонал 
ұйымдастырады, оның басында бастық (директор) және бас инженер (бас 
технолог) тұрады. 

Байыту фабрикаларындағы технологиялық және ұйымдастырушылық-
экономикалық процестерді жедел басқару негізінде-ауысымдық-тәуліктік 
жұмысты және апталық-тәуліктік жоспар-кестелерді басшылыққа алатын 
жедел-диспетчерлік басқарудың кіші жүйесі. 

Барлық басқаруды шартты түрде екі деңгейге бөлуге болады: төменгі – 
технологиялық процестерді басқару; жоғарғы - жалпы фабрикалық 
тапсырмаларды басқару. 

Басқарудың негізгі функцияларын төменгі деңгейде жеке процестердің 
операторлары жүзеге асырады, олардың басты міндеттері мыналар болып 
табылады: өнеркәсіп өнімдері мен концентраттар шикізатының сапасын 
бақылау; процестердің негізгі технологиялық параметрлерін және 
технологиялық жабдықтың жай-күйін бақылау; ағынды-көлік жүйелерін 
қашықтықтан басқару; авариялық жағдайлар бойынша жұмыстарды 
ұйымдастыру. 

 
 

Жоғарғы деңгейдегі басқарудың негізгі функцияларын фабриканың бас 
диспетчері және жалпы фабрикаға арналған диспетчерлер жүзеге асырады 
(энергия, материал, сумен жабдықтау және т.б.). Олардың функциялары: 
фабрика бөлімшелерінің сапалық көрсеткіштерін және негізгі технологиялық 
жабдықтың жай-күйін бақылау; негізгі өндірістік және экономикалық 
көрсеткіштер бойынша қажетті есептілікті жүргізу; шикізат жеткізушілермен 
және дайын өнімді тұтынушылармен байланысты жүзеге асыру болып 
табылады. 

Басқару критерийі белгілі бір мөлшерде белгілі бір сападағы өнімді 
өндіруге жұмсалатын шығындарды азайту болып табылады. 

Байыту фабрикасы жұмысының сапалық көрсеткіштерін бақылауды 
техникалық бақылау бөлімдері (ТББ) жүзеге асырады. ТББ шығарылатын 
өнімнің сапасын, оның стандарттар мен техникалық шарттарға сәйкестігін, 
өндірістің белгіленген технологиясының сақталуын, сондай-ақ келіп түсетін 
шикізаттың, материалдардың, Отынның сапасын бақылайды. 

 
3.1-сурет-Байыту фабрикасының ұйымдастыру-басқару құрылымы 
 
Шикізаттың, аралық және тауарлық өнімнің сапасы тиісті сынамаларды 

іріктеу және талдау жолымен айқындалады. Мынадай сынамалар алынады: 
гранулометриялық, минералогиялық, химиялық құрамдарды; ылғалдылықты; 
тығыздығын; ерітінділердің концентрациясын және т. б. анықтау үшін. 

Қазіргі заманғы байыту фабрикаларында жедел бақылау және реттеу 
міндеттері технологиялық процестерді орталықтандырылған бақылау және 
реттеудің ішкі жүйесімен шешіледі, ол АСУТП-ның құрамдас бөлігі болып 
табылады. 

АСУТП ОФ, әдетте, басқару құрылымының үш деңгейлі иерархиясын 
қарастырады: оф диспетчері - цехтардың операторлары - технологиялық 
процесс. Әрбір нақты жағдай үшін басқару сатылары мен буындарының саны 
зауыттың өндірістік қуатына және технологиялық схеманың күрделілігіне 
байланысты. 3.2-суретте  мысал ретінде келтірілген ТБАЖ - да басқарудың 
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құрылымдық схемасы, ал 3.3-суретте қазіргі заманғы байыту фабрикасына 
техникалық қызмет көрсетуді ұйымдастыру схемасы келтірілген. 

 
3.2-сурет-ТБАЖ-да басқарудың құрылымдық схемасы: 

ВТУ-бейнетерминалдық құрылғы; ШАК-жедел-диспетчерлік пункт; 
ОП-операторлық пункт; СВТ-есептеу техникасы құралдары; АЖ-
ақпараттық байланыс; ҚБП–фабриканың диспетчерлік байланысы; АК-
АВТО-матикалық бақылау; ПГС-өндірістік дауыс зорайтқыш байланыс; Ар-
автоматты реттеу; МЩК-Жергілікті бақылау қалқандары; ДУ-дис-
танциялық басқару; РСА-рентгенспектралдық талдау  

Тау-кен өндірісінің экономикасы экономика дегеніміз-адамдардың 
қабілеттері мен мүмкіндіктерін жан-жақты дамыту мақсатында олардың 
шексіз қажеттіліктерін қанағаттандыруға тырысып, оларды ұтымды бөлу 
арқылы тауарлар мен қызметтерді өндіруде шектеулі ресурстарды қалай 
пайдалануға болатындығы туралы ғылым. 

Нарықтық қатынастар жағдайында экономикалық қызмет орталығы 
өндіріс саласына ауысады. Дәл осы деңгейде қоғамға қажетті 
артықшылықтар жасалады, ресурстарды ұтымды пайдалану, жоғары өнімді 
технологияларды қолдану мәселелері шешіледі, ұйымдастырушылық және 
маркетингтік стратегия жасалады. 
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құрылымдық схемасы, ал 3.3-суретте қазіргі заманғы байыту фабрикасына 
техникалық қызмет көрсетуді ұйымдастыру схемасы келтірілген. 

 
3.2-сурет-ТБАЖ-да басқарудың құрылымдық схемасы: 

ВТУ-бейнетерминалдық құрылғы; ШАК-жедел-диспетчерлік пункт; 
ОП-операторлық пункт; СВТ-есептеу техникасы құралдары; АЖ-
ақпараттық байланыс; ҚБП–фабриканың диспетчерлік байланысы; АК-
АВТО-матикалық бақылау; ПГС-өндірістік дауыс зорайтқыш байланыс; Ар-
автоматты реттеу; МЩК-Жергілікті бақылау қалқандары; ДУ-дис-
танциялық басқару; РСА-рентгенспектралдық талдау  

Тау-кен өндірісінің экономикасы экономика дегеніміз-адамдардың 
қабілеттері мен мүмкіндіктерін жан-жақты дамыту мақсатында олардың 
шексіз қажеттіліктерін қанағаттандыруға тырысып, оларды ұтымды бөлу 
арқылы тауарлар мен қызметтерді өндіруде шектеулі ресурстарды қалай 
пайдалануға болатындығы туралы ғылым. 

Нарықтық қатынастар жағдайында экономикалық қызмет орталығы 
өндіріс саласына ауысады. Дәл осы деңгейде қоғамға қажетті 
артықшылықтар жасалады, ресурстарды ұтымды пайдалану, жоғары өнімді 
технологияларды қолдану мәселелері шешіледі, ұйымдастырушылық және 
маркетингтік стратегия жасалады. 

 

 
 

Тау-кен байыту кәсіпорны-ұлттық экономиканың негізгі буыны ретінде 
әрекет ететін кәсіпкерлік қызметті ұйымдастыру нысаны минералды 
шикізаттан пайдалы қазбаны алу. 

 

 
 
3.3-сурет-Қазіргі заманғы байыту фабрикасына техникалық қызмет көрсетуді 

ұйымдастыру схемасы. 
 

Байыту өндірістік процесінің экономикалық міндеттерін оның 
ерекшелігін ескере отырып, объективті нарықтық экономикалық заңдар мен 
заңдылықтардың сипаты мен көріністерін зерттеу арқылы шешу қажет. Тау-
кен байыту өндірісінің мынадай ерекшеліктері бар: 

Алуан түрлілігі. Бұл шикізаттың әртүрлі қасиеттері мен құрамымен 
сипатталатындығымен түсіндіріледі. 

Өндірістің материал сыйымдылығы. Материалдық ресурстарға көп 
шығындар қажет. 

Многоступенчатость. Бұл шикізат сипаттамаларының алуан 
түрлілігімен, шикізаттың күрделілігімен, пайдалы компоненттің төмен 
құрамымен және өнім сапасына жоғары талаптармен байланысты. 

Шикізатты өңдеудің əртүрлі əдістерінің үйлесімі (механикалық, 
физикалық, физика-химиялық және т.б.). 

Заңдар, нормативтер, нормалар жиынтығы (мемлекеттік реттеу) 
Процестердің қор сыйымдылығы-негізгі қорларға айтарлықтай 

шығындар. 
Өндірістің негізгі экономикалық міндеттері: 
1. Нарықтық заңдарды белгілі бір өндіріс жағдайында оның тиімділігі 

мен бәсекеге қабілеттілігін арттыру үшін пайдалану. 
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2. Үлкен экономикалық пайдаға негізделген өндіріс процесі жүзеге 
асырылатын кәсіпорынның жұмыс істеуінің тиімді жолдарын іздеу. 

3. Өнімді өндіру үшін шектеулі ресурстарды пайдаланудың ең ұтымды 
жағдайларын, сондай-ақ олардың шексіз қажеттіліктерін қанағаттандыру 
үшін адамдардың әртүрлі топтары арасында кірістер мен өндірілген 
тауарларды бөлу жолдарын таңдау. 

Кәсіпорынды, оның ішінде пайдалы қазбаларды байытумен 
айналысатын кәсіпорынды айқындаудың жүйе құраушы факторлары ішкі 
еңбек бөлінісіне негізделген кооперация, сондай-ақ жеке молықтыру 
функцияларын іске асыру және капитал (ресурстар) айналымын оқшаулау 
болып табылады. Жеке көбею моделі схема түрінде ұсынылуы мүмкін (3.4-
сурет). 

Өндірістік қорлар Өнімді өндіру процесінде негізгі қорлардың 
түсінігі, жіктелуі еңбек құралдары мен Еңбек заттары (өндіріс 
құралдары) маңызды рөл атқарады. Құндық нысанда көрсетілген өндіріс 
құралдары өндірістік қорлар болып табылады. Өндірістік қорлар негізгі және 
айналым болып бөлінеді. 

Негізгі қорларға өндіріс процесінде бірнеше рет қолданылатын, 
бастапқы табиғи формасын өзгертпейтін және өзіндік құнын біртіндеп дайын 
өнімнің өзіндік құнына, ішінара амортизация түрінде тасымалдайтын еңбек 
құралдарының көп бөлігі ұсынылған өндірістік қорлар жатады. 

 
3.4-сурет - Жеке өсімін молайту схемасы 

 
Негізгі қорлардың жіктелуі және құрылымы: 
Негізінде, негізгі қорлардың өндіріс процесіне қатынасы. 
1. Өндірістік 
2. Өндірістік емес 
Белгісі бойынша, нысаналы мақсаты (функционалдық-түрлік жіктеу): 
1. ғимараттар; 
2. құрылыстар; 
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2. Үлкен экономикалық пайдаға негізделген өндіріс процесі жүзеге 
асырылатын кәсіпорынның жұмыс істеуінің тиімді жолдарын іздеу. 

3. Өнімді өндіру үшін шектеулі ресурстарды пайдаланудың ең ұтымды 
жағдайларын, сондай-ақ олардың шексіз қажеттіліктерін қанағаттандыру 
үшін адамдардың әртүрлі топтары арасында кірістер мен өндірілген 
тауарларды бөлу жолдарын таңдау. 

Кәсіпорынды, оның ішінде пайдалы қазбаларды байытумен 
айналысатын кәсіпорынды айқындаудың жүйе құраушы факторлары ішкі 
еңбек бөлінісіне негізделген кооперация, сондай-ақ жеке молықтыру 
функцияларын іске асыру және капитал (ресурстар) айналымын оқшаулау 
болып табылады. Жеке көбею моделі схема түрінде ұсынылуы мүмкін (3.4-
сурет). 

Өндірістік қорлар Өнімді өндіру процесінде негізгі қорлардың 
түсінігі, жіктелуі еңбек құралдары мен Еңбек заттары (өндіріс 
құралдары) маңызды рөл атқарады. Құндық нысанда көрсетілген өндіріс 
құралдары өндірістік қорлар болып табылады. Өндірістік қорлар негізгі және 
айналым болып бөлінеді. 

Негізгі қорларға өндіріс процесінде бірнеше рет қолданылатын, 
бастапқы табиғи формасын өзгертпейтін және өзіндік құнын біртіндеп дайын 
өнімнің өзіндік құнына, ішінара амортизация түрінде тасымалдайтын еңбек 
құралдарының көп бөлігі ұсынылған өндірістік қорлар жатады. 

 
3.4-сурет - Жеке өсімін молайту схемасы 

 
Негізгі қорлардың жіктелуі және құрылымы: 
Негізінде, негізгі қорлардың өндіріс процесіне қатынасы. 
1. Өндірістік 
2. Өндірістік емес 
Белгісі бойынша, нысаналы мақсаты (функционалдық-түрлік жіктеу): 
1. ғимараттар; 
2. құрылыстар; 

 
 

3. беру құрылғылары; 
4. Күш машиналары мен жабдықтары 
5. Күш машиналары мен жабдықтары 
6) Көлік құралдары 
7. БӨҚжА аспаптары және есептеу техникасы; 
-8 зертханалық аспаптар мен жабдықтар; 
+9 Құрал 
-10 өндірістік және шаруашылық мүкәммал; 
+11 басқа негізгі қорлар. 
Негізгі қорлардың құрамына еңбек құралдары кіреді: қымбат және ұзақ 

пайдалану (пайдалы пайдалану мерзімі бір жылдан астам), қалғандары 
айналым қаражатына жатады. 

Әр топ әртүрлі еңбек құралдарынан тұрады. Құрылыстар тобына тау-
кен-күрделі қазбалар, шахталар, штректер, штольнялар, көпірлер, 
жолөткелдер және т. б. кіреді. Жұмыс машиналары мен жабдықтарының 
құрамына кен орындарын өңдеу жүйесіне, шикізатты қайта өңдеу 
технологиясына сәйкес ұсақтау-ұсақтау жабдығы, електер, флотомашиналар 
және т.б., күш машиналары мен жабдықтары - турбиналар, электр 
қозғалтқыштары, трансформаторлар және басқалар кіруі мүмкін. 

Негізгі қорлардың жалпы жиынтығындағы (құнындағы) негізгі 
қорлардың әрбір тобының (атауының) үлес салмағы негізгі қорлардың 
құрылымы деп аталады. 

Негізінде: өнімді өндірудегі рөлі: 
1. Белсенді бөлігі 
2. Пассивті бөлік 
Негізгі қорлардың белсенді бөлігі-бұл өнімді құруға тікелей 

қатысатын негізгі қорлардың бөлігі, сондықтан кәсіпорынның белгілі бір 
өнімді шығару мүмкіндіктерін сипаттайды. Пассивті бөлік-өндіріс процесіне 
тікелей қатыспайды, бірақ өндірістік процесті (ғимараттар, құрылыстар және 
т.б.) жүргізуге ықпал етеді. Белсенді және пассивті бөліктердің арақатынасы 
негізгі қорлардың сапалық құрылымы деп аталады. 

Белгілері бойынша, қалыптастыру көздері: 
1. меншікті; 
2. қарыз. 
Негізгі қорларды есепке алу және бағалау. Негізгі қорларды есепке алу 

екі әдіспен жүргізіледі: біріншісі-табиғи; екіншісі – құндық. 
Табиғи әдіс түгендеу және паспорттау арқылы жүзеге асырылады. 

Алынған деректер тау-кен байыту кәсіпорнының өндірістік қуатын есептеу, 
Жабдық теңгерімін жасау, өндірістік бағдарламаны заттай және құндық 
бірліктерде жоспарлау, негізгі қорларды ақшалай нысанда есепке алу және т. 
б. үшін пайдаланылады. 

Құндық нысанда есепке алу және бағалау үшін құндық көрсеткіштердің 
бірнеше түрі пайдаланылады: 
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1. Бастапқы құны (Ѕп), тг. - негізгі қорларды құру кезінде берілген 
құн: 

Сп - Сприоб + Т + М, мұнда Сприоб - сатып алу құны, тг.; Т-тасымалдау 
шығындары, тг.; М-монтаждауға (орнатуға) арналған шығындар, тг. 

2. Негізгі қорларды қалпына келтіру құны, Свтг. - негізгі қорларды 
қайта бағалаудан кейінгі құны. 

Негізгі қорлардың баланстық құны - негізгі қорлар кәсіпорынның 
балансындағы бухгалтерлік есеп деректері бойынша есепке алынатын, 
олардың болуы мен қозғалысын көрсететін құн. Бағалау түрі болып 
табылмайды, өйткені онда бастапқы және қалпына келтіру құны бойынша 
ескерілетін негізгі қорлардың объектілері көрсетіледі. 

3. Негізгі қорлардың қалдық құныс 0, тг., 
С0 = Сп(в) - И(А), 

мұндағы И-тозу (амортизация), тг. 
4. Жылдың басындағы құны Сн.г(п,в), жыл соңындағы құны Ск.г(п в), 

тг. 
Ск.г(п в) = Сн.г(п,в) +Сввод(п,в) = Свывод(п,в), 

мұнда Сввод (п,в) - жыл ішінде енгізілетін қорлардың құны, тг.; Свывод(п, в)- жыл 
ішінде шығарылатын қорлардың құны, тг. 

5. Сс.г, тг, негізгі қорлардың орташа жылдық құны. 
Сс.г = Сн.г(п,в) + (Сввод(п,в)Т1)/12 - (Свывод(п,в)Т2)/12, 

мұндағы Т1-енгізілетін негізгі қорлардың қолданылу мерзімі, ай.; Т2-
шығарылатын негізгі қорлардың әрекетсіздік мерзімі, ай. 

Негізгі қорлардың тозуы және амортизациясы 
Негізгі қорлардың тозуының екі түрі бар: физикалық – пайдалану 

кезінде бастапқы құнын жоғалту; моральдық – тозудың бір немесе екі түрінің 
әсерінен қолданыстағы негізгі қорлардың құнын жоғалту. 

Тозудың бірінші формасы ұқсас сипаттамалары бар негізгі қорлар 
құрылған кезде пайда болады, бірақ оларды жасау технологиясы тиімдірек. 

Тозудың екінші түрі ұқсас негізгі қорлар құрылған кезде пайда болады, 
бірақ ең жақсы техникалық және пайдалану сипаттамалары бар. 

Негізгі қорлар құнының жоғалуын амортизация көрсетеді. 
Амортизация - негізгі қорлардың тозуын олардың құнын дайын 

өнімнің өзіндік құнына біртіндеп ауыстыру арқылы ақшалай өтеу. 
Амортизациялық қор-негізгі қорлардың бүкіл Нормативтік қызмет ету 
мерзімі ішінде есептелген амортизация шамасына барабар өнімді өткізгеннен 
кейін кәсіпорынның шоттарында жинақталатын ерекше ақша резерві. 
Амортизациялық қор негізгі қорлардың тозуына байланысты олардың жай 
және кеңейтілген ұдайы өндірілуіне байланысты шығындарды өтеудің 
меншікті көзі болып табылады және салық салынбайды. 

Тау-кен байыту кәсіпорнында амортизацияны есептеудің ерекшелігі 
амортизациялық аударымдарды есептеудің екі әдісі қолданылады: 
амортизация нормалары мен терлеу ставкалары бойынша. 
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1. Бастапқы құны (Ѕп), тг. - негізгі қорларды құру кезінде берілген 
құн: 
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2. Негізгі қорларды қалпына келтіру құны, Свтг. - негізгі қорларды 
қайта бағалаудан кейінгі құны. 
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Тозудың екінші түрі ұқсас негізгі қорлар құрылған кезде пайда болады, 
бірақ ең жақсы техникалық және пайдалану сипаттамалары бар. 

Негізгі қорлар құнының жоғалуын амортизация көрсетеді. 
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амортизация нормалары мен терлеу ставкалары бойынша. 

 
 

Амортизация нормалары бойынша амортизациялық аударымдар кен 
орнын немесе кен орнының учаскесін игергеннен кейін сатылуы және басқа 
кәсіпорындарға берілуі мүмкін, яғни қызмет ету мерзімі пайдалы қазбалар 
қорларын алу мерзіміне байланысты емес негізгі қорлардың I тобы үшін 
есептеледі. 

Амортизацияны есептеудің тура сызықты (біркелкі) әдісі: 
Амортизацияның жылдық сомасы, тг.: 
А = Сп (в)На / 100,  

мұнда - амортизация нормасы, %; Сп(в) - негізгі қорлардың баланстық құны, 
тг. 

Амортизация нормасы негізгі қорлар құнының пайызбен көрсетілген 
бөлігін білдіреді, ол жыл ішінде дайын өнімнің өзіндік құнына кіреді.  

На = Сп(в) – Л + Со / Сп (в)Т·100, % 
мұндағы Л-тарату құны, тг.; С0-қалдық құны, тг.; 
Т-амортизациялық кезең, қызметтің нормативтік мерзімі, жыл. 

Жаңадан құрылған негізгі қорлар үшін (Л = С0 = 0 кезінде): 
На = Сп(в) /Сп (в)Т·100, %. 
Жоғарыда сипатталған әдіске қосымша амортизацияны амортизация 

нормасын қолдана отырып есептеу әдістеріне жеделдетілген амортизация 
әдістері жатады: белгіленген қызмет мерзімі әдісі, төмендейтін осатка әдісі, 
кумулятивтік әдіс; амортизацияны қосымша есептен шығару 
(амортизациялық төлемдердің сомасы негізгі қорлардың бастапқы құнынан 
асады), ерекше есептен шығару-амортизация нормасын ұлғайтуға уақытша 
рұқсат етілген кезде және т. б. Жедел амортизация әдістері инвестицияларды 
ынталандыруға және өндірістік қуаттардың резервтерін құруға мүмкіндік 
береді. 

Негізгі қорлардың II тобы-кен орнын игергеннен кейін сатылмайтын 
немесе басқа кәсіпорындарға берілмейтін, басқа мақсаттар үшін 
пайдаланылатын (тау-кен-күрделі қазбалар және т.б.), яғни қызмет ету 
мерзімі пайдалы қазбаларды алу мерзіміне байланысты болатын негізгі 
қорлар. Бұл топ үшін амортизация потондық ставканы қолдана отырып 
есептеледі, тг.: 

А = аD,  
мұндағы D-есепті кезеңдегі өндіру көлемі, т; а - потондық мөлшерлеме, тг / т. 

a = Сп (в)-U (А) / Z 
мұндағы Z-пайдалы қазбалардың баланстық немесе өнеркәсіптік қорларының 
шамасы, т. 

Әртонналық мөлшерлемесі - бұл толық қалпына келтіруге арналған 
амортизациялық аударымдардың мөлшері, пайдалы қазбалардың 1 
тоннасына есептелген және олар қызмет ететін қорларды өңдеу кезінде 
негізгі қорлардың толық көбеюін қамтамасыз етеді. 

Негізгі қорларды пайдалану көрсеткіштері 
Негізгі құралдарды пайдалану көрсеткіштерінің екі негізгі тобы бар: 

жалпылама және жеке. 
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Жалпылама көрсеткіштер тобына мыналар кіреді: 
1. Ф0 қор беру-негізгі қорларға салынған ақша қаражатының бірлігіне 

заттай немесе ақша бірліктерінде қанша өнім алынғанын көрсетеді, т / тг., кг / 
тг., тг / тг. және т. б.: 

Ф0 = В/Со.ф., 
мұндағы В - шығарылған өнім көлемі, т, кг, тг.; Со.ф-негізгі қорлардың 
баланстық құны, тг. 

Тау-кен байыту кәсіпорындары үшін концентрат көлемі немесе 
концентраттағы металл мөлшері заттай есептелген дайын өнім болып 
саналады, сондықтан концентраттағы металл немесе концентраттағы металл 
арқылы есептелген қор шығару т/тг түрінде болады., кг / тг. және т. б.: 

Ф0 = К/Со.ф. = (Vαε / βк-те ·  100): Со.ф.  
Ф0 = Мс / Со.ф = (Vαε / 100 ·  100) : Со.ф.  

мұндағы V - қайта өңделетін шикізаттың көлемі, т/жыл; α-пайдалы 
шикізаттың құрамы % ; ε-концентратқа пайдалы компонентті алу,%; Соф - 
негізгі қорлардың баланстық құны, тг. 

Ақшалай түрде қор шығару өнім сапасын, сондай-ақ тау-кен байыту 
кәсіпорны өнімінің барлық көлемін, оның ішінде пайдалы қазбаны өндірумен 
және байытумен байланысты емес көлемін ескеруге мүмкіндік береді, тг/тг.: 

Фё = ВП(ТП,РП) / Со.ф , 
мұндағы ВП-жалпы өнім, тг.; ТП-тауар өнімі, тг.; РП - сатылған өнім, тг.  

2. Фё (Fё) қор сыйымдылығы - қордың кері қайтарылатын шамасы 
негізгі қорларға салынған ақша қаражатының қанша саны шығарылған 
өнімнің бірлігіне келетінін көрсетеді, тг/т, тг/тг. 

3. ФВ(FВ) қормен жарақтандырылуы өнеркәсіптік-өндірістік 
персоналдың (АҰҚ) бір қызметкеріне (немесе АҰҚ жеке санатындағы 
жұмыскерге) келетін негізгі қорлар құнының шамасын, тг/адамды 
сипаттайды. 

4. ФР (FР) қор рентабельділігі негізгі қорларға салынған ақша 
қаражатының бірлігіне есептеуде алынған пайданың шамасын сипаттайды, 
%:  

Фр= П/Со.ф ·100, 
мұндағы П-пайда мөлшері, тг. 

Жеке көрсеткіштер тобына мыналар кіреді. 
1. Киз тозу коэффициенті-негізгі қорлардың тозу дәрежесін көрсетеді, 

%: 
Киз = И(А)/Сп(в) ·100,  

мұндағы И(А) - есепті кезеңдегі негізгі қорлардың тозу (амортизация) 
шамасы, тг. 

Тозу коэффициентінің кері мәні жарамдылық коэффициенті болып 
табылады: 

Кгод = 100- Киз,%. 
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Жалпылама көрсеткіштер тобына мыналар кіреді: 
1. Ф0 қор беру-негізгі қорларға салынған ақша қаражатының бірлігіне 
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саналады, сондықтан концентраттағы металл немесе концентраттағы металл 
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мұндағы V - қайта өңделетін шикізаттың көлемі, т/жыл; α-пайдалы 
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персоналдың (АҰҚ) бір қызметкеріне (немесе АҰҚ жеке санатындағы 
жұмыскерге) келетін негізгі қорлар құнының шамасын, тг/адамды 
сипаттайды. 

4. ФР (FР) қор рентабельділігі негізгі қорларға салынған ақша 
қаражатының бірлігіне есептеуде алынған пайданың шамасын сипаттайды, 
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Фр= П/Со.ф ·100, 
мұндағы П-пайда мөлшері, тг. 

Жеке көрсеткіштер тобына мыналар кіреді. 
1. Киз тозу коэффициенті-негізгі қорлардың тозу дәрежесін көрсетеді, 
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2. Кобн жаңарту коэффициенті - жаңғыртумен, қайта құрумен, қайта 
жарақтандырумен байланысты негізгі қорлардың жаңару дәрежесін 
сипаттайды: 

Кобн = Свв/Ск.г, 
мұнда Свв-жыл ішінде енгізілетін негізгі қорлардың құны, тг.; Ск.г -жыл 
соңындағы негізгі қорлардың құны, тг. 

3. Квыб шығу коэффициенті - негізгі қорлардың шығу дәрежесін 
сипаттайды: 

Квыб = Свывод /Сн.г 
мұндағы Свывод  - жыл ішінде шығарылатын негізгі қорлардың құны, тг.; Сн.г-
жыл басындағы негізгі қорлардың құны, тг. 

4. Қарқындылық коэффициенті-қуат немесе өнімділік бойынша 
негізгі құралдарды пайдалануды сипаттайды: 

Кн.өл = Qпл (жоба)/ Qтех,   Кин.факт. = Qфакт / Qпл(жоба),     
мұндағы Qпл (жоба), Qфакт - өнімділігі немесе жоспарлы (жобалық) қуаты, 
тиісінше нақты, т, м3; Qтех - техникалық өнімділігі немесе өткізу қабілеті 
(нормативтік, жабдықтың паспорттық деректері негізінде айқындалады), т, 
м3. 

5. Экстенсивтілік коэффициенті-уақыт бойынша негізгі құралдарды 
пайдалануды сипаттайды:  

Кэк.жоспар = Тр.(жоба) / Ткал.(сез), Кэк.факт = Тр.факт / Тр.пл (жоба), 
мұнда Тр.пл (жоба), Тр.факт - жоспар (жоба) бойынша нақты жұмыс уақыты, сағ, 
күн; Ткал.(сез), - жұмыс уақытының күнтізбелік немесе маусымдық қоры, сағ. 
күн. 

6. Интегралдық жүктеме коэффициенті-уақыт пен қуат бойынша 
негізгі қорларды пайдалануды сипаттайды: 

Ки.н = Кин · Кэк, 
7. Машиналар паркін пайдалану коэффициенті 
Кп.м =пр / псп 

мұнда пр , псп -есеп айырысу кезеңінде жұмыс істейтін және баланста болатын 
негізгі қорлардың саны, бірлік, тг.; 

Тау-кен байыту кәсіпорнының негізгі қорларын пайдалану тиімділігіне 
әсер ететін факторларды келесі топтарға біріктіруге болады: 

табиғи-табиғи-климаттық жағдайлар; тау-кен байыту 
кәсіпорындарының табиғи шикізат көздеріне жақындауына байланысты 
географиялық орналасуы; шикізаттың орналасу тереңдігі мен сипаттамасы; 
шикізаттағы пайдалы компоненттің құрамы және т. б.; 

техникалық және технологиялық-өңдеу жүйесі; жобалық шешімдер 
деңгейі; өндірістік қуат; өндірістік қуатты игеру деңгейі; тау-кен байыту 
кәсіпорны мен негізгі қорлардың қызмет ету мерзімі; пайдаланылатын негізгі 
қорлардың типі, өнімділігі және басқа да сипаттамалары; пайдаланушылық 
та, технологиялық та шығындар деңгейі, пайдалы құрауыштың 
құнарсыздануы және т. б.; 
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құрылымдық-экономикадағы құрылымдық өзгерістер; өндіру және 
байыту құрылымы (Кен орнын игерудің жерасты және ашық тәсілдерінің 
үлес салмағы, гравитациялық және байытудың басқа да әдістерінің үлес 
салмағы) және т. б.; 

әлеуметтік-экономикалық-тау-кен байыту кәсіпорындарының негізгі 
қорлары мен дайын өніміне баға деңгейі мен серпіні; факторлық нарықтар 
мен тауарлар мен қызмет көрсету нарықтарының жай-күйі; мемлекеттің 
экономикалық және салық саясаты, кәсіпорын өніміне сұраныстың өзгеруі; 
қызметкерлердің біліктілік деңгейі; инфрақұрылымның даму деңгейі және т. 
б.; 

ұйымдастыру-өндіріс пен еңбекті ұйымдастыру деңгейі; маркетинг 
және менеджмент қызметтерін ұйымдастыру; кәсіпорынның жұмыс режимі 
және т. б. 

Негізгі құралдарды пайдалануды жақсартудың қолданыстағы жолдары 
мен бағыттарын екі топқа бөлуге болады: қарқынды бағыт, кең бағыт. 
 Айналым қаражаты. Айналым қаражаттарының түсінігі, жіктелуі 
және құрылымы 

Айналым қаражаттары-бұл айналым қорларына және айналым 
қорларына алдын-ала төленген ақша. Олардың көп бөлігі еңбек заттарымен, 
ақша қаражатымен, материалдармен және арзан және тез тозатын 
(жарамдылық мерзімі бір жылдан аз) еңбек құралдарының бір бөлігімен 
ұсынылған. Шаруашылық қызмет барысында айналым қаражаттары толық 
цикл жасайды (сурет. 12.2). 

Д - Т – Д - Д 
 
        

3.5-сурет-айналым қаражатының толық айналымы: 
1-айналым саласы; 2-өндіріс саласы 

Айналым қаражаттарының толық айналымнан өту уақыты олардың 
айналым кезеңі деп аталады. 

I. Толық тізбектегі орналасқан жеріне (тізбек саласында) байланысты 
айналым қаражаттары бөлінеді: 

а) айналым қорлары-қазіргі уақытта өндіріс саласындағы айналым 
қаражатының бөлігі. Айналым қорлары-бұл бір өндірістік циклге қатысатын, 
бастапқы табиғи формасын толығымен сіңіретін немесе өзгертетін және өз 
құнын оны пайдалану кезінде дайын өнімнің өзіндік құнына бірден 
жеткізетін өндіріс қорларының бөлігі; 

б) айналым қорлары - қазіргі уақытта бұл айналым қаражаттары 
айналым айналымында. Айналым қорлары өндіріс процесіне тікелей 
байланысты емес, оған қызмет етуге арналған. 

Айналым қаражаттарына келесі элементтер кіреді: 
1.Өндірістік қорлар-шикізат және негізгі материалдар; Қосалқы 

материалдар; отын; ыдыс; қосалқы бөлшектер; құндылығы аз және тез 
тозатын мүкәммал және еңбек құралдары. 

   1         2         1 
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ұйымдастыру-өндіріс пен еңбекті ұйымдастыру деңгейі; маркетинг 
және менеджмент қызметтерін ұйымдастыру; кәсіпорынның жұмыс режимі 
және т. б. 

Негізгі құралдарды пайдалануды жақсартудың қолданыстағы жолдары 
мен бағыттарын екі топқа бөлуге болады: қарқынды бағыт, кең бағыт. 
 Айналым қаражаты. Айналым қаражаттарының түсінігі, жіктелуі 
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Айналым қаражаттары-бұл айналым қорларына және айналым 
қорларына алдын-ала төленген ақша. Олардың көп бөлігі еңбек заттарымен, 
ақша қаражатымен, материалдармен және арзан және тез тозатын 
(жарамдылық мерзімі бір жылдан аз) еңбек құралдарының бір бөлігімен 
ұсынылған. Шаруашылық қызмет барысында айналым қаражаттары толық 
цикл жасайды (сурет. 12.2). 
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   1         2         1 

 
 

2.Аяқталмаған өндіріс және өз өндірісінің жартылай 
фабрикаттары-қазіргі уақытта өндірістік процестің әртүрлі сатыларында 
болатын, кейінгі сатыларда одан әрі өңдеуге жататын және одан әрі өнім 
шығарылатын Еңбек заттары. 

3.Болашақ кезеңдердің шығыстары-нәтижелері болашақта 
алынатын, ағымдағы кезеңде бір мезгілде елеулі сомалары бар шығындар 
(тау-кен-күрделі және аршу жұмыстары бойынша шығыстар, 
конструкциялауға, ҒЗЖ, жаңа технологияларды әзірлеуге арналған 
шығындар және т.б.). 

Айналым қорларына келесі элементтер кіреді: 
1. қоймадағы дайын өнім; 
2. тұтынушы тиеп-жөнелткен, бірақ төлемеген тауарлар; 
3. тұтынушы төлемеген жолдағы тауарлар; 
4. тұтынушыда жауапты сақтаудағы тауарлар, оның ішінде акцептен 

(қабылдаудан бас тартуға байланысты); 
5. ақшалай қаражат; 
6) өнімді тұтынушылармен есептесудегі қаражат, атап айтқанда 

дебиторлық берешек. 
II. Ұйымдастыру (жоспарлау) дəрежесі бойынша айналым қорлары: 

1) нормаланатын айналым қаражаты; 2) нормаланбайтын айналым қаражаты. 
III. Қалыптастыру көздері бойынша айналым қаражаты: 1) меншікті; 

2) Қарыз және тартылған болып бөлінеді. 
Айналым қаражаттарының жеке топтары немесе олардың бөліктері 

арасындағы байланыс айналым қаражаттарының құрылымы деп аталады. 
Айналым қаражатын пайдалану көрсеткіштері айналым 

қаражатын пайдаланудың негізгі көрсеткіштері: 
1. Айналым қаражатының айналымдылық коэффициенті, айналымдар: 
Ко = Р / Со.с, 

мұндағы Р-есептік кезеңде өткізілген өнім көлемі, тг.; Сос-айналым 
қаражатының орташа қалдығы, тг. 

2. Айналым қаражатының 1-айналымының ұзақтығы (ұзақтығы), 
күндері: 

 Т - D / Ко 
мұндағы 1-айналымның Т- уақыты, күндермен; D-есепті кезеңдегі уақыт, 
күндермен (360, 90, 30). 

3. Айналым қаражаттарының абсолютті босатылуы айналым 
қаражаттарына қажеттіліктің тікелей төмендеуін көрсетеді, тг.: 

А выс= Со.с(расч)- Со.с(баз), 
қайда Со.с(расч) - есептік кезеңдегі айналым қаражатының құны, тг.; Сос (баз)-
базалық кезеңдегі айналым қаражатының құны, тг. 

4. Айналым қаражатының салыстырмалы түрде босатылуы 
айналым қаражатының орташа қалдығының өсу қарқынынан асып түсетін 
сатылған өнім көлемінің бір мезгілде өсуі кезінде айналым қаражатының 
айналымдылығын жеделдетуді көрсетеді: 
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Oвыс = Ррасч (Тбаз - Трасч)/D 
мұндағы Ррасч - есепті кезеңде өткізілген өнім көлемі, тг.; ТбазТрасч - базалық 
және есеп айырысу кезеңдеріндегі бір айналымның ұзақтығы тиісінше 
күндер; D-есеп айырысу кезеңінің ұзақтығы, күндер. 

5. Айналым қаражаттарының өтімділігі есептеледі:  
Л = Со.с / Окр 

мұнда Окр - кәсіпорынның қысқа мерзімді міндеттемелері, тг.; Со.с - айналым 
қаражатының құны, тг. 

6. Материал сыйымдылығы, %: 
М = См / Тп(р) ·100, 

мұнда См - пайдаланылған шикізаттың, материалдардың құны, тг. Тп(р)- 
тауарлық немесе сатылған өнімнің көлемі, тг. 

Кәсіпорын кадрлары. Кен байыту кәсіпорындары кадрларының 
сипаттамасы, жіктелуі және құрамы 

Еңбек ресурстары - бұл еңбекке қабілетті жастағы және еңбекке 
қабілетті жастағы, тікелей және ықтимал қоғамдық өндірісте жұмыс істейтін 
халық. 

Кадрлар - қазіргі уақытта еңбек процесіне қатысатын халықтың бөлігі. 
Кадрлар құрамына жалдамалы жұмыстармен тұрақты айналысатын, 
жұмысты отбасылық кәсіпорында ақысыз орындайтын, жұмыс орнында 
уақытша жоқ еңбек ресурстарының бір бөлігі кіреді. 

Тау-кен байыту кәсіпорнының кадрлары бірқатар белгілері бойынша 
топтастырылады. 

Өндірістік процеске қатысу бойынша: 
1. өнеркәсіптік-өндірістік персонал (ӨПТ); 
2. өнеркәсіптік емес персонал (ҰКП) - жұмыскерлер өндірістік 

процеспен байланысты емес (асханалардың, медициналық пункттердің 
қызметкерлері және т.б.). 

Өнім шығарудағы рөлі бойынша: 
1. негізгі қызметкерлер; 
2. көмекші персонал. 
Атқаратын функциялары мен міндеттері бойынша санаттарға 

бөлінеді: 
1. жұмысшылар 
2. инженерлік-техникалық қызметкерлер (ИТҚ), мамандар; 
3. қызметшілер; 
4. кіші қызмет көрсетуші персонал (МОП); 
5. әскерилендірілген күзет (ВОХР); 
6) оқушылар. 
Еңбек және демалыс режимдері бойынша: 
үздіксіз өндірістік режим бойынша немесе үздіксіз өндірістік апта 

(ҮӨР) бойынша жұмыс істейтіндер; үзіліссіз өндірістік апта (ҮӨА) бойынша 
жұмыс істейтіндер. 
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Oвыс = Ррасч (Тбаз - Трасч)/D 
мұндағы Ррасч - есепті кезеңде өткізілген өнім көлемі, тг.; ТбазТрасч - базалық 
және есеп айырысу кезеңдеріндегі бір айналымның ұзақтығы тиісінше 
күндер; D-есеп айырысу кезеңінің ұзақтығы, күндер. 

5. Айналым қаражаттарының өтімділігі есептеледі:  
Л = Со.с / Окр 

мұнда Окр - кәсіпорынның қысқа мерзімді міндеттемелері, тг.; Со.с - айналым 
қаражатының құны, тг. 

6. Материал сыйымдылығы, %: 
М = См / Тп(р) ·100, 

мұнда См - пайдаланылған шикізаттың, материалдардың құны, тг. Тп(р)- 
тауарлық немесе сатылған өнімнің көлемі, тг. 

Кәсіпорын кадрлары. Кен байыту кәсіпорындары кадрларының 
сипаттамасы, жіктелуі және құрамы 

Еңбек ресурстары - бұл еңбекке қабілетті жастағы және еңбекке 
қабілетті жастағы, тікелей және ықтимал қоғамдық өндірісте жұмыс істейтін 
халық. 

Кадрлар - қазіргі уақытта еңбек процесіне қатысатын халықтың бөлігі. 
Кадрлар құрамына жалдамалы жұмыстармен тұрақты айналысатын, 
жұмысты отбасылық кәсіпорында ақысыз орындайтын, жұмыс орнында 
уақытша жоқ еңбек ресурстарының бір бөлігі кіреді. 

Тау-кен байыту кәсіпорнының кадрлары бірқатар белгілері бойынша 
топтастырылады. 

Өндірістік процеске қатысу бойынша: 
1. өнеркәсіптік-өндірістік персонал (ӨПТ); 
2. өнеркәсіптік емес персонал (ҰКП) - жұмыскерлер өндірістік 

процеспен байланысты емес (асханалардың, медициналық пункттердің 
қызметкерлері және т.б.). 

Өнім шығарудағы рөлі бойынша: 
1. негізгі қызметкерлер; 
2. көмекші персонал. 
Атқаратын функциялары мен міндеттері бойынша санаттарға 

бөлінеді: 
1. жұмысшылар 
2. инженерлік-техникалық қызметкерлер (ИТҚ), мамандар; 
3. қызметшілер; 
4. кіші қызмет көрсетуші персонал (МОП); 
5. әскерилендірілген күзет (ВОХР); 
6) оқушылар. 
Еңбек және демалыс режимдері бойынша: 
үздіксіз өндірістік режим бойынша немесе үздіксіз өндірістік апта 

(ҮӨР) бойынша жұмыс істейтіндер; үзіліссіз өндірістік апта (ҮӨА) бойынша 
жұмыс істейтіндер. 

 
 

Келу құрамы - өндірістік қажеттілікке және еңбек пен демалыс 
режиміне байланысты ауысымда немесе тәулікте жұмыс орнына келуге тиіс 
қызметкерлердің саны. Тізімдік құрамы - кәсіпорынның штаттық 
ведомосінде еңбек және демалыс режиміне байланысты ауысуды және еңбек 
заңнамасы бойынша шықпауды ескере отырып, есептелетін атқарымдардың 
тізімдік құрамы.  

Nсп≥Nяв, адам 
Жұмысшылардың келу құрамын келесідей есептеуге болады. 
Нормаланған жұмыстар бойынша - өндіріс көлемін белгілеуге 

болатын жұмыстар, адам, 
Nяв = Q / НвырК = QНв К, 

мұндағы Q - есепті кезеңдегі жұмыстардың (өнімдердің) көлемі, т, бірл.; К - 
Нвыр қайта есептеу коэффициенті, Нвр - өндіру нормасы, т/(адам·см(тәулік)); 
Нв - уақыт нормасы, с/(т·адам). 

Нормаланбаған жұмыстар үшін - жұмыс көлемін анықтау мүмкін 
емес немесе қиын, адам / тәулік: 

Nяв = п Нч псм = ппсм / Nоб 
мұндағы п - агрегаттар (жұмыс орындары) саны, бірл.; псм–тәулігіне 
ауысымдар саны; Нч-нор - матив саны, адам/(бірл.·см); Nоб-қызмет көрсету 
нормативі,бірл./(адам·см). 

Тізімдік және айқын құрам арасындағы байланыс формуланың күшімен 
көрінеді, адам.: 

Nсп = Nяв· Ксп  
мұнда Ксп-тізімдік коэффициент; Nсп және Nяв-тізімдік және келу құрамы, 
адам. Тізімдік коэффициенті Еңбек және демалыс режиміне және еңбек 
заңнамасының талаптарына байланысты жұмысшылардың өзгеру шамасын 
көрсетеді, 

3.1 - кесте-Орындаушының жұмыс уақытының жылдық балансы 
Көрсеткіштер НПН (үздіксіз 

өндірістік апта) 
ППН (үзік-үзік 
өндірістік апта) 

Жұмыс уақытының күнтізбелік қоры, 
күндер 

Тк(365) Тк(365) 

Ешқайда кетпеу, күндер   
демалыс Тв  
мерекелер -  
Еңбек заңнамасы бойынша кетпеу, күндер   
Кезекті және қосымша демалыс ТоТ ТоТ 
ауру күндері Тб Тб 
оқу күндері Ту Ту 
мемлекеттік органдардың орындалу күндері Тго Тго 
Жұмыс уақытының номиналды қоры, 
күндер 

Тном = Тк – Тв Тном = Тк – Тв – Тп 

Жұмыс уақытының тиімді қоры, күндер Тэф = Тк – Тв –  
-ТоТ – Тб - - Ту –Тго 

Тэф = Тк –Тв – Тп – 
–ТоТ – Тб - Ту – Тго 
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Ксп≥1. Ксп есептеу базасы орындаушының жұмыс уақытының балансы 
болып табылады (кесте. 3.1). 

Ксп НПН=  Ткал / Тэф;    Ксп НПН=  Тном / Тэф;  
мұнда Ткал, Тном, Тэф - күнтізбелік, номиналды және тиімді жұмыс уақыты 
қоры, сәйкесінше күндер. 

Еңбек және демалыс режимі-Орындаушының тікелей жұмыс уақытын 
одан бос уақытқа ауыстыру. Жылдық, айлық, апталық және күндік 
(ауысымдық) Еңбек және демалыс режимдерін ажыратыңыз. Іс жүзінде 
Еңбек және демалыс режимдері шығу кестелерін жасау арқылы жүзеге 
асырылады. Кәсіпорын Еңбек және демалыс режимдерін әзірлеу кезінде 
заңнамалық актілерге, еңбек және демалыс режимдеріне және шығу 
кестелеріне қойылатын ережелер мен талаптарға сүйенуі керек. 

Шығу кестелері үздіксіз және үзіліссіз жұмыс режимдеріне арналған. 
Еңбек ресурстары мен кадрларды пайдалану тиімділігінің 

көрсеткіштері 
Оларды пайдаланудың сандық аспектісін ескеретін еңбек ресурстарының 

тиімділік көрсеткіштері абсолютті және салыстырмалы болып бөлінеді. 
Абсолютті көрсеткіштерге мыналар жатады. 
Еңбек өнімділігінің деңгейі-бұл адамдардың жемісті, белсенділік деңгейі. 
Еңбек өнімділігінің деңгейі екі көрсеткішпен сипатталады: бір адамға 

арналған өндіріс және еңбек сыйымдылығы. 
1. Бір адамға өндіру-уақыт бірлігіне еңбек ресурстарының бірлігіне 

келетін өнім көлемі, тг./ (адам·жыл), т / (адам * қараңыз) және т. б. 
У.ПР.ТР = Q /Nсп 

мұндағы Q-есептік кезеңдегі өндіріс көлемі, т, тг.; Nсп - АӨП тізімдік саны, 
адам. 

Тау-кен байыту кәсіпорнының дайын өнімін өндіру көлемі бойынша 
есептелген еңбек өнімділігінің деңгейі: концентрат көлемі бойынша, 

У. ПР. ТРк-т = К / Nсп = (Vαε / β ·100):Nсп , 
мұндағы V - қайта өңделетін шикізаттың көлемі, т; α-шикізаттағы пайдалы 
компоненттердің құрамы,%; ε-концентраттағы пайдалы қазбаны алу,%; β-
концентраттағы пайдалы компоненттің құрамы,%; концентратқа алынған 
металдың көлемі бойынша, т/(адам · жыл), 

Таңдалған өнім көлемін өлшеу бірліктеріне байланысты еңбек өнімділігін 
анықтаудың табиғи, шығындар, еңбек әдістері және шартты бірліктер әдісі 
ажыратылады. 

2. Еңбек сыйымдылығы - өнім бірлігін өндіру үшін пайдалану қажет 
жұмыс уақытының шығындары немесе тірі еңбек мөлшері, адам·сағ/т, 
адам·дн/тг.: 

Тё = ΣТр /Q, 
мұндағы ΣТр - тірі еңбектің (жұмыс уақытының) жиынтық шығындары, адам· 
·сағ: 

ΣТр= Nсп Т, 
мұндағы Q(V, К, Ме) - өнімін шығару үшін қажет Т- жұмыс уақыты, сағ. 
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Ксп≥1. Ксп есептеу базасы орындаушының жұмыс уақытының балансы 
болып табылады (кесте. 3.1). 

Ксп НПН=  Ткал / Тэф;    Ксп НПН=  Тном / Тэф;  
мұнда Ткал, Тном, Тэф - күнтізбелік, номиналды және тиімді жұмыс уақыты 
қоры, сәйкесінше күндер. 

Еңбек және демалыс режимі-Орындаушының тікелей жұмыс уақытын 
одан бос уақытқа ауыстыру. Жылдық, айлық, апталық және күндік 
(ауысымдық) Еңбек және демалыс режимдерін ажыратыңыз. Іс жүзінде 
Еңбек және демалыс режимдері шығу кестелерін жасау арқылы жүзеге 
асырылады. Кәсіпорын Еңбек және демалыс режимдерін әзірлеу кезінде 
заңнамалық актілерге, еңбек және демалыс режимдеріне және шығу 
кестелеріне қойылатын ережелер мен талаптарға сүйенуі керек. 

Шығу кестелері үздіксіз және үзіліссіз жұмыс режимдеріне арналған. 
Еңбек ресурстары мен кадрларды пайдалану тиімділігінің 

көрсеткіштері 
Оларды пайдаланудың сандық аспектісін ескеретін еңбек ресурстарының 

тиімділік көрсеткіштері абсолютті және салыстырмалы болып бөлінеді. 
Абсолютті көрсеткіштерге мыналар жатады. 
Еңбек өнімділігінің деңгейі-бұл адамдардың жемісті, белсенділік деңгейі. 
Еңбек өнімділігінің деңгейі екі көрсеткішпен сипатталады: бір адамға 

арналған өндіріс және еңбек сыйымдылығы. 
1. Бір адамға өндіру-уақыт бірлігіне еңбек ресурстарының бірлігіне 

келетін өнім көлемі, тг./ (адам·жыл), т / (адам * қараңыз) және т. б. 
У.ПР.ТР = Q /Nсп 

мұндағы Q-есептік кезеңдегі өндіріс көлемі, т, тг.; Nсп - АӨП тізімдік саны, 
адам. 

Тау-кен байыту кәсіпорнының дайын өнімін өндіру көлемі бойынша 
есептелген еңбек өнімділігінің деңгейі: концентрат көлемі бойынша, 

У. ПР. ТРк-т = К / Nсп = (Vαε / β ·100):Nсп , 
мұндағы V - қайта өңделетін шикізаттың көлемі, т; α-шикізаттағы пайдалы 
компоненттердің құрамы,%; ε-концентраттағы пайдалы қазбаны алу,%; β-
концентраттағы пайдалы компоненттің құрамы,%; концентратқа алынған 
металдың көлемі бойынша, т/(адам · жыл), 

Таңдалған өнім көлемін өлшеу бірліктеріне байланысты еңбек өнімділігін 
анықтаудың табиғи, шығындар, еңбек әдістері және шартты бірліктер әдісі 
ажыратылады. 

2. Еңбек сыйымдылығы - өнім бірлігін өндіру үшін пайдалану қажет 
жұмыс уақытының шығындары немесе тірі еңбек мөлшері, адам·сағ/т, 
адам·дн/тг.: 

Тё = ΣТр /Q, 
мұндағы ΣТр - тірі еңбектің (жұмыс уақытының) жиынтық шығындары, адам· 
·сағ: 

ΣТр= Nсп Т, 
мұндағы Q(V, К, Ме) - өнімін шығару үшін қажет Т- жұмыс уақыты, сағ. 

 
 

Еңбек өнімділігінің өсуі еңбек ресурстарын пайдалану тиімділігінің 
салыстырмалы көрсеткіші болып табылады. 

Жалпы алғанда, еңбек өнімділігінің өсуі есептеледі (%): 
Р.ПР.ТР = У.ПР.ТРрасч -У.ПР.ТРбаз / У.ПР.ТРбаз ·100, 

мұндағы У.ПР.ТРрасч, У.ПР.ТР6аз - есептік және базалық кезеңдердегі еңбек 
өнімділігінің деңгейі, тиісінше т/(адам·жыл, кг / (адам·см.) және т. б. 

Еңбек өнімділігінің өсуін жеке түрде есептеу еңбек өнімділігінің деңгейі 
мен өсуіне әсер ететін жекелеген факторлар мен көрсеткіштерді анықтауды 
ескере отырып жүргізілуі мүмкін. 

Мысалы, еңбек өнімділігінің өсуі: өндіріс көлемінің өзгеруі (+ ұлғаюы,-
азаюы) есебінен (± ΔQ), %: 

Р.ПР.ТРQ= (Qрасч -Qбаз) /Qбаз·100 = ± ΔQ/Qбаз 100;  
қызметкерлер санының өзгеруі есебінен (± ΔNcп), %: 

Р.ПР.ТРNcп=(Ncп.расч  Ncп.баз)/Ncп.баз·100=± ΔNcп /Ncп.баз·100; жəне т. б. 
Жоғарыда аталған барлық көрсеткіштердің бір уақытта әсер етуімен еңбек 

өнімділігінің жалпы өсуін анықтауға болады, %: 
Р.ПР.ТР = ± Р.ПР.ТРQ±Р.ПР.ТРNсп ±...  
Бұл ретте еңбек өнімділігінің өсуіне әсер ететін көрсеткіштердің 

бағыттылық сипатын ескеру қажет. 
Тау-кен байыту кәсіпорындарында еңбекке ақы төлеу 
Жалақы - бұл ақшалай түрде көрсетілген табыстың бөлігі, ол 

қызметкерлер арасында жұмсалған жұмыс мөлшері мен сапасына сәйкес 
бөлінеді. Номиналды және нақты жалақыны ажыратыңыз. 

Номиналды - қызметкердің еңбек нәтижелері үшін ақшалай нысанда 
алатын жалақысы. 

Нақты - бұл жұмысшылардың өмір сүру деңгейінің көрсеткіштерінің 
бірі, ол номиналды жалақыдан сатып алуға болатын материалдық және 
мәдени игіліктердің санымен анықталады. 

Мемлекеттік секторда еңбекақы төлеуді орталықтандырылған реттеу 
үшін жалақыны саралаудың әртүрлі түрлері қолданылады: салааралық, 
салааралық, аумақтық. 

Сондай-ақ, жалақыны орталықтандырылмаған реттеу бар. Ол кәсіпорын 
ішінде қызметкерлерді тарифтеу, тарифтік жалақы мен разрядтарды белгілеу, 
еңбек шарттары мен келісімшарттардың шарттарын белгілеу, еңбекақы төлеу 
жүйелері мен нысандарын таңдау, лауазымдық жалақы жүйесін әзірлеу және 
т. б. көмегімен жүзеге асырылады. 

Жалақының тарифтік нысандары тарифтік-біліктілік жүйесіне 
негізделген. Тарифтік-біліктілік жүйесі мынадай элементтерді қамтиды. 

1. Тарифтік-біліктілік анықтамалығы (жұмысшылар үшін), басшылар, 
мамандар мен қызметшілер үшін біліктілік анықтамалықтар. Тарифтік-
біліктілік анықтамалығы-бұл осы саладағы жұмысшылардың біліктілік 
сипаттамалары, жұмыстың күрделілік дәрежесі және жұмысшылардың 
дағдыларына қойылатын талаптар көрсетілген жұмыстар мен кәсіптердің 
тізбесі. 
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Кәсіпорын қызметкерлерді тарифтеуді өз бетінше жүзеге асыра алады- 
бірақ, әдетте, осы мақсаттар үшін Бірыңғай тарифтік-біліктілік 
анықтамалығы (БТБА) пайдаланылады. 

2. Тарифтік кестелер( жұмысшылар үшін), лауазымдық жалақы 
схемалары (ИТҚ, қызметкерлер, мамандар үшін). Тарифтік кесте - бұл 
әртүрлі біліктілік топтарының жұмысшыларының жалақысындағы 
арақатынас шкаласы. 

Ол тарифтік разрядтардың белгілі бір санынан және орындалатын 
жұмыстың біліктілігіне байланысты өсетін және әр разрядтың тарифтік 
мөлшерлемесінің бірінші разрядтың тарифтік мөлшерлемесіне қатынасы 
нәтижесінде пайда болатын тиісті тарифтік коэффициенттерден тұрады. 
Келесі разрядтардың тарифтік коэффициенттері тиісті тарифтік 
мөлшерлемелер бірінші разрядтың тарифтік мөлшерлемесінен қанша есе 
жоғары екенін көрсетеді. 

Тстi = Тстiр-да Ктр i, 
мұндағы Тсті-i-разрядты тарифтік мөлшерлеме, тг.; Тстір-да-i-разрядты 
тарифтік мөлшерлеме, тг.; Ктрі-i-разрядты тарифтік коэффициент. 

Лауазымдық жалақы - бұл лауазымға сәйкес белгіленген жалақының 
абсолютті мөлшері. Жалақы сертификаттау нәтижелері бойынша белгіленеді, 
олардың диапазоны болуы мүмкін – минимумнан максимумға дейін. 
Өнеркәсіпте жалақы кәсіпорын басшылары бекіткен лауазымдық жалақы 
схемаларына сәйкес белгіленуі мүмкін. 

3. Тарифтік мөлшерлеме - бұл уақыт бірлігіне немесе өнім бірлігіне әр 
түрлі санаттағы жұмысшылардың жалақысының абсолютті мәні. Жұмыстың 
күрделілігі мен біліктілігіне байланысты, сағат немесе күн болуы мүмкін. 

Еңбекақы төлеу нысандары мен жүйелері еңбек мөлшері мен оны төлеу 
өлшемі арасындағы оңтайлы қатынасты қамтамасыз етуге, сондай-ақ 
қызметкерді тиімдірек жұмыс істеуге ынталандыруға арналған. Жалақының 
негізгі нысандары: тарифтік (уақыттық және кесімді), тарифсіз және аралас. 

Жалақының жеке нысаны жалақы мөлшерін жұмыс көлеміне тікелей 
тәуелді етеді және орындалған жұмыс Саны үшін төлем болып табылады. 
Жалақы мөлшерлемесінің негізі-бөлшек баға - өндірілген өнім бірлігі үшін 
төлем. Айырады: жеке кесімді баға, тг / т, 

Рсд = Тстi /Нвыр = Тстi Нвр 
мұнда Тсті-і-разрядты қызметкердің тарифтік ставкасы, тг / смена, тг / с; Нвыр-
қызметкердің өндірілу нормасы, т / (адам·смена, т / (адам·с); Нвр - уақыт 
нормасы, адам-ауысым / т, адам-ч / т; 

ұжымдық (бригадалық) кесімді баға, тг / т, 
               n 
Рсд = ∑ТстIgNсд  /Нвыр ,  
            i=1 

мұндағы ТстІд-i-разрядты g-ші қызметкердің тарифтік ставкасы, nu/ 
ауысым(сағ); Нвыр - ұжымдық өндіру нормасы, т/(адам·ауысым), т/(адам·сағ); 
Nсд - i-разрядты қызметкерлердің саны, адам. 
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Кәсіпорын қызметкерлерді тарифтеуді өз бетінше жүзеге асыра алады- 
бірақ, әдетте, осы мақсаттар үшін Бірыңғай тарифтік-біліктілік 
анықтамалығы (БТБА) пайдаланылады. 

2. Тарифтік кестелер( жұмысшылар үшін), лауазымдық жалақы 
схемалары (ИТҚ, қызметкерлер, мамандар үшін). Тарифтік кесте - бұл 
әртүрлі біліктілік топтарының жұмысшыларының жалақысындағы 
арақатынас шкаласы. 

Ол тарифтік разрядтардың белгілі бір санынан және орындалатын 
жұмыстың біліктілігіне байланысты өсетін және әр разрядтың тарифтік 
мөлшерлемесінің бірінші разрядтың тарифтік мөлшерлемесіне қатынасы 
нәтижесінде пайда болатын тиісті тарифтік коэффициенттерден тұрады. 
Келесі разрядтардың тарифтік коэффициенттері тиісті тарифтік 
мөлшерлемелер бірінші разрядтың тарифтік мөлшерлемесінен қанша есе 
жоғары екенін көрсетеді. 

Тстi = Тстiр-да Ктр i, 
мұндағы Тсті-i-разрядты тарифтік мөлшерлеме, тг.; Тстір-да-i-разрядты 
тарифтік мөлшерлеме, тг.; Ктрі-i-разрядты тарифтік коэффициент. 

Лауазымдық жалақы - бұл лауазымға сәйкес белгіленген жалақының 
абсолютті мөлшері. Жалақы сертификаттау нәтижелері бойынша белгіленеді, 
олардың диапазоны болуы мүмкін – минимумнан максимумға дейін. 
Өнеркәсіпте жалақы кәсіпорын басшылары бекіткен лауазымдық жалақы 
схемаларына сәйкес белгіленуі мүмкін. 

3. Тарифтік мөлшерлеме - бұл уақыт бірлігіне немесе өнім бірлігіне әр 
түрлі санаттағы жұмысшылардың жалақысының абсолютті мәні. Жұмыстың 
күрделілігі мен біліктілігіне байланысты, сағат немесе күн болуы мүмкін. 

Еңбекақы төлеу нысандары мен жүйелері еңбек мөлшері мен оны төлеу 
өлшемі арасындағы оңтайлы қатынасты қамтамасыз етуге, сондай-ақ 
қызметкерді тиімдірек жұмыс істеуге ынталандыруға арналған. Жалақының 
негізгі нысандары: тарифтік (уақыттық және кесімді), тарифсіз және аралас. 

Жалақының жеке нысаны жалақы мөлшерін жұмыс көлеміне тікелей 
тәуелді етеді және орындалған жұмыс Саны үшін төлем болып табылады. 
Жалақы мөлшерлемесінің негізі-бөлшек баға - өндірілген өнім бірлігі үшін 
төлем. Айырады: жеке кесімді баға, тг / т, 

Рсд = Тстi /Нвыр = Тстi Нвр 
мұнда Тсті-і-разрядты қызметкердің тарифтік ставкасы, тг / смена, тг / с; Нвыр-
қызметкердің өндірілу нормасы, т / (адам·смена, т / (адам·с); Нвр - уақыт 
нормасы, адам-ауысым / т, адам-ч / т; 

ұжымдық (бригадалық) кесімді баға, тг / т, 
               n 
Рсд = ∑ТстIgNсд  /Нвыр ,  
            i=1 

мұндағы ТстІд-i-разрядты g-ші қызметкердің тарифтік ставкасы, nu/ 
ауысым(сағ); Нвыр - ұжымдық өндіру нормасы, т/(адам·ауысым), т/(адам·сағ); 
Nсд - i-разрядты қызметкерлердің саны, адам. 

 
 

Іс жүзінде еңбекке ақы төлеудің кесімді нысаны әртүрлі жүйелер түрінде 
іске асырылады: тікелей кесімді; кесімді сыйлықақы; кесімді прогрессивтік; 
жанама кесімді; аккордтық. 

1. Тікелей жұмыс жүйесі бойынша қызметкердің жалақысы оның 
дамуына байланысты. Жалақы анықталады, тг., 

Зр = Рсд Qр, 
мұндағы Рсд - тікелей кесімді баға, тг / т; Qр - жұмыс, өнім көлемі, т.   

2. Кесімді-сыйлықақылы жүйе кезінде жеке немесе ұжымдық 
көрсеткіштерге (сандық және сапалық) қол жеткізгені үшін сыйлықақылар 
түріндегі қосымша ақының тікелей кесімді жалақысы бойынша төлемдерден 
басқа, тг көзделеді.: 

Зр = Рсд QрПр , 
мұнда Пр-сыйлықақы туралы ереже бойынша сыйлықақы, тг. 
3. Кесімді-прогрессивті жүйе кезінде жоспар бойынша орындалған 

жұмыс көлемі үшін төлемдер қарапайым кесімді бағалау бойынша 
жүргізіледі, ал асыра орындалған көлем жоғарылатылған кесімді бағалау 
бойынша төленеді, тг.: 

Зсд.п = РсдQр + (Qф-Qп) Рсд Кпр, 
мұнда Qп-жұмыстың жоспарлы көлемі, т; Рсд - тікелей кесімді бағалау, тг/т; 
Qф- жұмыстың нақты көлемі, т; Кпр - кесімді бағалаудың прогрессивтілік 
коэффициенті. 

4. Жанама-бөлшек жүйесі негізінен негізгі жұмысшыларға қызмет 
көрсетумен байланысты көмекші жұмысшылар санаты үшін қолданылады. 
Бұл жағдайда жұмысшының жалақысы негізгі жұмысшылардың жанама 
бағаларға, теңгеге жұмыс көлемімен анықталады.: 

ЗПк.сд = QоРсд.к , 
Рсд.к = Тст/Nвыр 

мұндағы Тст-көмекші жұмысшының тарифтік ставкасы, тг / т; Nвыр-негізгі 
жұмысшыны шығару нормасы, тг.; Qо - негізгі жұмысшының жұмыс көлемі, 
т. 

5. Аккорд жүйесі. Бұл жүйеде баға бүкіл жұмыс көлеміне белгіленеді 
және аккордтық нарядтың орындалу мерзімімен анықталады. Сыйлықақы 
оның сапасын ескере отырып, жұмыс мерзімдерін қысқартқаны үшін 
есептеледі. 

Еңбекке ақы төлеудің уақыт бойынша нысаны болған кезде жұмыс 
істеген уақыт еңбекке ақы төлеу болып табылады және жалақы нақты жұмыс 
істеген уақыт үшін уақыт бойынша тарифтік ставкаға немесе жалақыға 
сәйкес айқындалады. 

6. Қарапайым уақыт бойынша төлем жүйесі, тг.: 
ЗП = ТстТр, 

мұндағы Тст-жұмысшының уақыттық тарифтік ставкасы (сағаттық немесе 
күндізгі), тг.; Тр-жұмыс істеген уақыт саны, сағ. 
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7. Уақыт бойынша-сыйлықақы - қызметкер нақты жұмыс істеген 
уақыты үшін еңбекақы төлеуден басқа, белгілі бір сандық және сапалық 
көрсеткіштерді қамтамасыз еткені үшін сыйлықақы алады, тг.: 

ЗПпп = ЗП + Пр, 
мұнда Пр -сыйлықақы (сыйлықақы), тг.  

Жалақы қорының типтік құрылымы кестеде көрсетілген. 3.2. 
 

3.2-кесте-жалақы қорының құрылымы (жалақы) 
Негізгі ЖҚҚ Қосымша ЖҚҚ 

Тарифтік ЖҚҚ (кесімді, 
уақытына қарай) 
Қосымша: 

сыйлық: 
түнгі уақыттағы жұмысы үшін 
мереке күндеріндегі жұмысы 
үшін  
кешкі уақытта жұмыс істегені 
үшін 
бригадаға басшылық еткені 
үшін қосымша ақы  
жұмыс көлемін кеңейту үшін 
қосымша ақы 
зиянды және ауыр еңбек 
жағдайларындағы жұмысы 
үшін қосымша ақы  
үстеме жұмыс үшін қосымша 
ақы және т. б. 
Үстемеақы: 
кәсібилік үшін  
еңбек сіңірген жылдары үшін 
еңбектегі жоғары жетістіктері 
үшін және т. б. 

Ақы 
төлеу 
отпус 

арасынан 

Мемлекеттік 
міндеттерді 

орындау 
күндері 

Ақы төлеу 
ішінде- 

ауысымдық 
бос тұрып 

қалу 

Күндізгі 
үзілістерді 

толық 
төлеу 

 
Бұл ретте жалақы қорының жалпы сомасы Негізгі (жұмыс істеген уақыт 

үшін төлемнің барлық түрлері, Өндірістік тапсырманы орындау) және 
қосымша (жұмыс істемеген уақыт үшін есептелген сомалар) болып бөлінеді. 

Жоспарлы-жобалық есептеулер кезінде жалақының қосымша қоры 
аудандық коэффициентті ескере отырып, негізгі қордың пайызы бойынша 
есептеледі, тг.: 

D ФЗП = ФЗП Кр · %DФЗП/100. 
Қосымша жалақы қорының пайызы анықталады, %: 

D ФЗП = Doтп.o.и.доп + Dг.о / Tном.ф.р.вр ·100, % 
Doтп.o.и.доп қайда.o.и. қосымша және қосымша демалыс күндері, күндер; Dг.о - 
мемлекеттік міндеттерді орындау күндері, күндері; Tном.ф.р.вр - жұмыс 
уақытының номиналды қоры, күндер. 

Өнімнің өзіндік құны. Өзіндік құн түсінігі, топтастырылуы, жіктелуі 
Өзіндік құн-бұл өнімді өндіру және сату үшін кәсіпорынның немесе 

саланың ақшалай түрдегі шығындары. 
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7. Уақыт бойынша-сыйлықақы - қызметкер нақты жұмыс істеген 
уақыты үшін еңбекақы төлеуден басқа, белгілі бір сандық және сапалық 
көрсеткіштерді қамтамасыз еткені үшін сыйлықақы алады, тг.: 

ЗПпп = ЗП + Пр, 
мұнда Пр -сыйлықақы (сыйлықақы), тг.  

Жалақы қорының типтік құрылымы кестеде көрсетілген. 3.2. 
 

3.2-кесте-жалақы қорының құрылымы (жалақы) 
Негізгі ЖҚҚ Қосымша ЖҚҚ 

Тарифтік ЖҚҚ (кесімді, 
уақытына қарай) 
Қосымша: 

сыйлық: 
түнгі уақыттағы жұмысы үшін 
мереке күндеріндегі жұмысы 
үшін  
кешкі уақытта жұмыс істегені 
үшін 
бригадаға басшылық еткені 
үшін қосымша ақы  
жұмыс көлемін кеңейту үшін 
қосымша ақы 
зиянды және ауыр еңбек 
жағдайларындағы жұмысы 
үшін қосымша ақы  
үстеме жұмыс үшін қосымша 
ақы және т. б. 
Үстемеақы: 
кәсібилік үшін  
еңбек сіңірген жылдары үшін 
еңбектегі жоғары жетістіктері 
үшін және т. б. 

Ақы 
төлеу 
отпус 

арасынан 

Мемлекеттік 
міндеттерді 

орындау 
күндері 

Ақы төлеу 
ішінде- 

ауысымдық 
бос тұрып 

қалу 

Күндізгі 
үзілістерді 

толық 
төлеу 

 
Бұл ретте жалақы қорының жалпы сомасы Негізгі (жұмыс істеген уақыт 

үшін төлемнің барлық түрлері, Өндірістік тапсырманы орындау) және 
қосымша (жұмыс істемеген уақыт үшін есептелген сомалар) болып бөлінеді. 

Жоспарлы-жобалық есептеулер кезінде жалақының қосымша қоры 
аудандық коэффициентті ескере отырып, негізгі қордың пайызы бойынша 
есептеледі, тг.: 

D ФЗП = ФЗП Кр · %DФЗП/100. 
Қосымша жалақы қорының пайызы анықталады, %: 

D ФЗП = Doтп.o.и.доп + Dг.о / Tном.ф.р.вр ·100, % 
Doтп.o.и.доп қайда.o.и. қосымша және қосымша демалыс күндері, күндер; Dг.о - 
мемлекеттік міндеттерді орындау күндері, күндері; Tном.ф.р.вр - жұмыс 
уақытының номиналды қоры, күндер. 

Өнімнің өзіндік құны. Өзіндік құн түсінігі, топтастырылуы, жіктелуі 
Өзіндік құн-бұл өнімді өндіру және сату үшін кәсіпорынның немесе 

саланың ақшалай түрдегі шығындары. 
 

 

Әдетте өзіндік құн әр кәсіпорын үшін және өнім түрлері бойынша 
анықталады. Жоспарланған, нормативті және нақты шығындарды 
ажыратыңыз. 

Өнімді өндіру және өткізу шығындары экономикалық элементтер және 
есептеу баптары бойынша топтастырылады. Шығындар элементтері-олардың 
пайда болу орны мен мақсатына қарамастан экономикалық мазмұны 
бойынша біртекті шығындар. Шығыстар бабы шығындардың бір немесе 
бірнеше элементтерін қамтиды және олардың мақсаты мен туындау орнын 
ескереді. 

Шығындар элементтері бойынша шығындарды топтастыру мыналарды 
қамтиды: 

1. Шикізат және негізгі материалдар 
2. Көмекші материалдар 
3. Отын 
4. Энергия 
 
5. Заработная плата 
6. Жалақыға есептеулер 
7. Амортизация 
8. Басқа да ақшалай шығыстар 
 
"Шикізат және негізгі материалдар" элементіне кенді, шикі мұнайды, 

шикі көмірді және т. б. сатып алуға және жеткізуге арналған шығындар 
енгізіледі. "Қосалқы материалдар" элементі сатып алу бағасын және 
жарылғыш, арзан бағалы және тез тозатын материалдарға, тасымалдау 
таспасына, реагенттерге және т. б. қойма шығыстарын ескере отырып, 
шығындарды қамтиды. Отынға жұмсалатын шығындар (сырттан) барлық 
мақсаттарға: кәсіпорынның технологиялық, шаруашылық және 
энергетикалық қажеттіліктеріне ескеріледі. "Энергия" элементі (сырттан) 
технологиялық және шаруашылық мақсаттарға арналған электр энергиясына, 
суға, буға, Сығылған ауаға арналған шығындарды қамтиды. "Жалақы", 
"жалақыға есептеу" элементтеріне барлық өнеркәсіптік-өндірістік 
персоналдың жалақысына және жалақысына есептелген шығындар кіреді. 
"Амортизация" элементі барлық негізгі қорлардың тозу шамасын ескереді. 

Өзіндік құнның үлгілік баптан кейінгі топтамасының құрамына мынадай 
шығындар енгізілуі мүмкін: 

1. Шикізат және негізгі материалдар-еңбек заттарын сатып алу 
шығындары. 

2. Көліктік-дайындау шығыстары-шикізат пен негізгі материалдарды 
жеткізу, өндірістік процеске дайындау шығындары. 

3. Қосалқы материалдар (технологиялық мақсаттарға). 
4. Энергия (технологияға). 
5. Отын (технологиялық мақсаттарға). 

Еңбек шығындары 

Материалдық шығындар 
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6. Жалақы (негізгі өндірістік жұмысшылардың негізгі және қосымша 
жалақысы).  

7. Негізгі өндірістік жұмысшылардың жалақысына есептеу. 
8. Жабдықтарды ұстау және пайдалану. 
9. Цех шығындары. 
Цеховая себестоимость 
10. Жалпы зауыттық шығыстар-жалпы шаруашылық мақсаттағы 

объектілерді басқару және оларға қызмет көрсету жөніндегі шығындарды 
жабуға арналған шығындар. 

11. Басқа өндіріс. 
12. Өндірісті дайындау және игеру. 
13. Некеден болатын шығындар. 
Өндірістік өзіндік құн 
14. Өндірістен тыс шығындар – өнімді сату шығындары, әртүрлі 

аударымдар мен төлемдер, өзіндік құнға кіретін салықтар. 
Толық өзіндік құн - өндірістік өзіндік құн + өндірістен тыс шығыстар. 
Бір элементті қамтитын мақалалар қарапайым, бірнеше элементтер 

күрделі деп аталады. Кешенді баптарға: жабдықтарды күтіп ұстау және 
пайдалану, цех шығыстары, жалпы зауыттық шығыстар, Өзге де өндіріс, 
өндірісті дайындау және игеру, өндірістен тыс шығыстар жатады. 

Оның мынандай түрлері өзіндік құны: 
1. Білім беру орны бойынша: 
1.1. Бригадалық. 
1.2. Цех. 
1.3. Учаске бойынша. 
1.4. Кәсіпорын бойынша. 
1.5. Салалық. 
2. Өнім түрлері және жұмыс түрлері бойынша: 
2.1. 1 тонна кенді өндірудің өзіндік құны. 
2.2. 1 тонна кенді өңдеудің өзіндік құны. 
2.3. 1 тонна өнімнің өзіндік құны (концентрат, концентраттағы металл). 
3. Өнім шығаруға қатысты: 
3.1. Негізгі шығындар өнім шығарумен байланысты. 
3.2. Үстеме шығындар-өнім шығарумен тікелей байланысты емес, бірақ 

бұған ықпал етеді. 
4. Өндіріс көлемінің өзгеруіне қатысты: 
4.1. Шартты түрде белгіленген шығындар-бұл өндірістің барлық көлеміне 

есептелген және өндіріс көлемінің бірлігіне есептелген (1 тонна кенге және 
т.б.) өндіріс көлемінің өзгеруіне кері пропорционал өзгерген жағдайда 
өндіріс көлемінің өзгеруі кезінде өзгеріссіз қалатын өзіндік құнның бөлігі.  

4.2. Шартты өзгермелі шығындар-бұл өндірістің барлық көлеміне 
есептелген жағдайда өндіріс көлемінің өзгеруіне тікелей пропорционалды 
түрде өзгеретін өзіндік құнның бөлігі, ал егер ол өндіріс бірлігіне есептелген 
болса, онда ол өзгеріссіз қалады. 
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6. Жалақы (негізгі өндірістік жұмысшылардың негізгі және қосымша 
жалақысы).  

7. Негізгі өндірістік жұмысшылардың жалақысына есептеу. 
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9. Цех шығындары. 
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11. Басқа өндіріс. 
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13. Некеден болатын шығындар. 
Өндірістік өзіндік құн 
14. Өндірістен тыс шығындар – өнімді сату шығындары, әртүрлі 
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пайдалану, цех шығыстары, жалпы зауыттық шығыстар, Өзге де өндіріс, 
өндірісті дайындау және игеру, өндірістен тыс шығыстар жатады. 

Оның мынандай түрлері өзіндік құны: 
1. Білім беру орны бойынша: 
1.1. Бригадалық. 
1.2. Цех. 
1.3. Учаске бойынша. 
1.4. Кәсіпорын бойынша. 
1.5. Салалық. 
2. Өнім түрлері және жұмыс түрлері бойынша: 
2.1. 1 тонна кенді өндірудің өзіндік құны. 
2.2. 1 тонна кенді өңдеудің өзіндік құны. 
2.3. 1 тонна өнімнің өзіндік құны (концентрат, концентраттағы металл). 
3. Өнім шығаруға қатысты: 
3.1. Негізгі шығындар өнім шығарумен байланысты. 
3.2. Үстеме шығындар-өнім шығарумен тікелей байланысты емес, бірақ 

бұған ықпал етеді. 
4. Өндіріс көлемінің өзгеруіне қатысты: 
4.1. Шартты түрде белгіленген шығындар-бұл өндірістің барлық көлеміне 

есептелген және өндіріс көлемінің бірлігіне есептелген (1 тонна кенге және 
т.б.) өндіріс көлемінің өзгеруіне кері пропорционал өзгерген жағдайда 
өндіріс көлемінің өзгеруі кезінде өзгеріссіз қалатын өзіндік құнның бөлігі.  

4.2. Шартты өзгермелі шығындар-бұл өндірістің барлық көлеміне 
есептелген жағдайда өндіріс көлемінің өзгеруіне тікелей пропорционалды 
түрде өзгеретін өзіндік құнның бөлігі, ал егер ол өндіріс бірлігіне есептелген 
болса, онда ол өзгеріссіз қалады. 

 
 

5. Шығындарды есептеу объектісіне жатқызу әдісі бойынша: 
5.1. Тікелей шығындар (Тікелей әдіс) - есептеудің әр түрінің (объектісінің) 

өзіндік құнына бірден жатқызуға болады. Тікелей әдіс көбінесе өнімнің бір 
түрін (есептеу объектісі) шығаруда қолданылады. 

5.2. Жанама шығындар – бақылау объектілері (өнім түрлері) арасында 
таңдалған базаға пропорционалды түрде бөлінеді. 

Шығындардың өзгеруіне әсер ететін факторлар. өзіндік құнды 
төмендету жолдары 

Талдау, жоспарлау кезінде шығындардың өзгеруінің маңызды 
себептерінің әсерін есептеу кезінде келесі факторлар топтары бөлінеді: 

технологиялық, экономикалық, табиғи-климаттық, әлеуметтік. 
Шығындардың өзгеруін индекстеу немесе Тікелей әдіс арқылы 

есептеуге болады: 
а) материалдық шығындарды төмендету есебінен:  
Тікелей әдіс: 
- шығын нормасын өзгерту есебінен, тг., 

±ΔСн.р= (Нр.расч– Нр.баз)ЦбазQбаз, 
мұнда Цбаз - базалық кезеңдегі ресурстың осы түрінің бірлігі үшін баға, тг/кг; 
Qбаз - базалық кезеңдегі өндіріс көлемі, т; Нр.расч, Нр.баз -есептік және базалық 
кезеңдердегі материалдар шығысының нормалары, кг/т; 

- бағаның өзгеруі есебінен, тг., 
±ΔСц = (Црасч – Ц.баз)Нр.расчQбаз, 

мұндағы Црасч - есептік кезеңдегі ресурстың осы түрінің бірлігі үшін баға, 
тг/кг; 

- өндіріс көлемінің өзгеруі есебінен, тг., 
±ΔСQ = (Qрасч – Q.баз)Нр.расчQрасч, 

мұндағы Qрасч - есепті кезеңдегі өндіріс көлемі, т. 
Факторлардың жиынтық әсері, тг.:  

±ΔС = ±ΔСн.р ±ΔСц ±ΔСQ; 
б) еңбек өнімділігінің өсуі есебінен: 
индекс әдісімен, тг., 

±ΔСпр.тр = (1 – Jзп/Jпр.тр) Увес.зпСп, 
мұнда Увес.зп - өзіндік құн құрылымындағы жалақының үлес салмағы; Јзп, Јпр.тр 
- жалақы индексі, тиісінше еңбек өнімділігінің индексі; Сп - толық өзіндік 
құн, тг.; 

Jзп = Сзп.расч / Сзп.баз;  Jпр.тр = Jпр.тр расч / Jпр.тр баз; 
в) басқаруға арналған шығындарды өзгерту есебінен үстеме шығыстар 

бойынша, тг., 
±ΔСу = (1- Jу)Увес.у Сп, 

мұнда Увес.у - өзіндік құн құрылымындағы басқаруға жұмсалатын шығындар-
дың үлес салмағы; Ју - басқаруға жұмсалатын шығындардың индексі; Сп -
толық өзіндік құн, тг.;  

Jу = ЗJрасч /ЗJбаз, 
мұнда ЗJрасч, ЗJбаз - есептік және базалық кезеңдерде басқаруға арналған 
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шығындар, тг.; 
г) өндіріс көлемінің өзгеруі есебінен өзіндік құнның өзгеруі - индекстік 

әдіс, тг., 
±ΔСQ =(1- JУПЧ /JQ) Увес УПЧ Сп, 

мұндағы Увес УПЧ - өзіндік құн құрылымындағы шартты-тұрақты бөліктің үлес 
салмағы; JУПЧ - шартты-тұрақты бөліктің индексі; JQ - өндіріс көлемінің 
индексі; Сп - толық өзіндік құн, тг.;  

д) шикізат сапасының өзгеруі есебінен, тг / т, 
±ΔСα=Сп (αрасч–αбаз)/αбаз =Сп,(±Δα)/αбаз 

мұндағы αрасч, αбаз - есептік және базалық кезеңдердегі пайдалы компоненттің 
құрамы, тиісінше,%, г/т; 

е) өнім алу көрсеткіші мен сапасының өзгеруі есебінен, тг / т, 
±ΔСε=Сп (εрасч βк-та расч–εбаз βк-та баз)/εбаз βк-та баз, 

мұндағы αрасч, αбаз - есептік және базалық кезеңдерде концентратқа пайдалы 
компонентті алу,%; βк-та расч, βк-та баз - есептік және базалық кезеңдерде 
концентраттағы пайдалы компоненттің құрамы,%. 

Пайда мен кірістілік.  
Пайда - өндірістік-шаруашылық қызметтің нәтижелілігін, ұйымдас-

тырушылық-техникалық шешімнің нәтижелілігін сипаттайтын, бюджетке 
және бюджеттен тыс қорларға төлемдер үшін негіз, келесі кезеңдерге 
кәсіпорынның қаржылық қызметін қалыптастыру негізі болып табылатын 
жалпылама көрсеткіш. Жалпы түрде пайда мына формула бойынша 
есептеледі: тг., 

П =(Цi – Сi)Qi =ЦiQi- QiСi, 
мұндағы Цi - есепті кезеңдегі өнім бірлігі үшін, тг/т; Сі - есепті кезеңдегі өнім 
бірлігінің өзіндік құны (толық), тг/т, тг/кг және т.б.; Qi - шығарылған және 
өткізілген өнім көлемі, Т, кг; ЦiQi=ТП(РП) - тауарлық (өткізілген) өнім 
көлемі, руб.; QiСi - өнімді өндіруге және өткізуге арналған шығындар, тг. 

1. Жалпы пайда, тг.,                             n                n 
                                             Пв = (∑ЦiQi -∑QiСi) ±В, 
                                                                                     i=1              i=1  

мұндағы Ці - сатылатын негізгі қорлар мен өзге де мүлік бірлігінің бағасы, 
тг/т, тг/бірл.және т. б.; Qi - сатылатын негізгі қорлар мен өзге де мүлік 
өнімдерінің, жұмыстарының, көрсетілетін қызметтерінің көлемі, т, бірл. және 
т.б.; Сi - сатылатын негізгі қорлар мен өзге де мүлік өнімдерінің, 
жұмыстарының, көрсетілетін қызметтерінің өзіндік құны, тг/т, тг/бірл. және 
т. б.; В - іске асырылмаған кірістер (+) және шығыстар (-) - алынған және 
төленген айыппұлдар, өсімпұлдар, тұрақсыздық айыбы, дебиторлық берешек, 
валюталық шоттар бойынша теріс бағамдық айырма және т. б., тг. 

2. Есептік (таза) пайда, тг., 
Пч = Пн.о– Н, 

мұндағы Н-пайдаға салынатын салық, тг. 
Өзіндік құнға енгізілетін салықтар: жазатайым оқиғалардан және 

кәсіптік аурулардан сақтандыру қорына міндетті жарналар, жер телімдерін 
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шығындар, тг.; 
г) өндіріс көлемінің өзгеруі есебінен өзіндік құнның өзгеруі - индекстік 

әдіс, тг., 
±ΔСQ =(1- JУПЧ /JQ) Увес УПЧ Сп, 

мұндағы Увес УПЧ - өзіндік құн құрылымындағы шартты-тұрақты бөліктің үлес 
салмағы; JУПЧ - шартты-тұрақты бөліктің индексі; JQ - өндіріс көлемінің 
индексі; Сп - толық өзіндік құн, тг.;  

д) шикізат сапасының өзгеруі есебінен, тг / т, 
±ΔСα=Сп (αрасч–αбаз)/αбаз =Сп,(±Δα)/αбаз 

мұндағы αрасч, αбаз - есептік және базалық кезеңдердегі пайдалы компоненттің 
құрамы, тиісінше,%, г/т; 

е) өнім алу көрсеткіші мен сапасының өзгеруі есебінен, тг / т, 
±ΔСε=Сп (εрасч βк-та расч–εбаз βк-та баз)/εбаз βк-та баз, 

мұндағы αрасч, αбаз - есептік және базалық кезеңдерде концентратқа пайдалы 
компонентті алу,%; βк-та расч, βк-та баз - есептік және базалық кезеңдерде 
концентраттағы пайдалы компоненттің құрамы,%. 

Пайда мен кірістілік.  
Пайда - өндірістік-шаруашылық қызметтің нәтижелілігін, ұйымдас-

тырушылық-техникалық шешімнің нәтижелілігін сипаттайтын, бюджетке 
және бюджеттен тыс қорларға төлемдер үшін негіз, келесі кезеңдерге 
кәсіпорынның қаржылық қызметін қалыптастыру негізі болып табылатын 
жалпылама көрсеткіш. Жалпы түрде пайда мына формула бойынша 
есептеледі: тг., 

П =(Цi – Сi)Qi =ЦiQi- QiСi, 
мұндағы Цi - есепті кезеңдегі өнім бірлігі үшін, тг/т; Сі - есепті кезеңдегі өнім 
бірлігінің өзіндік құны (толық), тг/т, тг/кг және т.б.; Qi - шығарылған және 
өткізілген өнім көлемі, Т, кг; ЦiQi=ТП(РП) - тауарлық (өткізілген) өнім 
көлемі, руб.; QiСi - өнімді өндіруге және өткізуге арналған шығындар, тг. 

1. Жалпы пайда, тг.,                             n                n 
                                             Пв = (∑ЦiQi -∑QiСi) ±В, 
                                                                                     i=1              i=1  

мұндағы Ці - сатылатын негізгі қорлар мен өзге де мүлік бірлігінің бағасы, 
тг/т, тг/бірл.және т. б.; Qi - сатылатын негізгі қорлар мен өзге де мүлік 
өнімдерінің, жұмыстарының, көрсетілетін қызметтерінің көлемі, т, бірл. және 
т.б.; Сi - сатылатын негізгі қорлар мен өзге де мүлік өнімдерінің, 
жұмыстарының, көрсетілетін қызметтерінің өзіндік құны, тг/т, тг/бірл. және 
т. б.; В - іске асырылмаған кірістер (+) және шығыстар (-) - алынған және 
төленген айыппұлдар, өсімпұлдар, тұрақсыздық айыбы, дебиторлық берешек, 
валюталық шоттар бойынша теріс бағамдық айырма және т. б., тг. 

2. Есептік (таза) пайда, тг., 
Пч = Пн.о– Н, 

мұндағы Н-пайдаға салынатын салық, тг. 
Өзіндік құнға енгізілетін салықтар: жазатайым оқиғалардан және 

кәсіптік аурулардан сақтандыру қорына міндетті жарналар, жер телімдерін 

 
 

пайдаланғаны үшін төлем, экологиялық салық, автожолдарды пайдаланғаны 
үшін салық, өнім құнынан % - бен пайдалы қазбаларды өндіру салығы, 
бюджеттен тыс қорларға төлемдер. 

Бюджеттен тыс қорларға төлемдер - зейнетақы қорына, әлеуметтік 
сақтандыру қорына, мемлекеттік Жұмыспен қамту қорына, міндетті 
медициналық сақтандыру қорына төлемдер төлеушілер үшін әлеуметтік 
салықтардың сипатына ие, мақсатты бағытқа ие және кәсіпорынның өзіндік 
құнына кіреді. 

Қосылған құн салығы (ҚҚС), өнім құнының % – ы-жанама 
салықтардың ішіндегі ең маңыздысы, өнім өндірушілердің (салық 
төлеушілердің) қарамағына түскен еңбек заттарының құнына құнды қосу 
жолымен өндіріс процесінде қалыптасатын қосылған құнды алып қою 
нысаны болып табылады.  

Төменде кәсіпорынның пайда есебінен төлейтін негізгі салықтары 
келтірілген. 

Мүлікке салынатын салық, негізгі қорлардың баланстық құнынан % 
- жылжымайтын мүлікке, жерге, құрылысқа салық салынады. 

Пайдаға салынатын салық, салық салынатын пайдадан % - бен-
кәсіпорын жалпы пайданың салық салынатын бөлігінен төлейтін негізгі 
тікелей салықтардың бірі, ол өнімді, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді, 
негізгі қорларды, өзге де мүлікті өткізуден түсетін пайданың және осы 
операциялар бойынша шығыстар сомасына азайтылған операциялық емес 
операциялардан түсетін кірістің сомасын білдіреді. Салық салынатын 
пайдаға акциялар бойынша алынған дивидендтер мен пайыздар, сондай-ақ 
ҚР шегінен тыс алынған кірістерден басқа, басқа кәсіпорындардың қызметіне 
үлестік қатысудан түскен кірістер қосылмайды. Салық салынатын пайда 
пайдадан (пайдаға салынатын салықтан басқа) төленетін салықтарды және 
пайдаға салынатын салықтан босатылған пайданың бір бөлігін шегергендегі 
жалпы пайданы білдіреді. 

Кәсіпорын төлейтін салықтардың ішінде жергілікті органдар өз 
құзыреті шегінде белгілеген басқа да салықтар болуы мүмкін. 

Рентабельділік-кәсіпорын қызметінің немесе ұйымдық-техникалық 
шешімнің нәтижелілігін салыстырмалы түрде сипаттайтын өндірістік-
шаруашылық қызметтің жалпылама көрсеткіші (%): 

Р= П / СОФ + СНОС·100%, 
мұндағы С0Ф-негізгі қорлардың баланстық құны, тг.; СНОС - нормаланатын 
айналым қаражатының құны, тг. 

1. Өндірістің рентабельділігі: 
1.1. Жалпы пайда бойынша, %: 
Рб = Пв /(СОФ + НОС)·100, % 
1.2. Таза пайда бойынша, %: 
Рр = Пч /(СОФ + НОС)·100, % 
2. Өнімнің рентабельділігі, %: 
Рпр = Пi /Сi·100 = ПiQi - СiQi·100%,  
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мұндағы Пі - өнімнің /түрінен алынған пайда, тг.; Сі - өзіндік құн 
i-ші өнім түрі, тг. 
Ол жаңа өнімді шығару, пайдалы қазбаларды кешенді алу және т. б. 

шешімін негіздеу үшін қолданылады.   
Байыту фабрикаларының техникалық-экономикалық көрсеткіш-

тері 
Байыту фабрикасының жұмысы байыту процесінің тиімділігін 

сипаттайтын негізгі технологиялық көрсеткіштермен бағаланады. Оларға 
мыналар жатады: концентраттардың шығуы; негізгі компонент, ілеспе 
элементтер және зиянды қоспалар бойынша концентраттардың сапасы; 
байыту өнімдеріне бағалы компоненттерді алу. Кестеде мысал ретінде. 3.3 
кейбір зауыттар жұмысының технологиялық көрсеткіштері келтірілген. 

 
3.3-кесте - Кейбір байыту фабрикалары жұмысының технологиялық 

көрсеткіштері 
Кен Фабрика Құнды 

құрауыш 
Аттас 

концентраттардың 
құрамы, % 

 

Аттас 
концентраттарды 

алу, % 
 

Мыс- 
мырыш 

 
 

Қарабаш 
 

Си 
Zп 

18,4–18,5 
47,6–49,4 

80,8–84,1 
50,8–55,1 

Башқұрт 
(Сибаевск) 

Си 
Zп 

19–19,5 
49–51 

55–56 
74,5–75 

Орта Орал 
 

Си 
Zп 

12,3–12,8 
47,7–48,2 

74–76,3 
61,4–62,3 

Мыс- 
Никелевая 

 
 

 

Норильск 
ТМК-ның № 2 

фабрикасы 
 

Си 
Nі 
 

3,9-4,2 
4,5–4,6 

 

94,1–96,5 
92,5–95,4 

 
"Печенганикель» 
комбинатының 
№2 фабрикасы 

 

Си 
Ni 
 
 

2,8–3 
4,7–4,8 

 
 

85,4–85,8 
75,9–77 

 
 

Қорғасын- 
мырыш 

 

Акатуевск 
 

Рb 
Zп 

61,3–62,9 
50,3–50,8 

89–89,2 
84,2–84,9 

Текелі 
 

Рb 
Zп 

55,1–55,2 
49,4–50,7 

72,2–74,6 
71,7–77,9 

 
Сонымен қатар, байыту фабрикасы жұмысының технологиялық және 

ұйымдастырушылық-техникалық деңгейі тауарлық өнімнің көтерме бағадағы 
құнымен, кәсіпорынның пайдасымен, бір жұмысшыға өнімділікпен, 1 тонна 
шикізат немесе тауарлық өнімге энергия мен материалдардың нақты 
шығындарымен сипатталады. 

Кенді байытудың энергия немесе электр сыйымдылығы, әдетте, байыту 
техникасы мен технологиясының күрделілігі мен жетілу дәрежесін 
сипаттайды. Энергия үнемдейтін технологияларды іске асырудың өсіп келе 
жатқан маңыздылығына байланысты бұл көрсеткіштің маңыздылығы артады. 
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Кестеде. 3.4 әр түрлі салалар үшін өндірістік процестер бойынша электр 
энергиясын тұтыну құрылымы келтірілген. 

Пайдалану шығындары немесе өнімнің өзіндік құны-өнеркәсіптік 
өндірістің техникалық, технологиялық және ұйымдастырушылық деңгейін 
сипаттайтын маңызды экономикалық көрсеткіш. 

Қайта бөлу бойынша пайдалану шығындарының құрылымы кестеде 3.4  
келтірілген 

3.4-кесте-Электр энергиясы шығысының құрылымы, % 
 

Шығындар 
Түрлі-түсті 

металлургия 
 

Теміркенді 
өнеркәсіп 

 

Минералды 
тыңайтқыштар 

өнеркәсібі 
 Ұсату 5 8 10 

Ұнтақтау 40 36 39 
Флотация 40 – 20 
Магнитті бөлу – 30 – 
Қалдықтарды қоймалау 7 11 16 
Концентраттарды 
сусыздандыру 

8 
 

15 15 

 
Жалпы фабриканың құны шығындардың жекелеген баптары бойынша 

байыту шығындарының негізінде есептеледі, оған мыналар кіреді: шикізат 
және негізгі материалдар( оның ішінде көлік шығыстары); технологиялық 
мақсаттарға арналған қосалқы материалдар; технологиялық мақсаттарға 
арналған отын мен энергия (оның ішінде технологиялық мақсаттарға 
арналған су); негізгі және қосымша- 
әлеуметтік сақтандыруға аударымдар; ғимараттарды, жабдықтарды ұстау 
және пайдалану, цех, жалпы фабрикалық және өзге де шығыстар. 

Қайта бөлу бойынша пайдалану шығындарының құрылымы кестеде 
келтірілген. 3.5. 

3.5-кесте-Қайта бөлу бойынша шығындардың құрылымы, % 
 

Шығындар 
Мыс 

кіші сала 
 

Қорғасын 
мырыш кіші сала 

 

Қалайы 
кіші сала 

 Ұсату 15 12 10 
Ұсақтау 44 25 35 
Гравитация – – 40 
Флотация 31 52 2 
Құйрықтар мен  
айналмалы сумен 
жабдықтау 

6 5 7 

Концентраттарды 
сусыздандыру 

4 6 
 

6 
 Жиыны 100 100 100 
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  Кестенің жалғасы. 3.5 
 
 

Шығындар 
 

Мыс түсті 
металлургия-

да 
 
 

Минералды 
тыңайтқыштар 

өнеркәсібі 
 

 

Түсті 
металлургияның 
озық фабикасы 

 
 Ұсату 15 15 15 

Ұсақтау 40 29 50 
Гравитация 1 – – 

Флотация 32 25 24 
Қалдықтарды жинау және 
айналмалы сумен жабдықтау 6 11 7 

Концентраттарды 
сусыздандыру 6 20 4 

Жиыны 100 100 100 
 
Байыту фабрикасының өндірістік бағдарламасын талдауды заттай 

бірліктермен де, ақшалай да: қайта өңделген шикізаттың көлемі; концентрат 
шығару; өнімнің (концентраттардың) номенклатурасы, ассортименті, сапасы; 
Тауарлық өнім шығару және фабрика жұмысының ырғақтылығы бойынша 
орындайды. 

Байыту фабрикасы жұмысының техникалық-экономикалық 
көрсеткіштерін арттырудың негізгі резервтері байыту техникасы мен 
технологиясын жетілдірумен, минералдық шикізатты пайдаланудың 
кешенділігін арттырумен, қайта бөлу бойынша пайдалану және күрделі 
шығындарды төмендетумен, өндірісті ұйымдастырудың жаңа нысандарын 
енгізумен байланысты. 

Байыту фабрикалары жұмысының негізгі техникалық-
экономикалық көрсеткіштері байыту фабрикасының жұмысы ең алдымен 
байыту тиімділігін сипаттайтын технологиялық көрсеткіштермен, яғни аттас 
тауарлық концентраттарға бағалы компоненттерді алу және соңғыларының 
сапасымен бағаланады. Көтерме бағадағы тауарлық өнімнің құны, 
кәсіпорынның пайдасы, бір жұмысшыға шаққандағы өнімділік, 1 тонна кенге 
(көмірге) немесе концентратқа электр энергиясы мен материалдардың 
үлестік шығындары сияқты техникалық-экономикалық көрсеткіштер байыту 
фабрикасы жұмысының технологиялық және ұйымдастырушылық-
техникалық деңгейін қосымша сипаттайды. 

Байыту фабрикасы ұжымының экономикалық қызметін айқындайтын 
негізгі көрсеткіш 1 тонна бастапқы кенді (көмірді) өңдеудің өзіндік құны 
немесе МЕМСТ талаптарына жауап беретін 1 тонна тауарлық концентраттың 
өзіндік құны болып табылады. 

Жалпы фабриканың өзіндік құнын есептеу бастапқы шикізат пен 
негізгі материалдарды (оның ішінде көлік шығыстары), технологиялық 
мақсаттарға, отын мен энергияға, технологиялық мақсаттарға (оның ішінде 
технологиялық мақсаттарға арналған су) арналған қосалқы материалдарды, 
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  Кестенің жалғасы. 3.5 
 
 

Шығындар 
 

Мыс түсті 
металлургия-

да 
 
 

Минералды 
тыңайтқыштар 

өнеркәсібі 
 

 

Түсті 
металлургияның 
озық фабикасы 

 
 Ұсату 15 15 15 

Ұсақтау 40 29 50 
Гравитация 1 – – 

Флотация 32 25 24 
Қалдықтарды жинау және 
айналмалы сумен жабдықтау 6 11 7 

Концентраттарды 
сусыздандыру 6 20 4 

Жиыны 100 100 100 
 
Байыту фабрикасының өндірістік бағдарламасын талдауды заттай 

бірліктермен де, ақшалай да: қайта өңделген шикізаттың көлемі; концентрат 
шығару; өнімнің (концентраттардың) номенклатурасы, ассортименті, сапасы; 
Тауарлық өнім шығару және фабрика жұмысының ырғақтылығы бойынша 
орындайды. 

Байыту фабрикасы жұмысының техникалық-экономикалық 
көрсеткіштерін арттырудың негізгі резервтері байыту техникасы мен 
технологиясын жетілдірумен, минералдық шикізатты пайдаланудың 
кешенділігін арттырумен, қайта бөлу бойынша пайдалану және күрделі 
шығындарды төмендетумен, өндірісті ұйымдастырудың жаңа нысандарын 
енгізумен байланысты. 

Байыту фабрикалары жұмысының негізгі техникалық-
экономикалық көрсеткіштері байыту фабрикасының жұмысы ең алдымен 
байыту тиімділігін сипаттайтын технологиялық көрсеткіштермен, яғни аттас 
тауарлық концентраттарға бағалы компоненттерді алу және соңғыларының 
сапасымен бағаланады. Көтерме бағадағы тауарлық өнімнің құны, 
кәсіпорынның пайдасы, бір жұмысшыға шаққандағы өнімділік, 1 тонна кенге 
(көмірге) немесе концентратқа электр энергиясы мен материалдардың 
үлестік шығындары сияқты техникалық-экономикалық көрсеткіштер байыту 
фабрикасы жұмысының технологиялық және ұйымдастырушылық-
техникалық деңгейін қосымша сипаттайды. 

Байыту фабрикасы ұжымының экономикалық қызметін айқындайтын 
негізгі көрсеткіш 1 тонна бастапқы кенді (көмірді) өңдеудің өзіндік құны 
немесе МЕМСТ талаптарына жауап беретін 1 тонна тауарлық концентраттың 
өзіндік құны болып табылады. 

Жалпы фабриканың өзіндік құнын есептеу бастапқы шикізат пен 
негізгі материалдарды (оның ішінде көлік шығыстары), технологиялық 
мақсаттарға, отын мен энергияға, технологиялық мақсаттарға (оның ішінде 
технологиялық мақсаттарға арналған су) арналған қосалқы материалдарды, 

 
 

негізгі және қосымша жалақыны, әлеуметтік сақтандыруға аударымдарды, 
ғимараттарды, жабдықтарды күтіп-ұстауға және пайдалануға, цехтық, жалпы 
фабрикалық және өзге де шығыстарды қамтитын шығындардың жекелеген 
баптары бойынша байытуға арналған шығыстар негізінде орындалады. 

Кестеде мысал ретінде.3.6 мыс және қорғасын-мырыш кендерін 
өңдейтін байыту фабрикаларының техникалық-экономикалық көрсеткіштері 
келтірілген. 

Қара металл кендерін қайта өңдеу кезіндегі тауар өнімінің өзіндік құны 
АҚШ долл.құрайды. АҚШ/т: тауарлық кен бойынша-7,36; тауарлық 
концентрат бойынша - 10,75; шекемтастар бойынша - 18,36; агломерат 
бойынша - 17,32; агломератта Темірдің массалық үлесі 52,04% - ды және 
шекемтастарда-61,1% - ды құрайды. Тауарлық өнімнің 1 долларына 
шығындар 0,81 долларды құрайды., бір еңбекшінің Еңбек өнімділігі - 
жылына 20 871 т 

Кокстелетін көмірді өңдейтін байыту фабрикалары үшін өзіндік құн 
мен үлестік күрделі шығындар тиісінше: 1,5-1,8 және 9-12 доллар/т, ал 
энергетикалық көмірді байытуға арналған фабрикаларда: байыту тереңдігі 
0,5 мм – 1-1,3 және 6-7,5 доллар/т; байыту тереңдігі кезінде- 
13 мм - 0,6-0,7 және 3-4 доллар/т; сұрыптауда - тиісінше 0,3-0,4 және 2-2,5 
доллар/т. Бұл ретте ірі көмірді ылғалды байытуға және кейіннен сусыздануға 
жұмсалатын шығындар +13 мм ірілігі 0,5-13 мм ұсақ көмірге қарағанда 1,7-2 
есе аз және 0,5 мм шламға қарағанда 7-10 есе аз. Байыту кезіндегі еңбек 
өнімділігі жер асты өнімділігіне қарағанда 13 есе жоғары және ашық дамуға 
қарағанда 1,3 есе жоғары. Көмір өнеркәсібінің байыту фабрикаларының 
тауарлық өнімдерінің жалпы өзіндік құнында байыту шығындары 9% - ды, 
шикізатқа-91% - ды, оның ішінде фабрикаларға жеткізуге 1% - ды құрайды. 
Байытудың өзіндік құны жерасты игерудің өзіндік құнынан 11,5 есе аз және 
ашық игеруден 2,4 есе аз. 

 
3.6-кесте - Өнімділігі жоғары байыту фабрикалары жұмысының негізгі 

техникалық-экономикалық көрсеткіштері 
 

Көрсеткіштер 
Байытуға арналған 

флотациялық фабрикалар 
мыс 
руда 

 

қорғасын 
мырыш 

 
руда Кен бойынша жылдық өнімділік, млн т  

1 т кенге жұмсалатын үлестік Шығыс: 
16 6 - 8 

электр энергиясы, кВт-сағ 22,5 60–65 
өндірістік су, м3 3,8 7–7,5 
ұсатқыштар мен диірмендерге арналған футерлеу болаты, кг 0,08 0,2–0,3 
шарлар мен өзектер, кг 1,3 1,5-2 
Кен бойынша фабриканың жылдық өнімділігінің 1000 т 
үлестік көрсеткіштері: 
 

  

өндірістік ғимараттардың жалпы көлемі, м3 82,4 220–240 
ғимараттың 1 м3 орташа құны, АҚШ долл. АҚШ 12,3 14–14,5 
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3.6-кестенің жалғасы 
технологиялық жабдықтың салмағы, т 1,2–2 2,3–2,6 
Электр қозғалтқыштарының қуаты, кВт 4,6 16–16,8 
Диірмендердің меншікті көлемі, м3 / (т-тәулік) 0,03 0,048 
Флотациялық машиналардың үлес көлемі, м3 / (т-
тәулік)жабдықты пайдалану коэффициенті, %: 
 

0,032 0,027 

ұнтақтау кешені 74 31 
бас ғимарат 93 93 
Бір жұмысшыға бастапқы кен бойынша өнімділік, мың 
т/жыл 

43,2 16–18 

Бастапқы кенді байытудың өзіндік құны, АҚШ долл. АҚШ 0,17 1,45–1,5 
Гидротасымалдауға және 1 тонна қалдық салуға арналған 
шығындар, АҚШ долл. АҚШ 

0,11 1,05–1,1 
 

Пайдалы қазбаларды байытуға арналған толық шығындарды айқындау 
үшін тауарлық концентраттарды тасымалдауға, оларды өткізуге байланысты 
өндірістен тыс шығыстарды, ғылыми-зерттеу жұмыстарына аударымдарды 
жалпы фабрикалық өзіндік құнға қосу қажет. Өнімділігі төмен зауыттарда 
байыту құны жоғары өндіріс зауыттарына қарағанда жоғары. 

Пайдалану, күрделі шығындар мен электр энергиясының едәуір үлесі 
дайындық процестеріне (ұсақтау, елеу, ұнтақтау, жіктеу) келеді. 
Флотациялық фабрикалардың негізгі бөліністері бойынша шығындарды 
бөлуді талдау (кесте. 3.7) кенді ұсақтауға 1 т кенді қайта өңдеуге қажетті 
электр энергиясының жалпы көлемінің 60% жұмсалатынын көрсетеді. Осы 
бөліністе Елеулі пайдалану шығындары (негізінен шарларға, өзектерге, 
футерлеуге арналған шығындар) және күрделі шығындар. 

3.7-кесте-флотациялық фабрикалардың негізгі бөліністері бойынша 
шығындарды бөлу 

Қайта бөлу операциясы Пайдалану 
шығындары, 
АҚШ долл./ г 

кен 

Күрделі 
шығындар, 

АҚШ долл. / т 
кен бойынша 

жылдық 
өнімділік 

 

Электро 
энергия 

шығыны, 
кВт-сағ / т 

 
 

Ірі, орташа және ұсақ ұсақтау, елеу, 
тасымалдау 
 

0,09 - 0,11 0,4 - 0,6 1 - 1,2 

Кенді ұнтақтау, уатылған өнімді қоймалау 
 

0,51 - 0,77 1 - 1,17 12 - 20 
Флотация (реагенттерге шығындарсыз) 
 

0,051 0,165 2,6 
 Қоюлану* 0,09 - 0,22 0,6 - 1,1 1/2 

Сүзу* 0,13 0,15 - 0,3 2 - 3 
Кептіру (жанармай шығындарынсыз) 0,13 0,54 3 
Концентраттарды жинау және жөнелту* 
 
 

0,05 – 0,1 0,2 - 0,4 – 

Қалдықтарды алып тастау және төсеу* 0,1-0,2 0,5 - 1,2 – 
 
Экономикалық көрсеткіштерді арттыру минералдық шикізатты 

неғұрлым толық және кешенді пайдалану, қайта бөлу бойынша пайдалану 
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3.6-кестенің жалғасы 
технологиялық жабдықтың салмағы, т 1,2–2 2,3–2,6 
Электр қозғалтқыштарының қуаты, кВт 4,6 16–16,8 
Диірмендердің меншікті көлемі, м3 / (т-тәулік) 0,03 0,048 
Флотациялық машиналардың үлес көлемі, м3 / (т-
тәулік)жабдықты пайдалану коэффициенті, %: 
 

0,032 0,027 

ұнтақтау кешені 74 31 
бас ғимарат 93 93 
Бір жұмысшыға бастапқы кен бойынша өнімділік, мың 
т/жыл 

43,2 16–18 

Бастапқы кенді байытудың өзіндік құны, АҚШ долл. АҚШ 0,17 1,45–1,5 
Гидротасымалдауға және 1 тонна қалдық салуға арналған 
шығындар, АҚШ долл. АҚШ 

0,11 1,05–1,1 
 

Пайдалы қазбаларды байытуға арналған толық шығындарды айқындау 
үшін тауарлық концентраттарды тасымалдауға, оларды өткізуге байланысты 
өндірістен тыс шығыстарды, ғылыми-зерттеу жұмыстарына аударымдарды 
жалпы фабрикалық өзіндік құнға қосу қажет. Өнімділігі төмен зауыттарда 
байыту құны жоғары өндіріс зауыттарына қарағанда жоғары. 

Пайдалану, күрделі шығындар мен электр энергиясының едәуір үлесі 
дайындық процестеріне (ұсақтау, елеу, ұнтақтау, жіктеу) келеді. 
Флотациялық фабрикалардың негізгі бөліністері бойынша шығындарды 
бөлуді талдау (кесте. 3.7) кенді ұсақтауға 1 т кенді қайта өңдеуге қажетті 
электр энергиясының жалпы көлемінің 60% жұмсалатынын көрсетеді. Осы 
бөліністе Елеулі пайдалану шығындары (негізінен шарларға, өзектерге, 
футерлеуге арналған шығындар) және күрделі шығындар. 

3.7-кесте-флотациялық фабрикалардың негізгі бөліністері бойынша 
шығындарды бөлу 

Қайта бөлу операциясы Пайдалану 
шығындары, 
АҚШ долл./ г 

кен 

Күрделі 
шығындар, 

АҚШ долл. / т 
кен бойынша 

жылдық 
өнімділік 

 

Электро 
энергия 

шығыны, 
кВт-сағ / т 

 
 

Ірі, орташа және ұсақ ұсақтау, елеу, 
тасымалдау 
 

0,09 - 0,11 0,4 - 0,6 1 - 1,2 

Кенді ұнтақтау, уатылған өнімді қоймалау 
 

0,51 - 0,77 1 - 1,17 12 - 20 
Флотация (реагенттерге шығындарсыз) 
 

0,051 0,165 2,6 
 Қоюлану* 0,09 - 0,22 0,6 - 1,1 1/2 

Сүзу* 0,13 0,15 - 0,3 2 - 3 
Кептіру (жанармай шығындарынсыз) 0,13 0,54 3 
Концентраттарды жинау және жөнелту* 
 
 

0,05 – 0,1 0,2 - 0,4 – 

Қалдықтарды алып тастау және төсеу* 0,1-0,2 0,5 - 1,2 – 
 
Экономикалық көрсеткіштерді арттыру минералдық шикізатты 
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құралдарын, футеровкаларды және алмалы-салмалы жұмыс бөлшектерін, 
датчиктер мен жүйелерді дайындауға арналған тозуға төзімділігі жоғары 
материалдарды өнеркәсіптік шығаруды құру және ұйымдастыру,олардың 
өнімділігін 2-2, 5 есеге ұлғайту мақсатында пайдалы қазбаларды байытудың 
технологиялық процестерін; 

• пайдалы қазбаларды ұсақтауға, майдалауға және байытуға арналған, 
минералдардың өскіндерін ашудың және оларды бөлудің (энергетикалық 
шығындарды күрт төмендету кезінде), кристалларалық қираудың жоғары 
тиімділігін және шлам түзуді азайтуды қамтамасыз ететін қағидатты жаңа 
әдістерді, технологиялық процестерді және жабдықтарды жасау жөніндегі 
іргелі зерттеулер; 

• алдын ала энергетикалық әсерлерді қолдана отырып, гидро-
металлургиялық, химиялық және электрохимиялық процестерді, процестер 
мен жабдықтарды қамтитын байытылмайтын кендерді байытудың жаңа 
тиімді технологиясын әзірлеу және құру; 

* минералдық шикізатты кешенді пайдалануды қамтамасыз ететін 
технологиялық процестерді, бірінші кезекте ілеспе концентраттар алуды, 
аршу және үйінді жыныстарын, байыту фабрикаларының қалдықтарын және 
өндірістің басқа да қалдықтарын қайта өңдеуді ұйымдастыру есебінен, су 
айналымы мен ағынсыз жүйелерді пайдалануды, қажетті гидротехникалық 
құрылыстар салуды және жерлерді рекультивациялауды, ауа бассейнін 
ластанудан қорғауды көздейтін қоршаған ортаны қорғауды ескере отырып 
құру және өндіріске енгізу[16]. 

 
3.2 Учаскеде тиімді жұмысты ұйымдастыру, жұмыс уақытының 

есебін жүргізу 
Өндірістік шығындар топтарға бөлінеді: негізгі, үстеме, жалпы зауыт. 
Бағалау құнын бақылау және құру тәртібі келесідей. Шығындар 

элементтері бойынша өндірістік шығындарды есептеңіз. Шығындардың әрбір 
түрі сметалық калькуляцияның жекелеген баптары бойынша бөлінеді. 
Есептеу кестесін жасаңыз және қорытындылаңыз. 

Қосалқы материалдардың, отынның, электр энергиясының және судың 
бағасы фабриканың орналасқан ауданына байланысты қолданыстағы 
прейскуранттар мен тарифтердің деректері бойынша қабылданады. 

Сметалық калькуляцияны талдау және бақылау кезінде өндірістік 
шығындар шығындардың жеке элементтері және сметалық калькуляцияның 
жеке баптары бойынша жіктеледі. Ғимараттар мен құрылыстардың, 
монтаждау жұмыстарының сметалық құны жобалау жұмыстары сатысында 
анықталады [35]. 

Негізгі қорларға: ғимараттар, құрылыстар, беріліс құрылғылары, 
машиналар мен жабдықтар, өлшеу және реттеу құралдары, құрылғылар мен 
зертханалық жабдықтар, есептеу техникасы, көлік құралдары, өндірістік 
және экономикалық жабдықтар кіреді. 

Негізгі қорлар есепте олардың бастапқы құны бойынша, яғни оларды 
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сатып алуға (дайындауға), тасымалдауға, монтаждауға жұмсалған 
шығындардың сомасы бойынша және қорларды іске қосуға байланысты 
басқа да шығындар бойынша көрініс табады. 

Негізгі қорлардың бастапқы (баланстық) құнын негізге ала отырып, 
мынадай сомалар есептеледі: амортизация, негізгі қорлар үшін бюджетке 
төленетін төлемдер, техникалық-экономикалық көрсеткіштер 
(рентабельділік, қор беру және т.б.). 

Негізгі қорларды бағалау олардың қалпына келтіру құны бойынша, 
яғни осы жылдың шарттары мен бағалары бойынша сатып алу (өндіру) құны 
бойынша жүргізіледі. Негізгі қорлар тозуға ұшырайды: моральдық 
(экономикалық) және физикалық (материалдық). 

С. Белов, С. П. Сыркин, М. А. Радионова қорды есепке алу және 
факторлық талдау үшін келесі есептеу формуласын ұсынады: 

Ф = (1953QαNiεNi +455 QαCuεCu + 6780 QαCoεCo) / F,                             (3.1) 
мұндағы Ф - дайын өнім бойынша қор шығару, тенг/коп.; 1953 - 
концентраттағы никельдің есептік бағасы, тенг/т; 455 - концентраттағы 
Мыстың есептік бағасы, тенг/т; 6780 - концентраттағы кобальттың есептік 
бағасы, тенг/т; Q - №1 фабрика өңдейтін кеннің жылдық мөлшері, т; αNi - 
Кендегі никельдің мөлшері, бірлік үлестеріндегі; αCu-+ Кендегі мыс 
мөлшері, бірлік үлестеріндегі; αco - Кендегі, бірлік үлестеріндегі кобальттың 
мөлшері; εni - концентрат, бірлік үлестеріндегі кеннен никель алу; εcu - 
концентрат, бірлік үлестеріндегі кеннен мыс алу; εco - концентрат, бірлік 
үлестеріндегі кеннен кобальтты алу; f - фабриканың негізгі қорларының 
орташа жылдық құны, мың теңге. 

Элиминациялау әдісін қолдану кезінде есепке базистік, есептік және 
аралық көрсеткіштер енгізіледі:  

базистік 
Ф1= (1953Qα'

Niε'Ni +455Qα'
Cuε'Cu + 6780Qα'

Coε'Co) / F1,   
есептік 
Ф2= (1953Qα''

Niε''Ni +455Qα″
Cuε''Cu + 6780Qα''

Coε″
Co) / F1,   

есептік 
Ф3= (1953Q2α'

Niε'Ni +455Q2α'
Cuε'Cu + 6780Q2α'

Coε'Co) / F1,   

Ф4= (1953Q2α''
Niε'Ni +455Q2α'

Cuε'Cu + 6780Q2α'Coε'Co) / F1,   

Ф5= (1953Q2α''
Niε''Ni +455Q2α'

Cuε'Cu + 6780Q2α'
Coε'

Co) / F1,   

Ф6= (1953Q2α''
Niε''Ni +455Q2α″

Cuε'Cu + 6780Q2α'
Coε'

Co) / F1,   

Ф7= (1953Q2α''
Niε''Ni +455Q2α″

Cuε''Cu + 6780Q2α'
Coε'

Co) / F1,   

Ф8= (1953Q2α''
Niε''Ni +455Q2α″

Cuε''Cu + 6780Q2α''
Coε″

Co) / F1,   

Ф9= (1953Q2α''
Niε''Ni +455Q2α″

Cuε''Cu + 6780Q2α''
Coε″

Co) / F1,   
 
Тізбекті алмастыру әдісімен көрсетілген факторлардың әрқайсысының 

жылдары бойынша Ф2 – Ф1-ге әсері белгіленеді: 
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фактор Q айырмашылығы 
бойынша 

Ф3-Ф1 

” αNi ” Ф4-Ф3 
” εNi ” Ф5-Ф4 
” αCu ” Ф6-Ф5 
” εCu ” Ф7-Ф6 
” αCo ” Ф8-Ф7 
” εCo ” Ф9-Ф8 
” F ” Ф2-Ф9 

Қалдықтарыдың айырмашылықтар қосындысынан, аламыз 
Ф2 -Ф1 = Ф3 - Ф1 + Ф4– Ф3 + Ф5– Ф4 + Ф6– Ф5 + Ф7– Ф6 + Ф8– Ф7 + 
+ Ф9– Ф8 + Ф2– Ф9. 
Айналым қаражаты. Айналым өндірістік қорларына: шикізат, негізгі 

материалдар (сатып алынатын жартылай фабрикаттар), қосалқы материалдар, 
отын, жөндеуге арналған қосалқы бөлшектер, аяқталмаған өндіріс жатады. 
Өндіріс процесіне құрамына олардың құнына қарамастан құрал-саймандар 
мен құрылғылар кіретін арзан бағалы және тез тозатын заттар да қатысады. 

Айналым қаражаттары-бұл өнімді өндіру мен сатудың жүйелі 
процесінің үздіксіздігін қамтамасыз ету үшін айналым қорларын құру үшін 
аванс берілетін ақша. 

Айналым қаражаттарының құрылымы жиынтыққа пайызбен 
көрсетілген олардың жеке элементтері арасындағы қатынас арқылы көрінеді. 

Өнімнің бағасы өнеркәсіптік өнімнің бағасы оның сапасына 
байланысты белгіленеді. Өнім сапасына қойылатын талаптар нормативтік-
техникалық құжаттамада, стандарттарда, техникалық шарттар мен 
сипаттамаларда баяндалады. 

Кәсіпорындардың стандарттар мен техникалық шарттардың 
талаптарын бұзуға құқығы жоқ. Оларды бұзғаны үшін белгілі бір 
экономикалық санкциялар белгіленеді. 

Өнеркәсіптік өнімдерді есептеу үшін бағаны белгілеу жүйесі маңызды, 
яғни.оны тасымалдаумен байланысты өнімнің өзіндік құнын есепке алу. 

"Франко"- да көрсетілген орынға дейінгі көлік шығыстарын қоса 
алғанда-жеткізуші, ал қалғандары-сатып алушы көтереді. 

Қазақстан Республикасында Франко-жеткізушінің қоймасы, жөнелту 
франко-станциясы (кемежай), межелі франко-вагон-станциясы (баржа-
кемежай); франко-сатып алушының қоймасы сияқты бағаларды 
франкирлеудің мынадай түрлері қолданылады. 

Д. В. Кузнецов, Ф. Д. Ларичкин бірдей тұтынушылық мақсаттағы 
әртүрлі сапалы өнімдердің бағаларын саралау әдісін ұсынды. 

Есептеулердің қажетті шарты концентраттағы металл құрамының еркін 
аралықтағы тау-кен байыту бөлінісі (ΔПр) пайдасының өзгеруінің дайын 
металл өндірісіне жалпы келтірілген шығындардың (ΔL кері белгімен) 
өзгеруіне [(α (кендегі құрамы) βТ (теориялық мүмкін таза минералда) ((β1 – 
β2)] дейінгі (шегінде) теңдігі болып табылады 
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фактор Q айырмашылығы 
бойынша 

Ф3-Ф1 

” αNi ” Ф4-Ф3 
” εNi ” Ф5-Ф4 
” αCu ” Ф6-Ф5 
” εCu ” Ф7-Ф6 
” αCo ” Ф8-Ф7 
” εCo ” Ф9-Ф8 
” F ” Ф2-Ф9 

Қалдықтарыдың айырмашылықтар қосындысынан, аламыз 
Ф2 -Ф1 = Ф3 - Ф1 + Ф4– Ф3 + Ф5– Ф4 + Ф6– Ф5 + Ф7– Ф6 + Ф8– Ф7 + 
+ Ф9– Ф8 + Ф2– Ф9. 
Айналым қаражаты. Айналым өндірістік қорларына: шикізат, негізгі 

материалдар (сатып алынатын жартылай фабрикаттар), қосалқы материалдар, 
отын, жөндеуге арналған қосалқы бөлшектер, аяқталмаған өндіріс жатады. 
Өндіріс процесіне құрамына олардың құнына қарамастан құрал-саймандар 
мен құрылғылар кіретін арзан бағалы және тез тозатын заттар да қатысады. 

Айналым қаражаттары-бұл өнімді өндіру мен сатудың жүйелі 
процесінің үздіксіздігін қамтамасыз ету үшін айналым қорларын құру үшін 
аванс берілетін ақша. 

Айналым қаражаттарының құрылымы жиынтыққа пайызбен 
көрсетілген олардың жеке элементтері арасындағы қатынас арқылы көрінеді. 

Өнімнің бағасы өнеркәсіптік өнімнің бағасы оның сапасына 
байланысты белгіленеді. Өнім сапасына қойылатын талаптар нормативтік-
техникалық құжаттамада, стандарттарда, техникалық шарттар мен 
сипаттамаларда баяндалады. 

Кәсіпорындардың стандарттар мен техникалық шарттардың 
талаптарын бұзуға құқығы жоқ. Оларды бұзғаны үшін белгілі бір 
экономикалық санкциялар белгіленеді. 

Өнеркәсіптік өнімдерді есептеу үшін бағаны белгілеу жүйесі маңызды, 
яғни.оны тасымалдаумен байланысты өнімнің өзіндік құнын есепке алу. 

"Франко"- да көрсетілген орынға дейінгі көлік шығыстарын қоса 
алғанда-жеткізуші, ал қалғандары-сатып алушы көтереді. 

Қазақстан Республикасында Франко-жеткізушінің қоймасы, жөнелту 
франко-станциясы (кемежай), межелі франко-вагон-станциясы (баржа-
кемежай); франко-сатып алушының қоймасы сияқты бағаларды 
франкирлеудің мынадай түрлері қолданылады. 

Д. В. Кузнецов, Ф. Д. Ларичкин бірдей тұтынушылық мақсаттағы 
әртүрлі сапалы өнімдердің бағаларын саралау әдісін ұсынды. 

Есептеулердің қажетті шарты концентраттағы металл құрамының еркін 
аралықтағы тау-кен байыту бөлінісі (ΔПр) пайдасының өзгеруінің дайын 
металл өндірісіне жалпы келтірілген шығындардың (ΔL кері белгімен) 
өзгеруіне [(α (кендегі құрамы) βТ (теориялық мүмкін таза минералда) ((β1 – 
β2)] дейінгі (шегінде) теңдігі болып табылады 

 
 

Пр = - Δz.                                                                                       3.2. 
Теңдікті қанағаттандыратын бағалар (3.2) және олардың негізінде 

пайда "келтірілген" деп аталады (Цp және Пр).  
Концентраттың бір сапасынан екіншісіне ауысқан кезде тау-кен байыту 

бөлінісі пайдасының өзгеруі арақатынастан (теңге 1 тонна кенге) 
ΔПр= (αεo

2Ц2 – Co
2) - (αεo

1Ц1 – Co
1) = αεo

2 ΔЦp + (αЦ1(εo
2 - εo

1) – (Co
2 - Co

1), 
ал металл өндіруге келтірілген шығындардың өзгеруі (1 т кенге теңге) 
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2 /β2 - εo
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2),           (3.3)  

мұндағы α - кендегі металдың құрамы, бірлік үлесі; εc = ε°εм - байыту, 
металлургиялық бөліністегі металды алу және өтпелі, бірлік үлесі; εc = ε°εм; 
(С°+ЕК°) - кен байыту бөлінісінің келтірілген шығындары, 1 т кенге 
теңгемен; С° - кен байыту бөлінісі өнімінің өзіндік құны, теңге.; К – кен 
байыту бөлінісінің күрделі салымдары, теңге; Е-тиімділіктің нормативтік 
коэффициенті, бірлік үлесі; γ = αε° / β-концентраттың кеннен,бірлік үлесінен 
шығуы; β-концентраттағы металдың, бірлік үлесінің болуы; l-фабрикадан 
зауытқа дейінгі көлік шығыстарын ескере отырып, 1 т концентратты 
металлургиялық өңдеуге келтірілген шығындар, теңге; V-1 тонна металл 
өндіруге (тау-кен, байыту және металлургиялық бөліністерді ескере отырып) 
орташа салалық келтірілген шығындар, теңге. 

Өрнекте(3.3) шамасы α(1 -εc
1)V -жоғалған металдың өтемақысына 

келтірілген қосымша шығындар. 
Алынған өрнектерді ΔПр және ΔL үшін алмастыру. теңдеуде (3.2) және 

оны ΔЦр -ге қатысты шеше отырып, біз аламыз 
ΔЦр = [Е (К°1-К°2) + αЦ1(εo

1— εo
2) + αL(εo

1/β1-εo
2 /β2) –αV(εc

1 –εc
2)]/εo

2. 
 Шаманың мәнін  Е·(К1-К2) оның мәнсіздігіне байланысты елемей, бізде 

бары   
ΔЦр = Ц1(εo

1/εo
2 - 1) + [l(εo

1/β1- εo
2 /β2) –V(εc

1 –εc
2)]/εo

2. 
Қорларға қатысты рентабельділік өлшегіштері пайданың оларды 

пайдалану тиімділігімен байланысын көрсетеді. 
Өндірістің экономикалық рентабельділігін анықтау үшін жалпы 

кірістілік пен есептеу қолданылады. 
Жалпы рентабельділік баланстық пайданың оларды бастапқы бағалау 

бойынша (тозуды шегерместен) өндірістік қорлардың орташа жылдық 
құнына қатынасын білдіреді. Өндірістік қорларға жалпы рентабельділікті 
есептеу кезінде барлық өндірістік қорлар есепке алынады. 

Есептік рентабельділік негізгі өндірістік қорлар мен нормаланатын 
айналым қаражаты үшін төлемнің, мемлекеттік бюджетке тіркелген 
төлемдердің және банктік кредит үшін пайыздар бойынша төлемдердің 
шамасына азайтылған баланстық пайда сомасының пайдалану үшін төлем 
салынатын өндірістік қорлардың орташа жылдық құнына қатынасын 
білдіреді. 

Қазіргі уақытта" материалдық ынталандыру қорын және әлеуметтік-
мәдени іс-шаралар және тұрғын үй құрылысы қорын құру және жұмсау 
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туралы негізгі ережелерге " сәйкес есептік рентабельділік деңгейі бойынша 
жоспардың орындалуын бағалау жүзеге асырылады және осы қорлардың 
нақты құрылуы жүргізіледі. 

Тауар өнімі (тт) бойынша рентабельділікті есептеу мынадай формула 
бойынша жүргізіледі 

Рт = Пр100 / Сп, 
мұнда Пр-өнімді сатудан түсетін пайда; Сп-сатылған өнімнің толық өзіндік 
құны. 

Өнімнің өзіндік құны-бұл кәсіпорынның оны өндіруге және сатуға 
ақшалай түрдегі ағымдағы шығындары. 

Өндіріс шығындары өндірісті құрайды, ал өндіріс пен сату шығындары 
өнеркәсіптік өнімнің толық құнын құрайды. 

Өзіндік құн өнімді өндіру процесінде негізгі қорларды, шикізатты, 
материалдарды, отынды, энергияны, еңбекті пайдалануға байланысты 
шығындардан құралады. 

Мазмұны мен мақсаты бойынша шығындар экономикалық элементтер 
мен шығындар баптары бойынша топтастырылады және өзіндік құнды 
жоспарлау, материалдық баланстарды құру, айналым қаражатын нормалау, 
қаржылық жоспарларды әзірлеу кезінде қолданылады. Экономикалық 
элементтер бойынша өндіріске арналған шығындардың мынадай 
номенклатурасы белгіленген: шикізат және негізгі материалдар; Қосалқы 
материалдар; отын; энергия; негізгі және қосымша жалақы; әлеуметтік 
сақтандыруға аударымдар; негізгі қорлардың амортизациясы; өзге де 
шығыстар; өндіріске арналған шығындардың жиынтығы. 

Есептеу кезінде мақалалардың келесі номенклатурасы қолданылады: 
 шикізат және материалдар;  
 сатып алынатын жиынтықтаушы бұйымдар, жартылай фабрикаттар және 

кооперацияланған кәсіпорындардың қызметтері;  
 қайтарылатын қалдықтар; технологиялық мақсаттарға арналған отын және 

электр энергиясы; өндірістік жұмысшылардың негізгі жалақысы;  
 өндірістік жұмысшылардың қосымша жалақысы;  
 әлеуметтік сақтандыруға аударымдар;  
 өндірісті дайындау және игеру шығыстары. 

Шығындарды өнімнің өзіндік құнына жатқызу әдісіне сәйкес, оны 
есептеу кезінде олар өнімді өндірумен байланысты және оның жеке 
түрлеріне жататын тікелей және жалпы кәсіпорынның жұмысына 
байланысты жанама болып бөлінеді. 

Металлургия өнеркәсібінде кеніштер мен байыту фабрикаларын 
біріктіретін тау-кен өндіру комбинаттарымен қатар тау-кен байыту, 
металлургия және химия өндірістерін қамтитын тау-кен металлургия 
комбинаттары жұмыс істейді. Бұл кәсіпорындардың әртүрлі 
ұйымдастырушылық құрылымы орташа салалық шығындар мен бағалардың 
қалыптасуына әсер етеді. 
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туралы негізгі ережелерге " сәйкес есептік рентабельділік деңгейі бойынша 
жоспардың орындалуын бағалау жүзеге асырылады және осы қорлардың 
нақты құрылуы жүргізіледі. 

Тауар өнімі (тт) бойынша рентабельділікті есептеу мынадай формула 
бойынша жүргізіледі 

Рт = Пр100 / Сп, 
мұнда Пр-өнімді сатудан түсетін пайда; Сп-сатылған өнімнің толық өзіндік 
құны. 

Өнімнің өзіндік құны-бұл кәсіпорынның оны өндіруге және сатуға 
ақшалай түрдегі ағымдағы шығындары. 

Өндіріс шығындары өндірісті құрайды, ал өндіріс пен сату шығындары 
өнеркәсіптік өнімнің толық құнын құрайды. 

Өзіндік құн өнімді өндіру процесінде негізгі қорларды, шикізатты, 
материалдарды, отынды, энергияны, еңбекті пайдалануға байланысты 
шығындардан құралады. 

Мазмұны мен мақсаты бойынша шығындар экономикалық элементтер 
мен шығындар баптары бойынша топтастырылады және өзіндік құнды 
жоспарлау, материалдық баланстарды құру, айналым қаражатын нормалау, 
қаржылық жоспарларды әзірлеу кезінде қолданылады. Экономикалық 
элементтер бойынша өндіріске арналған шығындардың мынадай 
номенклатурасы белгіленген: шикізат және негізгі материалдар; Қосалқы 
материалдар; отын; энергия; негізгі және қосымша жалақы; әлеуметтік 
сақтандыруға аударымдар; негізгі қорлардың амортизациясы; өзге де 
шығыстар; өндіріске арналған шығындардың жиынтығы. 

Есептеу кезінде мақалалардың келесі номенклатурасы қолданылады: 
 шикізат және материалдар;  
 сатып алынатын жиынтықтаушы бұйымдар, жартылай фабрикаттар және 

кооперацияланған кәсіпорындардың қызметтері;  
 қайтарылатын қалдықтар; технологиялық мақсаттарға арналған отын және 

электр энергиясы; өндірістік жұмысшылардың негізгі жалақысы;  
 өндірістік жұмысшылардың қосымша жалақысы;  
 әлеуметтік сақтандыруға аударымдар;  
 өндірісті дайындау және игеру шығыстары. 

Шығындарды өнімнің өзіндік құнына жатқызу әдісіне сәйкес, оны 
есептеу кезінде олар өнімді өндірумен байланысты және оның жеке 
түрлеріне жататын тікелей және жалпы кәсіпорынның жұмысына 
байланысты жанама болып бөлінеді. 

Металлургия өнеркәсібінде кеніштер мен байыту фабрикаларын 
біріктіретін тау-кен өндіру комбинаттарымен қатар тау-кен байыту, 
металлургия және химия өндірістерін қамтитын тау-кен металлургия 
комбинаттары жұмыс істейді. Бұл кәсіпорындардың әртүрлі 
ұйымдастырушылық құрылымы орташа салалық шығындар мен бағалардың 
қалыптасуына әсер етеді. 

 
 

Кейбір жағдайларда кен немесе концентрат тауарлық болып табылады, 
ал басқаларында олар өзіндік құны бойынша қайта бөлінеді. Кен мен 
концентраттардың бағасын анықтау кезінде жалпы шығарылымның орташа 
құны негізге алынады, ал кен өзіндік құны бойынша ескеріледі. 

Кеніштердегі есептеу бірлігі-бір тонна кен. Алайда, бағалар бір тонна 
кенге емес, ондағы металға және одан алынатын басқа компоненттерге 
белгіленеді. 

Кендегі металлға ақы төлеу өндірілетін кеннің сапасын жақсартуды, 
оның құнарлылығын және жер қойнауындағы металл шығынын азайтуды 
ынталандырады. 

Байыту фабрикаларында бастапқы кеннің бір тоннасын және шартты 
концентраттың бір тоннасын байытудың өзіндік құны калькуляцияланады, 
бұл концентраттағы негізгі металдың бір тоннасының өзіндік құнын 
калькуляциялаумен тең. 

Сирек металды концентраттар үшін есептеу бірлігі және көтерме баға 
бірлігі негізгі заттың шартты құрамына қайта есептелген концентратты 
қабылдады. 

Байыту фабрикаларындағы тонна кенді байыту құны, оларды салуға 
жұмсалатын күрделі шығындар, 1 тонна кенге жұмсалатын энергия шығыны 
есептеу жолымен де айқындалуы мүмкін. 

Амортизациялық аударымдар нормалары амортизациялық аударымдар 
негізгі қорлардың тозу дәрежесіне сәйкес келетін амортизация мөлшерінің 
ақшалай көрінісі болып табылады. 

Амортизациялық аударымдар өнімнің өзіндік құнына енгізіледі және 
оны сату кезінде өткізіледі. 

Байыту кезінде қолданылатын жабдыққа амортизациялық 
аударымдардың нормалары оның қызметінің нормативтік мерзімдерін 
қысқартуды көздейді. 
Жылдармен амортизация нормаларымен негізделген жабдықтың қызмет ету 

мерзімі 
Құрал-жабдықтар Норма 

Барлық типтегі елеуіштер 8,2 
Жақты және конусты ұсатқыштар 12,2 
Гидроциклондар 3,0 
Сусыздандыратын және концентрациялық столдар 10,2 
Ауыр суспензиялық байытуға арналған жабдық 12,2 
Жуу машиналары, прессфильтрлер, жіктеуіштер, тұндыру 
машиналары, сепараторлар 

12,2 

Шарлы және өзекті диірмендер, өздігінен ұсақтау диірмендері 12,2 
Барлық жүйелердің қоректендіргіштері, араластырғыштар, 
салқындатқыштар 

10,2 

Флотациялық машиналар 10,2 
Жаңа нормалар жабдықты жаңартуға (ауыстыруға) және күрделі 

жөндеуге ықпал етеді (кесте. 3.8). 
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3.8-кесте-Амортизациялық аударымдардың нормалары, % 
 
 

Құрал-жабдықтар 

Норма 
 

Барлығы 
Оның ішінде 

ревова- 
цияға 

күрделі 
жөндеуге 

Барлық типтегі елеуіштер 24,0 12,2 11,8 
Жақты және конусты ұсатқыштар 14,6 8,2 6,4 

Гидроциклондар 33,0 33,0 - 
Сусыздандыратын және концентрациялық 

столдар 
19,3 9,8 9,5 

Ауыр суспензиялық байытуға арналған 
жабдық 

17,0 8,2 8,8 

Жуу машиналары, прессфильтрлер, 
жіктеуіштер, тұндыру машиналары, 

сепараторлар 

17,0 8,2 8,8 

Шарлы және өзекті диірмендер, өздігінен 
ұсақтау диірмендері 

115,5 8,2 7,3 

Барлық жүйелердің қоректендіргіштері, 
араластырғыштар, салқындатқыштар 

19,3 9,8 9,5 

Флотациялық машиналар 9,9 9,9 - 
 

Амортизацияның жаңа нормаларындағы жаңа экономикалық құбылыс 
гидроциклондар мен флотациялық машиналар бойынша күрделі жөндеуге 
арналған нормаларды жою болып табылады (оларды толық ауыстыру 
экономикалық тұрғыдан орынды). 

Экономикалық тиімділік. Экономикалық тиімділік деңгейі өндірістің 
әртүрлі аспектілерін көрсететін көрсеткіштер жүйесімен өлшенеді. 

Тиімділікті талдаудың әдістемелік негізі жаңа және ескі техниканы 
қолданудың экономикалық нәтижелерін салыстыру болып табылады. 
Сондықтан, есептеу кезінде салыстырылған нұсқалардың 
салыстырмалылығы нәтижелерді анықтайтын барлық факторлар бойынша 
анықталады. Салыстырмалы тиімділік абсолютті шамаларда базалықпен 
салыстырғанда жаңа техниканы қолдану кезінде алынған нәтижелердің өсуін 
көрсетеді. 

Әдістемеге сәйкес ғылым мен техниканың даму жоспарларына 
енгізілген жаңа техниканы құру және енгізу тапсырмаларының тиімділігі 
есептелуі керек. 

Әдістеме жаңа техниканың сапасы мен уақыт факторының тиімділігін 
есептеуде; жаңа техниканы енгізудің күтілетін, жоспарлы және нақты 
тиімділігін есептеуде басқарудағы есептеулердің нәтижелерін қолдану аясын 
кеңейтуді көздейді. 

Ғылыми зерттеулердің, әзірлемелердің бастапқы сатыларында 
есептелетін күтілетін жылдық экономикалық тиімділік жаңа техниканы 
жасаудың және енгізудің орынды нұсқасын таңдаудың; ғылыми зерттеулерді 
жоспарларға енгізудің критерийі болып табылады [4]. 
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3.8-кесте-Амортизациялық аударымдардың нормалары, % 
 
 

Құрал-жабдықтар 

Норма 
 

Барлығы 
Оның ішінде 

ревова- 
цияға 

күрделі 
жөндеуге 

Барлық типтегі елеуіштер 24,0 12,2 11,8 
Жақты және конусты ұсатқыштар 14,6 8,2 6,4 

Гидроциклондар 33,0 33,0 - 
Сусыздандыратын және концентрациялық 

столдар 
19,3 9,8 9,5 

Ауыр суспензиялық байытуға арналған 
жабдық 

17,0 8,2 8,8 

Жуу машиналары, прессфильтрлер, 
жіктеуіштер, тұндыру машиналары, 

сепараторлар 

17,0 8,2 8,8 

Шарлы және өзекті диірмендер, өздігінен 
ұсақтау диірмендері 

115,5 8,2 7,3 

Барлық жүйелердің қоректендіргіштері, 
араластырғыштар, салқындатқыштар 

19,3 9,8 9,5 

Флотациялық машиналар 9,9 9,9 - 
 

Амортизацияның жаңа нормаларындағы жаңа экономикалық құбылыс 
гидроциклондар мен флотациялық машиналар бойынша күрделі жөндеуге 
арналған нормаларды жою болып табылады (оларды толық ауыстыру 
экономикалық тұрғыдан орынды). 

Экономикалық тиімділік. Экономикалық тиімділік деңгейі өндірістің 
әртүрлі аспектілерін көрсететін көрсеткіштер жүйесімен өлшенеді. 

Тиімділікті талдаудың әдістемелік негізі жаңа және ескі техниканы 
қолданудың экономикалық нәтижелерін салыстыру болып табылады. 
Сондықтан, есептеу кезінде салыстырылған нұсқалардың 
салыстырмалылығы нәтижелерді анықтайтын барлық факторлар бойынша 
анықталады. Салыстырмалы тиімділік абсолютті шамаларда базалықпен 
салыстырғанда жаңа техниканы қолдану кезінде алынған нәтижелердің өсуін 
көрсетеді. 

Әдістемеге сәйкес ғылым мен техниканың даму жоспарларына 
енгізілген жаңа техниканы құру және енгізу тапсырмаларының тиімділігі 
есептелуі керек. 

Әдістеме жаңа техниканың сапасы мен уақыт факторының тиімділігін 
есептеуде; жаңа техниканы енгізудің күтілетін, жоспарлы және нақты 
тиімділігін есептеуде басқарудағы есептеулердің нәтижелерін қолдану аясын 
кеңейтуді көздейді. 

Ғылыми зерттеулердің, әзірлемелердің бастапқы сатыларында 
есептелетін күтілетін жылдық экономикалық тиімділік жаңа техниканы 
жасаудың және енгізудің орынды нұсқасын таңдаудың; ғылыми зерттеулерді 
жоспарларға енгізудің критерийі болып табылады [4]. 

 
 

Өндірістің жылдық көлеміне есептегендегі экономикалық тиімділік 
халық шаруашылығының жаңа техникадан алатын ұлттық табысқа қосқан 
үлесін көрсетеді. 

Ғылым мен техниканың жетістіктерін енгізуді және оны пайдалануды 
жоспарлау кезеңінде жылдық экономикалық әсерді анықтаумен қатар, 
пайданың өсуі, өзіндік құнның төмендеуі және жаңа жабдықтың есебінен 
алынған еңбек өнімділігінің өсуі есептеледі. Салыстыру базасы ретінде 
ауыстырылатын техника алынады. 

Кәсіпорындардың жоспарларындағы жаңа техниканың тиімділігі 
қолданыстағы экономикалық көрсеткіштер жүйесінде көрінеді. 

Жаңа техниканың нақты тиімділігі кәсіпорындардың есептік деректерін 
пайдалана отырып, күтілетін және жоспарлы тиімділік есептелетін 
формулалар бойынша айқындалады. Ол өндірісті техникалық жетілдіру 
саласында қабылданған шешімдердің дұрыстығын бағалауға, жаңа 
техниканы құру және енгізу үшін экономикалық ынталандыру қорларына 
аударымдардың мөлшерін анықтауға қызмет етеді. 

Жылдық экономикалық әсерді айқындау базалық және жаңа техника 
бойынша келтірілген шығындарды салыстыруға негізделеді. 

Келтірілген шығындар 
З = С + ЕнК,                                                                                     3.4. 

мұндағы с-өнім (жұмыс) бірлігінің өзіндік құны, теңге.; Ен-күрделі салымдар 
тиімділігінің нормативтік коэффициенті; К-өндірістік қорларға үлестік 
күрделі салымдар, теңге.  

Есептеулерде экономикалық тиімділіктің бірыңғай нормативтік 
коэффициенті 0,15 қолданылады (түсті металлургияда ол 0,18-0,21 құрайды). 

Жылдық экономикалық әсерді айқындау кезінде өндірілетін өнім 
көлемі бойынша; сапалық параметрлері бойынша; уақыт факторы бойынша; 
әлеуметтік факторлары бойынша жаңа және базалық техниканың 
салыстырылатын нұсқаларының салыстырмалылығы қамтамасыз етілуге 
тиіс. 

Салыстырулар мынадай кезеңдерде жүргізіледі: ғылыми-зерттеу және 
тәжірибелік-конструкторлық жұмыстардың жоспарларын қалыптастыру; 
өндіріске жаңа техника қою туралы шешім қабылдау кезінде; алғашқы 
өнеркәсіптік серияларды игеру жөніндегі жоспарларды қалыптастыру; озық 
технологияларды енгізу; өндірісті ұйымдастырудың жаңа тәсілдерін енгізу; 
сондай - ақ жаңа техниканы енгізу және пайдалану кезеңінде-ауыстырылатын 
техниканың көрсеткіштері. 

Барлық кезеңдерде базалық техника көрсеткіштері: өзіндік құн, күрделі 
салымдар және т.б. есепті жылға жететін өндірістің техникалық деңгейінің 
артуын ескере отырып қабылданады. Уақыт факторын есепке алу күрделі 
салымдар бірнеше жылдар ішінде жүзеге асырылған, сондай-ақ ағымдағы 
шығындар мен өндіріс нәтижелері пайдалану жылдары бойынша өзгерген 
жағдайларда жүзеге асырылады. 



280
 

 

Уақыт факторын есепке алу жаңа және базалық техниканы жасауға 
және енгізуге жұмсалатын бір жолғы және ағымдағы шығындарды және 
оларды қолдану нәтижелерін уақыттың бір сәтіне (есепті жылдың басына) 
келтіру жолымен жүргізіледі. Мұндай келтіру тиісті жылдың шығындары 
мен нәтижелерін мынадай формула бойынша айқындалатын келтіру 
коэффициентіне көбейту (бөлу) арқылы орындалады 

α1 = (1 + Е)t, 
мұнда Е-келтіру нормативі (0,1); t - осы жылдың шығындары мен 
нәтижелерін есепті жылдың басынан бөлетін жылдар саны. 

Әдістемеге сәйкес әртүрлі уақыт шығындары мен өндіріс нәтижелерін 
келтіру жылдық экономикалық әсерді есептеуде ғана қолданылады, бірақ 
жаңа техника объектілерінің сметалық құнын өзгерту үшін негіз бола 
алмайды. 

Бір өнімді шығару кезінде өндірістік ресурстарды үнемдеуді 
қамтамасыз ететін жаңа технологиялық процестерді, механикаландыруды, 
өндірісті автоматтандыруды қолданудан жылдық экономикалық әсерді 
есептеу мынадай формула бойынша жүргізіледі 

Э = (З1- З2) А2, 
мұндағы З1 және З2 - (3.4) формула бойынша айқындалатын базалық және 
жаңа техниканың көмегімен өндірілетін өнім (жұмыс) бірлігінің келтірілген 
шығындары, теңге. А2-есепті жылы жаңа техниканың көмегімен өнім 
(жұмыс) өндірудің жылдық көлемі, заттай бірліктерде. 

Жылдық экономикалық әсерді анықтауды формулалар бойынша да 
жүргізуге болады: 

Э =(С1 + ЕК1) - (С2 + ЕК2). 
мұндағы С1 және С2 - іс-шараны өткізгенге дейін және одан кейін өнімнің 
жылдық көлемін дайындаудың өзіндік құны, теңге.; К1 және К2 - іс-шара 
өткізілгенге дейін және одан кейін тиісінше капитал салымдары немесе 
өндірістік қорлар, теңге;  Е - тиімділіктің нормативтік салалық коэффициенті, 
немесе 

Э = [(С1 + ЕК1) - (С2 + ЕК2)] А2, 

мұндағы А2 - іс-шараны енгізгеннен кейінгі өндірістік өнімнің жылдық 
көлемі, заттай бірліктерде; С1, С2, К1 және К2-үлестік көрсеткіштер.  

 
3.3 Өндірістің негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері 
Зауыт жұмысшыларының Штаттары. Штаттық кесте-атқаратын 

лауазымына байланысты жалақы мөлшерін көрсете отырып, ұйымның 
құрылымын, штаттық құрамын және санын ресімдейтін кәсіпорынның 
нормативтік құжаты. Штат кестесі лауазымдық нұсқаулықтарда сипатталған 
қызметкерлер арасындағы қолданыстағы немесе жоспарланған еңбек 
бөлінісін көрсетеді. 

Қызметкерлерді тиімді пайдалану үшін штат кестесі үлкен маңызға ие. 
Бұл бөлімшелерді қызметкерлер саны, біліктілігі, жалақы деңгейі бойынша 
салыстыруға мүмкіндік береді. Қызметкерлердің еңбек жүктемесін, 
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орындалған жұмыс көлемін талдау, лауазымдық нұсқаулықтарды нақтылау, 
сондай-ақ ұйымның қолданыстағы құрылымының орындылығын бағалау 
кезінде қолдануға болады. 

Жұмысшылар Штаты мынадай топтар бойынша бөлек анықталады: 
Өндірістік жұмысшылар, яғни барлық технологиялық және көліктік 

операцияларды орындайтын жұмысшылар; 
Көмекші жұмысшылар:  
а) жабдықты күтіп ұстау жөніндегі жұмысшылар – кезекші персонал 

(кезекші электриктер, кезекші слесарлар және т. б.).); 
б) жабдықтарды жөндеу жөніндегі жұмысшылар - жөндеу персоналы 

(жөндеу жабдықтарын дайындаумен айналысатын зауыттың механигі мен 
электрикінің жұмыс істейтін қызметкерлері, әдетте, күндізгі ауысымда 
жұмыс істейді) 

в) өндірістік үй-жайларды жинау бойынша жұмысшылар және т. б.  
Жалақы есептеулерінің еңбекақы төлеу жүйелері мен жұмыс 

уақытының балансына байланысты өзіндік ерекшеліктері болғандықтан, егер 
жобада жұмысшылардың кез-келген тобы үшін еңбекақы төлеудің әртүрлі 
жүйелері мен шығу кестелері қарастырылған болса, онда бұл топ тиісті кіші 
топтарға бөлінеді. 

Жұмысшылардың саны мен құрамын есептеу келесі ретпен 
орындалады: 

1. Жобаланатын фабриканың (бөлімше, корпус және т. б.) жұмыс 
режимін және ауысымдық кестесін белгілеу) 

2. Өндірістік және қосалқы жұмысшылардың келу, штат және тізімдік 
санын анықтау 

3. Басқарушы және қызмет көрсетуші персоналдың (ИТҚ, қызметшілер 
және МОП) штаттық кестесін жасау) 

4. Санаттар бойынша қызметкерлердің жалақы қорын есептеу 
5. Еңбек жөніндегі жиынтық жоспарды жасау 

3.9-кесте - Зауыт жұмысшыларының штаттары 
Р/н Атауы Саны Разряд 

ауқымы 
Белгіленген 

разряд 
 ИТР 5   

1 Учаске бастығы 1 14-16 15 
2 Технолог  2 11-13 11 
3 Шебер 2 9-11 10 
 Жұмысшылар 20   
1 Диірмен машинисі 2 2-6 6 
2 Қоректендіргіш машинисі 2 2-3 3 
3 Флотатор 2 3-6 6 
4 Слесарь-жөндеуші 3 1:6 5 
5 Электргазбен дәнекерлеуші 2 2-6 5 
6 Әртүрлі жұмысшы 4 1-2 2 
 
Ауыстыру кестесін таңдау зауыттардың жұмыс режимі жыл бойы. 

Флотациялық фабрикалардың негізгі бөлімшелерінің (ұсақтау, флотациялау, 
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сусыздандыру) жұмыс режимі 7 күндік аптада, тәулігіне 24 сағатта және 
жылына 357 күнде үздіксіз қабылданады (яғни, орташа есеппен 8 мереке 
күнін шегере отырып). Технологиялық жұмысшылардың жұмыс режимі 
жылжымалы кесте бойынша қабылданады.  
   Ауысымдық кестелерді құру кезінде кесте бойынша жиынтық жұмыс 
уақыты мен қызметкерлердің осы санаты үшін белгіленген жұмыс 
аптасының орташа ұзақтығы (40 немесе 36 сағат) арасындағы сәйкестікті 
қамтамасыз ету қажет. 

Ауысым ұзақтығы 8 сағат және цикл 16 күн болған кездегі шығулардың 
төртбригадтық кестесі 

Бригадалар  Айдың күндері 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

А 
Б 
В 
Г 

1 
3 
2 
0 

1 
3 
0 
2 

1 
0 
3 
2 

1 
0 
3 
2 

0 
1 
3 
2 

2 
1 
3 
0 

2 
1 
0 
3 

2 
1 
0 
3 

2 
0 
1 
3 

0 
2 
1 
3 

3 
2 
1 
0 

3 
2 
1 
0 

3 
2 
0 
1 

3 
0 
2 
1 

0 
3 
2 
1 

0 
3 
2 
1 

1 
3 
2 
0 

 
Демалыс күндерінің саны жылдағы күнтізбелік күндер санын ауысым 

циклінің ұзақтығына бөлу және жеке санды циклдегі демалыс күндерінің 
санына көбейту арқылы анықталады. 

   Ауысым циклінің ұзақтығы-бір команда барлық ауысымдарды 
жасайтын күндер саны.  

   Мысалы, берілген кестелер бойынша демалыс күндерінің саны:  

№1=365/20·5=92дня; №2=365/16·4=91,5≈92дня; №3=365/28·4=52дня; 

Қызметкерлердің нақты және тізімдік санын ажыратыңыз. Келу саны-
бұл күн сайын өндірісте болуы керек жұмысшылар саны.  

  Қызмет көрсету нормативтері бойынша жұмысшылардың қажетті 
келу саны мынадай формула бойынша айқындалады:: 

ЧЯ = А·Но·С 
мұнда А – жұмыс істейтін агрегаттар саны, Но - бір агрегатқа қызмет көрсету 
бойынша сан нормативі, адам – ауысым, С - тәулігіне ауысымдар саны. 

Қызмет көрсету стандарттары кәсіпорынның деректері бойынша 
қабылданады. 

Тізімдік сан түрлі себептер (демалыс, оқу, аурулар, іссапарлар және 
т.б.) бойынша өндірісте жоқ жұмысшыларды да ескереді. 

Зауыт бөлімшесінің немесе цехының жұмыс режиміне байланысты 
тізімдік саны анықталады:  

а) үзіліссіз өндірісте-тәуліктік келу санын және келуден тізімдік санға 
өту коэффициентін көбейтумен;  

б) үздіксіз өндірісте-штат санын және штаттан тізімдік санға ауысу 
коэффициентін көбейтумен жүзеге асырылады. 
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сусыздандыру) жұмыс режимі 7 күндік аптада, тәулігіне 24 сағатта және 
жылына 357 күнде үздіксіз қабылданады (яғни, орташа есеппен 8 мереке 
күнін шегере отырып). Технологиялық жұмысшылардың жұмыс режимі 
жылжымалы кесте бойынша қабылданады.  
   Ауысымдық кестелерді құру кезінде кесте бойынша жиынтық жұмыс 
уақыты мен қызметкерлердің осы санаты үшін белгіленген жұмыс 
аптасының орташа ұзақтығы (40 немесе 36 сағат) арасындағы сәйкестікті 
қамтамасыз ету қажет. 

Ауысым ұзақтығы 8 сағат және цикл 16 күн болған кездегі шығулардың 
төртбригадтық кестесі 

Бригадалар  Айдың күндері 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

А 
Б 
В 
Г 

1 
3 
2 
0 

1 
3 
0 
2 

1 
0 
3 
2 

1 
0 
3 
2 

0 
1 
3 
2 

2 
1 
3 
0 

2 
1 
0 
3 

2 
1 
0 
3 

2 
0 
1 
3 

0 
2 
1 
3 

3 
2 
1 
0 

3 
2 
1 
0 

3 
2 
0 
1 

3 
0 
2 
1 

0 
3 
2 
1 

0 
3 
2 
1 

1 
3 
2 
0 

 
Демалыс күндерінің саны жылдағы күнтізбелік күндер санын ауысым 

циклінің ұзақтығына бөлу және жеке санды циклдегі демалыс күндерінің 
санына көбейту арқылы анықталады. 

   Ауысым циклінің ұзақтығы-бір команда барлық ауысымдарды 
жасайтын күндер саны.  

   Мысалы, берілген кестелер бойынша демалыс күндерінің саны:  

№1=365/20·5=92дня; №2=365/16·4=91,5≈92дня; №3=365/28·4=52дня; 

Қызметкерлердің нақты және тізімдік санын ажыратыңыз. Келу саны-
бұл күн сайын өндірісте болуы керек жұмысшылар саны.  

  Қызмет көрсету нормативтері бойынша жұмысшылардың қажетті 
келу саны мынадай формула бойынша айқындалады:: 

ЧЯ = А·Но·С 
мұнда А – жұмыс істейтін агрегаттар саны, Но - бір агрегатқа қызмет көрсету 
бойынша сан нормативі, адам – ауысым, С - тәулігіне ауысымдар саны. 

Қызмет көрсету стандарттары кәсіпорынның деректері бойынша 
қабылданады. 

Тізімдік сан түрлі себептер (демалыс, оқу, аурулар, іссапарлар және 
т.б.) бойынша өндірісте жоқ жұмысшыларды да ескереді. 

Зауыт бөлімшесінің немесе цехының жұмыс режиміне байланысты 
тізімдік саны анықталады:  

а) үзіліссіз өндірісте-тәуліктік келу санын және келуден тізімдік санға 
өту коэффициентін көбейтумен;  

б) үздіксіз өндірісте-штат санын және штаттан тізімдік санға ауысу 
коэффициентін көбейтумен жүзеге асырылады. 

 
 

   Үздіксіз өндірістегі штат саны демалыс және мереке күндеріндегі 
ауыспалы жұмысшылардың келу саны мен санының сомасына тең немесе 
мынадай формула бойынша: 

Чш = А·Но(С + 1) 
   Келу және штат саны мен тізімдік саннан ауысу коэффициенті бір 

жұмысшының жұмыс уақытының жоспарлы балансы бойынша айқындалады. 
   Жұмыс уақытының балансын есептеуде шықпау саны (демалыс 

ұзақтығы, науқастану және т.б.) материалдар мен диплом алдындағы 
практика негізінде қабылданады. 

   Жұмысшылардың тізімдік саны 3.7 формуласында келтірілген нысан 
бойынша анықталады. 

   Көмекші жұмысшылардың саны фабриканың құрылымы мен жөндеу 
шаруашылығын ұйымдастыруды ескере отырып, ұқсас түрде анықталады.                                                                                                 

   Дипломдық жобадағы жөндеу және кезекші персоналдың санын 
жөндеу қызметкерлері мен өндірістік жұмысшылар санының арақатынасына 
сүйене отырып, көбейтуге болады. Бұл қатынас негізгі нұсқаларға ұқсас 
немесе әдеби деректерге сәйкес қабылданады. Мысалы, көмекші 
жұмысшылардың саны технологияға қатысты деп қабылдауға болады %: 

кезекші персонал-15-20 
жөндеу персоналы-40-50 
басқа қызметтер - 5-15 
ИТҚ, тыңдаушылар мен МОП саны жұмыс істеп тұрған кәсіпорынмен 

ұқсастығы бойынша фабриканың басқару құрылымына және оның құрамдас 
бөлімшелеріне сәйкес қабылданады. ИТҚ мен қызметкерлер үшін уақытша 
жоқтарды ауыстыруға арналған резерв  

Бір жұмысшының жұмыс уақытының жоспарлы балансы (күнмен) 
Ескерту.  
х-демалыс күндерінің саны бір жылдағы апталардың екі еселенген 

санына тең (52х2) плюс 8 мереке күні, минус 6,5 күн, олар сенбіде әр сегіз 
аптада бір рет жұмыс істейді.  (52х2)+8-6, 5=105,5 

   Жұмысшылар санын есептеу (демалыс, науқастану және т.б.) бірақ 
олар үшін штат кестесінде демалыс күндері ауыстыру үшін ауысымдық 
қызметкерлердің тиісті саны көзделетін ауысымдық персоналды (ауысымдық 
шеберлер, технологтар, диспетчерлер) қосу көзделеді.  

Жалақы қорын есептеу өнеркәсіптік-өндірістік персоналдың жалақы 
қоры Есептелген Сан, қолданыстағы тарифтік мөлшерлемелер және жалақы 
жүйелері негізінде анықталады. 

Тізімдік Сан ең жақын бүтінге дейін дөңгелектеу жолымен бүтін 
санмен қабылданады. 

Жұмысшылардың жалақы қоры негізгі және қосымша жалақыдан 
тұрады. Ставкалардың бірінші тобы бойынша пирометаллургиялық 
процестер мен электролизге қызмет көрсететін жұмысшылардың еңбегі 
төленеді. Ставкалардың екінші тобы химиялық-металлургиялық, 
гидрометаллургиялық және байыту процестеріне қызмет көрсететін 
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жұмысшылар мен жұмысшыларға ақы төлеу үшін қолданылады. Күндізгі 
тарифтік мөлшерлеме сағаттық тарифтік мөлшерлеме мен ауысым 
ұзақтығының (89,3х8=7,14) көбейтіндісімен айқындалады.  Алты сағаттық 
жұмыс күні кезінде, мысалы, кептіру бөлімінде күндізгі тарифтік 
мөлшерлеме сағаттық тарифтік мөлшерлемені ауысым ұзақтығына (6 сағат) 
және 1,137 (89,3х1,137) қайта есептеу коэффициентіне көбейту арқылы 
анықталады. 

Тізімдік саны және жұмыс уақытының тиімді қоры бұрын орындалған 
есептеулер негізінде қолданылады. 

Тарифтік Қор барлық жұмысшылардың жұмыс уақытының тиімді 
қорына күндізгі тарифтік ставканың көбейтіндісіне тең (70144х1195=8,54 
мың теңге). 

Белгіленген сандық және сапалық көрсеткіштерге қол жеткізгені үшін 
жалақы қорына енгізілетін сыйлықақылар еңбегі сыйлықақы жүйелері 
бойынша төленетін жұмысшылардың әрбір тобы үшін айқындалады. Сыйлық 
мөлшері ұқсас фабрикадағы қолданыстағы сыйлықақы жүйесі бойынша 
қабылданады. Зауыттық деректер болмаған жағдайда жұмысшылардың 
әртүрлі санаттары үшін жалақы қорынан сыйлықақыны тарифтік Қордың 15-
30% шегінде қабылдауға болады. 

Түнгі уақыттағы жұмыс үшін қосымша ақылар түнгі ауысымда жұмыс 
істейтін барлық жұмысшыларға төленеді (22-ден 6 сағатқа дейін.). Түнгі 
жұмыстың әр сағаты үшін тиісті санаттағы сағаттық тарифтік мөлшерлеменің 
20% қосымша төленеді. Түнгі уақыттағы жұмыс үшін қосымша төлемдердің 
жоспарлы мөлшері тарифтік Қордың пайызымен анықталады. Тарифтік 
қордан түнгі уақыттағы жұмыс үшін қосымша ақы (пайызбен) мынадай 
формула бойынша есептеу жолымен белгіленеді: 

Дн = 20 𝑡𝑡н
𝑡𝑡𝑝𝑝

 

мұндағы 𝑡𝑡н - түнгі уақыттағы жұмыс ұзақтығы, сағ; 
                𝑡𝑡𝑝𝑝 - тәулік ішіндегі жұмыстың жалпы ұзақтығы, сағ; 
      20-түсті металлургия жұмысшылары үшін белгіленген тарифтік жалақыға 
түнгі уақыттағы жұмыс үшін қосымша ақы, %. 

Үш ауысымдық жұмыс кезінде үздіксіз өндірісте жұмыс істейтін 
жұмысшылар үшін – 8 сағаттан жұмыс күні – 7 сағат, сондай-ақ 6 сағаттан. 
жұмыс күні және төрт ауысымдық жұмыс үшін түнгі уақыттағы жұмыс үшін 
қосымша ақы тарифтік Қордың 6,6% - ын құрайды (20· 8/24 = 6,6). 

Мереке күндеріндегі жұмыс үшін қосымша төлемді тікелей есеппен 
анықтаған дұрыс, яғни күніне келу санын мереке күндерінің санына және 
орташа күндік жалақыға көбейту арқылы. Мереке күндеріндегі жұмыс үшін 
қосымша төлемді тарифтік Қордың 2,19% мөлшерінде қабылдауға болады 
(8/365x100=2,19%). 

Басқа да қосымша ақылар қатарында еңбек сіңірген жылдары үшін, 
бригадир міндеттерін орындағаны үшін қосымша ақы ескерілуі мүмкін. 
Еңбек сіңірген жылдары үшін қосымша төлемдерді жұмысшылар 
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жұмысшылар мен жұмысшыларға ақы төлеу үшін қолданылады. Күндізгі 
тарифтік мөлшерлеме сағаттық тарифтік мөлшерлеме мен ауысым 
ұзақтығының (89,3х8=7,14) көбейтіндісімен айқындалады.  Алты сағаттық 
жұмыс күні кезінде, мысалы, кептіру бөлімінде күндізгі тарифтік 
мөлшерлеме сағаттық тарифтік мөлшерлемені ауысым ұзақтығына (6 сағат) 
және 1,137 (89,3х1,137) қайта есептеу коэффициентіне көбейту арқылы 
анықталады. 

Тізімдік саны және жұмыс уақытының тиімді қоры бұрын орындалған 
есептеулер негізінде қолданылады. 

Тарифтік Қор барлық жұмысшылардың жұмыс уақытының тиімді 
қорына күндізгі тарифтік ставканың көбейтіндісіне тең (70144х1195=8,54 
мың теңге). 

Белгіленген сандық және сапалық көрсеткіштерге қол жеткізгені үшін 
жалақы қорына енгізілетін сыйлықақылар еңбегі сыйлықақы жүйелері 
бойынша төленетін жұмысшылардың әрбір тобы үшін айқындалады. Сыйлық 
мөлшері ұқсас фабрикадағы қолданыстағы сыйлықақы жүйесі бойынша 
қабылданады. Зауыттық деректер болмаған жағдайда жұмысшылардың 
әртүрлі санаттары үшін жалақы қорынан сыйлықақыны тарифтік Қордың 15-
30% шегінде қабылдауға болады. 

Түнгі уақыттағы жұмыс үшін қосымша ақылар түнгі ауысымда жұмыс 
істейтін барлық жұмысшыларға төленеді (22-ден 6 сағатқа дейін.). Түнгі 
жұмыстың әр сағаты үшін тиісті санаттағы сағаттық тарифтік мөлшерлеменің 
20% қосымша төленеді. Түнгі уақыттағы жұмыс үшін қосымша төлемдердің 
жоспарлы мөлшері тарифтік Қордың пайызымен анықталады. Тарифтік 
қордан түнгі уақыттағы жұмыс үшін қосымша ақы (пайызбен) мынадай 
формула бойынша есептеу жолымен белгіленеді: 

Дн = 20 𝑡𝑡н
𝑡𝑡𝑝𝑝

 

мұндағы 𝑡𝑡н - түнгі уақыттағы жұмыс ұзақтығы, сағ; 
                𝑡𝑡𝑝𝑝 - тәулік ішіндегі жұмыстың жалпы ұзақтығы, сағ; 
      20-түсті металлургия жұмысшылары үшін белгіленген тарифтік жалақыға 
түнгі уақыттағы жұмыс үшін қосымша ақы, %. 

Үш ауысымдық жұмыс кезінде үздіксіз өндірісте жұмыс істейтін 
жұмысшылар үшін – 8 сағаттан жұмыс күні – 7 сағат, сондай-ақ 6 сағаттан. 
жұмыс күні және төрт ауысымдық жұмыс үшін түнгі уақыттағы жұмыс үшін 
қосымша ақы тарифтік Қордың 6,6% - ын құрайды (20· 8/24 = 6,6). 

Мереке күндеріндегі жұмыс үшін қосымша төлемді тікелей есеппен 
анықтаған дұрыс, яғни күніне келу санын мереке күндерінің санына және 
орташа күндік жалақыға көбейту арқылы. Мереке күндеріндегі жұмыс үшін 
қосымша төлемді тарифтік Қордың 2,19% мөлшерінде қабылдауға болады 
(8/365x100=2,19%). 

Басқа да қосымша ақылар қатарында еңбек сіңірген жылдары үшін, 
бригадир міндеттерін орындағаны үшін қосымша ақы ескерілуі мүмкін. 
Еңбек сіңірген жылдары үшін қосымша төлемдерді жұмысшылар 

 
 

кәсіпорындағы үздіксіз жұмыс өтіліне байланысты дербес анықтайды, 
сондықтан оларды ұқсас зауыттағы нақты деңгей бойынша қабылдау керек.  

Жұмысшылар жалақысының жоспарлы қорын есептеу. Кесуші 
жұмысшылардың жалақы қоры жоспарланған қосымша жұмыс 
коэффициентіне (нормаларды орындау коэффициенті) көбейтілген тарифтік 
қорға тең. Қосымша жұмыс-бұл жалақының белгіленген нормадан асатын 
өнімдер үшін есептелген бөлігі. Әдетте жұмыс мөлшері 5-10% құрайды. Егер 
өндіру нормасы жоспар деңгейінде белгіленсе (норма-жоспар жүйесінде), 
жоспарлы жалақы қорында қосымша жұмыс жоқ. 

Бригадир міндеттерін орындағаны үшін жұмысшыға бригада құрамы 5-
10 адам болған кезде тиісті разрядтың тарифтік ставкасына 10% және 
бригада құрамы 10 адамнан артық болған кезде 15% мөлшерінде қосымша 
ақы төленеді. 

Тарифтік ставкалар мен лауазымдық жалақыларды арттыру үшін 
аудандық коэффициенттер қолданылады.  

Жалақының жоспарлы қорындағы аудандық коэффициентті есепке алу 
тәсілдерінің бірі оның негізгі жалақы қорының шамасына көбейту болып 
табылады(12,7×1, 15=14, 61). 

Шалғай жерлерде жұмыс істегені үшін қосымша ақылар (Солтүстік 
үстемеақылар) қолданыстағы ережелерге сәйкес осы қосымша ақылар 
қолданылатын жеке жұмысшылар мен инженер-техникалық қызметкерлерге 
есептеледі. 

Қосымша жалақы қорында демалыс ақысы орташа күндік жалақыны 
демалыс күндерінің санына көбейту арқылы есептеледі. Жоспарлы жалақы 
қорында демалыстарға ақы төлеу және мемлекеттік және қоғамдық 
міндеттерді орындау уақыты жалақының күндізгі қорын осы уақытқа 
(пайызбен) көбейту арқылы анықталады. Сонымен, демалыс 24 күн (бір 
жұмысшының жылдық балансы бойынша) және жұмыс уақытының 
номиналды қоры 273 күн болған кезде, демалыс уақыты 8,7% 
(24/273·100)және мемлекеттік міндеттерді орындау үшін уақытты төлемеу 
(1/273·100) 0,37% құрайды. Осы шамаларға аудандық коэффициентті есепке 
алу туралы жалақының негізгі қоры көбейтіледі. 

Инженерлік-техникалық қызметкерлердің, қызметшілердің, кіші 
қызмет көрсетуші персоналдың және күзеттің жалақы қоры лауазымдық 
айлықақылар схемасына (4,5,6-қосымша) сәйкес жеке-жеке әрбір санат 
бойынша айқындалады. 

Кәсіпорынды ИТҚ-ның қандай да бір еңбекақы тобына жатқызу 
өңделген кеннің (құмдардың) көлеміне байланысты. Зауыт үшін ИТҚ 
еңбекақы төлеу жөніндегі топты айқындау 3.8-кесте негізінде орындалады. 

ИТҚ, қызметкерлер мен МОП лауазымдық жалақыларына 
жұмысшылардың тарифтік мөлшерлемелеріндегідей арттыру 
коэффициенттері қолданылады. 
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Материалдық көтермелеу қорынан ИТҚ, қызметшілер мен МОП 
сыйақылары мен сыйақылары олардың жалақысының жалпы қорына 
енгізілмейді, алайда орташа жалақыны есептеу кезінде ескеріледі.  

 ИТҚ, қызметкерлер мен МОП жоспарлы жалақы қорын есептеу 
мысалы 3.10-кестеде келтірілген. 

3.10-кесте - ИТҚ, қызметкерлер мен МОП жоспарлы жалақы қоры 
Лауа- 
тілігі 

Штат 
саны 

Оның ішінде 
ауысымдар бойынша 

Устан
. ай. 

жалақ
ы 

теңге. 

Жұ
мақ
-ол 
коэ
ф. 

Бір 
айлық 
еңбек 
қоры. 

Теңге 
жалақыны
ң жылдық 

қоры 
1 2 3 

ИТҚ 
Бас корпус 
бастығы 

1 1 - - 220 1,1
5 

253 3036 

Технологи
ясы 

3 1 1 1 190 1,1
5 

218,5 7866 

Механик 1 1 - - 180 1,1
5 

207 2484 

См.мастер 4 1 1 1 180 1,1
5 

207 9936 

Жиыны 9  23322 Жиыны 9  23322 Жиыны 
Қызметшіл
ер 

   Қызметшіл
ер  

   Қызметшіл
ер  

Корпус 
басшысын
ың 
хатшысы 

1 1 - Корпус 
басшысын
ың 
хатшысы 

1 1 - Корпус 
басшысын
ың 
хатшысы 

Қоймашы 1 1 - Қоймашы  1 1 - Қоймашы  
Диспетчер 4 1 1 Диспетчер 4 1 1 Диспетчер 
Жиыны 6  9246 Жиыны 6  9246 Жиыны 
МОП 
Душ 
тазалаушы 

4 1 1 1 70 1,1
5 

80,5 3846 

Кабинеттер
ді 
жинаушы 

1 1 - - 70 1,1
5 

80,5 966 

Прачка 2 2 - - 70 1,1
5 

80,5 1932 

Жиыны 7  6762 
Корпус 
бойынша 
барлығы 

22  39330 

ИТҚ жалақысының жылдық қоры аудандық коэффициентті ескере 
отырып, лауазымдық жалақыны қызметкерлер санына 12 көбейту арқылы 
айқындалады. 
 Еңбек және жалақы бойынша негізгі бөлімде әр түрлі санаттағы 
жұмысшылардың саны мен жалақысы бойынша жүргізілген есептеулердің 
нәтижелері келтірілген 
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Материалдық көтермелеу қорынан ИТҚ, қызметшілер мен МОП 
сыйақылары мен сыйақылары олардың жалақысының жалпы қорына 
енгізілмейді, алайда орташа жалақыны есептеу кезінде ескеріледі.  

 ИТҚ, қызметкерлер мен МОП жоспарлы жалақы қорын есептеу 
мысалы 3.10-кестеде келтірілген. 

3.10-кесте - ИТҚ, қызметкерлер мен МОП жоспарлы жалақы қоры 
Лауа- 
тілігі 

Штат 
саны 

Оның ішінде 
ауысымдар бойынша 

Устан
. ай. 

жалақ
ы 

теңге. 

Жұ
мақ
-ол 
коэ
ф. 

Бір 
айлық 
еңбек 
қоры. 

Теңге 
жалақыны
ң жылдық 

қоры 
1 2 3 

ИТҚ 
Бас корпус 
бастығы 

1 1 - - 220 1,1
5 

253 3036 

Технологи
ясы 

3 1 1 1 190 1,1
5 

218,5 7866 

Механик 1 1 - - 180 1,1
5 

207 2484 

См.мастер 4 1 1 1 180 1,1
5 

207 9936 

Жиыны 9  23322 Жиыны 9  23322 Жиыны 
Қызметшіл
ер 

   Қызметшіл
ер  

   Қызметшіл
ер  

Корпус 
басшысын
ың 
хатшысы 

1 1 - Корпус 
басшысын
ың 
хатшысы 

1 1 - Корпус 
басшысын
ың 
хатшысы 

Қоймашы 1 1 - Қоймашы  1 1 - Қоймашы  
Диспетчер 4 1 1 Диспетчер 4 1 1 Диспетчер 
Жиыны 6  9246 Жиыны 6  9246 Жиыны 
МОП 
Душ 
тазалаушы 

4 1 1 1 70 1,1
5 

80,5 3846 

Кабинеттер
ді 
жинаушы 

1 1 - - 70 1,1
5 

80,5 966 

Прачка 2 2 - - 70 1,1
5 

80,5 1932 

Жиыны 7  6762 
Корпус 
бойынша 
барлығы 

22  39330 

ИТҚ жалақысының жылдық қоры аудандық коэффициентті ескере 
отырып, лауазымдық жалақыны қызметкерлер санына 12 көбейту арқылы 
айқындалады. 
 Еңбек және жалақы бойынша негізгі бөлімде әр түрлі санаттағы 
жұмысшылардың саны мен жалақысы бойынша жүргізілген есептеулердің 
нәтижелері келтірілген 

 
 

Материалдарға арналған шығындарды есептеу негізгі материалдарға 
арналған шығындар материалдардың жылдық шығысы мен материалдардың 
көтерме бағалары негізінде айқындалады. 

Материалдарға арналған шығындарды есептеу мынадай формула бойынша 
орындалады: 

СМ=НМЦМ-НОЦО,                                                               (3.5) 
мұндағы НМ-материалдың жылдық шығыны, т; 
ЦМ =4900 тг./ т. - материалдың көтерме бағасы 6, Б. 80-81.; 
НО =120.096 Т. - бір жылдағы қалдықтардың жалпы салмағы; 
ЦО =460 тг./ т. - қалдықтардың көтерме бағасы 6, Б. 80-81. 
НМ = һМАШ=6.83333600=2278488 кг=2278.488 т. 
мұндағы һМ=6.83 кг-Бір Бөлшекке арналған материал шығынының нормасы 

(1.2 т.). 
НО = һОАШ=0.36333600=120096 кг=120.096 т. 
мұндағы һО=0.36 кг-Бір Бөлшекке материалдың қалдық нормасы (1.2 т.). 
Арнаны дайындау кезіндегі негізгі материалдарға арналған шығындар: 
СМ(Ш) = 2278.4884900-120.096460=11109347.04 тг =11.10934 млн. тг 

 
5.2-кесте - Әрлеу материалдарына арналған шығындар 

Көрсеткіштер Мәні 
1. Жылдық бағдарлама 2001600 м 333600 бала. 
2. Материалдың атауы, маркасы Осинк Ст. Ст 3СП 

жабыны бар 
 

3. Металлдың жылдық шығыны 395316 м2 1-Т 
4. 1-ші басылымға арналған металл шығысының 
нормасы. 

- 0,6 кг/ 

5. Жылдық қалдық 130.104 м2 1-Т 
6. 1 басылымға қалдық нормасы. - 0,6 кг/ 
7. Материалдың көтерме бағасы 26.75 теңге / м2 4900 тг./ т. 
8. Қалдықтардың көтерме бағасы 2.5 теңге./ м2 460 тг/т. 
9. Материалдың жылдық шығыс құны, мың теңге. 11164.59  
10. Қалдықтардың құны, мың тг 55.244  
11. Материалға жылдық шығындар, мың тг 11109.347  
12. 1 балаға арналған материалдық шығындар, тг 33.3  

С-тәрізді профиль ММ. 
С-тәрізді профиль үшін есептеу ұқсас орындалады. 
Материалдарға жұмсалатын шығындарды есептеу (3.5) формула бойынша 

орындалады): 
СМ = НМЦМ-НОЦО 
мұндағы НМ-материалдың жылдық шығыны, т; 
ЦМ =4900 тг./ т. - материалдың көтерме бағасы 6, Б. 80-81; 
НО =265,879 Т. - бір жылдағы қалдықтардың жалпы салмағы; 
ЦО=460 тг./ т. - қалдықтардың көтерме бағасы 6, Б. 80-81. 
НМ = һМАОБЩ жалпы = 10,25166800=1709700 кг=1709,7 т. 
мұндағы һМ=10,25 кг-бір бөлшекке арналған материал шығынының 

нормасы (1.2 т.). 
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НО = һОАС=1,594166800=265879,2 кг=265,879 т. 
мұндағы һО=1,594 кг-Бір Бөлшекке материалдың қалдық нормасы (1.2 т.). 
С-тәрізді бейінді дайындау кезіндегі негізгі материалдарға арналған 

шығындар: 
СМ(С)=1709,74900-265,879460=8255225,6 тг.=8,2552256 млн. тг 

Материалдарға арналған жалпы шығындар 
Материалдардың жалпы шығындарын формула бойынша анықтауға 

болады: 
СМ(ОБЩ)=СМ(Ш)+СМ(С)=11109347,04+8255225,6=19364572,64 тг.=19364,5 мың 

тг 
5.2-кесте - Әрлеу материалдарына арналған шығындар 

Көрсеткіштер Мәні 

1. Жылдық бағдарлама 1000800 м 166800 
бала. 

2. Материалдың атауы, маркасы Осинк Ст. Ст 3 
жабыны бар БК  

3. Металлдың жылдық шығыны 296632 м2 1-Т 
4. 1-ші басылымға арналған металл 
шығысының нормасы. - 0,6 кг/ 

5. Жылдық қалдық 288.035 м2 1-Т 
6. 1 басылымға қалдық нормасы. - 0,6 кг/ 
7. Материалдың көтерме бағасы 26.75 тг./ м2 4900тг./ т. 
8. Қалдықтардың көтерме бағасы 2.5 тг./ м2 460 тг/т. 
9. Материалдың жылдық шығыс құны, мың тг 8377.53  
10. Қалдықтардың құны, мың тг 122.304  
11. Материалға жылдық шығындар, мың тг. 8255.225  
12. 1 балаға арналған материалдық шығындар, 
тг 

49.49  

 
3.13-кесте-Фабриканың маусымдық жұмысы үшін сағатына 12 тонна кенді 

қайта өңдеуге арналған технологиялық және қосалқы жабдықтардың 
шамамен алынған жиынтығы 

Жабдықтың атауы Саны 
ПЭВ2-0,5х5-01 типті діріл қоректендіргіші бар Бункер 1 
Бет ұсатқышы СМД 109а 2 
СМД-151 конвейері 2 
СМД-150а-10 конвейері 4 
ДРО-592 конус үгіткіші (КСД-600) 1 
ДМ-600 к уатқыш 1 
Дірілді экран СМ-742 1 
1049204-10 типті пластиналы қоректендіргіші бар Бункер 1 
Mqzy2130 типті шар диірмені немесе МШР 2, 3х3,0 1 
Mqzy0918 типті шар диірмені, немесе МШР 0,9х1,2 (0,9), немесе  1 
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НО = һОАС=1,594166800=265879,2 кг=265,879 т. 
мұндағы һО=1,594 кг-Бір Бөлшекке материалдың қалдық нормасы (1.2 т.). 
С-тәрізді бейінді дайындау кезіндегі негізгі материалдарға арналған 

шығындар: 
СМ(С)=1709,74900-265,879460=8255225,6 тг.=8,2552256 млн. тг 

Материалдарға арналған жалпы шығындар 
Материалдардың жалпы шығындарын формула бойынша анықтауға 

болады: 
СМ(ОБЩ)=СМ(Ш)+СМ(С)=11109347,04+8255225,6=19364572,64 тг.=19364,5 мың 

тг 
5.2-кесте - Әрлеу материалдарына арналған шығындар 

Көрсеткіштер Мәні 

1. Жылдық бағдарлама 1000800 м 166800 
бала. 

2. Материалдың атауы, маркасы Осинк Ст. Ст 3 
жабыны бар БК  

3. Металлдың жылдық шығыны 296632 м2 1-Т 
4. 1-ші басылымға арналған металл 
шығысының нормасы. - 0,6 кг/ 

5. Жылдық қалдық 288.035 м2 1-Т 
6. 1 басылымға қалдық нормасы. - 0,6 кг/ 
7. Материалдың көтерме бағасы 26.75 тг./ м2 4900тг./ т. 
8. Қалдықтардың көтерме бағасы 2.5 тг./ м2 460 тг/т. 
9. Материалдың жылдық шығыс құны, мың тг 8377.53  
10. Қалдықтардың құны, мың тг 122.304  
11. Материалға жылдық шығындар, мың тг. 8255.225  
12. 1 балаға арналған материалдық шығындар, 
тг 

49.49  

 
3.13-кесте-Фабриканың маусымдық жұмысы үшін сағатына 12 тонна кенді 

қайта өңдеуге арналған технологиялық және қосалқы жабдықтардың 
шамамен алынған жиынтығы 

Жабдықтың атауы Саны 
ПЭВ2-0,5х5-01 типті діріл қоректендіргіші бар Бункер 1 
Бет ұсатқышы СМД 109а 2 
СМД-151 конвейері 2 
СМД-150а-10 конвейері 4 
ДРО-592 конус үгіткіші (КСД-600) 1 
ДМ-600 к уатқыш 1 
Дірілді экран СМ-742 1 
1049204-10 типті пластиналы қоректендіргіші бар Бункер 1 
Mqzy2130 типті шар диірмені немесе МШР 2, 3х3,0 1 
Mqzy0918 типті шар диірмені, немесе МШР 0,9х1,2 (0,9), немесе  1 

 
 

3.13-кестенің жалғасы 
ВМ-200 1 
Мод-2М тұндыру машинасы 1 
СКО-7,5 концентрациялық үстелі           1 
СКО-2 концентрациялық үстелі 1 
СКО-0,5 концентрациялық үстелі 1 
ГЦ-350 гидроциклоны 2 
ГЦ-250 гидроциклоны 2 
ИТОМАК НК-30 концентраторы 1 
Центрден тепкіш-барботаж концентраторы ЦБК-450 1 
СКОШ-2 концентрациялық үстелі 1 
Қойыртпаққа арналған сорғы агрегаттары 4 
Дренаж және су сорғылары  4 
Құбырлар, эстакадалар, этажеркалар, зумпфтар, эструстар, 
тұндырғыш және өзге де стандартты емес жабдықтар   
Тарату қалқандары, іске қосқыштар, басқа да электр жабдықтары   

 
"Амортизация" терминімен орташа адамдардың көпшілігі өмірінде 

бірнеше рет кездеседі. Бұл тұжырымдама қайта құру кезінде ең танымал бола 
бастады, бұл кезде үлкен өндірістердің басқарушы сегменті амортизацияға 
бөлінген материалдық құралдарды қолдана отырып, кез-келген қымбат 
жабдықты қоқысқа тастай алады, осылайша жеке кірістерді заңды деп атауға 
болмайды. 

Алайда, амортизация деген не деген сұрақ бүгінде өзекті болып қала 
береді. Егер терминді Экономикалық теория тұрғысынан қарастыратын 
болсақ, амортизация дегеніміз-өндірістің негізгі құралдарының және оның 
материалдық емес активтерінің бағасын біртіндеп олардың кезең-кезеңімен 
тозуына қарай өнімдер мен қызметтердің түпкілікті бағасына ауыстыру деп 
айтуға болады. 

3.14-кесте-Жабдықтың құны мен амортизациясын есептеу 
Жабдықтың атауы Кол-

во 
 

Бағасы 
мың 
теңге 

Құны Норма 
амор-
тиза-
ция 

Аморти-
зация 

сомасы 

ПЭВ2-0,5х5-01 типті діріл қоректендіргі-
ші бар бункер 

1 
 

12600 
 

12600 
 

20 
 

2520 
 

Жақты ұсатқышы СМД 109а 2 14000 28000 20 5600 
СМД-151 конвейері 2 585 1170 20 234 
СМД-150а-10 конвейері 4 585 2340 20 468 
ДРО-592 конус үгіткіші (КСД-600) 1 8230 8230 20 1646 
ДМ-600 к уатқыш 1 2100 2100 20 420 
Дірілді экран СМ-742 1 2100 2100 20 420 
1049204-10 типті пластиналы қоректен-
діргіші бар бункер 1 860 860 20 172 
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3.14-кестенің жалғасы 
Mqzy2130 типті шар диірмені немесе 
МШР 2, 3х3,0 1 4560 4560 20 912 
Mqzy0918 типті шар диірмені, неме-се 
МШР 0,9х1,2 (0,9), немесе ВМ-200 1 4560 4560 20 912 
МОД-2М тұндыру машинасы 1 2400 2400 20 480 
СКО-7,5 концентрациялық үстелі 1 1200 1200 20 240 
СКО-2 концентрациялық үстелі 1 1200 1200 20 240 
СКО-0,5 концентрациялық үстелі 1 1200 1200 20 240 
ГЦ-350 гидроциклоны 2 920 1840 20 368 
ГЦ-250 гидроциклоны 2 920 1840 20 368 
ИТОМАК НК-30 концентраторы 1 1020 1020 20 204 
Центрден тепкіш-барботаж 
концентраторы ЦБК-450 1 1040 1040 20 208 
СКОШ-2 концентрациялық үстелі 1 250 250 20 50 
Қойыртпаққа арналған сорғы 
агрегаттары 4 130 520 20 104 
Дренаж және су сорғылары 4 150 600 20 120 
Құбырлар, эстакадалар, этажеркалар, 
зумпфтар, эструстар, тұндырғыш және 
өзге де стандартты емес жабдықтар 

 20% 79630·20% 
=15926 

 

20 
 
  

Тарату қалқандары, іске қосқыштар, 
басқа да электр жабдықтары 

 +12 79630·12% 
=9555,6 20  

Жиыны   105111,6 20 20122,32 
Құны = бағасы * саны; құны * амортизация нормасы =амортизация сомасы 

 
Концентраттардың өзіндік құнын есептеу байыту фабрикаларындағы 

өнімнің өзіндік құны келесі тәртіппен анықталады:  
1) I тонна кенді өңдеу құнын есептеңіз; 
2)  Концентраттағы I т металдың өзіндік құнын анықтайды; 
Егер байыту нәтижесінде бір концентрат алынса, онда барлық қайта 

бөлу шығындары мен кеннің құны осы концентратқа жатқызылады. Сонымен 
қатар, егер байыту процесінде басқа кәсіпорындар сатып алуы мүмкін 
қалдықтар немесе жанама өнімдер, мысалы , мыс кендерін байыту кезінде 
пирит қалдықтары немесе қорғасын – барит кендерін байыту кезінде алынған 
барит концетраты алынса , онда сату сомасы байыту фабрикасының жалпы 
шығындары туралы есептен шығарылады , ал қалған шығындар негізгі 
концентратқа жатқызылады. 

Кендерді селентивті байыту жағдайында пайдалы пайдаланылатын 
құрамдас бөліктері бар бірнеше концентраттар өндірілген кезде 
концентраттардың өзіндік құны концентраттар арасында байыту 
шығындарын бөлу әдістерімен анықталады концентраттардағы металдардың 
пропорционалды құнын қолданыстағы көтерме бағалар бойынша бөлу болып 
табылады. 
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3.14-кестенің жалғасы 
Mqzy2130 типті шар диірмені немесе 
МШР 2, 3х3,0 1 4560 4560 20 912 
Mqzy0918 типті шар диірмені, неме-се 
МШР 0,9х1,2 (0,9), немесе ВМ-200 1 4560 4560 20 912 
МОД-2М тұндыру машинасы 1 2400 2400 20 480 
СКО-7,5 концентрациялық үстелі 1 1200 1200 20 240 
СКО-2 концентрациялық үстелі 1 1200 1200 20 240 
СКО-0,5 концентрациялық үстелі 1 1200 1200 20 240 
ГЦ-350 гидроциклоны 2 920 1840 20 368 
ГЦ-250 гидроциклоны 2 920 1840 20 368 
ИТОМАК НК-30 концентраторы 1 1020 1020 20 204 
Центрден тепкіш-барботаж 
концентраторы ЦБК-450 1 1040 1040 20 208 
СКОШ-2 концентрациялық үстелі 1 250 250 20 50 
Қойыртпаққа арналған сорғы 
агрегаттары 4 130 520 20 104 
Дренаж және су сорғылары 4 150 600 20 120 
Құбырлар, эстакадалар, этажеркалар, 
зумпфтар, эструстар, тұндырғыш және 
өзге де стандартты емес жабдықтар 

 20% 79630·20% 
=15926 

 

20 
 
  

Тарату қалқандары, іске қосқыштар, 
басқа да электр жабдықтары 

 +12 79630·12% 
=9555,6 20  

Жиыны   105111,6 20 20122,32 
Құны = бағасы * саны; құны * амортизация нормасы =амортизация сомасы 

 
Концентраттардың өзіндік құнын есептеу байыту фабрикаларындағы 

өнімнің өзіндік құны келесі тәртіппен анықталады:  
1) I тонна кенді өңдеу құнын есептеңіз; 
2)  Концентраттағы I т металдың өзіндік құнын анықтайды; 
Егер байыту нәтижесінде бір концентрат алынса, онда барлық қайта 

бөлу шығындары мен кеннің құны осы концентратқа жатқызылады. Сонымен 
қатар, егер байыту процесінде басқа кәсіпорындар сатып алуы мүмкін 
қалдықтар немесе жанама өнімдер, мысалы , мыс кендерін байыту кезінде 
пирит қалдықтары немесе қорғасын – барит кендерін байыту кезінде алынған 
барит концетраты алынса , онда сату сомасы байыту фабрикасының жалпы 
шығындары туралы есептен шығарылады , ал қалған шығындар негізгі 
концентратқа жатқызылады. 

Кендерді селентивті байыту жағдайында пайдалы пайдаланылатын 
құрамдас бөліктері бар бірнеше концентраттар өндірілген кезде 
концентраттардың өзіндік құны концентраттар арасында байыту 
шығындарын бөлу әдістерімен анықталады концентраттардағы металдардың 
пропорционалды құнын қолданыстағы көтерме бағалар бойынша бөлу болып 
табылады. 

 
 

I т кенді және I т концентраттарды өңдеудің өзіндік құнын есептеу 
нәтижелері калькуляция түрінде ұсынылған. Кесте. Шығындар баптарының 
калькуляция нысандарында келтірілгеннен басқа атауына және басқа 
құрамына жол берілмейді. Жобалық калькуляцияларда шикізаттың , 
материалдардың, отынның , энергия ресурстарының бірдей сапасы 
жағдайында ұқсас фабрика бойынша (практика материалдары бойынша) 
бағалар қабылданады. 
Егер олардың сапасы өзгерсе, онда жобада баға сапасына сәйкес келетін 
басқалар қабылдануы керек.  

Шикізаттың сандық шығысы, сондай-ақ ілеспе өнімнің мөлшері 
жобаның технологиялық бөлігінде орындалған материалдық баланстан 
алынады. Егер жобада олардың абсолютті шығынын өзгерту көзделмесе, 
көмекші материалдардың, отынның қажетті мөлшері ұқсас фабриканың 
деректері бойынша қабылдануы мүмкін 

 
3.15-кесте-Жылдық өнімділігі 401500тонн байыту фабрикасының 1 тонна 

рудасын ұсақтау шығындарының сметасы 
Шығындар атауы Шығындар REM бірлігіне 

шығындар.сағат 
1. Материалдық шығындар 182300 60767 
1.Көлік шығыстары 7% (ДСМ-ден)) 12761 4254 
2.Қосымша құн салығы 10%   (ДСМ-ден)) 18230 6077 
4. Жұмысшының еңбек ақысы 24158952 8052984 
5.Әлеуметтік аударымдар. Сақтандыру және 
зейнетақы қоры 15 %(ЗП-дан) 

3623843 1207948 

6. Құрылыс пен жабдыққа амортизациялық 
аударымдар 

557590 185863 
 

7. Басқа шығындар 97 % 23434183 7811394 
8. Барлығы 51987859 17329286 
Бір жылдағы кен көлемі 3000 

 
Мысал. 
Өндірістік жоспарды орындау үшін мысал келтіреміз: Ақсу байыту 

фабрикасының 1 тонна рудасын ұнтақтау шығындарының сметасын есептеу, 
өнімділігі тәулігіне 2100 тонна, бірақ бұл үшін ұнтақтау технологиясын 
зерттеу және шығындарды есептеу қажет; материалдық, еңбек, жалпы 
өндіріс, сондай-ақ цех шығындары. 

 
Ұйымдастыру бөлімі. Кәсіпорынның штаттық кестесі 

Штаттық кесте-атқаратын лауазымына байланысты жалақы мөлшерін 
көрсете отырып, ұйымның құрылымын, штаттық құрамын және санын 
ресімдейтін кәсіпорынның нормативтік құжаты. Штат кестесі лауазымдық 
нұсқаулықтарда сипатталған қызметкерлер арасындағы қолданыстағы немесе 
жоспарланған еңбек бөлінісін көрсетеді. Жұмысшылардың штаттық кестесі 
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мынадай топтар бойынша айқындалады: 1. Барлық технологиялық және 
көліктік операцияларды орындайтын өндірістік жұмысшылар; 2. Көмекші 
жұмысшылар (кезекші электриктер, кезекші слесарлар). 

Көмекші жұмысшыларға мыналар жатады: 1. жабдықтарды жөндеу 
жөніндегі жұмысшылар; 2. Жабдықты күтіп ұстау жөніндегі жұмысшылар; 3. 
Өндірістік үй-жайларды жинау жөніндегі жұмысшылар. 

Жұмысшылардың саны мен құрамын есептеу мынадай ретпен 
жүргізіледі: 1. Жұмыс режимдерін және кестелерді белгілеу; 2. 
Жұмыскерлердің штаттық және тізімдік санын айқындау; 3. Штат кестесін 
жасау; 4. Қызметкерлердің жалақы қорын есептеу; 5. Еңбек бойынша 
жиынтық жоспар құру. [1, 32] 

3.16-кесте - Кәсіпорынның штаттық кестесі 
Лауазымы Кол-во 

жұмысшылар 
Белгіленген 

разряд 
Еңбек 

жағдайлары 
Диірмен машинисі 2 4 Ауыр 
Ұсатқыш машинисі 1 5 Ауыр 
Диірмен операторы 1 5 Ауыр 
Лаборант  3 4 Норма 
Аппаратшы 1   
Электргазбен дәнекерлеуші 2 4 Ауыр 
Цех бастығы 1 12 Норма 

 
 Жұмыс уақытының балансы 

Бұл белгілі бір күнтізбелік кезеңдегі (әдетте 1 жыл) жұмыс уақытын 
пайдалануды көрсететін көрсеткіштер жүйесі. 

Жұмыс уақытының балансы, бірақ, әдетте, өнеркәсіптік 
кәсіпорындарда жұмыс уақытының балансы бір орташа уақытқа есептеледі, 
оны жалпы кәсіпорын үшін де, шеберхана, учаске немесе тіпті жұмысшылар 
тобы үшін де есептеуге болады.[6, 87] 

Жұмыс уақытының балансын құрудың негізгі мақсаты - жұмыс 
уақытының қорын пайдалану тиімділігін арттыру. Сондай-ақ, бұл 
көрсеткіштер жүйесі жұмысшылардың жоспарланған санын анықтау үшін 
қолданылады. 

Кәсіпорындағы жұмыс уақытының балансы үш кезеңде жасалады: 
1. Жұмыс күндерінің санын есептеу. Жалпы күнтізбелік уақыт 

қорынан жұмыс істемейтін (мереке, демалыс) күндер, жұмысқа келмеу 
(дәлелді себептер бойынша) және бір күндік үзіліс шегеріледі; 

2. Жұмыс күнінің ұзақтығын анықтау. Жұмыс күнінің номиналды 
ұзақтығынан жұмыс күнінің ұзақтығының қысқаруына байланысты уақыт 
ысырабы шегеріледі; 

3. Бір жұмыс уақытының пайдалы (тиімді) қорын есептеу. [4, 71]. 
Жұмыс уақытының балансын құру мысалы 3.17-кестеде келтірілген 

 
 



293
 

 

мынадай топтар бойынша айқындалады: 1. Барлық технологиялық және 
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3.17-кесте - Жұмыс уақытының балансы 
Р/н Көрсеткіштер Саны 

1 Күнтізбелік уақыт қоры, күндер 365,00 
2 

2.1 
2.2 

Жұмыс істемейтін күндер саны, оның ішінде: 
Мереке 
Демалыс 

117,00 
12,00 
105,00 

3 Күнтізбелік жұмыс күндерінің саны (номиналды қор) 248,00 
4 

4.1 
4.2 
4.3 
4.4 
4.5 
4.6 

Жұмысқа келмеу, күндер, оның ішінде: 
Кезекті және қосымша демалыстар 
Оқу демалыстары 
Отпуска в связи с родами 
Ауру 
Заңнамада рұқсат етілген өзге де келмей қалулар 
Әкімшіліктің рұқсатымен келмеу 

45,00 
28,00 
3,00 
1,00 
12,00 
1,00 
0,00 

5 Целодневные тоқтап 0,00 
6 252-жылдағы жұмыс күндерінің саны; 203,00 
7 Жұмыс күнінің орташа ұзақтығы (номиналды) (есептік), сағат 8,00 
8 
 

8.1 
8.2 
8.3 
8.4 

Жұмыс күні ұзақтығының қысқаруына байланысты уақыт 
шығындары, сағат, оның ішінде: 
Бала емізетін аналар үшін 
Ауысымішілік іркілістер 
Ауыр және зиянды жұмыстармен айналысатындар үшін 
Жасөспірімдер үшін 

0,50 
 

0,00 
0,50 
0,00 
0,00 

9 Жұмыс күнінің орташа ұзақтығы, сағат 7,50 
10 Бір жұмыс уақытының пайдалы (тиімді) қоры, сағат 1522,5 

 
Зауыт жұмысшыларының штаттары 

Штат кестесі Ұйымдық құрылым және саны, еңбекақы төлеу жөніндегі 
ереже сияқты ішкі ұйымдық-нормативтік құжаттар негізінде әзірленеді. 

Құрылымдық бөлімшелердің атауына келетін болсақ, коммерциялық 
кәсіпорындар үшін оларды анықтауда ешқандай шектеулер жоқ. Әдетте, 
құрылымдық бөлімшелер топтарға бөлінеді: әкімшілік-басқару аппараты 
(дирекция, Экономикалық қызмет, бухгалтерия, кадрлар бөлімі және т.б.), 
бөлімшелерге қызмет көрсететін өндірістік бөлімшелер (шаруашылық бөлімі, 
күзет бөлімі және т. б.). 

Штаттық кестеде лауазымның атауын көрсету кезінде нормативтік-
құқықтық актілердің талаптарын ескеру қажет, атап айтқанда кәсіптер 
сыныптауышын басшылыққа алу қажет.  

Лауазымдар мен кәсіптердің атаулары кәсіптер Жіктеуішіндегі 
атауларға сәйкес келуі тиіс.  

Штат кестесінде кәсіпорындағы барлық мүмкін лауазымдар бекітілуі 
керек, яғни негізгі қызметкерлердің лауазымдары да, қосымша қызметкерлер 
қабылданатын лауазымдар да бекітіледі. 

Штат кестесінде бос лауазымдар көрсетілуі керек, өйткені осы 
құжаттың негізінде жұмысшылардың қажетті саны жоспарлануда 
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Егер іс жүзінде кәсіптерді біріктіру орын алса, екі лауазым атауын 
біріктіру арқылы лауазым атауын құру кәсіптер жіктеуішінде белгіленген 
тәртіпті бұзу болып табылатынына назар аударамыз.  

Бұл жағдайда штат кестесіне екі лауазым енгізілуі керек, ал оларды 
біріктіретін қызметкер 105-бапқа сәйкес Еңбек кодексі кәсіптерді 
(лауазымдарды) біріктіргені үшін қосымша ақы алуы керек.  

Бұл кәсіптердің жіктеуішінде сызықша арқылы көрсетілген және бір 
лауазымның белгіленген кодификацияланған атауы болып табылатын қос 
лауазымдарға қолданылмайды, мысалы, слесарь-электрик, хатшы-машинист 
және т. б. 

Сәйкестікті штаттық кестені құру және бекіту арқылы орнатуға болады. 
3.18-кесте - Штаттық кесте 

Р/н Лауазымы 
 

Кол-во Разряд Орнатылған 
разряд 

Шарттары 
еңбек 

1 Фабрика директоры 1 14-17 16 Қалыпты 
2 Бас технолог 1 12-14 12 Қалыпты 
3 Бас энергетик 1 12-14 12 Қалыпты 
4 Бас механик 1 12-14 12 Қалыпты 
5 Шебер 1 10-12 11 Қалыпты 
 ЖИЫНЫ 5    

 
Ауысым кестесін таңдау 

Фабрикалардың жұмыс режимі жыл бойы. Флотациялық 
фабрикалардың негізгі бөлімшелерінің (ұсақтау, флотациялау, 
сусыздандыру) жұмыс режимі 7 күндік аптада, тәулігіне 24 сағатта және 
жылына 357 күнде үздіксіз қабылданады (яғни, орташа есеппен 8 мереке 
күнін шегере отырып). Технологиялық жұмысшылардың жұмыс режимі 
жылжымалы кесте бойынша қабылданады.  

Ауысымдық кестелерді құру кезінде кесте бойынша жиынтық жұмыс 
уақыты мен қызметкерлердің осы санаты үшін белгіленген жұмыс 
аптасының орташа ұзақтығы (40 немесе 36 сағат) арасындағы сәйкестікті 
қамтамасыз ету қажет. 

Еңбек заңнамасымен жұмыс аптасының ұзақтығы 40 сағат белгіленген. 
өндірістің қалыпты жағдайлары үшін және зиянды және ауыр еңбек 
жағдайлары бар цехтарда 36 сағат.                 

Үздіксіз өндірістерде 8 сағаттық ауысыммен төрт сағаттық графиктер 
және 6 сағаттық ауысыммен бес сағаттық кестелер қолданылады. Бірінші 
жағдайда жұмыс күнінің ұзақтығымен салыстырғанда ауысым ұзақтығының 
артуы қосымша демалыс күндерімен өтеледі.   

Күндізгі қызметкерлер үшін, әдетте, бес күндік жұмыс аптасы (жұмыс 
аптасының ұзақтығы 41 сағат) және екі демалыс күні бойынша жұмыс кестесі 
ескеріледі.  

Әрі қарай, практика мәліметтері бойынша ауысымдық кестелер 
жасалады немесе төменде ұсынылғандардың бірі таңдалады.  
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Күндізгі қызметкерлер үшін, әдетте, бес күндік жұмыс аптасы (жұмыс 
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Әрі қарай, практика мәліметтері бойынша ауысымдық кестелер 
жасалады немесе төменде ұсынылғандардың бірі таңдалады.  

 
 

Ауысым ұзақтығы 8 сағат және цикл 20 күн болатын төрт сақиналы 
шығу кестесі.  

Жұмысшылардың тарифтік мөлшерлемелері 
Конвейерші Разряд Тарифная ставка 

Мельник (диірменші) 5 510 
Концентраторшы 6 610 
Сорғы машинисі 5 510 
Краншы 4 410 
Электрик 4 410 
БӨҚжА слесарі 5 510 
Слесарь-жөндеуші 5 510 
Эл. газбен дәнекелеуші 5 510 
Тазалаушы 6 610 
Тазалаушы 4 410 

 
Экономикалық бөлім. Жұмысшылар санын есептеу 

Технологиялық жұмысшылардың саны машиналар мен механизмдерге 
қызмет көрсетудің қолданыстағы нормалары және қызмет көрсетілетін 
жабдық бірліктерінің саны негізінде айқындалады 

Байыту фабрикасы жұмысшыларының санын есептеу деректері 3.19-
кестеде келтірілген 

3.19-кесте - Жұмысшылардың келу санын есептеу 
Атауы Ауысымға 

қызмет 
көрсету 
нормасы 

Кол-во 
бірлік-ц 
қызмет 
көрсету 

Саны 
тәулігіне 

см. 

Келу 
саны 

Келу 
саны 

Диірмен  машинисі 0,15 3 3 1 3 
Ұсатқыш машинисі 0,11 3 3 1 3 
Диірмен операторы - - 2 1 2 
Лаборант 0,24 1 2 1 2 
Аппаратшы  0,3 1 2 1 2 
Электргазбен дәнекерлеуші - - 2 1 2 
Цех бастығы - - 3 1 3 

Жиыны     17 
 

  Байыту фабрикасының өндірістік бағдарламасын есептеу 
Өндірістік бағдарламаны талдау өндіріс көлемі, концентрат, металл 

шығару, кенді қайта өңдеу, номенклатура, ассортимент, өнімнің 
(концентраттардың) сапасы және фабрика жұмысының ырғақтылығы 
бойынша жүргізіледі. 

Талдау жоспарды орындауға әсер ететін факторларды анықтауда және 
өндіріс резервтерін анықтауда фабриканың өнім шығару жұмысын бағалауды 
мақсат етеді. 
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Талданатын кезеңде (тоқсан, жыл, ай) өндірістің жалпы жоспарын 
орындау. 

Өнімнің жалпы көлемі Тауарлық өнім немесе таза өнім сияқты 
индикаторды сипаттайды. 

Жоспардың орындалуына келесі факторлар әсер етеді: 
 негізгі номенклатура бойынша жоспарды орындау, т; 
 өнім (концентраттар) сапасы бойынша жоспарды орындау, мың тг 

Өзара байланысты факторлардың мынадай формуламен өрнектеледі 
мың тг 

ТП = Н∙Ц. 
Факторлардың әрқайсысының сандық әсері ауыстыру әдісімен 

анықталады, мың теңге 
- негізгі номенклатура жоспарынан ауытқулар, мың тг 
 ±ΔТПн = (±ΔН1 ± ΔН2 ±)∙Цс.в.п - орташа өлшенген бағамен сипатталатын 
өнім сапасының ауытқуы, мың тг 
±ΔТПц = ±ΔЦ∙(Н1ф + Н2ф +…), 
мұндағы ±ΔН1; ±ΔН2  - негізгі номенклатураның абсолютті ауытқуы 
H1ф, Н2ф, … – негізгі номенклатура бойынша өнімнің нақты шығарылуы 
±ΔЦ  –орташа өлшенген бағаның ауытқуы (Цс.в. ф. – Цс.в.п); 
Цс.в.п, Цс.в.ф  - өнім сапасын талдаудан алынған орташа өлшенген бағалар. 
Жиынтық әсері, мың тг 

±ΔТП = ±ΔТПц ± ΔТПн = ТПф – ТПп. 
 

 Өндірістік жұмысшылардың жалақысын есептеу 
Операцияға кесімді баға мына формула бойынша есептеледі: 
Ред. = Сч · T                                                                                     (2.1) 

Ред. = 230 теңге.   (22 жұм. күн · 8 сағаттық жұмыс күні) = 40480 теңге. 
Мұндағы Сч - сағаттық тарифтік мөлшерлеме, теңге; T-операцияға арналған 
уақыт нормасы 

Негізгі жалақы-бұл өңделген уақытты төлеу және формула бойынша 
есептеледі: 

Зо = Зт + Зт · Д/100%                                                                          (2.2) 
Зо = 40480*12%/100% = 4857,6 тенге Зо = 40480 + 4857,6 = 45337,6. 

Мұндағы Зт-бағдарламаны дайындауға арналған тарифтік жалақы 
Д-пайызбен қосымша ақылар 
Қосымша жалақыда жұмыс істемеген уақыт төлемі (демалыс төлемі және т. 
б.) ескеріледі.): 

Здоп. = 45337 · 15%/100% = 6800тенге.                                           (2.3) 
Әлеуметтік мұқтаждықтарға аударымдар негізгі және қосымша жалақы 
сомасынан % - бен айқындалады: 

Осн = (Зо + Здоп.) ·Сн.                                                                                                                      (2.4) 
Осн = (45337 + 6800,5) * 0,35 = 18240,12 тенге 

Мұнда Сн. - Әлеуметтік қажеттіліктерге аударымдар пайызы 
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3.20-кесте - Жалақы қоры 
Атауы Кол-

во 
Тариф-

тік 
ставка 

Эф. қоры Тариф Сыйлық 
25% 

Қосымша 
ақы 15% 

Барлығы 

часы Жыл 
Диірменші машинисі 2 500 1522 3044 1522000 380500 228300 2130800 
Ұсатқыш машинисі 1 600 1522 1522 913200 228300 136980 12780480 
Диірмен операторы 1 550 1522 1522 837100 209275 125565 1171940 
Лаборант 3 450 1522 4566 2054700 513675 308205 2876580 
Аппаратшы 2 500 1522 3044 1522000 380500 228300 2130800 
Электргазбен 
дәнекерлеуші 

1 540 1522 1522 821880 205470 123282 1150632 

Цех бастығы 1 900 1522 1522 1369800 342450 205470 1917720 
  Жиыны: 24158952 
  1 адамға/жылға 2196268 
  1 адамға/айға 183022 

   
Негізгі жабдықтар мен қосалқы жабдықтардың құнын есептеу 

 
3.21-кесте - Жабдық құнын есептеу 

Жабдықтың атауы және 
қысқаша сипаттамасы 

Саны  Құны Аморти
зацияға 
шыға-
рылған 
жылдық 
норма. 

 % 

Амортиза-
цияға 

шығарыл- 
ған жылдық 

сумма.  
мың теңге 

Бірлік, 
мың 
теңге 

Барлы-
ғы мың 
теңге. 

1 2 3 4 5 6 
Негізгі технологиялық жабдық      
Скуббер-дезиндегратор 
3600×7800 

1 6670 6,67 12,8 753,8 

Ø100 Гидроциклоны 14 1920 26,88 33,0 8870,4 
Концентрациялық стол СКО-
30 және т. б. 

12 11000 132,0 16,8 22176,0 

Негізгі технологиялық 
жабдықтың жиыны 

    31800,2 

Ұсақ және есепке алынбаған 
жабдықтар 10-15% 

    3180 

Монтаждау жұмыстары (8-
10%) 

    2544,0 

Қосалқы бөлшектер (2%)     636 
Көлік шығындары (5%)     1590 
КИПиА (12%)     3816,0 
Басқа шығыстар (1,25%)     397,5 
Жабдықтың жалпы құны     43963,7 

 
 



298
 

 

  Амортизация құнын есептеу 
Кәсіпорынның негізгі өндірістік қорлары-бұл өзінің табиғи формасын 

сақтай отырып, көптеген өндірістік циклдерге қатысатын Еңбек 
құралдарының құндық көрінісі. 

Негізгі қорлардың тозуы сомасы өнімнің өзіндік құнына енгізілетін 
амортизацияның белгіленген нормалары бойынша ескеріледі. Өнімді 
сатқаннан кейін есептелген тозу жаңа күрделі салымдарға арналған арнайы 
амортизациялық қорда жинақталады. 

Негізгі жабдық бойынша амортизациялық аударымдар осы жабдықтың 
құнынан амортизация нормасы бойынша айқындалады. 

Амортизациялық аударымдардың мөлшерін мына формула бойынша 
анықтаймыз 
 
 
мұнда амортизация нормасы, %; 
Фв - жабдық бірлігінің теңгерімдік құны, теңге; 
n - бір типті жабдық бірліктерінің саны. 
43963,7·20%=8792,34 мың теңге амортизация сомасы 

  
 Материалдық шығындарды есептеу 

Шикізат және негізгі материалдар" деген бөлімде шикізатқа (өз 
өндірісінің жартылай фабрикаттарын қоса алғанда) және өндірілетін өнімнің 
құрамына кіретін, оның негізін құрайтын немесе оны дайындау кезінде 
қажетті компоненттер болып табылатын материалдарға (ферроқорытпалар, 
қоспалайтын қоспалар және т.б.) арналған шығындар 
көрсетіледі.Материалдық шығындардың жиынтығы кесте бойынша 360.7 
мың теңгені құрайды 

Осы бапқа минералдық-шикізат базасын молайтуға, жерді 
рекультивациялауға аударымдар, Табиғи ресурстар үшін төлемақы және 
басқа да осындай шығыстар жатады. 

 
Материалдардың саны мен құнын есептеу 

 
3.22-кесте - Жылдық өнімділік-766500 тонна 

№ Атауы едизм жылдық 
Шығыс 
кол-во 

бағас
ы 

сомасы Кокстың меншікті 
шығыны: 

1 тонна кенге 
Кол-во сомасы 

1 Руда тонна 3780,9 7-30 27800 1,0 356,4 
2 КУ кг 856 732 626 0,0024 1,75 
3 Т-66  200 70 14 0,00005 0,035 
4 Күкірт қышқылы  200 30 6 0,00005 0,015 
5 Әк тонна 4000 80 80 0,001 0,08 
6 Болат шарлар тонна  240 216 0,0024 0,576 
7 Футеровочная Болат тонна 1100 655,4 720,9 0,0029 1,90 
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мың теңгені құрайды 

Осы бапқа минералдық-шикізат базасын молайтуға, жерді 
рекультивациялауға аударымдар, Табиғи ресурстар үшін төлемақы және 
басқа да осындай шығыстар жатады. 

 
Материалдардың саны мен құнын есептеу 

 
3.22-кесте - Жылдық өнімділік-766500 тонна 

№ Атауы едизм жылдық 
Шығыс 
кол-во 

бағас
ы 

сомасы Кокстың меншікті 
шығыны: 

1 тонна кенге 
Кол-во сомасы 

1 Руда тонна 3780,9 7-30 27800 1,0 356,4 
2 КУ кг 856 732 626 0,0024 1,75 
3 Т-66  200 70 14 0,00005 0,035 
4 Күкірт қышқылы  200 30 6 0,00005 0,015 
5 Әк тонна 4000 80 80 0,001 0,08 
6 Болат шарлар тонна  240 216 0,0024 0,576 
7 Футеровочная Болат тонна 1100 655,4 720,9 0,0029 1,90 

 
 

  Цех шығындарын есептеу 
18577,93 жұмысшылардың жалақысы 
230% цехтық 
24158952*230%=55565,6 мың теңге 

  Пайдалану шығындарын есептеу 
Электр жабдығы бойынша амортизациялық аударымдар (Агод) мынадай 
формула бойынша бастапқы баланстық құннан пайызбен айқындалады:  

Агод=ФНа/100     (2.5) 
Мұнда жабдықтың әрбір түрі үшін амортизациялық аударымдардың нормасы 
(%) кәсіпорынның деректері бойынша қабылданады.  
Ф-негізгі қорлар 

Агод = 7000·20/100=1400 теңге (ысырманың құнынан) 
Агод = 24000·20/100=4800 теңге (сорғы құнынан) 

Агод = 97000·20/100=19400 теңге (басқару құнынан) 
        Жабдық үшін амортизацияны есептеу амортизация нормасы бойынша 
жүргізіледі. 

Алынған деректер 3.23-кестеге енгізіледі. 
3.23-кесте-Амортизациялық аударымдар 

№ Жабдық түрі Баланстық 
құны, теңге 

Амортиза-
ция норма-

сы, % 

Амортизация-
лық аударым-

дар, теңге 
1 Диірмен 7000 20 1400 
2 Диірмен 24000 20 4800 
3 Елекке. 97000 20 19400 
4 Өлшеу аспаптары (монометрлер, 

термометрлер) 
2500 15 375 

5 Тексеру клапандары 9100 15 1365 
6 Таспалы конвейер 105300 20 21060 
7 Таспалы конвейер 1100000 15 165000 
8                                                                                  Болат құбырлар 2600000 10 260000 
9 Ауа жылытқышы (ВЗП) 560000 15 84000 

10 Цистерналар 1900 10 190 
Барлығы 557590 

 
Өзін-өзі тексеруге арналған сұрақтар мен тапсырмалар 

1. Байыту фабрикасының қызметін ұйымдастыруды түсіндіріңіз? 
2. Байыту фабрикасының ұйымдастыру-басқару құрылымының схемасын 

айтып беріңізші? 
3. ТБАЖ-да басқарудың құрылымдық сұлбасын айтып беріңізші? 
4. Қазіргі заманғы байыту фабрикасына техникалық қызмет көрсетуді 

ұйымдастыру схемасын түсіндіріңіз? 
5. Кен байыту өндірісінің нарық жағдайындағы экономикалық қызметін 

түсіндіріңіз?  
6. Өндірістік қорларды анықтаңыз және тізімдеңіз? 
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7. Негізгі құралдардың құрылымы мен құрылымын түсіндіреді ме? 
8. Негізгі қорлардың есебі мен бағалауын атаңыз? 
9. Негізгі қорлардың тозуы мен амортизациясы дегеніміз не? 
10. Айналым қаражаттарының жіктелуі мен құрылымын айтыңыз? 
11. Айналым қаражатын пайдаланудың қандай көрсеткіштерін білесіз? 
12. Тау-кен байыту кәсіпорындары кадрларының сипаттамасын, 

сыныптамасын және құрамын айтып берші? 
13. Тау-кен кәсіпорындарындағы еңбек және демалыс режимін 

түсіндіріңіз? 
14. Тау-кен кәсіпорындарындағы еңбекақы туралы айтып берсеңіз? 
15. Расскажитепонятие, топтау, жіктеу себестоимостипродукции? 
16. Өзіндік құнның өзгеруіне әсер ететін факторлар, өзіндік құнның 

төмендеу жолдары? 
17. Пайда мен кірістіліктің не екенін түсіндіріңіз?  
18. Байыту фабрикаларының техникалық-экономикалық көрсеткіштерін 

атаңыз?  
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7. Негізгі құралдардың құрылымы мен құрылымын түсіндіреді ме? 
8. Негізгі қорлардың есебі мен бағалауын атаңыз? 
9. Негізгі қорлардың тозуы мен амортизациясы дегеніміз не? 
10. Айналым қаражаттарының жіктелуі мен құрылымын айтыңыз? 
11. Айналым қаражатын пайдаланудың қандай көрсеткіштерін білесіз? 
12. Тау-кен байыту кәсіпорындары кадрларының сипаттамасын, 

сыныптамасын және құрамын айтып берші? 
13. Тау-кен кәсіпорындарындағы еңбек және демалыс режимін 

түсіндіріңіз? 
14. Тау-кен кәсіпорындарындағы еңбекақы туралы айтып берсеңіз? 
15. Расскажитепонятие, топтау, жіктеу себестоимостипродукции? 
16. Өзіндік құнның өзгеруіне әсер ететін факторлар, өзіндік құнның 

төмендеу жолдары? 
17. Пайда мен кірістіліктің не екенін түсіндіріңіз?  
18. Байыту фабрикаларының техникалық-экономикалық көрсеткіштерін 

атаңыз?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ГЛОССАРИЙ 
 

Пайдалы қазбалар - материалдық өндіріс саласында тиімді 
пайдалануға болатын органикалық емес және органикалық шыққан жер 
қыртысының табиғи минералды түзілімдері.  

Пайдалы қазбалар - бұл адамның пайдалануы үшін жер қойнауынан 
алынған қатты, сұйық және газ тәрізді заттар.  

Кендер пайдалы қазбалар деп аталады, олардың құрамында технология 
мен техниканың қазіргі жағдайында оларды алу экономикалық тұрғыдан 
тиімді болуы үшін жеткілікті мөлшерде құнды компоненттер бар. 

Бастапқы қалыптасу орнында орналасқан және тау жыныстарының 
жалпы массивінде орналасқан кендер деп аталады. 

Шашыранды - бұл бастапқы бастапқы кен орындарының кендерінің 
ыдырауы және бастапқы кендерден алынған материалдың қайталама 
шөгінділері нәтижесінде пайда болған қайталама кен орындары. 

Пайдалы қазбаларды байыту - осы техникалық-экономикалық 
жағдайларда практикалық құндылығы жоқ бағалы компоненттерді алу және 
бос жыныстар мен зиянды қоспаларды алып тастау мақсатында минералдық 
шикізатты механикалық қайта өңдеу процестерінің жиынтығы. 

Құнды компоненттер - бұл жеке химиялық элементтер немесе 
минералдар, олар пайдалы қазбаларды құрайды және оларды әрі қарай 
пайдалану үшін қызығушылық тудырады. 

Ілеспе компоненттер - бұл пайдалы қазбаларда салыстырмалы түрде 
аз мөлшерде кездесетін, негізгі құнды компонентпен бірге тәуелсіз немесе 
күрделі өнімге байыту кезінде бөлінетін және одан әрі металлургиялық 
балқыту немесе химиялық өңдеу процесінде алынатын құнды химиялық 
элементтер мен жеке минералдар. 

Пайдалы қоспалар жеке химиялық элементтер немесе олардың табиғи 
қосылыстары деп аталады, олар аз мөлшерде минералдың құрамына кіреді 
және оның сапасын жақсарта отырып, негізгі құнды компонентпен бірге 
бөлініп, қолданыла алады. 

Зиянды қоспалар - бұл пайдалы қазбалардағы және алынған құнды 
компоненттердің сапасына теріс әсер ететін жеке элементтер мен табиғи 
химиялық қосылыстар. 

Бос жыныс - құрамында құнды компоненттері жоқ минералдар. 
Концентраттар - белгілі бір құнды компоненттің негізгі мөлшері 

шоғырланған өнімдер.  
Аралық өнімдер - пайдалы қазбаларды байыту кезінде алынатын және 

бос жыныстың дәндері бар пайдалы компоненттері бар дәндер қоспасы 
болып табылатын өнімдер.  

Қалдықтар - бос жыныстың, зиянды қоспалардың және пайдалы 
компоненттің аз (қалдық) мөлшері шоғырланған өнімдер. 

Өнімді алу - бұл концентратқа аударылған пайдалы компонент 
мөлшерінің пайызбен көрсетілген кендегі мөлшеріне қатынасы. 
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Шығару дегеніміз - байыту өнімінің массасының пайызбен 
көрсетілген қайта өңделген кеннің массасына қатынасы. 

Байыту фабрикалары байыту әдістерімен пайдалы қазбаларды 
өңдейтін және олардан құнды компоненттердің көп мөлшері мен зиянды 
қоспалардың аз мөлшері бар бір немесе бірнеше тауарлық өнімдерді 
шығаратын өнеркәсіптік кәсіпорындар деп аталады. 

Технологиялық схема байыту фабрикасында пайдалы қазбаларды 
өңдеу бойынша технологиялық операциялардың реттілігі туралы 
мәліметтерді қамтиды. 

Елеп талдау - әр түрлі мөлшердегі тесіктері бар стандартты електерде 
сусымалы материалды себу.  

Ұсақтау - бұл қатты кристалдардың ішкі адгезия күштерін еңсеретін 
сыртқы күштердің әсерінен оларды жою арқылы кен бөліктерінің мөлшерін 
азайту процесі. 

Ыдырау - әлсіз цементтелген жыныстар түрінде, негізінен сазды. 
Ұсақтау (немесе ұнтақтау) дәрежесі кесек материалды бұзу 

процесінде іріліктің қысқару дәрежесін көрсетеді. 
Ұнтақтау - бұл соққы, қысу, ығысу, абразия сияқты механикалық 

күштерді қолдана отырып, материалдың мөлшерін ұнтақ күйіне дейін азайту 
процесі. 

Футеровка - беттерді ықтимал механикалық немесе физикалық 
зақымданудан қорғауды қамтамасыз етуге арналған арнайы әрлеу.  

Пульпа - бұл минералды бөлшектер мен судың қоспасы, онда қатты 
бөлшектер тоқтап, су көлемінде біркелкі бөлінеді. 

Массасы бойынша пульпадағы қатты зат - бұл қатты заттың 
массасына қатынасы, онда қатты заттың мөлшері болады. 

Елеу - калибрленген тесіктері бар елеуіш беттерде сусымалы 
материалдарды ірілігі бойынша бөлу процесі. 

Елеуіш - қатты кесек материалды фракциялар бойынша бөлуге 
арналған арнайы жабдықтың бір түрі. 

Жіктеу дегеніміз - әр түрлі мөлшердегі дәндердің гравитациялық күш 
(гравитациялық жіктеу) немесе центрифугалық күш (центрифугалық жіктеу) 
өрістеріндегі құлау жылдамдығының айырмашылығына негізделген 
сұйықтықты (немесе газды) бөлу процесі. 

Жіктеуіш - ұсақталған материалдарды дәннің ірілігі, тығыздығы, 
пішіні бойынша сыныптарға бөлуге арналған аппарат.  

Гидроциклон - құрамдас бөлшектердің тығыздығымен немесе 
ірілігімен ерекшеленетін түйіршікті материалдарды сұйық ортада бөлуге 
арналған аппарат.  

Бөлу - қатты материалдардың гетерогенді бөлшектерінің, әртүрлі 
тығыздықтағы сұйықтықтардың, эмульсиялардың, қатты бөлшектердің 
суспензиясының немесе газдардағы, булардағы, екі фазалы ортадағы 
тамшылардың қоспаларын бөлу. 
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Шығару дегеніміз - байыту өнімінің массасының пайызбен 
көрсетілген қайта өңделген кеннің массасына қатынасы. 

Байыту фабрикалары байыту әдістерімен пайдалы қазбаларды 
өңдейтін және олардан құнды компоненттердің көп мөлшері мен зиянды 
қоспалардың аз мөлшері бар бір немесе бірнеше тауарлық өнімдерді 
шығаратын өнеркәсіптік кәсіпорындар деп аталады. 

Технологиялық схема байыту фабрикасында пайдалы қазбаларды 
өңдеу бойынша технологиялық операциялардың реттілігі туралы 
мәліметтерді қамтиды. 

Елеп талдау - әр түрлі мөлшердегі тесіктері бар стандартты електерде 
сусымалы материалды себу.  

Ұсақтау - бұл қатты кристалдардың ішкі адгезия күштерін еңсеретін 
сыртқы күштердің әсерінен оларды жою арқылы кен бөліктерінің мөлшерін 
азайту процесі. 

Ыдырау - әлсіз цементтелген жыныстар түрінде, негізінен сазды. 
Ұсақтау (немесе ұнтақтау) дәрежесі кесек материалды бұзу 

процесінде іріліктің қысқару дәрежесін көрсетеді. 
Ұнтақтау - бұл соққы, қысу, ығысу, абразия сияқты механикалық 

күштерді қолдана отырып, материалдың мөлшерін ұнтақ күйіне дейін азайту 
процесі. 

Футеровка - беттерді ықтимал механикалық немесе физикалық 
зақымданудан қорғауды қамтамасыз етуге арналған арнайы әрлеу.  

Пульпа - бұл минералды бөлшектер мен судың қоспасы, онда қатты 
бөлшектер тоқтап, су көлемінде біркелкі бөлінеді. 

Массасы бойынша пульпадағы қатты зат - бұл қатты заттың 
массасына қатынасы, онда қатты заттың мөлшері болады. 

Елеу - калибрленген тесіктері бар елеуіш беттерде сусымалы 
материалдарды ірілігі бойынша бөлу процесі. 

Елеуіш - қатты кесек материалды фракциялар бойынша бөлуге 
арналған арнайы жабдықтың бір түрі. 

Жіктеу дегеніміз - әр түрлі мөлшердегі дәндердің гравитациялық күш 
(гравитациялық жіктеу) немесе центрифугалық күш (центрифугалық жіктеу) 
өрістеріндегі құлау жылдамдығының айырмашылығына негізделген 
сұйықтықты (немесе газды) бөлу процесі. 

Жіктеуіш - ұсақталған материалдарды дәннің ірілігі, тығыздығы, 
пішіні бойынша сыныптарға бөлуге арналған аппарат.  

Гидроциклон - құрамдас бөлшектердің тығыздығымен немесе 
ірілігімен ерекшеленетін түйіршікті материалдарды сұйық ортада бөлуге 
арналған аппарат.  

Бөлу - қатты материалдардың гетерогенді бөлшектерінің, әртүрлі 
тығыздықтағы сұйықтықтардың, эмульсиялардың, қатты бөлшектердің 
суспензиясының немесе газдардағы, булардағы, екі фазалы ортадағы 
тамшылардың қоспаларын бөлу. 

 
 

Пайдалы қазбаларды гравитациялық байыту - минералдар бос 
жыныстардан олардың тығыздығы мен бөлшектердің мөлшерінің 
айырмашылығы есебінен бөлінетін ауырлық күшінің әсерін пайдалануға 
негізделген пайдалы қазбаларды байыту процесі мен технологиясы. 

Пайдалы қазбаларды флотациялау (франц. әріптер.  -  су бетінде 
жүзу) - бөлінетін минералдар бетінің физика-химиялық қасиеттеріндегі 
айырмашылыққа негізделген бөлу процесі.  

Пайдалы қазбаларды магнитті байыту - түрлі магнитті 
сезімталдыққа ие минералды бөлшектерге магнит өрісінің әсеріне 
негізделген пайдалы минералдарды бос жыныстардан және зиянды 
қоспалардан бөлу тәсілі.  

Коагуляция (лат.– коагуляция, қоюлану), сондай-ақ қартаю-
коагуляциялық құрылымдар түзе отырып, ілінісу күштерінің әсерінен 
дисперсті жүйелердің ұсақ бөлшектерін үлкенге біріктіру. 

Адсорбция - басқа заттың беткі қабатындағы кез - келген заттың 
молекулаларының немесе иондарының қоюлануы немесе шоғырлануы. 

Аэрация  -  флотациялық қойыртпақты ауамен қанықтыру. 
Кеннің заттық құрамы - химиялық, минералогиялық, електік және 

рационалды талдаумен өндірілетін кеннің толық сипаттамасы. 
Диэлектрлік бөлу - минералогиялық зерттеу үшін қолданылатын 

процесс диэлектрлік тұрақты минералдардың айырмашылығына негізделген. 
Гравитациялық байыту индексі - гравитациялық байыту мүмкіндігін 

анықтайтын шкаласы бар көрсеткіш. 
Квадраттау - сынаманы қысқарту әдісі. 
Класс - белгілі бір мөлшерде елек немесе елек талдауының өнімі. 
Суспензия - ұсақ ұнтақталған ауырлатқыштың сумен механикалық 

қоспасы. 
Технологиялық сынамалау - сынамаларды іріктеу, өңдеу және 

зерттеу жөніндегі жұмыстардың жиынтығы. 
Ұсақтау (ұсақтау сапасы) тегістеу денелерінің беткі қабатының 

олардың көлеміне (V) қатынасына тікелей байланысты – бұл арақатынастың 
мәні неғұрлым үлкен болса, соғұрлым ұсақтау, яғни ұнтақтау тиімдірек 
болады. 
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