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Алғы сөз 
 

Химиялық талшықтар мен жіптер көбінесе ұлттық экономиканың 
шикізат базасын айқындай отырып, Қазақстан Республикасының химиялық 
кешенінің маңызды өнімдерінің бірі болып табылады. Отандық өндірісті 
қолдау мақсатында 2019-2021 жылдарға арналған жеңіл өнеркәсіпті дамыту 
жөніндегі Жол картасын іске асыру шеңберінде жеке шикізат базасын 
нығайту жөніндегі іс-шаралар көзделген. Бұл мақта талшығын, жүнді қайта 
өңдеуді ынталандыру, жасанды және синтетикалық материалдар өндірісін 
ұйымдастыру және т.б. [1]. 

Қазіргі уақытта Қазақстан Республикасындағы саланың кәсіпорындары 
Түркістан облысындағы International Сомрапу of Cotton (ICC) мақта өңдеу 
зауытының жобасы, Қостанай қаласындағы «Химволокно» ЖШС, Қостанай 
қаласындағы «Фабрика Нетканых Материалов S.M.F. – System» компаниясы 
ЖШС, оның негізгі өнім түрі геотекстиль алу және т.б. болып табылады [2], 
[3]. ICC жобасы индустрияландыру картасына және «Бизнестің жол картасы– 
2020» бизнесті қолдау мен дамытудың бірыңғай бағдарламасы өңірлерінің 
кәсіпкерлікті қолдау картасына енгізілген [4], [5]. 

Қазақстан Республикасында химиялық талшықтар өндірісі–болашағы 
зор жас, қарқынды дамып келе жатқан сала. 

Осы оқу құралы 0811000 «Химиялық талшықтар өндірісі» мамандығы 
бойынша өзектендірілген үлгілік оқу жоспарына сәйкес әзірленген. 

Оқу құралында химиялық талшықтарды алу процестерінің қысқаша 
мазмұны, өндіріс жабдықтарының құрылымы мен жұмыс істеу принципі, 
практикалық жұмыстарды жүргізу бойынша әдістемелік материалдар, 
Бақылау-өлшеу материалдары бар. 

Аталған оқу құралының мақсаты иіру өндірісінің технологиялық 
параметрлерінің сақталуын бақылау шарттарын қарастыру, сыналатын 
жабдықтың сенімділік дәрежесін талдау, жаңа өнімнің сынақтарын 
ұйымдастыру және өткізу, химиялық талшықтарды алудың технологиялық 
жабдығының жұмыс істеу принципі, өндіріс қызметінің тиімділігін бағалау 
болып табылады, бұл білім алушыларға «Химиялық талшықтар өндірісі» 
мамандығы бойынша білім беру бағдарламасын меңгеруге көмектеседі. 

Мақсатқа жету үшін оқу құралында келесі бөлімдер қарастырылған: 
1. Иіру өндірісінің технологиялық процесін басқару және бақылау. 
2. Технологиялық жабдықтар мен жаңа өнімдерді сынау. 
3. Технологиялық процестерді жобалау және модельдеу. 
4. Құрылымдық бөлімшенің жұмысын ұйымдастыру. 
«Химиялық талшықтар өндірісі» оқу құралының міндеті бәсекеге 

қабілетті, жауапты және құзыретті, өз кәсібін еркін меңгерген, мамандығы  
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бойынша тиімді жұмыс істеуге қабілетті, тұрақты кәсіби өсуге, Әлеуметтік 
және кәсіби ұтқырлыққа дайын маман дайындау болып табылады. 

Оқу құралының теориялық бөлімдерінде химиялық талшықтарды алуға 
арналған теориялық материалдар қысқаша түрде ұсынылған, оқулықтың 
практикалық - бағытталған бөлігі осы тақырып бойынша практикалық 
тапсырмалар мен бақылау сұрақтарын қамтиды. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Бұл сызбадахимиялық талшықтар өндірісінің техник-технологын 

дайындауға арналған кәсіби модульдер көрсетілген. Курсты игерудің 
ұсынылған дәйектілігі – төменнен жоғары. Шеберлік деңгейі курс сызбасы 
бойынша жылжытылған сайын жоғарылайды. 
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1 ТАРАУ. ИІРУ ӨНДІРІСІНІҢ ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ПРОЦЕСІН 
БАСҚАРУ ЖӘНЕ БАҚЫЛАУ  

 
Мақсаты: 
Осы модульден өткеннен кейін студенттер: 
1. Химиялық процестерді жүргізудің және оларды өндірістік 

жағдайларда басқарудың оңтайлы шарттарын анықтау. 
2. Химиялық талшықтар мен иіру өндірісінің технологиялық процесін 

бақылау. 
3. Зертханалық жағдайда жіптердің сапасын тексеру. 
4. Өндірістің техникалық-экономикалық көрсеткіштерін есептеу. 
 
Осы модульде ұсынылған тақырыптар: 
1.1. Химиялық талшықтарды алу технологиясының негіздері. 
1.2. Талшықтардың сапасын сынаудың техникалық талаптары мен 

әдістері. 
1.3. Иіру өндірісінің технологиялық операцияларының физика – 

химиялық негіздері. 
1.4. Өндірісті бақылаудың зертханалық және автоматтандырылған 

әдістері. 
1.5. Технологиялық процестерге қойылатын қауіпсіздік техникасының 

жалпы талаптары. 
 
Кәсіби терминдер 

Жіп 
Талшық 
Қарапайым жіп 
Құрама жіп 
Техникалық жгут 
Моножіп 
Иіру ерітіндісі немесе балқыма 
Талшықты қалыптау 

Қопсыту 
Араластыру 
Тарау 
Таспаларды қосу және созу 
Иіру 
Жіптің сызықты тығыздығы 
Жіптің бұралу саны 
Сабау дәрежесі 

 
Шолу 
«Химиялық талшықтар өндірісі» мамандығы бойынша техник-технолог 

химиялық талшықтар алу технологиясының негіздерін және иіру өндірісінің 
технологиялық процесінің принциптерін түсінуі тиіс. Иіру өндірісін 
автоматтандыру сызбасын бақылау мен реттеудің автоматты құралдарының 
құрылысын түсіне отырып, техник-технолог дайын өнімнің сапасын сәтті 
басқара алады, талшықтар алудың жаңа технологияларын әзірлеп, 
қолданыстағы технологияларын жетілдіре алады және иіру өндірісіне 
техникалық бақылау жүргізе алады. 
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Қажетті оқу материалдары 
Жазуға қажетті құралдар (қалам, қарындаш), сызғыш, транспортир, 

өшіргіш, ватман. 
Қазіргі заманғы оқу материалдары: компьютер, электрондық ресурстар, 

цифрлық электрондық материалдар, оқыту бағдарламалары және т. б. 
 
Алдын ала талаптар: 
Осы модульмен жұмыс басталар алдында кәсіптік дағдыларды игеру 

үшін білім алушыларға «0811032 – Қоюшы» және «0811022 – Жіп ораушы» 
біліктіліктері бойынша кәсіптік модульдерді меңгеру ұсынылады. 

 
Кіріспе 
Үшінші мыңжылдықтың басында химиялық талшықтар өндірісі 

әлемдік өнеркәсіптің маңызды салаларының біріне айналды. Соңғы жылдары 
оларға негізделген талшықтар мен талшықты материалдарды жасаудағы жаңа 
маңызды тенденциялар байқалды, бұл тоқыма материалдары мен олардан 
жасалған бұйымдарға деген қажеттілікті қанағаттандыру мүмкіндіктерін 
айтарлықтай өзгертеді. Химиялық талшықтардың дәстүрлі түрлерінің 
қасиеттері мақсатты түрде өзгертіліп, талшықтар мен талшықты 
материалдардың түбегейлі жаңа түрлері пайда болады. Синтетикалық 
талшықтарды қоса алғанда, берілген техникалық сипаттамалары бар жоғары 
сапалы полимерлердің шығарылу көлемін ұлғайту ұзақ мерзімді кезеңге 
арналған еліміздің экономикалық және әлеуметтік дамуының негізгі 
міндеттерінің бірі болып табылады. Синтетикалық материалдардың өндірісі 
шикізаттың салыстырмалы түрде арзандығына, табиғи материалдардың 
бірдей мөлшерін өндіруге қарағанда материалдық, еңбек және энергия 
ресурстарының аз шығынына, оларды өндірудің қарапайым технологиясына 
байланысты. Табиғи, жасанды және синтетикалық талшықтар тоқыма 
материалдары мен тұрмыстық және техникалық мақсаттағы бұйымдарды 
жасауға негіз болып табылады. 

 
1.1 Химиялық талшықтарды алу технологиясының негіздері 
 
1.1.1 Химиялық талшықтардың жіктелуі 
 
Халық шаруашылығының әртүрлі салаларында тұрмыстық және 

техникалық мақсаттағы маталарды, трикотажды, белдіктерді, желілерді 
өндіру үшін, арматураланған пластиктерді өндіру үшін пайдаланылатын 
талшықты шикізаттың барлық алуан түрлілігі екі үлкен топқа – жіптер мен 
талшықтарға бөлінеді (МЕМСТ 30102-93 және МЕМСТ 27244-93 бойынша). 

Жіп–бұл тоқыма бұйымдарын жасау үшін қолданылатын көлденең 
өлшемдері, едәуір ұзындығы бар икемді және берік дене. 
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Талшық – бұл иірілген жіп, тоқыма және техникалық бұйымдар 
жасауға жарамды, ұзындығы шектеулі, шағын көлденең өлшемдері бар 
икемді және берік созылған дене. 

Қолдану саласына байланысты химиялық талшықтар құрама жіптер, 
талшықтар, техникалық жгуттар және моножіптер түрінде шығарылады. 

Қарапайым жіп дегеніміз – бойлық бағытта бұзылмай бөлінбейтін 
жалғыз жіп. 

Құрама жіп – тоқыма бұйымдарында тікелей қолдануға жарамды, 
бұралу немесе желімдеу арқылы өзара байланысқан екі немесе одан да көп 
қарапайым жіптерден тұрады. 

Талшық – (ескі атауы – «штапель талшығы») - көптеген қарапайым 
жіптердің қысқа сегменттері (штапельки). 

Техникалық жгут – иірім жіпті дайындауға арналған көлденеңінен 
жиналған қарапайым жіптердің үлкен көлемдегі жинағын білдіреді. 

Моножіп – бойлық бағытта бұзылмай бөлінбейтін, тоқыма және 
техникалық өнімдерде тікелей пайдалануға жарамды жалғыз жіп. 

Құрама жіптер өз кезегінде үш топқа бөлінеді: тоқыма, техникалық 
және кордтық. Тоқымаға негізінен халық тұтынатын бұйымдарды жасау үшін 
пайдаланылатын жіңішке жіптер, ал техникалық бұйымдарға техникалық 
бұйымдарды жасау үшін пайдаланылатын жіптер жатады. Кордқа 
(француздың corde сөзінен – арқан) резеңке техникалық бұйымдарды 
(шиналар, конвейерлік таспалар және т.б.) күшейту үшін қолданылатын 
жоғары беріктігі бар қалың бұралған жіптер мен иірімдер жатады.). 

Талшықтарға өте жоғары деформацияға төзімді полимерлер жатады. 
Мұндай полимерлер төмен ұзартулармен (10-50%), өте жоғары серпімді 
модульмен (3500 кгс/см2-ден астам) және жоғары созылу беріктігімен (<3500 
кгс/см2) сипатталады. Күшті молекулааралық әрекеттесуді қамтамасыз ете 
отырып, полимерлер жоғары кристалды және құрамында полярлы топтары 
болуы керек. Талшықтың жоғары кристалдығына қол жеткізу үшін оны 
механикалық түрде созады. Талшық түзетін полимерлер шынылау 
температурасының орташа мәндерімен сипатталады: өте жоғары Тст кезінде 
созу және үтіктеу қиынға түседі, ал төмен Тст бар талшықтан жасалған 
маталар қатты мыжылады. 

Шығу тегі мен алу әдісіне байланысты барлық талшықтарды үш топқа 
бөлуге болады: 

- табиғи талшықтар-табиғатта адамның тікелей қатысуынсыз 
қалыптасады, олар өсімдік (целлюлоза), жануар (ақуыз) және минералды 
болуы мүмкін; 
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- жасанды (жартылай синтетикалық) – табиғи заттарды өңдеу 
нәтижесінде алынған талшықтар: жасанды жібектің әртүрлі түрлері, 
штапельді талшық, казеин талшығы; 

- синтетикалық (тұтас синтетикалық) - мономерлерден синтезделген 
жоғары молекулалық химиялық қосылыстар. Оларға полихлорвинил, 
полиамид, ПАН-талшық, полиэфир, лавсан және басқа да талшықтар жатады 
[6]. 

Өсімдік тектес талшықтарды құрайтын негізгі зат-целлюлоза. Бұл 
қатты, қиын еритін зат, С6Н10О5 сілтемелерінен тұрады. Целлюлозадан басқа 
өсімдік талшықтарында балауыздар, майлар, ақуыздар мен бояғыштар және 
басқалар бар (1.1-сурет). 

 

 
 

1.1-сурет. – Табиғи талшықтардың жіктелуі 
 

Өсімдік талшықтары орналасуы мүмкін: 
 тұқым бетінде – мақта; 
 ұрықтың қабырғаларында – капок; 
 жеміс қабығында–койр; 
 ішіндегі сабақтарының – зығыр, кендір, жұт, кенаф; 
 жапырақтарда-абака, сисал, генекен, формий, юкка. 

Өсімдік талшықтарының ішіндегі ең көп кездесетін түрі -мақта мен 
зығыр. 

Жануарлардан шыққан табиғи талшықтар: жүн, табиғи жібек. Жүн-иіру 
қасиеттеріне сүтқоректілердің түкті жабыны. 

 
 

Табиғи талшықтардың жіктелуі 

Табиғи жоғарымолекулярлы  
қосылыстардан 

Табиғи  
талшықтар Табиғи 

органикалық  
емес 

қосылыстардан 

Өсімдіктен пайда болған 
Жануардан пайда 

болған Минералдан 
пайда болған 

Целлюлоза  
молекуласынан 

Кератин ақуызы  
молекуласынан 

Фиорин ақуызы  
молекуласынан 

Силикаттардан 

Өсімдіктердің  
сабағы 

Тұқымдардың  
беті 

Өсімдіктердің  
жапырағы 

Жемістердің 
қабығы 

Түкті  
жабыны 

Темірдің  
бөлінуі 

 
Қазбалар 

 
Мақта 

Зығыр,  
кендір, джут, 

кенаф 

 
Койр, 
капок 

Абака,  
сизаль, юкка, 

формиум 

 
Жүн 

 
Жібек 

 
Асбест 
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Жүн талшықтары табиғи ақуыз – кератин молекулаларынан тұрады. 
Жібек – жібек құрттың кейбір түрлерінің (тұт жібек құрты, емен жібек 

құрты) жібек беруші темірді бөлу өнімі . Табиғи жібек жіптері фиброин мен 
серициннің табиғи ақуыздарының полимерлерінен тұрады. 

Табиғи минералды талшық: асбест. Химиялық құрамы бойынша асбест 
магний, темір, кальцийдің сулы силикаттары болып табылады және тау 
жыныстарында тарамдар мен қатпарлар түрінде болады. 

Әлемдегі барлық химиялық талшықтарды екі үлкен топқа бөлуге болады 
(сурет.1.2). Бір класс-бұл адам синтездеген полимерлерден алынған 
синтетикалық талшықтар. Оларға полиамид, полиэфир, полиакрилонитрил, 
поливинилхлорид және полиолефин талшықтары жатады. Тағы бір класс 
табиғи жоғары молекулалық қосылыстарды химиялық өңдеу арқылы алынған 
жасанды талшықтардан тұрады. Талшықтардың бұл класына вискоза, 
мысаммиакты, ацетат және басқа да талшықтар жатады. 

 

 
 

1.2-сурет – Тоқыма талшықтарының түрлері 
 
Синтетикалық талшықтар, өз кезегінде, макромолекулалардың 

құрылымына байланысты екі топқа бөлінеді: гетеро-тізбекті және карбо-
тізбекті. Гетеротізбекті талшықтар полимерлерден алынады, олардың 
макромолекулаларында көміртегі атомдарынан басқа, олардың тізбегінде 
басқа элементтер бар, мысалы, оттегі, күкірт, азот және т. б. 

Карботізбекті талшықтар полимерлерден, тек көміртегі атомдарынан 
тұратын макромолекулалардың негізгі тізбектерінен алынады. 

 
 

 
Тоқыма талшықтары 

  

Өсімдік 

Жануар 

Минерал 

Ацетатты 

Вискозалық 

Мысаммиакты 

Жасанды  
талшықтар 

Синтетикалық 
талшықтар 

Полиэфирді 

Полиамидті 

Эластанды 

Полиакрилонтриналды 
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1.1.2 Химиялық талшықтарды алудың технологиялық процесінің 
жалпы сызбасы 

 
Қолданылатын шикізат түріне қарамастан химиялық талшықтарды 

өндірудің бүкіл технологиялық процесін төрт кезеңге бөлуге болады (1.3-
сурет.) [8]. 

 
Бастапқы шикізатты алу 

Дұрыс ерітіндіні немесе балқыманы дайындау 
Қалыптау 

Полимер 
балқымасынан 

қалыптау 

Полимер 
ерітіндісінен 

құрғақ 
қалыптау 

тәсілі 

Полимер 
ерітіндісінен 

дымқыл 
қалыптау 

тәсілі 

Дисперсті 
полимерлерден 

қалыптау 

 
Әртүрлі химиялық және механикалық операцияларды өткізу 

 
 

Тарту 
 

 
Әрлеу 

 
Термофиксация 

 
Пластификация 

 
1.3-сурет – Химиялық талшықтарды алудың технологиялық процесінің 

жалпы сызбасы  
 
Бірінші кезең – химиялық талшықтарды өндіруге жарамды шикізат 

алу. 
Табиғи түрде пайда болған полимерлерден алынған жасанды 

талшықтар үшін бірінші кезең - табиғатта бар материалдардан салыстырмалы 
түрде таза түрдегі полимерлерді шығару (мысалы, ағаштан целлюлоза 
өндіру, мақта талшықтарын тазарту, мақта целлюлозасын алу және т.б.). 
Синтетикалық талшықтар үшін бұл кезең мономерден бастапқы полимерді 
синтездеуден тұрады. 

Екінші кезең – талшықты қалыптастыру үшін иіру ерітіндісін немесе 
балқыманы дайындау. 

Талшықты тікелей қатты полимерден алу мүмкін емес. 
Макромолекулаларға үлкен қозғалғыштық беру үшін полимерді ерітеді, 
балқытады немесе жұмсартады. Сондықтан полимердің еруі немесе балқуы 
химиялық талшықтардың негізгі түрлерін өндірудің технологиялық 
процесінің міндетті кезеңі болып табылады. 

Кейбір полимерлі материалдар қол жетімді еріткіштерде ерімейді, бірақ 
олар еріген кезде ыдырайды. Мұндай талшықты құрайтын материалдар 
қыздыру арқылы пластикалық (жұмсартылған) күйге ауысады, содан кейін 
қалыптасады. 
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Егер полимер ерімесе және ыдырамай жұмсармаса, ол ерітіндіге 
ауысады. Ол үшін қолайлы еріткіш таңдалады. Көптеген полимерлер 
ацетонда, метанолда және басқа еріткіштерде ериді. Кейбір полимерлерді 
(мысалы, целлюлозаны) ерітіндіге ауыстыру үшін алдын-ала жалпыға қол 
жетімді еріткіштерде ери алатын тиісті туынды қосылыстар алынады. 
Мысалы, вискоза талшығын өндіруде иіру ерітіндісі целлюлоза 
ксантогенатын сілтіге еріту арқылы алынады. 

Үшінші кезең – талшықты қалыптастыру (бұрын иіру деп аталған) – 
химиялық талшықтарды өндіруде ең жауапты. Бұл технологиялық процестің 
ең жауапты кезеңі. Алынған талшықтың құрылымы мен қасиеттеріне 
шешуші әсер етеді. 

Тұтқыр ерітінділер мен полимер балқымаларынан талшықтар мен 
жіптерді алу процесі қалыптау деп аталады. Бұл әдіс полиэфир, полиамид, 
полипропилен жасанды талшықтарын алады [7]. 

Қалыптау – бұл жұқа балқытылған ағындардан және фильера 
саңылауларынан ағатын полимер ерітіндісінен қарапайым жіптердің пайда 
болуымен жүретін процестер кешені. 

Химиялық талшықтарды қалыптастырудың бірнеше әдісі бар: 
 полимер балқымасынан қалыптау; 
 полимер ерітіндісінен дымқыл қалыптау әдісі; 
 полимер ерітіндісінен құрғақ қалыптау әдісі; 
 дисперсті полимерлерден қалыптау (химиялық талшықтардың 

ерімейтін және ерімейтін полимерлері үшін). 
Химиялық талшықтарды қалыптастыру процесі бірқатар 

операциялардан тұрады: 
1. иіру ерітіндісін немесе балқыманы фильерге беру; 
2. тұтқыр сұйықтықты фильераның тесігі арқылы басып, элементар 

ағындарды қалыптастыру; 
3. қарапайым жіптерді қалыптастыру үшін осы ағындарды қатайту; 
4. аралық қабылдау айлабұйымдарының көмегімен құрама жіптерге 

немесе жгуттарға қосылған үздіксіз қозғалатын элементар жіптерді қалыптау 
аймағынан шығару, сондай-ақ оларды әртүрлі үлгідегі механизмге қабылдау. 

Иіру ерітіндісін немесе балқыманы филерге беру–еңмаңызды 
операциялардың бірі. Бұл ретте ерітінді немесе Балқыма қалыптау 
машинасына, содан кейін тұтқыр сұйықтықты дәл мөлшерлеуге арналған 
қалыптау сорғыларына берілетін құбыржолда тоқырау болмауы үшін иіру 
ерітіндісін беру шарттары сақталуға тиіс. Бұл жіптің немесе турникеттің 
тұрақты сызықтық тығыздығы үшін маңызды. Сүзілген ерітінді (балқыма) 
фильерге түседі. Фильера дәл өлшенген ерітіндіні (балқыманы) жеке 
ағындарға бөлуге қызмет етеді, бұл қалың қабырғалы металл қақпақтар 
немесе тесіктері бар тақталар (1.4-сурет.). 
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1 – иіру ерітіндісін беру; 2 –фильераны бұрамдыққа бекітуге арналған сомын; 
3 – фильера; 4 – фильера тесігінен шығатын иіру ерітіндісінің ағыншасы; 5 – 
қарапайым жіптер; 6 – құрама жіп. 

 
1.4-сурет – Талшықты қалыптау сызбасы 

 
Фильера материалдарына келесі талаптар қойылады: 

 астыңғы жағы қатты болуы керек; 
 агрессивті ортаға төзімді болуы керек (платина); 
 жоғары температураға төтеп беру керек. 

Балқымалар үшін жоғары легірленген тот баспайтын болаттар 
қолданылады. Фильерадағы тесіктердің саны алынған талшықтың әдісіне 
және өндірілетін өнімнің түріне байланысты (дымқыл әдіспен 40 ÷ 120 тесік); 
техникалық жіп (700÷1200 тесік); турникет түрінде (6000÷10000 тесік); 
ерітіндіден немесе балқымадан құрғақ әдіспен (8÷4000 тесік). 

Бұл кезең айналдыру ерітіндісі немесе полимердің балқуы диаметрі 
қалыптау әдісіне байланысты 40 – 900 мкм аралығында болатын тесіктері бар 
спиннер арқылы басылады. 

Иіру ерітіндісінің ең жұқа ағындары тұнба ваннасында (ерітіндіден 
дымқыл қалыптау әдісі) немесе еріткіштер буланғаннан кейін қатаяды 
(ерітіндіден құрғақ қалыптау әдісі) немесе ауада қатып, балқытылған күйден 
қатты күйге ауысады (балқымадан қалыптау әдісі) және жеке элементар 
жіптерге айналады. 

Дөңгелек пішіннен басқа, әртүрлі слоттар (профильді) пайда болуы 
мүмкін. Мұндай жіптер жақсы жабу қабілетіне ие, адгезиясы жоғарылайды, 
жағымды мойын, жылтырлығы аз, көлемі жоғары және тозуға төзімділігі 
жоғары. 

Кесу кернеуін тарату және жылдамдық градиентін төмендету үшін 
фильерге кіре берісте фильера капиллярының кіріс бөлігі конустық формадан 
цилиндрге тегіс ауысумен конус түрінде жасалуы керек. Егер конустық 
кіреберістің ұзындығы капилляр ұзындығының 2/3 бөлігі болса, сұйықтық 
арқылы ағудың ең қолайлы шарттары жасалады. 

Осылайша алынған үлкен ұзындықтағы жұқа жіптер бір байламға 
қосылып, бағыттаушы бөліктен өтетін құрама жіпті құрайды, беріктігін 
арттыру үшін ол тартылып, қабылдау құрылғысына беріледі. 
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Төртінші кезең-тоқыма кәсіпорындарында одан әрі өңдеуге қажетті 
белгілі бір қасиеттерді әрлеу және хабарлау үшін жіп қолданылатын әртүрлі 
химиялық және механикалық операцияларды жүргізу. 

Синтетикалық талшықтардың көпшілігі қалыпталғаннан кейін суық 
немесе ыстық тартуға ұшырайды. Бұл процесс талшықтың терең 
құрылымдық өзгерістерімен бірге жүреді, нәтижесінде талшықтың ұзаруы 
төмендеген кезде беріктік айтарлықтай артады. 

Көптеген синтетикалық талшықтарға тән тағы бір процесс-бұл 
термофиксация, ол дайын жіпті қыздырудан тұрады, нәтижесінде жіптегі 
ішкі кернеу айтарлықтай жеңілдейді. Термиялық бекітуден кейін жіп одан әрі 
өндіру және пайдалану процесінде өзінің бастапқы өлшемдері мен пішінін 
сақтайды (мысалы, ыстық дымқыл емдеу кезінде отырмайды, бұралмайды 
және жиырылуын жоғалтпайды). 

Көптеген жағдайларда қалыптасқан жіп маталар мен трикотаж 
бұйымдарын өндіру үшін тікелей қолданыла алмайды. Жіпті тоқыма және 
трикотаж кәсіпорындарында өңдеуге дайындау үшін ол арнайы 
препараттармен өңделеді. 

Полимер балқымасын алу және қалыптауға дайындау. 
Балқыманы алу үшін полимер балқытылады, бірақ барлық полимерлер 

ыдырамай ери алмайды. Оларға полиэстер, полиамидтер, полипропилен, 
полиэтилен жатады. Балқу процесі полимерді балқу температурасынан 
жоғары қыздыру арқылы жүзеге асырылады, балқу аймағындағы 
температура ондаған градустан жоғары болады. Нәтижесінде полимер 
балқымасының тұтқырлығы төмендейді. 

Балқыту иіру машинасында жүзеге асырылады, оның балқыту 
құрылғысы мыналарды қамтиды: 

- балқыту торы; 
- түйіршікті балқыту пластинасына және экструдерлерге мәжбүрлеп 

беретін құрылғы. 
Балқыту бастары көлденең және тігінен орналастыруға болатын 

бұрандамен бейнеленген. Ұзындықтың диаметрге қатынасы 20-30 есе үлкен 
болуы керек. 

Балқыту құрылғысының жұмыс принципі. (1.5-сурет.). 
Бункерден 1-шұңқыр арқылы түйіршіктер экструдерге түседі, содан 

кейін бұрандалы канал бойымен қысылып, ериді. Температура электр 
жылытқышының есебінен ұсталады 4. Бұранданың үлкен ұзындығы 
полимерді аймақтық жылыту мүмкіндігімен анықталады (біртіндеп). 
Экструдерлерде балқыманың жоғары температурада болу ұзақтығы 
реттеледі. Экструдердің өнімділігі бұранданың айналу жиілігіне, оның 
диаметріне және кесу тереңдігіне байланысты, ол 1-ден 6 кг/мин-ге дейін 
өзгереді. 
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Бұл жабдық үлкен молекулалық салмағы бар полимерді балқыту үшін 
ең перспективалы болып табылады. Мұндай аппаратта полимердің 
жойылуына жол берілмейді. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 - тиеу құйғышы; 2- иірлік корпусы; 3-иірлік; 4-электр қыздырғыштар; 

I-қоректендіру аймағы; II-сығу аймағы; III-сығу аймағы 
 

1.5-сурет – Экструдерлік балқыту құрылғысы 
 

Иіру ерітіндісін дайындау. 
Айналдыру ерітіндісін дайындау келесі процестерді қамтиды: 
1) полимердің еруі; 
2) шикізатты араластыру немесе ерітіндінің біркелкілігі үшін 

ерітінділерді араластыру; 
3) фильерді бітелуден қорғау үшін сүзу; 
4) ауа көпіршіктерін шығару үшін ауасыздандыру (вакуумда ұстау). 
Еріту полимердің өтіп, келесі жолы: ісінуі кезінде еріту, бұдан әрі 

диффузия және еріткіштің полимер молекулаларына кіру. Бұл жағдайда еріту 
полимер ерігенше қабаттарда жүреді. Еріту келесі факторларға байланысты: 

 полимерді алдын ала дайындаудан; 
 температурадан; 
 араластыру жылдамдығынан. 
Еріту температурасы полимердің табиғатына байланысты, ал 

температураның жоғарлауы  диффузияны удейді, тұтқырлық төмендейді 
және полимердің еру жылдамдығы артады. Еріту процесін тездетудің тиімді 
әдісі-ісінген полимер бөлшектерін механикалық бұзу және ысқылау. Ол үшін 
еріткіштер деп аталатын құрылғылар қолданылады. Еріткіштер-бұл процесс 
көп сатылы жүзеге асырылатын үздіксіз жұмыс істейтін құрылғылар.  

Олар мынадай түрлерге бөлінеді: 
1) білікті; 
2) центрифугалық; 
3) роторлы. 
Мерзімді әсер ететін еріткіштер: 
1) көлденең аппараттар; 

Қалыптау үшін 
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2) тік баркалар. 
Тік баркалар бір немесе бірнеше араластырғыштармен және 

темперамент көйлекімен жабдықталған. 
Балқыманы талшықты қалыптауға дайындау және сүзу фильерге түсер 

алдында жүзеге асырылады. Балқыма кварц құмының бірнеше қабаттары мен 
металл тор қабаттары арқылы сүзіледі, кварц құмы әртүрлі дисперсиялық 
қабаттардан тұрады. Шпиндельдердің үстінде тесіктері бар тор бар (1 см2 
үшін 10-15 мың тесік). 

Иіру ерітінділерін ауасыздандыру. 
Иіру ерітіндісінде дисперсті және еріген ауа (газдар) көп (10-50 л/м3). 

Ауа полимерлермен және еріткіштермен қосылады немесе еріген немесе 
араласқан кезде механикалық түрде сорылады. Егер көпіршіктердің диаметрі 
шпиндель саңылауларының мөлшерінен асып кетсе, онда қалыптастыру 
кезінде талшықтар үзіліп кетеді, бұл шпиндельдердің ақаулы және бітелуіне 
әкеледі. Егер көпіршіктердің диаметрі шпиндель саңылауларының 
мөлшерінен аз болса, онда ауа иіру ерітіндісінің ағындарына еніп, иіру 
талшығында сақталады, бұл талшықтардың механикалық қасиеттерінің 
төмендеуіне әкеледі. Сондықтан, талшықтарды қалыптаудан бұрын, 
ауасыздандыру процесі қажет. Иіру ерітінділерінің ауасыздандырудың  
бірнеше әдісі бар. 

Иіру ерітінділерінен ауаны шығару ауа мен ерітіндінің тығыздығының 
айырмашылығына байланысты. Ауасыздандыру ұзақтығы тұтқыр ортадағы 
ауа көпіршіктерін төменгі қабаттардан ерітіндінің бетіне араластыру 
жылдамдығымен анықталады. Ауа көпіршіктерінің кішкентай болуына 
байланысты (0,5-10 мм), ауасыздандыру жылдамдығы өте төмен болуы 
керек. Міндетерітіндіден ауаны шығару жылдамдығын арттыру, оған 
келесідей қол жеткізуге болады: 

1) ерітінді қабатының үстінде вакуум жасау; 
2) температураның жоғарылауы; 
3) қабат қалыңдығын азайту арқылы. 
Ерітінді қабатының үстінде вакуум жасау көпіршіктердің айтарлықтай 

өсуіне және олардың көтерілуін тездетуге әкеледі. 
Температураның жоғарылауы иіру ерітіндісінің тұтқырлығын және 

ауаның ерігіштігін төмендетеді, бұл дегидратация жылдамдығын арттырады. 
Ерітінді қабатының қалыңдығының төмендеуі ерітіндінің қайнауына 

әкеліп соғады, бетінде көбік пайда болады, ауасыздандырудың ұзақтығы 
қабаттың қалыңдығына пропорционалды. 

 
Ауасыздандыру жағдайын таңдау үшін полимерлердің құрамы мен 

қасиеттері ескеріледі. Ауасыздандыру процесі үздіксіз түрде жүзеге 
асырылады. Дизайнда ерекшеленетін құрылғылардың екі түрін қолданыңыз. 
Айырмашылығы – бір ерітіндіде аппараттың ішкі қабырғасы бойымен, ал 
екіншісінде-аппарат ішіндегі бірқатар конустық саңылаулар арқылы ағып 
кетеді. 
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Иіру ерітіндісіне және полимердің балқымасына қоспаларды 
енгізу. Қоспаларды енгізу химиялық талшықтарды түрлендірудің қарапайым 
әдісі болып табылады, бұл оларға жақсы қасиеттер мен жақсы қасиеттер 
беруге мүмкіндік береді. 

Ерітіндіге немесе балқымаға қосылған заттар жоғары еріту дәрежесіне, 
дисперсияға және жоғары температураға төзімділікке ие болуы керек. 
Ерітіндіден талшықтарды қалыптау кезінде қоспалар ерітіндіге құрғақ зат, 
пасталар ретінде енгізіледі және жоғары концентрацияланған ерітінді -
мұқият араластырылып енгізіледі. Балқымадан талшықтарды қалыптау 
кезінде қоспаларды полимер синтезі кезінде немесе паста түрінде балқымада 
талшық қалыптауға дейін енгізіледі. 

Қоспалар келесі мақсаттарда енгізіледі: 
 жылтырды азайту; 
 массада бояу кезінде; 
 ақтығын беру үшін; 
 ыстыққа және жарыққа төзімділікті арттыру; 
 электрлендіруді төмендету үшін; 
 талшықтарды қалыптастыру шарттарын реттеу үшін. 

Жылтырды азайтатын қосымша күңгірт талшықтарды жасау үшін 
қолданылады. Күңгірт қоспалар ретінде органикалық және бейорганикалық 
заттар қолданылады (мысалы, титан диоксиді), олардың сыну көрсеткіші 
талшықтарды алу үшін қолданылатын полимердің сыну көрсеткішінен 
өзгеше. Яғни, жарық сәулелерінің диффузиялық көрінісі пайда болады және 
талшық күңгірт болады. 

Талшықты массаға бояу кезінде бояуды енгізу әртүрлі түстермен 
боялған талшықтарды дамытуға мүмкіндік береді. Массадағы бояу 
қолданылады, бұл түстердің тұрақтылығы мен біркелкілігін арттыруға және 
химиялық талшықтардың сапасын жақсартуға мүмкіндік береді. Ең сапалы-
бұл талшықты қалыптастыру сатысында немесе массада бояу кезінде бояуды 
иіру ерітіндісіне енгізу кезінде бояу. 

Қазіргі уақытта ең сапалы бояғыштар оптикалық ағартқыштар немесе 
белофор бояғыштары болып табылады. Органикалық заттар болып 
табылатын оптикалық ағартқыштар ультракүлгін сәулелерді сіңіре алады. 
Құрамында оптикалық ағартқыштар бар материалдар ақшылдықтың немесе 
бояудың жоғары деңгейіне ие болады, бұл ерекше жарықтықпен 
сипатталады. 

Термотұрақтандырғыштар мен жарық тұрақтандырғыштарды енгізу 
олардың атауы бойынша тікелей мақсатына сәйкес келеді. Көптеген 
талшықтар жоғары температураға төзімділікке ие емес және жоғары 
температурада ұзақ уақыт қолданған кезде бұзылу пайда болады, бұл 
полимерлі талшықтардың жұмысының төмендеуіне әкеледі. Сондықтан 
ыстыққа төзімділікті арттыру үшін термостабилизаторлар (талшық 
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массасының 0,4-1,0%), сондай-ақ антиоксиданттар мен олардың туындылары 
қолданылады. 

Модификаторларды енгізудің мақсаты-талшықты деформациялау 
процесінде иіру ерітіндісінің диффузиясы мен коагуляциясының 
жылдамдығын реттеу. Модификаторлар ретінде алифатты аминдер мен 
полиэтиленгликоль қолданылады. 

Талшықты қалыптастыру әдісін таңдау. 
Талшықтарды қалыптастыру әдісін таңдау өндірілетін өнім түрімен 

анықталады: 
1) ширатпа немесе құрама жіп түрінде; 
2) өнім сапасына; 
3) Техникалық-экономикалық пайымдармен айқындалады. 
Ылғалмен салыстырғанда құрғақ әдістің артықшылықтары: 
1. Жіптерді қалыптастыру үшін полимерлердің көп 

концентрацияланған ерітінділері қолданылады (дымқылға қарағанда 1,5-2,0 
есе жоғары), бұл еріткіштің шығынын азайтады, ерітіндінің көлемін 
азайтады, өндіріс алаңдарын және иіру өндірісіне арналған құрылғылар 
санын азайтады. 

2. Жіптерді еріткіш пен тұндырғыштан жуу кезеңі, сондай-ақ кептіру 
кезеңі жойылады. 

3. Ылғал түзілу жылдамдығынан 5-10 есе жоғары, бұл полимерлердің 
жоғары тұтқыр концентрацияланған ерітінділерін қолдануға байланысты. 

Егер олар турникет түрінде өнімдер шығарса, онда дымқыл әдісті 
қолдану үнемді болады, өйткені бұл жағдайда өнімділік тек жылдамдықпен 
ғана емес, сонымен қатар дымқыл қалыптастыру кезінде құрғаққа қарағанда 
100-200 есе көп болатын саңылаулардың санымен де анықталады. 

Құрғақ әдістің кемшіліктері: 
1. Құрғақ қалыптау әдісі талшықтардың механикалық қасиеттеріне ие. 

Бұл талшықтың супримолекулалық және микроқұрылымын қалыптастыру 
кезінде пайда болатын ерекшеліктерге байланысты. 

2. Құрғақ әдіспен жоғары температура (250-300°C) және еріткіштен 
талшықты дәйекті жуу қажет. 

Химиялық талшықтарды қалыптастыру кезеңінен кейінгі 
технологиялық операциялар. 

Қалыптастыру аймағынан элементар жіптердің шоғырын шығару 
қалыптасу жылдамдығын бекітуге, сондай-ақ бірқатар технологиялық 
операцияларды (әрлеу, кептіру, тарту және т.б.) жүргізуге қызмет ететін 
аралық қабылдау құрылғыларының көмегімен жүзеге асырылады. 

Талшықтарды қалыптастырғаннан кейінгі негізгі мақсат – оларға 
қажетті қасиеттер кешенін беру және талшықтарды өнімді кейіннен өңдеуге 
дайындау. Операциялардың реттілігі алынған талшықтың түріне, оны 
қалыптастыру әдісіне және өндірілетін өнімнің ассортиментіне байланысты 
[8]. 
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Созу-синтетикалық талшықтарды қалыптастырғаннан кейінгі міндетті 
операция. Ол жіпті нығайту үшін жүзеге асырылады, ал термопластикалық 
полимерден жасалған талшықтар үшін міндетті операция-бұл 
термофиксация. Ылғал жолмен Талшықтарды қалыптастыру кезінде 
технологиялық желіге қоспаларды алып тастау және оларды кептіру кіреді. 

Барлық химиялық талшықтар тоқыма өңдеуді жеңілдететін арнайы 
аппараттармен түзіледі. Талшықтан қоспаларды алып тастау және әртүрлі 
препараттарды талшыққа қолдану әрлеу деп аталады. Құрама жіптерді алу 
үшін, жеке элементар жіптердің бір-біріне жабысуын жақсарту үшін олар 
бұралуға ұшырайды. Көлемді арттыру және құрама жіптердің серпімділігін 
арттыру үшін олар текстураланған, ал турникеттер гофрленген. Соңғы 
операция – сұрыптау және орау. 

Тарту және термиялық бекіту операциясы химиялық Талшықтардың 
физика-химиялық қасиеттерін жақсартуға көмектеседі. Оған элементар 
жіптерді олардың осі бойымен бағдарлау арқылы және тарту және 
термофиксация процесінде пайда болатын ішкі кернеулерді релаксация 
арқылы қол жеткізіледі. 

Жіптерді тарту процесінде олардың құрылымын қайта құру жүреді, 
оның ішінде бағдарлау деңгейінің жоғарылауы да, молекулааралық 
құрылымның өзгеруі де бар. Созу полимер жоғары серпімді күйде болған 
кезде, яғни температура шынының ауысу температурасынан жоғары және 
сұйықтық температурасынан төмен болған кезде жасалады (Тш<Т<Ттек.). 
Жіпті жоғары серпімді күйге ауыстыру үшін молекулааралық өзара 
әрекеттесуді әлсірету қажет. Мұны шынының қосылу температурасын 
төмендету арқылы немесе пластификация процесін қалыпты немесе сәл 
жоғары температурада жүргізуге болады. 

Пластификация–бұлполимерлерге материалды пайдалану және / немесе 
өңдеу жағдайында икемділікті және / немесе икемділікті арттыратын 
заттарды (пластификаторларды) енгізу. 

Пластификацияның бірнеше әдістері бар: 
Сыртқы (бастапқы) пластификация – полимермен химиялық 

байланыспайтын және булану, экстракция және т.б. жолдармен жойылуы 
мүмкін заттармен пластификация. 

Ішкі (қайталама) пластификация – полимермен химиялық 
байланысатын заттармен пластификация, оның нәтижесінде 
пластификацияланған мат ериалдардың қасиеттері уақыт өте келе тұрақты 
болады. 

Сыртқы пластификация өз кезегінде құрылымдық және молекулалық 
болып бөлінеді. Молекулалық пластификатор - бірінші типтегі 
пластификатор-полимермен термодинамикалық үйлесімді және еріткіш 
сияқты әрекет етеді. Құрылымдық пластификатор-екінші типтегі 
пластификатор-полимерге термодинамикалық сәйкес келмейді және үлкен 
молекулааралық құрылымдар деңгейінде әрекет етеді. 
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Пластификатор ретінде су (көбінесе) немесе еріткішпен бірге талшықта 
болатын заттар қолданылады. Пластификатор талшық құрылымының 
аморфты аймақтарына енеді және кристалды аймаққа әсер етпейді. 
Полимердің пластификатормен үйлесімділігі көптеген факторларға 
байланысты, соның ішінде полимер мен пластификатордың табиғаты, 
олардың қоспадағы қатынасы, температура, қысым, бөгде заттардың болуы 
және т. б. 

Молекулааралық өзара әрекеттесудің төмендеуіне байланысты полимер 
тізбектерінің кинетикалық икемділігі жоғарылайды, бос көлем артады. 
Нәтижесінде полимердің шынылау температурасы төмендейді, жоғары 
серпімді күй аймағы кеңейеді, серпімділік (үлкен қайтымды деформация 
қабілеті) төменгі температурада сақталады, материалдың беріктігі мен 
серпімділік модулі төмендейді. 

Молекулалық пластификация процесін алғашқы теориялық зерттеуді 
Журков жүргізді. Ол полярлы топтары бар полимерлерді полярлы 
пластификаторлармен пластификациялау процесін қарастырды. Полярлық 
полимерлердің полярлы топтар бойынша полимер тізбектері арасындағы 
күшті молекулааралық өзара әрекеттесуді жүзеге асырудың арқасында 
шынының өте жоғары температурасы бар екендігі белгілі, бұл тізбектердің 
қозғалғыштығын қатты шектеуге және олардың қаттылығын арттыруға 
әкеледі. Жоғарыда айтылғандай, полимермен үйлесімді Пластификатор 
молекулалары молекулааралық кеңістікке еніп, полимердің полярлы 
топтарын біріктіреді, осылайша олардың бір-бірімен әрекеттесуіне кедергі 
келтіреді және қозғалғыштығын арттырады. Бұл жағдайда полимерге 
пластификатордың мольдері неғұрлым көп енгізілсе, молекулааралық өзара 
әрекеттесуге қабілетті полимердің полярлы топтары соғұрлым аз қалады, 
шынылау температурасы (Тс) соғұрлым төмендейді. Осыдан соң былай 
жазуға болады: 

    ΔТс = k·n    (1.1) 
 

мұндағы, ΔТс пластификациялық әрекеттің тиімділігін сипаттайтын Тс 
пластификацияланған және пластификацияланбаған полимердің арасындағы 
айырмашылық, k – пропорционалдылық коэффициенті, n –пластификатордың 
мольдерінің саны. 

Бұл теңдеу Журков ережесі немесе мольдық концентрация ережесі деп 
аталады. Бұл ереже әрдайым іс жүзінде орындалмайды, өйткені 
пластификациялық әрекеттің тиімділігі пластификатор молекулаларының 
мөлшері мен формасына да байланысты, әсіресе полярлы емес немесе аз 
полярлы полимерлер мен пластификаторлар болса. 
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Каргин мен Малинский полярлы емес және аз полярлы полимерлерін 
пластификациялау үшін тағы бір өрнек ұсынылды: 

 
   ΔТс = k·φ     (1.2) 

 
мұндағы k-пропорционалдылық коэффициенті, φ-пластификатордың 

көлемдік үлесі. 
Бұл теңдеу көлемдік концентрация ережесі деп аталады. Бұл тәуелділік 

полярлы емес полимерлер мен пластификаторлар жағдайында негізгі рөлді 
энергетикалық факторлар емес (полярлық топтар арасындағы өзара 
әрекеттесу) ойнайды, бірақ энтропиялық факторлар: «Полимер — 
Пластификатор» жүйесіндегі төмен молекулалы зат молекулаларының көлемі 
неғұрлым көп болса, полимер тізбектерінің қозғалғыштығы соғұрлым 
жоғары болады, шынының түсу температурасы соғұрлым төмен болады. 
Көлемдік концентрация ережесі әрдайым орындалмайды [9]. 

Пластификатор болмаған кезде қызған кезде, мысалы, полиамид, 
полиэфир, полиолефин талшығының жоғары бағдарлануына қол жеткізе 
отырып, талшық құрылымын толығымен қайта құру қамтамасыз етіледі. 

Созылу талшықтың түріне байланысты 0,01÷20 секундқа дейін 
жалғасады, ал жылдамдығы минутына бірнеше метрден 400 м/мин дейін 
жетеді. Созу құрылғылары арасындағы қашықтық бірнеше сантиметрден 
10÷15 метрге дейін болуы керек. Жіптің жолын шартты түрде үш аймаққа 
бөлуге болады: 

- дайындау; 
- созу; 
- релаксация. 
1-ші аймақта жоғары температура немесе пластификаторды қосу қажет. 
2-ші аймақта құрылымдық қайта құрумен бағдарлы тарту жүреді. 
3-ші аймақта талшықтың ішкі кернеуінің пластикалық релаксациясы 

жүреді. 
Химия өнеркәсібі кәсіпорындарында талшықтардың мынадай түрлері 

өндіріледі: 
1) Тоқыма жіптерге және техникалық жіптерге бөлінетін Құрама 

жіптер; 
2) талшық; 
3) моножіптер. 
Құрама жіптер-бұл үлкен ұзындықтағы жалғыз жұқа талшықтардан 

тұратын бұралған жіптер. Тоқыма жіптері жұқа және негізінен халық 
тұтынатын бұйымдарды жасау үшін қолданылады. 

Талшықтар (штапельді талшықтар) кесілген және турникет түрінде 
болады. 
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Мақсатына байланысты олар қисық немесе түзу болуы мүмкін, 

қалыңдығы мен кесу мөлшері әртүрлі болуы мүмкін [10]. 
Моножіп-үлкен ұзындықтағы жалғыз жіп. 
Жалғыз жіптер үлкен ұзындықтағы жалғыз жіптерден (талшықтан) 

тұрады. Кейінгі емдеу кезінде жіптер трощение, бұралу, пневматикалық 
қосылыстар, текстуралау, орау және т.б. операцияларына ұшырауы мүмкін. 
Кордты және техникалық жіптер пневматикалық шиналар, транспортер 
таспалары, сына белдіктері, тенттер, балықты өнеркәсіптік аулау құралдары, 
арқандар және т. б. өндірісінде қолданылады. Тоқыма жіптері әртүрлі 
ассортименттердің маталарын, трикотаждарын, перделерін, шұлықтарын 
жасау үшін қолданылады және негізінен халық тұтынатын бұйымдар үшін 
қолданылады. 

Штапельді талшық белгілі бір ұзындықтағы қысқа талшықтардан тұрады 
және әдетте мақта, жүн, зығыр сияқты талшықтардың басқа түрлерімен 
араласады. Тоқыма фабрикаларында әр түрлі талшықтарды араластырғаннан 
кейін Иірілген жіп алынады, одан әр түрлі ассортимент пен мақсаттағы 
жіптер шығарылады. Талшықты қысқа бөліктерге (қапсырмаларға) кесу 
талшықты өндіретін кәсіпорындарда да, тоқыма кәсіпорындарында да жүзеге 
асырылуы мүмкін. Соңғы жағдайда талшық әртүрлі салмақтағы турникет 
түрінде шығарылады. Штапельді талшықтар жіптерге қарағанда арзан, 
өйткені оларды өндіру кезінде кордты, техникалық және тоқыма жіптерін 
(бұрау, трощение, қайта орау) дайындау кезінде қажетті көптеген 
операциялар алынып тасталады. Қазіргі уақытта полиэфир, вискоза 
полиакрилонитрилді, поливинилхлоридті және полиамидті штапельді 
талшықтар шығарылады. 

Моноталшықтар -бұл қатаң белгіленген диаметрлі және шексіз 
ұзындықтағы жалғыз талшықтар. Олар, әдетте, полимерлердің 
балқымаларынан және салыстырмалы түрде аз мөлшерде шығарылады. 
Моножіптер трикотаж, шұлық, өнеркәсіптік аулау құралдарын және т.б. 
өндіруде қолданылады. 

Пленка жіптері-берілген ені мен шексіз ұзындығы бар пленка 
жолақтары. Бұл жіптер бұралған түрінде де, бұралмаған түрінде де болады. 
Арнайы орауыш маталар бұралмаған пленкалы жіптерден жасалады, ал 
бұралған жіп байлау жіптері ретінде және арқандар жасау үшін 
қолданылады. Ең көп таралған-полипропилен пленкалы жіптер. 

Тоқыма емес материалдар–бұлтоқу сатысын айналып өтіп, химиялық 
талшықтардан алынған өнімнің ерекше түрі. Мұндай материалдар дайын 
талшықтардан немесе полимерлердің балқымаларынан құйылған кезде 
тікелей алынады. Тоқыма емес материалдар уақытша жолдардың 
құрылысында, арнайы мақсаттағы сүзгілерді өндіруде, тігін және аяқ киім 
өнеркәсібінде қолданылады. 
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Химиялық талшықтар мен жіптердің сапасы мәні бірдей емес 
индикаторлардың тұтас кешенін білдіреді. Химиялық талшықтардың сапасы 
мен қасиетін сипаттайтын негізгі көрсеткіштерге мыналар жатады: беріктік, 
ұзарту, бастапқы модуль, серпімділік, гигроскопия, жарыққа төзімділік, 
ыстыққа төзімділік, химиялық төзімділік, бірнеше деформацияға төзімділік, 
тығыздық, ұзындық қасиеттерінің біркелкілігі. 

Егер талшықтар тұтыну тауарлары үшін шығарылса, онда олар үшін 
қосымша сипаттамалар анықталады, мысалы, мыжылу, бояудың біркелкілігі, 
тозған кезде пішіннің өзгеруі, ластану, жууға төзімділік. 

Алайда, талшықтар мен жіптердің жұмыс жағдайларына байланысты 
олардың көрсеткіштері әртүрлі өзгеретінін есте ұстаған жөн, сондықтан 
талшықтардың тұтынушылық қасиеттерін бағалау үшін белгілі бір 
стандартты жағдайларда жүргізілуі керек пайдалану сынақтарының 
нәтижелерін пайдалану қажет. 

Талшықтарды қалыптастыру операцияларынан бұрын полимерлердің 
ерітінділері мен балқымаларын ұзақ уақыт дайындау қажет. 

Ерітінділерден талшықтар өндіру кезінде полимерлер еріткіштермен 
араластырылады (суспензияланады), ерітіледі, темперирленеді, әртүрлі 
қоспалармен (бояғыштармен, пигменттермен) араластырылады, 
газсыздандырады, сүзеді, гомогенизациялайды және қалыптауға жібереді. 

Талшықтарды өндіру әдісіне байланысты иіру ерітінділерін қалыптауға 
дайындау сызбалары әртүрлі болуы мүмкін. Мысалы, сулы ерітінділерді 
еріткіш ретінде натрий роданидін қолдана отырып, полиакрилонитрил 
талшықтарын өндіруде полимерлерді тоқтата тұру және еріту кезеңдері жоқ, 
өйткені акрилонитрил полимерленуі тікелей еріткіш ортада жүзеге 
асырылады және синтезден кейін дайын ерітінді алынады (лак 
полимеризациясы). 

Полиакрилонитрил талшықтарын өндірудің басқа сызбасына сәйкес 
акрилонитрилдің суспензиялық полимерленуі сулы ортада жүзеге 
асырылады, мономерлер алынып тасталады, полимер бөлініп, кептіріледі, 
содан кейін ғана ерітіледі. 

Осы және басқа сызбалардың артықшылықтары мен кемшіліктері бар. 
Балқымадан талшықтар өндірісінде полимер синтезі, әдетте, талшық 

шығаратын кәсіпорындарда жүзеге асырылады. Бастапқыда мономерлер 
араласады, синтезделеді, мономерлер шығарылады, қажетті қоспалар 
балқымаға енгізіледі (көбінесе синтез кезінде), балқыманы сүзеді және оны 
қалыптау немесе түйіршіктеу және кептіру сызығына бағыттайды. 

Штапельді талшықтар, әдетте, тікелей қалыптау әдісімен, яғни 
синтезден кейін алынған полимердің балқымасынан жасалады. Техникалық 
және тоқыма жіптері әдетте түйіршікті балқыту үшін арнайы машиналарды – 
пластикті экструдерлерді қолдана отырып, түйіршік арқылы алынады. 
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Балқымадан жасалған талшықтар өндірісінде жіп шығаратын 
кәсіпорындарға жіберілетін түйіршік шығаратын мамандандырылған 
зауыттар құру тенденциясы байқалды. 

 
1.1.3 Вискоза талшықтарын өндіру технологиясы және қасиеттері  

 
Мақта талшығы бар маталарды тазарту процесінде матаны мерсерлеу 

процесі маңызды орын алады. Процесс матаны 15°C – 20°C температурада 
каустикалық натрийдің концентрацияланған ерітіндісімен сіңдіруден, матаны 
100% қалдық ылғалдылыққа дейін сығудан, матаны шиеленіс астында 
өңдеуден және матаны ыстық және суық сумен жуудан тұрады. Алайда, 
қазіргі заманғы өндірістерде бұл процесс сатина, поплина сияқты элиталық 
маталарды безендіру үшін сақталған. Мақта және мақта полиэфирлі тығыз 
және ауыр маталар үшін диагональ және сарж сияқты ыстық мерсеризация 
қолданылады, яғни. қайнату мен мерсерлеуді біріктіру. Мерсерлеу цехтары 
мен учаскелері оларды қайта өңдеу және қайта пайдалану үшін қайтару үшін 
сілтілі ерітінділерді буландыру қондырғысын ұйымдастыруды көздейді [11]. 

Каустикалық натрийдің целлюлозамен химиялық әрекеттесуі 
экзотермиялық реакция ретінде жүреді. Каустикалық натрий 
концентрацияланған ерітінділерінің целлюлозасына әсер ету және одан кейін 
сумен шаю нәтижесінде целлюлоза сілтілік целлюлозаға, содан кейін 
целлюлоза гидратына айналады: 

 
[С6Н9О4 (ОН)]n + nNaOH → [С6Н9О4 ONa]n+ n Н20                (1.1) 

 
целлюлоза мен каустикалық натрдың молекулалық қосылысы: 
 

(С6Н10О5)n + nNaOH → (С6Н10О5NaOH) n                                 (1.2) 
 

Мерсерленген мақта маталары жылтыр және жібектей болады, олардың 
гигроскопиясы, беріктігі, сорбциялық қабілеті және бояуы артады. 
Мерсерленген материалдың маңызды қасиеті оның бояғыштарға қатысты 
жоғары реакциялық (сорбциялық) қабілеті болып табылады. 

Әр түрлі реңктерде 10% - 30% боялған кезде бояғыш үнемделеді, 
сонымен қатар бояудың тазалығы мен жарықтығына қол жеткізіледі, оны 
өңделмеген мақта талшығынан алу мүмкін емес. Мерсерленген маталардағы 
түстер анағұрлым берік, өйткені бояғыш мақта талшығына оңай енеді. 

Сілтінің қатты тіндерін мерсерлеу кезінде ол целлюлоза қоспаларымен 
әрекеттесетіндіктен көп жұмсалады; сілтілі ерітінді бітеліп қалады және оны 
қайта пайдалану мүмкін емес, ал мата сілтілік ерітіндімен нашар 
суланғандықтан біркелкі емес мерсерленуі мүмкін. Ағартылған тіндердің 
мерсеризациясы ақтықтың біршама төмендеуіне әкелуі мүмкін. Сондықтан, 
қатты және ағартылған маталар мерсеризацияланады, ал технологиялық 
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процесте мерсеризация орнын таңдағанда олар ассортиментті, мақсатты және 
экономикалық көзқарастарды басшылыққа алады. 

Технологиялық тәжірибеде талшықты материалдардың бояуын 
жақсарту үшін кейде жартылай өлшеу немесе тегістеу қолданылады. 
Мысалы, ауыр киім маталары сілтілік ерітінділерде (125 – 145 г/л) 20°C–25°C 
температурада өңделеді. 

Бейтараптандыру процесінде мата суық сумен жуылады, екі ваннада 
20°С–25°С температурада күкірт қышқылының ерітіндісімен (3–10г/л) 
өңделеді, сілтінің қалдықтарын бейтараптандыру үшін бес ваннада жуылады. 
Содан кейін ол 95%-100% ылғалдылыққа дейін сығылады, кептіру 
барабанында кептіріледі. 

Жабдықтардан шынжырлы мерсерлеу машиналары, шынжырсыз 
(білікті) машиналар, сондай-ақ құрамдастырылған үлгідегі желілер 
қолданылады 

Целлюлозаны мерсеризациялау схемасы 1.6-суретте көрсетілген. 

 
1-бак-мерсеризатор; 2-целлюлоза табақтарын тасымалдағыш және 
мөлшерлегіш; 3 – сілтінің жұмыс ерітіндісінің мөлшерлегіші; 4 – сілтілік 
целлюлоза пулын айдауға арналған сорғы; 5 –буферлік бак; 6 – сығымдау 
құрылғысы; 7 – дірілді тасымалдағыш; 8 – қопсытқыш; 9 – тығыздағыш; 10 – 
сілтінің жұмыс ерітіндісі үшін; 11-сорғылар. 

 
1.6-сурет- Целлюлозаны үздіксіз мерсеризациялауға, сілтілі целлюлозаны 

сығуға және майдалауға арналған қондырғы схемасы 
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Қайнатудың және мерсеризациялаудың біріктірілген технологиялық 
процесі-ыстық мерсеризация синтетикалық (лавсан) қоспадағы мақта 
талшығы бар иірілген иірімжіптен немесе иірімжіптен өндірілген, үстіңгі 
бетінің тығыздығы 250 – 400 г/м2 дейінгі ауыр мақта-мата маталары үшін 
қолданылады. 

Технологиялық процесс түзетілген күйде жүзеге асырылады, онда мата 
екі сіңдіру машинасында г/л ерітіндісімен сіңдіріледі: натрий гидроксиді – 
180-250, ПАВ – 5–10, натрий гидросульфиті – 5. Мата 100%-ға дейін 
сығылады және 100°C –102°C температурада 60–90 минут бойы ұзақ булану 
камерасында буланады. Бұл жағдайда матадағы натрий гидроксидінің сулы 
ерітіндісі қайнаған күйде болады, температура 105°С – 107°C деңгейінде 
сақталады (натрий гидроксиді ерітіндісінің қайнау температурасы 200 – 250 
г/л), бұл талшықты ауа оттегімен жойылудан қорғайды. 

Бумен пісіргеннен кейін мата екі ваннадан тұратын шаймалағышқа, 
содан кейін жеті ваннадан тұратын машинаның бейтараптандыру бөлігіне 
жіберіледі, онда ол алдымен күкірт қышқылының әлсіз ерітіндісімен 
өңделеді, содан кейін сумен жуылады. 

Осыдан кейін мата кептіру барабанында кептіріледі. Матаның қозғалыс 
жылдамдығы – 100 м/мин.мерсеризация мен қайнатудың біріктірілген 
әдісімен еңбек шығындары, су шығыны, электр энергиясын тұтыну азаяды. 
Мұндай дайындық процесі негізінен тығыз мақта маталары үшін 
қолданылады (Репс, поплин, диагональ, корсет матасы және т.б.). 

Трикотаж кәсіпорындарында "Стабилофлоу" машинасы мерсеризация 
үшін қолданылады, ол ықшам, техникалық қызмет көрсетуге ыңғайлы, бұл 
матаны өңдеудің жоғары сапасын қамтамасыз етеді, егер сілтілік іздер 
толығымен жойылғанға дейін басқа жабдықта міндетті түрде қосымша жуу 
қажет болса. 

Мерсеризатор багының ішкі құрылысы 1.7-суретте көрсетілген. Ол 4 
ішкі цилиндрде айналатын тісті пышақтармен жабдықталған. Резервуардың 
жоғарғы бөлігінде пышақтардың ұштары сұйықтық деңгейінен жоғары 
шығып, резервуарға түсетін парақтар оларды ұстап, төмен қарай сүйреп 
апарады, мұнда пышақтардың келесі тобы оларды бөліп тастайды. 
Резервуардың төменгі бөлігінде пышақтар 5 бекітілген біліктер арасында 
өтеді, мұнда ісінген целлюлозаның бөліктері қосымша ұсақталып, целлюлоза 
пайда болады. Резервуардағы жоғарғы және төменгі жүздер біршама көлбеу 
етіп орнатылады және массаны төмен қарай итереді. Жалған түбіне тиген 
целлюлоза ішкі цилиндр мен мерсеризатордың қабырғалары арасында 
көтеріледі. Бұл мерсеризатор ішіндегі массаның тұрақты айналымын 
қамтамасыз етеді. Пульпа сорғы арқылы буферлік резервуар арқылы сығу 
құрылғысына беріледі. 
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1-корпус; 2-қағанақ; 3-люк; 4-ішкі цилиндр; 5-соққы 
 

1.7-сурет –Бак – мерсеризатор 
 

Қосымша жуу ағартудан немесе бояудан бұрын болады және кенеп 
ағартылған немесе боялған машинада жүзеге асырылады. 

Тоқыма материалдарын ағарту. Ағарту-бұл материалдардың тұрақты 
ақтығын беру үшін боялған қоспаларды жою үшін тіндерді 
тотықтырғыштармен өңдеу процесі. Ағартылған матаның негізгі сапалық 
көрсеткіштері механикалық беріктігін сақтай отырып, ақтықтың біркелкілігі 
мен тұрақтылығы болып табылады. Ақтығы әртүрлі талшықты материалдар 
сапасының маңызды көрсеткіштерінің бірі болып табылады. Ағартудың 
сапасы кейінгі кезеңдер мен әрлеу кезеңдерінің сапасын анықтайды (бояу 
немесе басып шығару) [12]. 

Ақтығы шағылысу коэффициентімен сипатталады, ол қалыпты 
ағартылған мақта матасы үшін 83%, қырық мата үшін – 87%-88% құрайды. 
Отандық тәжірибеде негізінен тотықтырғыштар ағартқыш ретінде 
қолданылады: сутегі асқын тотығы, натрий және кальций гипохлориттері, аз 
қышқыл. 

Сутегі пероксиді-әлсіз қышқыл, оның диссоциациялану тұрақтысы (Н+ 
иНО2

-) 25°C температурада 2,4-12 құрайды. Қазіргі уақытта ол тоқыма 
материалдарының 90%-дан астамын ағарту үшін қолданылады. 
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Пергидроксил-NO2- иондары ағартқыш заттар болып табылады және 
түрлі-түсті қоспаларды жояды. Ерітіндіде әрдайым бос радикалдардың 
белгілі бір мөлшері болады. Бос радикал НО' сонымен қатар боялған 
қоспаларды тотықтырады. Оттегі шығарумен сутегі пероксидінің ыдырауы-
бұл металл иондарының (мыс, темір, никель және т.б.) әсерінен тездететін 
каталитикалық процесс. 

Тоқыма өнеркәсібінде қолданылатын судың құрамында қаттылық 
тұздары – гидрокарбонаттар, сульфаттар, хлоридтер және табиғи талшық, 
кальций мен магний тұздары (пектин тұздары) бар. Машинамен жиналған 
мақта құрамында 1000-2500 мг/кг кальций иондары болуы мүмкін, бұл мақта 
матасының қаттылығының жоғарылауына әкелуі мүмкін. Сондықтан, 
ағартқыш жүйеге тұрақтандырғыштарды енгізу қажет. Натрий силикаты 
Полимер коллоидтық жүйелердегі Na+ ионының Са2+ және Мд2+иондарына 
алмасу реакциясы есебінен қаттылық тұздарының белсенді сіңірушісі болып 
табылады. Алайда, сөзсіз артықшылықтармен қатар, натрий силикатының 
айтарлықтай кемшіліктері бар. 

Кальций мен магниймен алынған коллоидтар жабдықтың 
бөлшектерінде, әсіресе жылу алмастырғыштарда, сондай-ақ тіндерде 
біртіндеп тұндыруға бейім. Қазіргі уақытта силикатты жауын-шашынды тек 
механикалық жолмен алып тастауға болады. Тәжірибе көрсеткендей, 
кремний қышқылы тұнбасының пайда болуын болдырмаудың ең тиімді әдісі 
сұйық силикатты натрий метасиликатымен алмастыру болып табылады. 

Қазіргі уақытта әлсіз ағарту технологиялары ұсынылады. Жауын-
шашынның тұндыру үрдісін төмендететін модификацияланған натрий 
силикатына негізделген тұрақтандырғыштар белгілі. Калий силикатын 
қолдану ұсынылады, ол калий гидроксиді мен натрий силикатын 4:1 
қатынасында араластыру арқылы алынады. Бұл тұрақтандырғыш матада 
және жабдықта жауын-шашын түзбейді және оңай жуылады. 
Тұрақтандырғыш ретінде калий вольфраматын қолдану асқын тотығу кезінде 
натрий силикатын толығымен жоюға мүмкіндік береді. 

Айтарлықтай қарқындату процесін перекисного беления жетеді ретінде 
пайдалану кезінде белсендірілетін қоспаларды амидтердің карбоновых 
қышқылдар (карбамидили несепнәр). Пероксид ваннасына карбон 
қышқылдарының амидтері, атап айтқанда мочевина енгізілгенде, пероксидті 
ағартудың айтарлықтай күшеюіне қол жеткізіледі. Бұл жағдайда процесс рН 
7,5 – 10,5 кезінде жүзеге асырылады. Бұл жағдайда силикат пен натрий 
гидроксидінің мөлшері 3 есе азаяды. 

Ағартудың технологиялық режимі келесі операцияларды қамтиды. 
Біріншіден, қатты мата 40-60 г/л пісіру құрамындағы каустикалық натрий 
концентрациясы кезінде жеделдетілген режимде қайнатылады, жуылады 
және 30% сутегі пероксиді, 15 г/л карбамид және 10 г/л натрий силикаты бар 
пероксид ерітіндісімен сіңдіріледі. 
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Бумен пісіру ұзақтығы – 25-30 мин.ағартқыш құрамдағы Амидтің оңтайлы 
мөлшері 2% - 3% құрайды. 

Силикатты жауын-шашынның пайда болу мүмкіндігін төмендету 
мақсатында тұрақтандырғыш ретінде натрий силикатының сілтілермен өзара 
әрекеттесуі кезінде алынған деполимеризацияланған сұйық шынының 
әртүрлі формаларын қолдану ұсынылады: натрий метасиликаты (Na20:Si02 
=1:1), натрий ортосиликаты (Na20:Si02 = 2:1). Силикатпен салыстырғанда бұл 
препараттар матадан оңай жуылады және жабдықта тұнба түзбейді. Силикат 
тұрақтандырғыштарының тұрақтандырушы әсерін күшейту үшін ағартқыш 
құрамға магний тұздары, аммоний хлориді және калий вольфраматы 
қосылады. 

Қазіргі уақытта сутегі асқын тотығының активтенуі онымен жоғары 
белсенді қосылыстар түзетін әртүрлі заттармен әрекеттесу арқылы маңызды 
бола түсуде. Бұл сілтілік агенттерге сезімтал синтетикалық талшықтары бар 
маталар өндірісінің артуымен, сондай-ақ өндірісі тұрақты өсіп келе жатқан 
құрылымдық беті бар материалдарды (трикотаж, терри маталар, сымдар, 
кордондар және т.б.) ағартқан кезде силикат тұрақтандырғыштарын 
толығымен алып тастау қажеттілігімен байланысты. Пероксидті ағартуды 
қамтитын дайындық процесінің негізгі кезеңдері 1.8-суретте көрсетілген. 

 

 
 

1-стандартты дайындау схемасы; 2-қайнату операциясынсыз екі сатылы 
дайындау схемасы; 3-қара түстерге бояуға дайындық схемасы; 4-суық 
пероксидті ағарту схемасы 

 
1.8-сурет - Матаны дайындаудың негізгі кезеңдері 

 

Қатты мата 

Үйіту 

Матаны шлихтадан тазарту 
(энзимдер немесе тотықтандырғыш) 

Мерсерлеу 

Сілтілік қайнатылым немесе мерсерлеумен 
немесе биоқайнатпамен араласқан қайнатылым 

98-100°С жоғары 
температурада ағарту 

Төменгі температуралы ағарту 
(салқын)  

Шаю Ағартылған немесе кейінгі 
бояуға, басуға және (немесе) 

соңғы әрлеуге дайындалған мата 

4 

2 

Деминерализация 1,3 

1 
3 
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Сутегі асқын тотығымен ациляция реакцияларына қабілетті бірқатар 
заттар бар. Нәтижесінде ағартатын қасиеттері бар белсенді аралық өнімдер 
болып табылатын моно - және диалкилол пероксидтер пайда болады. 

Ағарту технологиясын таңдау кәсіпорынның техникалық 
мүмкіндіктеріне, ассортимент саясатының ерекшеліктеріне, өңделген 
маталардың шикізат құрамына және маталар мен кенептердің құрылымына 
байланысты технологиялық шектеулерге, дымқыл өңдеу процесінде олардың 
деформацияға бейімділігіне негізделген. 

Мақта өндірісінде талшықтарды, иірілген жіптер мен тегістеуіштерді, 
сондай-ақ мақта маталарының кейбір артикулдарын ағарту үшін қысыммен 
иірімжіп бояу аппараттары қолданылады. 

Вискозды тоқыма жіптерін алу технологиясы. Қалыптау дегеніміз-
полимердің ерітіндісінен немесе балқымасынан шексіз ұзындықтағы жіптер 
түрінде бөлудің (отырғызудың) технологиялық процесі. Құбыр арқылы 
қалыптауға дайындалған вискоза, қысыммен вискоз құбыры иіру 
машиналарына беріледі. Иіру машинасында жіптерді қалыптастырудың 
негізгі элементтері-өлшеу сорғысы мен шпагат. Вискозаны мөлшерлегіш 
сорғымен вискоза қысыммен фильерге беріледі, оның түбінде ұсақ тесіктер 
бар. Вискоза шпиндель саңылауларынан жұқа ағындар түрінде шөгінді 
ваннаға ағып, тез қатайып, сұйықтықтан Қатты Пластикалық денеге 
айналады [13]. 

Шөгінді ванна-бұл қышқыл мен оның тұздарының сулы ерітіндісі. 
Вискоза жіптері мен талшықтарын алу кезінде дәстүрлі шөгінді ванна 
H2SO4, Na2SO4 және ZnSO4 сулы ерітіндісі болып табылады. 

Қалыптау-бұл жіптің құрылымы мен оның қасиеттерін анықтайтын 
процестің маңызды кезеңі. Қалыптау шарттары, вискоза мен шөгінді 
ваннаның құрамы әр түрлі физикалық және механикалық қасиеттері бар 
вискоза әдісімен гидрат целлюлоза жіптерін алуға мүмкіндік беретін кең 
ауқымда өзгеруі мүмкін. 

Шөгінді ваннаның негізгі компоненті-күкірт қышқылы. Вискоза ағыны 
шөгінді ваннаға түскен кезде күкірт қышқылы оның құрамындағы 
каустикалық натрийді бейтараптандырады: 

 
2Na0Н + H2SO4—>Na2SO4+ 2Н20                  (1.3) 

 
Вискозадағы каустикалық натрий целлюлоза ксантогенатының еріткіші 

болғандықтан, соңғысы ерітіндіден ксантогенат элементар жіптер түрінде 
отырғызылады. Сонымен қатар, күкірт қышқылы ксантогенатты жуады, 
нәтижесінде целлюлоза қалпына келеді. Шөгінді ваннада пайда болған жіп – 
бұл қалпына келтірілген целлюлоза-гидрат целлюлозасы, құрылымы мен 
қасиеттері бойынша бастапқы целлюлозадан ерекшеленеді.  
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Сондықтан вискозадан алынған жіптер гидрат целлюлозасы деп 
аталады. 

Талшықты қалыптастыру кезінде күкірт қышқылы вискозадағы жанама 
өнімдерді ыдыратады. Қалыптаудың бастапқы кезеңінде болатын процестер 
1.9-суретте схемалық түрде көрсетілген. 
 

 
 

1-фильера; 2-жұқа сыртқы (беттік) пленка; 3 – целлюлоза ксантогенаты 
ерітіндісінен отырғызылған аймақ (әлсіз сілтілі орта); 4 – ерітіндіден 
отырғызылған және целлюлоза ксантогенаты қышқылының әсерінен 
ыдырайтын аймақ (қышқыл оред); D-бейтараптандыру нүктесі. 

 
1.9-сурет - Қалыптастыру процесінің бірінші кезеңінің схемасы 
 
Осылайша, вискоза талшықтарын қалыптастыру кезінде үш негізгі 

процесс жүреді: целлюлоза ксантогенаты (NaOH) еріткішін бір уақытта 
целлюлоза ксантогенатының жауын – шашынымен бейтараптандыру; гидрат 
целлюлозасын шығарумен целлюлоза ксантогенатының ыдырауы; кейбір 
металл сульфаттарының әсерінен жаңадан пайда болған жіптен суды ішінара 
алып тастау және жаңадан пайда болған жіп құрылымының тығыздалуы. 

Вискоза ағынының шөгінді ваннамен жанасқанда, ағынның бетіне 
NaOH бейтараптандыруы, целлюлоза ксантогенатын отырғызу, жұқа пленка 
қалыптастыру үшін оның ішінара ыдырауы бірден жүреді. 

Жіптердің құрылымы. Қалыптастыру процестерінің жағдайларына 
байланысты талшықтың көлденең қимасы дөңгелек, бұршақ тәрізді немесе 
жиектері жиырылған болуы мүмкін. Егер тұнба ваннасының құрамы 
целлюлоза ксантогенаты жоғары жылдамдықпен иіру ерітіндісінен (H2SO4 
және Na2SO4 және ZnSO4 төмен) отырғызылып, беткі қабатта гидрат 
целлюлозасына тез ыдырайтын болса, онда жіптің ішінде осмотикалық 
қысымның жоғарылауы пайда болады, бұл сұйықтықтың талшықтан сыртқа 
қарай жылжуына әкеледі және жіптің көлемі азаяды. Нәтижесінде гидрат 
целлюлоза қабығы мыжылып, қатпарлар пайда болады және көлденең 
қиманың пішіні орамға айналады. 

Целлюлоза ксантогенатының баяу тұндырылуы, талшықтың радиусы 
бойынша біркелкі, дайын жіптің дөңгелек қимасының сақталуына әкеледі.  
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Бұған шөгінді ваннаның құрамын таңдау (H2SO4 мөлшерінің төмендеуі, 
ZnSO4 және Na2SO4 жоғарылауы) және вискоза мен шөгінді ваннаға 
модификаторларды қосу арқылы қол жеткізіледі. Соңғысының әрекеті 
ZnSO4-тің жоғары құрамымен бірге вискоза ағынындағы беткі қабаттың 
қалыңдығы мен құрамын реттеуге негізделген, бұл өз кезегінде шөгінді ванна 
компоненттерінің түзілетін жіпке ену жылдамдығын, демек, тұндыру 
жылдамдығын және целлюлоза ксантогенатының ыдырауын реттейді. 

Вискозды жіптің негізгі физика-механикалық қасиеттері көбінесе 
жіптің қалыптасу жағдайларына және оның молекулааралық құрылымының 
қалыптасуына байланысты. Жоғарыда айтылғандай, целлюлоза 
макромолекулалары жіп қалыптастыру процесінде әртүрлі орналасуы 
мүмкін. Талшықты ось бойымен бағдарлау кезінде целлюлоза тізбектері 
пакеттерге қосылып, жаңа түзілімдер береді, олардың орналасу тәртібі 
молекулааралық құрылым мен жіптің қасиеттеріне байланысты болады. 
Пакеттердің өлшемдері әртүрлі болуы мүмкін, сондықтан жіптердің 
тығыздығы белгілі шектерде өзгеруі мүмкін. Ең күшті жіп ең аз тығыздыққа 
ие, бұл мұндай жіптегі макромолекулалардың кішкентай түзілімдер екенін 
көрсетеді. Керісінше, егер үлкен пакеттер пайда болса, жіптердің тығыздығы 
артады; сонымен бірге беріктік жоғары болуы мүмкін, бірақ серпімді 
қасиеттер нашарлайды. 

Қанағаттанарлық физика-механикалық қасиеттері бар жіптерді алу 
үшін олардың құрылымдық элементтері ось бойымен бағытталуы керек, бұл 
шөгінді ванна мен жіп өткізгіштер арқылы өткен кезде жіптердің қарсыласуы 
салдарынан жіптерді қалыптау кезінде тарту арқылы қол жеткізіледі. Бұл 
тарту тек макромолекулаларды жіптің осі бойымен бағыттау үшін жеткілікті, 
бірақ күшті жіптерді алу үшін олар арнайы құрылғылардың көмегімен 
қосымша тартуға ұшырайды. 

 
1.2 Талшықтардың сапасын сынаудың техникалық талаптары мен 

әдістері  
 

1.2.1 Шикізатқа және дайын өнімге қойылатын техникалық 
талаптар 

Мақта талшықтарын өндіру кезінде шикізатқа, қосалқы 
материалдарға қойылатын талаптар. Мақта талшықтарынан мақта 
маталарын өндіру күрделі және көп уақытты қажет ететін процесс. Мақта 
плантацияларынан мақта жинау сәтінен бастап дайын маталарды орауға 
дейін алдымен мақта тазалау зауыттарында, содан кейін Тоқыма 
кәсіпорындарында көптеген операциялар жасалады. Мақта талшығы бірқатар 
керемет қасиеттерге ие, бұл одан жоғары сапалы маталар, трикотаж 
бұйымдары, жіптер және басқа да бұйымдар алуға мүмкіндік береді [15]. 

Тоқыма мақта кәсіпорындары әр түрлі болуы мүмкін: барлық үш 
өндірісті қамтитын зауыттар – иіру, тоқу және әрлеу; жеке зауыттар – иіру, 
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тоқу және әрлеу немесе екі өндірістің комбинациясы, яғни иіру-тоқу немесе 
тоқу-әрлеу зауыттары. 

Иіру фабрикаларының міндеті – мақта талшықтарының массасынан 
тоқыма жіп-иірілген жіп алу, одан кейін әртүрлі тоқыма бұйымдарын алуға 
болады: мата, трикотаж, тоқыма емес материалдар, жіптер және т.б. Иірілген 
жіп-бұл тоқыма талшықтарының ілінісу және бұралу күштері арқылы өзара 
қосылыстардан тұратын шексіз ұзын дене (жіп). 

Тоқыма өнеркәсібінде А және В топтарының өнімдері шығарылады. 
тікелей тұрмыстық және техникалық маталарды өндіру үшін қолданылатын 
мақта, зығыр, жүн, жібек және киім өндірісі үшін тігін кәсіпорындарына 
баратын маталар А тобына жатады. маталар, жіптер, мақта, мақта, трикотаж 
және саудада сатылатын басқа да өнімдер В тобына жатады. 

Жобада таңдалған өнім ассортиментіне байланысты иірілген жіптің 
алуан түрін таңдау керек. Міндет-мақта, химиялық талшықтар мен зауытта 
осындай технологиялық процесті таңдау, шикізат пен өңдеудің минималды 
шығындарымен МЕМСТ 6904-83 сәйкес келетін иірілген жіп өндіру. 

Иірілген жіпке қойылатын талаптардың екі түрі бар: технологиялық 
және пайдалану. Технологиялық талаптар маталар мен басқа да бұйымдарды 
өндіру кезінде иірілген жіптің жақсы өңделу қабілетін анықтайды, ал 
пайдалану – тозған кезде өнімде (матада) белгілі бір қасиеттерге ие болады. 

Иірілген жіп келесі талаптарға сай болуы керек: 
 минималды ауытқулары бар берілген сызықтық тығыздыққа ие 

болыңыз және ұзындығы бойынша, кіші және үлкен сегменттерде тегіс 
болыңыз. Әйтпесе, тіндердің сапасы төмендейді, оларды өндіру процесі 
нашарлайды немесе мақта артық жұмсалады; 

 берілген беріктікке және беріктігі бойынша ең аз кедір-бұдырлыққа 
ие болу; 

 ұзындығы бойынша осы көрсеткіштерден ең аз ауытқулармен созылу 
кезінде белгілі бір созылу мен қаттылыққа ие болу. Ұзарту, әсіресе серпімді 
ұзарту және қаттылық көбінесе матаның құрылымы мен пайдалану 
қасиеттерін анықтайды; 

 берілген бұралу және бұралу кезінде біркелкі болу. Иірілген жіптің 
көптеген қасиеттері оның иілуіне байланысты болғандықтан, бұл талапты 
сақтау өте маңызды; 

 таза ең аз мөлшерде арамшөптер мен сыртқы ақаулармен болуы. 
Бұл талаптардың бұзылуы иірілген жіптің оны өңдеу кезінде үзілуіне 

және өнім сапасының төмендеуіне әкеледі. 
Иірілген жіптің өзіндік құнындағы шикізаттың құны шамамен 70-75% 

құрайтынын және қажетті сапалы Иірілген жіп өндіру үшін шикізатты 
оңтайлы таңдау үлкен мәнге ие екенін есте ұстаған жөн. 

Иірілген жіп иіру өндірісінің дайын өнімі болып табылады, сондықтан 
оның сапасын бақылау жартылай фабрикатты бақылаудан айырмашылығы 
маңызды. Иірілген жіптің әр түрі мемлекеттік стандарттарда немесе 
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техникалық шарттарда жазылған белгілі бір талаптарға сәйкес келуі керек. 
Алайда, әртүрлі себептермен иірілген жіпте ақаулар (ақаулар) пайда болады, 
бұл оның сапасын төмендетеді. Иірілген жіптің сапасын бағалау үшін арнайы 
әдістер әзірленді. Иірімжіптің сапасы физикалық-механикалық көрсеткіштер 
бойынша және сыртқы түрінің ақаулары бойынша бағаланады. Сонымен 
қатар, иірімжіпті орауышқа, орауышқа орау сапасы бағаланады. 

Иірілген жіптің әр тобының өз стандарттары бар. Мақта–мата тәсілімен 
өндірілетін иірімжіптің барлық түрлері мақсаты бойынша мынадай топтарға 
бөлінеді: тоқыма (МЕМСТ 6904-83), трикотаж және шұлық өндірісі (МЕМСТ 
9092-81) үшін; тоқыма-галантерея өндірісі үшін (негізгі, арқаулық, өрнекті) 
(МЕМСТ 16455-70); жіп өндірісі және техникалық мақсат үшін (МЕМСТ 
15818-70). 

Жоғары сапалы иірілген жіптің өндірілуін қамтамасыз ету үшін 
иірілген жіп пен талшықтың сызықтық тығыздығы арасындағы белгілі бір 
қатынасты сақтау қажет. Бұл қатынас иірілген жіптің диаметріндегі 
талшықтардың санын анықтайды, ол 70 – 90-нан аспауы керек. 

Барлық жағдайларда талшықтар санының көбеюі иірілген жіптің 
сапасына оң әсер етеді, сондықтан жоғары сапалы маталарға арналған 
Иірілген жіп жұқа талшықтан жасалуы керек. Шикізатты таңдаудың 
дұрыстығын тексеруді мақта-мата иірімжібі қасиеттерінің ол өндірілетін 
мақта талшығының қасиеттерімен байланысын сипаттайтын профессор А. 
Н.Соловьевтің формуласының көмегімен жүргізеді. 

Мақта талшығы, МЕМСТ 3279-95 2 сәйкес 7 сорттан тұрады: таңдаулы, 
бірінші, екінші, үшінші, төртінші, бесінші және алтыншы сорттар. 
Талшықтың алуан түрін анықтау оның жетілуіне, беріктігіне, ұзындығына, 
ылғалдылығына және арамшөптеріне негізделген. 

Мақта талшығынан маталар, жіптер, мақта, дәке, трикотаж, балық 
аулау құралдары, арқан, жетек белдіктері, жасанды жібек, қағаз, бақылау 
қағазы, жарылғыш заттарды, кәріптас, қола, мыс және т.б. алмастыратын 
әртүрлі жасанды материалдарды өндіруге арналған лента жасалады. мақта 
тұқымынан май және басқа да өнімдер шығарылады. 

Тоқыма өнеркәсібі қорғаныс, химия, машина жасау, 
электромеханикалық, автомобиль, авиация және басқа да салаларды, 
құрылыс, көлік, ауыл шаруашылығын маталармен қамтамасыз етеді. 

 
Синтетикалық талшықтарды өндіру кезінде шикізатқа, қосалқы 

материалдарға қойылатын талаптар. Талшықты құрайтын полимерлер 
(полиамид 6, полиэтилентерефталат, полиакрилонитрил, полипропилен) 
негізінде өндірілген техникалық, тоқыма, Медициналық және басқа да 
мақсаттағы химиялық (синтетикалық) талшықтарға және осы талшықтардан 
жасалған кордты және техникалық маталарға Стандарттау, метрология және 
сертификаттау жөніндегі мемлекетаралық кеңес қабылдаған стандарт (2013 
жылғы 6-7 маусымдағы №43 хаттама) қолданылады, оның қатарына 
Қазақстан да кіреді. Стандарт химиялық (синтетикалық) талшықтар мен 
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техникалық маталардың қауіпсіздік талаптарын белгілейді, негізгі 
санитарлық – гигиеналық және физикалық – химиялық көрсеткіштер 
бойынша, өрт және жарылыс қауіпсіздігі талаптары бойынша дұрыс 
ақпаратпен қамтамасыз етуге арналған. 

Стандарт талаптары өнімді өндіріске қою кезінде, жаңа өндірістерді 
құру және сатып алу кезінде (келісімшарттар жасасу), өнімді шетелге сатып 
алу және сату кезінде, тұтынушыдан қайта өңдеу кезінде, тасымалдау және 
сақтау кезінде, нормативтік құжаттарды, қауіпсіздік паспорттарын, 
технологиялық регламенттерді, нұсқаулықтарды әзірлеу кезінде, сондай-ақ 
өндірістерді аттестаттау кезінде қолданылады [16]. 

Химиялық (синтетикалық) талшықтар мен техникалық маталарды алуға 
арналған негізгі шикізат полиамид – 6, полиэтилентсрефталат, 
полиакрилонитрил және акрилонитрил, полипропилен сополимерлері 
негізіндегі талшықты құрайтын полимерлер болып табылады. Шикізат және 
қосалқы материалдар (полимерлер, термо - және жарық тұрақтандырғыштар. 
химиялық (синтетикалық) талшықтар мен техникалық маталарды алу және 
қайта өңдеу үшін пайдаланылатын бояғыштар, майлағыштар, еріткіштер 
(диметилформамид, роданикалық натрий), антистатиктер, ағартатын, 
күңгірттейтін және басқа да қоспалар) уәкілетті органдармен келісілген, 
бекітілген немесе белгіленген тәртіппен тіркелген нормативтік және 
техникалық құжаттарда айқындалған қауіпсіздік талаптарына сәйкес келуге 
тиіс. Осы стандартты өз аумағында пайдалануға қабылдаған басқа 
мемлекеттер осы көрсеткіштер бойынша өздерінің сынақ әдістерін 
қолданады. 

Стандарт химиялық (синтетикалық) талшықтар мен техникалық 
маталардың негізгі бақыланатын параметрлерін (алынатын заттардың 
массалық үлесі, капролактам мен төмен молекулалы қосылыстардың 
массалық үлесі, майлағыштың массалық үлесі, талдың массалық үлесі, 
роданикалық натрийдің массалық үлесі, акрил қышқылы нитрилінің дайын 
талшықтан бөлінетін ауаға көші-қонының шоғырлануы, жер бетіндегі электр 
кедергісі, бояудың 6% сутегі асқын тотығының әсеріне тұрақтылығы), 
олардың токсикологиялық бағасы және қоршаған ортаны қорғауға 
қойылатын талаптар, – қалдықтарды кәдеге жарату, тасымалдау, сақтау, 
қолдану шарттары (қайта өңдеу), әсер етудің қауіпсіз деңгейін қамтамасыз 
ету [17]. 

Химиялық (синтетикалық) талшықтар қолданылады: 
 тоқыма өнеркәсібінде өңдеу кезінде (жүн, жібек, мақта-мата, зығыр, 

трикотаж, тоқыма-галантерея және тігін); 
 кілем бұйымдарында, тоқыма емес материалдарда; 
 тері, жасанды былғары өндіру үшін; 
 медициналық мақсаттағы бұйымдарда (тігіс және таңу 

материалдары); 
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 техникалық мақсаттағы бұйымдарда (резеңке техникалық, балық 
аулау және желілік материалдар үшін: Конструкциялық материалдар, 
конвейерлік таспалар және қауіпсіздік белдіктерінің таспалары үшін; 

 кабель, целлюлоза-қағаз, ұн тарту, электр өнеркәсібі үшін; 
 ыдыс, буып-түю және орау материалдары үшін; 
 мақта жинау, сыпыру – жинау және тазалау машиналарына 

арналған щеткалар үшін және басқа да техникалық мақсаттар үшін). 
Техникалық маталар шиналар өнеркәсібінде (сым матасы), 

контейнерлерді, сүзгі материалдарын, техникалық және тағамдық 
қаптамаларды жасау үшін қолданылады. 

Тамақ өнімдерімен жанасатын полиамидті, полиэфирлі және 
полипропилен материалдарынан бөлінетін химиялық заттардың мөлшері осы 
стандартты қабылдаған мемлекет аумағында қолданылатын құжаттар 
бойынша гигиеналық нормативтерде белгіленген шекті рұқсат етілген 
мөлшерден аспауы тиіс. Химиялық (синтетикалық) талшықтардан және 
техникалық маталардан жасалған бұйымдар осы стандартты қабылдаған 
мемлекеттің аумағында қолданылатын белгіленген тәртіппен санитариялық – 
эпидемиологиялық сараптамаға жатады. Балалар киімі мен аяқ киіміне 
арналған материалдарға химиялық (синтетикалық) талшықтарды салу 
тұтынушылардың құқықтарын және адамның әл-ауқатын қорғау 
саласындағы қадағалау жөніндегі ұлттық органдар бекіткен санитариялық 
нормаларға жауап беруі тиіс [14]. 

Химиялық (синтетикалық) талшықтарды және техникалық тіндерді 
токсикологиялық бағалау адам организміне жалпы уытты, жергілікті 
тітіркендіретін әсерді бағалауды көздейтін сынақтардың нәтижелері 
бойынша жүзеге асырылады. 

Медициналық мақсаттағы химиялық (синтетикалық) талшықтар үшін 
токсикологиялық бағалау пирогендікке сынақтардың нәтижелері бойынша 
қосымша жүзеге асырылады. 

Химиялық (синтетикалық) талшықтар мен техникалық маталар бөлме 
температурасында өзінің қасиеттерін өзгертпейді: химиялық инертті, 
тотығуға төзімді, суда ерімейді және қоршаған ортаға және жер асты және 
жер үсті суларының сапасына зиянды әсер етпейді. 

Талшық пен мата қалдықтарын су қоймаларының бедеріне, жағалаулық 
және түп аймағына тастауға болмайды, өйткені олар биоыдырауға 
ұшырамайды: оларды ашық алаңдарда жағуға болмайды, өйткені жану 
өнімдері қоршаған ортаға улы болып табылады. Құрамында мономерлер, 
еріткіштер, майлағыш компоненттері бар сұйық қалдықтар өндірістің 
технологиялық регламентіне сәйкес қажет болған жағдайда қалпына 
келтіріледі, өндірістік циклге қайтарылады және кәсіпорынның жалпы 
ағынымен сұйылтылғаннан кейін биологиялық тазартуға жіберіледі немесе 
құрамында шекті рұқсат етілген концентрациядан аспайтын зиянды заттар 
бар су айдындарына тасталады. Елді мекендердің атмосфералық ауасындағы, 
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балық шаруашылығы су айдындарының суындағы және шаруашылық – ауыз 
су және мәдени – тұрмыстық су пайдалану объектілерінің суындағы зиянды 
заттардың мөлшері осы стандартты қабылдаған мемлекеттің аумағында 
қолданылатын құжаттар бойынша гигиеналық нормативтерде белгіленген 
жол берілетін шекті шоғырланудан аспауға тиіс. Елді мекендердің 
атмосфералық ауасындағы, балық шаруашылығы су айдындарының 
суындағы және шаруашылық – ауыз су және мәдени – тұрмыстық су 
пайдалану объектілерінің суындағы зиянды заттардың тізбесі, олардың 
рұқсат етілген шекті шоғырлануы (әсер етудің болжамды қауіпсіз деңгейлері) 
қосымшада келтірілген. Химиялық (синтетикалық) талшықтарды өндіру 
және қайта өңдеу кезіндегі ең үлкен өрт және жарылыс қауіптілігі 
полимерлер шаңының (аэрозольдің) және талшық шөгіндісінің ауадағы 
жүзіндісі болып табылады. Жалында химиялық (синтетикалық) талшықтар 
мен техникалық маталар ериді, түтіннің пайда болуымен, ыдырау және жану 
өнімдерінің бөлінуімен баяу күйіп кетеді. Химиялық (синтетикалық) 
талшықтар мен техникалық маталарды сөндіру үшін кез келген өрт сөндіру 
құралдарын қолдану керек. Өрт жағдайында пайда болатын улы өнімдерден 
қорғау үшін БКФ маркалы сүзгіш газқағарларды немесе кез келген түрдегі 
оқшаулағыш газқағарларды қолдану керек. 

Химиялық (синтетикалық) талшықтар мен техникалық маталардың 
қатты қалдықтарын ұйымдасқан түрде сақтау үшін жинайды және 
кәсіпорында халық тұтынатын тауарларды өндіру үшін пайдаланады немесе 
белгіленген тәртіппен бекітілген нормативтік құжат бойынша тұтынушыға 
өткізеді. Жоғарыда аталған өнімге қайта өңдеуге жарамсыз қатты қалдықтар 
жоюға жіберіледі. 

Өнімді өндіру және қайта өңдеу кезінде Стандартта белгіленген қауіпті 
және зиянды өндірістік факторлардың ықтимал әсерінен жұмыс істеушілерді 
қорғау шаралары көзделуі тиіс. Өндірістік үй-жайлар жалпы алмасу және 
қажет болған жағдайда жергілікті желдеткішпен жабдықталуы тиіс. Жұмыс 
аймағының ауасындағы зиянды заттардың құрамы ГОСТ 12.1.005 – 88 және 
осы стандартты қабылдаған мемлекет аумағында қолданылатын құжаттар 
бойынша гигиеналық нормативтерде белгіленген шекті рұқсат етілген 
концентрациядан аспауы тиіс [18]. 

 
1.2.2 Химиялық талшықтар сапасының көрсеткіштері  

 
Талшықтардың сапасы туралы айтқанда, олар әдетте алынған 

өнімдердің тұтынушылық және пайдалану құндылығын анықтайтын 
көрсеткіштер жиынтығын білдіреді. Халық тұтынатын бұйымдарды 
дайындау кезінде олардың сыртқы түріне қойылатын эстетикалық 
талаптарды да (жылтыр, жұмсақтық және т.б.) ескеру қажет. 

Талшықтардың қасиеттері талшықты құрайтын полимердің химиялық 
сипатына да, талшықтардың құрылымына да байланысты. Талшықтардың 
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құрылымы аморфты және кристалды аймақтар арасындағы арақатынаспен, 
молекулааралық түзілімдердің мөлшері мен сипатымен және олардың 
талшықтағы бағдарымен сипатталады. Әр түрлі өңдеу жағдайларында 
(қалыптау, сору, термофиксация шарттары) бірдей полимерден алынған 
химиялық талшықтар әртүрлі сапада болуы мүмкін. Талшықтың сапасы 
тиісті зертханалық сынақтар кезінде және бұйымды тәжірибелік кию кезінде 
анықталады [19]. 

Талшықтардың сапасын сипаттау үшін олардың негізгі көрсеткіштер 
бойынша біркелкілігі, атап айтқанда беріктігі мен ұзаруы маңызды, бұл 
негізінен тоқыма өнеркәсібіндегі жіптерді өңдеу жағдайларын анықтайды 
(жіптің өткізгіштігі деп аталады). 

Сымды жіптің сапасын сипаттау үшін, жоғарыда аталған 
көрсеткіштерден басқа, үлкен маңызға ие: жіптің ағымы басталатын 
температура, соққыға және басқа динамикалық әсерлерге төзімділік, сондай-
ақ резеңкеге адгезия. 

Сипаттама кезінде штапель талшығының қасиеттері ұзындығы 
бойынша біркелкілік (штапель диаграммасының сипаты) және қисаю, 
сондай-ақ желімделген талшықтардың болуы сияқты көрсеткіштер де 
маңызды. 

Агрессивті ортада қолданылатын техникалық бұйымдарды жасау үшін 
қолданылатын талшықтарды пайдалану кезінде олардың химиялық 
реагенттердің әсеріне төзімділігі үлкен мәнге ие. 

Сондай – ақ, пайдалану жағдайларына байланысты әр түрлі талшықтар 
мен бұйымдардың жекелеген физикалық-механикалық көрсеткіштері бірдей 
өзгермейтінін ескеру қажет. Сондықтан талшықтардың тұтынушылық 
қасиеттерін сипаттау үшін белгілі бір стандартты жағдайларда жасалған 
өнімдердің жаппай тәжірибелік сынақтарының нәтижелерін пайдалану қажет. 

Талшықтардың сапасын сипаттайтын негізгі көрсеткіштер: 
 құрғақ және дымқыл күйде үзілуге беріктігі; 
 құрғақ және дымқыл күйде ұзарту; 
 серпімділік (жоғары серпімді ұзарту); 
 бастапқы модуль; 
 гигроскопиялық; 
 бірнеше деформация мен абразияға төзімділік, сондай-ақ талшықтың 

шаршау күші (бұл көрсеткіш әсіресе сым жіптерін өндіруде маңызды); 
 жоғары және төмен температураларға, микроорганизмдерге, 

жарыққа, сондай-ақ атмосфералық әсерлерге төзімділік; 
 тығыздығы (үлес салмағы); 
 қартаю (уақыт өте келе қасиеттердің өзгеруі). 
Оларды анықтау кезінде талшықтардың тығыздығын анықтау қосымша 

зерттеу ретінде қарастырылуы керек. Сынақ үлгісі қара түске боялған 
жағдайда ұсынылады. Тығыздықты анықтау арқылы қоспадағы 
компоненттерді олардың қасиеттерін өзгертпестен тануға болады, бұл сол 
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үлгіде қосымша зерттеулер жүргізуге мүмкіндік береді. Бұл жағдай әсіресе 
кішкентай үлгіні зерттеген кезде өте маңызды [20]. 

Олардың тығыздығының айырмашылығына негізделген талшық 
қоспасының компоненттерін бөлу, егер тығыздық бір-бірінен кем дегенде 
0,080 өзгеше болса, жасалуы мүмкін. Әр түрлі талшықтардың тығыздық 
көрсеткіштері 1.1-кестеде келтірілген. 

 
1.1-кесте – Талшық тығыздығының көрсеткіштері 

Талшық Тығыздық, 
г/см3 

Талшық Тығыздық, 
г/см3 

Полиэтилен  0, 92 Таза қалыпты жібек 1, 34 
Рильсан  1, 10 Виньон  1, 35 – 1, 37 
Найлон -6 1, 13 Термовиль  1, 38 
Найлон -6,6 1, 14 Терилен  1, 38 
Акрилан  1, 14 Дакрон  1, 38 
Қоянның жүні 1, 15 – 1, 16 Ровиль  1, 40 
Фенолдың беткі 
гидролизімен 
күңгірттелген 
ацетатты 

1, 18 Мақта ацетилденген 1, 43 

Викара  1, 25 Вискоза 1, 52 
Виньон N 1, 27 – 1, 32 Мыс-аммиак 1, 52 
Дайнел  1, 28 Пе-це 1, 54 
Казеин 1, 29 – 1, 30 Мақта 1, 55 
Ардиль  1, 29 – 1, 30 Рами  1, 55 
Каналы жоқ жүнді 1, 30 Таза ауырлатылған 

жібек 
1, 60 

Куралон  1, 30 – 1, 32 Саран, велон 1,72 
Ацетатты қалыпты 1, 31 Альгинді 1, 72 
Триацетатты 1, 32 Тефлон  2, 3 
 

Халық тұтынатын бұйымдарды дайындау үшін қолданылатын 
талшықтардың сапасын бағалау кезінде қосымша мынадай көрсеткіштер 
айқындалады: 

 талшық (жіп) нөмірі); 
 мыжылу; 
 бояудың біркелкілігі; 
 бұйымдардың жууға тұрақтылығы (шөгу шамасы); 
 өнімнің ластануы және тазалау жеңілдігі; 
 тозған кезде өнім пішінінің өзгергіштігі. 

Сонымен қатар, мұндай өнімдер үшін талшықтардың гигиеналық 
қасиеттері де маңызды, мысалы, тердің сіңуі, дем алу, жылу өткізгіштік және 
арнайы зерттеу объектісі болып табылатын басқа да бірқатар көрсеткіштер. 
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Химиялық талшықтардың сапасын сипаттайтын негізгі көрсеткіштерді 
қарастырыңыз. 

Үзілу кезіндегі беріктік. Жыртылу күші-бұл талшықтың сапасын 
сипаттау үшін жиі қолданылатын негізгі көрсеткіштердің бірі. Кейбір 
жағдайларда талшықтардың сынуы кезінде беріктіктің жоғарылауы алынған 
өнімдердің пайдалану қасиеттерінің жақсаруымен тікелей байланысты. Бұл, 
ең алдымен, химиялық талшықтардан жасалған парашюттерге, арқандарға, 
арқандарға, конвейерлік таспалар мен белдіктерге және белгілі бір дәрежеде 
жұмыс кезінде үлкен соққы жүктемелерін бастан кешіретін сым жіптеріне 
қатысты. Бұл өнімдерді жасау үшін тек сынған кезде үлкен беріктігі бар 
талшықтарды қолдануға болады. 

Барлық басқа жағдайларда, атап айтқанда, халық тұтынатын бұйымдар 
(тоқыма маталар) үшін негізгі мәнге бірнеше рет деформация мен абразияға 
төзімділік, сондай-ақ ауа-райына, жарыққа және жууға төзімділік жатады. 
Алайда, мұндай жағдайларда талшықтардың беріктігін белгілі бір шекке 
дейін арттыру, егер ол басқа көрсеткіштердің айтарлықтай төмендеуімен 
бірге жүрмесе, өте орынды. Беріктіктің жоғарылауымен қайта өңдеу 
жағдайлары жақсарады, қайта орау және бұралу кезінде талшықтардың үзілу 
мүмкіндігі азаяды, ылғал жағдайда гидрофильді жасанды талшықтардың 
беріктігінің жоғалуы едәуір төмендейді және кейбір жағдайларда тоқыма 
бұйымдарының пайдалану қасиеттері артады. 

Жіптің (талшықтың) үзілу кезіндегі беріктігін ркм (үзілген 
километр), гс/денье немесе кгс/мм2 көрсетеді. Бірінші жағдайда бұл жыртылу 
ұзындығы деп аталады, яғни жіптің (талшықтың) ұзындығы, ол өз салмағы 
бойынша жыртылады. ркм (L) - де көрсетілген үзілу кезіндегі жіптің 
(талшықтың) беріктігі динамометрде (А) нөміріне айқындалған үзу күшінің 
(Р) көбейтіндісіне тең болады. 

APL   (1.3) 
 
Жыртылған кезде талшықтардың беріктігін сипаттайтын негізгі 

шамалардың арасында келесі байланыс бар: 
 

1 гс/денье = 9 ркм = 9𝜌𝜌 кгс/мм2    (1.4) 
 

Мұндағы 𝝆𝝆-талшықтың тығыздығы (нақты ауырлық). 
Үзілу кезіндегі беріктікті, әдетте, сынау процесінде тұрақты 

жылдамдықпен созылатын талшыққа оның үзілуіне әкелетін барлық өсіп 
келе жатқан жүктеме хабарланатын жару машиналарында (динамометрлерде) 
анықтайды. 

Синтетикалық талшықтардан полиамидті, полиэфирлі, 
поливинилспиртті және полиолефинді талшықтар аса жоғары беріктікке ие; 
жасанды талшықтардан – вискозды беріктігі жоғары техникалық жіп және 
полинозды талшық. 
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Ұзарту дегеніміз-созылу кезінде талшықтың немесе жіптің 
ұзындығының ұлғаюы. Ұзарту талшықтың бастапқы ұзындығына пайызбен 
көрсетіледі. Кәдімгі химиялық талшықтарда ұзарту 5 – 40%, ал серпімді 
талшықтарда – 500-700%. Ұзарту талшықтың беріктігімен, 
макромолекуланың қаттылығымен, кристалдану дәрежесімен және 
талшықтағы құрылым элементтерінің бағдарлану дәрежесімен азаяды. 

Серпімділік модулі макромолекулалардың тізбегінің қаттылығының 
жоғарылауымен артады. Ол үлкен молекулааралық түзілімдер болған кезде 
артады. Серпімділік модулі жоғары талшықтарға вискоза талшығы, лавсан, 
фортизан жатады. Төмен модульде капрон және ацетат талшықтары бар. 

Талшықтың шаршау қасиеттері оның қайталанатын жүктемелерге 
төтеп беру қабілеті деп аталады. Бұл қасиеттер берілген кернеуде оның 
бұзылуына әкелетін бірнеше деформациялар санымен анықталады. Бірнеше 
деформациялардың әсеріне төзімділікке шешуші әсер талшықтың икемділігі 
болып табылады, ол белгілі бір температурада қайтымды деформацияның 
мөлшерімен сипатталады. Полиамидті талшықтар ең жақсы шаршау 
қасиеттеріне ие, сондықтан техникалық полиамидті жіп кеңінен 
қолданылады. 

Тозуға төзімділік–бұлөнімнің тозуын анықтайтын негізгі 
көрсеткіштердің бірі. Капрон мен лавсанның абразиясына ең төзімді, ең азы-
ацетат талшығы. 

Мыжылу дегеніміз-материалдың көлденең бағытта жергілікті 
деформациясын тудырған жүктемені алып тастағаннан кейін талшықтың 
немесе өнімнің өзгертілген пішінді ұзақ уақыт сақтау қабілеті. Талшықтың 
бүгілуі қайтымды ұзарумен (серпімді деформациямен) тікелей байланысты. 
Талшықтың сынуы неғұрлым төмен болса, жүктеме тоқтағаннан кейін 
полимердегі релаксация процестері тезірек жүреді. Релаксация процестерінің 
жылдамдығы химиялық табиғатқа, полимердің физикалық жағдайына және 
температураға байланысты. Лавсан мен капрон ұсақтауға ең жоғары 
қарсылыққа ие; ең кішісі-гидрат целлюлоза талшықтарынан жасалған 
бұйымдар, әсіресе ылғалды жағдайда. Тіндердің мыжылуы кейбір 
жағдайларда оларды су репелленттерімен, сондай-ақ макромолекулалар 
(термореактивті шайырлардың алдын-ала конденсаттары) арасында 
химиялық байланыс түзуді қамтамасыз ететін препараттармен өңдеген кезде 
айтарлықтай төмендейді. 

Талшықтың гигроскопиялық қасиеті оның белгілі бір ылғалдылықта 
ылғалды сіңіру қабілетімен анықталады. Талшықтың гигиеналық қасиеттері, 
сондай-ақ диэлектрлік қасиеттерін бояу және көрсету қабілеті 
гигроскопиялық мәнге байланысты. Гигроскопиялық тұрғыдан химиялық 
талшықтарды үш топқа бөлуге болады: 

- гидрофильді талшықтар – шамамен 10% және одан жоғары 
гигроскопиялық (гидрат целлюлоза талшықтары); 

– ылғал сіңіргіштігі орташа талшықтар – 3-8% (капрон, анид); 
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- гидрофобты талшықтар-1% - дан кем гигроскопиялық (лавсан, нитрон 
және басқа синтетикалық талшықтар). 

Гигроскопия көбінесе полимердің функционалды топтарының 
полярлығына және молекулааралық өзара әрекеттесу энергиясының 
мөлшеріне байланысты. 

Ауа-райына төзімділік дегеніміз- күн сәулесінің, ауа оттегінің, жылу 
мен ылғалдың әсеріне төзімділік (Жарық жылуы деп аталады). Осы 
факторлардың әсерінен талшықты құрайтын полимерлер жойылып, 
талшықтың механикалық қасиеттері нашарлайды. Полиакрилонитрилді 
талшықтар ең жоғары жарыққа төзімді. Полиамид, полипропилен және 
құрамында хлор бар талшықтар жарыққа төзімділігі төмен, бұл олардың 
маңызды кемшілігі болып табылады. Бұл талшықтардың жарыққа 
төзімділігін тұрақтандырғыштарды, атап айтқанда ультракүлгін сәулелерді 
сіңіретін заттарды (фосфорлар) енгізу арқылы арттыруға болады. 

 
 
1.2.3 Химиялық талшықтарды сынаудың зертханалық әдістері  

 
Талшықтардың ерігіштігі. Талшықтардың ерігіштігі олардың 

сәйкестендірілуін зерттеудегі маңызды факторлардың бірі болып табылады. 
Нәтижелердің бірегейлігі, үлгіні өндірудің қарапайымдылығы, сондай – ақ 
өңдеудің әртүрлі кезеңдерінде талшықтарды зерттеу мүмкіндігі-мұның бәрі 
талшықты шикізатты, әсіресе химиялық талшықтарды сәйкестендіру 
талдауында ерігіштігін бірінші орынға қояды [21]. 

Микроскоп астындағы талшықтың ерігіштігін зерттеу. Құрғақ 
препаратты (талшықтар бойлық бағытта салынған) микроскоптың заттық 
үстеліне орналастырады және оның бейнесін алады (үлкейту 150Х аспауы 
тиіс). Препаратқа жабын шынысының ең шетінде микроскоптың окулярында 
бір мезгілде бақылай отырып, тиісті еріткіштің 1-2 тамшысын тамшуырмен 
жағады. Енгізілген сұйықтықтың әсерінен талшықтар көзден жоғалып кеткен 
жағдайда препараттың орнын өзгерту керек. Еріту процесі оның түпкілікті 
нәтижесін ғана емес, бүкіл еріту процесін де байқау керек, өйткені еріту 
процесі талшықтың түріне қатысты құнды ақпарат бере алады. 

Микроскопты қолданбай талшықтың ерігіштігін зерттеу. Сағат 
шынысына салынған талшықтардың сынамасын еріткіштің бірнеше 
тамшысымен сулайды және соңғы нәтижені бақылайды, препаратты лупа 
арқылы қарау ұсынылады. Кейбір жағдайларда еріткішпен өңделген 
талшықтарды қолмен жыртып, еріткіштің әсерін анықтауға болады. 

Микроскопсыз ерігіштікті зерттеу шектеулі қолданылады, оны біртекті 
үлгілерді немесе ерітілетін қоспадағы біртекті талшықтардың басым санын 
талдаған жағдайда ғана жүргізуге болады. Зерттеуді жоғары температурада 
жүргізген жөн, әсіресе үлгіні еріту үшін ұзақ уақыт қажет болған кезде. Рас, 
жоғары температурада жұмыс істеуге бейімделген микроскоптар бар, бірақ 
олар өте аз таралған. 
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Бөлме температурасында сілтілердегі химиялық талшықтардың 
ерігіштігі. Химиялық талшықтар бөлме температурасында сілтілерге өте 
төзімді болғандықтан, соңғысы зерттеу үшін сирек қолданылады. 
Концентрацияланған аммиактың саран түріндегі талшықтарға әсері белгілі 
бір мәнге ие, онда ақаулар айқын анықталады. 

Күрделі реагенттердегі талшықтардың ерігіштігі. Мыс 
гидроксидінің аммиак ерітіндісі (Швайцер реагенті) бірнеше целлюлоза 
еріткіштерінің бірі болып табылады. 

Мыс гидроксидінің аммиак ерітіндісіндегі талшықтардың ерігіштігі 
және талшықтардың бойлық түрін алдын – ала зерттеу нәтижелері мақта, 
зығыр, қарасора, Манила талшықтарының, сондай-ақ жасанды целлюлоза  
талшықтарының-вискоза және мыс-аммиак талшықтарының болуын 
анықтауға мүмкіндік береді. Швайцер реактивінде еритін жалғыз 
целлюлозасыз талшық-бұл табиғи жібек, тек фиброин ериді. 

Өртеуге арналған сынама. Жағуға арналған сынаманы қайта өңдеудің 
кез келген сатысында тұрған талшықтарды, сондай-ақ боялған талшықтарды 
ұшыратуға болады. Жалпы жағдайда шикізаттың бір түрін сынау кезінде бір 
мәнді нәтиже алынады, кейбір жағдайларда екі компонентті қоспаға кіретін 
компоненттерді анықтауға болады. 

Жану сынамасының нәтижесінде целлюлоза мен ақуыз талшықты 
құрайтын заттарды дәл тануға болады. Сол арқылы жанбайтын талшықтарды 
(асбест, шыны талшық) анықтауға болады. Жану сынағы арқылы 
синтетикалық талшықтарды анықтауға болады, бірақ олардың жеке түрлерін 
тану мүмкін емес. 

Зерттеу үшін талшықтардың шоғырын жалынға қатысты көлденеңінен 
ұстап (мысалы, пинцетпен), алаудың әлсіз жалынына қосыңыз. Жану 
басталғаннан кейін бірден талшық жалыннан алынып, сынама мұқият 
тексеріледі. Егер талшық жануды тоқтатса, онда ол қайтадан өртеледі. Жану 
сынамасын зерттеу кезінде жану сипатына, қалдық түріне және жанудан 
кейінгі қалдық иісіне назар аудару керек. 

Жанудың сипаты келесідей болуы мүмкін: 
1. Жылдам жану. Сондықтан барлық целлюлоза талшықтары күйіп 

кетеді, және бұл талшықты құрайтын заттың целлюлоза табиғатын ерекше 
сипаттайды. 

2. Баяу жану. Біраз уақыттан кейін талшық жануды тоқтатады. 
Сонымен, барлық жүн талшықтары, табиғи Жібектің орташа салмақты 
талшықтары, сондай – ақ жасанды ақуыз талшықтары жанады. 

3. Жалынсыз балқыту. Сондықтан барлық синтетикалық талшықтар 
күйіп кетеді. 

Жанудан кейінгі қалдық талшықтарды танудың ең тән белгісі болып 
табылады. Қалдықтың екі түрі бар: оған құйылған кезде құлап кететін ауа 
қалдығы және жеткілікті қаттылыққа ие доп түріндегі қалдық, яғни.оған 
соғылған кезде деформацияланбау үшін. Қалдықтың бірінші түрі-целлюлоза 
талшықтары, екіншісі-басқалары. 
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Қалдықтың екінші түрінде белгілі бір шеберлікпен және мұқият 
бақылаумен жүн талшықтары, табиғи жібек талшықтары және жасанды 
ақуыз талшықтары, сондай-ақ синтетикалық талшықтарға тән тайғақ қатты 
мұздатылған балқымалар түрінде қалған қалдықтарды «шлак» түрінде 
анықтауға болады (1.2-кесте). 

 
1.2-кесте. – Синтетикалық талшықтардың жануы 
Талшық типі Жалынның мінез-құлқы, жалынның түсі, жану 

сипаты, иісі, бу реакциясы 
Поливинилхлорид 
(хлорин) 

Ол тұтанбайды, бірақ қара түске ие болады; иісі 
каустикалық (HCl), булар көк лакмусты қызыл 
түске бояйды 

Полиамидті (найлон, 
амид) 

Олар ериді және тамшылармен ағып кетеді, иісі 
жағымсыз, булар сілтілі реакцияға ие, қатты масса 
қоңырдан қараға дейін қалады 

Полиакрилонитрил 
(нитрон) 

Ол тез күйіп кетеді, сары жалынмен, қалдық қатты, 
қара түсті. Будың иісі мүйізді, сілтілі реакцияға ие 

Полиэфир (лавсан) Олар әрең тұтанады, баяу сары түтінді жалынмен 
жанады. Булар қоңыр, сілтілі реакцияға ие 

 
Иіс-бұл өте үлкен үлгіні қажет ететін көрсеткіш. Иістердің екі түрін 

ажыратуға болады: күйдірілген қағаздың иісі – целлюлоза талшықтарына тән 
және күйдірілген мүйіздің иісі – ақуыз талшықтарына тән. Соңғы иісі 
соншалықты өткір, оны жүн мөлшері аз аралас талшықтарда сезінуге болады. 

Жеткілікті жаттығулармен сіз иірілген жіптің үлгілерін тек жану 
сынағы кезінде иіспен еркін ажырата білуге болады. 

Термопластикалыққа талшықтарды зерттеу. Термопластика-
барлық синтетикалық талшықтарға тән белгі. Табиғи және жасанды 
талшықтардан тек ацетат талшығы ғана осы қасиетке ие. Талшықтарды 
термопластикалыққа сынау келесі жолмен жүзеге асырылады. 

Қыздырылған металл табаққа бірнеше талшық қойылады (үтіктің 
жұмыс бетін қолдануға болады). Жұмсарғаннан немесе кішірейтілгеннен 
кейін талшықтар препараттық инемен шығарылады, оны талшық 
термопластикаға ие болған жағдайда ғана жасауға болады. 

Талшықтарды жүйелі талдауда қолданылатын химиялық 
реакциялар. Химиялық реакциялар нәтижесінде әртүрлі химиялық 
құрылымы бар талшық түзетін заттар біркелкі боялмайды. Бояуға арналған 
реакциялар, сыналатын талшық түзетін затқа байланысты, ақуыз анықталған 
реакцияларға (табиғи және жасанды талшықтарда) және целлюлоза 
анықталған реакцияларға бөлуге болады. 

Мұндай реакциялар нәтижесінде целлюлоза туындыларынан және 
синтетикалық полимерлерден алынған талшықтар анықталмайды. 

Целлюлозаның болуын анықтау. Целлюлоза талшықтарын 
анықтаудың классикалық әдісі – мырыш йодохлориді (хлор – мырыш-йод) 
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ерітіндісінің әрекеті. Хлор-мырыш-йод көк түстен күлгінге дейін 
боялғандықтан табиғи талшықтардағы целлюлозаны анықтайтын реагент 
ретінде қолданылады. Целлюлозамен бірге жүретін заттар да сары-қоңыр 
түске боялған. Бұл жағдай микроскоппен табиғи целлюлоза талшықтарының 
морфологиясын мұқият зерттеуге мүмкіндік береді. 

Ілеспе заттардың болуын анықтау. Талшықтарды анықтау кезінде 
күкірт пен формальдегидті анықтауға болатын реакциялар маңызды. 

Күкірттің болуы вискоза талшығын мыс-аммиактан ажыратуға 
мүмкіндік береді, өйткені Күкірт вискозаны жасау процесінің қалдық өнімі 
болып табылады. Күкіртті анықтау талшықтың нашар аяқталғанын көрсетеді; 
сонымен бірге оның болмауы талшықтың табиғатын анықтауға мүмкіндік 
бермейді. Күкірттің болуына талшықты зерттеу сәйкестендіру талдауында 
қосымша ретінде қарастырылуы керек және тек төтенше жағдайларда 
жүргізілуі керек. 

Басқа заттардан басқа, казеин талшықтарында кездесетін 
формальдегидті анықтау зерттелетін талшықтарды анықтау өте қиын болған 
жағдайда өте маңызды белгі болып табылады. 

Вискоза талшықтарында күкірттің болуын анықтау. 5 г 
мөлшердегі талшықтардың үлгісі Эрленмейер колбасына салынып, 100 мл 
тазартылған су құйылады және 30 мл концентрацияланған күкірт қышқылы 
қосылады. Колба резеңке жолақпен бекітілген қорғасын ацетаты 
ерітіндісімен қаныққан сүзгі қағазымен жабылған. Колбаны қайнаған су 
ваннасында 4 сағат бойы қыздырады, егер талшықта күкірт болса, сүзгі 
қағазы қоңырдан қызылға дейін боялған. 

Формальдегидтің болуын анықтау. Зерттеуге арналған үлгі 
майсыздандырылған және түссіз. Содан кейін ол колбаға салынып, күкірт 
қышқылымен қышқылданған тазартылған сумен құйылады. Колба 
салқындатқышпен біріктіріліп, айдау жүзеге асырылады. Дистилляттың 
бірнеше тамшылары формальдегид болған кезде қою көк түске боялған 
карбазолдың 0,1% спирт ерітіндісіне жіберіледі. 

Хлор мен азоттың болуын анықтау. Хлор мен азотты талшықты 
заттарды құрайтын элементтер ретінде анықтау химиялық талшықтарды 
топтарға бөлуге мүмкіндік береді. Бұл әдісті зерттелетін талшықтың түрі 
туралы ешқандай болжам болмаған кезде, сондай-ақ үлгі тым аз болған кезде 
(мысалы, бірнеше талшық болған кезде) қолданған жөн. 

Төменде хлор мен азоттың болуына байланысты талшықтардың 
топтарға бөлінуі келтірілген: 

1) құрамында хлор мен азот жоқ талшықтар – целлюлоза, ацетат, 
поливинил спиртінен жасалған, полиэтилен, политетрафторсутекті, 
полистирол; 

2) құрамында хлор мен азот бар талшықтар – винилхлорид пен 
акрилонитрилдің сополимерінен жасалған; 



47

  
 

3) құрамында тек хлор бар талшықтар – поливинилхлоридтен, 
хлорланған поливинилхлоридтен, винилхлорид пен винилацетаттың 
сополимерінен, винилхлорид пен винилиденхлоридтің сополимерінен; 

4) құрамында тек азот – полиамид, полиакрилонитрил, ақуыз бар 
талшықтар [22]. 

Эталондарды пайдалану әдісі. Белгілі балқу температурасы бар 
заттардың бірнеше кристалдары (дәндері) металл плитаға орналастырылады, 
ол алаудың әлсіз жалынында қызады. 

Заттың еруі басталған кезде қыздырғыш бүйірге қойылып, зерттелетін 
талшықтар тез табаққа қойылады. 

Талшықтардың балқуы талшықтардың кейбір түрлерінің болуын 
болдырмайды. Бұл әдіс негізінен стилонды нейлоннан-6,6-дан ажырату үшін 
қолданылады. 

Эталон ретінде қызмет ете алатын қосылыстар 1.3-кестеде келтірілген. 
 
1.3-кесте – Эталондар 

Эталондар Балқу температурасыоС 
Қалайы нитратыSn(NO3)4 215 
Бром висмутыBiBr3 218 
Барий нитритіBa(NO2)2 217 

 
Капиллярдағы талшықтарды балқыту әдісі. Байлам 

талшықтарының орналастырады капилляр батырып, оны сұйықтық. Қайнаған 
сұйықтықпен жылыту ваннасы мөлдір болуы керек, сондықтан капиллярдағы 
талшықтарды байқауға болады. Қыздыруға арналған сұйықтық ретінде 
концентрацияланған күкірт қышқылын қолдануға болады (қайнау 
температурасы 295°C), бірақ оны өте мұқият өңдеу керек. 

Ультракүлгін сәулелердегі талшықтарды зерттеу. Ультракүлгін 
сәулелердегі химиялық талшықтарды сәйкестендіруді талдау кезінде алдын-
ала немесе қосымша деп санауға болады. Осы зерттеулермен анықтауға 
болады қатысуы бөгде талшық қоспасын, сондай-ақ бақылауға біркелкі бөлу 
онда компоненттері. 

Бұл әдістің артықшылығы-жылдамдық (нәтиже бірден алынады), 
сонымен қатар салыстырмалы түрде үлкен үлгілерді бағалау мүмкіндігі. 
Зерттеу үшін төмен қысымды сынап шамы (аналитикалық кварц шамы) 
қолданылады. Ол люминесценция құбылысын байқауға кедергі келтіретін 
көрінетін сәулелерді өткізбейтін кварц шыны сүзгісіне орналастырылған. 
Зерттеуге арналған үлгі түссіз болуы керек және өңдеу процесін жақсарту 
үшін талшыққа қолданылатын барлық заттардан босатылуы керек, сонымен 
қатар өте құрғақ болуы керек, өйткені тым көп ылғалдылық 
люминесценцияның сипатын бұрмалайды. 

Зерттеу қараңғы бөлмеде жүргізіледі. Шамды қосқаннан кейін 
жеткілікті қарқынды сәуле пайда болуы үшін шамамен 3 минут күту керек; 
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бір уақытта зерттеуші қараңғылыққа үйренуі керек. Сынақ үлгісінің жанында 
эталон немесе эталондар сериясы орналастырылады. 

И. М. Престон мен И. Нимбар ұсынған талшықты сәйкестендіру әдісі 
өте дәл және сонымен бірге өте қарапайым. Биіктігі 30 – 100 см, диаметрі 
шамамен 5 см болатын шыны цилиндр сұйықтықтармен толтырылады, олар 
біртіндеп өсіп келе жатқан мөлшерде араласады, осыған байланысты 
цилиндрдегі белгілі бір сұйықтық қабатының биіктігі мен оның тығыздығы 
арасында сызықтық байланыс пайда болады. Қабаттар тығыздығының 
олардың биіктігіне сызықтық тәуелділігін ескере отырып, талшықтардың 
тығыздығын есептеуге болады. Эталондық сұйықтықтар ретінде (20°С 
температурада) қолданылады (1.4-кесте): 

 
1.4-кесте – Эталон сұйықтықтары 

Зат Тығыздық, г/см3 
Ксилол  0,86 
Толуол  0,86 
Гептан  0,68 
Пентахлорэтан  1,68 
Тетрахлорметан  1,59 
Дибромэтилен *  2,2 

* 17,5° С температура кезінде. 
 
Анықтамалық сұйықтықтарды екі жолмен дайындауға болады. 
1-әдіс. Цилиндрге түбіне жететін суару арқылы жеңіл сұйықтық 

құйылады, содан кейін біртіндеп ауыр сұйықтық қосылады. Аралас 
сұйықтықтардың мөлшері бірдей болуы керек. 

2-әдіс. Цилиндрге 50 мл ауыр сұйықтық құйылады, содан кейін 
кезекпен ауыр және жеңіл сұйықтықтардан тұратын және 90%, 80%, 70% 
және т.б. ауыр сұйықтықтан тұратын 50 мл қоспаны 10% дейін қосады. 
Соңында 50 мл жеңіл сұйықтық қосыңыз. Бұл тәсілмен алуға болады 
неғұрлым нақты нәтижелері. 

Екі жағдайда да қоспаны мүмкіндігінше тұрақты температурада 2 күн 
ұстайды. Бұл сұйықтық қабатының тығыздығы мен биіктігі арасындағы 
сызықтық байланысты алу үшін қажет. 

Зерттеу келесідей жүргізіледі. Мұқият түзетілген талшықтары бар Үлгі 
жоғарыда сипатталған қоспамен толтырылған цилиндрге батырылады. 
Шамамен 30 секундтан кейін талшықтардың биіктігі есептеледі. Биіктігі 
бойынша зерттелетін талшықтардың тығыздығы есептеледі. 

Полимер материалдарын, атап айтқанда пластмассалар мен 
талшықтарды жүйелі талдау әдістері үлгілерді жеткілікті дәрежеде тексеруге 
мүмкіндік береді және полимерлер мен олардан жасалған бұйымдарға, егер 
олар заттай дәлел болса, жалпы және салыстырмалы сараптама жүргізу 
кезінде қолданылады. 
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1.3 Иіру өндірісінің технологиялық операцияларының физика-
химиялық негіздері 

 
1.3.1 Қопсыту 
 
Қопсыту-сығымдалған талшық бумаларын қопсыту машинасының 

инелері мен тістерінің көмегімен борпылдақ талшықты массаға айналдыру. 
Талшықтарды қопсыту, араластыру және тазарту әдістері. 

Талшықты материал кішкентай сынықтарға екі жолмен босатылады:қысу 
және әсер ету. Сонымен қатар, соққы әсерінен қопсытудан басқа, талшық 
арамшөптерден тазартылады. 

Соңғы шығарылымның автоматты қоректендіргіштерінде қысу пышақ 
барабандарының сығымдалған талшығына әсер ету арқылы жүреді [23]. 

Бұл жағдайда талшықтар арасындағы байланыс, сондай-ақ талшықтар 
мен арамшөптер арасындағы байланыс азаяды. Бұл мақта талшығын 
қопсыту-түту агрегатында өңдеудің бірінші кезеңі. 

Екінші кезең-әртүрлі машиналармен жүзеге асырылатын сынықтарды 
араластыру. Қопсыту-түту агрегаттарында араластыру үздіксіз әрекет ететін 
СН-3 араластырғыштарда басталады және келесі машиналарда жалғасады. 
Үшінші кезең-пышақ немесе конус барабандары бар машиналарда 
талшықтарды бос күйінде бір уақытта тазарту. Қазіргі заманғы пісіру 
қондырғысындағы мұндай машиналар алты барабанды көлбеу тазартқыштар 
және екі барабанды осьтік тазартқыштар болып табылады. 

Талшықты массаны қатты босату пышақ барабандарын цилиндрлермен 
қысылған сақалға соққы беру арқылы жүзеге асырылады. Бұл көлденең 
қопсытқышта орындалатын қопсыту мен тазартудың төртінші кезеңі. 
Талшықты материалды өңдеудің бесінші кезеңі-қысылған сақалға соғу 
арқылы дірілдеу процесі. Бұл ретте талшықты одан әрі тазалау жүзеге 
асырылады. 

Талшықты материал қопсытуға қарсы тұрады, оның мөлшері бірқатар 
факторларға байланысты. Талшықты материалдың көлемдік массасы 
неғұрлым көп болса, оны босату үшін қажет күш соғұрлым көп болады. 
Талшықты материалдың ылғалдылығы неғұрлым көп болса, соғұрлым 
босатуға төзімділік жоғарылайды, өйткені ылғалдылықтың жоғарылауымен 
талшықтардың серпімділік күші, көрші талшықтарға қысым және 
талшықтардың көбірек көлем алуға деген ұмтылысы азаяды. Талшықтардың 
ұзындығы, қалыңдығы, түзілуі және жетілуі қопсытуға үлкен әсер етеді. 
Талшықтардың қопсытуға төзімділігі неғұрлым үлкен болса, талшықтардың 
ұзындығы соғұрлым үлкен болады, олар жұқа, түзетілген және беті тегіс 
емес. 

Қопсыту қарқындылығы-машиналардың жұмыс органдарының 
талшықты материалына әсер ету дәрежесі. 

Қопсытудың тиімділігі-талшықтың босатылу дәрежесі, яғни оның 
көлемдік массасының төмендеу дәрежесі. 
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Сабаудың қарқындылығы трепинг дәрежесімен бағаланады. Сабау 
дәрежесі-бұл бір ұзындыққа немесе цилиндрлермен қамтамасыз етілген 1 г 
материалға трепаль соққыларының саны. Талшық ұзындығының 1 см-ге түту 
дәрежесі: 

n

n

V
aS 1  

(1.5) 

 
мұндағы а – сабау мүшесінің соққы саны; 
n -трепалдың айналу жиілігі, мин - 1; 
𝑉𝑉𝑉𝑉- талшықты беру жылдамдығы, м/мин. 

Бұл формула материалдың берілген қабатының сызықтық 
тығыздығының дірілдеу дәрежесіне әсерін көрсетпейді. 

Берілетін материалдың 1 г-на сабау дәрежесі: 
 

TV
aS

n

n 1000
2

  
(1.6) 

Мұндағы Т - түтуге берілетін материал қабатының сызықтық 
тығыздығы, текс. 

Талшықты босатудың технологиялық процесін ине торлары мен 
тегістейтін ролигі бар машиналарда байқауға болады. Мұндай машиналарға 
мыналар жатады: қоректендіргіш – араластырғыш, бас қоректендіргіш, жаңа 
агрегаттарда – үздіксіз жұмыс істейтін араластырғыш. 

Араластырғыш-қоректендіргіштерде мақтаны қопсыту мынадай түрде 
жүргізіледі: дайындалған 6-12 бума машинаның жанына орнатылады, содан 
кейін мақта қабаттары әрбір бумадан алынады және 1 қоректендіргіш – 
қопсытқыштың қоректендіруші торына салынады, ол оларды қозғалатын 
көлбеу ине торына апарады 3. Соңғысының инелері мақта сынықтарын ұстап, 
оларды 5 тегістейтін торға апарады, ол кішкене сынықтарды өткізіп жібереді, 
ал үлкендерін қайтадан торға тастайды 1. білікшеден өткен ұсақ сынықтар 
тордан алмалы-салмалы білікшемен алынады, 6. содан кейін олар 7 торына 
тиіп, үлкен арамшөптерден жартылай тазаланады және 7 ұзын араластырғыш 
торға тасталады. 6 роликтің кесектерінде қалған мақта сынықтары камераға 4 
тазалау ролигімен тасталады (1.10-сурет.). 
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1 - қоректендіруші транспортер, 2-реттегіш жапқыш, 3-инелі тор, 4-
тазалаушы білікше, 5-тегістеуші тор; 6-алмалы-салмалы білікше, 7-масақты 
тор 

1.10-сурет – Қоректендіргіш – қопсытқыш схемасы 
 

Бұл жағдайда шығарылатын шаң желдеткішпен сорылады. Роликпен 
лақтырылған сынықтар мақтаның жаңа қабаттарына түседі. Демек, 
араластырғыш фидерде мақта талшықтарын қопсыту, ішінара тазарту және 
араластыру жүреді. 

Біз келесі белгілерді енгіземіз: α-иненің оның негізінің сызығына иілу 
бұрышы; Р-талшық сынығына әсер ететін күш. Р күшін екі компонентке 
таратамыз: Р1-тордың инесіне перпендикуляр бағытта әрекет ететін күш; Р2-
инеге параллель әрекет ететін күш: 

 
sin1  PP  (1.7) 
cos2  PP  (1.8) 
 

Р күші талшықтардың сынықтарын көлбеу тордың инелеріне басуға 
және оларды машина камерасына қайта тастауға тырысады, Р2 күші-
сынықтарды тордың инелерінің негізіне тереңдетуге және талшықтардың 
сынықтарының инеден секіруіне жол бермейді. 

P1 күші сынықты инеге басатындықтан, талшықтардың инемен жанасу 
бетінде F үйкеліс күші пайда болады, бұл талшықтардың сынықтарының 
тордың инелерінің түбіне өтуіне жол бермейді. 

Үйкеліс күші: 
1PF    (1.9) 

 
мұнда μ – үйкеліс коэффициенті. 

 
Сынықтарды жақсы босату үшін P2> F қажет. 
Бөлінгеннен кейін талшықты материал еркін күйде соққыға ұшырауы 

керек. Бұл жағдайда сынықтарды қарқынды қопсыту және қоқыс камерасына 
арамшөптердің бөлінуі орын алады. Талшық неғұрлым көп босатылса, 
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жаңғақты бөлуге неғұрлым қолайлы жағдайлар жасалады. Барабанда 
орналасқан шыбықтардың немесе пышақтардың талшықты материалына 
соққы, тордың өткір бетіне сынықтың сырғуы нәтижесінде сынықтың 
қарқынды шайқалуы және бөлінуі, талшықтар мен қоспалар арасындағы 
байланыстың бұзылуы және соңғылардың талшықтардан бөлінуі орын алады. 
Пышақтардың немесе шыбықтардың соққысы ауа ағынында қозғалатын 
талшықтың сынықтарына бағытталған. Сонымен қатар, пышақтар 
сынықтардан едәуір озып, оларға әсер етеді. Пышақтың сынықтың бөлшегіне 
әсер ету өлшемі соққы кезінде пайда болатын Ji күшінің импульсі болуы 
мүмкін: 

 
tPj ii   (1.10) 

 
Мұнда Pi – соққы күші; 
Δt – соққы өтетін уақыт элементі. 
 

Пышақтың соққы күшінің импульсі: 
 

J = ∑ J i = ∑ Pi ⋅ Δ t = ( ∑ Pi ) Δ t = P Δt               (1.11) 
 

мұндағы Р-соққы күші бүкіл сынықтың векторы ретінде. 
 
Соңғы өрнектен жұмыс органының айналу жылдамдығының 

жоғарылауымен Δt мөлшері азаятындығы және Р әсер ету күші 
жоғарылайтындығы байқалады, бұл сынықтағы байланыстардың кедергісін 
жеңеді. 

Қопсыту-түту агрегаты машиналарының жұмысын бағалау үшін келесі 
көрсеткіштер қолданылады: 

1) қалдықтардың шығуы және сапалық құрамы; 
2) тазалау әсері; 
3) қопсыту дәрежесі. 
Қалдықтардың шығуы машиналардың 1 сағаттық жұмысы үшін 

анықталады (немесе 10 кенептің жұмыс уақыты үшін). 
Қалдықтардың шығуы, %: 

%100



xy

yВ  
(1.12) 

 
мұндағы у - бөлінген қалдықтардың массасы; 
х – жиналған кенептердің массасы. 
 

Ағынды желі үшін қалдықтардың шығуы: 

%100// 



yyx

yВ  
(1.13) 
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мұнда х' - жинақталған түту таспасы; 
y-қопсыту-түту агрегаты машиналарының қалдықтарының массасы; 
у' - ағындық желіге кіретін тарау машиналарының астындағы 

қалдықтардың массасы. 
Қалдықтардың сапалық құрамын анықтау үшін олар мақта анализаторы 

арқылы өтеді, ол қалдықтарды арамшөптер мен қоқыстарға бөледі. 
Қалдықтардағы талшық құрамы, %: 

 

%1001 
G

FQF  
 

(1.14) 

мұндағы Q-вытрепканың массасы, г; 
F1-екі қылшықтағы талшықтың орташа мөлшері, %; 
G-қалдықтардың массасы, г. 
Арамшөп қоспаларының құрамы, %: 
 

%1001 
G

SQS  
(1.15) 

мұндағы S1-вытрепканың екі аспасындағы арамшөп қоспаларының орташа 
құрамы,%. 
Әрбір машина қондырғысының талшықты тазалау тиімділігі: 
 

%100
b

y

S
S

R
 

(1.16) 

мұнда yS -1 т қайта өңделген талшыққа қалдықтардағы арамшөп 
қоспаларының құрамы, кг; 

bS - 1 тонна өңделген талшыққа талшықтағы арамшөп қоспаларының құрамы, 
кг. 

Қазіргі заманғы пісіру-түту қондырғысын тазартудың тиімділігі 65-70% 
құрайды. 

Қопсыту дәрежесін бірнеше әдіспен анықтауға болады. 
Көбінесе сынықтың орташа массасы анықталады. Мұны істеу үшін 

талшық картонға (мысалы, түтіктен) тоқтатылған күйде таңдалады, одан 200 
сынық пинцетпен алынады, олар өлшенеді және сынықтың орташа массасы 
анықталады. Түту машинасынан кейінгі сынықтың орташа салмағы 0,006 – 
0,012 г болуы керек. 

Автоматты қопсытқыштарда жоғарғы талшықты таңдауы бар 
қопсытқыш барабандар буманы соңына дейін өңдей алмайды, өйткені 
қабаттың қалыңдығы 10-15 см болған кезде, сору ауасының әсерінен 
талшықтар қопсытатын роликтерге жабысады, бұл қопсыту процесінің 
тоқтап қалуына әкеледі (1.11-сурет.). 
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1.11-сурет -Автоматты қопсытқыштың жалпы көрінісі 
 
Сондықтан буманың қалдықтары келесі ставканың бумалары арасында 

орналастырылады және босатылады. 
Бұл автоматты қопсытқыштардың жетіспеушілігі (1.12-сурет.). 
 

 
 

1-оралмаған бумалар; 2-мұнара; 3-қопсытатын роликтер; 4-қысым роликтері; 
5-тор; 6-босатылған мақта сынықтарын тасымалдауға арналған құбыр 
 

1.12-сурет -Автоматты разрядтау схемасы. 
 

Автоматты қопсытқыштар мұнарадан, қопсытқыштан, вагоннан, 
пневматикалық жүйеден, тіректен және басқару жүйесінен тұрады. Мұнарада 
қопсытатын барабандарды көтеруге, түсіруге және бұруға арналған 
құрылғылар, сондай-ақ қопсытқыштың қозғалыс жетегі бар, босатылған 
талшықты соруға және тасымалдауға арналған пневматикалық құбырлар бар. 
Пісіру барабаны, өзара қозғалыс жасай отырып, әр буманың жоғарғы 
жағынан мақта сынықтарының белгілі бір мөлшерін таңдайды және әр 
уақытта ставканың шетіне жетіп, 4-8 ММ төмендейді.ставка 36-дан 210 кипке 
дейін болуы мүмкін. Жұмыс ставкасын бір жағынан өңдегеннен кейін 
оператор қопсытқыш роликтерді жоғары көтереді және мұнараны тік ось 
бойымен 1800-ге бұрып, оларды басқа бағытқа ауыстырады, онда толық 
ставка бар және пісіру сызығының үздіксіз жұмысы жалғасады. 
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1.3.2Араластыру 

Араластыру - ұзақ уақыт бойы белгілі бір тұрақты сапалы Иірілген 
жіп өндіруге мүмкіндік беретін жақсы аралас компоненттердің үлкен 
партиясын алу [24]. 

Араластыру процесінің мақсаты мен мәні. Жоғары технологиялық 
жабдықты иіру өндірісінде кеңінен қолдану, өнімнің сапасын жақсарту және 
технологиялық процестің барлық ауысуларында, әсіресе иіру 
машиналарында үзілісті азайту жағдайында иірілген жіптің тегістігіне, 
тазалығына, үзілуіне және икемділігіне қойылатын талаптарды едәуір 
арттырды. 

Өндірілетін иірілген жіптің сапалық көрсеткіштері және технологиялық 
процестердің тұрақтылығы тек талшық қоспасының құрамына ғана емес, 
сонымен қатар араластыру процесінің тиімділігіне де байланысты. 
Араластыру процесінің мәні әр компоненттің ішінде әртүрлі қасиеттері бар 
талшықтарды біркелкі бөлу және әр компоненттің талшықтарын бүкіл 
қоспаға біркелкі бөлу болып табылады. 

Араластыру процесінің мақсаты-берілген құны бойынша иірілген 
жіптің қасиеттері бойынша біркелкі алу. Әр компонентті өздігінен 
араластыру, әр компоненттің талшықтарын бүкіл қоспаға біркелкі бөлу 
араластыру деп аталады. Талшықты Материалды дұрыс және біркелкі 
араластыру сапалы иірілген жіптерді алудың маңызды шарты болып 
табылады. Технологиялық процестің қалыпты өтуі үшін 36-дан 210-ға дейін 
РОА бір мезгілде қайта өңдеу көзделеді. Кипроқопсытқыштарда субъектінің 
әсері жойылады, яғни. талшықтарды бумадан сандық іріктеуге қызмет 
көрсетуші персонал. Араластыру бумалар босатылғаннан кейін бірден 
басталады және талшықты шикізатты өңдеудің келесі кезеңдерінде 
жалғасады. Талшықты шикізат аз мөлшерде қоректендіргіштердің 
торларында және пневмокөлікте араластырылады. Үлкен көлемде араластыру 
үшін аралас қондырғылар қолданылады, атап айтқанда көлденең орналасқан 
қабаттары бар көп қабатты еденді қалыптастыру және еденнен талшықты тік 
таңдау принципі бойынша жұмыс істейтін араластырғыш машиналар. 
Араластыру машинасын пісіру-тазалау агрегатына енгізу барлық ауысулар 
бойынша технологиялық процестің неғұрлым тұрақты жүруін және иірудегі 
үзілісті азайтуды қамтамасыз етеді. 

Талшықтарды араластыру әдістері. Иіру кезінде кездейсоқ 
(ұйымдастырылмаған) және ұйымдастырылған араластыру әдістері 
ажыратылады. 

Аралас компоненттердің бөлшектерінің қозғалысының тәртіпсіз 
сипатында ұйымдастырылмаған араластыру нәтижесінде қоспаның кез-
келген бөлігінде әр бөлшектің кездейсоқ орналасуы және қоспаның кез-
келген бөлігі құрамының берілген рецепт бойынша ең аз ауытқуы алынады. 
Араластырудың ұйымдастырылмаған тәсілі қоректендіргіштердің 
камераларында инелі торлармен араластыру арқылы жүзеге асырылады. 



56

  
 

Құрамдас бөліктердің сынықтарын және талшықтарын кез келген көлемде 
бірдей ықтималдықпен барлық массада суару және кездейсоқ орналастыру 
нәтижесінде, сондай-ақ талшықты материалдың пневмокөлік жүйелерінде, 
түту машиналарының алмалы-салмалы барабандарында, иіру 
машиналарының роторларында тор барабандарының беттерінде түзілетін 
талшықты қабатты қоюландыру кезінде. 

Ұйымдастырылған араластыру нәтижесінде қалыптасқан ағынның әр 
көлденең қимасында жеке жиналмалы компоненттердің тиісті көлденең 
қималарында немесе бір талшық ағынының жеке жиналмалы көлденең 
қималарында олардың жалпы санына тең компоненттер талшықтарының 
саны көрсетіледі. Қалыптасатын талшықты ағынның әрбір көлденең 
қимасында бүктелетін компоненттердің біркелкі болмауы кезінде рецепт 
бойынша берілген компоненттердің қатынасы сақталады. Бұл әдіс 
гетерогенді компоненттерді араластыру кезінде қолданылуы керек. 

Араластырудың ұйымдастырылған әдісі бойлық байланыс арқылы 
жүзеге асырылады: 

1) бір типті машиналардан немесе олардың әр түрлі бастарынан 
алынатын талшықтардың әртүрлі ағындарын қосу кезінде (шығару); 

2) сынықтардың, талшықтардың бір ағынын циклдік қосу кезінде. 
Әртүрлі бастиектерден немесе машиналардан алынатын сынықтар мен 

талшықтардың бірнеше ағынын қосу араластырғыш торларда, 
транспортерлердің төсемдерінде, пневмоөткізгіштерде, сондай-ақ таспалы, 
таспалы жалғағыш, тарақпен тарайтын машиналарда ленталармен, тегістегіш 
және иіру машиналарында тегістегіштерді қосу арқылы жүзеге асырылады. 

Сынықтар мен талшықтардың бір ағынын циклдік қосу процесі: 
көлденең қабат пайда болған кезде араластыру машиналарының 
камераларында, үздіксіз жұмыс істейтін араластырғыштардың 
камераларында немесе торларда талшықтардың тік қабатын араластыру және 
қалыптастыру кезінде, пневмомеханикалық Иіру машинасының 
камерасының ішкі бетіндегі талшықтарды қосу кезінде жүзеге асырылады. 
Араластыру әдісі талшықтардың қайта өңделетін қоспасының көлеміне, 
компоненттердің қасиеттеріндегі айырмашылыққа, олардың қоспадағы 
үлесіне, иірілген жіптің сапасына қойылатын талаптарға, сондай-ақ иіру 
фабрикасында орнатылған жабдықтың түріне байланысты орнатылады. 

Қабаттармен араластыру. Қабаттармен араластыру қоспаның жеке 
компоненттерін қабаттарды бір-бірінің үстіне қою арқылы біріктіруден және 
барлық қабаттардан қабаттарға перпендикуляр бағытта талшықты 
материалдың бөліктерін бір уақытта таңдаудан тұрады. Сонымен қатар, 
жақсы араластыру әсерін алу үшін барлық қабаттардан еденнің бойлық 
бағытында бөліктерді таңдау бірдей мөлшерде болуы керек. Араластырудың 
бұл әдісінің тиімділігі әртүрлі компоненттердің қабаттары бүкіл ұзындығы 
бойынша жұқа және біркелкі болған кезде артады, ал бір-біріне 
қолданылатын мұндай қабаттардың саны көп болады. Бұл әдіс қоспасы екі 
немесе одан да көп немесе бір-бірінен күрт ерекшеленетін компоненттерден 
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тұратын жағдайларда қолданылады. Қабаттармен араластыру бірнеше 
қоректендіргіштен босатылған талшық берілетін пісіру – тазарту 
қондырғысының араластыру торында орын алады. Үшін тербелістер 
өнімділігін қоректендіргіштерді арналған смешивающей торда қалыптасады 
төсеніші тұратын, бір-бірінің үстіне салынған неравномерных топтары. 
Араластыру қоспасы екі немесе одан да көп компоненттерден тұратын 
жағдайларда қолданылады. Бұған мысал ретінде мақта сынықтарының 
шахталарынан босатылған және құлаған қабаттарын араластыру 
машиналарының торларына араластыру немесе мақта сынықтарын 
Автоматты қопсытқыштарға қопсыту арқылы араластыру болады (1.12-
сурет.) 

 
 

1-компоненттер; 2-тасымалдаушы; 3-ине торы; 4-қопсытқыш ролик; 5-
тазартқыш ролик; 6-алынатын ролик; 7-аралас компоненттер 

 
1.13 сурет. - Инелі беті бар араластырғыштың схемасы 

 
Ине беті бар араластырғыштардың жұмыс принципі араластырғыш 

қоректендіргіштердің жұмысымен бірдей. Инелер беті бар 
араластырғыштардың басты кемшілігі - аралас компоненттердің 
талшықтарын сұрыптау. Бұл ине торымен араласқан кезде әр түрлі қаттылық 
талшықтарынан алдымен неғұрлым берік, содан кейін аз жабысқақ 
таңдалатындығына байланысты. Сонымен, араластырудың орнына 
талшықтар сұрыпталады. Қазіргі уақытта осы типтегі машиналар негізінен 
кері араластыру үшін қолданылады. 

Ағынды араластырғыш машиналар. Компоненттерді сұрыптау 
жағдайларын азайту, қол еңбегін механикаландыру және толыққанды 
қоспаны жүзеге асыру үшін камералық араластырғыш машиналар 
қолданылды. Бұған мысал ретінде диспенсер араластырғыштары, ағынды 
араластырғыш машиналар бола алады (1.14-сурет). Осы машиналарда 
қопсытылған бөлшектер конвейерге- аралас компоненттердің едені 
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жасалатын араластырғыш торға түседі.Сонымен, араластыру торында 
қабаттармен араластыру жүреді, яғни ұйымдастырылған араластыру жүреді. 

 
 
1-транспортер; 2-қоректендіргіштер; 3-фотоэлементтер; 4-қоспа 

қабаты; 5-беретін білікше; 6 - шығу диффузоры 
 

1.14 сурет – Ағынды араластырғыш машинаның схемасы 
 

Көп қабатты еден роликке беріледі, сол жерден пневмокөлікпен келесі 
машинаға беріледі. Келесі ағынды араластырғыш жабдық-шок-8 
араластырғыш машинасы (1.15-сурет.). 

Камера түбінің бойымен транспортері бар восмисекциялық Машина. 
Ол қоспаның барлық компоненттерін бір ыдыста жинауға, оларды 
араластыруға және қоспаның біртекті массасын қалыптастыруға, қоспаның 
қартаюына және кардотүтқыш аппараттар мен түту машиналарын дайын 
қоспамен қоректендіруге арналған. Машинаның өнімділігі-600 кг/сағ, 
камераның көлемі-47 м3 немесе 2300 кг. 

 
 

1-араластыру камерасы; 2, 7, 13 – фотодатчик; 3,6 – талшықтарды беруге 
арналған келте құбырлар; 4 – талшық ағынын ашатын және жабатын клапан; 
5 – ауа шығаратын келте құбыр; 8 – беретін цилиндрлер; 9 – қалағы бар 
барабандар; 10 – тұғырық; 11, 12 – қопсыту барабаны. 

 
1.15 сурет –МСП-8 машинасының технологиялық схемасы 
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Көп функциялы араластырғыштар. Көпфункционалды 
араластырғыштарға жеке шахталардан араластырылатын компоненттер 
роликтермен шығарылып,әртүрлі тәсілдермен тасымалдау кезінде араласады. 
Бұл машиналар бір-бірінен конструкциясы, қоректендіруші органдары, 
компоненттердің орналасуы және компьютерлік бағдарлама жүйесі бойынша 
ерекшеленеді. Әлемдегі тоқыма фабрикаларында MH – U (Trutschler), Unimix 
B-71, Uniblend A81(Rieter) және B143 (Marzoli) (1.15-сурет.). 

 

 
 
                         а)                                                      б) 
 
а – жалпы көрініс; б) 1 – таратушы пневмоөткізгіш; 2 – бункер; 3 – 

транспортер; 4 – инелі тор;5 – тегістейтін білікше; 6 – алмалы білікше; 7-
шығару бункері. 

 
1.16 сурет –Rieter фирмасының Unimix араластыру машинасы 

 
Unimix типті араластыру машинасы талшықты материалды автоматты 

және механикалық тығыздау есебінен үлкен камера көлеміне ие, құрылымы 
бойынша портативті, компоненттер көп қабатты еденде тиімді араласады, 
талшықтарды бөлу кезінде механикалық қозғалатын органдар 
пайдаланылмайды, пайдаланылған ауаның аз мөлшері, энергияны үнемді 
жұмсау, өнімділігі 600 кг/сағ, камера сыйымдылығы - 250 кг. Талшықты 
сынықтар 8 камераға бөлінеді. 

Араластыру үш түрлі нүктеде жүреді: 
 бірінші араластыру сынықтар массасының қозғалыс бағыты тігінен 

көлденең күйге өзгерген кезде пайда болады; 
 ине матасы екінші араластыру орын алған кезде барлық 8 қабаттан 

талшықтардың сынықтарын бір уақытта алып тастайды; 
 қопсытатын роликтің ине торының бетімен әрекеттесу аймағында 

сынықтардың үшінші қарқынды араласуы жүреді. 
Пайдаланылған шикізатқа байланысты пісіру ролигі мен ине торы 

арасындағы сымдарды өзгерту арқылы сынықтардың мөлшерін реттеуге 
болады. 
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Осылайша, кейінгі жабдықтың біркелкі қоректенуі қамтамасыз етіледі. 
Сынықтарды босату дәрежесі сонымен қатар айналу жылдамдығымен және 
жұмыс органдарының бірлескен және қарама-қарсы айналу бағытын 
үйлестірумен реттеледі, бұл осы жабдықтың артықшылығы болып табылады. 

Неғұрлым жетілдірілген араластыру жабдықтары-Rieter UNIblend 
A81машинасы. Ол жоғары дәлдіктегі көп компонентті қоспаны дайындауға 
арналған (ауытқу 1%-дан аз). Машинаның максималды өнімділігі-1000 кг/сағ. 
UNIblend A81 бір уақытта қоспаның 4 нұсқасын әртүрлі компоненттермен 
өңдейді. Машинада 2-ден 8-ге дейін аралас модульдер бар, олардың 
әрқайсысының өнімділік диапазоны сағатына 3-тен 300 кг-ға дейін. 

Әр модульде материалдың тұрақты ағынын тудыратын тәуелсіз 
мөлшерлеу жүйесі бар. Қуат роликтерінің бірі қозғалмалы және басқа 
бекітілген роликті тұрақты күшпен басады. Тығыздықтың айырмашылығына 
байланысты материалдың қалыңдығының ауытқуы роликтердің 
жылдамдығын реттеу арқылы тікелей өтеледі. Осылайша, араластыру үшін 
берілетін материал ағынының массасы әрдайым тұрақты болып қалады. 

Камераларда араластыруды талдау. Қоспа компоненттері шағын 
қабаттармен қоректендіргіш-араластырғыштың көлденең қоректендіруші 
торына қолмен беріледі немесе компоненттер сынықтарының қоспасы 
механикаландырылған тәсілмен басты қоректендіргішке немесе үздіксіз 
жұмыс істейтін камералық араластырғышқа беріледі. Араластыру 
араластырғыштар мен үздіксіз жұмыс істейтін араластырғыштардың 
қоректендіргіш камераларында жүзеге асырылады. Мақта сынықтары 
неғұрлым аз болса, араластыру процесі соғұрлым жақсы болады (1.16-сурет.). 

 

 
 

1.17 сурет –Rieter фирмасының UNIblend A 81 моделінің араластыру 
машинасы 

 
Араластыру сапасы төмен, өйткені компоненттердің аралас 

қабаттарының массасы бойынша дисперсия үлкен. Технологиялық процесс 
барысында қабаттар сынықтар мен жеке талшықтарға босатылып, қоспаның 
біркелкілігі артады. Алайда, ине торының әртүрлі компоненттерге қатысты 
қызықты қабілеті әртүрлі болуы мүмкін болғандықтан, белгілі бір 
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жағдайларда ине торлары бар камералық машиналар қайта өңделетін 
қоспаны сұрыптай алады. Ине торының иммерсивті қабілеті буманың 
тығыздығына, сынықтардың мөлшеріне, ылғалдылығына және жетілуіне 
(мақта талшықтары), сондай-ақ қоспаның массасындағы компоненттердің 
сынықтарының тор инелеріне қатынасына байланысты. Кемшіліктері 
машиналарды ине торларымен араластыру талшықтарды сұрыптау болып 
табылады. 

Инелі торлары бар машиналарда қоспаны сұрыптаудың алдын алу үшін 
мыналар қажет: 

1) машинаның құрамдас бөліктерінің тұрақты қатынасы бар қоспаны 
үздіксіз және біркелкі тамақтандырыңыз; 

2) машина камерасында қоспаның тұрақты мөлшерін сақтау; 
3)машина камерасында әртүрлі беріктігі бар компоненттердің 

бөлшектерін біркелкі таратыңыз. 
Таспаларды араластыруды талдау. Таспалармен араластыру 

таспалар мен таспаларды байланыстыратын машиналарда таспалардың 
белгілі бір тізбегінде жүзеге асырылады, бұл жағдайда кенеп таспаларының 
«ағынды» құрылымы алынады. Мұндай ағынды жою үшін таспаны 
компоненттер қоспасынан тарту және қосу процестері қолданылатын келесі 
ауысулар арқылы өткізу керек. Алынған жартылай фабрикаттың 
құрамындағы компоненттердің таралуы бірдей және тұрақты, бірақ 
тартылғаннан кейін аралас таспалар бөлек шешіледі. Бұл жетіспеушіліктің 
алдын алу үшін қосу және тарту процестері қайталанады. 

Таспалы машиналарда әртүрлі көлемдік тығыздығы бар 
компоненттердің талшықтарынан таспаларды қосқанда, олардың сызықтық 
тығыздығын таңдап алу керек, осылайша таспалы компоненттердің көлденең 
қималарының аудандары бірдей болады. 

Араластырғыш машиналар. Инелі беті бар араластырғыштар. 
Талшықты материалды араластыру кезінде негізінен ине жұмыс 
органдарымен жабдықталған машиналар қолданылады (қоректендіргіш, 
үздіксіз араластырғыштар). Бұл машиналарда араластыру камераларда 
кездейсоқ түрде жүреді. Мұндай машиналар қолмен және пневматикалық 
түрде қоректенеді. Бұл машиналарда араластыру көп қабатты еденді жасау 
арқылы жүзеге асырылады. Тік инелер тәрізді торлар мақтаның сынықтарын 
барлық қабаттардан алып, оларды келесі машиналарға өткізеді. Егер 
сұрыптауда Химиялық талшықтар қолданылса, онда қопсытқыштың орнына 
қопсытатын тарақ орнатылады. 

 
1.3.1 Түту 

Түту-талшықты массаны одан әрі қопсыту және арамшөп қоспаларын 
жою түту машиналарында жүзеге асырылады. Пісіру-тазалау 
машиналарынан біркелкі қабат түріндегі талшықты масса тарау 
машиналарына түседі. Қопсыту-тазалау агрегатының машиналары 70% 
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арамшөп қоспалары мен талшық ақауларын бөліп алады. Қалған арамшөп 
қоспалары (талшықты қабат массасының 0,57-6,6%) түту машиналарына 
түсетін біркелкі қабатты құрайтын талшықтар сынықтарының бетінде де, 
ішінде де болады. Сондықтан талшықты материалды одан әрі тиімді тазарту 
сынықтарды жеке талшықтарға бөлген кезде ғана мүмкін болады, бұл тырнау 
кезінде жүзеге асырылады, өйткені қопсыту және тазарту процестерін 
қайталау қажетті нәтиже бермейді, өйткені қопсыту машиналарының 
мүшелері байламдарды бөлек талшықтарға бөлуге бейімделмеген [25]. 

Кардотүту -бұл оралған талшықтарды біртіндеп ажырату, қоспалар мен 
қысқа талшықтарды оқшаулау, талшықтарды немесе олардың жеке 
бөліктерін түзету. Кардотүту процесінде талшықтарды одан әрі араластыру 
және тазарту, таспаны немесе тегістеуішті қалыптастыру жүреді. Талшықты 
материалды кардотыру ине және липилді гарнитурамен жабдықталған жұмыс 
органдарының материалына әсер ету арқылы тарау машиналарында жүзеге 
асырылады. Тырнау процесінің мәні-сынықтарды жеке талшықтарға 
біртіндеп бөлу, арамшөптер, мақта талшықтарының ақауларын шығару және 
қысқа талшықтарды алып тастау. 

Тырнау процесінің мақсаты-таспаның ұзындығы бойымен біркелкі 
бөлінген, тазартылған талшықтардан тұратын тарақ таспасын алу. Мұндай 
таспаны таспада, бөлшек саудада және иіру машиналарында өңдеген кезде, 
біркелкі және таза иірілген жіптің алынуын қамтамасыз ететін топтық емес, 
талшықтардың жеке ауысуы болады. 

Осылайша, сынықтарды толығымен ажырату үшін талшықты 
материалдың массасының әр талшығы үшін бір-бірден тарау машинасының 
тісі болуы керек. Ертеде «Қалай тарасаң, солай түтесің» деп айтқан. 

Түту процесі келесі тапсырмаларды орындайтын түту машиналарымен 
жүзеге асырылады: 

 мақта сынықтарын жеке талшықтарға ажырату; 
 РОА-дан кейін қалған талшықты материалдан ұсақ арамшөп 

қоспалары мен ақауларды жою; 
 ұзындығы 15 мм-ден кем қысқа талшықтарды тарақтау; 
 өнімнің жүз есе және одан да көп батуы; 
 талшықты циклдік қосу арқылы өнімді туралау; 
 талап етілетін сападағы тарау лентасын қалыптастыру және оны 

жамбасқа төсеу. 
Талшықты материалды тырнау кезінде әр түрлі уақытта тарау 

машинасына түсетін талшықтар ағындары бірнеше рет қосылады. Бұл түту 
машинасы кіріс ағынын шамамен 100 есе суға батырып, ең тегіс (қысқа 
сегменттерде) жартылай фабрикат – түту таспасын шығаратындығын 
түсіндіреді. 
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Өкінішке орай, жоғарыда аталған тапсырмалардың ешқайсысы 
толығымен орындалмайды. Ол арамшөптер мен ақаулардың шамамен 80%-
ын алып тастайды, ал ақаулар мен арамшөптердің 20%-ы таспаға, содан кейін 
иірілген жіпке өтеді. Талшықты материалды тарқату кезінде тарақ машинасы 
өз кезегінде түйіндер түрінде ақаулар түзеді, олар таспаға түсіп, кейінгі 
ауысулардағы процесті бұзады, нәтижесінде иірілген жіптің сапасы 
төмендейді. 

Түту машиналарында талшықтар нашар сұрыпталады. Бұл 
машиналардың қалдықтарында 30-дан 50%-ға дейін жіп талшықтары бар. 
Түту таспасындағы талшықтар жеткілікті түзетілмеген және параллель емес. 
Сонымен, тарау машинасы алдыңғы және кейінгі иіру машиналарының 
өнімділігімен салыстырғанда аз өнімділікке ие. Сонымен қатар, ағынды 
желілерді және бұралмаған иіруді енгізу кезінде талшықты материалды 
тазартуды жақсарту, талшықтардың бөлінуін және тарау машиналарының 
өнімділігін арттыру қажет. Тек жақсы таралған талшықтардан, таза және 
біркелкі тарақ таспасынан таза және тіпті Иірілген жіп алуға болады. 

Түту машиналары Білікше және қалпақ түту машиналарына бөлінеді. 
Роликті тарақ жүнді, жүн талшықтарының басқа талшықтармен қоспаларын, 
сондай-ақ мақтаны иірудің аппараттық жүйесінде қолданылады. Түту 
машиналарының техникалық сипаттамалары 1.5-кестеде келтірілген. 

 
1.5 кесте - Түту машиналарының техникалық сипаттамасы 

№ Көрсеткіштер ТС 15 С70 С701 
1. Қайта өңделетін талшықтың 

ұзындығы, мм 
60 65 60 

2. Өнімділік, кг / сағ 200 280 270 
3. Таспаның сызықтық 

тығыздығы, ктекс 
3 – 20 4 – 20 3 – 40 

4. Жамбас диаметрі, мм 450 – 1000 600 – 1000 600 – 1000 
5. Жамбас биіктігі, мм 900 – 1500 900 – 1500 900 – 1500 
6. Тік бұрышты тазылардың ені, 

мм 
220 – 920 220 – 920 220 – 920 

7. Тік бұрышты тазылардың 
биіктігі, мм 

1070 и 
1200 

1070 и 
1200 

1070 и 
1200 

8. Электр энергиясының шығыны, 
квт 

7,2+2,7 36 – 42 26 

9. Машинаның ені, мм 2000 2380 2290 
10. Машина биіктігі, мм 3305 2035 3540 
11. Машина ұзындығы, мм 4290 3325 5790 

 
Шляпаның орнына роликті тарау машинасында алынбалы және жұмыс 

ролигінен тұратын бірнеше жұмыс жұбы орнатылған. 
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Білікшелі түту машинасында түту процесінің қалыпты өтуі үшін 
мынадай шарттарды сақтау қажет: 

ϑгб >ϑ рв ; ϑсв >ϑрв ; ϑ гб >ϑ св 
мұндағы ϑгб-негізгі барабанның сызықтық жылдамдығы; ϑрв - жұмыс 

ролигінің жылдамдығы; ϑсв – алынатын роликтің жылдамдығы. 
Білікше тарағыш машиналарда талшықтарды тараудың негізгі 

принциптері: 
- негізгі барабан, жұмыс және алынбалы роликтер гарнитураларының 

әртүрлі салыстырмалы сызықтық жылдамдығы; 
- негізгі барабанға қарама-қарсы жұмыс және алынбалы роликтердің 

айналу бағыты; 
- барабан гарнитурасы тістерінің және біліктердің еңкею бұрышы; 
- жұмыс органдары арасындағы сымдар. 
Шляпалық тарау машиналары мақта талшығын және химиялық 

талшықтары бар мақта талшықтарының қоспаларын түту үшін кардтық және 
тарақтық иіру жүйелерінде қолданылады. Әлемнің иіру кәсіпорындарында 
"Truetzschler" (Германия), "Rieter" (Швейцария), "Marzoli" (Италия) және 
"Howa" (Жапония) фирмаларының қалпақты тарау машиналары тиімді 
қолданылады. 

Шляпаларды тарау машиналарының кейбір технологиялық 
ерекшеліктері бар: көп секциялы қоректендіргіш бункер, қоректендіргіш 
құрылғы цилиндрдің үстінде орналасқан, үш қабылдау барабанымен 
жабдықталған. Тарау машиналарының параметрлері компьютерлік 
бағдарламамен басқарылады. 

Негізгі барабанның жұмыс және алынбалы роликтермен әрекеттесуі 
келтірілген (сурет.1.18). 

 
 

1.18 сурет- Бас барабанның жұмыс және алмалы-салмалы 
білікшелермен өзара әрекеттесу схемасы 

 
Басты барабанның беті тұтас металдан жасалған аралау лентасымен 

қапталған. Тістері гарнитура бас барабаннан алынады. Шляпаларжартылай 
қатты гарнитурамен қапталған. Шляпалар негізгі барабанның айналу 
бағытына қарама-қарсы бағытта өте баяу қозғалады. Бұл ретте қалпақтар 
гарнитурасының инелері барабан гарнитурасының тістеріне параллель 
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болады, соның нәтижесінде барабан мен қалпақтар арасында барлық 
талшықтардың сынықтарын жеке талшықтарға толық ажырату жүргізіледі, 
талшықтар түзетіледі және барабан гарнитурасының қозғалыс бағытына 
бағдарланады. DK-903 тарау машинасындағы технологиялық процесс 
келесідей. Бункер бергіші-Directefeed жүйесі жоғарғы және төменгі 
бөлімдерден тұрады. Жоғарғы бөлімде талшықты өнім босатылып, 
тазартылады, ал төменгі бөлімде біркелкі қабат пайда болады. Sensofeed 
жүйесі арқылы талшықты қабат Webfeed жүйесіне алдын-ала тырнау үшін 
беріледі (қабылдау барабандарына). Sensofeed жүйесі кардотүсіретін 
машинаның қоректенуін бақылайды. Қабылдау барабанының түйінінде 
арамшөп қоспалары алынып, ауаның көмегімен сорылады. Үшінші қабылдау 
барабанынан талшықты өнім негізгі барабанның бетіне өтеді. Талшықтарды 
тырнау негізгі барабанның қабылдау барабанына қарағанда жоғары 
жылдамдығына байланысты болады (1.19-сурет.). 

 

 
 
1 – DIRECTFEED бункер бергіші, 2 – қоректендіргіш цилиндр, 3 – 

SENSOFEED, 4 – бағыттаушы қалақтар, бөлгіш пышақтар, 5 – WEBFEED, 6 
– алдын ала тарауға арналған сегменттер, 7 – қақпақтарды тазартуға арналған 
құрылғы, 8 – бекітілген сегменттер және бөлгіш пышақтар, 9 – қақпақ төсемі, 
10 – негізгі барабан, 11 – бөлгіш пышақтары бар бекітілген сегменттер, 12 – 
алынбалы барабан, 13 – тазалау білікшесі, 14 – алынбалы білікше, 15 – 
шырмауық біліктер, 16 – WEBSPEED, 17 – таспа құраушы біліктер, 18 – 
жамбас ауыстыру құрылғысы бар таспа төсегіш. 

 
1.19 сурет-DK-903 тарау машинасының технологиялық схемасы. 
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Құрылғы қолданылатын талшықтың түріне байланысты таңдалатын 
бекітілген сегменттермен жабдықталған. Негізгі тырнау аймағында 
талшықты өнім екі бөлікке бөлінеді: қысқа талшықтардан тұратын тарақтарға 
және ұзын талшықтардан тұратын тарақтарға. Қалпақ жаймасының қыл-
қыбыры алмалы-салмалы құрылғының көмегімен алынады және ауамен улы 
бөлімге жібереді. Негізгі барабанның бетінен ұзын талшықтар алынбалы 
барабанның бетіне өтеді (алынбалы барабан гарнитурасының 
талшықтылығының жоғарылауына байланысты). Көшу тарам арналған 
алмалы-салмалы барабан жүреді бірден емес, бірте-бірте, бөліктерінде 
(айырмасы жылдамдығын барабандар құруға алып қалдық қабаты). 
Нәтижесінде талшықтардың циклдік қосылуы пайда болады, бұл өнімнің 
туралануына әкеледі. Алынбалы барабаннан тарақ алынбалы құрылғымен 
алынып, тығыздағыш шұңқырдан өтіп, таспаға айналады. Сорғыш аспапта 
суға батып, таспа төсегіштің көмегімен жамбасқа салынады. 

Тарақпен түту-қысқа талшықтарды алып тастау және ұзындығы 
бойынша біркелкі, жақсы түзетілген және параллель орналасқан 
талшықтардан тұратын таспа алу. Тарақпен тарайтын машиналарда 
талшықтар екі жағынан арнайы тарақтармен таралады. 

Тарақпен түту процесі тарақпен тарау деп аталатын машиналарда 
жүзеге асырылады. Соңғылары келесі сипаттамаларға сәйкес жіктеледі: 
машинаның әрекет ету әдісі, шығарылым саны, машинадағы жақтар саны, 
өрнек пен бөлгіш қысқыштың қозғалыс сипаты және т.б. 

Әрекет ету әдісіне сәйкес тарақпен тарайтын машиналар мерзімді және 
үздіксіз жұмыс істейтін машиналарға бөлінеді. Мерзімді машиналар ең көп 
таралған және өңдеу кезінде қолданылады: мақта, орташа ұзындықтағы жұқа 
және жартылай жұқа жүн, қысқа талшықты зығыр және зығыр жүн, 
Химиялық талшықтар. 

Қазіргі уақытта мерзімді машиналар үздіксіз жұмыс істейтін машинаға 
қарағанда талшықтарды жақсырақ түзетуді, жақсырақ тазартуды, 
талшықтарды жұқа сұрыптауды және тарақтың көбірек шығуын қамтамасыз 
етеді. Алайда олардың өнімділігі салыстырмалы түрде аз. Үздіксіз жұмыс 
істейтін машиналар (дөңгелек) ұзын өрескел жүнді тарақпен тарауға 
қолданылады. Мақта талшығын тарақпен тарақтау үшін әр түрлі типтегі 
кезеңдік жұмыс істейтін бір жақты тарақпен тарайтын машиналар 
қолданылады. Жұмыс принципіне байланысты тарақ машиналары және 
кескіш құрылғы: 

1. Қозғалмайтын қысқыштармен және жылжымалы бөлгіш аспаппен – 
Г-4 (Ресей); 

2. ГД – 12 (Ресей); «Saco – Lowell» фирмасының 140 – СА (АҚШ); 
3. 1532 және 1533 «Textima»; ТСО – 1, ТСО – 12 «Truetzschler» 

(Германия); Senchuri – 720 «Platt» (Англия); E – 62, E – 72, E – 80 «Rieter» 
(Швейцария); MC1 «Маrzoli» (Италия); Kartori – К «Howa» (Жапония). 
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Тарақпен түту машиналарының ерекшеліктері. Тарақ машиналары 
бір жақты және екі жақты. Қазіргі уақытта ең көп таралған-бір жақты тарақ 
машиналары. Машиналарда бірнеше шығарылымдар, сору құрылғысы, өз 
таспасы бар. Машиналарды тамақтандыру үздіксіз өніммен жүзеге 
асырылады, ал машинадағы талшықтар қозғалыс бағытын өзгертпейді. 
Шығарылатын өнім жеке бөліктерден түзіледі, сондықтан сызықтық 
тығыздық пен құрылымда мерзімді біркелкі емес болады. 

Бір жақты тарақпен тарайтын машиналарда 4, 6, 8 шығарылым, ал екі 
жақты машиналарда 12 шығарылым, яғни әр жағында 6 шығарылым бар. 
Кейбір модельдерде барлық 12 шығарылымның жалпы жетегі бар (ГД – 12), 
ал басқаларында («Platt» машинасы) әр жағында тәуелсіз жетек бар. Әрбір 
циклде машинаның бір шығарылымында салмағы 0,25 – 0,55 Г болатын 
талшықтардың бір бөлігі (өнімнің бір бөлігі) өңделеді.алдымен барабанның 
жоталарымен өнімнің сақалы (кенеп) талшықтарының алдыңғы ұштары, 
содан кейін оларды жоғарғы жотадан сүйреп апарған кезде осы 
талшықтардың артқы ұштары таралады. 

Тарақпен тарайтын машинаны шығару оның бір бөлігі болып 
табылады, онда машинаға бір кенепке кіретін және машина үстеліне таспа 
түрінде Шырмауық роликтер шығаратын талшықтарды тарақпен тараудың 
толық циклі орындалады. Мақта талшығына арналған тарақпен тарау 
машинасында оның барлық шығарылымдарының жұмыс органдарының 
жалпы жетегі болады. 

Мақта иіру өндірісінде кез келген түрдегі тарақпен тарайтын машина 
мынадай міндеттерді орындайды: талшықтарды тарақпен тарақтау, 
талшықтардың бір бөлігін тарақпен тараудан бөлу, талшықтардың жекелеген 
бөліктерінен талшықты тарақты қалыптастыру (порцияларды дәнекерлеу), 
талшықты тарақтан таспаны қалыптастыру, машинаның барлық 
шығарылымдарының таспаларын қосу, тартқыш аспапта таспаларды тарту, 
созылған таспаларды қосу, тарақты таспаны қалыптастыру және таспа 
бумасын қалыптастыру – оны таспамен төсегішпен жамбасқа төсеу. 

Тарақпен тарау машинасында бір 3 жетектен жұмыс істейтін 8 2 
шығарылымы бар. Әр шығарылымда 1 кенеп бар, ал 4 шығыс таспалары 5 
бағыттаушы түйреуіштерді орап, 6 қоректендіретін үстелге түседі, онда олар 
параллель қойылып, таспалар ағынын құрайды. Таспалардың әр ағыны екі 
сору буынан тұратын және 6-13 сорғышпен жұмыс істейтін 7 сору 
құрылғысына түседі. Сору құрылғысында созылған әрбір таспа 8-
құйғыштағы ағынның басқа ленталарымен жалғанады, жаныштағыш 
білікшелермен тығыздалады және 9-таспамен жамбасқа салынады. 
Осылайша, 8 шығарылымы бар тарақпен тарайтын машинада бір тарақ 
таспасы шығарылады. Таспалардың сызықтық тығыздығы 3-6 ктекс. Әр 
шығарылымнан 11 тарақ тарақтары 12 конвейерге жіберіліп, қалдықтарды 
өңдеу цехына баратын 10 пневматикалық құбырға жіберіледі (1.20-сурет.). 
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1-кенеп; 2-шығару; 3-жетек; 4 - шығатын таспалар; 5-бағыттаушы 

істіктер; 6-созу; 7 – сору аспабы; 8-құйғыш; 9-таспа төсегіш; 10 – 
пневмөткізгіш; 11-тарақ қыл-қыбыр; 12-конвейер 

 
1.20 сурет – Тарақпен тарайтын машина (жоғарыдан көрініс) 
 
1.21-суретте Е 65 тарақпен тарайтын машинаның технологиялық 

сызбасы келтірілген. Холстоформациялаушы машинаның 1 кенептері 
жайылмалы біліктерге орнатылады 2. Роликті роликтер кенепті тарақ 
барабанымен 10 және жоғарғы тарақпен 8 тырнау аймағына береді. Машина 
циклдік түрде жұмыс істейді, әр жұмыс циклі барабанның бір айналымында 
жүзеге асырылады. 

 

 
 
1 – кенеп, 2 – роликті роликтер, 3 – эксцентрлік білік, 4 – қуат 

цилиндрі, 5 – төменгі губка, 6 – жоғарғы губка, 7 – серіппе, 8 – жоғарғы 
тарақ, 9 – тарақ сегменті, 10 – тарақ барабаны, 11 – щетка,12 – білікше, 13 – 
бөлу механизмі,14 – бағыттаушы науа, 15 – шығару буы, 16 – лентаны 
қалыптастыратын шұңқыр, 17 – таспа қосқышының шырмауық біліктері. 

 
1.21 сурет - Тарақпен тарау машинасының технологиялық сызбасы Е 65. 
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1.3.4 Таспаларды қосу және созу 
 
Таспаларды қосу және тарту – қалыңдығы біркелкі жартылай 

фабрикатты алу. Мұны істеу үшін таспа бірнеше қоспаға бүктеліп, 
тартылады. Өңдеу бірнеше таспалы машиналарда бірнеше рет жүргізілуі 
мүмкін, нәтижесінде алынған өнімнің қалыңдығы тегістеледі. 

Иіру өндірісінде қосу екі немесе бірнеше бірдей немесе ұқсас 
өнімдердің бір өнімге бойлық қосылуы деп аталады. 

Қосу процесінің мақсаты-иіру өндірісінің жартылай фабрикаттарын 
сызықтық тығыздыққа, талшықтардың құрамына, өнімнің құрылымына, 
сондай-ақ талшықтардың түзілуін арттыру үшін қажет қосымша тарту 
мүмкіндігіне теңестіру [26]. 

Қосу процесінің мәні өнімдерді таза кездейсоқ комбинацияларда 
бүктеу болып табылады, нәтижесінде жиналмалы өнімдердің қасиеттері 
(сызықтық тығыздық, өнімнің көлденең қимасындағы талшықтардың 
құрамы, өнімнің құрылымы және басқалары) олардың орташа мәніне 
жақындайды және осы қасиеттердегі өнімнің біркелкі еместігі төмендейді. 
Қосу нәтижесінде алынған жартылай фабрикаттардың сызықтық тығыздығы 
жартылай фабрикаттардың сызықтық тығыздығының қосындысына тең. 

Қосу процесінің артықшылықтары мен кемшіліктері. Мақта иіру 
техникасы дамыған сайын иірімжіпті кардты иіру әдісімен өндіру кезінде 
жартылай фабрикаттардың қосылыстарының саны едәуір азайды, қазіргі 
уақытта ол 36-64 қосымша деңгейінде. Өңдеудің бастапқы кезеңдерінде қосу 
кезінде иірілген жіптің біркелкілігі негізінен ұзын сегменттерде жақсарады. 
Шығарылатын иірімжіптің сызықтық тығыздығы бойынша ±1,5% диапазонда 
ауытқуларды және 2,5—4% пасманың сызықтық тығыздығы бойынша 
иірімжіптің біркелкі еместігін қамтамасыз ету үшін ескі техника кезінде иіру 
жоспары бойынша жалпы саны 3456 болуы қажет. Қазіргі уақытта екі 
жолақты ауысулармен иіру жүйесі (әр ауысуда 6 немесе 8 қосымша) 36 
немесе 64 қосымша болып табылады. Иіру машиналарында қосу тек 10 текс 
немесе одан аз сызықтық тығыздығы бар иірілген жіптерді өндіруде 
қолданылады, ол ұзын ғана емес, сонымен қатар қысқа сегменттерде де 
иірілген жіптің біркелкілігін жақсартады. Қоспа санын одан әрі азайту 
өндірілген таспаның қалыңдығын автоматты түрде реттейтін машиналарды 
енгізу арқылы мүмкін болады. 

Нивелирлеу әдісі ретінде қосу процесінің кемшіліктері. 
1. Өнімді қосу кезінде қалыңдату әрдайым қосымша созуды қажет 

ететін қоспалар санына пропорционалды түрде жүреді. Нәтижесінде өнімде 
қосымша біркелкі емес пайда болады. 

2. Нивелирлеу әсері қосу санымен шектеледі. 
3. Егер бүктелетін өнімдердің сызықтық тығыздығы берілген өнімнен 

бір жаққа ауытқып кетсе, қосу берілген сызықтық тығыздық өнімін алуды 
қамтамасыз етпейді. 
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4. Сызықтық тығыздықтағы жиналмалы өнімдердің айтарлықтай 
айырмашылығы тарту процесінде үлкен кедір-бұдырға әкеледі және қосудың 
туралау әсерін нөлге дейін азайтуға болады. 

Тарту процесінде қосымша біркелкі емес пайда болады. Өнімнің 
біркелкі емес тартылу себептері: 

 талшықтардың бірінші түтін буынан екіншісіне мерзімінен бұрын 
ауысуы; 

 талшықтардың алдыңғы жұптың қысқыш сызығына жеткіліксіз 
мөлшерде келуі; 

 жартылай фабрикаттардағы талшықтардың ұзындығы бойынша 
біртектілігі; 

 тарту өрісінде бақыланбайтын талшықтардың болуы; 
 сору аспабының цилиндрлері мен өзекті білікшелерінің 

қанағаттанғысыз жай-күйі; 
 сору құрылғысының цилиндрлері мен қысым роликтерін соғу. 

Біркелкі таспаны алу үшін сорғыштың тұрақты жағдайын сақтау қажет. 
Біркелкі өнімді жасауға әсер ететін барлық жағдайларды екі топқа бөлуге 
болады. 

Бірінші топ өнімді тартуға жақсы дайындау шарттарын қамтиды: 
 өңделетін талшықтың үлкен ұзындығы мен жіңішкелігі; 
 талшықтарды жақсы босату және ажырату; 
 талшықтарды жақсы тазарту; 
 компоненттерді біркелкі араластыру; 
 талшықтардың жақсы таралуы және бағдары. 
 Екінші топқа тарту кезінде біркелкі өнімді алу шарттары кіреді және 

сору құрылғысының сапасына байланысты: 
 тарту өрісіндегі өзгермелі талшықтардың санын азайту; 
 шағын модульді тісті берілістерді қолдана отырып, цилиндрлер мен 

біліктердің айналуының біркелкілігін қамтамасыз ету; 
 тарту процесінде қиылысулардың болмауы; 
 шығарылатын бу мен ролик жүктемелері арасындағы сымдарды дұрыс 

таңдау; 
 талшықты электрлендіруді жою; 
 біліктердің серпімді жабындарын термиялық өңдеу. 
Таспалы машиналардың бірінші міндеті-таспаның құрылымын өзгерту. 

Таспа таспасының таспа машинасының сору құрылғысы арқылы өтуі 
нәтижесінде талшықтарды түзету және параллельдеу жүреді. 

 
 
Екінші міндет-таспалы машиналарда таспаларды қосу нәтижесінде 

ұзын сегменттерде сызықтық тығыздық бойынша талшықты ағынды туралау 
(туралау әсері шектеулі болса да). 
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Таспалы машинаның үшінші міндеті-кейінгі машиналарды (ровничные 
немесе иіру) қуаттауға ыңғайлы тығыз қаптаманы жасау. 

Таспалы машиналар келесі технологиялық міндеттерді орындайды: 
1. өнімді тарту арқылы батыру; 
2. талшықтарды түзету; 
3. талшықтардың бір-біріне қатысты параллелизациясы; 
4. өнімді қосу арқылы туралау және араластыру; 
5. өнімді тығыздау арқылы талшықтар арасындағы үйкеліс күштерін 

арттыру. 
Тарту процесінің мақсаты мен мәні. Шығару процесінде бір немесе 

бірнеше сору буымен сору құрылғысынан өтетін өнім батып кетеді, яғни 
өнім ұзарып, оның көлденең қимасы азаяды. Талшықтардың бір – біріне 
қатысты жылжуы нәтижесінде өнім ұзарады, оның көлденең қимасы өнімдегі 
талшықтар санының өзгеруіне-азаюына байланысты азаяды. Тарту 
процесінде талшықтардың алдыңғы және артқы ұштары талшықтардың бір-
біріне қатысты сырғып кетуіне байланысты түзетіліп, параллель болады. 
Жақсы түзетілген талшықтар олардан біркелкі, түзетілген және берік иірілген 
жіптің өндірісін қамтамасыз етеді. Талшықты түзету дәрежесі түзету 
коэффициентімен бағаланады. 𝑙𝑙1және𝑙𝑙2арқылы, тиісінше, талшықтың ұштары 
арасындағы қашықтық тартылғанға дейін және одан кейін белгіленеді. 

Кіретін өнімдегі талшықтың түзілу коэффициенті η1 = 𝑙𝑙1 /𝑙𝑙0,шығатын 
өнімде: η2 = 𝑙𝑙2 /𝑙𝑙0Талшықтың максималды түзетілуі бірлікке тең, бірақ іс 
жүзінде оған ешқашан қол жеткізілмейді. Талшықты түзету сорғыштың 
ұлғаюымен артады. Әр түрлі ұзындықтағы, жетілу мен бұралу талшықтары 
әр түрлі түзетіледі. Талшықты өнімнің батып кетуі сонымен қатар талшықтар 
ағынын оның қозғалысы бойымен ені аз жолақтарға бөлу арқылы мүмкін 
болады, бірақ сонымен бірге өнімнің құрылымы өзгермейді, өйткені 
талшықтардың түзілуі, параллелизациясы, олардың өнімнің осі бойымен 
бағыты болмайды. Мақта илеу технологиясында өнімді суға батырудың екі 
әдісі де қолданылады. Әдісті таңдау иірілген жіптің қасиеттеріне қойылатын 
талаптарға байланысты. Таспалы машиналарда тарту процесі әрқашан қосу 
процесі арқылы жүреді, нәтижесінде таспа сызықтық тығыздық пен 
талшықтардың құрамы бойынша тураланады. 

Таспа машинасында 6 немесе 8 таспа, қоректендіруші үстелдің бетіне 
сырғып, қоректендіруші будың көмегімен сору аспабына түседі. Шығару 
құралында өнім қажетті сызықтық тығыздыққа дейін батып, таспа 
қалыптасатын тығыздағыш шұңқырға жіберіледі. 

Созылу процесінің мақсаты-талшықтарды бір-біріне қатысты ығыстыру 
және талшықты өнімнің құрылымын өзгерту арқылы талшықты өнімді 
батыру. Тарту процесінің мәні талшықтардың бір-біріне қатысты жылжуын 
және ұзын учаскеде талшықтардың қайта бөлінуін жүзеге асыру болып 
табылады, ал талшықты материалдың массасы тұрақты болып қалады. 
Талшықтардың бір – біріне қатысты үйкелісі және сору құрылғысының бөлігі 
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нәтижесінде олар түзетіліп, өнімнің осі бойымен орналасу реттеледі-
талшықтардың параллелизациясы. 

Таспаның көмегімен қалыптасқан таспа бассейнге салынған (1.22-
сурет.). 

 
 

1-қоректендіру таспасы бар бассейн; 2 – таспа; 3 – қоректендіру 
білікшелері; 4 – басу білікшелері; 5 – қоректендіру құрылғысы; 6 – домалату 
білікшелері; 7 – басу білікшесі; 8 – тығыздағыш; 9 – қоректендіру 
параеттегіші; 10 – сору аспабы; 11 – тығыздағыш құйғыш; 12 – шығару 
білікшелері; 13 – таспа төсегіштің жоғарғы тәрелкесі; 14-таспасы бар тазалар. 

 
1.22 сурет - HSR-1000 таспалы машинасының технологиялық схемасы 
 
Созу теориясы туралы түсінік. Тарту процесін жүзеге асыру үшін екі 

немесе одан да көп сору буы бар сору құрылғылары қолданылады. Созылу 
өрісі-бұл талшықтардың бір-біріне қатысты жылжуы орын алатын кеңістік. 
Шығару өрісі, егер ол талшықтың максималды ұзындығынан үлкен болса, 
шығарылатын жұптар арасындағы сымға тең болуы мүмкін, ал егер ол 
талшықтың максималды ұзындығынан аз болса, сымнан да көп болуы 
мүмкін. 

1.23-суретте бір аймақтық екі цилиндрлі сору құрылғысының схемасы 
көрсетілген. Сору құрылғысы сору буларынан тұрады. Өнім кіретін жағында 
қуат беретін бу, ал шығысында - тартылатын бу орналасқан. Әр жұп цилиндр 
және қысым ролигі. Қысым роликтері серпімді жабынға ие және цилиндрге Р 
күшімен басылады.цилиндрлер электр қозғалтқышынан кинематикалық 
берілістер арқылы айналады, қысым роликтері цилиндр, ролик және олардың 
арасында қысылған өнім арасындағы үйкеліс күштерінің арқасында 
айналады. Қысым ролигінің цилиндрден мәжбүрлі айналуы мүмкін. 
Талшықтар мен қысым ролигімен үйкеліс пен адгезия күштерін арттыру үшін 
цилиндрлер гофрленген бетке ие. Гофрлердің қадамы, тереңдігі мен бағыты 
сору құрылғысының түріне, тартылатын өнімнің сызықтық тығыздығына 
және талшықтардың қасиеттеріне байланысты. 

Бірінші, екінші және үшінші типтегі созылуды ажыратыңыз. 
Бірінші типтегі тарту өте аз экстракциямен сипатталады, онда 

талшықтар өнім бойымен бір-біріне қатысты қозғалмайды, тек түзетіледі, 
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созылады және өнім тұтастай деформацияланады (созылады). Бұл тарту 
негізінен өнімнің белгілі бір кернеуін сақтау үшін қолданылады. 

Екінші типтегі созылу өнімнің тұтастығын сақтай отырып, 
талшықтардың бір-біріне қатысты үлкен ұзындықта орналасуымен 
сипатталады. Екінші түрді тарту кезінде өнімнің батып кетуі негізінен 
қайтымсыз. 

Үшінші типтегі тарту өнімнің бойлық осі бойымен талшықтардың өте 
үлкен ығысуымен сипатталады, бұл өнімнің тұтастығын бұзуға әкеледі 
(мысалы, пневматикалық механикалық Иіру машинасының диффузорының 
ауа ағынында). 

Қарапайым сорғыш екі жұп гофрленген цилиндрлерден және серпімді 
жабыны бар роликтерден тұрады. Әрбір кейінгі жұптың сызықтық 
жылдамдығы алдыңғыға қарағанда үлкен. Біліктер алады қозғалысы 
арқасында трению туралы цилиндр туындайтын есебінен жүктемені біліктер 
(1.23-сурет.). 

 

 
 

1-сору цилиндрлері; 2 – қысым роликтері; P1 , P2 – жүктеме күштері; ϑ1 
,ϑ2- шығару буларының сызықтық жылдамдығы; 𝑙𝑙1 –тартуға дейінгі өнімнің 
ұзындығы; 𝑙𝑙2- тартудан кейінгі өнімнің ұзындығы; t – тарту уақыты; m1 – 
тартудан кейінгі өнімнің көлденең қимасындағы талшықтардың саны; m2 – 
тартудан кейінгі өнімнің нөмірі; N1 – тартуға дейінгі өнімнің нөмірі; N2 – 
тартудан кейінгі өнімнің нөмірі; T1 – тартылғанға дейінгі өнімнің сызықтық 
тығыздығы; T2-тартудан кейінгі өнімнің сызықтық тығыздығы. 

 
1.23 сурет  – Шығатынжұптың схемасы 

 
 
 
Артқы сору жұбы талшықтарды ϑ1 жылдамдығымен, ал алдыңғы 

жағын ϑ2 жылдамдығымен жылжытады. Сорғышты орындау үшін келесі 
шарттар орындалуы керек: ϑ2> ϑ1. 

Тарту әдістері: өнімді тарту кезінде механикалық және 
аэродинамикалық әдістер қолданылады. Тартудың механикалық әдісі сору 
құрылғыларында, ал диффузорлардағы аэродинамикалық әдіс, яғни көлденең 
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қимасы талшықтардың қозғалу жолында азайтылатын түтіктерде жүзеге 
асырылады. 

 
1.3.5 Иіру 

 
Иіру–иірімжіпті созбадан алу, иірімжіпті одан әрі өңдеуге ыңғайлы 

орауға орау. Иіру машиналарында жүзеге асырылады. 
Белгілі иіру жүйелері бір-бірінен негізінен екі негізгі процесті жүзеге 

асыру тәсілдерімен ерекшеленеді: талшықты массаны тырнау және өнімді 
батыру [27]. 

Иіру процесінің мақсаты-шашыраңқы талшықтардан жоғары серпімді 
серпімді қасиеттері мен біркелкілігі бар берілген сызықтық тығыздықтың 
тұтас, үздіксіз өнімін қалыптастыру. Иіру иірімжіпті қалыптастырудың 
әртүрлі тәсілдерін жүзеге асыратын иіру машиналарында жүзеге асырылады. 
Иіру машинасында орындалатын процестердің мәні мынада: алдымен 
жартылай фабрикат немесе таспа түрінде берілген сызықтық тығыздыққа 
батырылады, содан кейін бұралу арқылы немесе басқа жолмен өнімге белгілі 
бір құрылым мен қажетті күш беріледі. Осылайша пайда болған Иірілген жіп 
картриджге, орауышқа немесе катушкаға оралып, орауыш жасайды. Иірілген 
жіптің қалыптасуына келесі негізгі процестер қатысады: тарту, бұралу және 
орау. Алайда, иірілген жіптің пайда болуы иірілген жіптің талшықтарын 
желіммен байланыстыруға байланысты болуы мүмкін. Иіру әдісі негізінен 
Иірілген жіп қалыптастыру әдісімен және оны нығайту үшін қандай процесс 
қолданылатынына байланысты анықталады. Иірудің барлық әдістерін бұралу 
және иіру деп бөлуге болады. Бұралу операциясын орындау үшін қажет 
момент үздіксіз қозғалатын талшықты өнімге өнім жеке бұралу аймақтарына 
бөлінетін етіп қолданылуы мүмкін. Бұралу аймақтарының саны мен 
орналасуына, өнімдегі бұралуды бекіту әдісіне байланысты бір аймақтық 
және көп аймақтық бұралу ажыратылады. Қазіргі уақытта иірілген жіптерді 
алудың көптеген әдістері белгілі, оларды отандық және шетелдік 
зерттеушілер бірқатар белгілерге сәйкес жіктейді. 

Көбінесе жіктеу иіру аймағына азық-түлік өнімдерін беру жүйесі, азық-
түлік өнімін суға батыруға арналған құралдар, Мычка алу және оның 
бұралуы, талшықтарға әсер ететін күштердің сипаты, иіру кезінде 
цилиндрдің болуы және басқалары сияқты белгілерге сәйкес келеді. 

Бұралу арқылы иіруді жүзеге асыратын барлық иіру машиналарында 
тарту, бұралу және орау процестері жүреді. Айналдыру схемасына және 
иірілген жіптің қалыптасу процестерінің реттілігіне байланысты шпиндельді 
және бұралмаған иіру әдістерін топтарға бөлуге болады. 

Иірілген жіптерді алудың технологиялық операцияларының реттілігі 
мен сипаты техниканы жетілдірумен үнемі өзгеріп отырды. Бірінші топ иіру 
түрлерін біріктіреді, қолмен иірілген жіптің жұмысын қайталайды, иіру және 
бұралу процестерін біріктіріп, кейіннен орау кезінде иірілген жіп 
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қалыптастырады. Бұл әдісті жүзеге асыратын мерзімді Иіру машиналары 
селфакторлар деп аталады. 

Екінші топ бір аймақтық бұралу және орау процестері біріктіріліп, 
тарту процесінде дәйекті түрде орындалатын әдістерді біріктіреді. Бұл топ 
иірудің ең көп таралған сақиналық әдісін біріктіреді. Мұнда нужно отнести 
және центрифугальный әдісін иіру. Бұл әдіс көбінесе ашылмаған деп 
саналғанымен, көптеген тәжірибешілер Центрифуганы модификацияланған 
шыбық деп санайтынын атап өткен жөн. 

Бұралу және орау бөлінуімен топқа біріктірілген иіру тәсілдері әсер ету 
түріне (механикалық, пневматикалық, гидравликалық және т.б.) және 
иірімжіпті қалыптастыруды жүзеге асыратын құрылғыға байланысты 
ерекшеленеді. Сонымен, іріктеу процесінде механикалық әсерлер 
қолданылады (редукторы бар суға бататын – бөлетін құрылғы немесе 
пневматикалық тесілген барабаны бар сорғыш құрылғы). 

Талшықтардың дискретті ағынын тасымалдау үшін талшықтардың 
бөлінген немесе біркелкі берілуімен механикалық әсерлер, ауа немесе 
гидравликалық ағын немесе электростатикалық өріс қолданылады. 
Талшықты лентаны қалыптастыру талшықтарға механикалық немесе 
электрлік әсерді, дискретті ағын талшықтарын қосу немесе қоюлау 
процестерін орындау үшін ауа немесе гидравликалық құйындарды қолдану 
арқылы жүзеге асырылады. 

Иіру әдістерінің ең көп санын топ бір аймақты бұрау және орау арқылы 
біріктіреді. 

Иіру әдістерінде Келесі технологиялық процестер жүзеге асырылады: 
- талшықтардың дискретті ағынын алу мақсатында қоректендіруші 

өнімді дискреттеу; 
- өнімнің қалыптасу аймағына талшықтардың дискретті ағынын 

тасымалдау; 
- талшықты өнімді иірілген жіпке қалыптастыру мақсатында қосу 

немесе қоюлату; 
- иірілген жіп қалыптастыру үшін өнімді бұрау; 
- ораманы қалыптастыру мақсатында иірімжіпті орау (1.24-сурет). 
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1.24 сурет- Берілген пішін мен көлемдегі иірімжіпті қаптамаға орау 
 

Таспаны бұрау үшін механикалық әсерлерді қолдануға болады, 
мысалы, иіру камерасындағы немесе ауа немесе гидравликалық 
құйындардағы әсерлер. 

Орамамен біріктірілмеген бұралуды пайдаланатын иіру тәсілдерінің 
тобына мыналарды жатқызуға болады: камералық пневмомеханикалық, 
роторлы, аэромеханикалық, пневматикалық, гидравликалық, 
электростатикалық, бірконденсорлы, екіконденсорлы (фрикционды) иіру 
тәсілдері. 

Әзірлеу және жаңалықтар процесте перематывания жіптер әрқашан 
диктовались нарығының талаптары. 

Жіптерді орау процесі сәтті болуы үшін сізге: 
- Иірілген жіп пен матаның құрылымында болатын тұрақты 

өзгерістерді ескеру; 
- технологиялық икемділік пен қолайлылықтың жоғары сенімділікпен 

және пайдаланудың қарапайымдылығымен тамаша үйлесімін білдіретін 
жабдықты қолдану. 

Мотор жабдығының жетекші өндіруші фирмалары Savio (Италия), 
Saurer Schlafhorst (Германияя), SSM (Швейцария) болып табылады. 
 

1.4 Өндірісті бақылаудың зертханалық және 
автоматтандырылған әдістері 

 
1.4.1 Өндірісті бақылауды анықтауға арналған әдістер мен 

құрылғылар 
Тоқыма жіптері көбінесе сызықтық өлшемдермен сипатталатын 

тікбұрышты көлденең қимамен жасалады. Жіптің жанама сипаттамасы - 
сызықтық тығыздық. Іс жүзінде олар негізінен жанама сипаттаманы 
пайдаланады, тікелей сипаттамалар оларды анықтаудың күрделілігіне 
байланысты аз қолданылады [28]. 
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Зертханалық жағдайда отандық кәсіпорындарда және шетелде иірілген 
жіптер мен жіптерді бақылау үшін қолданылатын Тоқыма жіптерінің 
қалыңдығы мен сызықтық тығыздығын анықтаудың келесі әдістері, 
құралдары мен құрылғылары бар. 

Қазіргі уақытта кәсіпорындағы жіптің сапасы зертханалық жағдайда 
анықталады. Жіптің нақты сызықтық тығыздығы текспен өлшенеді. Бұл 
параметр МЕМСТ 6611.1-73 (ИСО 2060-72) сәйкес формула бойынша 
есептеледі: 
 

немесе (1.16) 
 

мұндағы m бұлтты немесе сегменттердің жалпы массасы, г; 
Ɩ-пасмадағы жіптің ұзындығы немесе кесіндінің ұзындығы, м; 
n-бұлтты немесе сегменттердің саны. 
 
ЛатНИИЛП–да иірілген жіптің диаметрін анықтау үшін фотоэлектрлік 

принципке негізделген автоматтандырылған ПОД-1 құрылғысы жасалды. 
КЖҚ–1 пайдалану арқылы өнімнің 5 бірлігі үшін сынақ ұзақтығы 20 
минутты құрайды. 

Құрылғы МЕМСТ 6611.1–73 әдісімен реттелетін Тоқыма жіптерінің 
сызықтық тығыздығын анықтау үшін кешеннің ажырамас бөлігі ретінде 
қолданыла алады. Әдістің мәні-белгілі бір ұзындықтағы жіпті бұлт немесе 
кесінді түрінде орап, оның массасын анықтау. 

Берілген ұзындықтағы жіптерді орау үшін 1000+2 мм параметрі бар 
катушкалар қолданылады.осы мақсатта MПА – 1M (КСРО) типті 
мотовильдерді, сондай-ақ FY – 14B, FY – 30, FY – 38 (ВНР) және т. б. 
модельдерді қолдануға болады, оларда тәждің периметрінің қателігі 
Стандартта белгіленген деңгейге сәйкес келеді. 

Өлшеу үшін зертханалық таразылар қолданылады (МЕМСТ 24104 – 
88) өлшеу қателіктері стандартта көрсетілгеннен аспайтын бұралу 
таразылары, салмақ квадранттары және басқалары. 

Шетелдік фирмалар Sartorius (Германия), Mettler (Швейцария) және 
басқалары электронды зертханалық таразылардан, біртұтас перифериялық 
жабдықтардың кең жиынтығы бар микропроцессорлық жүйелерден, сондай-
ақ әртүрлі талдауларды орындауға арналған құрылғылар мен саптамалардан 
тұратын жиынтықтарды шығаруға көшті. 

Ұлыбританияда Heals Electronics Ltd компаниясы таспаның, 
ровницаның және иірілген жіптің сызықтық тығыздығын анықтауға арналған 
Betacount құрылғысын жасады. Құрылғы текстегі сызықтық тығыздықты 
анықтауға мүмкіндік береді. Онда берілген ұзындықтың сынақ үлгісі 
салынған таразылар бар. Өлшеу қателігі 0,5% - дан аспайды. Нәтижені 
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таспада құрылғы жабдықталған басып шығару құрылғысы басып шығара 
алады. Құрылғының массасы 7,25 кг, өлшемі 142x373x415 ММ. 

Жұмыстың тұрақтылығы мен алынған нәтижелердің дәлдігі 
тұрғысынан Zellweger Uster (Швейцария) фирмасының В және Uster Tester 5 
үлгісіндегі Uster tester II аспабы өлшеудің сыйымды принципіне негізделген. 
Сызықтық тығыздығы бойынша иірілген жіп пен жіптердің біркелкі еместігін 
анықтау үшін құрылғыны қолдана отырып, жұмсалған уақыт салмақ әдісімен 
салыстырғанда 5 есе азаяды. 

Бірақ жоғарыда келтірілген әдістер мен құрылғылар көбінесе 
зертханалық жағдайда дайын өнімнің (талшықтың) сызықтық тығыздығын 
бақылауға арналған. Технологиялық процесс барысында талшықтың 
сызықтық тығыздығын бақылауға және сәйкесінше басқаруға мүмкіндік 
беретін жүйелер үлкен қызығушылық тудырады. 

Бұл құрылғылардың кемшіліктері олардың жоғары құны мен үлкен 
өлшемдерін, ақпаратты сорғы жетегінің басқару процессорына сандық түрде 
беру бөлігінде нақтылау қажеттілігін қамтиды. Мұның бәрі сорғының электр 
жетегінің талаптарына бейімделген жаңа өлшеу жүйесін, төмен құны мен 
өлшемдерін дамыту қажеттілігін анықтайды. 

Айта кету керек, жіп өндіру процесі уақыт өте ұзақ. Иіру машинасының 
схемасы суретте көрсетілген. 1.25. 

1 құбыр арқылы ерітінді 3 өлшеуіш сорғыға түседі. 6 катушкасынан 
кейін флагелла пайда болады, ол бірқатар технологиялық операциялардан 
өтіп, копсқа оралады. Копса электр қозғалтқышымен 26, 27 белдік берілісі 
арқылы айналады. Жіп кептіру білігінде жүзеге асырылады 18. Білік бумен 
қызады. 

Сызықтық тығыздықты бақылау үшін копста орналасқан талшықтың 
ұзындығын және оның салмағын мезгіл-мезгіл өлшеу керек. Жіп 
параметрлеріне әсер етудің бір әдісі-өлшеу сорғысының жылдамдығын 
реттеу арқылы ерітіндінің берілуін өзгерту. 

Белгілі бір уақытта коксқа оралған талшықтың салмағын лезде өлшеу 
үшін айналмалы құрылғыға орнатылған жүктеме жасушасы немесе жасалған 
жіптің диаметрін өлшейтін оптикалық сенсор қолданылады. Материалдың 
ылғалдылығы (ОСВ) жіп орналасқан жерде өлшенетін кептіру барабанының 
18 температурасы бойынша анықталады. 

Бүкіл желіде бақылауды және басқаруды ұйымдастыру үшін жеке IP – 
мекенжайлары бар желілік датчиктер мен есептегіштерді қолданған жөн, бұл 
машинадағы сымдар санын азайтуға, шуылға қарсы иммунитетті жақсартуға, 
заманауи бақылау және басқару құралдарын қолдануға мүмкіндік береді. 
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1-6-иіру элементтері; 7, 8, 13, 16 – қалыптау элементтері; 9, 11, 12, 14, 
15, 17, 18 – сору және кептіру механизмдері; 19-25-қабылдау элементтері; 10, 
26, 27 – белдік беру 

 
1.25 сурет – ДС–300-В2М Иіру машинасының схемасы 

 
 
Бүкіл жүйені басқаруды сақтау базасы мен дисплей, басқару және 

құжаттама жүйесімен жабдықталған жоғары жылдамдықты микроконтроллер 
негізінде салынған мамандандырылған құрылғы жүзеге асырады. 

Жоғарыда айтылғандарды қорытындылай келе, технологиялық 
параметрлерді үздіксіз бақылау және әр өлшеу сорғысы үшін төмен 
жылдамдықты, автоматтандырылған, жеке, реттелетін электр жетегін жасау 
арқылы иіру машинасында шығарылатын өнімнің сенімділігі, өнімділігі мен 
сапасын арттыруға болады. 

Электр жетегінің түрін таңдауға қойылатын негізгі талаптар-төмен 
жылдамдық, сипаттамалардың тұрақтылығы, ауыр жұмыс. 

Бұл шешім иіру машиналарының осы түрін жақсартуға жарамды болуы 
мүмкін. 

 
1.4.2 Трикотаж өнеркәсібіне арналған шикізат сапасын бақылау 

туралы негізгі ұғымдар 
 

Трикотаж кәсіпорындарында табиғи, химиялық талшықтардан 
жасалған және араластырылған, қатты, боялған, әртүрлі иіру тәсілдерімен 
алынған және әртүрлі қасиеттері мен сыртқы әсерлері бар иірілген жіптер, 
сондай-ақ отандық және шетелдік өндірістің химиялық жіптері өңделеді [29]. 

Қолданылатын иірімжіп пен жіптер жоғары сапалы трикотаж өнімдерін 
өндіруді, оларды өңдеу кезінде жоғары Еңбек өнімділігі мен жабдықтарды, 
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өндірістегі қалдықтардың ең аз массасын анықтайтын белгілі бір қасиеттерге 
ие болуы керек. 

Трикотаж өндірісіне арналған иірімжіп пен жіптерге қойылатын негізгі 
техникалық талаптар әртүрлі санаттағы нормативтік-техникалық құжаттарда 
белгіленеді: мемлекеттік және салалық стандарттарда, техникалық 
шарттарда. Иірілген жіп пен жіптің белгіленген техникалық талаптарға 
сәйкестігін тексеру техникалық бақылау процесінде жүзеге асырылады. 
Техникалық бақылау деп нормативтік – техникалық құжаттардың 
талаптарына толық сәйкестікте дайын өнім шығаруды қамтамасыз ететін 
кәсіпорында тұрақты жұмыс істейтін ұйымдастырушылық және техникалық 
іс-шаралар жүйесін түсіну керек. Техникалық бақылау Технологиялық 
процестің ажырамас бөлігі болып табылады және технологиялық процеспен 
бірге әзірленеді. Трикотаж бұйымдарын өндіруге арналған техникалық 
бақылау талаптары өнімді дайындаудың үлгілік технологиялық процесіне 
салалық стандарттарда, өндірістің үлгілік технологиялық режимдерінде, 
кәсіпорындағы өндірістің технологиялық режимдерінде белгіленген. 

Өндіріс кезеңдеріне сәйкес Техникалық бақылаудың келесі түрлері 
бөлінеді: Кіріс, операциялық, қабылдау; бақылаудың толықтығы бойынша – 
үздіксіз, таңдамалы, үздіксіз, мерзімді, ұшпа. 

Трикотаж бұйымдарын дайындау кезінде пайдалану үшін кәсіпорынға 
келіп түскен иірімжіп пен жіптерді тексеру кіріс бақылау кезінде жүзеге 
асырылады. Кіріс бақылауын ұйымдастыру және жүргізу тәртібі МЕМСТ 
сәйкес кіріс бақылау туралы негізгі ережелерді, салалық нормативтік – 
техникалық құжаттарды, сондай-ақ өндіріс шарттары мен кәсіпорында 
шығарылатын өнім түрлерін ескере отырып әзірленетін кәсіпорын 
стандарттарында реттеледі. 

Кіріс бақылауын реттеу кезінде кәсіпорында бақылау объектілері, 
бақыланатын белгілер, бақылау түрлері мен жиілігі, бақылау әдістері мен 
құралдары, өлшеу қателіктері орнатылады. 

Тоқыма өндірісіне арналған шикізаттың кіріс бақылау объектілері 
иірімжіп пен жіптер, өнім бірліктері (орама, собық, бобиналар және т.б.), 
бақыланатын белгілер – физикалық – механикалық, химиялық, геометриялық 
қасиеттерінің көрсеткіштері, сондай-ақ орау және сыртқы түрінің ақаулары, 
жасырын ақаулар болып табылады. Оны қамту толықтығы бойынша бақылау 
түрі-жаппай, таңдамалы. 

Бақыланатын белгілер нормативтік – техникалық құжаттарда 
регламенттелген иірімжіптер мен жіптерге қойылатын техникалық талаптар 
негізінде, бақылау жүргізу үшін қажетті өлшеулердің, сынақтардың 
регламенттелген әдістері мен құралдарын, сондай-ақ трикотаж өнімін 
өндірудің және оның ассортиментінің нақты жағдайларын ескере отырып 
белгіленеді. 

Бақылау кезеңділігін иірімжіп пен жіптерді қайта өңдеудің 
технологиялық процесіне, трикотаж бұйымдарының сапа көрсеткіштеріне 
және өндірістің техникалық-экономикалық көрсеткіштеріне (еңбек пен 
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жабдықтың өнімділігі, өндіріс қалдықтарының массасы, шығарылатын 
өнімнің сорттылығы және т.б.) бақыланатын параметрдің әсеріне байланысты 
айқындайды. 

Жіп сапасының көрсеткіштерін анықтау әдістері. Өнімнің сапасы-
бұл өнімнің мақсатына сәйкес белгілі бір қажеттіліктерді қанағаттандыруға 
жарамдылығын анықтайтын қасиеттер жиынтығы. 

Өнім сапасының көрсеткіші-оны құру және пайдалану немесе 
тұтынудың белгілі бір жағдайларына қатысты қарастырылатын өнімнің 
сапасын құрайтын өнімнің бір немесе бірнеше қасиеттерінің сандық 
сипаттамасы. Өнім сапасының деңгейін бағалау деп бағаланатын өнімнің 
сапа көрсеткіштерінің номенклатурасын таңдауды, осы көрсеткіштердің 
мәндерін анықтауды және оларды негізгімен салыстыруды қамтитын 
операциялар жиынтығы түсініледі. 

Тоқыма өндірісіне арналған иірілген жіптер мен жіптер сыртқы түрі 
бойынша, сонымен қатар құрылымдық, геометриялық, физика – 
механикалық, химиялық және басқа да қасиеттерімен ерекшеленеді. Алайда, 
иірілген жіптің көптеген сипаттамалары туралы ақпараттың болуы оны 
тиімді пайдалану, өнімнің сапасы мен ассортиментін басқару үшін шешуші 
фактор болып табылмайды. 

Иірілген жіптер мен одан жасалған бұйымдар ассортиментінің 
дамуымен, дайын өнімдерге қойылатын талаптардың жоғарылауымен 
ұтымды номенклатураны таңдаудың маңыздылығы артады. Иірімжіптің сапа 
көрсеткіштерінің номенклатурасын иірімжіптің мақсаты мен қолданылу 
шарттарын, тұтынушының (Тапсырыс берушінің) талаптарын, сапа 
көрсеткіштеріне қойылатын негізгі талаптарды, иірімжіптің сапа 
көрсеткіштерін қолдану салаларын ескере отырып белгілейді. 

Жіптер сапасы көрсеткіштерінің номенклатурасын қолданудың негізгі 
бағыттары біртекті өнімдер тобының даму перспективаларын анықтау 
бойынша ғылыми – зерттеу жұмыстарына және тәжірибелік – 
конструкторлық жұмыстарға арналған техникалық тапсырмалар, жалпы 
техникалық талаптардың мемлекеттік стандарттары, техникалық шарттар, 
өнім сапасындағы техникалық деңгей карталары болып табылады. 

Таңдаудың негізгі критерийі оның ең аз құрамымен сапа көрсеткіштері 
номенклатурасының ақпараттық мазмұны болып саналуы керек. Таңдаудың 
негізгі міндеттері: 

- өнімнің ақауларының пайда болуына айтарлықтай әсер ететін 
көрсеткіштерді анықтау; 

- бақылау операцияларын жүргізу кезінде еңбек және материалдық 
шығындарды қысқарту; 

- өнімнің сапасын объективті және сенімді бақылауды қамтамасыз ету; 
- техникалық құралдармен өлшеу арқылы көрсеткіштің сандық мәнін 

алу мүмкіндігі; 
- тікелей өндіріс процесінде көрсеткіштің сандық мәнін алу мүмкіндігі; 
- бақылау процестерін автоматтандыру мүмкіндігі. 
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Нормалау үшін жіптер сапасының көрсеткіштерін таңдау кезінде 
жіптерді мақсаты бойынша пайдалануды қамтамасыз ететін және оларды 
қайта өңдеудің қалыпты технологиялық процесін айқындайтын көрсеткіштер 
ретінде олардың маңыздылығына (салмағына) талдау жүргізіледі. Ол үшін 
сапа көрсеткіштерін алдын ала іріктеуді жүзеге асырады; көрсеткіштердің 
салмағын анықтаудың қолданыстағы әдістерін қолдана отырып, олардың 
маңыздылығын бағалайды; мүмкін болатын ең аз құрамдағы маңызды 
көрсеткіштер нормативтік – техникалық құжатқа енгізіледі. 

Өнім сапасының көрсеткіштерінің номенклатурасын, сондай-ақ 
көрсеткіштердің салмақ коэффициенттерін анықтау үшін сараптамалық 
әдістер тәуелсіз немесе басқа әдістермен бірге қолданылады. 

Өнімнің сапасын бағалаудың сараптамалық әдісі сарапшылардың 
пікірлерін қолдануға негізделген. Бұл әдіс бағалаудың нақты шарттары 
бойынша (ақпараттың жеткіліксіздігіне, арнайы техникалық құралдарды 
әзірлеу қажеттілігіне, эстетикалық көрсеткіштерді бағалауға және т.б.) 
есептеу немесе өлшеу әдістерін қолдану орынсыз немесе мүмкін болмаған 
жағдайда қолданылады. 

Сараптамалық бағалау кезінде алдын – ала таңдалған өнім сапасының 
көрсеткіштері үшін олардың маңыздылығына дәреже беретін сарапшы 
мамандардың сауалнамасы қолданылады. Сараптамалық бағалау нәтижелері 
сапа көрсеткіштерінің салмақтық коэффициенттерін есептеу және 
сараптамалық бағалардың сәйкестігін анықтау үшін қызмет ететін кестеге 
жазылады. Сауалнама түсіндірме жазбамен бірге жүретін сауалнамалардың 
көмегімен жүзеге асырылады. Түсіндірме жазбада сауалнаманың мақсаты 
және көрсеткіштердің маңыздылығын бағалау тәртібі көрсетіледі. 

Нормаланатын сапа көрсеткіштерінің деңгейіне неғұрлым күшті әсер 
ететін көрсеткіштерді айқындау қажет болған кезде кіріс факторлары 
(мысалы, иірімжіптің құрылымы, шикізат құрамы көрсеткіштері) мен Шығыс 
параметрлері (иірімжіптің және жіптердің сапа көрсеткіштері) арасындағы 
байланысты белгілейтін экспериментті жоспарлаудың математикалық 
әдістері қолданылады. 

Эксперименттік әдістер интуитивті тәсілді едәуір дәрежеде алып 
тастауға, оны зерттеудің барлық кезеңдерінде эксперимент нәтижелерін 
объективті бағалауды қамтитын эксперименттік пайдалануды жүргізудің 
ғылыми негізделген бағдарламасымен алмастыруға мүмкіндік береді. 

Экспериментті жоспарлау әдістерінің басты артықшылығы-әр жеке 
фактордың әсерін сандық бағалау, дәстүрлі әдістермен салыстырғанда аз 
шығындармен зерттелген параметр туралы толық ақпарат алу мүмкіндігі. 

Стандарттарда белгіленген сапа көрсеткіштері: жалпы (жіптердің 
барлық түрлері үшін міндетті) және қосымша (олардың мақсатына 
байланысты жіптердің жекелеген түрлері үшін міндетті) болып бөлінеді. 
Көрсеткіштер келесі негізгі топтарға біріктіріледі: мақсат көрсеткіштері, 
біртектілік көрсеткіштері, өнімділік көрсеткіштері, эстетикалық 
көрсеткіштер. 
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Мақсатты көрсеткіштер жіптің қасиеттерін сипаттайды, ол 
орындалатын негізгі функцияларды анықтайды және оны қолдану саласын 
анықтайды. Оларға сызықтық тығыздық, жыртылу жүктемесі, жыртылу 
кезіндегі ұзарту, 1 м бұралу саны, шөгу, түс тұрақтылығы және т. б. 

Біртектілік көрсеткіштеріне сыну жүктемесінің өзгеру 
коэффициенттері, үзіліс кезіндегі ұзарту, сызықтық тығыздық, 1 м бұралу 
саны және т. б. жатады. 

Технологиялық көрсеткіштер иірілген жіптің қасиеттерін сипаттайды, 
бұл оның өнімнің сапасы, өндіріс көлемі және жұмыс шарттары 
көрсеткіштерінің белгіленген мәндері үшін өндірістегі минималды 
шығындарға қол жеткізуге жарамдылығын анықтайды. Оларға ылғалдылық, 
майлы заттардың массалық үлесі, тепе-теңдік, сыртқы келбеттің ақаулары 
және жасырын ақаулар, иірілген жіптер және т. б. жатады. 

Эстетикалық көрсеткіштер форманың ақпараттық экспрессивтілігін, 
композицияның тұтастығын және өндірістік орындаудың жетілуін 
сипаттайды. Оларға мыналар жатады: сәнге сәйкестік, дизайнның түсі және 
т.б. 

 
1.4.3Кәсіпорын зертханаларында сапаны бақылау үшін 

қолданылатын әдістер  
 
Трикотаж өндірісіне арналған иірімжіп пен жіптерге қойылатын жалпы 

техникалық талаптар мемлекеттік және салалық стандарттармен, техникалық 
шарттармен регламенттелген. 

Иірімжіп пен жіптерді сынау әдістері тиісті мемлекеттік және салалық 
стандарттарда белгіленген, оның ішінде физикалық – механикалық 
қасиеттердің көрсеткіштерін анықтау, бояудың тұрақтылығы, майлы 
заттардың массалық үлесі [27]. 

Жасырын ақауларды анықтау әдістері иірімжіп пен жіпке қойылатын 
техникалық талаптардың (шарттардың) нормативтік – техникалық 
құжаттарында көрсетілген. Иірілген жіптер мен жіптердің жаңа түрлерінің 
ерекше қасиеттері, оларды сынау әдістері иірілген жіптер мен жіптердің осы 
түрлеріне арналған нормативтік – техникалық құжаттарда белгіленген. 

Трикотаж өндірісіне арналған Иірілген жіп сызықтық тығыздықтың 
жоғарылаған біркелкілігіне ие болуы керек, өйткені бұл көрсеткіштің 
біркелкі еместігі тоқылған маталар мен бұйымдардың сапасына әсер етеді, 
зебра деп аталатын ақаудың пайда болуына әкеледі (алалық өнімнің алуан 
түрлілігін едәуір төмендетеді). 

Тоқыма жіптерінің сызықтық тығыздығының қалыңдығы мен біркелкі 
еместігін анықтау әдістері. Жіп қалыңдығының тікелей сипаттамалары 
диаметрі мен көлденең қимасы, жанама сипаттамасы – сызықтық тығыздық. 
Іс жүзінде олар негізінен жанама сипаттаманы пайдаланады, тікелей 
сипаттамалар оларды анықтаудың күрделілігіне байланысты аз қолданылады. 
Иірілген жіптің диаметрін орау және тоқу машиналарының құю 
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параметрлерін есептеу үшін, сондай-ақ иірілген жіптің сапасын бағалау үшін 
білу керек. Осы уақытқа дейін жіптің көлденең қимасының диаметрі MBI, 
MBD және т. б. сияқты проекциялық микроскоптарда өлшенді. немесе 5po 
микрофотының көмегімен. 

Қазіргі уақытта отандық өнеркәсіпте Тоқыма жіптерінің сызықтық 
тығыздығы бойынша біркелкі еместігін бағалау үшін (жеке бұлтты немесе 
сегменттердің массасы) вариация коэффициенті қолданылады. Оны анықтау 
үшін әр бұлтты немесе жіптің әр сегментін бөлек өлшеңіз, содан кейін 
формула бойынша есептеңіз: 
 

С = 𝜎𝜎
М  × 100                             (1.18) 

 
мұндағы C –вариация коэффициенті, %; σ – орташа квадраттық ауытқу; 

M-сынақ нәтижелерінің орташа арифметикалық мәні. 
FY-42 (ВНР) моделінің aut-NUM-METER Автоматты құрылғысы 

қызығушылық тудырады. Құрылғы белгілі бір ұзындықтағы жіптердің 
белгілі бір санын орауға, олардың массасын өлшеуге, жіптің сызықтық 
тығыздығын анықтауға, мәліметтерді жинауға және оларды математикалық 
статистика әдістерімен өңдеуге арналған. Құрылғыда электронды өлшеу 
жүйесі, микропроцессорлық басқару бар, Құрылғының техникалық 
сипаттамалары 1.6-кестеде келтірілген 

 
1.6-кесте –AUT-NUM-METER құрылғысының техникалық сипаттамалары 
№ Құрылғының сипаттамалары Көрсеткіштер 
1 Сыналатын жіптердің сызықтық тығыздығының 

диапазоны 
5-500текс 

2 Орнатылатын құлақ саны 10 
3 Иірілген жіптің ұзындығы 50;100;200 
4 Өлшеу дөңгелегінің периметрі, мм 1000±2 
5 Орау жылдамдығы, м / мин 100 
6 Алдын ала жүктеу орнату ауқымы 0-250 сН 
7 Массаны өлшеу диапазоны, г 0-25 
8 Құрылғы жақтаумен бірге алатын аймақ 950х1250 мм 
9 Құрылғының салмағы, кг 18 
10 Микропроцессорлық терминал алатын аудан, мм 450х480 
11 Кешеннің жалпы салмағы, кг 185 

 
Отандық кәсіпорындардың тәжірибесінде қысқа сегменттердегі 

сызықтық тығыздығы бойынша жіптердің біркелкі еместігін анықтаудың 
стандартталмаған аспаптық әдісі жиі қолданылады. Жұмыстың тұрақтылығы 
мен алынған нәтижелердің дәлдігі тұрғысынан Zellweger Uster (Швейцария) 
компаниясындағы Uster tester II моделі сыйымдылық принципіне негізделген. 
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Құрылғы біркелкілікті анықтауға арналған құрылғыны қамтиды; 
көлденең қиманың ауытқуын диаграммалық қағазға жазатын, ауытқуларды 
жинақтайтын және белгілі бір уақыт ішінде орташа біркелкілікті көрсететін 
өздігінен жазатын құрал; жіптің қай ұзындығына және қисық жазбаға 
байланысты мерзімді тербелістерді тез және дәл бөлуге арналған өздігінен 
жазатын құрал. 

Сызықтық тығыздық бойынша иірімжіп пен жіптердің әркелкілігін 
анықтауға арналған аспапты пайдалана отырып, жұмсалған уақыт салмақтық 
әдіспен салыстырғанда 5 есе қысқарады (1.7-кесте). 

 
Таблица 1.7-кесте – В модельді Uster Tester II аспабының техникалық 
сипаттамалары 
№ Құрылғының сипаттамалары Көрсеткіштер 
1 Материалдың сызықтық тығыздығы, текс 4-80х103 
2 Оның ішінде иірімжіп 4-160 
3 Материалдың қозғалыс жылдамдығы, м / мин 4; 8; 25; 50 
4 Сезімталдық, % ±100; ±50; ±25; ±12,5 
5 Талданатын толқын ұзындығының диапазоны, 

см 
0,8-4000 

6 Біркелкі емес өлшеу диапазоны, % 0,5-40 
 
Zellweger Uster компаниясы Uster tester III моделінің таспасының, 

ровницаның және иірілген жіптің біркелкілігін талдауға арналған құрылғы 
шығарды, ол құрылғының алдыңғы моделімен салыстырғанда бірқатар 
артықшылықтарға ие. Өлшемдердің әртүрлі серияларында алынған 
нәтижелерді бірқатар сипаттамаларға сәйкес салыстыруға болады, ал 
салыстыру нәтижелері жоғары ажыратымдылықпен экранға шығарылады. 
Алфавиттік-сандық пернетақта үлгілерді және сынақ серияларын нөмірлеуді 
және сәйкестендіруді айтарлықтай жеңілдетеді. Графикалық және 
статикалық талдау мүмкіндіктері де кеңейтілді. Сынақтар оператордың 
араласуынсыз 24 пакетке дейін пакеттермен жүргізілуі мүмкін, ал олардың 
нәтижелері орталық ақпарат жүйесіне жіберіледі. 

Тоқыма жіптерінің сыртқы түрінің ақауларын және жасырын 
ақауларын анықтау әдістері. Нормативтік-техникалық құжаттардың қазіргі 
заманғы талаптарына сәйкес таза жүнді, жартылай жүнді, химиялық 
талшықтардан жасалған иірімжіптің тазалығы сыртқы түрінің ақауларымен 
және жасырын ақауларымен, мақта – мата иірімжіптің тазалығы – 
иірімжіптің сыныбымен, ал химиялық иірімдердің сыртқы түрінің және 
жасырын ақауларымен сипатталады. 

Сыртқы көріністің ақауларына түйіндер (иірілген жіптің бетіне 
шығатын талшықтардың тығыз кластерлері), қоюлану және батып кету, 
қатаймау, арамшөп қоспалары, орау немесе орау ақаулары (орауыштың 
бетіне үгітілген жіптер, майлы және лас жіптер, бір орауышта әртүрлі 
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сызықтық тығыздықтағы жіптер, өңделген түсті жіптер) жатады. Олар кіріс 
бақылау кезінде көзбен анықталады. 

Жасырын-бұл иірілген жіптер мен жіптерді өңдеу кезінде анықталған 
ақаулар. Оларға оралған және үзілген жіптер, сукрутиндер, үзілген элементар 
жіптер, қатпақтар, қоюлану, батып кету, бүрлер, қылшықтар және т.б. 
жатады, көптеген ақаулары бар жіптерді өңдеу кезінде үзілістердің саны 
артады, тоқу жабдықтарының өнімділігі төмендейді және кенеп пен дайын 
өнімнің сапасы нашарлайды. 

Таза жүн және жартылай жүн иірімжіптің жасырын ақауын анықтау 
әдісі тұтынушыда иірімжіпті дайындаушымен бірге бақылап қайта өңдеуден 
тұрады, бұл ретте собықтағы иірімжіпті алдын ала үзік-үзік бойынша 
бағалайды. Бақылау қайта өңдеуді тұтынушы иірілген жіптің жасырын 
ақауларына байланысты трикотаж жаймалары мен жартылай 
фабрикаттардың сорттылығын төмендетуді анықтаған жағдайда жүргізеді. 
Бақылап өңдеу нәтижелері бойынша иірімжіп партиясының сорты туралы 
шешім қабылданады. Партия массасының 10%-ы өңделеді; жасырын 
ақаулардың саны 100 км иірілген жіпке есептеледі. 

Мақта иірімжібінің тазалығын құралмен анықтайды. Мақта және 
аралас иірілген жіптің сыртқы түрі бойынша ақаулар мен сыныпты анықтау 
әдістері МЕМСТ-пен реттеледі. 

Шетелде тоқыма жіптеріндегі ақауларды анықтау үшін сыйымдылық 
немесе фотоэлектрлік принципке негізделген арнайы құрылғылар 
қолданылады. Zellweger Uster (Швейцария) фирмасындағы Uster Tester II 
үлгісінің иірілген жіптің сызықтық тығыздығының біркелкілігін анықтауға 
арналған аспапта Иірілген жіптегі ақаулардың санын анықтауға арналған 
префикс бар. Құрылғының көмегімен батып кету, қоюлану және конустың 
санын есептеуге болады. Ақаулардың санауышында ақаулардың әр түрі үшін 
төрт сезімталдық диапазоны бар. Суға бату есептегіші суға батқан жерлердің 
санын есептейді, олардың сызықтық тығыздығы сыналатын иірімжіптің 
орташа сызықтық тығыздығынан 30, 40, 50 және 60% - ға аз. Қалыңдау 
санауышы сызықтық тығыздығы иірілген жіптің орташа сызықтық 
тығыздығынан 100, 70, 50 және 35% асатын қалыңдау санын тіркейді. Конус 
санауышы диаметрі сыналатын иірімжіптің орташа диаметрінен 400, 280, 200 
және 140% артық болатын бүрлер санын тіркейді. 

Қазіргі уақытта жоғарыда аталған компания Uster Tester III моделін 
шығарады, ол жеке ақаулардың орналасуын дәлірек анықтайды. Сол 
компанияның Uster Klassimat құрылғысы ақауларды түрлері мен өлшемдері 
бойынша 9 сыныпқа сұрыптайды. 

Тоқыма жіптерінің бұралуын анықтау әдістері. Жіптің ұзындығына 
шаққандағы бұралу саны жіптің тығыздығына, қаттылығына, жыртылу 
сипаттамаларына және оның сыртқы түріне айтарлықтай әсер етеді. Тым көп 
бұралу саны бар жіптер тоқу машиналарында нашар өңделеді, ағызуды 
тудырады. Кейбір тоқымаларда көп бұралу саны бар жалғыз иірілген жіпті 
қайта өңдеу кенепте ілмек бағандарының қисаюына әкеледі, бұл өнімнің 
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сыртқы түрін бұзады және кенепке қаттылықты арттырады. Трикотаж 
иірімжіп үшін бұралу санының нормативтері трикотаж өндірісіне арналған 
иірімжіп пен жіптерге арналған нормативтік-техникалық құжаттармен 
регламенттелген. Сынақ жүргізу үшін КУ-1 типті тербелмелі немесе 
сырғымалы сол жақ қысқышы бар тік өлшегіш, препарациялық ине және 
үлкейткіш лупа қолданылады. 

Жіптің бұралу санын екі әдіспен анықтауға болады: талшықтардың 
немесе жіптердің толық параллелизациясына дейін тікелей айналдыру әдісі 
және екі еселенген бұралу әдісі. Екі еселенген ширату әдісімен бір мақта-
мата иірімжібінің және 84 текс және одан аз сызықтық тығыздықтағы 
химиялық талшықтардан жасалған иірімжіптің ширату саны белгіленеді. 
Иірілген жіптер мен жіптердің барлық басқа түрлері үшін тікелей айналдыру 
әдісі қолданылады. 

КУ-1 типті тербелмелі немесе сырғитын сол жақ қысқышы бар тік 
өлшегіште бұралу санын жоғарыда көрсетілген екі әдіспен де анықтауға 
болады. 

Шетелде тоқыма кәсіпорындарында иірілген жіптердің бұралу санын 
анықтау үшін толық автоматтандырылған бұрау машиналары кеңінен 
қолданылады. 

FY-39 (Венгрия) үлгісіндегі бір және бұралған иірілген жіптің 
Автоматты круткомері қызығушылық тудырады. Круткомерде электронды 
өлшеу және басқару жүйесі, өлшеу нәтижелерін жинау, өңдеу және жазу 
микропроцессорлық жүйесі бар. 

Тоқыма жіптерінің беріктігі мен созылуын анықтау әдістері. Тоқу 
машиналарында өңдеу және өнімді пайдалану кезінде жіп барлық күш-
жігердің әсеріне ұшырайды, бұл оның бұзылуына әкелуі мүмкін. Сондықтан, 
Тоқыма жіптерінің созылу жүктемелерін бұзбай қабылдау қабілетін бағалау 
үшін үзіліс кезінде жүктеме мен созылу көрсеткіштері енгізіледі. 

Үзілу жүктемесін анықтау әдістері, жіптерді жырту кезінде ұзарту және 
жіптердің нақты үзілу жүктемесін есептеу ГОСТ белгілейді. Әдістердің мәні-
жіпті жыртылғанға дейін созу және жүктеме мен ұзартудың осы сәтінде 
анықтау. 

Сынақ жүргізу үшін ± 1% - дан аспайтын, ± 1 мм-ден аспайтын созылу 
жүктемесінің өлшеу қателігін қамтамасыз ететін деформацияның тұрақты 
жылдамдығы бар маятник типті жару машиналары қолданылады. 

Ең көп тарағандары – РМ – 3 – 1, РМ – 30 – 1 типті және FY – 33/1, FY 
– 33/2, FY-36 (Венгрия) үлгісіндегі жарылғыш машиналар. Маятник түріндегі 
жарылғыш машиналар ең оңай жұмыс істейді. Алайда, олардағы өлшеу 
нәтижелері маятниктің қозғалысы кезінде үйкеліс пен Инерция күштерін 
жеңуге байланысты жеткіліксіз дәлдікке ие, бұл үлгіні созу кезінде жүктің 
біркелкі емес өсуіне себеп болады. Бұл кемшіліктер тұрақты созылу 
жылдамдығымен жұмыс істейтін жару машиналарында жойылады. 

Жіптің тепе-теңдігін анықтау әдістері. Тепе-теңдік жіптің уақытша 
тепе-теңдігі бұзылған кезде жіптің реактивті моментіне байланысты жіптің 
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өздігінен ашылуына және сукрутиндердің пайда болуына деген 
ұмтылысында көрінеді. Айтарлықтай тепе-теңдікке ие жіп тоқу процесінде 
қиындық тудырады. Жіптегі сукрутиннің пайда болуы оның кернеуінің 
уақытша әлсіреуімен жіптің үзілуіне, инелердің сынуына, кенепте тесіктердің 
пайда болуына әкеледі, ал серпімді жіптерде тепе-теңдік аз серпімді жіптерге 
қарағанда тоқу процесіне көбірек әсер етеді. 

Әдістің мәні-бос циклден пайда болған ұзындығы 0,25 м сукрутиндегі 
бұрылыстар санын анықтау және ұзындығы 1 м болатын бұрылыстар санын 
есептеу. 

Иірілген жіпті анықтау әдістері. Трикотаж өндірісіне арналған 
иірілген жіптердің қазіргі ассортиментінде иірілген жіптердің едәуір үлесі 
бар, олардың құрылымы дәстүрлі иірілген жіптерден және қылшықтардан 
ерекшеленеді. Оларға синтетикалық талшықтардан жасалған жоғары көлемді 
иірімжіп және жартылай жүн, сондай-ақ иіру мен бұралудың дәстүрлі емес 
тәсілдерімен алынатын иірімжіп жатады. Иірілген жіп өнімнің сыртқы түріне 
ғана емес, сонымен қатар оны тоқу машиналарында өңдеу процестеріне де 
айтарлықтай әсер етеді, соның ішінде айтарлықтай қиындықтар туғызады. 

Осыған байланысты иірілген жіптің осы қасиетін дұрыс бағалау 
жабдықты және өндірілетін өнімнің ассортиментін таңдауда айтарлықтай 
көмек бола алады. 

Қазіргі уақытта отандық өнеркәсіпте иірілген жіпті анықтаудың 
стандартталған әдісі жоқ. Иірілген жіптерді бағалаудың барлық 
қолданыстағы әдістерін келесі топтарға бөлуге болады: оптикалық, 
фотографиялық, электр өткізгіштік әдісі, теледидар камерасы немесе ұқсас 
құрылғылар арқылы иірілген жіптерді көлденең сканерлеу әдісі. Барлық 
фотоэлектрлік құрылғылардың ішінде шетелде іс жүзінде қазіргі уақытта тек 
Shirley (Ұлыбритания), Hairinesscounter және F-IndeksTester (Жапония) 
құралдары қолданылады. 

 
1.4.4 Химиялық талшықтар өндірісін бақылау және 

автоматтандыру 
 
Химиялық талшықтар өндірісі саласындағы маман дайын өнім 

сапасының көрсеткіштерін, өндірісті бақылаудың зертханалық және 
автоматтандырылған әдістерін білуі тиіс. 

Модульді зерделеу кезінде сіз иіру өндірісінің технологиялық процесін 
бақылау әдістерімен танысасыз, химиялық процестерді жүргізудің және 
оларды өндірістік жағдайда басқарудың оңтайлы шарттарын анықтауды 
үйренесіз. 

Сіз технологиялық жабдықтың көрсеткіштері мен жұмыс режимдерін 
есепке алу картасын жасауды, сондай-ақ зертханалық жағдайда жіптердің 
сапасын тексеруді үйренесіз. 

Осы модульде берілген құзыреттер автоматтандыру нысанын, 
автоматтандыру әдістері мен құралдарын таңдауға мүмкіндік береді. 
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Инженерлік жүйе (технологиялық процесс) мен бақылау және басқару 
құралдары арасындағы байланысты көрсететін негізгі техникалық құжат 
автоматтандырудың функционалдық схемасы болып табылады, онда 
технологиялық Жабдықтар, құбырлар мен автоматтандыру құралдары 
шартты белгілер арқылы схемалық түрде көрсетіледі [27]. 

Технологиялық процесті автоматтандыру жүйесі келесі компоненттерді 
қамтиды: 

- технологиялық аппараттар жұмысының маңызды параметрлерінің 
мәндерін тіркейтін өлшеу құралдарының кешені; 

- жабдық пен тұтастай технологияның қалыпты және қауіпсіз жұмысын 
айқындайтын параметрлер мәндерінің берілген деңгейінде реттеу мен 
автоматты қолдаудың жергілікті құралдарының кешені; 

- жүйенің алдыңғы екі компоненті бойынша ақпаратты 
шоғырландыратын және ДК көмегімен осы жүйелерге қажетті командаларды 
шығаратын құрылғыларды басқару блогы. 

- қондырғының жұмысын басқарудың орталықтандырылған жүйесі, 
оның жеке блоктарының технологиялық параметрлерін оңтайландырады 
және белгілі бір сападағы өнімдердің тұрақты өндірісін қамтамасыз етеді. 

Химиялық талшықтар өндірісін автоматтандыру схемалары. 
Автоматтандыру құралдарының әріптік белгілері латын әліпбиі негізінде 
құрылады және әріптердің үш тобынан тұрады: 

1 әріп-бақыланатын, сигнал берілетін немесе реттелетін параметр: 
D-тығыздығы, 
Е-кез келген электр шамасы, 
F-шығыс, 
G-орналасуы, қозғалысы, 
Н-қолмен әсер ету, 
К-уақытша бағдарлама, 
L-деңгей, 
М-ылғалдылық, 
Р-қысым, 
Q-қоспаның құрамы, концентрациясы, 
R-радиоактивтілік, 
S-жылдамдық (сызықтық немесе бұрыштық), 
Т-температура, 
U-әр текті шамалар, 
V-тұтқырлық, 
W-масса. 
2 әріп (міндетті емес) – өлшенетін шаманың сипатын нақтылау: 
D-айырмашылық, айырмашылық, 
F-қатынасы, 
J-автоматты ауысу, 
Q-жинақтау, біріктіру. 
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3 таңбалар тобы (бірнеше әріптер) – құрылғының функциялары мен 
функционалды белгілері: 

I-көрсеткіштер, 
R-тіркеу, 
С-реттеу, 
S-ауысу, 
Y-сигналдарды түрлендіру, ауысу, 
А-дабыл, 
Е-параметрдің бастапқы түрленуі, 
Т-параметрді аралық түрлендіру, қашықтыққа сигнал беру, 
К-басқаруды қолмен автоматты басқаруға және керісінше ауыстыру, 

бағдарлама бойынша басқару, түзету. 
S әрпін реттеу функциясын (оның ішінде позициялық) белгілеу үшін 

қолдануға болмайды. 
Е әрпі сезімтал элементтерді, яғни бастапқы түрлендіруді жүзеге 

асыратын құрылғыларды, мысалы, термоэлектрлік термометрлерді 
(термопараларды), кедергі термометрлерін, шығын өлшегіштердің тарылту 
құрылғыларын белгілеу үшін қолданылады. 

T әрпі аралық түрлендіруді білдіреді - қашықтан сигнал беру. Оны 
көрсеткіштерді қашықтықтан беретін аспаптарды, мысалы, ыстықсыз 
манометрлерді (дифманометрлерді), қашықтықтан беретін манометрлік 
термометрлерді және басқа да ұқсас аспаптарды белгілеу үшін қолдану 
ұсынылады. 

K әрпі басқару станциясы бар құралдарды белгілеу үшін қолданылады, 
яғни басқару түрін (автоматты, қолмен) және қашықтан басқаруға арналған 
құрылғыны таңдауға арналған қосқыш. 

Y әрпі сигнал түрлендіргіштері мен есептеу құрылғыларының 
белгілерін құру үшін ұсынылады. 

U әрпін бірнеше гетерогенді шамаларды өлшейтін құрылғыны белгілеу 
үшін қолдануға болады. 

Бұл шамалардың шифрын ашу құрылғының жанында немесе сурет 
өрісінде болады. 

Өлшенетін шаманы құрылғы кескінінің жанында (оның оң жағында) 
көрсету үшін өлшенетін шаманың атауын немесе белгісін көрсету керек, 
мысалы, «кернеу», «ток», рН, О2 және т. б. 

Автоматтандырудың функционалды схемалары-бұл бақылау-өлшеу 
құралдарының белгілері бар технологиялық схема. Технологиялық жабдық 
қарапайым сызықтармен, бақылау-өлшеу жіңішке сызықтармен сызылады. 

Бұл ретте бастапқы түрлендіргіштер (датчиктер) ХЕ (жеңілдету үшін Х 
әрпімен еркін технологиялық параметр белгіленген; оның орнына 
қабылданған кез келген белгі болуы мүмкін: температура Т, шығыс F және 
т.б.), XI (TI, LI, FQI, PI және т. б.) орны бойынша орнатылған аспаптарды 
көрсететін және атқарушы құрылғылар (клапандар, ысырмалар және т. б.) 
тікелей схемада көрсетіледі. Басқа құрылғылар диаграммадан төмен 
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орналасқан және «орнында» және «қалқанда» деп белгіленген кемінде екі 
жолдан тұратын кестеге енгізіледі. 

Функционалды автоматтандыру схемаларының бірнеше кең таралған 
нұсқалары бар (1.26-сурет.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 а)   б)   в)   г)     д)    е) 

 
1.26 сурет – Өндірісті автоматтандырудың функционалды схемасының 

мысалы 
 

1 нұсқа. Технологиялық параметрді орнында өлшеу және көрсету (XI). 
Әдетте бұл функция конструкциясына датчик, түрлендіргіш және шкала 
(индикатор) кіретін бір құрылғыға жүктеледі. Құрылғы өлшенген 
параметрдің мәнін тікелей өлшеу орнында көрсетеді және көбінесе қалқанға 
сигнал шығара алмайды. Мұндай құрылғыларға термометрлер, шыны деңгей 
өлшегіштер, Шығын өлшегіштер-есептегіштер және т.б. құрылғы бір 
шеңбермен белгіленеді (1.25, а суретін қараңыз). 

2 нұсқа. Оператордың қалқанында индикациямен өлшеу (XI, 1.25-
сурет, б). Оператордың қалқаны, әдетте, технологиялық параметрді өлшеу 
орнынан бірнеше метрден бірнеше ондаған километрге дейінгі қашықтықта 
орналасқандықтан және технологиялық параметрдің өзін қалқанға шығару 
мүмкін емес (мысалы, температураны қашықтыққа беру мүмкін емес), онда 
үш аспаптан тұратын жүйе қолданылады: бастапқы түрлендіргіш (ХЕ 
датчигі), қайталама түрлендіргіш (ХТ) және индикатор (XI). Сигнал беру 
тізбегі: XE [XT] XI (квадрат жақшалар қайталама түрлендіргіштің болмауы 
мүмкін екенін көрсетеді). 

Сенсор технологиялық параметрді өлшейді, оны одан әрі беру үшін 
ыңғайлы сигналға (кернеу, ток, қысым және т.б.) түрлендіреді және оны 
екінші түрлендіргішке береді. Екінші түрлендіргіш бұл сигналды күшейтеді, 
оны бірыңғай сигналдардың біріне айналдырады және одан әрі жібереді. 
Егер, мысалы, бірыңғай сигнал сенсордың шығуынан шықса, қайталама 
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түрлендіргіш болмауы мүмкін. Оператордың қалқанындағы көрсететін аспап 
(XI) сигналды алғаннан кейін оны шкалада (индикаторда) көрсетеді. Егер 
бірыңғай сигнал ток болса, онда көрсететін құрылғы – амперметр, егер 
кернеу – вольтметр немесе потенциометр, егер пневматикалық – манометр. 

3 нұсқа. Индикациямен және тіркеумен өлшеу (XIR немесе XR, 1.25-
сурет, в). Схеманың жұмыс принципі алдыңғы нұсқаға ұқсас, бірақ көрсеткіш 
құрылғының орнына қалқанға Тіркеуші орнатылады. Әдетте, Тіркеуші 
құрылғылар бір уақытта шкала немесе индикаторда ағымдағы тіркелген 
параметрді көрсетеді, яғни.бір уақытта индикация функциясын орындайды. 
Сигнал беру тізбегі: 

XE [XT] XIR. 
4 нұсқа. Технологиялық параметрдің сигнализациясы (XIA, 1.25-сурет, 

г). Бақыланатын параметрдің рұқсат етілген шектерден шығу фактісін 
дыбыстық немесе жарық сигналымен сигнал беруге мүмкіндік беретін 
көрсететін құрылғылар бар. Бұл жағдайда Схема 2-нұсқаға ұқсас болады, 
бірақ сигнал шамға немесе дыбыстық сигналға шығарылады. 
 

Сигнал беру тізбегі: 
XE  [XT]  XIА шам. 

5 нұсқа. Қалқандағы индикациямен, тіркеумен және сигнализациямен 
өлшеу (XIRA, 1.25, д және 1.25, е суреттері). Жоғарыда аталған 
функцияларды орындау үшін, оларды бір уақытта орындайтын құрылғы 
қалқанға орнатылады немесе 3 және 4 нұсқаларының схемаларының тіркесімі 
қолданылады. Бірінші жағдайда әсер ету тізбегі: 

XE  [XT]  XIRА шам. 
Екіншісінде сигнал бастапқы немесе екінші түрлендіргіштен екі 

құрылғыға бөлінеді: Тіркеуші (XIR) және дабылы бар құрылғы (XIA): 
XE  [XT]  XIR 

       XIА шам. 
 
1.5 Технологиялық процестерге қойылатын қауіпсіздік 

техникасының жалпы талаптары 
 
Химиялық талшықтар өндірісі зиянды еңбек жағдайлары бар жарылыс-

өрт қауіпті өндірістерге жатады, өйткені аппараттар мен құбырларда 
жарылыс-өрт қауіпті және улы заттар айналыста болады. 

Химиялық талшықтар өндірісінің химия-иіру цехы жарылыс-өрт 
қауіпті цех болып табылады. Цехтың қауіптілігі: 

қысыммен жұмыс істейтін аппараттар мен коммуникацияларды 
герметизациялау мүмкіндігімен;; 

өндірістік үй-жайлардағы авариялық жағдайларда зиянды заттардың 
көп мөлшерін бөлу мүмкіндігімен: динил, метанол, этиленгликоль, 
диметилтерефталат және олардың қызмет көрсетуші персоналға уытты 
әсерімен; 
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динил, метанол, этиленгликоль, сублимат ДМТ, полиэтиленгликоль 
буларының ауамен араласқан жарылыс қаупі бар концентрацияларының 
түзілу мүмкіндігі; 

цехта қолданылатын жанғыш және жанғыш сұйықтықтарды, жанғыш 
материалдарды тұтату мүмкіндігі; 

0,4 МПа (4бар), 0,7 МПа (7 бар), 2 МПа (20 бар) қысыммен буды 
пайдалану кезінде термиялық күйіктер, сондай-ақ аппараттар мен 
коммуникацияларды жылыту үшін сұйық және бу тәрізді динил алу 
мүмкіндігімен ; 

адам ағзасына зиянды заттарды өндіру процесінде қолдану: үш 
тотықты сурьма, фосфор қышқылы, ортофосфор қышқылы, марганец ацетаты 
және т. б. 

Технологиялық процесс қызмет көрсететін персоналдың денсаулығына 
зиянды өндірістерге жатады, өйткені онда 2, 3 және 4 қауіптілік класындағы 
заттар қолданылады. 

Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау, өндірістегі өрт қауіпсіздігі 
жөніндегі іс-шаралар мынадай нормативтік құжаттар негізінде жүзеге 
асырылуға тиіс: 

 «ҚР өрт қауіпсіздігі ережелері» ҚР ӨҚБ-2014 
 «Электр қондырғыларын орнату ережелері» ҚР ЭҚЕ-2015; 
 «Ғимараттар мен құрылыстардың өрт қауіпсіздігі» ҚНжЕ 2.02.05-

2009; 
 «Әкімшілік және тұрмыстық ғимараттар» ҚНжЕ 3.02.04-2009; 
  «Табиғи және жасанды жарықтандыру» ҚНжЕ 2.04.05-2002; 
 «Жылыту, желдету және кондиционерлеу» ҚР ҚНжЕ 4.02.42-2006; 
 «Қоғамдық ғимараттар мен құрылыстар» ҚР ҚНжЕ 3.02.02-2009; 
  «Қысыммен жұмыс істейтін ыдыстарды орнату және қауіпсіз 

пайдалану ережелері» ПБ-10-115-96; 
 100 кгс/см2 дейінгі қысыммен жұмыс істейтін ыдыстар мен 

аппараттарды таңдау және оларды қысымның артуынан қорғау жөніндегі 
нұсқаулық. 

Тоқыма жіптерін қалыптау кезіндегі қауіпсіздік техникасы. Ксантат 
цехында сілтілі целлюлоза күкірт көміртегімен өңделеді. CS2 улы және 
жарылғыш өнім болғандықтан, осы шеберханада жұмыс істейтін адамдар 
оның қасиеттерін білуі және қауіпсіздік ережелерін қатаң сақтауы керек. 

Күкірт көміртегі буымен созылмалы улану нәтижесінде жүйке, 
тітіркену, апатия, ұйқысыздық, тәбеттің болмауы, бас ауруы, аяқ-қолдардағы 
әлсіздік, қолдар мен аяқтардың сезімталдығы төмендейді және т. б. 

Күкірт көміртегі буларын кетіру үшін ксантат цехы сағатына 10-15 есе 
ауа алмасуды қамтамасыз ететін қуатты сору-шығару желдеткішімен 
жабдықталады. Көміртегі дисульфидінің буы ауадан ауыр болғандықтан, 
жергілікті сору бөлменің төменгі жағында, ал жоғарғы жағында желдету 
құбырларының сымдары орналасқан. 
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Ксантат цехында күкірт көміртегі буларының жарылыс қаупі 
салдарынан мынадай қауіпсіздік техникасы ережелері қатаң орындалуы тиіс: 

Ксантогенаторларда газқағарсыз болуға тыйым салынады; желдету 
жүйесінің жұмысы тоқтатылған немесе ол ақаулы болған жағдайда аға 
жұмысшы цех үй-жайынан ондағы барлық адамдарды алып тастауға және 
болған жағдай туралы инженерге немесе цех бастығына дереу хабарлауға 
міндетті; 

Цехта апат болған жағдайда газтұтқыштар болуы қажет. Олар әрдайым 
қол астында және белгілі бір жерде болуы тиіс; газқағарлардың болуы және 
жарамдылығы үшін ауысым бойынша аға қызметкерлер жауапты болады. 

Тоқыма жіптерін қалыптау процесінде тұнба ваннасынан, иіру 
кружкасынан және жіптен (бобиналарда немесе торттарда) бөлінетін зиянды 
газдар (күкірт көміртегі, күкірт сутегі және күкірт газы) пайда болады. Жұмыс 
үй-жайларының ауасындағы күкіртті көміртектің шекті рұқсат етілген 
концентрациясы (ШЖК) соңғы жылдары айтарлықтай төмендеді және 1 мг/м3 
(бұрын қолданыста болған 10 мг/м3 орнына) құрайды. Күкіртті сутектің шекті 
рұқсат етілген концентрациясы – 10 мг/м3, күкіртті газ – 20 мг/м3. 

Зиянды газдарды шығару үшін иіру цехтары қуатты сору – сыртқа 
тарату желдеткіш жүйесімен жабдықталады. 

Ауа зиянды газдар бөлінетін жерлерден тікелей сорылады. Еңбек 
жағдайын жақсарту үшін әр машина капсулаланады, яғни сыртқы ортадан 
оқшауланып, оны сынбайтын әйнегі бар жеңіл рамалармен жабады. 

Осының арқасында шығарылған зиянды газдар бүкіл цехқа таралмайды, 
капсула астына жиналады, сол жерден олар сорғыш желдеткіштердің 
көмегімен сорылады және жоғары құбыр арқылы шығарылады. 

Тұнба ваннасының қарқынды булануын азайту және одан натрий 
сульфаты кристалдарының түсуін болдырмау үшін, салыстырмалы 
ылғалдылығы 80 -85% болатын ауа 22 – 24°С дейін қыздырылған бобиналық 
және центрифугалық цехтарға (ағынды желдету жүйесінің көмегімен) 
беріледі. Желдеткіш ажыратылған кезде қалыптау цехында жұмыс істеуге 
рұқсат етілмейді. Цехта жақсы еңбек жағдайларын жасау үшін зиянды 
газдардың бөлінуін барынша азайту шараларын қабылдау қажет. 

Жаңа қалыпталған торттар мен орауыштар машина үстелдерінен 
мүмкіндігінше тез алынып, жуу машинасына жеткізілуі тиіс. 

Центрифуга ұялары әрдайым қақпақпен тығыз жабылғанына және 
центрифугалардан газдарды соратын машинаның арнасы әрдайым таза екеніне 
көз жеткізу керек. 

Центрифугалық ұялардан және үздіксіз технологиялық машиналардың 
субкапсулалық кеңістігінен сорылатын ауа арнайы қондырғыларда ұсталатын 
және өндіріске қайтарылатын көміртегі дисульфидінің жоғары 
концентрациясына ие. 

Цехтағы тазалыққа ерекше назар аудару керек. Сонымен, егер шөгінді 
ванна төгілген вискозаға түссе, онда бөлмеге зиянды газдардың қосымша 
мөлшері бөлінеді. Цехтағы шұңқырдан зиянды газдар да шығарылады. 
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Сондықтан вискоза мен шөгінді ваннаның еденге түсуіне жол бермеу керек; 
қышқыл жіптің жыртылуы мен сынықтарын арнайы қораптарға салу керек, 
оларды шеберханадан үнемі алып тастау керек; иіру машиналарындағы ағаш 
метилдерді таза ұстау керек. 

Вискозадағы және тұндырғыш ваннадағы күйдіргіш натрий мен күкірт 
қышқылының теріге түсуін болдырмау үшін қызмет көрсетуші персонал 
белгіленген арнайы жұмыс істеуі тиіс.және қажет болған жағдайларда 
қорғаныш резеңке башпайларын және қолғаптарды, сондай-ақ көзілдіріктерді 
пайдалануға міндетті. 

Жұмыс кезінде көзге қол тигізуге тыйым салынады, өйткені қолды 
вискозамен немесе шөгінді ваннамен бояуға болады. 

Сілті немесе қышқыл теріге тиген жағдайда зақымданған жерді дереу 
сумен жуып, содан кейін сілтіні бейтараптандыру үшін сірке немесе 
қымыздық қышқылының әлсіз ерітіндісімен немесе қышқылды 
бейтараптандыру үшін сұйылтылған аммиак ерітіндісімен өңдеу керек. 

 
Модуль бойынша қорытындылар 
 
1. Жасанды және синтетикалық талшықтардың маңызды түрлері 

қарастырылады, өндіріс технологиясы туралы негізгі мәліметтер келтірілген, 
сонымен қатар олардың физика – химиялық және физика – механикалық 
қасиеттері зерттелген. 

2. Тоқыма өнімдерінің сапалық сипаттамаларының айтарлықтай 
жақсаруына әкелетін иіру өндірісінің технологиялық схемалары 
қарастырылады. 

 
Практикалық жұмыстар 
 
Өндірістің техникалық-экономикалық көрсеткіштерін есептеу 
 
Экономикалық көрсеткіштер өндірістің экономикалық тиімділігін 

анықтайды. Экономикалық көрсеткіштер техникалық көрсеткіштер негізінде 
есептеледі. Олардың кейбіреулері (өнімділік, шығыс коэффициенттері, 
меншікті капитал шығындары) ақшалай түрде ұсынылуы мүмкін. 

Өнімнің өзіндік құны. Өнімнің өзіндік құны-бұл өнім бірлігін алуға 
жұмсалатын жалпы шығындар. Өзіндік құн мынадай шығындардан 
құралады: 

 шикізат, энергия, қосалқы материалдар үшін базалық шығындар; 
 жабдықтың пайдалану мерзіміне біркелкі бөлінетін күрделі 

шығындар; 
 қызметкерлерге еңбекақы төлеу шығындары. 
Өзіндік құн ақшалай мәнге ие. 
Өзіндік құнның жалпы құрылымы: 
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С = ∑Ц𝒊𝒊∗Сн𝒊𝒊+𝒌𝒌∗З𝒌𝒌+З𝒕𝒕
С𝒏𝒏

(1.1) 
 
мұндағы Цiжәне Снi-Сn,  мөлшерінде өнімдерді өндіруге жұмсалған 
шикізаттың, энергияның, материалдардың бағасы мен саны, теңге 
ЗК-күрделі шығындар, теңге; 
k-күрделі шығындардың өзін-өзі ақтау коэффициенті (Сп өнімінің 
көлемін өндіру уақытына жатқызылған олардың үлесі; (химиялық 
өндірістер үшін орташа алғанда k = 0,15 Сn жылдық өнімділігіне 
есептегенде); 
Зt- еңбекақы, теңге. 
Өндірістік қуат бөлімше, цех немесе кәсіпорын бір жыл ішінде 

өнімділігі мен уақыты бойынша жабдықты толық пайдаланған кезде өндіре 
алатын өнім көлемін анықтайды. 

Өндірістік қуат көрсеткіші шикізат, материалдар, энергия шығыны, 
инвестиция көлемі және басқа көрсеткіштерді тұтынуды одан әрі есептеу 
үшін қажет. 

Өндірістік қуатты есептеудің жалпы формуласы М: 
 

М = П × Тжұм.жыл.(1.2) 
 
Мұнда П – бөлімшенің өнімділігі; 
Тжұм.жыл. – жылдық жұмыс уақыты. 
Тжұм.жыл. = Тк – То, мұнда 
Тк – күнтізбелік уақыт (үздіксіз өндіріс үшін 365 күн); 
То – жабдықтардың реттелетін тоқтау уақыты. 
Шикізат, материалдар және энергия шығындарын есептеу. Өнімді 

шығару кезінде жұмсалатын шикізатқа, материалдарға, жартылай 
фабрикаттарға жұмсалатын шығындарды, сондай – ақ энергия-суға, электр 
энергиясына, буға және басқаларға жұмсалатын шығындарды айқындау үшін 
кесте жасалады: 

 
1-кесте - Шикізат, материалдар және энергия шығындары. 

Материалдар атауы 
(энергия түрі) 

Өлш. 
бірл. 

Шығын Баға Жалпы 
шығын 
көлемі, 

гр.4 х гр.5 

Өнім 
бірлігіне 

Барлық 
шығарылымға, 

гр.3 х М 
1 2 3 4 5 6 

1. Мазут т     
2. Электрэнергиясы квт/ч     

1-тапсырма. Өнімділігі тәулігіне 20 тонна аммиакты тотықтыру 
қондырғысының өндірістік қуаты мен шикізат пен энергия ресурстарына 
арналған шығындарын есептеу: 
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М = 20  330 = 6600 т/ж 
Тжұм.жыл. = Тк - То,                                            (1.3) 

 
мұндағы: Тк -күнтізбелік уақыт (үздіксіз өндіріс үшін 366 күн); 
То-жабдықтардың реттелетін тоқтау уақыты. 
 

Тжұм.жыл. = 366 - 36 = 330 күн                (1.4) 
 

Ткжәне Тошамаларын П өнімділігі қандай шамаларда берілгеніне 
байланысты тәуліктерде немесе сағаттарда анықтауға болады. 

2-тапсырма. Мазмұнмен үйлесімділікте полиэтилентерефталат өндіру 
қондырғыларының қауіпсіздігін талдау: 

1. Технологиялық объектінің қысқаша сипаттамасы. 
2. Технологиялық объектінің Блок-схемасы. 
3. Шикізаттың, өндірістің және қауіпті объектілердің сипаттамасы. 
4. Технологиялық схема және ee сипаттамасы. 
5. Жабдықтың сипаттамасы, реттеу, сигнал беру және блоктау жүйесі. 
6. Технологиялық режим нормалары. 
7. Технологиялық процестің ықтимал авариялық жағдайлары. 
8. Оқу және даму жағдайларын талдау. 
 
Химиялық талшықтар өндірісі жағдайында ықтимал авариялық 

жағдайларды талдау жөніндегі кестелерді толтыру 
 
1-кесте - Шикізаттың, жартылай өнімдердің, дайын өнімнің және 

өндіріс қалдықтарының жарылыс-өрт қауіпті, уытты қасиеттері 

Ағын атауы Aгpегaттық 
күйі 

Қауіптілік 
санаты Уыттылық сипаттамасы 

Жұмыс 
аймағының 

ауасындағы ПДК, 
мг/м3 

Ацетальдегид 
С2Н40 

Ұшпа 
күшті иісі 

бар 
сұйықтық 

 

3 

Тыныс алу 
жолдарының тітіркенуі 

мен тұншығуды 
тудырады 

5 

ТФК-терефтал 
қышқылы 

Өзіне тән 
иісі бар ақ 

ұнтақ 
 

1 

Тыныс алу 
жолдарының тітіркенуі 

мен тұншығуды 
тудырады 

0,1 

ДМТ-
диметилтерефталат 

Өзіне тән 
иісі бар ақ 

ұнтақ 
 

1 

Тыныс алу 
жолдарының тітіркенуі 

мен тұншығуды 
тудырады 

0,1 

ЭГ-этиленгликоль 
Түссіз сироп 

тәрізді 
сұйықтық 

3 
Адамдар үшін улы. 

ОЖЖ және 
бүйреккеәсер етеді 

5 
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2-кесте -Технoлoгиялық pежим нормалары. 
Процесс сатыларының, аппараттардың, 

режим көрсеткіштерінің атауы 

Технологиялық 
параметрлердің рұқсат 

етілген шектері 
Ескерту 

ОтгонЭГ-этиленгликол реакторы 
Реакторды толтыру деңгейі, % (40-60)+/-5 Ауысым ішіндегі 

бақылау-тәулігіне 1 рет 
Балқыманың температурасы, °С (260-270)+/-5 Ауысым ішіндегі 

бақылау-тәулігіне 1 рет 
Абсолютті қысым, МПА (0,1-0,04)+/-5 Ауысым ішіндегі 

бақылау-тәулігіне 1 рет 
Алдын ала поликонденсатор 

Балқыманың температурасы, °С (275-280)+/-5 Ауысым ішіндегі 
бақылау-тәулігіне 1 рет 

Абсолюттік қысым, МПА (0,08-0,004)+/-5 Ауысым ішіндегі 
бақылау-тәулігіне 1 рет 

Реакторды толтыру деңгейі, % (75-80)+/-5 Ауысым ішіндегі 
бақылау-тәулігіне 1 рет 

Иіру бөлімі 
Қалыптау арқалықтарының 
температурасы,0С 279±1,5 Ауысым ішіндегі 

бақылау-тәулігіне 1 рет 
Қалыптастырылған жгутты секстетке 
қабылдау жылдамдығы, м / мин (700)±30 Ауысым ішіндегі 

бақылау-тәулігіне 1 рет 
 
3-кесте -Ықтимал өндірістік ақаулар, авариялық жағдайлар 
Ықтимал өндірістік 
ақаулар, авариялық 
жағдайлар 

Пайда болу себептері Жою әдістері 

Шикізат сорғысын 
тоқтату 

а) Электр қозғалтқышын 
ажырату. 

б) айналым суын, электр 
энергиясын сорғыларға 

беруді тоқтату. 

Резервтік сорғыға өтіңіз. 
Сорғыларға айналмалы су, электр 
энергиясын беру, ал беру мүмкін 
болмаған кезде қондырғыны 
авариялық тоқтату. 

 
4-кесте -Технологиялық режимнің бұзылуын талдау 
Процесс 
параметрлері 

Көрсеткіші Техникалық 
режимді 
бұзу 

Технологиял
ық режимді 
бұзу 
нәтижесі 

Ескертпе 

ДМТ-
диметилтереф
талат 
багындағы 
деңгей 

Бактардағы ДМТ 
балқымасының 
деңгейі 80%-дан 
аспауы тиіс 

Балқу 
деңгейінің 
жоғарылауы 

Бактардың 
толып кету 
және ДМТ 
толып кету 
мүмкіндігі 

Бактардағы ДМТ 
балқымасының төмен 
және жоғары деңгейі 
бойынша дыбыстық 
және жарықтық 
сигнал беру жүйесі 

Иіру 
блоктарының 
жылытқышта
ры 

Динил буының 
артық қысымы 

Динил 
буларының 
артық 
қысымының 
жоғарылауы 

Депрессияла
у мүмкіндігі 

Жылытқыштардағы 
динил буының 
қысымын жүйелі 
бақылау 
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5-кесте -Апаттардың туындау және даму жағдайларын талдау 
Ықтимал авариялық жағдайлардың тізбесі Оқиғаның тану 

белгілері 
Жобада көзделген 
авариялық 
жағдайлардың алдын 
алу және оларды 
оқшаулау және оның 
салдарын жою 
тәсілдері мен 
құралдары 

Авариялық 
жағдайдың 
туындауы мен 
дамуының 
қарастырылатын 
кезеңі (қаралатын 
оқиға) 

  

ЭГ-этиленгликоль 
теміржол 
цистернасындағы 
жарқыл (мақта). 

Цистерна 
ішіндегі бөгде 
шуыл, 
шырылдау; 

Авариялық 
учаскені 
бекіту 
арматурасыме
н кесу. 

Цистерна 
ішіндегі бөгде 
шуыл, 
шырылдау; 
Цистернаның 
деформациясы. 

Авариялық учаскені 
бекіту арматурасымен 
кесу. 

 
Полиэтилентерефталат өндірісі қондырғысы жұмысының 

қауіпсіздігін талдау 
 
Тапсырма: нормативтік талаптарға сәйкес өндіріс қондырғысының 

қауіпсіздігін қамтамасыз ету шарттарын талдау. 
Кіріспе бөлім. 
Технологиялық процестер мен өндірістердің қауіпсіздігі белгілі бір 

қауіп деңгейін тудыратын көптеген факторлар мен Оқиғалармен анықталады. 
Кез келген өндірістің қауіптілігін бағалау қазіргі және әлеуетті қауіпті және 
зиянды өндірістік факторларды талдаудан, өндірістің неғұрлым қауіпті 
орындарын, ғимараттардың, құрылыстардың, ашық алаңдардың, 
технологиялық блоктардың, жабдықтардың өрт және жарылыс қаупін 
анықтаудан, өндірістің санитариялық сипаттамасынан тұрады. 

Технологиялық регламент оңтайлы технологиялық режимді, 
технологиялық процесс операцияларын жүргізу тәртібін айқындайтын, талап 
етілетін сапалы өнім шығаруды, өндірісті пайдаланудың қауіпсіз 
жағдайларын, сондай-ақ қоршаған ортаны қорғау жөніндегі талаптарды 
орындауды қамтамасыз ететін негізгі техникалық құжат болып табылады. 

Технологиялық регламентті белгілі бір сападағы өнімдердің (немесе 
жартылай өнімдердің) белгілі бір түрлерін өндірудің технологиялық процесі 
үшін әзірлеу керек. 

Ескерту. Жартылай өнімді өндірістің бір немесе бірнеше 
технологиялық сатыларында алынған және келесі технологиялық сатылар 
үшін шикізат болып табылатын зат деп санаған жөн. 

Технологиялық регламенттердің құрамы. Тұрақты, уақытша және 
біржолғы технологиялық регламенттер мынадай бөлімдерден тұруы тиіс: 

 өндірістің жалпы сипаттамасы; 
 өндірілетін өнімнің сипаттамасы; 
 бастапқы шикізаттың, материалдардың, жартылай өнімдердің және 

энергия ресурстарының сипаттамасы; 
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 технологиялық процесс пен схеманың сипаттамасы; 
 материалдық тепе-теңдік; 
 шикізаттың, материалдардың және энергия ресурстарының негізгі 

түрлері шығысының нормалары; 
 өндіріс қалдықтарының пайда болу нормалары; 
 өндірісті бақылау және технологиялық үдерісті басқару; 
 жұмыстағы мүмкін болатын ақаулар және оларды жою тәсілдері; 
 қоршаған ортаны қорғау; 
 өндірісті қауіпсіз пайдалану; 
 міндетті нұсқаулар тізімі; 
 өндірістің технологиялық схемасының сызбасы; 
 қоршаған ортаны қорғау жабдықтарын қоса алғанда, негізгі 

технологиялық жабдықтар мен техникалық құрылғылардың 
сипаттамаларын анықтау. 
Технологиялық регламенттер бөлімдерінің мазмұны. Өндірістің жалпы 

сипаттамасы. Бұл бөлімде тізімделуі керек: 
 өндірістің толық атауы; 
 пайдалануға берілген жылы; 
 өндіріс қуаты (жобалау және регламентті құрастыру кезінде қол 

жеткізілген); 
 технологиялық желілердің (ағындардың), сатылардың саны; 
 өндіріс әдісі; 
 жобаны орындаған кәсіпорындар; 
 бас жобалаушы қызметін атқарған кәсіпорын; 
 технологиялық бөлім жобасын әзірлеуші кәсіпорын; 
 технологиялық процесті әзірлеуші кәсіпорын; 
 қайта құру туралы ақпарат (қайта құру немесе өндірісті кеңейту жүзеге 

асырылды ма, қай жылы, қайта құру жобасын қай кәсіпорын жасады 
және қай кәсіпорынның дамуы туралы). 
Авариялардың пайда болуы мен даму жағдайларын талдау процесінде 

аварияның пайда болуы мен дамуына қауіп төндіретін барлық оқиғалар 4 
топқа бөлінді: 

1 – топ-көрші өндірістердің немесе объектілердің қызметімен 
(техногендік қауіптер), көлік қозғалысымен байланысты кездейсоқ 
бақыланбайтын оқиғалар, сондай-ақ табиғи қауіптер, диверсия және 
диверсия актілері; 

2 – топ – штаттық жағдайлар – технологиялық мақсаттар мен БӨАжА 
аспаптары үшін шикізатты, электр энергиясын, инертті газды, су мен буды, 
ауаны жеткізудегі іркілістер; герметизациямен қатар жүрмейтін сорғылар 
мен басқа да машиналардың тоқтауы (осы оқиғалардан туындаған 
авариялардың ерекшелігі, бұл оқиғалар ықтимал авариялардың 
алғышарттары болып табылатындығында, бірақ қауіпті заттардың 
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шығарылуының алдындағы тікелей себеп, әдетте, 4-топтағы оқиғалар болып 
табылады).); 

3-топ-жабдықтың жай-күйі мен шикізат сипаттамаларының сирек 
бақыланатын параметрлерінің қауіпті ауытқулары-жабдық материалының 
механикалық және коррозиялық тозуы, металдың шаршауы, жабдықты 
дайындау кезінде жөндеу персоналының қателіктері, шикізат құрамының 
өзгеруі (осы оқиғалардан туындаған апаттардың ерекшелігі, бастапқы 
кезеңде қауіпті заттардың шығарылуы, әдетте, максималды мәндерге 
жетпейді, тек тығыздықтың жоғалуы орын алады).); 

4-топ-қалыпты технологиялық процестің бұзылуына және 
параметрлердің сыни мәндерінен шығуына және процесс параметрлерін, 
машиналардың жұмысын және/немесе персоналдың қателіктерін бақылау 
және реттеу құралдарының істен шығуына байланысты қауіпті заттардың 
шығарылуына әкелетін оқиғалар. 

Осы топтардың кез-келгеніне қатысты оқиғаларды жүзеге асыру 
жабдықтың немесе байланыстырушы байланыстардың бұзылуына және 
технологиялық ортаның апаттық шығарылуына әкелуі мүмкін. 2-ші және 3-
ші топтардың оқиғалары болып табылатын апаттардың ерекшелігі-олар 
процесс параметрлерінің қалыпты мәндерінде пайда болады. 

1-ші топтағы оқиғалар үшін апаттардың пайда болу жағдайларына 
арнайы талдау жүргізілген жоқ, өйткені қондырғы қызметкерлері бұл 
оқиғаларға әсер ете алмайды, ал мүмкін болатын ең жоғары салдар басқа 
топтардың оқиғаларынан туындаған апаттардың салдарларынан 
ерекшеленбейді. 3-ші және 4-ші топтағы анықталған оқиғалар төменде 
келтірілген сценарийлерде көрсетілген. 

Басқа өндірістердегі апаттардың тәжірибесін және осы өндірістің 
ерекшеліктерін талдау, жалпы жағдайда, кез-келген нақты апаттың пайда 
болуы мен дамуы кезінде жеке кезеңдерді бөлуге болатындығын көрсетеді: 

1 кезең-апаттың басталуына тікелей қауіп төндіретін оқиғалар; 
2 кезең-апатқа әкелетін оқиғалар; 
3 кезең-апаттың дамуы; 
4 кезең-апаттың зақымдаушы факторлары әсерінің салдарын 

анықтайтын оқиғалар (адамдардың улануы, адамдардың жарақаттануы, 
құрылыстардың бұзылуы, мүліктің жойылуы және т.б.). 

Нақты мән-жайларға және персоналдың іс-әрекетіне (немесе 
әрекетсіздігіне) байланысты нақты авариядан болатын ықтимал 
салдарлардың ауқымы барынша ықтимал зардаптардан айтарлықтай 
ерекшеленуі мүмкін. Ықтимал авариялардың ауқымы едәуір дәрежеде осы 
объектідегі қолданыстағы қауіпсіздікті қамтамасыз ету жүйелерімен 
айқындалады. 

3-тапсырма. Целлюлозаның үздіксіз мерсеризациясы кезінде көлемі 22 
м3 болатын резервуар мерсеризаторына 0,05 масса, α–целлюлозаның 
фракциялары кіреді. Целлюлоза ыдысының күнделікті өнімділігін есептеңіз, 
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егер оны толтыру коэффициенті 0,8 болса, мерсеризация ұзақтығы 50 мин, 
целлюлоза тығыздығы 1100 кг/м3(Жауап: тәулігіне 27,9 т). 

4-тапсырма. Шөгінді ваннада талшықты қалыптастыру кезінде 
қышқыл ортада ксантогенаттың ыдырауы нәтижесінде вискозаның 
коагуляциясы және целлюлозаның регенерациясы жүреді. Тығыздығы 1290 
кг/м3 болатын 1 м3 шөгінді ваннаны дайындау үшін реактивтер мен судың 
массасын есептеңіз. Шөгінді ваннаның құрамына келесі компоненттер кіреді 
(кг/м3): 92% күкірт қышқылының ерітіндісі 150; мырыш сульфаты 20; натрий 
сульфаты 270. Техникалық мырыш сульфатының құрамында 0,55 масса, 
сусыз мырыш сульфатының үлесі, ал 1 кг техникалық натрий сульфаты 0,95 
кг сусыз Na2SO4 бар; (жауап: 163 кг техникалық қышқыл; 63,3 кг 
техникалық мырыш сульфаты; 284,2 кг техникалық натрий сульфаты; 806,5 
кг су.) 

5-тапсырма. Сілтілік целлюлозаны ксантогенизациялау кезінде 40 
масса, күкірт көміртегінің үлесі 100 массаға, лобтар-глюкоза жұмсалады. 
Заманауи технология бойынша 0,6 масса, күкірт көміртегінің үлесі қалпына 
келеді. Егер сатылатын целлюлозада 12% ылғал және 96% целлюлоза болса, 
вискоза талшығын өндіруде күкірт көміртегінің шығын коэффициентін 
анықтаңыз (мүлдем құрғақ целлюлозаның массасына байланысты). Тауарлық 
целлюлозаның шығын коэффициенті 1,07 (жауап: 0,14). 

6-тапсырма. Өнімділігі жылына 300 мың тонна штапельді вискоза 
талшығын өндіру жөніндегі Комбинат технологиялық процесс нәтижесінде 
талшықтың әр тоннасына целлюлоза шығысының нормасын 1,25-тен 1,14 
тоннаға дейін төмендетті. Егер жоспарланған сатып алу бағасы 1 тонна 
целлюлоза 410 рубль болса, бесжылдықта зауытта шығындарды үнемдеудің 
әсерін анықтаңыз. бесжылдықта зауыт үнемделген целлюлозадан қанша 
қосымша талшық шығара алады? (Жауап: 67.65 миллион рубль, 145 мың 
тонна). 

7-тапсырма. Шөгінді ваннаға түсетін Вискоза құрамында (масса, 
үлес): -целлюлоза 8%, каустикалық натрий 7%, су 83%. 5 кг талшықты 
өндіруге қажетті вискозадағы сілтіні бейтараптандыру үшін 100% күкірт 
қышқылының массасы қандай? Есептеулер бойынша 1 кг талшыққа 92% 
целлюлоза (массасы бойынша) бар 0,98 кг құрғақ целлюлоза жұмсалады 
(жауап: 4,8 кг). 

8-тапсырма. Ацетатты тоқыма жіпін қалыптастыру үшін машинаға 
келіп түсетін иіру ерітіндісінің құрамы (массалары, үлестері): ацетон 68, 
целлюлоза ацетаты 27, СУ 5. Машинаның өнімділігі 120 г / сағ. шахтадан 
шығатын жіптің құрамы (масса, үлес): целлюлоза ацетаты 80, су 19, ацетон 1. 
Анықтаңыз: а) жіп қалыптастыру үшін Машинаның иіру шахтасына берілетін 
ауа шығыны (м3/сағ және м3/кг жіп); б) шахтада буланатын ацетон мен 
судың массасы (г/сағ). Рекуперацияға және ректификациялауға берілетін бу-
ауа қоспасының құрамында 25 г / м3 ацетон бар. (Жауап: 13,3 м 3/сағ; 110,9 м 
3 / кг жіп; 332,6 г/сағ ацетон және 19,4 г / сағ су). 
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Бақылау сұрақтары: 
1.Химиялық талшықтардың жіктелуі. 
2. Химиялық талшықтардың өндірісі мен дамуына әсер ететін 

факторларды анықтаңыз. 
3. Химиялық талшықтар өндірісі бойынша ғылыми зерттеулердің 

негізгі кезеңдерін атаңыз. 
4. Иіру шешімі дегеніміз не? 
5. Химиялық талшықтарды алу кезеңдері қандай? 
6. Химиялық талшықтарды қалыптастыру кезеңін қалай бағалайсыз? 
7. Химиялық талшықтан кейінгі операциялар қандай рөл атқарады? 

Оларды атаңыз. 
8. Экструдер балқыту құрылғысы қалай жұмыс істейді? Атаңыз, оның 

құрамдас бөліктері. 
9. Химиялық талшықты қалыптастыру үшін полимердің еру жолы 

қалай жүреді? 
10. Полимерлердің еру процесі қандай факторларға байланысты? 
11. Периодтық әрекеттің жоғары тұтқырлы иіру ерітінділерінің тік 

еріткішінің жұмыс принциптері туралы айтып беріңіз. 
12. Иіру ерітіндісін қалыптастыру үшін полимердің негізгі дайындық 

жұмыстарын сипаттаңыз. 
13.Химиялық талшықты қалыптастыру кезінде араластыру 

операциялары қандай? 
14.Айналдыру ерітіндісін ауасыздандырудың қандай әдістерін білесіз? 

Олардың физика-химиялық мәнін сипаттаңыз. 
15. Үздіксіз түрде асфиксия процесінің аппараты жұмысының негізгі 

принциптерін атаңыз. 
16. Иіру ерітіндісіне қандай мақсатта термостабилизаторлар мен жарық 

тұрақтандырғыштар енгізіледі? 
17. Түрлендіргіштерді айналдыру ерітіндісіне енгізудің мақсаты 

қандай? 
18. Химиялық талшықтардың пайда болуын анықтаңыз. 
19. Химиялық талшықтарды қалыптастырудың негізгі әдістері қандай? 
20.Химиялық талшықтарды қалыптастыру кезінде шпагат құрылғысы 

туралы не білесіз? 
21. Талшықтар пайда болғаннан кейін орындалатын әрекеттерді 

тізімдеңіз. Олар қандай мақсатпен өткізіледі? 
22. Жіптерді тарту операциясының рөлі туралы айтып беріңіз. 

Пластификатор қандай рөл атқарады? 
23. Бұл иіру? 
24. Иіру зауыттарында қандай міндеттер орындалады? 
25. Мақта-тоқыма кластерін құру қажеттілігі. 
26. Иіру өндірісінде қандай технологиялық процестер қолданылады? 
27. Қопсыту процесінің мақсаты мен мәні. 
28. Талшықты шикізатты босату үшін қандай әдістер қолданылады? 
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29. Пісіру құрылғыларында қандай элементтер қолданылады? 
30. Қопсыту қарқындылығы және оған әсер ететін факторлар. 
31. Автоматты қопсытқыштардың құрылғылары мен жұмысы? 
32. Араластыру процесінің мақсаты мен мәні? 
33. Араластыру әдістері, олардың артықшылығы мен кемшіліктері? 
34. Араластыру машиналарының түрлері және олардың ерекшеліктері? 
35. Riter аралас машиналарының технологиялық ерекшеліктері? 
36. Тырнау процесінің мақсаты мен мәні 
37. Білікшелі түту машиналарында талшықтарды тырнаудың негізгі 

принциптері? 
38. Кардотүтіру машинасында қандай технологиялық операциялар 

орындалады? 
39. Талшықтарды негізгі барабаннан алынбалы барабанға ауыстыру 

үшін қандай жағдайлар қажет? 
40. Тарақпен тарау процесінің мақсаты мен мәні неде? 
41. Тарақпен тарайтын машиналар қандай түрлерге бөлінеді? 
42. Тарту процесінің мақсаты мен мәні неде? 
43. Тарту процесін жүзеге асыру үшін қандай шарттар сақталуы керек? 
44. Қосу процесінің мақсаты мен мәні неде? 
45. Қондырғының технологиялық регламентінің мазмұны. 
46. Апаттың пайда болуы мен дамуына қауіп төндіретін оқиғалар тобы. 
47. Технологиялық процестің негізгі параметрлері. 
48. Экономикалық көрсеткіштер. 
49. Өнімнің өзіндік құны. 
50.Өндірістік қуатты есептеу. 
51. Шикізат пен энергия ресурстарына шығындарды есептеу. 
52. Өндірістің негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері. 
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2 ТАРАУ. ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ЖАБДЫҚТАР МЕН ЖАҢА 
ӨНІМДЕРДІ СЫНАУ  

 
Мақсаты: 
Осы модульден өткеннен кейін білім алушы: 
1. Технологиялық жабдықтар мен жаңа өнімдерді сынау процесінде 

ұйымдастырушылық және техникалық іс-шараларға қатысу. 
2. Сынақтардың ғылыми және техникалық негіздерін, сынақ құралдары 

мен жүйесі әдістерін, сынақтарды ұйымдастыру мен жүргізуді меңгеру. 
3. Сынақ жабдықтарының түрлерімен танысу. 
4. Әр түрлі сынақтарға қатысты ұйымдастырушылық, техникалық және 

құқықтық мәселелерді шешу. 
5. Нормативтік құжаттаманың ережелерін практикада қолдану. 
6. Сынақ нәтижелерін өңдеу және рәсімдеу. 
 
Осы модульде ұсынылған тақырыптар: 
2.1 сыналатын жабдықтың сенімділік дәрежесін талдау. 
2.2 жаңа өнімді ұйымдастыру және сынау кезектілігі. 
 
Шолу 
«Химиялық талшықтар өндірісі» мамандығы бойынша техник-технолог 

технологиялық жабдық пен жаңа өнімге сынақ жүргізу процесінде 
ұйымдастырушылық және техникалық іс-шараларға қатысу үшін қажетті 
білімді, іскерлікті және дағдыларды меңгеруі тиіс. Ғылыми және техникалық 
негіздерді, сынау әдістерін, құралдары мен жүйесін, сынақтарды 
ұйымдастыру мен жүргізуді, сондай-ақ сынақ жабдығының түрлерін игере 
отырып, техник-технолог технологиялық жабдық пен жаңа өнімге сынақ 
жүргізе алады, нормативтік құжаттаманың ережелерін практикада қолдана 
алады, сынақ нәтижелерін өңдей және ресімдей алады. 

 
Кәсіби терминдер 
 

Сынақтардың түрлері, объектілері 
және жіктелуі 
Жабдықтың сенімділігі 
Жабдықтың істен шығуы 
Жабдықтың жұмыс істеу 
критерийлері 
Виброустойчивость 
Материалдың жылуға төзімділігі 
Акустикалық-эмиссиялық 
бақылау әдісі 
Пневматикалық сынақ 

Жабдықтың істен шығуы 
Жабдықтың жұмыс қабілеттілігі 
Жабдықтың беріктігі 
Зерттеу сынақтары 
Анықтамалық сынақтар 
Бақылау сынақтары 
Мемлекеттік сынақтар 
Біліктілік сынақтары 
Сертификаттық сынақтар 
Инспекциялық сынақтар 
Ұсынушы сынақтар 
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Қажетті оқу материалдары 
Жазу керек-жарақтары (қалам, қарындаш), сызғыш, протектор, 

өшіргіш, ватман. 
Қазіргі заманғы оқу материалдары: компьютер, электрондық ресурстар, 

цифрлық электрондық материалдар, оқыту бағдарламалары және т. б. 
 
Алдын ала талаптар 
Білім алушы технологиялық жабдықтардың және жаңа өнімдердің 

сынақтарын өткізу бойынша жоғарыда ұсынылған мәселелерді табысты 
зерделеу үшін «Химиялық талшықтар өндірісі» мамандығы бойынша үлгілік 
оқу жоспарына сәйкес техник-технолог біліктілігінің "иіру өндірісінің 
технологиялық процесін басқару және бақылау"алдыңғы кәсіби модульдерін 
меңгеруі қажет. 

Өндірісте маман әртүрлі сынақ түрлеріне қатысты 
ұйымдастырушылық, техникалық және құқықтық мәселелерде құзыретті 
болуы, нормативтік құжаттаманың ережелерін практикада қолдануы, сынақ 
нәтижелерін өңдей және ресімдей білуі қажет. 

 
2.1 Химиялық талшықтарды өндіру жабдықтарын сынау әдістері 

 
Сынақтардың түрлері, объектілері және жіктелуі 
 
Технологиялық жабдықты сынаудың мақсаты-оның сенімділік 

көрсеткіштерін анықтау, яғни өзінің пайдалану көрсеткіштерін талап етілетін 
уақыт аралығы немесе талап етілетін істелген жұмыс ішінде белгіленген 
шекте сақтай отырып, белгілі бір функцияларды орындау мүмкіндігі. 

Химиялық талшықтарды өндіруге арналған машиналар үш жұмыс 
кезеңінен өтеді: өңдеу, қалыпты пайдалану және физикалық тозу. 

Әр кезеңде жұмыс істеген кезде сәтсіздіктер орын алуы мүмкін, 
яғни.машинаның жұмыс қабілетінің бұзылуы. 

Машинаны өңдеу кезінде өндіріс ақаулары әсіресе айқын көрінеді. Осы 
кезеңде істен шығу қарқындылығы қалыпты жұмыс кезеңіне қарағанда 
жоғары. Осы ақаулар жойылған сайын істен шығу саны азаяды. Сонымен 
қатар, жұмыс істеп тұрған тозудың салдарынан барлық үйкелетін бөліктер 
автоматты түрде ең ұтымды формаларға жеткізіледі. 

Осылайша, машинаның сенімділігін арттыру үшін оны пайдалануға 
бергенге дейін жүргізу қажет. 

Қалыпты пайдалану кезеңінде істен шығудың себебі кездейсоқ 
шамадан тыс жүктеме, сондай-ақ өндірістің жасырын ақаулары болып 
табылады [28]. 

Кез-келген бөлікке қойылатын басты талап-оның жұмыс қабілеттілігін 
белгіленген қызмет мерзімі ішінде сақтау. Бөліктің жұмысының бұзылуы 
сәтсіздік деп аталады. Бас тартудың ең көп таралған себептері әдетте жұмыс 
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қабілеттілігінің өлшемдері деп аталады. Бөлшектердің жұмыс 
қабілеттілігінің негізгі өлшемдері: 

- беріктігі; 
- қаттылық; 
- тозуға төзімділік; 
- жылуға төзімділік; 
- виброустойчивость. 
Химиялық талшықтар өндірісінің жабдықтарын пайдалану жағдайында 

бөлшектердің жұмыс қабілеттілігінің негізгі өлшемдерін қарастырыңыз. 
Қаттылықты есептеу нақты жұмыс жағдайлары үшін рұқсат етілген 

шектерде бөлшектердің серпімді деформацияларын шектеуді қамтиды. Бұл 
шектеулер, әдетте, технологиялық жағдайлармен анықталады (мысалы, 
талшықты материалдардан сығылатын ылғалдың мөлшері көбінесе 
сығымдалған біліктердің иілуіне байланысты) немесе біріктірілген 
бөліктердің жұмыс жағдайымен (редуктордың дұрыс тартылуы біліктердің 
үлкен иілуімен бұзылады және т.б.). 

Химиялық талшықтарды өндіруге арналған көптеген машина 
бөлшектерінің жұмыс қабілеттілігінің маңызды критерийі дірілге төзімділік 
болып табылады (шпиндельдер, біліктер, электр центрифугалары, 
тасымалдау және шығару дискілері, жіп шыбықтары және т.б.). Діріл 
қосымша ауыспалы кернеуді тудырады және әдетте бөлшектердің 
шаршауына әкеледі. Барлық жағдайларда дерлік механизмдер мен 
машиналардың дірілдеуі процестің бұзылуына әкеледі. Резонанстық 
тербелістер әсіресе қауіпті [29]. 

Химиялық талшықтар өндірісінде көптеген бөлшектер жоғары 
температура аймағында жұмыс істейді (балқымалар, жылытқыштар, 
пластификациялық ванналар, термокамералар, полимер балқымасына 
арналған мөлшерлеу және қысым сорғылары, кептіру аппараттарының 
бөлшектері және т.б.). Мұндай жағдайларда материалдың жылуға 
төзімділігі жұмыс қабілеттілігінің маңызды өлшемі болып табылады. 
Бөлшектерді жылыту мыналарды тудыруы мүмкін: материалдың беріктігінің 
төмендеуі; майлы пленканың қорғаныс қабілетінің төмендеуі, демек, 
үйкелетін бөліктердің тозуының жоғарылауы; түйіскен бөліктер арасындағы 
саңылаулардың өзгеруі, кептелуге немесе кептелуге әкеледі; жұмыстың 
дәлдігін төмендету. 

Ылғалды және агрессивті ортада жұмыс істейтін химиялық 
талшықтарды өндіруге арналған машиналарды жобалау кезінде бөлшектерді 
коррозиядан қорғауға ерекше назар аудару керек: бөлшектерді өздері үшін 
де, қорғаныс жабыны үшін де (қорғасын, коррозияға төзімді Болат, бакелит, 
карболит, винипласт, фаолит, полиэтилен, полипропилен, фторопласт, 
резеңке және т.б.) коррозияға қарсы материалды таңдаңыз. [29] 

Химиялық талшықтарды өндіруге арналған машиналарда көптеген 
серпімді жүйелер бар, олар критикалық жылдамдықты есептеу кезінде көп 
тіректі арқалықтармен салыстыруға болады (қоректендіретін және 
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шығаратын цилиндрлер, жіп шыбықтары, көп тіректі жетек біліктері, 
сақиналы жолақтар, шыбықтар және т.б.). 

Химиялық талшықтарды өндіру мен өңдеуде әртүрлі пішіндегі және 
көлемдегі айналыс денелері мен қабықшалары түріндегі бөлшектер мен 
тораптардың саны көп жабдық (полимер ерітінділеріне арналған фильерлер, 
тасымалдайтын және тартатын дискілер, бобиналар, шпулалар, катушкалар, 
центрифугалардың әрлеу және қабылдау дөңгелектері, шахталар, біліктер, 
құбырлар, сыйымдылықтар, барабандар және басқа да ұқсас бұйымдар) 
қолданылады. 

Көптеген химиялық талшық машиналарында айналмалы біліктер, 
дискілер, цилиндрлер, роликтер бар. Дискілер мен біліктердің бұрыштық 
жылдамдығы үлкен мәндерге жетеді (1500-2000 рад/с дейін). Осыған 
байланысты дискілерді тек беріктікке ғана емес, сонымен қатар 
деформацияға да есептеу қажет. 

Осы бөлік үшін осы немесе басқа критерийдің мәні оның жұмыс 
жағдайымен анықталады. Мысалы, мөлшерлегіш сорғының тісті 
доңғалақтарының жұмысқа қабілеттілігінің өлшемі тозуға төзімділік, 
шпиндельді — дірілге төзімділік, әрлеу цилиндрлерін— беріктігі мен 
қаттылығы, дискілерді тасымалдайтын P электр центрифугалары — беріктігі 
мен дірілге төзімділік [29] болып табылады. 

Жабдықты жөндеу бөлшектердің, тораптардың, агрегаттардың 
қалыпты жұмыс істеуін қалпына келтіру мақсатында жүзеге асырылатын іс-
шаралар кешенін қамтиды. Технологиялық жөндеулер келесі кезеңдерден 
тұрады: 

 машинаны бөлшектеу және оның ақауын табу; 
 бөлшектерді жөндеу; 
 тексеру операцияларымен тораптар мен машиналарды құрастыру; 
 машиналар мен аппараттарды сынау. 
Химиялық талшықтар өндірісіндегі машиналар мен жабдықтардың 

жұмысын бақылаудың маңызды факторы оны пайдалану процесінде 
машиналар мен жабдықтарды сынау болып табылады. 

Химиялық талшықтар өндірісінде қолданылатын жеке түйіндерді, 
Машина механизмдерін сынаудың кейбір түрлерін қарастырыңыз. 

Жүктемемен домалату кезіндежабдықтың жекелеген іске қосулары 
орындалады, олардың барысында жұмыс параметрлері (өнімділік, қысым, 
қуат және т.б.) біртіндеп артып, кейіннен қарау және ақаулықтарды жою 
үшін тоқтайды, сондай-ақ жұмыс режимдері кезінде үздіксіз сынау 
жүргізіледі. 

Сонымен қатар, олар бос тұрған кезде жүйенің бірдей түйіндерінің 
жұмысын бақылайды, сонымен қатар жабдықтың немесе оның жеке 
түйіндерінің, мысалы, жобалық мәндерге сәйкес келетін мойынтіректердің 
дірілін анықтайды. Жүктеме сынағынан кейін фундаменталды болттардың 
гайкаларының керілуін тексереді. 
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Тісті берілістерді (редукторларды) және муфталарды сынау шағын, 
орташа және ең жоғары айналу жиілігінде және жүктемемен олар құрамына 
кіретін машиналар мен механизмдермен бірге бос жүрісте домалатылады. 

Сынақ алдында редукторлардағы май деңгейін тексеріңіз. Иінді 
қораптағы май деңгейі бүкіл жұмыс аймағындағы майлаушы доңғалақтың 
тістері майға батырылатындай етіп ұсталады. Айналдыру кезінде 
редукторлардағы шу шамалы, біркелкі болуы керек, дыбыс естілмейді және 
мезгіл-мезгіл өзгереді. 

Поршеньді компрессорларды сынау. Компрессорды сынау алдында 
подшипниктердің қалыпты температурасы белгіленгенге дейін кемінде 2 
сағат бос Электр қозғалтқышын бөлек орап алу керек. 

Компрессорлар алдымен бос, содан кейін бақылау, сигнал беру және 
автоматты басқару жүйелерімен бірге жүктеме астында сыналады. 

Компрессорларды алдын-ала сынақтан өткізіңіз, әдетте клапандары 
алынып тасталады, оның алдында майлау жүйесіндегі май деңгейі тексеріліп, 
салқындату жүйесі сумен толтырылады. Май сорғыларын қоса алғанда, 
майланатын барлық нүктелерде майдың берілуін бақылайды. 

Сынақ іске қосу кезінде алдымен компрессорды қысқа мерзімді қосу 
арқылы иінді біліктің айналу бағытын тексеріңіз, содан кейін айналу жиілігін 
номиналды деңгейге жеткізіп, компрессорды тоқтатыңыз. 

Бұл уақытта олар циркуляциялық майлау жүйесінің манометрінің 
көрсеткіштерін бақылайды. 

Жұмыста және қалыпты майлауда ақаулар болмаған жағдайда 
компрессор қайтадан 5 минутқа қосылады.ол тоқтағаннан кейін негізгі және 
иінді мойынтіректер мен басқа бөліктердің қызуы, қозғалмалы бөліктердің 
Бекітілу беріктігі және крейцкопф саусақтарының жаңғақтарындағы және 
байланыстырушы шыбықтағы болттардағы шплинттердің қауіпсіздігі 
тексеріледі. 

Егер бұл жағдайда өткір Шу, соғу, қызып кету және т. б. байқалмаса, 
компрессор қайтадан 30 минутқа, содан кейін 1 сағатқа іске қосылады. 

Қарап тексерудің оң нәтижелері болған жағдайда және ақаулықтар 
болмаған кезде май сүзгісін қарайды, оны кірден тазартады және керосинмен 
жуады, содан кейін үзіліссіз жұмыстың 8...10 сағатында компрессорды 
қосады. Бұл жағдайда келесі көрсеткіштер назар аударады: 

- майлау жүйесінің, клапандардың, штоктардың, сальниктердің 
жұмыстары; 

- қадамдар бойынша газдың температурасы мен қысымын; 
-қос иінді-шатун механизмінің үйкелетін беттерінің, оның ішінде 

негізгі мойынтіректердің температурасы; 
- қысым және салқындату жүйесіне су беру; 
- құбырлардың тығыздығы мен беріктігі; 
- электр қозғалтқышының температурасы. 



111

  
 

Сонымен қатар, компрессор мен құбырлардың барлық бөліктерінде 
соққылардың, Шу мен дірілдің пайда болу себептерін бақылау және 
уақытында анықтау және жою қажет. 

Компрессорға жүктемені максимумға дейін жеткізгеннен және барлық 
ақауларды жойғаннан кейін оны дайындаушы зауыттың нұсқаулығында 
көзделген ұзақтықпен толық жүктемемен сынайды. Сынақ кезінде 
компрессор жұмысының негізгі параметрлері арнайы журналда тіркеледі 
[29]. 

 
Сынақтар жүргізуге қойылатын жалпы талаптар 
 
Технологиялық жабдықтар мен құбыржолдарды жеке сынаудың 

алдында жеке сынақтар жүргізу үшін қажетті майлау, салқындату, өртке 
қарсы қорғау, электр жабдығы, қорғайтын жерге тұйықтау, автоматтандыру 
жүйелерін монтаждау аяқталып, іске қосу-жөндеу жұмыстары орындалуы 
тиіс. 

Кәсіпорынға келіп түсетін ыдыстар мен аппараттар толық жиналған 
және дайындаушы кәсіпорында сыналған, беріктігі мен герметикалығына 
жеке сынауға қосымша ұшырамайды. Сынақтардың түрі (беріктігі, 
герметикалығы), сынау тәсілі (гидравликалық, пневматикалық және т.б.), 
сынау қысымының шамасы, сынақ нәтижелерінің ұзақтығы мен бағасы 
ілеспе немесе жұмыс құжаттамасында көрсетілуге тиіс. 

Машиналарды, механизмдер мен агрегаттарды дайындаушы 
кәсіпорынның техникалық шарттарында көзделген талаптардың сақталуын 
тексере отырып, бос жүрісте сынаған жөн. Құрастыру монтаждау процесінде 
жүргізілген, сондай-ақ құрастыруға жиналған және пломбаланған түрде келіп 
түскен Машиналар, механизмдер мен агрегаттар сынақтар жүргізу алдында 
бөлшектеуге жатпайды. 

Құбыржолдарды жұмыс құжаттамасына сәйкес беріктігі мен 
герметикалығын сынау қажет. Сынақ кезінде құбырларды учаскелерге бөлу 
(қажет болған жағдайда), беріктігі мен герметикалығына сынақтарды 
біріктіру және ақауларды анықтау тәсілі (сабынды ерітіндімен майлау, ағын 
іздегіштерді қолдану және т.б.), егер жұмыс құжаттамасында тиісті 
нұсқаулар болмаса, сынақтарды жүзеге асыратын ұйым қабылдайды [30]. 

Өлшем бірлігін қамтамасыз етудің жалпы талаптары. Сынақ 
бірлігін қамтамасыз ету үшін нәтижелердің дәлдігінен басқа, нәтижелердің 
репродуктивтілігі де маңызды. Сынақ нәтижелерінің жаңғыртылуы дәлдікке 
ғана емес, сынақ объектісінің өзіне де байланысты болады. 

Сынақтар кезіндегі бақылаудың сенімділігі маңызды болып табылады, 
ол да сынақтар бірлігінің маңызды құрамдас бөлігі болып табылады. 

Сынақтардың біртұтастығын қамтамасыз ету белгіленген дәлдікке 
қол жеткізуге және сынақ кезінде бақылаудың шынайылығы нәтижелерін 
жаңғыртуға бағытталған ұйымдастырушылық-техникалық іс-шаралар, 
ережелер мен нормалар кешені ретінде айқындалады. 
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Жабдықты сынау тиісті МЕМСТ-қа және нормативтік құжаттарға 
сәйкес жүргізілуі керек. 

Сынаудың нормативтік негіздері, жабдықты кешенді сынамалау. 
 
Қазақстан Республикасында жабдықтарды сынау жөніндегі 

нормативтік құжаттар. 
1. Қазақстан Республикасының 3.04.2002 ж. № 314-II «Қауіпті 

өндірістік объектілердегі өнеркәсіптік қауіпсіздік туралы» Заңы 
2. «Қысыммен жұмыс істейтін ыдыстарды орнату және қауіпсіз 

пайдалану талаптары» ТУБЭСРД Астана қ., 2008 ж. 
3. БҚ 38.13.004 - 86 10,0 МПа (100кгс/см2) қысыммен Технологиялық 

құбырларды пайдалану және жөндеу) 
4. ҚНжЕ 3.05.09-технологиялық жабдықтар мен құбырлар. 
5. МЕМСТ 356-80-арматура және құбыр бөлшектері. Шартты сынақ 

және жұмыс қатарлары. 
6. "Технологиялық жабдықтың техникалық жай-күйін бақылаудың 

акустикалық-эмиссиялық әдісін ұйымдастыру және жүргізу 
туралы"Нұсқаулық. 

7. ҚР СТ 2.1-2009 Қазақстан Республикасының өлшем бірлігін 
қамтамасыз етудің мемлекеттік жүйесі. Терминдер мен анықтамалар. 

8. ҚР СТ 2.4-2017 Қазақстан Республикасының өлшем бірлігін 
қамтамасыз етудің мемлекеттік жүйесі. Өлшеу құралдарын тексеру. 
Ұйымдастыру және өткізу тәртібі. 

9. ҚР СТ 2.21-2017 Қазақстан Республикасының өлшем бірлігін 
қамтамасыз етудің мемлекеттік жүйесі. Өлшеу құралдарының типін сынау 
және бекіту тәртібі. 

10. ҚР СТ 2.30-2017 Қазақстан Республикасының өлшем бірлігін 
қамтамасыз етудің мемлекеттік жүйесі. Өлшем құралдарына метрологиялық 
аттестаттау жүргізу тәртібі. 

11. ҚР МЕМСТ 2.61-2013 конструкторлық құжаттаманың бірыңғай 
жүйесі. Пайдалану құжаттары. 

 
Жеке сынақтардан кейін жабдық кешенді сынаудан өтуі тиіс. Кешенді 

сынамалау кезеңі тікелей кешенді сынамалау уақытынан және оны жүргізу 
үшін орындалатын іске қосу-баптау жұмыстарының уақытынан тұрады. 

Жабдықты кешенді сынау технологиялық желіні құрайтын барлық 
жабдықты бос жүрісте сынаудан, кейіннен жүктемемен жұмысқа 
ауыстырудан және жобада көзделген және белгіленген көлемде өнім 
шығаруды қамтамасыз ететін тұрақты технологиялық режимге шығарудан 
тұрады. 

Жабдықты сынау кезінде өзара байланысты механизмдердің, 
машиналардың, аппараттардың, автоматты жүйелердің, технологиялық 
желілердің, қондырғылардың немесе агрегаттардың құрамына кіретін 
бақылау-өлшеу аспаптары мен айлабұйымдардың жұмысын тексереді, 
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реттейді және реттейді. Сонымен қатар, олардың бірлескен жұмысының 
сенімділігі мен пайдалануға дайындығы анықталады, барлық қондырғылар 
мен құрылғылардың синхрондылығы, өнімді өндіруге арналған барлық 
технологиялық операциялардың дәлдігі мен нақтылығы тексеріледі. 

Жабдықтың жекелеген түрлері үшін сынамалау процесінде ауа 
қыздырғыштарды, пештерді, газ жолдарын қабаттау, сондай-ақ құбырлардың 
ішкі беттерін жуу, үрлеу және химиялық тазалау жүзеге асырылады. 
Сонымен қатар, олар қорғаныс, блоктау, жедел және диспетчерлік байланыс, 
басқару, реттеу және сигнализация жүйелерін тексереді және орнатады. 

Жабдықты және бос және жүктемемен өндірістің барлық 
технологиялық схемасын кешенді сынауды жабдықты монтаждауға қатысқан 
жобалау, құрылыс, монтаждау және іске қосу-жөндеу ұйымдарын, ал қажет 
болған жағдайда дайындаушы зауыттарды тарта отырып, тапсырыс беруші 
жүзеге асырады. Монтаждау, мамандандырылған ұйымдар мен пайдалану 
персоналы өкілдерінің міндетіне тәулік бойы кезекшілік ету және 
жабдықтың, құрылғылар мен коммуникациялардың жұмысы мен дұрыс 
пайдаланылуын бақылау кіреді. Ақаулар пайда болған және монтаждау 
ақаулары анықталған кезде олар дереу жоюды қамтамасыз етеді. 

Сынамалаудың ұзақтығы, режимі, көлемі мен шарттары, сондай-ақ 
кешенді сынамалауды жүргізу үшін қажетті шикізаттың, материалдардың, 
энергия ресурстарының шығысы жабдықты монтаждауға арналған 
техникалық шарттармен, құрылысы аяқталған кәсіпорындарды, объектілер 
мен цехтарды пайдалануға қабылдаудың салалық қағидаларымен 
айқындалады. 

Жобада нұсқаулар болмаған кезде кешенді сынаудың ұзақтығын 
жұмыс қабылдау комиссиясы белгілейді, бірақ жұмыс режиміндегі үздіксіз 
жұмыстың 72 сағ-тан аспауы тиіс. 

Іске қосу-жөндеу жұмыстарының ұзақтығы өндірістің әрбір түрі үшін 
арнайы нормативтер бойынша анықталады. 

Технологиялық желіні кешенді сынау жобамен көзделген өнімді 
бергенге дейін жұмыс ортасын кейіннен пайдалана отырып, инертті ортада 
басталуы тиіс. 

Өндірістің жекелеген түрлері бойынша технологиялық желілерді 
кешенді сынауды және іске қосу-жөндеу жұмыстарын жүргізу тәртібі мен 
ұйымдастыру ерекшеліктері әзірленетін кәсіпорындар мен жобалау 
ұйымдары, технологиялық регламенттер, баптау мен іске қосудың кезеңдері, 
кезектілігі мен ерекше шарттары белгіленетін жоспар-кестелер мен 
нұсқаулықтармен айқындалады. 

Жүктемемен кешенді сынау кезінде жабдықтың жұмыс режимін 
бақылау жүзеге асырылады, оның нәтижелері арнайы журналда тіркеледі. 
Механизмдер мен машиналарда жанасатын беттердің біртіндеп жұмыс 
істеуін қамтамасыз ету үшін оларды бастапқы кезеңде жүктеме жобалықтан 
60% аспайтындай етіп жүктейді. Жүктемемен сынаудан кейін жабдықты 
тоқтатады және жабдықтың жауапты тораптарының жай-күйін тексереді. 
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Кешенді сынаудың қанағаттанарлық нәтижелері кезінде жабдықты 
жұмыс комиссиясы оны мемлекеттік қабылдау комиссиясына ұсыну үшін 
қабылдайды. 

 
Сынақтар жүргізуді техникалық қамтамасыз ету 
 
Жабдықты техникалық сынау қажетті нормативтік құжаттарға сәйкес 

сериялық шығару аппаратурасында жүзеге асырылады. 
Мысал ретінде 2.1-суретте жабдықтың техникалық жай-күйін 

диагностикалаудың стационарлық жүйесі көрсетілген. 
 

 
 
 
2.1 сурет-Жабдықтың техникалық жай-күйін диагностикалаудың 

стационарлық жүйесі 
 
Жабдықтың заманауи стационарлық диагностикалық модулі алынған 

мәліметтер негізінде мәселелерді сәтті шеше алады: 
- сорғы агрегатының діріл датчигі; 
- осьтік ығысу сенсоры және біліктің радиалды қозғалыс сенсоры 
орталықтан тепкіш компрессор; 
- колонналық-ыдыстық жабдықтың акустикалық эмиссиясының 

датчигі. 
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Бақылау объектісін (ыдыс, құбыр) сынау процесінде техникалық жай-
күйді бақылаудың акустикалық-эмиссиялық әдісі жақсы нәтиже береді. 

Акустикалық эмиссиялық бақылау әдісі-бұзылмайтын бақылаудың 
пассивті әдісі. Оны қолданудың негізгі мақсаты – жарықтар, жарықтар, 
стратификациялар, коррозиялық процестерді анықтау. 

Бұл жағдайда әдіс статикалық емес, дамып келе жатқан ақауларды 
табуға көмектеседі. 

Олар ең қауіпті, өйткені олар жақын болашақта елеулі қиындықтарға 
тап болады. 

Бұзбайтын бақылаудың басқа әдістерінен айырмашылығы, 
акустикалық эмиссияны бақылау кез-келген сыртқы сигнал көздерін 
қолдануды қажет етпейді. 

Ол тексерілетін объектінің өзі шығаратын серпімді тербелістерді 
ұстауды қамтиды, осылайша деформацияны анықтаудың жоғары дәлдігі 
қамтамасыз етіледі. 

Акустикалық-эмиссиялық бақылауға арналған құралдар екі 
түрлендіргішті және датчиктерден ақпарат алуға, оны өңдеуге және 
перифериялық жабдыққа шығаруға арналған құрылғы жиынтығын қамтиды, 
олардың әрқайсысы сигналды қабылдау уақытын тіркейді (2.2-сурет.). 

Бақылаудың өзі келесідей жүзеге асырылады: түрлендіргіштер бір 
объектіден әртүрлі қашықтықта орналасқан. 

Сигналды бірінші (t1) және екінші (t2) қабылдағыштармен анықтау 
уақыты белгіленеді. Уақыт айырмасы есептеледі (t2 - t1) [30]. 

Ақаудың орналасқан жерінің нақты координаттары анықталады. 
 

 
2.2-сурет–Акустикалық эмиссиялық бақылау 

 
Жабдыққа сынақ жүргізу кезіндегі қауіпсіздік техникасы 
 
Сыйымдылық жабдықтары мен құбырларды беріктік пен тығыздыққа 

бақылаудың соңғы әдістері көбінесе гидравликалық және пневматикалық 
сынақтар болып табылады. 

Жоғары уыттылықпен және өрт-жарылыс қаупімен сипатталатын 
Химиялық талшықтар технологиясында ыдыстар мен құбыржолдарды 
беріктігі мен герметикалығына сынау үлкен маңызға ие, өйткені сынақтың 
бұл түрі өндірістің қауіпсіз пайдаланылуын айқындайды. 
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Гидравликалық сынақ жүргізу мүмкін емес негізделген жағдайларда 
(іргетаста, тіректерде, қабатаралық жабындарда немесе ыдыстың өзінде 
судың салмағынан үлкен кернеулер, суды шығару қиындығы, ыдыстың 
ішінде ыдысты сумен толтыруға кедергі келтіретін шегендеудің болуы) оны 
пневматикалық сынаумен (ауамен немесе инертті газбен) дәл сондай сынама 
қысымға ауыстыруға рұқсат етіледі [30]. 

Бірақ пневматикалық сынау кезінде корпустың, дәнекерлеу жіктерінің 
және ыдыстың фланецті қосылыстарының герметикалығын аспаптардың 
көрсеткіштері немесе сабын ерітіндісі бойынша тексереді. 

Ауаны жарылыс болмас үшін, сондай-ақ жаңадан орнатылған ыдыстар 
үшін мұқият тазалаудан, газсыздандырудан өткен ыдыстарды пневматикалық 
сынау үшін ғана пайдалануға болады. Қалған барлық жағдайларда сынақтар 
инертті газбен жүргізіледі. 

0,7 кгс/см2 жоғары қысыммен жұмыс істейтін ыдыстар мен аппараттар 
гидравликалық сынау кезіндегідей қысымға сыналады. 

Арнайы МЕМСТ немесе ТШ бар ыдыстар мен аппараттар осы МЕМСТ 
және ТШ көрсетілген талаптарға сәйкес қысыммен сыналуы тиіс. 

0,7 кгс/см2 және одан төмен қысымда, сондай-ақ вакуумда жұмыс 
істейтін ыдыстар мен аппараттар паспортта немесе жобалау ұйымының 
құжаттамасындағы нұсқауларға сәйкес көрсетілген қысыммен беріктігі мен 
тығыздығына сынақтан өтуі тиіс. 

Бұл деректер болмаған жағдайда, 0,7 кгс/см2 және одан төмен 
қысыммен жұмыс істейтін ыдыстар мен аппараттар үшін сынамалық қысым 
мынадай формула бойынша есептеледі: 

 
Р=1,25 Ресеп

 
 t
 20 кгс/см2, бірақ кемінде 1 кгс/см2 (2.1) 

 
Мұнда   20-  20°С температурада ыдыс материалы немесе оның 

элементтері үшін рұқсат етілетін кернеулер 
  t- жұмыс температурасы кезінде ыдыс материалы немесе оның 

элементтері үшін рұқсат етілетін кернеулер 
Пневматикалық сынақ жабдықты сынаудың ең қауіпті түрі болып 

табылады, сондықтан нормативтік құжаттарға сәйкес және кәсіпорынның 
ИТҚ бақылауымен жүргізіледі. 

Беріктікке пневматикалық сынақ жүргізу алдында бекіту және 
сақтандыру арматурасын, бітеуіштерді, қысымды бақылау аспаптарын және 
т.б. көрсете отырып, жабдықтың орналасу схемасымен жұмыстарды қауіпсіз 
жүргізу жөніндегі іс-шаралар әзірленеді. Іс-шаралар ЕҚ және ҚТ (еңбекті 
қорғау және қауіпсіздік техникасы) бөлімімен, газдан құтқару қызметімен, 
кәсіпорынның технологиялық бөлімімен келісіледі. 

Қысымдағы бұйымдардың қауіптілік дәрежесі мынадай 
сипаттамалармен бағаланады: 
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1.Сынау қысымының шамасы Р, кгс / см2. 
2.Сығылған газдың энергия сыйымдылығы PV, кгс / см2 / л, мұндағы V-

бұйымның ішкі кеңістігінің көлемі( сыйымдылығы), л. 
Беріктік пен герметикалыққа сынауды қорғаныс құрылғыларын 

пайдалана отырып жүргізген жөн. Өндірістік учаскеде қорғау құрылғыларын 
қолданбай, бұйымдарды газдың (ауаның, азоттың немесе гелийдің) 0,07 МПа 
(0.7 кгс/см2) дейін артық қысымы кезінде сынауға жол беріледі. 
Саңылаусыздыққа сынау алдында міндетті түрде беріктікке сынау жүргізілуі 
тиіс. 

 
Техникалық диагностиканы жүргізу дәйектілігі 
 
Жабдықтың күйін диагностикалау-бұл машиналар мен түйіндерде 

ақаулардың болуын сипаттайтын белгілерді анықтау және зерттеу, олардың 
жұмыс режимдеріндегі мүмкін болатын ауытқуларды болжау, сондай-ақ 
жабдықтың қалдық ресурстарын анықтау. 

Техникалық диагностиканың мақсаты техникалық жүйелердің 
сенімділігі мен ресурсын арттыру болып табылады. 

Диагностика техникалық жүйенің күйін тану ғылымы ретінде машина 
жабдығының күйін диагностикалау саласындағы келесі негізгі міндеттерді 
анықтайды: 

- жабдық өткен уақытта болған техникалық жағдайды анықтау 
(генезис) қазіргі уақытта (диагноз) және болашақта болады (болжам); 

- орынды іздеу және ақаулықтың себептерін анықтау; 
- техникалық жағдайды бақылау, яғни техникалық жағдайдың түрін 

анықтау. 
Техникалық жай-күйдің түрлері ақаусыз және ақаулы, жұмысқа 

қабілетті және жұмысқа жарамсыз болып табылады. 
Осы міндеттерді шешу белгіленген ресурс бойынша қызмет көрсетудің 

орнына жабдыққа нақты техникалық жай-күйі бойынша техникалық қызмет 
көрсетуді ұйымдастыру үшін қажет. 

Бұдан басқа, бұл өнеркәсіптің барлық салаларының жабдықтарын 
қауіпсіз ресурс үнемдейтін пайдалануды іске асыруға мүмкіндік береді. 

Диагностика - техникалық объектілердің сенімділігін қамтамасыз 
етудің және қолдаудың маңызды шараларының бірі. 
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2.3-сурет - Диагностиканы жүргізу кезектілігі  
 
Жабдықтың техникалық диагностикасы барлық қосылыстардың 

тығыздығын тексеруден, БӨАжА тексеру мерзімдерін тексеруден, ілмекті 
арматураның фукциялануын тексеруден және т.б. тұратын жұмыс істеуін 
бақылаудан (жабдықты жедел диагностикалаудан) тұрады. Содан кейін 
визуалды және өлшеу бақылауын, дәнекерленген қосылыстарды бұзбайтын 
бақылауды, қалыңдығын өлшеуді қамтитын жабдықтың техникалық жай-
күйін бақылау жүргізіледі. Содан кейін технологиялық жабдықтың беріктігі 
мен герметикалығына тексеру жүргізіледі. Алынған мәліметтер негізінде 
жабдықты одан әрі пайдалану мүмкіндігі мен мерзімі туралы шешім 
қабылданады. 

Машинаның техникалық жағдайын бағалау үшін пайдалану сенімділігі 
сияқты көрсеткіш маңызды. 

Сенімділік-өнімнің (объектінің) сапасын сипаттайтын маңызды 
қасиеттердің бірі. 

Сенімділік дегеніміз-пайдалану, техникалық қызмет көрсету, жөндеу, 
сақтау және тасымалдаудың белгілі бір жағдайларында пайдалану 
көрсеткіштерін белгіленген уақыт аралығында немесе қажетті жұмыс 
уақытында сақтай отырып, берілген функцияларды орындау үшін объектінің 
қасиеттері. 

Бас тартпаушылық-өнімнің мәжбүрлі үзілістерсіз белгілі бір жұмыс 
уақытында жұмыс қабілеттілігін сақтау қасиеті. 

Жабдықтың техникалық диагностикасы 

Жұмыс істеуін 
бақылау (жедел 

диагностика) 

Барлық 
қосылыстардың 

тығыздығын 
тексеру 

КИПиА 
тексеру 
мерзімін 
тексеру 

Бекіту 
арматурасының 

жұмыс істеуін 
тексеру 

Техникалық 
жағдайды бақылау 

(сараптамалық 
тексеру) 

Көрнекі және 
өлшеу 

бақылауы 

Дәнекерленген 
қосылыстарды 

бұзбайтын 
бақылау 

Қалыңдық 
өлшегіш 

Беріктігі мен герметикалығын тексеру 

Зақымданулар мен техникалық жай-күй параметрлерін талдау 

Одан әрі пайдалану мүмкіндігі мен мерзімдері туралы шешім қабылдау 
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Жұмыс қабілеттілігі-техникалық құжаттаманың талаптарында 
белгіленген параметрлермен берілген функцияларды орындай алатын 
өнімнің жағдайы. Бұл талаптар әдетте өнімнің техникалық паспортында 
көрсетілген. 

Беріктік - өнімнің қажетті үзілістермен максималды күйге дейін 
жұмыс қабілеттілігін сақтау қасиеті. 

 
Химиялық талшықтар өндірісінің сыналатын жабдықтарының 

сенімділік дәрежесін бағалау 
 
Иіру өндірісінің сорғы-мөлшерлеуіштерін пайдалану мысалында 

Химиялық талшықтар өндірісіндегі Жабдықтың сенімділігін бағалаймыз. 
Химиялық талшықтар өндірісіндегі технологиялық ортаның ерекшелігі 

жабдықтардың, соның ішінде иіру машиналарының қызмет ету мерзімі мен 
функционалдық жұмысқа қабілеттілігіне сөзсіз әсер етеді [31]. 

Мысалы, [32] келтірілген деректер бойынша, диметилацетамидте 
(ДМАА) хош иісті полиамидтің (АПА) тұз қышқыл ерітінділерінен 
химиялық талшықтарды қалыптау кезінде 10-20 тәулік ішінде НШ типті тісті 
мөлшерлегіш сорғылардың (бұдан әрі сорғы – мөлшерлегіштер) істен шығуы 
орын алады. Бұл жағдайда ерітіндіге ерітінді беру азаяды, бұл ақаулы 
өнімдердің шығарылуына әкеледі. 

Сондықтан Иіру машиналары жабдықтарының, оның ішінде 1 жыл 
немесе одан да көп уақыт жұмыс істейтін сорғы - мөлшерлегіштердің 
сенімділігін арттыру машина элементтерін орналастыруға және 
технологиялық орта сипаттамаларының олардың беріктігіне әсер ету 
мәселелеріне жүйелік тәсіл арқылы ғана шешілетін міндет болып табылады. 

Химиялық талшықтарды өндірудің технологиялық процесі, әдетте, үш 
кезеңнен тұрады 

Бірінші кезең-бастапқы реагенттерден иіру ерітіндісін алу. Бұл 
кезеңде реакторда еріткіштегі полимердің синтезі жүргізіледі 
(мономерлердің поликонденсациясы нәтижесінде) және ерітінді енгізу 
уақыты мен енгізілген реагенттердің санына байланысты тұтқыр ағынды 
күйге және белгілі бір реологиялық сипаттамаларға ие болады. 

Содан кейін иіру ерітіндісі сүзіліп, тұншықтырылады. Бірінші кезеңде 
талшыққа белгілі бір қасиеттер беру үшін иіру ерітіндісіне әртүрлі қоспалар 
енгізілуі мүмкін. 

Екінші кезең (талшықты қалыптау)-бірінші кезеңде дайындалған 
ерітінді сорғы диспенсерлерінің көмегімен сүзгіден кейін жұқа ағындар 
(жіпшелер) түрінде сүзгі саңылаулары арқылы басылады. 
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- Содан кейін полимерді ерітіндіден тұндыру кезінде осы ағындардан 
шексіз элементар жіптер пайда болады. Бұл жіптердің түрі мен формасы 
талшықтың мақсатына, филердегі тесіктердің мөлшері мен санына 
байланысты (бір мыңнан бірнеше мыңға дейін). 

- Үшінші кезеңде талшықтарды созу, жуу және кептіру жүргізіледі. 
- Талшықтарды қалыптастыру Химиялық талшықтар өндірісінің 

маңызды кезеңі болып табылады, оның сипаттамалары белгілі бір дәрежеде 
дайын жіптің сапасы мен тұтынушылық қасиеттерін анықтайды. 

- Қалыптау процесінде талшықтар физикалық және механикалық 
көрсеткіштердің белгілі бір кешенін алады, оларды кең ауқымда өзгертуге 
болады, қалыптау жағдайларын да, иіру ерітіндісінің реологиялық және 
температуралық сипаттамаларын да өзгертеді. 

- Алайда, жабдықтың сенімділігі тұрғысынан иіру машиналарының 
сорғы-мөлшерлегіштерінің тұрақты жұмысы қалыптау процесінің сапасын 
анықтайтын көрсеткіш болып табылады. 

- Технологиялық процестің жоғарыда көрсетілген ерекшеліктері 
өндірілетін өнімнің тиімділігі мен сапасына қойылатын талаптарды арттыру 
қажеттілігін анықтайды. 

- Тұтқырлығы жоғары агрессивті полимерлі ерітінділермен жұмыс 
істейтін иіру машиналарының механизмдерінің беріктігін арттырудың негізгі 
жолдары қандай? 

- Талшықтарды қалыптастыруға арналған ерітінділердің сорғы-
диспенсерінің негізгі құрылымдық параметрлеріне мыналар жатады: 

- коррозиялық-механикалық, сутегі тозуына және электрохимиялық 
коррозияға қарсы сорғы бөлшектерін жасау үшін қолданылатын 
материалдардың тұрақтылығы; 

- бөлшектердің жоғары сапалы бетін өңдеу, сорғыны дайындау және 
құрастыру дәлдігі; 

- шеткі және радиалды саңылаулардың оңтайлы мәндері; 
- сорғының да, оның жетегінің де тұрақтылығы мен беріктігі [32]. 
- Иіру машинасының ұзақ мерзімділігіне әсер ететін негізгі 

пайдалану параметрлері: 
- машина механизмдерінің бөлшектерін коррозиялық-механикалық, 

сутегі тозуына және электрохимиялық коррозияға қарсы дайындау үшін 
қолданылатын материалдардың тұрақтылығы; 

- иіру ерітіндісінің реологиялық, температуралық және 
концентрациялық сипаттамалары және оның біртектілігі ("тазалық"). 

- Иіру өндірістері өнімінің сапасын арттыру проблемасын шешудің 
түбегейлі бағыты оны терең жаңғырту немесе жаңа иіру машиналарын, сол 
сияқты тұтас алғанда технологиялық процесті құру болып табылады, оның 
ішінде: 

- заманауи жабдықтармен жабдықтау;  
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- иіру ерітінділерінің физикалық-химиялық және реологиялық 
сипаттамаларын олардың ньютондық емес жарамдылық сипатына қарай 
бақылау жүйесін жетілдіру; 

- жабдықты қалыптаудың диагностикалық параметрлерін өлшеу 
құрылғыларымен жабдықтау, мысалы, ерітіндінің берілуін бақылау, 
қалыпталатын жіп тығыздығының біркелкі емес пайда болу сәтін уақтылы 
(болжамды) анықтау және иіру машиналарының істен шығуы мен тоқтап 
қалуының алдын алу үшін фильерге кірулердегі қысым. 

Осылайша, иіру өндірісі жабдықтарының беріктігін арттыру мәселесін 
және оны шешу жолдарын талдау келесі қорытынды жасауға мүмкіндік 
береді: 

1. Химиялық талшықтар өндірісіндегі жабдықтың ұзақ мерзімділігі 
ньютондық емес жарамдылық сипаттамасы бар тұтқыр-серпімді полимерлі 
орта болып табылатын иіру ерітінділерінің ерекшеліктерімен анықталады, 
олардың реологиялық қасиеттері ерітіндінің температурасына және сүзгі-
филер жиынтығы арқылы иіру ерітіндісінің сорғы-дозаторының басу 
жылдамдығының градиентіне байланысты. 

2. Иіру ерітінділерінің ерекшеліктері осы жабдықты жобалаумен, 
дайындаумен және пайдаланумен байланысты химиялық талшықтарды 
шығару бойынша иіру өндірістерінің технологиялық жабдығының жұмысқа 
қабілеттілігінің төмендеу себептерінің кешенінің пайда болуына әкеледі, 
оның ішінде: 

– ішкі себептер-агрессивті ортаға төзімділігі төмен материалдарды 
конструкцияларда қолдану салдарынан Жабдық бөлшектерінің тез тозуы; 

- сыртқы себептер-талшықтар өндірісінің технологиялық процесінің 
тұрақсыздығы, атап айтқанда бастапқы полимер өнімінің талап етілетін 
сапасы мен тұрақтылығын айқындайтын иіру ерітіндісінің реологиялық, 
температуралық және басқа да сипаттамаларының бақыланбайтын 
өзгерістері. 

3. Мәселенің күрделі, жан-жақты сипаты осы жабдықтың өмірлік 
циклінің барлық кезеңдерінде химиялық талшықтарды өндірудің 
технологиялық процесінде қолданылатын жабдықтың беріктігін арттыру 
мәселесін шешуге жүйелі тәсілдің қажеттілігі мен орындылығын анықтайды. 

 
2.2 Химиялық талшықтар өндірісінде жаңа өнімді сынау әдістері 

 
Жаңа өнімді сынау құралдары мен шарттарын жіктеу 
 
Химиялық талшықтар өндірісінде жаңа өнімдерді сынау: 
- өнімді өндіріске қою кезінде; 
- жаңа өндірістерді құру және сатып алу кезінде (келісімшарттар 

жасасу); 
- өнімді шетелге сатып алу және сату кезінде; 
- тұтынушыда қайта өңдеу кезінде, тасымалдау және сақтау кезінде; 
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- нормативтік құжаттарды, қауіпсіздік паспорттарын әзірлеу кезінде; 
- технологиялық регламенттер, нұсқаулықтар, сондай-ақ өндірістерді 

аттестаттау кезінде. 
Сынақтардың негізгі мақсаты-объективті, сенімді ақпарат алу: 
- өнім сапасы көрсеткіштерінің нақты мәндері 
-өнім сапасы көрсеткіштерінің алынған мәндерінің нормативтік-

техникалық және техникалық құжаттама талаптарына сәйкестігі. 
Бірінші жағдайда көрсеткіштер бағаланады, ал сынақтар зерттеу 

болып табылады. 
Екінші жағдайда сипаттамалар бақыланады, ал сынақтар бақылау 

болып табылады. 
Сынақтардың көптеген түрлері бақылау болып табылады, олардың 

барысында бақылау міндеттері шешіледі. 
Осылайша, химиялық талшықтар өндірісіндегі негізгі сынақ 

міндеттері: 
- жаңадан әзірленген өнім үшін-өнімнің техникалық тапсырмаға, 

стандарттар мен техникалық құжаттама талаптарына сәйкестігін анықтау, 
техникалық деңгейді бағалау және өнімді өндіріске қою мүмкіндігін анықтау; 

- сериялық (жаппай) шығарылым өнімі үшін-өнімнің тұрақты 
сапасын және оны қажетті мөлшерде шығаруды қамтамасыз ететін өңделген 
өндірістік процесс негізінде өнеркәсіптік өндірістің өнімді сериялық 
(жаппай) шығаруға дайындығын айқындау; 

- сериялық өндіріс бұйымдары үшін-шығарылатын бұйымдар 
сапасының тұрақтылығын инспекциялық тексеру, бұйымдардың сенімділігін, 
қауіпсіздігін және басқа да пайдалану сипаттамаларын арттыру жөніндегі іс-
шараларды орындау; 

- сапа санатына аттестаттауға ұсынылатын өнімдер үшін - олардың 
сапа көрсеткіштерінің нақты мәндерін айқындау, үздік отандық және 
шетелдік үлгілермен салыстырмалы сынақтар жүргізу, отандық және 
шетелдік стандарттардың талаптарына сәйкестігін тексеру; 

- экспортқа белгіленген бұйымдар үшін – бұйымдардың 
халықаралық стандарттарға және импорттаушы елдердің стандарттарына 
сәйкестігін белгілеу; 

- импортқа белгіленген бұйымдар үшін-импортталатын 
бұйымдардың отандық стандарттарға сәйкестігін белгілеу. 

Сынақтарды жүргізу мыналарды анықтауға мүмкіндік береді: 
1. Өнімнің дизайны мен технологиясының кемшіліктері; 
2. Өндіріспен рұқсат етілген конструкциядан ауытқулар; 
3. Техникалық бақылаудың қолданыстағы әдістері кезінде 

Анықталмайтын материалдардың, конструкция элементтерінің жасырын 
кездейсоқ ақаулары; 

4. Әзірленген өнімнің құрылымдық және технологиялық нұсқасының 
сапасы мен сенімділігін арттыру резервтері. 
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Мақсаты бойынша сынақтар жіктеледі: зерттеу, анықтау, 
салыстырмалы және бақылау. 

Зерттеу сынақтары-сынақ объектісі қасиеттерінің сипаттамаларын 
зерттеу (зерттеу) үшін жүргізілетін сынақтар. 

Зерттеу сынақтарының мақсаты: 
 Объектінің сапа көрсеткіштерін анықтау немесе бағалау; 
 Объектінің оңтайлы сипаттамаларын және оның жұмыс істеу 

режимдерін таңдау; 
 Жобалау кезінде объектіні іске асырудың көптеген нұсқаларын 

салыстыру; 
 Объектінің сапа көрсеткіштеріне әсер ететін маңызды 

факторларды таңдау 
Анықтауыш-дәлдік пен нақтылық көрсеткіштерінің берілген 

мәндерімен объект сипаттамаларының мәнін анықтау үшін жүргізілетін 
сынақтар. 

Салыстырмалы-сипаттамалары бойынша ұқсас немесе олардың 
қасиеттерінің сипаттамаларын салыстыру үшін бірдей жағдайларда 
жүргізілетін бірдей объектілерді сынау. 

Бақылау-объектінің сапасын бақылау үшін жүргізілетін сынақтар. 
Сынақ деңгейі бойынша олар бөлінеді: 
Мемлекеттік-Мемлекеттік сынақтар жөніндегі бас ұйым жүргізетін 

белгіленген аса маңызды өнім түрлерін сынау немесе оларды жүргізу құқығы 
берілген мемлекеттік комиссия немесе сынақ ұйымы жүргізетін қабылдау 
сынақтары. 

Ведомствоаралық-бірнеше мүдделі министрліктердің және (немесе) 
ведомстволардың өкілдерінен тұратын комиссия жүргізетін Өнімді сынау. 

Ведомстволық-мүдделі министрліктің, ведомствоның өкілдерінен 
тұратын комиссия жүргізетін сынақтар. 

Зауыт-кәсіпорын мамандары жүргізетін сынақтар. 
Жобалау кезеңі бойынша сынақтар бөлінеді: 
Жетілдіру-сапа көрсеткіштерінің берілген мәндеріне қол жеткізу үшін 

оған енгізілген өзгерістердің әсерін бағалау мақсатында өнімді әзірлеу 
кезінде жүргізілетін зерттеу сынақтары. 

Тәжірибелік үлгілерді және (немесе) өнімнің тәжірибелік партияларын 
оларды қабылдау сынақтарына ұсыну мүмкіндігін айқындау мақсатында 
алдын ала – бақылау сынақтары. 

Қабылдау-өнімнің немесе бірлі-жарым өндіріс бұйымдарының 
тәжірибелік үлгілеріне осы өнімді өндіріске қоюдың және (немесе) мақсаты 
бойынша пайдаланудың орындылығы туралы мәселені шешу мақсатында 
жүргізілетін бақылау сынақтары. 

Дайын өнімді сынау мақсаты бойынша: 
Дайын өнім сынақтың осы түрлеріне ұшырайды. 
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Біліктілік сынақтары-кәсіпорынның берілген көлемде осы типті 
шығаруға дайындығын бағалау мақсатында жүргізілетін орнату сериясының 
немесе бірінші өнеркәсіптік партияның бақылау сынақтары. 

Ұсынымдық сынақтар-Тапсырыс берушінің, тұтынушының немесе 
басқа да қабылдау органдарының өкілі қабылдау үшін ұсынар алдында 
дайындаушы кәсіпорынның техникалық бақылау қызметі жүргізетін Өнімді 
бақылау сынақтары. 

Қабылдау-тапсыру сынақтары-қабылдауды бақылау кезінде өнімді 
бақылау сынақтары. 

Кезеңдік сынақтар-өнім сапасының тұрақтылығын және оны 
шығаруды жалғастыру мүмкіндігін бақылау мақсатында нормативтік-
техникалық құжаттамада белгіленген көлемде және мерзімде өткізілетін 
шығарылатын өнімді бақылау сынақтары. 

Инспекциялық-арнайы уәкілетті ұйымдардың өнім сапасының 
тұрақтылығын бақылау мақсатында іріктеп жүргізілетін шығарылатын 
өнімнің белгіленген түрлерін бақылау сынақтары. 

Типтік сынақтар-конструкцияға, рецептураға немесе технологиялық 
процеске енгізілетін өзгерістердің тиімділігі мен орындылығын бағалау 
мақсатында жүргізілетін шығарылатын өнімді бақылау сынақтары. 

Сертификаттық-өнімнің қасиеттері сипаттамаларының ұлттық және 
(немесе) халықаралық стандарттарға сәйкестігін анықтау мақсатында 
жүргізілетін бақылау сынақтары. 

 
Химиялық талшықтарды сынау көрсеткіштері 
 
Химиялық (синтетикалық) талшықтар мен техникалық маталарды 

алуға арналған негізгі шикізат полиамид, полиэтилентерефталат, 
полиакрилонитрил және акрилонитрил, полипропилен сополимерлері 
негізіндегі талшықты құрайтын полимерлер болып табылады. 

Химиялық (синтетикалық) талшықтар мен техникалық маталарды алу 
және қайта өңдеу үшін пайдаланылатын шикізат және қосалқы материалдар 
(полимерлер, термо - және жарық тұрақтандырғыштар, бояғыштар, 
майлағыштар, еріткіштер (диметилформамид, роданикалық натрий), 
антистатиктер, ағартатын, күңгірттейтін және басқа да қоспалар) қауіпсіздік 
талаптарына сәйкес келуге тиіс. 

Химиялық (синтетикалық) талшықтар мен техникалық маталардың 
санитарлық-химиялық көрсеткіштерін, физикалық және физика-химиялық 
қасиеттерін қарастырыңыз (2.2 және 2.3 кестелер) [33]. 
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2.2 кесте - Ауа және су ортасына зиянды химиялық заттардың бөлінуінің 
(қоныс аударуының) шекті жол берілетін деңгейлері 

№ 
Синтетикалық 
талшықтар мен 

маталар 

Анықталатын химиялық 
заттың атауы 

Сулы орта, 
(mg/dm3), 
не более 

Ауа ортасы, 
(mg/m3), 

көп емес 

1 Полиэфирлі 
Формальдегид 0,1 0,003 

Диметилтерефталат 1,5 0,01 
Ацетальдегид 0,2 0,01 

2 Полиамидті 
Формальдегид 0,1 0,003 
Капролактам 0,5 0,06 

Гексаметилиндиамин 0,01 0,001 

3 Полиакрил- 
нитрилді 

Формальдегид 0,1 0,003 
Акрилонитрил 0,02 0,03 

Диметилформамид 10 0,03 

4 Поливинил 
хлоридті 

Формальдегид 0,1 0,003 
Ацетон 0,01 0,35 
Бензол 0,01 0,1 
Толуол 0,5 0,6 

Винилхлорид 0,01 0,01 

5 Поливинилацетатты Формальдегид 0,1 0,003 
Винилацетат 0,2 0,15 

6 Полиолефинді Формальдегид 0,1 0,003 
Ацетальдегид 0,2 0,01 

7 Полиуретанды 
Формальдегид 0,1 0,003 
Этиленгликоль 1,0 1,0 
Ацетальдегид 0,2 0,01 

 
2.3 кесте- Химиялық (синтетикалық) талшықтар мен техникалық 
маталардың физикалық қасиеттері және физикалық-химиялық 
көрсеткіштері 
     Көрсеткіштің 
атауы 

Полиамидті 
талшық, 

техникалық 
мата 

Полиэфирлі 
талшық 

Полиакрилони-
трилді талшық 

Полипропилен 
талшығы 

Тығыздығы 20°С, 
кг/м 1130-1150 1130-1140 1120-1200 900-920 

Балқыту 
температурасы, °С 213-215 259-263 - 160-168 

Шынылау 
температурасы, °С - - 80-90 - 

Жұмсарту 
температурасы, °С - - 180-200 140-145 
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2.4 Химиялық талшықтарды сынау жөніндегі нормативтік 
құжаттама 
 

Мемлекетаралық стандарт МЕМСТ 32085-2013 химиялық 
(синтетикалық) талшықтар. Қауіпсіздік талаптары. 
 
2.4 кесте-Стандарттау, метрология және сертификаттау жөніндегі 
мемлекетаралық кеңес (2013 жылғы 6-7 маусымдағы № 43 хаттама) 
 

Елдің қысқаша атауы 
МК (ИСО 3166) 004-97 

бойынша қысқартылған атауы 

МК бойынша ел коды 
(ИСО 3166) 004—97 

Стандарттау жөніндегі 
Ұлттық органның 

қысқартылған атауы 
Әзірбайжан AZ Аз стандарт 

Армения AM Армения 
Республикасының 

Экономика Министрлігі 
Беларусь BY Беларусь 

Республикасының 
Мемстандарты 

Грузия GE Грузстандарт 
Қазақстан KZ Қазақстан 

Республикасының 
Мемстандарты 

Ресей RU Росстандарт 
…. …. …. 

 
Мемлекетаралық стандарт талшықты құрайтын полимерлер (полиамид 

6, полиэтилентерефталат, полиакрилонитрил, полипропилен) негізінде 
өндірілген техникалық, тоқыма, Медициналық және басқа да мақсаттағы 
химиялық (синтетикалық) талшықтарға және осы талшықтардан жасалған 
кордтық және техникалық маталарға қолданылады. [33] 

Стандарт химиялық (синтетикалық) талшықтар мен техникалық 
маталардың қауіпсіздік талаптарын белгілейді, негізгі санитарлық-
гигиеналық және физикалық-химиялық көрсеткіштер бойынша, өрт және 
жарылыс қауіпсіздігі талаптары бойынша, токсикологиялық және 
экологиялық сипаттамалар бойынша, сондай - ақ химиялық (синтетикалық) 
талшықтар мен техникалық маталарды өнеркәсіптік қолдану, сақтау, 
тасымалдау және кәдеге жарату қауіпсіздігі бойынша шынайы ақпаратпен 
қамтамасыз етуге арналған [6]. 

Жаңа өнімді сынау хаттамасын ресімдеу 
Бұл сынақтар әдетте хаттамада жазылады, онда мыналар болуы керек: 
- сынақ жүргізу күні және оның ұзақтығы, сынақ жүргізген 

қызметкерлердің лауазымы мен тегі; 
- сынақ әдістемесінің атауы және белгіленуі; 
- үлгілер мен параметрлер қасиеттері сипаттамаларының мәндерін, 

сынақтар кезінде шығарылатын жағдайлардың, әсер етулердің және жұмыс 
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істеу режимдерінің мәндерін, сондай-ақ осы сынақтардың дәлдік 
көрсеткіштерін қоса алғанда, осы сынақтардың мәндері. 

Сынақтардың деректері олар алынған нысанда және реттілікте 
тіркеледі. Алдын ала топтастыруға, деректерді дөңгелектеуге және жеке 
мәндерді алып тастауға жол берілмейді (2.4-сурет.). 

 
МЕМСТ 30292-96 «Тоқыма маталар. Жаңбырлату тәсілімен сынақ. 
МЕМСТ 29222-91 «Химиялық талшықтар мен аралас талшықтан 

алынған плащ маталар. Жалпы техникалық шарттар» 
8. Сынақ нәтижелері 

Бақыланатын көрсеткіштер атауы,  
өлшем бірліктері 

НД атауы, тарау, 
тармақ 

Сынақ нәтижелері МЕМСТ 
29222-91 
бойынша 
нормалар 

1 2 3 4 
 
Шикізаттық құрам 
10 смге жіп саны 

№1 үлгі  
МЕМСТ  ИСО 1833-
01 
МЕМСТ 3812-72 

 
мақта – 36.9; ЭЕ-
63,1 
негіз – 454 
арқау – 232 
 

 
.... 
.... 
.... 

Беттік тығыздығы, г/м, кв 
Өлшемі 50*200 мм мата бетінің  
жыртылу жүктемесі, Н 

МЕМСТ 3811-72 
МЕМСТ 3813-72 

209,8 
негіз – 1440,1 
арқау – 721,0 

.... 
392 
245 

Тарту кезіндегі ұзару, % 
 

МЕМСТ 3813-72 негіз – 15,5 
арқау – 16,7 
 

.... 

.... 

Беті бойынша тозуға төзімділік, циклдар 
Жылжуға төзімділік, кгс 
Дымқыл өңдеуден кейін өлшемдердің 
өзгеруі, % 
 

МЕМСТ 18976-73 
МЕМСТ 22730-97 
МЕМСТ 30157-95 

8810 
арқау – 4,2 
негіз – 1,5 
арқау – 0,9 
 

.... 
3,5 
2,0 
.... 

Суға қарсылығы 
Бос формальдегидтің болуы, мкг/г 
Бояудың төзімділігі, балл,к 
-№1 жууға 
- терге 
- құрғақ үйкелуге 
 

МЕМСТ 30292-96 
МЕМСТ 25617-83 
 
МЕМСТ 9733-4-83 
МЕМСТ 9733.6-83 
МЕМСТ 9733.27-83 

70 
анықталмады 
 
4/4-5 
4-5/4-5 
-/4 

 
 
ОК үшін 
4/3 
4/3 
-/3 

Сынақ хаттамалары сынақ өткізілген үлгілерге ғана таралады. 
 

2.4 сурет - Химиялық талшықтардан жасалған бұйымды сынау 
хаттамасының мысалы 

 
Өнімді әзірлеу және өндіріске қою екі кезеңнен тұрады – өнімді әзірлеу 

және оны өндіріске қою. 
Техникалық тапсырма өнімді әзірлеу үшін негізгі бастапқы құжат 

болып табылады. Онда өнімге қойылатын техникалық-экономикалық 
талаптар, әзірлеу нәтижелерін беру және қабылдау тәртібі болуға тиіс. 
Пайдалану адам денсаулығына, қоршаған ортаға зиян келтіруі мүмкін 
өнімдерге қауіпсіздік талаптары болуы керек. 
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Техникалық тапсырманы әзірлеуді әзірлеуші кәсіпорын жүзеге 
асырады және Тапсырыс беруші кәсіпорын бекітеді. 

Техникалық тапсырманың әрекеті қабылдау комиссиясының актісі 
бекітілгеннен кейін аяқталады. 

Егер ТТ-техникалық тапсырмада өнімді дайындау мен игеруге 
немесе шығаруға қойылатын талаптар қамтылса-оның әрекеті осы 
жұмыстарды орындағаннан кейін аяқталады. 

Алдын ала сынақтар өнім үлгілерін қабылдау сынақтарына ұсыну 
мүмкіндігін айқындау мақсатында жүргізіледі. 

Алдын ала сынақтардың нәтижелері алдын ала сынақтардың 
хаттамасында (актісінде) көрсетіледі. Алдын ала сынақтардың оң 
нәтижелері өнімнің тәжірибелік үлгісін (тәжірибелік партиясын) қабылдау 
сынақтарына ұсыну үшін негіз болып табылады. 

Тәжірибелік үлгіні (тәжірибелік партияны) қабылдау сынақтары 
міндетті болып табылады және оларды, әдетте, тәжірибелік үлгіні 
дайындаушы кәсіпорында немесе онда өндіріс болған жағдайда әзірлеуші 
кәсіпорында жүргізеді. Тәжірибелік үлгіні (тәжірибелік партияны) қабылдау 
сынақтарын Тапсырыс беруші тағайындайтын қабылдау комиссиясы 
жүзеге асырады. Тапсырыс берушінің өкілі комиссия төрағасы болып 
табылады. 

Комиссия құрамына Тапсырыс берушінің өкілдері, әзірлеуші 
кәсіпорынның және дайындаушы кәсіпорынның өкілдері кіреді. Қажет 
болған жағдайда Комиссия құрамына басқа кәсіпорындардың өкілдері, осы 
саладағы мамандар, сондай-ақ адамдардың қауіпсіздігін, денсаулығын және 
табиғатты қорғауды қадағалауды жүзеге асыратын органдар енгізілуі мүмкін. 

Әзірлеуші кәсіпорын қабылдау сынақтарына мыналарды ұсынады: 
- тәжірибелік үлгілер (тәжірибелік партия); 
- бекітілген ТТ-техникалық тапсырма; 
- сынақ бағдарламасы 
- алдын ала сынақ хаттамасы. 
Қабылдау сынақтарының нәтижелері бойынша комиссия акт жасайды. 
Қабылдау сынақтарының актісі жалпы жағдайда мыналарды 

қамтиды: 
- өнімнің тәжірибелік үлгісінің құрамы мен жиынтығының техникалық 

құжаттамаға сәйкестігін тексеру нәтижелері 
- орындалу толықтығын көрсете отырып, сынақ бағдарламасы мен 

әдістемесіне сәйкес бұйымдардың тәжірибелік үлгісін сынаудың деректері 
мен нәтижелері (хаттамалары) 

- сынақ нәтижелерінің тәжірибелік үлгісінің сапа көрсеткіштерін 
бағалау және осы көрсеткіштердің ТТ - техникалық тапсырманың, 
стандарттардың және басқа құжаттардың талаптарына сәйкестігі [6]. 
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Модуль бойынша қорытындылар 
 
1. Химиялық талшықтар өндірісіндегі жабдықтың сенімділігі мен ұзақ 

мерзімділігін арттыру жабдықтың негізгі түйіндері мен механизмдерінің 
өмірлік циклінің барлық кезеңдерінде Жабдықтың сенімділігін қамтамасыз 
етудің кешенді жүйесін құру және енгізу қажеттілігімен байланысты. 

2. Химиялық (синтетикалық) талшықтардың сапасына, сондай-ақ 
олардың қауіпсіздігін қамтамасыз етуге, буып-түюге, таңбалауға, өндірістік 
бақылауға, бағалау рәсімдеріне, оларды сынау әдістеріне қойылатын 
талаптар мемлекеттік стандарттармен және басқа да нормативтік 
құжаттармен регламенттелген. 

 
Практикалық жұмыстар 
 
Пайдалану кезінде оның техникалық жай-күйінің параметрлерін 

өзгерту бойынша жабдықтың қалдық ресурсын талдау 
 
Теориялық мәліметтер: 
Өнімнің беріктігінің негізгі көрсеткіші қызмет мерзімі мен ресурсы 

болып табылады. 
Машиналардың техникалық жағдайын болжау теориясы осы процестің 

уақытынан бұрын жабдықтың күйін өзгерту сипаттамаларын анықтауға 
арналған ережелер мен әдістердің жиынтығын білдіреді. 

Болжау әдістері болашақта элементтің күйін белгілі бір қателікпен 
білуге, атап айтқанда машинаның істен шығу сәтін анықтауға, жабдықтар 
мен қондырғылардың қауіпсіз жұмыс уақытын анықтауға мүмкіндік береді. 

Өнімнің тозуына байланысты ресурстың төмендеу себептері оларды 
жобалауға жүйелі тәсілдің болмауының, сондай-ақ өнімнің өмірлік циклінің 
барлық кезеңдерінде метрологиялық сапаны бақылау жүйесінің тиімсіз 
жұмысының салдары болып табылады. Сонымен қатар, негізгі себептердің 
бірі – технологиялық объектінің (процестің) және құрылғы орналасқан 
ортаның деструктивті әсері. 

 
Есептеуге бастапқы деректер: 
БН-3,2-22 типті кептіргіштер (сурет. 2.5) коррозиялық-эрозиялық 

тозуға ұшырайды. 
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1-корпус, 2-тірек станциясы, 3-тірек бандпж, 4-қозғалтқыш, 5-редуктор, 

6-жетекті беріліс, 7-тісті тәж, 8-ыстық ауа беру. 
L=22м; D=3,2 м; S=20 мм 

(кептіргіштің ұзындығы-кептіргіштің диаметрі-барабан қабырғасының 
қалыңдығы) 

 
2.5 сурет- Барабан кептіргішінің схемасы 

 
Кептіргіштердің көрсетілген түрі үшін қолданылатын 3-баптың орнына 

тоттануға төзімді материалды таңдау мақсатында НИИХиммаш ұйымы бір 
жылдан астам пайдаланылған барабанның ернеуін жаймалауда кептіргіш 
барабаны қабырғаларының қалдық қалыңдығын өлшеуді қамтитын ғылыми-
зерттеу жұмысын орындады). [34] 

 
Зақымдану тереңдігінің статистикалық сипаттамалары 2.5-кестеде 

келтірілген, мұндағы N-учаскедегі өлшеу саны; 
- тереңдіктің орташа мәні;  

b -орташа квадраттық ауытқу,  
Vn-вариация коэффициенті. 
 

2.5 кесте- Барабанның зақымдану тереңдігінің статистикалық сипаттамасы 

Учаске нөмірі Статистикалық сипаттамалары 
N , мм b,мм Vn 

1 16 1,56 1,02 0,7 
2 26 1,17 0,73 0,62 
3 16 1,35 0,93 0,69 
4 22 3,1 1,47 0,47 
5 21 2,4 1,1 0,46 

 
2.6-суреттегі нүктелердің орналасуы барабанның айналасында да, 

ұзындығында да қабырғаның бұзылуының біркелкі еместігін көрсетеді. 
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2.6 сурет-сызба: а) кептіргіш барабанының жаймасында қабырғаның 
қалдық қалыңдығын өлшеу нүктелерінің орналасуы; б) l барабанының 
ұзындығы бойынша h коррозиялық-эрозиялық тозу тереңдігінің таралуы. 

 
мұндағы L-шикізатты тиеу жағынан жиектің шетінен қашықтық.  

тереңдігі b0-biайырмасы бойынша анықталды (мұндағы b0 - барабан 
қабырғасының бастапқы қалыңдығы 20 мм.қабырғаның қалдық қалыңдығы 
«Кварц-6» ультрадыбыстық қалыңдық өлшегішімен анықталды. 

 
Бұл біркелкілік жергілікті «ағын параметрлерінің векторы (газдың 

температурасы мен құрамы, шикізат бөлшектерінің жылдамдығы мен 
концентрациясы) - барабан бетінің бөлімі» жүйелерінің стохастикалық 
қасиеттерімен де, барабанның ұзындығы бойымен ағынның физика-
химиялық құрамының өзгеруімен де түсіндіріледі (қозғалыс кезінде ылғал 
шикізаттан 3-7% - ға дейін буланып, рН=24-ке дейін қышқылданады). 

Концентратты тиеу орнынан әр түрлі қашықтықта барабан 
қабырғаларының зақымдану (коррозия, тозу) тереңдігіндегі 
айырмашылықтардың маңыздылығын анықтау үшін қашау беті бес аралас 
учаскеге бөлінген. Тексеру студенттің критерийі бойынша жүргізілді. 

Есептеуді орындау үшін жабдықтың шекті күйінің өлшемдерін және 
шекті күйдің басталу сәтіне келтірілген зақымдану тереңдігін бөлу 
параметрлерін анықтау қажет. 

Кептіргіш барабанының шекті жай-күйінің өлшемі жалпы ауданнан 
5%, яғни hn=10 мм, b =0,05 құрайтын бетіндегі қабырға қалыңдығының 10 
мм-ге (бастапқы қалыңдығы 20 мм) дейін азаюы болып табылады. 

Зақымдану тереңдігін бөлу параметрлері VH, h ең үлкен бұзылумен 
расталған учаске үшін алынатын формула бойынша келтірілген вариация 
коэффициенті арқылы анықталады. 
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мұндағы Vhi-беттің i-учаскесіндегі тереңдіктің өзгеру коэффициенті: ni -
беттің i-учаскесіндегі тереңдікті өлшеу саны. 

 
Үлестіру параметрлерінің мәндері Кв=0,897, b=f(Vn)=3,3. 
Барабанның есептелген орташа ресурсы: 
 

i

ii
p
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KhT 1
)ln(

  
 
(2.3) 

 

летTp 35,2
)05,0ln(47,2

897,010
3,8

1 


  

 
мұндағы с-коррозияның орташа жылдамдығы, мм/г 
 
Күтілетін қызмет мерзімі (ресурс) дәстүрлі түрде коррозияның орташа 

жылдамдығымен анықталады: 
 

Тр=hn/c 
 

(2.4) 

Тр=10/2,74=3,65 лет 
 
Бұл кептіргіштердің төмен қызмет ету мерзімі материалдың коррозияға 

төзімділігінің 3 – баптың пайдалану шарттарына сәйкес келмеуіне 
байланысты және жабдықтың қызмет ету мерзімін арттыру үшін 
кептіргіштердің барабандарын және олардың ішкі құрылғыларын-
саптамаларды жасау үшін төзімді материалдарды пайдалану ұсынылуы 
мүмкін. 

 
Химиялық талшықтарды сынақтан өткізу 
 
Ацетат талшықтарын алу үшін целлюлоза сірке қышқылы 

эфирлерін, шикізатты сынақтан өткізіңіз. 
 
Теориялық мәліметтер: 
Целлюлоза сірке қышқылы эфирлері ацетат талшықтарын алу үшін 
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бастапқы шикізат болып табылады. 
Целлюлоза триацетаты (бастапқы ацетат) реакция арқылы алынады: 

 
[С6Н7О2(ОН)3]n+3n(СН3СО)2О[C6H7O2(OCOCH3)3]n + 3nCH3COOH     (2.5) 

 
Ацетонда еритін бос гидроксил топтарының белгілі бір саны бар 

целлюлоза ацетатын алу үшін целлюлоза триацетатын ішінара жуу 
керек.Мұндай өнім қайталама ацетат немесе диацетат деп аталады. 

 
 [C6H7O2(OCOCH3)3]n+nхH2O[C6H7O2(OH)х(OCOCH3)3-х]n + хnCH3COOH (2.6) 

 
Талшықтың сапасы көбінесе целлюлоза ацетаттарының синтезі мен 

қасиеттеріне байланысты. 
Ацетаттардың жарамдылығын сипаттайтын негізгі көрсеткіштер 
талшықтарды өндіруге арналған целлюлоза: полимерлеу дәрежесі, 

төмен молекулалы фракциялардың құрамы, этерификация дәрежесі, 
ыстыққа төзімділік, қышқылдық, күл және концентрацияланған 
ерітінділердің қасиеттері. 

Ацетатты жіпке арналған целлюлоза ацетаттарына қойылатын 
техникалық талаптар сапа көрсеткіштеріне сәйкес 2.6-кестеде көрсетілген. 

 
2.6-кесте –Целлюлоза ацетаттарына қойылатын техникалық талаптар 

№ 
п/п 

Көрсеткіштер Көрсеткіштердің 
сипаттамасы 

1 Сыртқы түрі Аморфты немесе 
түйіршіктелген ақ 
бөлшектер 

2 Этерификация дәрежесі / байланысқан 
сірке қышқылының массалық үлесі 

Целлюлоза триацетаты: 
290/61,3-61,8 төмен емес 

3 Ыстыққа төзімділік, төмен емес, оС 210 
4 Судың массалық үлесі, %, артық емес 4 
5 Қыздырудан кейінгі массалық үлесі, %, 

артық емес 
0,1 

 
Бұл әдіс кептіру шкафындағы тұрақты массаға кептіру кезінде 

целлюлозадан алынған ылғалдың мөлшерін анықтауға негізделген. 
Реактивтер мен аспаптар: целлюлоза диацетаты немесе триацетаты; 

бюкс; кептіру шкафы; аналитикалық таразылар. 
Талдау барысы 
Алдын ала өлшенген екі бокста 0,0002 Г дейінгі дәлдікпен өлшенген 

целлюлоза ацетатының ілгіштері (шамамен 10 г) алынады, содан кейін олар 
Т=105-110 °С температурада кептіру шкафына ашық орналастырылады. 
Кептіру аяқталғаннан кейін шкафтан шығармай, ілулі тұрған бюкс 
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қақпақпен жабылады, эксикаторға ауыстырылады, салқындатылады және 
өлшенеді. 

Ылғал мөлшері (W, %) формула бойынша есептеледі: 

gg
ggW





1

21 )(
 

 
2.3) 
 

мұндағы g1-кебуге дейінгі ілмегі бар бюкс массасы, г; 
g2-кептіру посылкасының ілмегі бар бюкс массасы, г; 
g-бюкс массасы, г. 
 
Ацетат топтарының құрамын анықтау (целлюлозаны 

этерификациялау дәрежесі) 
 
Бұл әдіс целлюлоза сірке қышқылы эфирін алкогольдің қатысуымен 

сілтінің титрленген ерітіндісімен сабындауға және реакцияға түспеген 
сілтінің артық мөлшерін кейіннен титрлеуге негізделген. 

Реактивтер мен аспаптар: этанол, 0,5 н сілті ерітіндісі, 0,5 н НС1 
ерітіндісі, 0,1 н сілті ерітіндісі; конустық колба 250 мл, бюретка, Су 
моншасы. 

Талдау барысы 
0,7 г кептірілген целлюлоза триацетатының ілмегі (өлшеу дәлдігі 

0,0002 г) колбаға салынып, 20 мл этил спиртін қосады және колбаны 
хлоркальцті түтігі бар тығынмен жабады. Содан кейін целлюлоза 
триацетатының жақсы ісінуі үшін колбаны су ваннасында 30 минутқа қояды 
(55-60 °c). Шамның мазмұны кейде шайқалады. 30 минуттан кейін 20 мл 0,5 
н каустикалық натрий ерітіндісі буреткадан колбаға құйылады және мезгіл-
мезгіл шайқалып, тағы 5 минут қызады. Осыдан кейін, сабындауды аяқтау 
үшін колба бөлме температурасында 24 сағатқа қалдырылады, содан кейін 
ерітінді түссізденгенге дейін фенолфталеиннің қатысуымен 0,5 н тұз 
қышқылының ерітіндісімен оттитирленеді. Осыдан кейін 4 мл 0,5 н тұз 
қышқылының ерітіндісін қосып, колбаның мазмұнын 5 минут шайқаңыз. 

Сонымен қатар, сол жағдайларда "бос тәжірибе"өткізіледі. 
Қосылған сірке қышқылының құрамы (а,%) теңдеу бойынша 

есептеледі: 
     

g
KVVKVVA 10003,05/ 23211 

  
2.4) 

мұндағы V –«бос сынаманы» титрлеуге жұмсалған тұз қышқылы 
ерітіндісінің 0,5 н көлемі, мл; 

V1-жұмыс сынамасын титрлеуге жұмсалған тұз қышқылы ерітіндісінің 
0,5 н көлемі, мл; 

V2 - "бос сынаманы" титрлеуге жұмсалған күйдіргіш натрий 
ерітіндісінің О,1 н көлемі, мл; 

V3-жұмыс сынамасын титрлеуге жұмсалған күйдіргіш натрий 
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ерітіндісінің 0,1 н көлемі, мл; 
K1-тұз қышқылы ерітіндісінің 0,5 н титріне түзету коэффициенті; 
К2-күйдіргіш натрий ерітіндісінің 0,1 н титріне түзету коэффициенті; g-

целлюлоза ацетатын ілу, г ; 
0,03-1 мл 0,5 н күйдіргіш натрий ерітіндісіне сәйкес келетін сірке 

қышқылының мөлшері (г). 
 
Байланысқан сірке қышқылының құрамы бойынша целлюлозаның 

этерификация дәрежесін анықтауға болады-целлюлозаны этерификациялау 
кезінде сірке ангидридімен әрекеттесетін целлюлоза макромолекуласының 
100 буынындағы гидроксил топтарының саны. 

 
Этерификация дәрежесі (γ) формула бойынша есептеледі: 

A
A




436000

100162  
2.5) 

 
мұндағы 43, 60 және 162 – ацетил радикалының, сірке қышқылының 

және целлюлозаның мономер байланысының молекулалық массалары. 
 
Бақылау сұрақтары: 
 
1. Технологиялық жабдықты сынау мақсаты. 
2. Химиялық талшықтар өндірісінде машиналар мен жабдықтарды 

пайдалану ерекшеліктері. 
3. Ыдыстар мен құбырлардың герметикалығын сынау. 
4. Жабдықты акустикалық-эмиссиялық бақылау әдісі. 
5. Пневматикалық және гидравликалық сынақтарды жүргізу кезіндегі 

қауіпсіздік техникасы. 
6. Жабдықты техникалық диагностикалау кезеңдері. 
7. Иіру өндірісінің сорғы-мөлшерлегіштерінің сенімділігін бағалау. 
8. Машиналар мен жабдықтардың жұмыс ресурсының төмендеу 

себептері. 
9. Химиялық талшықтар өндірісіндегі машиналар мен жабдықтардың 

сенімділігін арттыру әдістері. 
10. Қандай жағдайларда химиялық талшықтар өндірісінде жаңа өнім 

сыналады? 
 

  



136

  
 

Қосымша әдебиет тізімі 
 

1. Никитенко Н. Ф., Миньков Д. В., Башкиров О. М., Долгих В. В., 
Седин.Е. Б. Повышение надежности устройств дозирования прядильных 
машин на основе контроля характеристик подачи полимерных растворов. 
//Известия ВУЗов. СевероКавказский регион. Технические науки, 2012 № 2. 

2. Прошков А. Ф. Машины для производства химических волокон. 
Конструирование, расчет и проектирование. - М.: Машиностроение, 1974 ж. 

3. СНиП 3.05.09- Технологическое оборудование и трубопроводы. 
4. РД 26.260.004-91 Руководящий документ. Методические 

указания.Прогнозирование остаточного ресурса оборудования по изменению 
параметров его технического состояния при эксплуатации 

5.  «Қауіпті өндірістік объектілердегі өнеркәсіптік қауіпсіздік туралы» 
No314-II 3.04.2002ж. Қазақстан Республикасының Заңы. 

6. ГОСТ 32085-2013 Волокна химические (синтетические). 
Межгосударственный стандарт.Требования безопасности. 

 



137

  
 

3 ТАРАУ. ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ПРОЦЕСТЕРДІ ЖОБАЛАУ ЖӘНЕ 
МОДЕЛЬДЕУ 

 
Мақсаты: 
Осы модульден өткеннен кейін білім алушы: 
1. Технологиялық процестер мен жаңа өнімдерді модельдеу мен 

жобалаудың ұйымдастырушылық және техникалық шараларына қатысу. 
2. Химиялық өнеркәсіп процестері мен аппараттарын жобалау 

негіздерін, иіру өндірісінің құрылымдық және технологиялық есептеулерінің 
әдістемесін, модельдеу түрлерін, процестің математикалық моделін құру 
функциялары мен әдістерін меңгеру. 

3. Химиялық процестердің оңтайлы параметрлерін анықтау, иіру 
өндірісінің процестері мен аппараттарының технологиялық және 
құрылымдық есептеулерін орындау, бағдарламалық жасақтаманы қолдана 
отырып технологиялық процестерді модельдеу, Химиялық талшықтар 
өндірісі жобасының графикалық бөлігін жасау. 

 
Осы модульде ұсынылған тақырыптар: 
3.1 Сұйықтықтар мен газдарды жылжыту үшін сорғы және 

компрессорлық жабдықты таңдау. 
3.2 жылу алмасудың практикалық мәселелерін шешу үшін жылу алмасу 

аппараттарының типтік нұсқаларын таңдау. 
3.3 ең көп таралған масса алмасу процестерін жүргізу үшін байланыс 

құрылғыларының конструкцияларын таңдау. 
3.4 иіру технологиялық процесін жүргізудің оңтайлы шарттары. 
3.5 химиялық талшықтарды өндіру жобасын графикалық ресімдеу. 
3.6 технологиялық процестердің математикалық модельдерін талдау. 
 
Шолу 
«Химиялық талшықтар өндірісі» мамандығы бойынша Техник-

технолог жабдықты мақсаты бойынша сәйкестендіруге, оның құрылысы мен 
жұмыс принципін білуге, технологиялық процесті жүргізу кезінде жабдықтар 
мен коммуникацияларды қауіпсіз пайдалануды қамтамасыз етуге, сондай-ақ 
технологиялық процестерді модельдеу мен жобалаудың ұйымдастырушылық 
және техникалық іс-шараларына қатысуға тиіс. 

«Технологиялық процестерді жобалау және модельдеу» модулін 
зерделеу нәтижесінде білім алушылар технологиялық процесс шарттарынан 
жабдықты іріктеуді жүргізе білуі, өндірісті қарқындату мақсатында 
аппаратураны жобалау және қайта жаңарту негіздерін қолдана білуі, сондай-
ақ өндірістің негізгі сатыларын модельдеу негіздерін білуі тиіс. 
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Кәсіби терминдер 
 

Тұтқырлық 
Ньютондық емес сұйықтық 
Гидростатикалық қысым 
Паскаль Заңы 
Жұмыс қысымы 
Шартты қысым 
Орнату қысымы 
Сұйықтық ағыны 
Тірі қима 
Суланған периметр сұйықтығы 
Жылу беру 

Гидравликалық (эквивалентті) 
радиус 
Гидравликалық (баламалы) 
диаметрі 
Ламинарлық ағын 
Турбулентті ағын 
Ұқсастық критерийлері 
Рейнольдстың сыни саны 
Құбыр диаметрі 
Бернулли теңдеуі 

 
Қажетті оқу материалдары 
Жазу керек-жарақтары (қалам, қарындаш), сызғыш, протектор, 

өшіргіш, ватман. 
Қазіргі заманғы оқу материалдары: компьютер, электрондық ресурстар, 

цифрлық электрондық материалдар, оқыту бағдарламалары және т.б. 
 
Алдын ала талаптар 
Білім алушы жоғарыда көрсетілген өндірісті жобалау мәселелерін 

табысты зерделеу үшін "химиялық талшықтар өндірісі" мамандығы бойынша 
үлгілік оқу жоспарына сәйкес техник-технолог біліктілігінің "иіру өндірісінің 
технологиялық процесін басқару және бақылау" және "технологиялық 
жабдықтар мен жаңа өнімдерді сынау"алдыңғы кәсіби модульдерін меңгеруі 
қажет. 

Осылайша, техник-технолог химия өнеркәсібінің процестері мен 
аппараттарын жобалау негіздерін, өндіріс жағдайында технологиялық 
процестерді жобалаудың ұйымдастырушылық және техникалық шараларына 
қатысу үшін иіру өндірісінің құрылымдық және технологиялық 
есептеулерінің әдістемесін меңгеруі тиіс. 

 
Кіріспе 
Қандай да бір аппаратты технологиялық схемаға орнату алдында: 
1. Процестің физика-химиялық негіздерін зерттеу; 
2. Процестің өзін математикалық және физикалық модельдеу. 

Модельдің нақты объектіге сәйкестігін анықтау; 
3. Өндірістің материалдық және жылу балансын жасау; 
4. Жобаланған аппараттың құрылымдық есебі. Стандартты 

құрылымдық элементтерді таңдау; 
5. Қосалқы жабдықты есептеу және таңдау. 
Осылайша, белгілі бір жабдықты таңдаудан бұрын ондағы процестерді 

мұқият зерттеу қажет. Жабдықты ұтымды пайдалану мүмкін емес, ол қандай 
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принциптерге сәйкес таңдалғанын, оның әр құрылымдық элементі қандай рөл 
атқаратынын білмейді. 

Химиялық өндірістің процестері мен аппараттарын зерттеу сыртқы 
гетерогенді процестердің ұқсастығын анықтау негізінде құрылады, өйткені 
олардың саны әр түрлі комбинацияларда қайталанып, жиырмаға жетеді. Дәл 
осындай әдіс құрылғыларды зерттеуде қолданылады. 

Процестердің жылдамдығын анықтайтын заңдарға байланысты 
процестердің келесі түрлері бөлінеді: 

 
3.1-кесте -Негізгі процестер мен аппараттардың жіктелуі 

Процесс түрі Қолданылатын физикалық 
заңдар 

Примеры процессов Қолданылат
ын 
аппараттар 

Гидромеханика
лық 

Процестің жылдамдығы 
гидродинамика заңдарымен 
анықталады-Сұйықтықтар мен 
газдардың қозғалысы туралы 
ғылым. 

Сұйықтарды жылжыту, 
газдарды қысу және 
жылжыту, сұйық және 
газды гетерогенді 
жүйелерді бөлу, 
араластыру. 

Сорғылар, 
компрессорл
ар, 

Жылу Жылдамдық жылу беру 
заңдарымен анықталады-
жылуды тарату әдістері 
туралы ғылым және жылу 
беру жүзеге асырылатын 
гидродинамикалық 
жағдайларға 
(жылдамдықтарға, ағым 
режимдеріне) байланысты. 

Қыздыру, салқындату, 
булану және бу 
конденсациясы. 

Жылу 
алмастырғы
штар,буланд
ыру 
аппараттары 

Масса алмасу Процестің жылдамдығы ең 
баяу шектеу сатысымен - 
таратылған заттың 
диффузиясымен анықталады. 

Абсорбция, айдау 
(ректификация), 
экстракция, 
кристалдану, 
адсорбция, кептіру 

Ректификац
иялық және 
абсорбциял
ық 
колонналар 

Химиялық 
(реакциялық) 
процестер 

Процестің жылдамдығы 
Химиялық кинетика 
заңдарымен анықталады. 

Заттардың түрленуіне 
байланысты әртүрлі 
химиялық процестер 

Химиялық 
реакторлар 

Механикалық 
процестер 

Қатты денелер 
механикасының заңдарымен 
сипатталған. 

Қатты заттарды 
ұнтақтау, тасымалдау, 
сұрыптау (жіктеу) және 
араластыру. 

Түрлі 
конструкция
лы 
транспортер
лер, 
ұсатқыштар 

 
 
Кез-келген технологиялық процесс, әдістердің айырмашылығына 

қарамастан, белгілі бір класстағы жабдықта жүретін өзара байланысты типтік 
технологиялық кезеңдер сериясы болып табылады. 
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Химиялық талшықтарды өндіру процестері көбінесе айтарлықтай 
күрделі және көбінесе гидродинамикалық, жылу, масса алмасу (диффузия) 
процестерінің тіркесімі болып табылады. Шын мәнінде, курс Химиялық 
талшықтар өндірісінің теориялық негізі болып табылады, бұл процесті 
талдауға және есептеуге, оңтайлы параметрлерді анықтауға, оны жүргізуге 
арналған жабдықты жасауға және есептеуге мүмкіндік береді. 

 
3.1 Сорғы және компрессорлық жабдықтың құрылымы мен жұмыс 

принципі 
 
3.1.1 Сұйықтықтың физикалық қасиеттері 
 
Сұйықтықтың кейбір физикалық қасиеттерін қарастырыңыз (3.2-кесте) 
 
3.2 кесте - Сұйықтықтардың физикалық қасиеттері 

Атауы Физикалық 
мағынасы 

Өлш.бірл. Формула Түсіндірмесі 

Тығыздық Оның 
көлемінің 
бірлігінде 
орналасқан 
сұйықтық 
массасы 

, кг/м3 

V
m

  Біртекті дененің 
тығыздығын немесе 
гетерогенді дененің 
орташа тығыздығын 
анықтау. 

RT
PM


 

Үлкен немесе аз 
дәлдікпен газдардың 
тығыздығын идеалды 
газдар үшін күй теңдеуі 
негізінде есептеуге 
болады 

RT
M
mPV   

P
T

T
PVV 

0

0
0  

немесе 

T
P

P
T


0

0
0  

Қалыпты жағдайда 
газдың тығыздығы 
анықталады:





2738314

101325M
RT
PM

4,22
M

  
мұнда 22,4-
Авогадро саны 

Қалыпты жағдайлардан 
нақты жағдайларға 
көлем мен тығыздықты 
қайта есептеу. 
Қалыпты жағдайлар 
Т=273 К, 
Р=101325 Па 
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3.2-кестенің жалғасы 
Салыстырм
алы 
тығыздық 

Зат 
тығыздығын
ың су 
тығыздығын
а қатынасы 

Жоқ Менделеев 
формуласы 

)20(20
44  tat 

 10С орташа 
температуралық 
түзету 

Стандартты 
салыстырмалы тығыздық 
– 

20
4

 бұл 200С кезінде зат 
тығыздығының 40С 
кезінде су тығыздығына 
қатынасы

 

Үлес 
салмағы 

Сұйықтық 
көлемі 
бірлігінің 
салмағы 

, Н/м3 

V
G

  

Мұнда G-сұйықтық 
салмағы, Н 
Масса мен салмақ 
қатынасы: 

gmG   
Салмақ пен 
тығыздық 
қатынасы: 

g   

Тамшы сұйықтықтардың 
тығыздығы мен меншікті 
салмағы серпімді 
сұйықтықтардың 
(газдардың) тиісті 
сипаттамаларына 
қарағанда едәуір жоғары. 

Үлес 
көлемі 

Дене 
массасының 
бірлігі 
алатын 
көлем 

v, м3/кг 

Vv   

 

Беттік 
керілу 

Тұрақты 
температура
да 
сұйықтықты
ң жаңа 
бетінің 
бірлігін 
қалыптастыр
у үшін 
жұмсалуы 
керек 
жұмыс. 

σ,Н/м      22 // мНммДж 
  

Оның бетінде 
орналасқан сұйық 
молекулалар 
сұйықтықтың ішіндегі 
молекулалардың 
тартылуын сезінеді, 
нәтижесінде 
сұйықтықтың ішіне 
бағытталған қысым 
пайда болады 

 
Нақты сұйықтық қозғалған кезде қозғалысқа кедергі келтіретін ішкі 

үйкеліс күштері пайда болады. Бұл күштер бір-біріне қатысты қозғалатын 
сұйықтықтың іргелес қабаттары арасында әрекет етеді. 

Тұтқырлық-сұйықтықтың бөлшектердің салыстырмалы қозғалысын 
тудыратын күштерге қарсы тұру қасиеті. 

Тұтқырлық сұйықтықтың жанасатын қабаттары арасындағы үйкелістің 
нәтижесі болып табылады, нәтижесінде бұл қабаттар әртүрлі жылдамдықпен 
қозғалады. 

Екі параллель көлденең пластиналардың арасында орналасқан 
сұйықтық қабатын елестетіп көріңіз. Жоғарғы тақтайшаны көлденең 
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жазықтықта тұрақты жылдамдықпен төменгіге қатысты жылжыту үшін сізге 
тұрақты тангенс күшін қолдану керек, өйткені тұтқыр сұйықтық мұндай 
қозғалысқа қарсылық көрсетеді. 

Үйкеліс күшін есептеу үшін әдетте Ньютон заңы қолданылады. 
Гидравликада сұйықтықтарды үш түрге жіктеуге болады: тамшылатып 

(сұйықтықтың өзі), серпімді (газдар) және ньютондық емес сұйықтықтар 
(Ньютон заңына бағынбау). 
 

    Сұйықтықтар 
 
 

Идеал (мүлдем 
сығылмайтын және 
бөлшектер арасында 
ішкі үйкеліс жоқ 
(тұтқырлық)) 

 
 
 
 
 
 
 
Тамшылық 
(сұйықтықтар) 

Р
е
а
л
ь
н
ы
е 

 

  Серіппелі 
(газдар) 

Ньютондық 
(пластикалық 
сұйықтықтар, ЖИА 
ерітінділері, 
суспензиялар, 
коллоидты ерітінділер) 

3.1 сурет – Сұйықтықтардың жіктелуі 
 

Ньютондық сұйықтықтар Ньютонның жалпыланған Заңын 
қанағаттандыратын сұйықтықтар деп аталады: 

 

n
wFТТР 


   (3.1)

 

 
мұндағы

n
w


 -қабаттар арасындағы қалыпты қашықтық бірлігіне келетін 

жылдамдықтың өзгеруін сипаттайтын жылдамдық градиенті. 
 - тұтқырлықтың динамикалық коэффициенті, Па*С 
Тиісінше, сұйықтықта көрсетілген қозғалыс болған кезде оның жеке 

қабаттары арасында жанама кернеулер пайда болады және болады (3.2-
сурет.). 
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3.2 сурет - Тұтқырлық сипаттамасына 

 
Т шамасының қабаттардың жанасу бетіне қатынасы арқылы белгіленеді 

және ішкі үйкеліс, сондай-ақ тангенс кернеуі деп аталады. Тиісінше, теңдеу 
келесі форманы алады: 

n
w




   
(3.2)

 

 
Тұтқырлықты өлшеу бірліктері: 
 

  










 






 


см

кг
м
с

с
мкг

м
сНсПа 222  

 
  










 






 


ссм

г
см

с
с
смг

см
сдинП 222  

 
Па*с және П (Пуаз) арасындағы арақатынас: 
 

1 Па*с=10 П 
 

Кинематикалық тұтқырлық дегеніміз-динамикалық тұтқырлықтың 
белгілі бір температурада берілген сұйықтықтың немесе газдың 
тығыздығына қатынасы: 












  

(3.3)
 

 
Кинематикалық тұтқырлықты өлшеу бірліктері: 
 











с
м2


 

 

 
с

смСтстокс
2

1
 

 

Ст
с

м 4
2

101  СтсСт 01,01 
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Сұйықтықтың тұтқырлығы температураның жоғарылауымен 
төмендейді, газдардың тұтқырлығы артады. Температураның тамшылы 
Сұйықтықтар мен газдардың тұтқырлығына әртүрлі әсері газдардың 
тұтқырлығы молекулалық-кинетикалық сипатқа ие, ал тамшылы 
сұйықтықтардың тұтқырлығы молекулалар арасындағы адгезия күштеріне 
байланысты [34]. 
 

3.1.2 Сұйықтықтар мен газдардың гидростатикасы мен 
гидродинамикасының негізгі теңдеулері мен заңдылықтары 

 
Химиялық талшықтар өндірісінде сұйықтықтар, газдар мен булардың 

құбырлар арқылы (немесе құрылғылар арқылы) қозғалысы, араластыру, 
Тұндыру, сүзу процестері кеңінен таралған, 

Барлық осы процестер гидромеханика заңдарымен сипатталады-
сұйықтықтың тепе-теңдігі мен қозғалысын, сондай-ақ сұйықтыққа 
толығымен немесе ішінара батырылған Сұйықтық пен қатты бөлшектердің 
өзара әрекеттесуін зерттейтін ғылым.  

Гидравлика гидромеханиканың ерекше жағдайы болып табылады және 
Гидромеханика және Гидростатика болып бөлінеді. 

 
Гидростатика негіздері. Химиялық талшықтар өндірісінде 

сыйымды жабдықты пайдалану және қызмет көрсету. 
 
Сыйымды жабдықты жобалау мен пайдаланудың теориялық негіздері 

гидростатика заңдарымен де анықталады – салыстырмалы тыныштық 
күйіндегі сұйықтықтардың тепе-теңдігін зерттейтін ғылым (қозғалатын 
сұйықтықта оның бөлшектері бір-біріне қатысты қозғалмаса-мысалы, 
қозғалатын цистернадағы сұйықтық) және абсолютті тыныштық (сұйықтық 
қозғалмайтын ыдыста). 

Гидростатика заңдары сұйықтық қысымындағы резервуарлардың 
құрылымдық элементтерінің беріктігін есептеу кезінде, басқа гидравликалық 
құрылғыларды есептеу және жобалау кезінде, сондай-ақ сыйымдылық 
жабдықтарына (реакторлар, контейнерлер, резервуарлар) қызмет көрсету 
кезінде қолданылады (3.3-сурет). 

 

 
 

3.3 сурет–Сыйымдылық құрылғысы 
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Сұйықтықтың қысымы. Конструкцияға қарамастан, жабдықты 
қауіпсіз пайдаланудың негізгі факторы аппараттағы ортаның қысымы болып 
табылады [34]. Сұйықтық оған батырылған дененің бетіне, сондай-ақ 
ыдыстың түбіне және қабырғаларына қысым жасайды. Бір бетіндегі 
сұйықтықтың қысымы гидростатикалық қысым немесе жай қысым деп 
аталады. 

Гидростатикалық қысым мынадай қатынасқа ие: 
 

р=Р/F (3.4) 
 

мұндағы Р-сұйықтықтың бетіне қысым күші F. 
 
Резервуардың түбіндегі сұйықтық қысымының күші резервуардағы 

сұйықтықтың салмағына тең. 
Р=FHρg (3.5) 

 
мұндағы F-ыдыс түбінің ауданы, м2; 
Н-сұйықтық бағанының биіктігі, м; 
g-ауырлық күшінің үдеуі, м / с2; 
ρ-сұйықтықтың тығыздығы, кг/м3. 
 
Ыдыстың түбіне гидростатикалық қысым: 
 

р=Hρg (3.6) 
  

Сұйықтықтағы гидростатикалық қысым оның қабатының биіктігіне 
пропорционал және бірдей тереңдікте сұйықтықтың барлық нүктелерінде 
бірдей мәнге ие. 

р=р0+ Hρg (3.7) 
 

(3.7) теңдеуі -гидростатиканың негізгі теңдеуі. Бұл теңдеу демалу 
сұйықтығының кез келген нүктесіндегі қысымды анықтауға мүмкіндік 
береді. 

Ыдыстың түбіндегі сұйықтық қысымының күші пішінге немесе 
көлемге байланысты емес, тек төменгі аймаққа және сұйықтық деңгейінің 
биіктігіне байланысты (3.4-сурет). 

 

 
3.4 сурет –Ыдыстың түбіне сұйықтық қысымының күші 
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Паскаль Заңы. Жабық ыдыста сұйықтыққа немесе газға сыртқы 
күштер шығаратын қысым сұйықтықтың және газдың әр нүктесіне барлық 
бағытта өзгеріссіз беріледі (3.5-сурет.). 

 

 
3.5-сурет – Паскаль заңына 

 
Қысым бірілктері арасындағы арақатынас 
1Н/м2=0,102*кгс/м2=10,2*10-6атм(кгс/см2)=10-5бар=705*10-3 мм. рт. ст. 
1бар=10,2*103кгс/м2=1,02атм(кгс/см2)=105Н/м2=750 мм. рт. ст. 
1атм=10000кгс/м2=98,1*103Н/м2=0,981бар=735,6 мм.рт. ст. 

 
Сыйымды аппаратураның құрылымы. Ыдыстық жабдық шикізатты, 

өнімдерді және өндірістің жартылай өнімдерін сақтауға арналған 
резервуарлармен, араластыратын құрылғылармен, Шығыс 
сыйымдылықтарымен, полимерлер түйіршіктерінің бункер-
салқындатқыштарымен, бункер араластырғыштармен және басқа да 
жабдықтармен жарақталған полимерлерге қоспаларды дайындауға арналған 
тік, цилиндрлік араластырғыштармен ұсынылған[34]. 

Резервуардың және басқа сыйымды жабдықтардың көлемінің 
ұлғаюымен, көлем бірлігіне металдың нақты шығыны азаяды, олар 
резервуарлардың көлемін барынша арттыруға тырысады. 

Резервуарлар цилиндрлік (тік және көлденең (3.6-сурет.). 
 

  
1-қабырға; 2 - түбі; 3-шатыр; 4-баспалдақ; 5-шатырдағы алаңдар мен 

қоршаулар; 6-көбік генераторларының алаңдары мен баспалдақтары; 7-
найзағай қабылдағыштар; 8-қабырғадағы люктер мен келте құбырлар; 9-
шатырдағы люктер мен келте құбырлар. 

 
3.6 Сурет - Цилиндрлік резервуар 
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Пайдаланылатын тік цилиндрлік резервуарлардың көлемі 25-тен 
100000 м3-ке дейін ауытқиды. 

Жердегі Болат цилиндрлік тік резервуар келесі түйіндер мен 
бөліктерден тұрады: 

1. Резервуар корпусы. 
Қабырғаның қалыңдығы резервуардың биіктігінде өзгереді. Ең төменгі 

белдеу максималды қалыңдығына ие. 
2. Резервуардың төбесі 
Металл қалқаннан жиналады. 
3. Резервуардың түбі. 
Қалыңдығы 8 мм-ге дейінгі парақтардан жасалған дәнекерленген құм 

төсемінде орналасқан және орталықтан 2% - ға тең. Резервуарды жөндеуге 
дайындау кезінде сұйықтықты ағызу және кетіру үшін түбінің көлбеуі қажет. 
Резервуардың айналасында резервуардан көлбеу бетон соқыр аймақ бар. 

4. Жарық Люгі. Жөндеу жұмыстары алдында резервуардың ішкі 
көлемін жарықтандыруға және желдетуге арналған. 

5. Желдету құбыры. 
6. Тыныс алу клапаны. 
Резервуарда деңгей жинау кезінде газ-ауа қоспасын шығаруға және 

сұйықтық деңгейі төмендеген кезде резервуарға ауа енгізуге арналған. 
Деңгейдің өзгеруі резервуарды толтыру және босату кезінде пайда болады. 
Бұл резервуардың үлкен тыныс алуы деп аталады, сонымен қатар 
температура ауытқуы кезінде газ пайда болатын қоспаның температуралық 
кеңеюі мен қысылуы кезінде. Бұл резервуардағы кішігірім тыныс деп 
аталады. 

7. Өлшеу люгі. 
8. Люк-лаз. 
Резервуар корпусының төменгі белдеуінде орналасқан және аппаратқа 

қызмет көрсету үшін қызмет етеді [34]. 
Жұмыс қысымы: сақтандыру клапанының немесе басқа да 

сақтандыру құрылғыларының әрекеті кезінде қысымның рұқсат етілген 
қысқа мерзімді артуын ескерместен, жұмыс процесінің қалыпты өтуі кезінде 
туындайтын максималды артық қысым. 

Орнату қысымы: қауіпсіздік клапандары реттелетін қысым. 
Қауіпсіздік клапаны ашылатын жұмыс қысымы. 

Қысым шартты: стандартты түйіндердің, бөлшектердің, арматураның 
беріктігін есептеу кезінде қолданылатын 20°C температурада есептелген 
қысым. 

Егер сұйықтықтың үстіндегі қысым атмосферадан жоғары болса, онда 
сұйықтық артық қысымға ұшырайды: 
 

Рарт= Рабс–Ратм    (3.8) 
Рвак= Ратм –Рабс    (3.9) 
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Қысымды өлшеуге арналған құралдар (манометрлер, вакуумметрлер) 
жабық көлемнің ішіндегі абсолютті қысымды емес, абсолютті атмосфералық 
немесе барометрлік қысым арасындағы айырмашылықты көрсетеді. Бұл 
айырмашылық артық қысым деп аталады. 

 
Гидродинамика негіздері 
Гидродинамика-гидравликаның сұйықтықтардың қозғалыс 

заңдылықтарын зерттейтін және осы заңдардың практикалық инженерлік 
мәселелерді шешуге, мысалы, құбырларды жобалау мен пайдалану кезінде 
қолданылуын қарастыратын бөлігі (3.7-сурет.). 

 

 
 

3.7 сурет -Құбыр желілері 
 
Сұйықтық ағынының материалдық балансы 
Сұйықтық ағымындағы қозғаушы күш-бұл сорғылардың немесе 

компрессорлардың көмегімен немесе сұйықтық деңгейінің немесе 
тығыздығының айырмашылығынан пайда болатын қысым айырмасы (3.8-
сурет.). 

 
 

p
1
>p

2
 

 
3.8 сурет - Сұйықтық ағымындағы қысым күші 

 
Егер қозғалатын сұйықтықпен толтырылған кеңістіктің әртүрлі 

нүктелеріндегі жылдамдық пен қысым уақытқа байланысты болмаса, онда 
сұйықтықтың қозғалысы тұрақты болады, әйтпесе біз тұрақсыз қозғалыспен 
айналысамыз(3.9-сурет) 

 

 
3.9 сурет  – Ток түтікшесі 
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Ток түтігі-ΔF платформасы арқылы өтетін ток желілерінің жиынтығы. 
ΔF → 0 кезінде ток түтігі ток сызығына түседі. 

Тұрақты қозғалыс кезінде ток түтіктері өзгеріссіз қалады. 
Сұйықтық ағыны - әртүрлі жылдамдықпен қозғалатын элементар 

ағындардың жиынтығы 
Ағынның тірі қимасы-ток сызықтарының бағытына перпендикуляр 

жүргізілген ағынның қимасы. 
Ылғалданған периметр-қозғалатын ағынмен байланысатын канал 

периметрінің бөлігі (3.10-сурет). 
 

 
3.10 сурет – Қысымды және қысымсыз ағым  

 
Гидравликалық (эквивалентті) радиус - ағынның тірі қимасының 

ауданы F суланған периметріне қатынасы 
 

П
Fr   (3.10) 

 
Гидравликалық (эквивалентті) диаметр

  

П
Fd 4


 

(3.11) 

 
Гидравликалық радиус пен диаметр ұғымдары көлденең қиманың 

дөңгелек емес пішіні бар құбырлар (арналар) үшін гидравлика теңдеулерін 
қолдануға мүмкіндік береді. 

 
Сұйықтықпен толығымен толтырылған дөңгелек құбыр үшін: 
 

4
4

2

d
d

d

П
Fr 





 

 
 
(3.12) 

 
Ағын-бір уақытта ағынның тірі қимасы арқылы өтетін сұйықтық 

мөлшері. 
Уақыт бірлігіне құбырда ағып жатқан V, м3/с сұйықтық көлемі 

немесе көлемдік шығын сұйықтық ағынының теңдеуін құрайды: 
 

V = w*S
 

(3.13) 



150

  
 

Массалық жылдамдық W, кг/м2с-бұл уақыт бірлігіне ағынның 
көлденең қимасы арқылы өтетін сұйықтықтың мөлшері және оның қатынасы 
анықталады: 

W = 
S
G

 
(3.14) 

 
мұндағы G-сұйықтықтың массалық шығыны, кг / с 
 
Құбырдың ауыспалы қимасы жағдайында S1 қимасынан Ѕ2 қимасына 

өту кезінде сұйықтықтың жылдамдығы өзгереді, бірақ заттың сақталу заңы 
бойынша S1 қимасы арқылы уақыт бірлігіне келетін сұйықтық мөлшері оның 
S2 қимасы арқылы өтетін мөлшеріне тең болады (3.11-сурет). 

 
G=S1 W1=S2W2=const (3.15) 

 
  

S1W1 

 

 
 

S2W2 

 
 
 
 
 

3.11 сурет –Сұйықтық ағынының материалдық балансына 
 

Ағынның материалдық тепе-теңдігі немесе ағынның үздіксіздігі: 
 

G=S1W1ρ1=S2W2ρ2=const (3.16) 
 

Сығылмайтын сұйықтық үшін ρ1= ρ2: 
 

G=S1w1=S2w2=const (3.17) 
 
Үздіксіздік теңдеуіне сәйкес, құбырдың әртүрлі бөлімдеріндегі 

сұйықтықтың орташа жылдамдығы осы бөлімдердің аудандарына кері 
пропорционал. 

Жылдамдықтың көлденең қимаға көбейтіндісі, яғни тұрақты қозғалыс 
кезінде сұйықтықтың шығыны тұрақты мән болып табылады. 

 
Ұқсастық теориясының элементтері 
 
Ұқсас құбылыстар деп аталады, олар үшін олардың тиісті шамаларын 

сипаттайтын тұрақты қатынастар болады. 
Физикалық процестерге ұқсас болған кезде процеске әсер ететін 

барлық негізгі физикалық шамалар ұқсас болуы керек. 
Сұйықтықтың қозғалысы әрдайым бір-бірімен байланысты көптеген 

факторларға байланысты күрделі физикалық құбылыс болып табылады және 
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олардың арасындағы байланыс осы құбылысты сипаттайтын физикалық 
заңды білдіреді. 

Физикалық заңдар математикалық теңдеулер түрінде ұсынылуы 
мүмкін. Көптеген жағдайларда физикалық заңдылықтарды білдіретін 
теңдеулер өте күрделі және оларды белгілі математикалық әдістермен шешу 
мүмкін емес. 

Сондықтан әртүрлі құбылыстарды, соның ішінде гидравликалық 
құбылыстарды зерттеу үшін Сіз экспериментке жүгінуіңіз керек. 

Тәжірибелік зерттеу кезінде қиындықтар жойылмайды, бірақ 
эксперименттерге ауысады: басқаларға қарамастан, көптеген факторлардың 
әрқайсысының осы құбылысқа әсерін анықтау үшін көптеген тәжірибелер 
қажет. 

Үлкен (табиғи) құрылғыларда тәжірибе жүргізу өте қиын және уақыт 
пен қаражаттың үлкен шығындарымен байланысты. 

Сонымен бірге, эксперименттердің нәтижелері олар алынған жағдайлар 
үшін ғана жарамды болады және зерттелгенге ұқсас құбылыстарға жеткілікті 
сенімділікпен таралуы мүмкін емес, бірақ сынақтан өзгеше аппараттарда 
болады. 

Сонымен, таза теориялық және таза эксперименттік жолдар көбінесе 
мәселені шешу үшін жеткіліксіз. 

Мұндай жағдайларда зерттеудің жемісті әдісі ұқсастық теориясын 
қолдану болып табылады. 

Ұқсастық теориясы эксперименттерді қалай қою керектігін және 
тәжірибелік деректерді қалай өңдеу керектігін көрсетеді, осылайша 
тәжірибелердің ең аз санымен шектеліп, олардың нәтижелерін 
қорытындылауға және осындай құбылыстардың бүкіл тобына заңдылықтар 
алуға болады. 

Ұқсастық теориясы қарапайым модельдердегі күрделі процестерді 
тәжірибе үшін жеткілікті дәлдікпен зерттеуге мүмкіндік береді, олар табиғи 
өлшемді құрылғылардан айтарлықтай ерекшеленеді [34]. 

Физикалық процестерге ұқсас болған кезде процеске әсер ететін 
барлық негізгі физикалық шамалар ұқсас болуы керек. 

Ұқсастық теориясының мәнін түсіну үшін физикалық құбылыстардың 
ұқсастығымен танысу керек. 

Өздеріңіз білетіндей, геометриялық фигураларға ұқсас, модель мен 
табиғаттың ұқсас жақтарының қатынасы үнемі болып тұрады. 

Сол сияқты, физикалық құбылыстарға ұқсас, модель мен табиғат үшін 
кез-келген физикалық шаманың қатынасы барлық ұқсас нүктелерде бірдей. 

Мысалы, егер d1 және d2диаметрі бар құбырларда сұйықтықтың 
жылдамдығы ұқсас болса, онда жылдамдық 1 және 2 пен ,

1 және ,
2 құбыр 

осінің қатынасы 1 және 2 ұқсас нүктелердегі жылдамдықтың қатынасына тең 
болады, яғни. : 
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(3.18) 

 
Гетерогенді физикалық шамалардың өлшемсіз қатынасы ұқсастық 

өлшемдері деп аталады. 
 
3.3 кесте-Гидромеханикалық процестердің ұқсастық өлшемдерінің 

мысалдары 
Ұқсастық критерийі 
 

Математикалық өрнек Физикалық мәні 

Кинематикалық критерийі 
Рейнольдс критерийі 
 


 


d

Re  

 -сұйықтықтың ағу жылдамдығы, 
м/с 
d- құбыр желісінің диаметрі, м 
 -тығыздығы, кг/м3 
 -тұтқырлық, сПа   

Мұндай ағындардағы 
үйкеліс күштерінің 
әсерін сипаттайды 
және сұйықтықтың 
қозғалыс режимін 
анықтайды. 

Гравитациялық критерийі 
Фруд критерийі 
 

d
gFr 


2  

где g– бос құлаудың үдеуі, м/с2 

Мұндай ағындардағы 
ауырлық күшінің 
әсерін сипаттайды 

Гидравликалық кедергі 
критерийі 
Эйлер Критерийі 
 

2 



PEu  

мұндаР-қысым түрлілігі, Па 

Мұндай ағындардағы 
қысым күштерінің 
әсерін сипаттайды 

 
Бұл қатынас екі құбырдағы барлық ұқсас нүктелер үшін тұрақты болып 

қалады. Алайда, құбырдағы сұйықтықтың қозғалысы жылдамдықтың 
таралуымен ғана емес, сонымен қатар басқа факторлармен де сипатталады: 
сұйықтықтың тұтқырлығы, оның тығыздығы және т. б. 

Ұқсастық теориясында дәлелденгендей, d1 жәнеd2 диаметрлерімен 
құбырлардағы сұйықтық қозғалуы үшін олардың ұқсас нүктелерінде 
сұйықтықтың қозғалысына әсер ететін физикалық шамалардың кейбір 
өлшемсіз қатынасы тең болуы керек [34]. 

Ұқсастық критерийлері әрқашан физикалық мағынаға ие, бұл процеске 
айтарлықтай әсер ететін екі параметрдің арақатынасы. 

Ұқсастық критерийлері қарапайым математикалық өрнектерден 
айтарлықтай айырмашылықтарға ие: 

1. Атаулы болып табылады (осы критерийді немесе ғалымның 
құрметіне ұсынған зерттеушілердің тегі бойынша аталған: Рейнольдс 
критерийі, Галилей критерийі, Архимед критерийі және т. б) 

2. Зерттеушінің фамилиясының алғашқы екі әрпімен белгіленеді: Re, 
Ga, Ar. 

3. Өлшем бірліктері жоқ. 
Егер екі құбырда re өлшемдері тең болса, онда бұл құбырлардағы 

сұйықтықтың қозғалысы ұқсас. Демек, сұйықтық қозғалысының ұқсастығын 
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әртүрлі диаметрлі құбырларда әртүрлі сұйықтықтардың әр түрлі 
жылдамдықпен өтуі кезінде байқауға болады, егер бұл құбырлардағы re 
өлшемдері тең болса. 

Негізгі критериі рейнольдс саны және Фруда кейде ауыстырады 
неғұрлым күрделі өлшемдер Галилейдің және Архимед алынған 
ұштастырылған негізгі өлшемдерін: 
 

Галилей критерийі: 

2

23


 dg

Ga


   
(3.19) 

Архимед критерийі: 

2
1

3 )(


 


dg
Ar   

(3.20) 
 
мұндаρ1және ρ – екі түрлі нүктедегі сұйықтықтың тығыздығы. 
 
Сұйықтықтың қозғалыс режимі 
Сұйықтық ағымында оның сипаты немесе қозғалыс режимі ламинарлы 

немесе турбулентті болуы мүмкін (3.12-сурет.). 
 

 
3.12 – Сұйықтықтың қозғалыс режимі 

 
1. Ламинарлық режим (сол жақта) 
Бұл төмен жылдамдықта немесе сұйықтықтың айтарлықтай 

тұтқырлығында байқалады. Сұйықтық бір-бірімен араласпайтын параллель 
ағындармен қозғалады. Ағындар әртүрлі жылдамдықтарға ие, бірақ әр 
ағынның жылдамдығы тұрақты және ағынның осі бойымен бағытталған. 

Ламинарлық режимде құбырдың көлденең қимасы бойынша 
бөлшектердің жылдамдығы құбырдың қабырғаларында нөлден оның осіне 
дейін өзгереді. 

 
max5,0 wwcp   (3.21) 

 
2.Турбулентті ағын(оң жақта) 

 
max85,0 wwcp   (3.22) 
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Бұл жоғары жылдамдықта және тұтқырлықтың төмен мәндерінде 
байқалады. Бөлшектер әртүрлі бағытта, қиылысатын жолдармен ауыр 
жылдамдықпен қозғалады. 

Ағынның әр нүктесінде уақыт өте келе жылдамдықтың тез өзгеруі 
байқалады-жылдамдық пульсациясы деп аталады. Алайда, лездік 
жылдамдықтың мәні орташа жылдамдықтың айналасында өзгереді. 

Құбыр қабырғаларының жанындағы өте жұқа шекара қабатындағы 
турбулентті қозғалыс кезінде қозғалыс ламинарлы болады. Қалыңдығы δ 
болатын бұл қабат ламинарлы шекара қабаты деп аталады. Қалған бөлігінде 
(ағынның өзегі). 

max85,0 wwcp   (3.23) 
 

Осборн Рейнольдс-ағылшын Гидромеханикалық зерттеушісі, Лондон 
ғылым академиясының мүшесі, 1883 жылы Мөлдір құбырға боялған 
сұйықтық ағынын енгізу арқылы тәжірибе көрсетті. 

Тәжірибе көрсеткендей, ламинарлық токтан турбулентті ағынға ауысу 
W сұйықтығының қалпына келуіне, d құбырының диаметріне және μ 
сұйықтығының тұтқырлығына байланысты. 

Қозғалыстың бір түрінің екіншісіне ауысуы Рейнольдс критерийі деп 
аталатын аталған шамалар кешенінің белгілі бір мәнінде жүреді. 

 





wdwd

Re   
(3.24) 

 
где   - кинематикалық тұтқырлық, м2/с; 
 - тығыздық,кг/м3; 
 - динамикалық тұтқырлық, сПа  ; 
Қозғалыстың бір түрінің екіншісіне ауысуына сәйкес келетін re мәні 

Рейнольдс критерийінің критикалық мәні деп аталады, ал түзу құбырлар 
үшін Rekr=2300. Сұйықтықтардың қозғалыс сипаты Рейнольдс критерийінің 
мәніне байланысты. 

 
Rе<2300 – ламинарлық 
 
2300<Rе<10000 – тұрақсызтурбулентті 
 
Rе>10000 – турбулентті. 
 
Rекрит.=2300- Рейнольдстың сыни саны 
 
Сұйықтық қозғалысының әр режимі үшін жылдамдықтың тән таралуы 

ұзындығы формулалар бойынша есептелетін бастапқы деп аталатын 
құбырдың белгілі бір бөлігіне орнатылады: 
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Ламинарлық режим үшін: 
 

l=0,028dRe (3.25) 
 
Турбулентті режим үшін: 
 

l=0,639dRe0,25 (3.26) 
 

Рейнольдстың критикалық саны каналдың көлденең қимасына 
байланысты, ол дөңгелек немесе сақиналы болуы мүмкін (3.13-сурет): 

 

 
Rекрит.=2300                        Rекрит.=1600 

 
3.13 сурет- Дөңгелек қима (сол жақта) және сақиналы қима (оң жақта) 

үшін Рейнольдстың критикалық саны) 
 

Гидравликалық диаметр арнаның көлденең қимасына байланысты да 
анықталады. 

Дөңгелек қима: 
d

d
d

П
Sdu 











4
24 2

 (3.27) 

Сақиналы қима: 
 

  dD
dD
dD

П
Sdu 








)(4

44 22


  

(3.28) 

 
мұндағы S - құбырдың қимасы, м2; П - құбырдың периметрі, м; D - 

сыртқы диаметр, м, d-ішкі диаметр, м 
Құбырдың диаметрі көлем бірлігіндегі сұйықтық ағынының 

теңдеуімен анықталады: 

4

2DS 

  (3.29) 

 

 



VD 4  (3.30) 
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мұндаV,м3/с- сұйықтықтың көлемді шығыны; 
w,м/с- сұйықтықтың жылдамдығы. 
Осылайша, құбырдың диаметрін анықтау үшін қажетті ағын белгілі 

болуы керек және сұйықтықтың немесе газдың жылдамдығы таңдалуы керек. 
Құбырлардағы жылдамдықтар 3.4-кестеде келтірілген. 

 
3.4 кесте– Құбырлардағы жылдамдықтар (болжамды мәні) 
Орта 
 

Жылдамдық, м/с 

Сұйықтық 
Өздігінен қозғалу кезінде (конденсат) және т. б. 0,1-0,5 
Тұтқыр (тұз ерітінділері және т. б.) 0,5-1 
Сорғы құбырларында:  
- сору 0,8-2 
- айдамалау 1,5-3 
Газдар 
Табиғи тартылыс кезінде 2-4 
Төмен қысым кезінде (газ құбырларында, 
желдеткіштерде) 

4-15 

Жоғары қысым кезінде (компрессорлардың айдау 
құбырларында) 

15-25 

Булар 
Абсолютті қысыммен қаныққан, атм  
> 1 15-25 
1-0,5 20-40 
0,5-0,2 40-60 
0,2-0,05 60-75 
Қыздырылған 30-50 

 
Жылдамдықтың жоғарылауымен құбырдың диаметрі.бұл ағынға қажет, 

азаяды, бірақ қысымның жоғалуы артады, сондықтан сұйықтықтың (газдың) 
қозғалысына энергия шығыны артады. 

Жылдамдықтың төмендеуімен энергия шығыны азаяды, бірақ 
құбырдың диаметрі артады және оның құны артады.Кейбір максималды 
жылдамдық пайдалану шығындарының минимумына, яғни энергия, 
амортизация және жөндеу құнының сомасына сәйкес келеді. 

 
Сұйықтық ағынының энергетикалық балансы. Бернулли теңдеуі. 
 
Сұйықтық ие кейбір қорымен энергияның сомасына тең ішкі, әлеуетті 

және кинетикалық энергия (3.14-сурет). 
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Ішкі энергия-бұл сұйықтық молекулаларының энергиясы, олар 
әрдайым аударма және айналмалы қозғалыстар жасайды, сондықтан осы 
қозғалыстардың кинетикалық энергиясына ие. Сұйықтықтың 
потенциалдық энергиясы қысымның потенциалдық энергиясынан (pV) 
және позицияның потенциалдық энергиясынан (mg) тұрады. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.14 сурет – Сұйықтықтың энергиясы 
 

Сұйықтықтың толық энергиясы: 
 

Е = U + рV + mgz +
2

2mw  (3.31) 

 
мұндағы m - сұйықтықтың массасы, кг; 
g-еркін құлаудың үдеуі, м/с2; 
z-ауырлық центрінен салыстыру жазықтығына дейінгі қашықтық, м 
 
Көлбеу орнатылған ауыспалы қиманың құбырын қарастырыңыз (3.16-

сурет.): 

 
 

3.15 сурет – Бернулли теңдеуіне 
 

ЭНЕРГИЯ ЖИДКОСТИ 

Внутренняя 

Кинетическая энергия 
движения молекул 

Потенциальная энергия 
межмолекулярного 

притяжения 

Энергия 
внутримолекулярных 

колебаний 

Потенциальная 

Энергия 
давления 

 
Пр=рV 

Энергия 
положения 

 
Пz=Gz=mgz 

Кинетическая 

K=mv2/2 
 

Сұйықтық энергиясы 

Әлеуетті 

Қысым 
энергиясы 

Кинетикалық 
Ішкі 

Молекула қозғалысының 
кинетикалық энергиясы 

Молекулааралық 
тартылыстың әлеуетті 

энергиясы 

Ішкімолекулярлық 
ауытқулар энергиясы 
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Мұнда z1 және z2 ауырлық центрінен а-а салыстыру жазықтығына 
дейінгі қашықтық;1 және 2 – құбырдың көлденең қимасы; Н – сұйықтық 
бағанының биіктігі. 

Сұйықтық құбыр арқылы энергияны жеткізбестен немесе бұрусыз 
қозғалса, нақты энергия өзгермейді, сондықтан сұйықтық бір қимадан 
екіншісіне ауысқанда, осы бөлімдердегі сұйықтықтың нақты энергиясы 
бірдей болады: 

 
U1 + р1V1 + gz1 + 

2

2
1w  =U2 + р2V2 + gz2 + 

2

2
2w  (3.32) 

 
Теңдеудің оң және сол жағында ішкі энергияU1 = U2 қысқартуға 

болады. Теңдіктің әр мүшесін mg-ге бөлу арқылы түрлендіруді орындаймыз. 
Мінсіз сұйықтық үшін Бернулли теңдеуін аламыз: 
 

g
w

g
Pz

g
w

g
Pz

22

2
22

2

2
11

1 


 (3.33) 

 
мұнда z– геометриялық қысым,м 

g
P


- пьезометриялық немесестатикалық қысым, м. 

g
w
2

2
2,1  - жылдамдық немесе динамикалық қысым, м. 

Жылдамдық қысымы қозғалатын сұйықтықтың нақты кинетикалық 
энергиясын білдіреді. Жылдамдық қысымы бастапқы W жылдамдығымен 
тігінен жоғары қарай ағатын сұйықтық ағынының биіктігіне тең. 

Бернулли теңдеуіне сәйкес, идеалды сұйықтық қозғалғанда, ағынның 
барлық бөлімдеріндегі геометриялық, пьезометриялық және жылдамдық 
қысымының қосындысы тұрақты болады. 

Нақты сұйықтық қозғалған кезде энергияның бір бөлігі үйкеліс пен 
басқа кедергілерді жеңуге жұмсалады. Бұл жағдайда жоғалған энергия 
жылуға айналады, нәтижесінде сұйықтықтың ішкі энергиясы артады 
(қоршаған ортамен жылу алмасу болмаған кезде). 

Шынайы сұйықтық үшін Берулли теңдеуі келесі түрге ие болады: 
 


g

w
g

Pz
2

2
11

1  пh
g

w
g

Pz 
2

2
22

2 
 (3.34) 

 
мұндаhп=

g
uu 12  - жоғалған қысым, м. 

u2-u1 мүшесі-1 кг сұйықтықтың ішкі энергиясының артуы және 
құбырдың қималары арасындағы қарсылықты жеңуге жұмсалған нақты 
энергияға тең. 
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Бернулли теңдеуіне сәйкес, нақты сұйықтықтың тұрақты қозғалысы 
кезінде кез-келген қиманың әр нүктесінде геометриялық, пьезометриялық, 
жылдамдық және жоғалған қысымның қосындысы тұрақты болады. 

Геометриялық, пьезометриялық және жылдамдық қысымының 
қосындысы гидродинамикалық қысым деп аталады. 

Нақты сұйықтықтың гидродинамикалық қысымы оның қозғалыс 
бағытында ағынның бастапқы және соңғы бөлімдері арасында жоғалған 
қысым мөлшеріне азаяды. 

Бернулли теңдеуі гидравликаның маңызды заңдарының бірінің өрнегі 
болып табылады, өйткені оның негізгі мәселелерін шешу энергия шығынын 
анықтауға және жұмысты немесе қуатты есептеуге байланысты. Бернулли 
теңдеуін қолдана отырып, сұйықтықтың жылдамдығы мен шығыны, яғни 
құрылғылар мен құбырлардың өткізу қабілеті анықталады. Ағынның 
ұзындығы бойынша қысым мен қысымның жоғалуы 

Нақты сұйықтық құбыр немесе канал арқылы қозғалғанда қысымның 
жоғалуы пайда болады, ол сұйықтық бөлшектерінің бір-біріне және 
құбырдың немесе каналдың қабырғаларына үйкелуінің жоғалуынан және 
ағынның бағытын немесе жылдамдығын өзгертетін жергілікті 
қарсылықтардың жоғалуынан тұрады. Көлбеу орналасқан құбырды елестетіп 
көріңіз: 

 
3.16-сурет –Құбырдағы қысымның жоғалуы 

Сұйықтықтың бөлінген көлеміне келесі күштер әсер етеді: 
1. Қысым күші,p1F жәнеp2F, мұндағы F-құбырдың көлденең қимасы, 

нәтижесінде пайда болатын қысым күштері немесе сұйықтық қозғалысының 
қозғаушы күші: 

2. Ауырлық күші lFgG   ,, мұндағы l-құбырдың ұзындығы. 
3. Үйкеліс күші lПТ  ,, мұндағы үйкеліс күшінің кернеуі 

периметрдің құбырдың ұзындығына көбейтіндісі, яғни құбырдың бүйір беті. 
Барлық күштердің нәтижесін қарастырыңыз, ал қозғалысқа ықпал 

ететін күштердің "+"белгісі бар. қозғалысқа кедергі келтіретін күштер " - " 
белгісі. 

 
  0sin12   lFglПFpp  (3.35) 
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мұндағы sin --құбырдың горизонтқа көлбеу бұрышы және sin оның 
қатынасы: 

l
zz 12sin 

  (3.36) 

 
Күштердің проекциясының өрнегіне мән беріп , Fg  теңдіктің шегін 

бөліп, қарапайым түрлендірулерден кейін біз аламыз: 
 

Fg
lПz

g
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g
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 2
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1
1   

(3.37) 
 

Бернулли теңдеуіне сәйкес теңдіктің сол жағы-жоғалған қысым hп,, 
егер сұйықтық құбыр арқылы тұрақты жылдамдықпен қозғалатынын 
ескерсек, яғни 21    

 

Fg
lПhп 




   

(3.38) 
 

Белгілі болғандай 
4
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4   

(3.39) 
 

Алайда, жоғалған қысым жоғары жылдамдық түрінде көрсетілуі 
мүмкін: 

 

g
hп 2

2   
(3.40) 
 

gd
l

g ЭКВ 2
4 2






  
 
(3.41) 

Содан 
 

24

2 


l
dЭКВ  

(3.42) 

 

l
dЭКВ   арқылы белгілеп, өрнекті табамыз: 

24

2 
  (3.43) 
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Оны формулаға алмастыра отырып, үйкеліс қысымының жоғалуының 

соңғы өрнегін табамыз (м-де сұйықтық бағанасы): 
 

gd
lh
ЭКВ

П 2

2

"

   
(3.44) 

 
Дөңгелек құбыр үшін бұл формула келесідей болады: 
 

gd
lhП 2

2

"

   
(3.45) 

 
Формуладан үйкеліс қысымының жоғалуы l құбырының ұзындығына 

және жылдамдық қысымына пропорционал 
g2

2 және d құбырының 

диаметріне кері пропорционал екенін көруге болады 
Пропорционалдылық коэффициенті гидравликалық кедергі 

коэффициенті немесе үйкеліс коэффициенті деп аталады. 
Үйкеліс коэффициенті бұл өлшемсіз шама, және сұйықтықтың 

қозғалыс режиміне, сондай-ақ құбыр қабырғаларының кедір-бұдырлығына 
байланысты. 

Ламинарлық қозғалыс кезінде үйкеліс коэффициентінің мәні re 
өлшемінің шамасына байланысты және формула бойынша анықталады: 

 

Re
64

  (3.46) 

 
Ламинарлық режим жағдайында қозғалысқа кедергі бірінші дәрежелі 

ағынның жылдамдығына пропорционалды болатын тұтқырлық күштеріне 
байланысты. 

Турбулентті қозғалыс кезінде ол тек Re өлшемі ғана емес, сонымен 
қатар Құбыр қабырғаларының кедір-бұдырлығы болады. 

Құбырлардың кедір-бұдырлығы құбырдың ішкі бетіндегі 
шығыңқы жерлердің орташа биіктігінің (k-абсолютті кедір-бұдырлық) 
құбырдың d диаметріне қатынасына тең салыстырмалы кедір-бұдырлықтың 
шамасы бойынша бағаланады: 

d
k

  
(3.47) 

Абсолютті кедір-бұдырлық құбырдың бетінде өзгереді, сондықтан 
анықтау үшін. 
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 Жергілікті қарсылықтар 
Үйкелісті болып табылады емес, бірден-бір ықтимал себебі тудыратын 

қысым жоғалтулары; күрт өзгеруі қимасы, сондай-ақ қарсылық көрсетеді 
қозғалысы сұйықтық (деп аталатын кедергісі нысаны) тудырады энергиясын 
жоғалту. Жергілікті қарсылықтардың кейбір коэффициенттері 3.5-кестеде 
келтірілген 

 
Кесте 3.5- Жергілікті қарсылық коэффициенттері 

Жергілікті кедергі түрі Коэффициент 
МС  

 

Кенеттен кеңейту 0,01-0,8 

 

Кенеттен тарылу 0,1-0,5 

 

900С тегіс 
бұрылу(қарсылық білдіру) 

0,5-0,3 

 

900С-қа күрт бұрылу 
(тізе) 

1,1-1,3 

 
Ағым жылдамдығының шамасы немесе бағыты бойынша өзгеруіне 

байланысты қысымның жоғалуы жергілікті кедергілерде орын алады, оларға 
мыналар жатады: ағынның құбырдан кіруі және шығуы, құбырлардың 
кенеттен тарылуы және кеңеюі, тізелер, бұрмалар, үшайырлар, 
диафрагмалар, тиек және реттеуші құрылғылар (крандар, вентильдер, 
ысырмалар және т.б.) [34]. 

Жергілікті кедергідегі нопордың жоғалуының (һп) ондағы шекті 
қысымға қатынасы жергілікті қарсылық коэффициенті деп аталады, және 
МС  арқылы басталады.  
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Тиісінше, ағып жатқан сұйықтық бағанының метрімен көрсетілген 
жергілікті кедергідегі қысымның жоғалуы келесі формула бойынша 
анықталады: 

g
h МСМС 2

2  (3.48) 

 
Жергілікті қарсыласу коэффициенттері көп жағдайда тәжірибелік 

жолмен анықталады. 
Осылайша, сұйықтықтың қозғалысы кезінде қысымның жоғалуы 

үйкеліс қысымының жоғалуынан және жергілікті қарсылықтардың 
жоғалуынан, яғни. 

Қысымның толық жоғалуы барлық шығындардың сомасы ретінде 
анықталады: 

gd
l

ggd
lН МСМСП 222

22  





    

(3.49) 

 
Құбырдағы қысымның жоғалуы тек үйкеліске байланысты: 

2

2  






   МСd

lP  
 
(3.50) 
 

 
Құбырларды пайдалану 
Цех ішіндегі құбырлар, егер олар жеке құрылғыларға, сорғыларға, 

компрессорларға тікелей орнатылса, байлау деп аталады (3.17-сурет). 
 

 
 

3.17 сурет – Құбыр желілеріне қызмет көрсету 
 

Барлық технологиялық құбырлар тасымалданатын ортаның сипатына 
байланысты үш негізгі топқа бөлінеді: А, Б, В, олар өз кезегінде кіші 
топтарға бөлінеді, ал ортаның жұмыс параметрлеріне (қысым, температура) 
байланысты – бес санатқа бөлінеді: I, II, III, IV, V 

Өнім қоспасы тасымалданатын құбырдың санаты құбырды неғұрлым 
жоғары санатқа жатқызуды талап ететін компонент бойынша белгіленеді. 

Бұл ретте, егер қоспада I, II және III кластағы қауіпті заттардың болуы 
кезінде компоненттердің бірінің концентрациясы өлімге әкелетін болса, 
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қоспаның тобын осы зат бойынша айқындайды. Төменгі концентрацияда 
орта тобы негізгі компонент бойынша анықталады. 

Dу шартты өтуі - құбырдың номиналды ішкі диаметрі, мм. 
Шартты диаметрлердің бірыңғай қатарыDу, мм- 10, 15, 20, 25, 32, 

40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 800, 1000, 1200, 
1400, 1600. 

ТҚ шартты қысымы-бұл арматураның және құбыржолдардың 
жалғастырушы бөліктерінің ұзақ жұмыс істеуі қамтамасыз етілетін ең көп 
артық жұмыс қысымы (250 С орта температурасында). 

Технологиялық құбыржолдарды пайдалану кезеңінде құбыржолдарды 
қауіпсіз пайдалануға жауапты тұлғалар құбыржолдардың және олардың 
элементтерінің (дәнекерлеу жіктері, Ернемектік қосылыстар, арматура), 
тоттануға қарсы қорғау мен оқшаулаудың, дренаждық құрылғылардың, 
компенсаторлардың, вахталық журналда ауысым сайынғы нәтижелер 
жазбалары бар тірек конструкцияларының жай-күйіне тұрақты бақылауды 
жүзеге асыруы қажет 

Технологиялық құбырлар, егер олар жұмыс температурасы TP <50 °C 
болатын ортада жұмыс істесе және жұмыс ортасының температурасы TP 
>50°C болса, ыстық болып саналады. 

Ортаның шартты қысымына байланысты құбырлар 0,1 Мпа (абс) төмен 
ортаның абсолютті қысымында жұмыс істейтін, төмен қысымда жұмыс 
істейтін, 0,1-ден 1,6 Мпа-ға дейін немесе 0-ден 1,5 Мпа-ға дейін (изб.), орта 
қысымы 1,5-10 Мпа (изб.) [30]. 

Технологиялық құбырлар техникалық құжаттамамен жинақталады. 
Техникалық құжаттама өнеркәсіптік қауіпсіздік талаптарына сәйкес 

жүргізіледі. 
Технологиялық құбыржолдарды пайдалану кезеңінде құбыржолдарды 

қауіпсіз пайдалануға жауапты тұлғалар құбыржолдардың және олардың 
элементтерінің (дәнекерлеу жіктері, Ернемектік қосылыстар, арматура), 
тоттануға қарсы қорғау мен оқшаулаудың, дренаждық құрылғылардың, 
компенсаторлардың, вахталық журналда ауысым сайынғы нәтижелер 
жазбалары бар тірек конструкцияларының жай-күйіне тұрақты бақылауды 
жүзеге асыруы қажет. 

Егер сыртқы тексеру кезінде алмалы-салмалы қосылыстардың тығыз 
еместігі анықталса, құбырдағы қысым атмосфералық қысымға дейін 
төмендейді, ыстық құбырлардың температурасы 60°С дейін төмендейді, ал 
ақаулар қауіпсіздік шараларын сақтай отырып жойылады. 

Жойылуы от жұмыстарымен байланысты ақаулар анықталған кезде 
құбыр тоқтатылады және өнеркәсіптік қауіпсіздік жөніндегі нормативтік-
техникалық құжаттамаға сәйкес жөндеу жұмыстарын жүргізуге 
дайындалады. 

Құбырларды төсеу кезінде құбырға және тасымалданатын өнімге әсер 
ететін сыртқы орта факторларын ескеру қажет. 
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Металлдағы температура өзгерген кезде температураның 
деформациясы пайда болатыны және үлкен ұзындықтағы құбырлардың 
қабырғаларында айтарлықтай температуралық кернеулер пайда болатыны 
белгілі. 

Бұл кернеулер құбырдың бұзылуына әкелуі мүмкін. 
Бұған жол бермеу үшін құбырларға компенсаторлар қойылады, ал 

құбыр тіректері жылжымалы болады. Өнімнің қозғалысы кезінде 
қарсылықты азайту үшін құбырлар сәл көлбеу төселеді. 

Құбырды төсеу кезінде маңызды фактор-бұл құбыр тіректері 
арасындағы қашықтық. Ол құбырдың диаметріне, қабырғасының 
қалыңдығына, сондай-ақ сорылатын өнімнің тығыздығына байланысты 
анықталады. 

Салқындатқыштарды тасымалдауға арналған құбырлар жылу оқшаулау 
қабатымен жабылған, бұл қоршаған ортаға жылу шығынын азайтады. 

Әрбір технологиялық құбыржолдың белгіленген үлгідегі паспорты 
болады, онда оның негізгі пайдалану сипаттамалары: айдалатын ортаның 
түрі, қысым, температура және т.б. көрсетіледі, пайдалану кезінде осы 
параметрлердің асып кетуіне жол берілмейді. Паспортқа құбыржолға қандай 
да бір санаттағы құбыржолға арналған нормаларға сәйкес жүйелі түрде 
жүргізілуге тиіс құбыржолға жүргізілген тексерулер мен сынақтар туралы 
мәліметтер енгізіледі. 

Мерзімді тексерулер мыналарды қамтиды: 
- құбырдың сыртқы бетін деформациялар мен сыртқы ақаулардың 

болуына көзбен шолу; 
- тіректерді, аспаларды, көтергіш құрылымдарды, Компенсаторларды, 

жылу оқшаулағышты, тоттануға қарсы жабынды тексеру; 
- арнайы жабдықтың көмегімен нақты қабырға қалыңдығын анықтау; 
- дәнекерлеу жіктерін ультрадыбыстық немесе радиографиялық 

бақылау; 
- коррозияның нақты жылдамдығы бойынша құбырдың қалдық 

ресурсын есептеу; 
- құбыр арматурасын тексеру [30]. 
Құбырлардың бояуы 3.6-кестеде келтірілген. 
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3.6 кесте – Құбыр желілерін бояу 
Топтың цифрлық 
белгіленуі 

Тасымалданатын орта Айыуға арналған түс 

1 Су Жасыл 
2 Жұп Қызыл 
3 Ауа Көк 
4 Жанғыш газдар Сары 
5 Жанбайтын газдар Сары 
6 Қышқылдар Қызғылт сары 
7 Сілтілік Феолеттік 
8 Жанғыш сұйықтықтар Қоңыр 
9 Жанбайтын сұйықтықтар Қоңыр 
0 Өзге де заттар Сұр 

 
3.18 сурет- Бекіту және реттеу арматурасы 

 
3.1.3 Сорғы және компрессорлық жабдықтың сипаттамасы 

 
Сорғылардың жіктелуі 
Химиялық талшықтар өндірісінде сорғы және Компрессорлық жабдық 

полимерлерді алу кезінде шикізатты, өнімдерді және жартылай өнімдерді 
беруден бастап талшықты қалыптау кезінде мөлшерлеу сорғыларын 
қолдануға дейін технологиялық процестің барлық сатыларында 
қолданылады. 

Химиялық талшықтар өндірісіндегі маман сорғы және компрессорлық 
жабдықтың құрылымын, жұмыс принципін және іріктеу әдістерін білуі тиіс. 

Сорғылар-қозғалтқыштың механикалық энергиясын қозғалатын 
сұйықтықтың энергиясына айналдыратын, оның қысымын арттыратын 
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гидравликалық машиналар. Сорғы мен құбырдағы сұйықтық қысымының 
айырмашылығы оның қозғалысын анықтайды. 

Сорғылардың екі негізгі түрі бар: динамикалық және көлемді (3.19-
сурет).  

 
3.19-сурет– Сорғылардың жіктелуі 

 

 
3.20-сурет - Динамикалық типтегі сорғылардың жіктелуі 

 
Динамикалық сорғыларда (3.20 сурет) күштер сұйықтықтың ашық 

көлеміне әсер еткен кезде сұйықтық қозғалады. 
Көлемді сорғыларда сұйықтықтың жабық көлемінің мезгіл-мезгіл 

өзгеруі кезінде сұйықтық қозғалады (шығарылады). 

Насосы 

Динамического 
типа  

Цетробежные насосы 

Объемного типа 

Поршневые, плунжерные насосы 

Насосы 
динамического типа 

Лопастные 

Центробежные, осевые 

Насосы трения-жидкость перемещается 
под воздействием сил трения 

Вихревые, струйные 

Сорғы 

Динамикалық типті Көлемді типті 

Ортадантепкіш сорғылар Поршеньді, плунжерлі сорғылар 

Динамикалық типті  
сорғылар 

 
Үйкеліс сорғылары – сұйықтық үйкеліс 

күші әсерінен жылжиды 

Қалақты 

Орталықтан тепкіш, осьтік 

Құйынды, ағындық 
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3.21 сурет- Тіреуіші бар және тіреуіші жоқ сорғыны орнату схемалары 
 

Сұйықтықпен көтерудің геометриялық биіктігі сору биіктігі мен қысым 
биіктігінің қосындысы ретінде анықталады. 

Егер сорғы тіреусіз орнатылса (сурет. 3.21-жоғарыдан) толық 
гидростатикалық қысым НГ (сұйықтықты көтерудің геометриялық қысымы) 
гидростатикалық қысымның қосындысы ретінде анықталады НН (айдау 
биіктігі) және НВС сору биіктігі. 

Сорғыны тіреусіз орнатқан кезде сұйықтықтың геометриялық 
биіктігі анықталады: 

  
НГ=НВС+НН  (3.51)

   
Мұнда НВС-сору биіктігі, м 
НН-айдау биіктігі, м 
 
Сорғыны тіреуішпен орнатқан кезде сұйықтықтың геометриялық 

көтерілу биіктігі анықталады: 
 

НГ=НН-Н ВС  (3.52)
 

Толық  
гидрастикалық қысым Гидрастикалық  

сорғы 

Сору 
 биіктігі 

Толық  
гидрастикалық қысым 

Гидрастикалық  
сорғы 

Тіреу 
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Сорғының қысымы анықталады: 
 

НВСГ hh
g
РРНН 







12

 

 
(3.53) 

 
мұндағы hВС -сору кезінде қысымның жоғалуы, м 
hН -айдау кезінде қысымның жоғалуы, М. 
 
Сорғылардың негізгі параметрлері 
Сорғылардың негізгі параметрлері: өнімділік, қысым және қуат. 
Өнімділік, Q м3/с уақыт бірлігінде айдау құбырына сорғымен берілетін 

сұйықтық көлемімен анықталады. 
Сорғы арқылы айдалатын сұйықтықтың салмақ бірлігіне берілетін 

қысым, Н м меншікті энергия 
Қысымды 1 кг сорылатын сұйықтықтың биіктігі ретінде елестетуге 

болады. 
Пайдалы қуаты, NПОЛ сорғының энергия сұйықтығы қатынасына 

жұмсайтын: 


 HgQN 

  (3.54) 

  
Тиімділік коэффициенті дизайнның жетілуін және сорғының 

тиімділігін сипаттайды. 
Магнитудасы сорғының өзінде қуаттың салыстырмалы жоғалуын 

көрсетеді және көбейтіндімен көрінеді: 
 

МЕХГV    (3.55) 
 

Өрнек келесі шамаларды қамтиды: 

V
V Q

Q


коэффициенті немесе көлемдік коэффициент–
теориялықQVсорғысының нақты өнімділігініңQк қатынасы (өнімділіктің 
жоғалуын ескереді), сорғының саңылаулары мен тығыздағыштары арқылы 
сұйықтықтың ағуы кезінде, сондай-ақ клапандардың бір мезгілде жабылмауы 
және атмосфералық қысымнан төмен қысым кезінде сорылатын сұйықтықтан 
ауаның шығуы салдарынан-сору кезінде.) 

Г гидравликалық ПӘК - сорғының нақты қысымының теориялық 
қысымға қатынасы (сұйықтық сорғы арқылы қозғалғанда қысымның 
жоғалуын ескереді); 
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МЕХ механикалық ПӘК, механикалық жаттығу сорғысында қуаттың 
жоғалуын сипаттайды (подшипниктерде, майлы тығыздағыштарда және т. б.) 

Н мәні тозуға арналған сорғының дизайны мен дәрежесіне байланысты 
және орта есеппен: центрифугалық сорғылар үшін 0,6-0,7; поршеньдік 
сорғылар үшін 0,8-0,9; жоғары өнімділігі жоғары центрифугалық сорғылар 
үшін 0,93-0,95. 

Қозғалтқыш тұтынатын қуат немесе 
NДВ

 қозғалтқышының 
номиналды қуаты электр қозғалтқышынан сорғыға және электр 
қозғалтқышының өзіне берілудегі механикалық шығындарға байланысты 
біліктегі қуаттан көп. Бұл шығындар теңдеуге беріліс ПЕР  ПӘК және ДВ

қозғалтқышПӘК енгізумен ескеріледі 
 

ДВПЕРН

П

ДВПЕР

е
ДВ

NNN
 




  
(3.56) 

 
Өнім толық ПӘК сорғы қондырғысы ол ДВПЕРН    пайдалы 

қуатының NПОЛ қозғалтқышының номиналды қуатына NДВ қатынасы ретінде 
анықталады және сорғы қондырғысының қуатының толық жоғалуын 
сипаттайды: 

ДВПЕРН
ДВ

ПОЛ

N
N    

(3.57) 

 
NУСТ сорғы қозғалтқышының орнату қуаты сұйықтықтың демалу 

массасының инерциясын еңсерудің кедергісіне байланысты пайда болатын 
сорғыны іске қосу кезінде мүмкін болатын жүктемелерді ескере отырып, 
NДВс мәні бойынша есептеледі: 

ДВУСТ NN    (3.58) 
 
 қуат қорының коэффициенті; оның мәні қозғалтқыштың 

номиналды қуатына байланысты анықталады. 
Қуат қорының коэффициенттері 3.7-кестеде келтірілген 

 
3.7 кесте – Қуат қорының коэффициенті 

NДВ 
 

Кемінде 1 1-5 5-50 50-ден көп 

  2-1,5 1,5-1,2 1,2-1,15 1,1 
 
Көлемді сорғылардың дизайны мен жұмыс принципі 
Поршеньді сорғылар көлемді сорғылардың негізгі түрі болып 

табылады. Көлемдік сорғылар деп аталады, онда сұйық орта сорғының кірісі 



171

  
 

мен шығысымен кезек-кезек байланысатын камераның көлемін өзгерту 
арқылы қозғалады (МЕМСТ 17398-72 сәйкес). 

 
3.22 сурет –Поршеньді сорғылардың құрылымы 

 

 
3.23 сурет – Қарапайым және екілік әрекет ететін поршеньді сорғылар 

 
Қосарланған поршеньдік сорғы-поршеньнің бір соққысында 

сұйықтықтың екі көлемі сорылады. 
 

 
1-мембрана; 2-өзек; 3-сору клапаны; 4-айдау клапаны, 5-плунжер 

 
3.24 – сурет- Мембраналық (А) және мембраналық-плунжерлік (б) 

сорғылардың схемасы 
 
Диафрагмалық (мембраналық) сорғыда поршеньнің рөлін рычаг 

механизмінің әсерінен кескіндемелермен бекітілген Икемді диафрагма 
табақшасы (мембрана деп те аталады) атқарады (сурет. 3.26, а) немесе 

Поршневые 
насосы 

Гидравлическая 
часть 

Предназначена для 
перемещения жидкости 

из области низкого 
давления в область 
высокого давления. 

Приводная 
часть 

Передает гидравлической 
части энергию от 

двигателя. 

Поршеньді 
сорғылар 

Жетек бөлігі Гидравликалық  
бөлік 

 
Сұйықтықты төмен қысым 
аймағынан жоғары қысым 

аймағына жылжытуға 
арналған 

 
Гидравликалық бөлікке 

қозғалтқыштан энергияны береді 
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айнымалы қысым ортасы. Екінші жағдайда, ортаның қысымы сығылған 
ауамен немесе басқа сорғымен, мысалы, плунжермен (сурет.3.25, б). 
Осылайша, диафрагма плунжерді немесе сорғы поршеньін сорылатын ортаға 
тигізбеу арқылы қорғаныс функцияларын орындай алады [34]. 

Диафрагмалық сорғының орташа берілуін формула бойынша есептеуге 
болады: 

600

VnQ   (3.59) 

 
Мұнда 0 - көлемдік тиімділік;V-сорғының жұмыс көлемі, М3;п-

минутына штоктың қос жүрісінің саны. 
 
Тісті сорғы 
Сыртқы берілісі бар редуктор келесідей жұмыс істейді. Жетек 

редукторы жетекпен үнемі байланыста болады және оны айналмалы 
қозғалысқа келтіреді. Сорғының берілістерін тісті сору қуысында қарама-
қарсы бағытта айналдырған кезде, іліністен шыққан кезде олар вакуум 
(вакуум) түзеді. 

Осыған байланысты жұмыс сұйықтығы сору құбырынан сору қуысына 
енеді, ол екі редуктордың тістері арасындағы қуыстарды толтырып, 
корпустағы ұңғымалардың цилиндрлік қабырғалары бойымен тістерді 
жылжытады және сору қуысынан айдау қуысына өтеді, онда редуктордың 
тістері ағынға еніп, сұйықтықты қуыстардан айдау құбырына шығарады. 

 
 

  
 
 
3.25 сурет- Сыртқы берілісі (сол жақта) және ішкі берілісі (оң жақта) 

бар алты жылдамдықты сорғының схемасы. 
 

3.8 кестеде сорғының таңбалануы көрсетілген. 
3.8 кесте-Ш 40-4-19, 5 Б-10 тісті сорғыны таңбалау 

Ш 40-4 19, 5 4 Б 10 
Тістегерішті 
көлемді 

Беру, м3/с Айдау қысымы, 
МПа 

Топ 
ндексі 

Агрегаттың 
модификациясы 
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Бұрандалы сорғы 
 

  
 

Сурет 3.26 -Бұрандалы сорғы 
Бұл сорғылар айналмалы сорғыларға жатады. Бұрандалы сорғылардың 

(Сурет 3.26) корпусында бұранда бар. Бұранда айналады-сұйықтық 
қозғалады. Бұл сорғылар бір, екі, үш және көп бұрандалы болуы 
мүмкін(Сурет 3.27). 

 
 

3.27 сурет – Поршеньді сорғылардың жіктелуі 
 

Қос әрекет ететін сорғыда поршеньнің екі соққысы немесе иінді иіннің 
бір айналымы екі рет сору және екі рет айдау жүреді. 

Поршень оң жақта болғанда, сол жақта сұйықтықтың көлемі FS — ке 
тең, ал оң жақта – көлем (F – f) S, мұнда F өзектің көлденең қимасы. 

Поршень сол жағынан солға қарай айдау құбырына FS көлемі 
итеріледі, ал оң жағынан – сору сызығынан (F – f) S м3 сұйықтық сорылады. 
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Сондықтан, иінді немесе қос поршеньді соққылардың п үшін қос әрекет 
ететін сорғының теориялық өнімділігі: 

 
SnfFSnfFFSnQ )2()(   (3.60) 

 
 

Егер сіз өзекпен (f < F) ығыстырылған сұйықтық көлемін ескермесеңіз, 
онда қос әрекет ететін сорғының өнімділігі қарапайым жұмыс істейтін 
сорғының өнімділігінен екі есе көп болады. 

Поршеньдік сорғының нақты өнімділігі тығыздағыштарда, клапандарда 
және құбырлардың түйіскен жерлерінде сұйықтықтың ағып кетуіне, сондай-
ақ онда ерітілген атмосфералық ауадан төмен қысым кезінде сұйықтықтан 
ағып кетуіне байланысты теориялық қарағанда аз [34]. 

Егер сорғының дұрыс емес дизайны болса, ол цилиндрде ауа 
«қапшықтарының» пайда болуына әкелуі мүмкін, бұл сорғымен 
сұйықтықтың берілуін азайтады, барлық шығындар жабдықтау 
коэффициентімен немесе көлемдік тиімділігімен ПӘК V ескеріледі . 

Динамикалық типтегі сорғылардың дизайны мен жұмыс принципі 
 
Динамикалық типтегі сорғылардың дизайны мен жұмыс принципі 

(3.28 сурет): 
 

 
3.28 сурет –Динамикалық типті сорғылар 

 
Орталықтан тепкіш сорғы жобалау 
Әдетте спираль тәрізді сорғы корпусының ішінде доңғалақ білікке 

мықтап бекітілген. Ол, әдетте, артқы және алдыңғы дискілерден тұрады, 
олардың арасында пышақтар орнатылған. Олар радиалды бағыттан 
доңғалақтың айналу бағытына қарама-қарсы бағытта бүгілген. Құбырлардың 
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көмегімен сорғы корпусы сору және қысым құбырларына қосылады (3.29-
сурет). 

 

 
1-дроссель; 2-қысымды құбыр; 3-корпус қақпағы; 4-білік; 5-қозғалтқыш 
корпусы; 6-сору құбыры; 7-доңғалақ;8-біліктің тығыздалуы; 9-жетек табаны; 
10,11-жылжымалы подшипниктер. 

 
3.29 сурет –Орталықтан тепкіш сорғының құрылымы 

 
Орталықтан тепкіш сорғының негізгі бөліктері: сорғы корпусы, 

корпус қақпағы, мойынтірек корпусы (корпусы), доңғалақ (доңғалақтар) 
жұмыс, подшипниктер, білік, білік тығыздағышы (соңы немесе 
тығыздамасы), муфталар. 

Егер сорғының корпусы сұйықтықпен толығымен толтырылған болса, 
онда доңғалаққа айналу кезінде (электр қозғалтқышының көмегімен), 
доңғалақтың арналарында орналасқан сұйықтық (оның пышақтарының 
арасында) центрифугалық күш әсерінен доңғалақтың ортасынан шетіне қарай 
тасталады. Бұл доңғалақтың орталық бөлігінде сиретудің пайда болуына, ал 
шеткері аймақта қысымның жоғарылауына әкеледі. Егер қысым жоғарыласа, 
онда доңғалақтан шыққан сұйықтық Шығыс құбырына, содан кейін қысым 
құбырына түсе бастайды. Осының салдарынан сорғыға кіре берісте вакуум 
(разряд) пайда болады, оның әсерінен сұйықтық бір уақытта соратын құбыр 
арқылы сорғыға ағыла бастайды. Осылайша, сұйықтық орталықтан тепкіш 
сорғымен сорғыштан қысым құбырына үздіксіз жеткізіледі [34]. 

 

 
 

3.30-сурет – Орталықтан тепкіш сорғының жұмыс принципі 
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Сорғы корпусы тірек табандарымен, кіріс және шығыс құбырларымен 
бірге орындалады. 

 

 
 

A-жабық доңғалақ; В-жартылай ашық доңғалақ; С-ашық доңғалақ; 
1-осьтік су асты; 2-жұмыс дөңгелегі; 3-ұлу бұру; 4 - диффузор бұру; 5-

радиалды немесе in-line су асты, 
а- қозғаушы және б-жұмыс дөңгелегінің жетекші дискісі, в-жұмыс 

дөңгелегінің қалақтары 
Сурет 3.31- Орталықтан тепкіш сорғы схемасы 

 
Сорғының ағынды бөлігі үш негізгі бөліктен тұрады: жеткізу – 1, 

доңғалақ – 2 және бұру – 3. Жеткізудің негізгі мақсаты-сұйықтықты сору 
құбырынан сорғының жұмыс доңғалағына аз шығынмен біркелкі жеткізуді 
қамтамасыз ету. 

Ағын спиральды жинақ – 3 және диффузор – 4-тен тұрады және жұмыс 
доңғалағынан шығатын сұйықтықты жинауға, ағынның кинетикалық 
энергиясын минималды шығындармен қысым энергиясына айналдыруға 
және оны қысым құбырына бағыттауға арналған. 

Жабық типтегі доңғалақ (А) екі дискіден тұрады: жетек, А және жетек 
б, олардың арасында доңғалақтың айналу бағытына қарама-қарсы бағытта 
иілген в қалақтары орнатылады. 

Көп сатылы орталықтан тепкіш сорғылар бір білікке бірнеше жұмыс 
дөңгелектері бар: 

 

 
 

3.32 сурет–Көпсатылы орталықтан тепкіш сорғы 
 
Эйлер центрифугалық машиналарының негізгі теңдеуі 
Идеал сұйықтықты айдау кезінде доңғалақ жасаған толық қысымды 

анықтаймыз. Доңғалақ қозғалыссыз және сұйықтық иық пышақтарының 
арасындағы арналар арқылы айналмалы дөңгелекпен бірдей жылдамдықпен 
қозғалады делік. С1 дөңгелегінің кіреберісіндегі және С2 дөңгелегінің 
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шығысындағы сұйықтықтың абсолютті жылдамдығы салыстырмалы және 
айналмалы жылдамдықтардың әр геометриялық қосындысы болып 
табылады, сондықтан оларды ыдыратуға болады (3.33 - сурет) w1 және w2 
салыстырмалы құрамдастарына (жауырындар бойымен бағытталған) және 
тиісінше u1 және u2 айналма құрамдастарына (айналыс шеңберіне қатысты 
бағытталған). 

 
3.33 сурет- Орталықтан тепкіш машиналардың негізгі теңдеуін шығару 
 
Салыстыру жазықтығы ретінде жұмыс доңғалағының жазықтығын 

алып, Бернулли теңдеуі (z1 = z2) арқылы доңғалақтан өткен кезде сұйықтық 
энергиясының тепе-теңдігін құрамыз): 

 
Салыстыру жазықтығы ретінде жұмыс доңғалағының жазықтығын 

алып, Бернулли теңдеуі бойынша доңғалақтан өткен кезде сұйықтық 
энергиясының тепе-теңдігін құрамыз (z1 = z2): 

 
SnfFSnfFFSnQ )2()(   (3.61) 
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Доңғалақ айналған кезде, шығудағы сұйықтық қосымша а энергиясын 

алады, бұл жолдағы центрифугалық күштің жұмысына тең r2 – r1. Онда 
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(3.63) 

 
Егер доңғалақ бұрыштық жылдамдықпен айналса, онда массасы т 

сұйықтық бөлшегіне әсер ететін центрден тепкіш күш тең болады: 
 

2 2GC m r r
g

     
 
(3.64) 

 
мұндағы G бөлшек салмағы; 
R бөлшектің ағымдағы радиусын айналдыру. 
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Бірқатар түрлендірулерден кейін теңдеу келесі түрде жазылады: 
 
 

g
coscucoscu

тH 111222 
  

 
(3.65) 

 
(3.65) теңдеу орталықтан тепкіш машиналардың негізгі теңдеуі - Эйлер 

теңдеуі деп аталады және оны барлық орталықтан тепкіш машиналарды, 
соның ішінде Турбо-газ үрлегіштерді, турбокомпрессорларды және 
желдеткіштерді есептеуге қолдануға болады. Бұл сұйықтықтың барлық 
бөлшектері ұқсас траекториялар бойынша сорғыда қозғалғанда дұрыс. Бұл 
доңғалақтың жүздері шексіз көп болған жағдайда және сұйықтықтың өтуіне 
арналған канал бөлімі аз болған жағдайда ғана мүмкін болады. 

Пропорционалдылық заңдары 
Орталықтан тепкіш сорғының өнімділігі мен қысымы 

доңғалақтың айналу санына байланысты. Сорғының өнімділігі 
дөңгелектің шығысындағы абсолютті жылдамдықтың радиалды 
компонентіне тура пропорционал, яғни Q~ rс2 . Сондықтан: 

2
1

22
12

2

2

2

2
2
1

n
n

nD
nD

''u

'u
''
rc

'
rc

Q
Q





  
 
(3.66) 

 
Орталықтан тепкіш сорғының қысымы айналмалы жылдамдықтың 

квадратына пропорционал: 
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Сорғымен тұтынылатын қуат сорғының Q өнімділігінің 

көбейтіндісіне пропорционал, оның қысымына Н. 
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(3.68) 

 
Бұл теңдеулер пропорционалдылық заңдары деп аталады. Осы 

теңдеулерге сәйкес, Р1 — ден Р2 — ге дейінгі доңғалақтың айналу санының 
өзгеруі сорғының өнімділігінің революция санына пропорционал өзгеруіне 
әкеледі, қысым биіктігі-екінші дәрежедегі революция санына пропорционал, 
ал қуат-үшінші дәрежедегі революция санына пропорционал. 

Сорғының параметрлері арасында мұндай қатаң байланыс жоқ. 
Дөңгелектің айналу саны екі еседен аспаған кезде пропорционалдылық 
заңдары сақталады. 
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Кавитация құбылысы 
Кавитация-Шу мен гидравликалық соққылармен бірге жүретін 

сұйықтық ағынында бу көпіршіктері мен еріген газдардың пайда болу және 
одан әрі жойылу (бұзылу) процесі. Кавитация сұйықтықтағы қысымның 
жергілікті төмендеуі нәтижесінде пайда болады, ол оның жылдамдығының 
жоғарылауымен пайда болуы мүмкін. 

Ағынмен жоғары қысымды аймаққа жылжу кезінде кавитациялық 
көпіршік соққы толқынын шығарады. Егер кавитациялық көпіршіктің сынуы 
қатты бетінде пайда болса (мысалы, центрифугалық сорғының доңғалақ 
пышақтарында), онда пайда болған соққы толқыны беттің зақымдалуына 
әкеледі. 

 
 

Сурет 3.34 - Бір жылдан кейін жұмыс істейтін ұлулардың 
кавитациясы 

 
Кавитация келесі құбылыстардың күрделі кешені болып табылады: 
- сұйықтықтың қысымы оның қаныққан буларыныңқысымына тең 

немесе одан аз болатын жерлерде сұйықтықтан бу мен еріген газдардың 
шығуы. 

- булану пайда болған жерде сұйықтықтың қозғалыс 
жылдамдығының жергілікті жоғарылауы және сұйықтықтың кездейсоқ 
қозғалысы. 

- жоғары қысымды аймаққа сұйықтық ағынымен қозғалатын бу 
көпіршіктерінің конденсациясы. Көпіршіктердің конденсациясы кезінде 
бірнеше рет қайталанатын механикалық әсерлер кавитацияның ең қауіпті 
салдары болып табылатын доңғалақ материалының бұзылуының 
механикалық процесін тудырады. 

- төмен қысым аймақтарында өту кезінде сұйықтықтан бөлінген 
ауаның оттегімен кавитация аймағындағы металдың химиялық 
бұзылуы. Бұл процесс коррозия деп аталады. 

Кавитация тек жұмыс дөңгелегінде ғана емес, сонымен қатар 
бағыттаушы аппаратта немесе спиральда да пайда болуы мүмкін, дегенмен 
бұл жерде сирек кездеседі. 

Кавитация құбылыстары сору аймағында тән крекинг, Шу және 
сорғының дірілімен бірге жүреді. 

Әрбір сорғы кавитация қорының мөлшерімен сипатталады-бұл 
сорғыға кіретін сұйықтықтың бір фазалы күйі сақталатын минималды 
қысым, яғнисұйықтықтың нақты жағдайы. Номиналды мән және тәуелділік 
қисығы, Жем/қысым сорғының өндірушісімен қамтамасыз етілуі керек. 
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Кавитация маржасы механика тұрғысынан бақыланбайды және 
сорғы станциясының операторы дамыған кавитацияны металл Шу мен 
басу арқылы алады. 

Кавитацияны дұрыс жою үшін Сіз принципті қолдануыңыз керек – 
сорғының кіреберісінде әрқашан шығудан гөрі сұйықтық көп болуы 
керек. 

Мұнда оған жетудің бірнеше қарапайым әдістері келтірілген: 
- деген диаметрі соратын келте үлкен; 
- сорғыны қоректендіруші резервуарға жақын, бірақ сору құбырының 

5-10 диаметрінен жақын емес жылжыту; 
- төмендетуге кедергісі кезінде сору құбырға ауыстыруға оның 

материалды кем шероховатый, ысырмалар шиберную, характеризующуюся 
аз шығындармен, жойып, кері клапан; 

- егер сору құбырында бұрылыстар болса, олардың санын азайтыңыз 
немесе кіші бұрылыстарды үлкен айналу радиусына ауыстырыңыз, оларды 
бір жазықтықта бағыттаңыз; 

- сорғының сору жағындағы қысымды сорғы қондырғысының осін 
төмендету арқылы немесе үдеткіш сорғыны қолдану арқылы арттыру. 

 
Компрессорлық жабдықтың құрылысы және жұмыс істеу 

принципі 
 
Химия өнеркәсібі кәсіпорындарында газдар мен олардың 

қоспаларының едәуір мөлшері өңделеді. 
Атмосфералық қысымнан басқа қысым кезінде газ фазасындағы 

көптеген химиялық процестерді жүргізу көбінесе олардың жылдамдығының 
жоғарылауына, реакциялық жабдықтың қажетті көлемінің төмендеуіне 
әкеледі. 

Газдарды қысу оларды құбырлар мен құрылғылар арқылы жылжыту, 
вакуум жасау үшін қолданылады. 

Газдарды жылжытуға және сығуға арналған машиналар 
компрессорлар деп аталады. 

Сығымдау дәрежесіне байланысты компрессорлық машиналардың 
келесі түрлері бөлінеді. 

Газ қысымының көп мөлшерін жылжытуға арналған желдеткіштер 
(0,01 МПа дейін); 

Газ құбыры желісінің салыстырмалы түрде жоғары кедергісі (орташа 
қысым 0,01-0,3 МПа) кезінде газдарды жылжытуға арналған газ 
үрлегіштер); 

Жоғары қысым жасауға арналған компрессорлар (0,3 МПа дейін); 
Вакуум-сорғылар разрядтауды құру (0,05 МПа дейін). 
Сығымдау сатысы-компрессорлық машинаның бөлігі, онда газ соңғы 

немесе аралық қысымға дейін сығылады. 
Сатылар саны бойынша бір сатылы және көп сатылы болуы мүмкін; 



181

  
 

Бір сатылы - газ параллель жұмыс істейтін бір немесе бірнеше 
цилиндрлерде соңғы қысымға дейін сығылады 

Компрессор жұмысының негізгі көрсеткіші-қысу коэффициенті-р2к 
соңғы қысымының р1 бастапқы қысымына қатынасы. 
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(3.69) 

 
Өлі кеңістіктің салыстырмалы көлемі - өлі кеңістік көлемінің 

поршеньмен сипатталған көлемге қатынасы (0,025-0,06): 
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Компрессордың көлемдік коэффициенті өлі кеңістіктің салыстырмалы 

көлеміне және политроптың индикаторына байланысты: 
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Беру (өнімділік):  
теориялық: 
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(3.73) 

 
 
мұндаD-поршень диаметрі, м. 
S-поршень жүрісі, м 
 
қолданыстағы: 
 

TV QQ    (3.74) 
 
Беру коэффициенті -сору жағдайына келтірілген айдау құбырына 

берілетін газ көлемінің поршень сипаттайтын Vp көлеміне қатынасы. 
 
Орталықтан тепкіш желдеткіштер желдеткіштерге бөлінеді: 
- төмен қысымды (Р < 100 мм вод. ст.), 
- орташа қысым (P = 100-300 мм вод. ст.) 
- жоғары қысымды (Р = 300-1000 мм вод. ст.). 
Орталықтан тепкіш желдеткіштер-бұл қысымның 1,15 дәрежесі бар 

пышақ компрессорлық машиналары. 
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Орталықтан тепкіш желдеткіштің тән белгісі-бұл доңғалақпен айналу 
кезінде пайда болатын центрифугалық күшке байланысты газ қысымының 
жоғарылауы. 

Кіріс құбыры желдеткішке кіретін газды доңғалаққа жеткізу үшін 
қолданылады (Сурет 3.35). Кіріс құбырлары аксиметриялық пішінге ие: 
цилиндрлік, конустық, тороидальды, аралас. Доңғалақ энергияны жетектен 
желдеткіш қозғалатын газға өткізеді. Ол әдетте алдыңғы және артқы 
дискілерден тұрады, олардың арасында иық пышақтары бірдей қадаммен 
орнатылады. 

 
1-кіріс құбыры; 2-шығыс құбыры; 3-корпус; 4-электр қозғалтқышы; 5-

станина; 6-доңғалақ 
 

Сурет 3.35 - Радиалды желдеткіш 
 
Доңғалақ мұқият теңгерілуі керек. Доңғалақтың беріктігі мен 

қаттылығы оның дизайны мен материалына байланысты. Дөңгелектің енінің 
жоғарылауымен оның беріктігі мен қаттылығы төмендейді. Конструкциялық 
жағынан барабанды (айналма жылдамдығы 30-40 м/с дейін), сақиналы 
(айналма жылдамдығы 60 м/с дейін рұқсат етіледі), конустық дискілі бір 
және көп дискілі болуы мүмкін. 

Желдеткіштер оң және сол жақ айналудың бір жақты және екі жақты 
сорғыштарын жасайды. Егер ауа кіретін жағынан қарайтын болсақ, 
қозғағышы сағат тілімен айналатын желдеткіш оң айналу желдеткіші деп 
аталады, сағат тіліне қарсы - сол жақ айналу екі жақты сору желдеткішіне 
жетектен бос сору жағынан қарау керек [34]. 

Орталықтан тепкіш компрессорларда(турбокомпрессорларда) 
компрессордың жұмыс доңғалағының қалақтары жасаған жұмыс нәтижесінде 
газдың қысымы машинаның ағынды бөлігі арқылы үздіксіз қозғалғанда 
жоғарылайды. 

Орталықтан тепкіш компрессорлар газдарды 0,8 МПа қысымына дейін 
қысу үшін қолданылады. Поршеньмен салыстырғанда орталықтан тепкіш 
компрессорлардың бірқатар артықшылықтары бар. Бөлшектердің өзара 
қозғалысының болмауына байланысты олар ауыр іргетасты қажет етпейді; 
олардың роторы тұрақты бұрыштық жылдамдықпен айналады, ал 
қозғалмалы бөліктер тек мойынтіректердегі бекітілген бөлшектермен 
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байланысады, бұл арзан жылдамдықты қозғалтқыштарды қолдануға 
мүмкіндік береді. Орталықтан тепкіш компрессорлар ықшам. Поршеньдік 
компрессорларға қарағанда центрифугалық компрессорлардың басты 
кемшілігі-компрессордың бір сатысындағы қысымның жоғарылау дәрежесі 
аз және 1,2-ден аспайды. 

 
 

3.36 сурет -Турбокомпрессор 
 

Газды сығудың жоғары дәрежесін алу үшін компрессордың бірнеше 
сатысы қолданылады. 

Құрылымдық жағынан, бұл бір білікке бір корпуста орналасқан 
бірнеше жұмыс дөңгелектерін орнату арқылы қамтамасыз етіледі. 

Бұл жағдайда газ келесі сатыға бағыттаушы аппараттың қалақтарымен 
пайда болған арналар арқылы енеді. 

Орталықтан тепкіш компрессордың жалпы сығылу коэффициенті оның 
жеке сатысының сығылу деңгейімен анықталады және компрессордың 
шығысындағы P2 қысымының кірістегі p1 қысымына қатынасы арқылы 
анықталады. 

Жеңіл газдарды айтарлықтай қысымға дейін қысқанда көптеген 
қадамдар қажет. 

Сондықтан біліктің қажетті қаттылығын қамтамасыз ету үшін көп 
корпусты машина болуы керек. 

Орталықтан тепкіш компрессорлар, әдетте, көп сатылы машина болып 
табылады. 

Сығымдау кезінде газ қыздырылатыны белгілі, сондықтан көп сатылы 
компрессорларды пайдалану кезінде салқындату мәселесін шешу 
қажет.Салқындатудың екі әдісі бар: ішкі және сыртқы. 

Сыртқы салқындату кезінде газ келесі сатыға кірмес бұрын 
Тоңазытқыш арқылы өтеді, ал ішкі салқындату кезінде тоңазытқыштың 
корпусында салқындатылған су сорылатын "көйлек" бар. 

Әдетте тоңазытқыштың корпусы турбогенератордың корпусымен 
органикалық байланысқан құрылымның бөлігі болып табылады. 

Қазіргі заманғы машиналардың көпшілігінде сыртқы салқындату бар. 
Көлемді компрессорлардың дизайны мен жұмыс принципі 
Сорғылар сияқты, көлемді типтегі компрессорлар қарапайым әрекет 

етуі мүмкін (поршеньнің бір қос соққысы үшін бір сору және бір айдау 
жүреді) және қос әрекет (поршеньнің бір қос соққысы үшін екі сору және екі 
айдау жүреді.) 
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1-сору клапаны; 2-айдау клапаны; 3-поршень; 4-корпус; 5-иінді 

механизм 
 

3.37 сурет - Поршеньді компрессор 
 

Сығылған ауа қысымының жоғарырақ мәндеріне қол жеткізу үшін (100 
МПа дейін) көп сатылы поршеньді компрессорлар қолданылады. 

 

 
 

1-бірінші сатыдағы цилиндр; 2-салқындатқыш; 3-екінші сатыдағы 
цилиндр 

 
Сурет 3.38 - Көп сатылы сығымдау поршенді компрессоры 

 
Сорылатын ауа 1-ші бірінші сатыда алдын-ала сығылады, аралық 

салқындатудан өтеді, содан кейін 3-ші екінші сатыда сығылады. Ауаның 
сығылу деңгейінің жоғарылауы екінші сатыдағы жұмыс камерасының көлемі 
біріншіге қарағанда аз болуымен қамтамасыз етіледі. Сығылған ауаны 
салқындату қажеттілігі қысу процесінде (Гей-Луссак Заңына сәйкес) ауаның 
қарқынды қызуына байланысты туындайды, әсіресе қысу коэффициенті 
айтарлықтай болса. Бұған жол бермеу үшін компрессордың дизайнына 
салқындатқыш 2 енгізіледі. 
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1-икемді мембрана; 2-өзек 
 

Сурет 3.39 - Мембраналық компрессор 
 

Мембраналық компрессорда сығылған ауаны шығару процесі 
поршеньдегідей жүреді, тек айырмашылығы-онда жылжымалы поршень 
қатаң бекітілген Икемді мембранамен ауыстырылады 1. Жабық көлем 2 
бағанының дыбыстық-аудармалы қозғалысы арқылы мембрананың 
деформациясы есебінен өзгереді. 

Мембраналық компрессорлардағы ауа қысымы мембрананың беріктік 
сипаттамасымен шектеледі және 0,3 МПа-дан аспайды. 

Мембраналық компрессорлардың негізгі жетіспеушілігі-оның істен 
шығуына байланысты мембрананы мезгіл-мезгіл өзгерту қажеттілігі. 

 
     Осьтік компрессорлар 
Осьтік желдеткіштің корпусы доңғалақ айналатын қысқа цилиндрлік 

түтік түрінде жасалады. Ауа тікелей ағынмен қозғалады, яғни білік осі 
бойымен. Газдың тікелей қозғалысы мен пышақтардың жеңілдетілген 
пішініне байланысты к.п. д. осьтік желдеткіштер орталықтан тепкіш 
желдеткіштерге қарағанда әлдеқайда жоғары. 

 

 
3.40 сурет- Осьтік компрессор  

 
Осьтік компрессорларда жоғары ПӘК және газдың соңғы артық 

қысымы 6 атм дейін жетеді. Бұл компрессорлар жоғары жылдамдықты 
газтурбиналарында қолданылады. 

 
Айналмалыкомпрессорлар 
Айналмалы компрессорлар поршеньдер мен центрифугалар арасында 

аралық орыналады. Өнімділігі 1,5-тен аз болған кезде , маймен ластанбаған 
Сығылған газды алу қажет болған кезде айналмалы (атапайтқандабұрандалы) 
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компрессорлар қолданылады. Ең жақсымай-жоғары өнімді толтырылған 
бұрандалы компрессорлар (1-гедейін ) айдау қысымы Р=0,9 МПа 200 кВт/сағ-
таназтұтынады; өнімділігі 0,2-1,0 болған кезде құрғақсығымдалған 
бұрандалы компрессорлар, сондай-ақ маймен толтырылған компрессорлар 
поршеньді компрессорлардан төмен қуат тұтынылады. Сондықтан, осы 
өнімділікпен негізінен поршеньді компрессорлар қолданылады. Осы типтегі 
компрессорларда көлемнің өзгеруі айналмалы қозғалыс жасайтын ротормен 
(роторлармен) жүзеге асырылады. 

 

 
 

1-корпус; 2-ротор қалақтары; 3-ротор 
 

3.41 сурет - Айналмалы компрессор 
 
 

Винттік компрессорлар 

 
 

1,2-жетек және жетек бұрандалы роторлар 
 

3.42 сурет -Бұрандалы компрессор 
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3.2 Жылу алмасу аппараттары конструкцияларының типтік 
нұсқалары 
 

3.2.1 Жылу беру процестері теориясының негіздері 
 

Әр түрлі температурасы бар денелер арасында пайда болатын жылу 
түріндегі энергияны беру жылу алмасу деп аталады. 

 

 
3.43 сурет –Жылудың берілу тәсілдері 

 
Кез-келген жылу алмасу процесінің қозғаушы күші-бұл қыздырылған 

және аз қыздырылған дененің температуралық айырмашылығы, ол болған 
кезде жылу өздігінен, термодинамиканың екінші заңына сәйкес, 
жылытылғаннан аз қыздырылған денеге өтеді. Денелер арасындағы жылу 
алмасу дегеніміз — молекулалар, атомдар және бос электрондар арасындағы 
энергия алмасу; жылу алмасу нәтижесінде қыздырылған дененің бөлшектері 
қозғалысының қарқындылығы төмендейді, ал аз қызады. 

Жылу алмасуға қатысатын денелер салқындатқыштар деп аталады. 
Жылу беру-жылу тарату процестері туралы ғылым. Жылу беру 

заңдары жылу процестерінің негізін құрайды-қыздыру, салқындату, 
булардың конденсациясы, булану — және көптеген масса алмасу (айдау, 
кептіру және т.б. процестер), сондай-ақ жылу беру немесе бұру кезінде пайда 
болатын химиялық процестер үшін өте маңызды. 

Жылу таратудың үш түбегейлі әр түрлі қарапайым әдісі бар: жылу 
өткізгіштік, конвекция және жылу сәулеленуі. 

Конвекция деп аталады көшіру жылудың салдарынан қозғалыс және 
араластыру макроскопиялық көлемдерінің газ немесе сұйықтық. 
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Жылу беру табиғи немесе еркін конвекция жағдайында, осы 
нүктелердегі температура айырмашылығынан туындайтын сұйықтық (газ) 
көлемінің әртүрлі нүктелеріндегі тығыздықтың айырмашылығына 
байланысты немесе сұйықтықтың бүкіл көлемінің мәжбүрлі қозғалысы 
кезінде мәжбүрлі конвекция жағдайында, мысалы, оны араластырғышпен 
араластырған жағдайда мүмкін болады. 

Жылу өткізгіштік дегеніміз-бір-бірімен тікелей байланыста болатын 
микробөлшектердің ретсіз (жылу) қозғалысы салдарынан жылу беру. Бұл 
қозғалыс молекулалардың (газдар, тамшы сұйықтықтар) қозғалысы немесе 
атомдардың тербелісі (қатты заттардың кристалдық торында) немесе бос 
электрондардың диффузиясы (металдарда) болуы мүмкін. Қатты денелерде 
жылу өткізгіштік әдетте жылу таралуының негізгі түрі болып табылады. 

Жылу сәулеленуі-бұл сәуле шығаратын дененің атомдарының немесе 
молекулаларының жылу қозғалысына байланысты әртүрлі толқын 
ұзындығымен электромагниттік тербелістердің таралу процесі. Барлық 
денелер басқа денелер сіңіретін және қайтадан жылуға айналатын энергияны 
шығара алады. Осылайша, сәулелік жылу алмасу жүзеге асырылады; ол 
радиация және сәуле сіңіру процестерінен тұрады. 

 
Орташа температура айырмашылығы 
Көптеген жағдайларда жылу беру процесінде ортаның температурасы 

болып жатқан жылу алмасу нәтижесінде өзгереді, сондықтан жылу алмасу 
бетіндегі температура айырмашылығы да өзгереді. Сондықтан аппараттың 
ұзындығы бойынша орташа температура айырмасы есептеледі, бірақ бұл 
өзгеріс сызықтық емес болғандықтан, температураның логарифмдік 
айырмасы есептеледі. 

 

ђ

’

ђ’

ђђ

’’

ђђ’’
–

t
t
tt

tt
tt

tttt
t













lnln

)()(

21

21

2121
р  

(3.74) 

 
Бұл математикалық есептеулермен дәлелденді. Қарама-қарсы ток 

әрдайым бастапқы және соңғы температура жағдайларында бірдей мөлшерде 
жылу беру үшін тікелей ағынға қарағанда аз жылу беру бетін қажет етеді. 

Нақты жағдайларда жылу жоғарыда көрсетілген әдістердің бірімен 
емес, аралас жолмен беріледі. Мысалы, қатты қабырға мен газ ортасы 
арасындағы жылу алмасу кезінде жылу уақытша конвекция, жылу 
өткізгіштік және сәулелену арқылы беріледі. Қабырғадан газ тәрізді (сұйық) 
ортаға немесе кері бағытта жылу беру арқылы жүзеге асырылады. 

Одан да күрделісі-жылуды көп қызғаннан аз қыздырылған сұйықтыққа 
(газға) оларды бөлетін бет немесе қатты қабырға арқылы беру процесі. Бұл 
процесс жылу беру деп аталады. 
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Процесінде жылу беріліс жылу көшіру конвекцией жалғасатын жылу 
өткізгіштігі және жылу алмасу сәулелену әсерінен. Алайда, белгілі бір 
жағдайлар үшін жылу таралуының бір түрі басым болады. 

Үздіксіз жұмыс істейтін аппараттарда әртүрлі нүктелердегі 
температура уақыт өте келе өзгермейді және жылу алмасу процестері 
тұрақты (тұрақты) болып табылады. Уақыт өте келе температура өзгеретін 
(қыздыру немесе салқындату кезінде) мезгіл-мезгіл жұмыс істейтін 
аппараттарда тұрақсыз немесе стационарлық емес жылу алмасу процестері 
жүзеге асырылады [36]. 

 
Жылу берудің негізгі теңдеуі 
Жылу беру процестеріне жалпы кинетикалық тәуелділік, Q' жылу 

ағыны мен F жылу алмасу беті арасындағы байланыс жылу берудің негізгі 
теңдеуі болып табылады: 

 
Q=KF∆tСР𝜏𝜏 (3.75) 

 
мұндағы K-жылу алмасудың бүкіл беті бойымен жылу берудің орташа 

жылдамдығын анықтайтын жылу беру коэффициенті;∆tСР-жылу беру 
процесінің орташа қозғаушы күшін немесе температура қысымын 
анықтайтын салқындатқыштар арасындағы орташа температура 
айырмашылығы;𝜏𝜏- уақыт. 

Осы теңдеуге сәйкес, жылудан суық салқындатқышқа берілетін жылу 
мөлшері F жылу алмасу бетіне, ∆tСР орташа температуралық қысым мен 
𝜏𝜏уақытқа пропорционалды . 

Үздіксіз жылу алмасу процестері үшін жылу беру теңдеуі келесідей 
болады: 
 

Q/=KF∆tСР𝜏𝜏 (3.76) 
 

Q=Q// 𝜏𝜏 =KF∆tСР (3.77) 
 

Теңдеуден жылу беру коэффициентінің өлшем бірлігі мен физикалық 
мәні шығады. Сонымен, F= 1 м2, ∆tСР= 1 град и 𝜏𝜏 =  1 сек. 

 

 
градм

Вт
градсекм

Дж
tF

QK








 22
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                              (3.78) 

 

 
 

 
Осылайша, жылу беру коэффициенті жылу тасымалдағыштар 

арасындағы орташа температура айырмасы 1 градусқа тең болған кезде 1 м2 
жылу алмасу беті арқылы неғұрлым қызған жылу тасымалдаушыдан (в дж) 1 
секундқа ауысатынын көрсетеді. 
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Фурье Заңы. Жылу өткізгіштіктің негізгі жылу беру заңы-Фурье заңы, 
оған сәйкес жылу ағынына перпендикуляр DF беттік элементі арқылы жылу 
өткізгіштік арқылы берілетін DQ жылу мөлшері температура градиентіне ,DF 
бетіне және уақытқа тура пропорционал : 

 dFd
dn
dtdQ   

 

 
(3.79) 

или количество тепла, передаваемое через единицу поверхности в единицу 
времени: 
 

dn
dt

F
Qq 




  

 

 
(3.80) 

Q шамасы жылу ағынының тығыздығы деп аталады. 
(3.79) және (3.80) теңдеулердің оң бөлігінің алдында тұрған минус 

белгісі жылудың температураның төмендеуіне қарай қозғалатынын 
көрсетеді. 

Пропорционалдылық коэффициенті жылу өткізгіштік коэффициенті 
деп аталады. Теңдеуге сәйкес: 

 

  






















градм
Вт

секмград
мДж

dtdFd
dQdn

2
                                (3.81) 

 

 
 

Qккал/чөрнектегенде: 
 
 
 
 
 
Осылайша, жылу өткізгіштік коэффициенті температура изотермиялық 

бетке қалыпты ұзындық бірлігіне 1 градусқа төмендеген кезде жылу алмасу 
бетінің бірлігі арқылы уақыт бірлігіне жылу өткізгіштікке байланысты қанша 
жылу өтетінін көрсетеді. 

Конвекция арқылы жылу беру қарқындылығы сұйықтық ағынының 
турбуленттілік дәрежесіне және оның ішіндегі бөлшектердің 
араластырылуына байланысты. Сондықтан конвекция сұйықтық ағынының 
гидродинамикалық жағдайларына байланысты. 

Ағынның ортасында (ядросында) жылу беру жылу өткізгіштікпен және 
конвекциямен бір уақытта жүзеге асырылады. Осы әдістермен бірлескен 
жылу беру конвективті жылу беру деп аталады [36]. 

Ағынның ядросындағы жылу беру механизмі оның турбулентті 
қозғалысы кезінде ортаның макротүйінділерінің қарқынды араласуымен 

  










градм
ккал
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сипатталады, бұл температураны TH орташа деңгейіне дейін теңестіруге 
әкеледі. 

Жылу беру процесін есептеу кезінде Ньютон теңдеуі қолданылады: 
 

Q=F(tст-tж) 
 

(3.82) 

α – жылу беру коэффициенті 
 
Жылу беру коэффициенті келесі факторларға байланысты: 
1. Сұйықтықтың жылдамдығы w, оның тығыздығы ρ және тұтқырлығы 

µ, яғни сұйықтықтың ағу режимін анықтайтын айнымалылар; 
2.Сұйықтың жылу қасиеттері (меншікті жылу сыйымдылығы с, жылу 

өткізгіштігі λ, көлемдік кеңею коэффициенті β); 
3. (Құбырлар үшін - олардың диаметрі d және ұзындығы L, кедір-

бұдырлығы ε) [36]. 
Қабырғаға жақындаған сайын жылу беру қарқындылығы төмендейді. 

Бұл оның жанында гидродинамикалық шекара қабатына ұқсас жылу шекара 
қабаты пайда болатындығына байланысты, бірақ әдетте оның қалыңдығынан 
аз. 

Сондықтан жылу беруді есептеудің ыңғайлылығы үшін оның негізі 
жылу беру заңы немесе Ньютонның салқындату заңы деп аталатын 
салыстырмалы түрде қарапайым теңдеу болып табылады: 

 
dttadFdQ ЖCТ  )(  

(3.83) 

  
Жылу беру коэффициенті келесідей көрсетілген: 
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ЕгерQккал/ч болса, онда 
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Осылайша, жылу беру коэффициенті және қабырға бетінің 1 м2-ден 
сұйықтыққа (немесе сұйықтықтың 1 м2-ге) қанша жылу берілетінін 
көрсетеді) қабырға мен 1 градус сұйықтық арасындағы температура 
айырмашылығы бар 1 секунд ішінде. 

Тегіс қабырға арқылы жылу беру: 
Тегіс қабырғаға бөлінген салқындатқыштар арасындағы жылу беру 

процесін қарастырыңыз. 
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Алдымен біз жылу мөлшерін анықтаймыз Q уақыт бірлігіне t1 
температурасы бар ыстық салқындатқыштан суыққа дейін t2 температурасы 
оларды бөлетін қабырға арқылы қалыңдығы δ және жылу өткізгіштік 
коэффициенті λ. 

Қабырға беттерінің температурасы тиісінше tст1 және tСТ2. Ыстық 
салқындатқыш үшін жылу беру коэффициенттері α1, ал суық-α2. Жылу беру 
процесі тұрақты екенін қабылдаймыз. Бұл жағдайда бір уақытта жылу 
мөлшері ыстық салқындатқыштан қабырғаға, қабырға арқылы және 
қабырғадан суық салқындатқышқа беріледі (сурет.3.44). 

 

 
 

3.44 сурет– Жылудың жұқа қабырға арқылы берілуі 
 
Сонда: 
1. Ньютон заңы бойынша F беті арқылы ыстық салқындатқыштан 

қабырғаға берілетін жылу мөлшері: 
 

FttaQ СТ  )( 11  (3.85) 

 
2. Фурье Заңы бойынша қалыңдығы δ қабырға мен F беті арқылы жылу 

өткізгіштік арқылы өтетін жылу мөлшері тең болады: 

FttQq СТСТ  )( 21
 

(3.86) 
 

3. Ньютон заңы бойынша F беті арқылы қабырғадан суық 
салқындатқышқа берілетін жылу мөлшері: 

FttaQ СТ  )( 222   
(3.87) 

Бұл теңдеулерді келесідей түрлендіреміз: 

 
Fa

Qtt
F
Qtt

Fa
Qtt CТСТСТCТ 





2

2221
1

11 )(;)(;



 
 
(3.88) 
 

 
Осы теңдеулердің сол және оң бөліктерін қосу арқылы біз аламыз: 
 

  )11(
21

21 aaF
Qtt 




 
 
(3.89) 
 

немесе 
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 21

21

11
1 ttF

aa

Q 







  
(3.90) 
 

 
(3.77) және (3.88) теңдеулерді салыстырудан аламыз: 

21

11
1

aa

K





  

 
(3.91) 
 

 
мұндағы К-жылу беру коэффициенті, Вт / м2 К 
 
К-ге кері шама жалпы жылу кедергісі деп аталады және R-мен 

белгіленеді: 

21

111
aaK

R 



 
 
(3.92) 
 

 




 СТr
a

r
a

r ;1;1
2

2
1

1   
(3.93) 
 

мұндағы r1, r2, rСТ-ыстық салқындатқыштың жылу кедергісі, суық 
салқындатқыштың жылу кедергісі, қабырғаның жылу кедергісі. 

Жылулық ұқсастық: 
1. Алдымен шекаралық шарттардың ұқсастығын қарастырайық. Ол 

Нуссельт критерийінің көмегіменсипатталған: 


laNu 

  

 

 
(3.94) 

Нуссельт критерийі қабырға мен сұйықтық ағыны арасындағы 
шекарадағы жылу ауысуының қарқындылығын сипаттайды. 

Бұл шекара қабатының δтепл қалыңдығының қатынасы және 
геометриялық өлшемді анықтау өлшемі. Өлшемге конвективті жылу беру 
есептерінде анықталған жылу беру коэффициентінің мәні кіреді. 

Құбыр және құбыр аралық кеңістіктер үшін жылу беру 
коэффициенттері. 

 

d
Nua 

  
 
(3.95) 

 
мұнда Nu - Нуссельт критерийі; 
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λ - жылу өткізгіштік коэффициенті, Вт / м * К; d-жылу беретін 
құбырлардың диаметрі, м 

 
Нуссельт критерийі есептеледі: 

 


 C

Pr  
 
(3.96) 

 
С-меншікті жылу сыйымдылығы, Дж/кг×К 
 
Грасгоф критерийі табиғи конвекция жағдайында жылу алмасу 

кезінде енгізіледі және ағынның әртүрлі нүктелеріндегі тығыздық 
айырмашылығымен анықталатын үйкеліс күштерінің көтергіш күшке 
қатынасының өлшемін көрсетеді: 

2

3


 tlgGr 

  
 
(3.97) 

 
мұндағы β - сұйықтықтың көлемдік кеңею коэффициенті, град - 1; ∆t-

табиғи конвекцияны тудыратын сұйықтықтың ыстық және суық бөлшектері 
температурасының айырмасы, бұршақ [37]. 

 
Жылу тасымалдағыштың құбырлар мен арналар арқылы қозғалысы 
 
1.Егер Re>10000 болса, онда 
 

4,08,0 PrRe023,0 Nu  (3.98) 





dwRe

 

(3.99) 

мұндағы ω – ағын жылдамдығы, м/с; d – жылу беру диаметрі, м; ρ – 
сұйықтық тығыздығы, кг/м3; μ – тұтқырлықтың динамикалық коэффициенті, 
Па с 

 
2.Егер Re 2300 ден 10000-ға дейін 

 
43,09,0 PrRe008,0 Nu  (3.100) 

3.Егер Re<2300 
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1,02,0 )(PrPr)(Re GraNu    (3.101) 

а-жылу тасымалдағыштың қозғалыс бағытын ескеретін коэффициент 
 
Қозғалыс бағыты 
А) көлденең 0,74 
Б) суық жылу тасымалдағыштың жоғары қозғалысы 0,63 
В) суық жылу тасымалдағыштың төмен қозғалысы 0,85. 
 
Жылу тасымалдағыштың құбырлардан тыс қозғалысы 
«Құбырдағы құбыр» түріндегі жылу алмастырғыштың сақиналы 

каналындағы жылу тасымалдағыштың қозғалысы» 
45,0

4,08,0 PrRe023,0 







 

Н

ВН

d
DNu  

 
(3.102) 

 
dн-ішкі құбырдың сыртқы диаметрі, м; Dвн-сыртқы құбырдың ішкі 

диаметрі 
 
Көлденең аралықтар болмаған кезде қабық-құбырлы жылу 

алмастырғыштың құбыраралық кеңістігіндегі жылу тасымалдағыштың 
қозғалысы: 

 
33,09,0 PrRe)(16,1  ЭКВdNu  

(3.103) 

dэкв-эквивалентті диаметрі, м 
Көлденең аралықтар болған кезде қабық-құбырлы жылу 

алмастырғыштың құбыраралық кеңістігіндегі жылу тасымалдағыштың 
қозғалысы 

33,06,0 PrRe2,0 Nu  (3.104) 
 

 
Жылу сәулесі 
 
Сәуле дегеніміз-электромагниттік толқындар түрінде энергияны беру 

процесі. 
Жылу сәулесі-бұл атомішілік процестердің нәтижесі. Жылу сәулесінің 

қарқындылығы дене температурасының жоғарылауымен жоғарылайды. 
Сәулелі энергия квант немесе Фотон деп аталатын бөлшектердің ағымы 
ретінде таралады және электромагниттік толқындардың қасиеттеріне ие. 

Жылу және жарық сәулелері бірдей сипатқа ие, тек толқын 
ұзындығымен ерекшеленеді. Жарық сәулелерінің толқын ұзындығы 0,4-0,8 
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мкм, инфрақызыл сәулелер 0,8-400 мкм. Барлық дене ғана емес, радиациялық 
жатыр, бірақ үздіксіз жұтып сәулелі энергия. Бірдей температурада 
денелердің бүкіл жүйесі жылжымалы жылу тепе-теңдігінде болады. 

Уақыт бірлігіне беттік бірлік шығаратын энергия мөлшері дененің 
сәулелену қабілеті деп аталады. 

 
Е =  Q/F

 
(3.105) 
 

Е-дененің сәуле өткізу қабілеті, Вт/м2. 
 
Кирхгоф кез-келген дененің сәуле шығару қабілетінің сол 

температурада оның сәуле сіңіру қабілетіне қатынасы мүлдем қара дененің 
сәуле шығару қабілетіне тең тұрақты шама екенін анықтады: 

 
Е1/А1 = Е2/А2 = … Еn/Аn = Еo/Аo = Еo = f (3.106) 

 
мұндағы А-мүлдем қара денеге жатады, А = 1. 
 
Кез-келген дененің эмиссиясының мүлдем қара сәулелену қабілетіне 

қатынасы қара түстің дәрежесі деп аталады: 
 

 = Е/Eo (3.107) 
 

Қара түстің дәрежесі 0-1 аралығында өзгереді және дененің табиғатына, 
оның бетінің күйіне және температурасына байланысты болады. 

Стефан-Больцман Заңы бойынша ЕО-ның мүлдем қара денесінің 
сәулелену қабілеті оның бетінің абсолютті температурасының төртінші 
дәрежесіне пропорционал. 

 
Еo = KoT4 (3.108) 

 
мұндағы Ko– абсолютті қара дененің радиация тұрақтысы. 
Ko= 5,7  10-8 Вт/м2 К4 
Есептеулерді жеңілдету үшін Стефан-Больцман теңдеуі келесі түрде 

қолданылады: 
Еo = Сo(Т/100)4 (3.109) 

 
Мұндағы Со = Ko 108 = 5,7 Вт/м2 К4 жылдамдығы-мүлдем қара дененің 

радиация коэффициенті 
 
Стефан-Больцман Заңына сәйкес сәуле арқылы берілетін жылу мөлшері 

жалпы түрде теңдеумен көрсетілуі мүмкін: 
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  4241 )

100
()

100
( TTFcQ   

(3.110) 

 
мұндағы с-өзара сәулелену коэффициенті; 
φ-пештің мөлшеріне және радиациялық және сіңіргіш беттердің өзара 
орналасуына байланысты бұрыштық коэффициент; 
F-жылу алмасу беті, м2; 
Т1-сәулеленетін беттің температурасы, К; 
Т2-сәуле сіңіретін беттің температурасы, К. 
 

Жылу баланстарын құру принциптері 
 
Жылу алмасу аппаратурасының жылу баланстарын есептеу кезінде 

жылу сыйымдылығының, энтальпияның (жылу құрамы), фазалық немесе 
химиялық түрлендірулердің жылуының үлестік шамаларын білу қажет. 

Нақты жылу-бұл 1 кг затты 1 градусқа (Дж/кг×бұршақ) қыздыру 
(немесе салқындату) үшін қажет жылу мөлшері. Жылу сыйымдылығы 
дененің жылу жинау қабілетін сипаттайды. Өйткені жылусиымдылық 
температурасына байланысты болса, онда оның шынайы жылу сыйымдылық 
кезінде осы температурада және орташа жылу сыйымдылық кейбір 
температуралар аралығында 
 

с Q t t ( ) ,2 1  (3.111) 
 
мұндағы Q-температура t t1 2 до .өзгерген кезде зат мөлшерінің бірлігіне 

берілетін жылу мөлшері . 
 

Жылу есептеу тәжірибесінде, әдетте, орташа жылу сыйымдылығын 
пайдалану керек. 

Меншікті энтальпия i (егер барлық есептеулер 0 0С-тан жүргізілсе) 
00С--тан берілген температураға дейін 1 кг затты қыздыру үшін қажетті жылу 
мөлшерімен анықталады, энтальпия I Дж/кг-мен, ккал/кг техникалық 
жүйесінде өлшенеді. 
 

i cdt ct
t

 
0

. (3.112) 

 
Фазалық немесе химиялық түрлендірулердің нақты жылуы r-бұл 

агрегаттық күй өзгерген кезде немесе заттың масса бірлігінің химиялық 
түрленуі кезінде шығарылатын (немесе сіңірілетін) жылу мөлшері. Ол Дж/кг, 
ал техникалық жүйеде ккал/кг өлшенеді. 
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Жылу балансын құрудың "ішкі" әдісі (жылу сыйымдылығын 

қолдана отырып). 
 
Үздіксіз жұмыс істейтін жылу алмастырғышта біз материалдық тепе-

теңдікті қарастырамыз (сурет.3.45) 
 
 
 
 
 
 

3.45 сурет - Жылу алмасудың материалдық балансы 
 
Жылу беру бөлімімен бөлінген екі сұйық орта арасындағы жылу 

алмасу. 
Егер жылу алмасу процесінде фазалық немесе химиялық қайта құру 

нәтижесінде жылудың қосымша бөлінуі немесе жұтылуы болмаса және 
қоршаған ортаға жылу шығыны болмаса, онда бірінші ортадан екіншісіне 
уақыт бірлігіне ауысатын жылу мөлшері жылу ағыны немесе жылу жүктемесі 
анықталады: 

 
Q Gc t t G c t tн к н к   1 1 1 1 2 2 2 2( ) ( ). (3.113) 

 
Жылу балансын жасаудың «сыртқы» әдісі (меншікті энтальпия 

шамаларын пайдалана отырып). 
Жылу балансы кіріс орталарымен бірге 1 сағат ішінде аппаратқа 

түсетін Q1 жылу мөлшері сол уақытта аппараттан шығатын жылу мөлшеріне 
тең болады 

Q Gc t t G c t tн к н к   1 1 1 1 2 2 2 2( ) ( ). (3.114) 
 

Мұнда i i i iн н к к1 2 1 2, , и - сәйкесінше аппаратқа кіретін және одан шығатын 
заттардың энтальпиясы. 

 
Жылу балансын құрудың ішкі әдісінен айырмашылығы, онда 

құрылғының өзінде жылу алмасу орталары арасында жылуды қайта бөлу 
қарастырылады, бұл әдіспен жылу балансы сыртқы көрсеткіштер бойынша 
жасалады: аппаратқа дейін және аппараттан кейін [37]. 

Энтальпия айырмасы ретінде бір ортадан екінші ортаға берілетін жылу 
мөлшері Q: 
 

Q G i i G i iн к к н1 1 1 1 2 2 2   ( ) ( ). (3.115) 

 
G t н1 1      G t к1 1  
  Q 
G t н2 2      G t к2 2  
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Жылу алмастырғышта фазалық немесе химиялық өзгерістер болған 

кезде бір ортадан екіншісіне берілетін жылу мөлшері: 
 

Q G m i i mr m i i G i iн к н п к н       ( )( ) ( ) ( ).р1 1 1 0 1 2 2 2  (3.116) 
  

Мұнда iп р -- t к1 аппараттан шығу температурасы кезіндегі конверсия 
өнімдерінің энтальпиясы . 

 
 
3.2.2 Жылу алмасу аппаратурасын жобалау негіздері және жылу 

алмасу процестерін интесификациялау тәсілдері. 
 
Жобаны әзірлеуден бастап монтаждауға дейінгі жылу алмасу 

аппаратын дайындаудың бүкіл процесі қадағалау органдары белгіленген 
тәртіппен бекіткен бірқатар мемлекеттік және салалық стандарттар мен 
ережелермен реттеледі. Осы нормативтердің сақталуы әзірлеушілер, 
дайындаушы зауыттар мен монтаждау ұйымдары үшін міндетті болып 
табылады және мемлекеттік органдар бақылайды. Стандарттардың 
сақталмауы заң бойынша қудаланады. 

"Қысыммен жұмыс істейтін ыдыстарды орнату және қауіпсіз пайдалану 
Ережелеріне" сәйкес [32] ыдысты (жылу алмасу аппаратын) жобалау кезінде 
құрылымдық шешімнің орындылығы үшін оның беріктігін есептеу және 
материалды таңдау үшін құрылымды әзірлеген және оны есептеуді жүргізген 
ұйым жауап береді. 

Құрылғы технологиялық процестің негізінде жасалады, оның жетілу 
дәрежесі өнімнің сапасын, күрделілігін және өндіріс уақытын, сондай-ақ 
механикалық құрастыру және арнайы жабдықтар мен білікті жұмыс күшіне 
қажеттілікті анықтайды. 

Технологиялық процесті аппараттың жұмыс сызбалары негізінде 
дайындаушы кәсіпорынның мамандары әзірлейді. 

Өндіріс технологиясы әдетте бірнеше нұсқаларды салыстырғаннан 
кейін нақты өндірістердің мүмкіндіктерін ескере отырып таңдалады. 
Технологиялық процесте жекелеген бөлшектер мен тораптарды дайындау 
тәртібі мен тәсілдері, сондай-ақ аппаратты құрастыру кезектілігі көзделеді. 

Технологиялық процесті әзірлеуді аппараттың конструкциясын және 
оны дайындауға арналған нормативтік-техникалық құжаттаманың (НТҚ) 
талаптарын егжей-тегжейлі талдаудан бастайды. 

Жылу алмастырғышты жобалау-бұл талаптарға жауап беретін жаңа 
жылу алмастырғышты жасауға болатын техникалық құжаттаманы әзірлеу 
процесі. Жобалау құрастырудан бұрын болады және ғылыми негізделген, 
техникалық тұрғыдан жүзеге асырылатын және экономикалық тұрғыдан 
орынды инженерлік шешімдерді іздеуді білдіреді. 
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Жұмыстың келесі кезеңі-жобалау нәтижелеріне сүйене отырып, өндіріс 
технологиясын ескере отырып, құрылымдық элементтерді егжей-тегжейлі 
зерттеу және жобалау кезінде қабылданған барлық инженерлік шешімдерді 
нақтылау кезінде дизайн. 

Дизайн процесінде жылу алмастырғыш аппараттың сызбалары 
жасалады, аппарат пен оның элементтерін өндіруге қойылатын техникалық 
талаптар тұжырымдалады, техникалық құжаттама жасалады. [35] 

 
Жылу алмасу аппараттарын жобалауға қойылатын жалпы 

талаптар 
 
Жылу алмастырғыштар оларды жобалау кезінде бастапқы болып 

табылатын белгілі бір жалпы талаптарға сай болуы керек. Бұл талаптарға 
жоғары жылу өнімділігі мен жұмыстағы үнемділік; берілген жылу 
гидравликалық көрсеткіштерді қамтамасыз ету; құрылымның 
қарапайымдылығы, материалдар мен өндірістің оңтайлы құны, аппараттың 
ықшамдылығы мен жеңіл салмағы; орнатудың қарапайымдылығы, жөндеудің 
қол жетімділігі мен жылдамдығы, жұмыстағы сенімділік, ұзақ қызмет 
мерзімі; еңбекті қорғау талаптарына, мемлекеттік стандарттарға сәйкестігі 
жатады. 

Осы талаптардың әрқайсысын орындауға белгілі бір әдістер мен 
әдістер арқылы қол жеткізіледі. 

- Жылу алмастырғыштың жоғары жылу өнімділігі көптеген 
факторлармен анықталады, ең алдымен қарқынды жылу алмасу, 
материалдың жоғары жылу өткізгіштігі және жылу алмасу бетінің аз 
ластануы, құрылғының құбыр жүйесін уақтылы тазарту және оңтайлы 
жұмыс режимін сақтау. 

- Аппарат жұмысының үнемділігіне жылу тасығыштарды айдауға 
жұмсалатын энергияның аз шығынымен, жөндеу аралық аралықтарды 
ұзартумен, қызмет көрсетуді барынша жеңілдетумен қол жеткізуге болады. 

- Аппарат жұмысының берілген жобалық көрсеткіштері жылу 
тасығыштардың оңтайлы температурасын таңдаумен, жылу алмасу бетін 
дұрыс есептеумен, тиісті Конструкциялық материалдарды іріктеумен, жылу 
тасығыштардың ең тиімді жылдамдықтарын таңдаумен қамтамасыз етіледі. 

- Құрылғының қарапайымдылығы, арзандығы, ықшамдылығы және 
жеңіл салмағы құрылғының түрін, жылу алмасу бетінің пішінін, 
Құрылымдық материалдардың құнын, негізгі бөлшектер мен түйіндердің 
күрделілік дәрежесін дұрыс таңдау арқылы жасалады. 

- Монтаждау мен жөндеудің ыңғайлылығы, сондай-ақ жұмыстағы 
сенімділік және ұзақ қызмет ету мерзімі, ең алдымен, аппараттың дизайнын 
сәтті таңдау, беріктік пен жылу гидравликалық есептеулердің жоғары 
дәлдігі, бөлшектер мен тораптарды біріктіру және теру, жоғары сапалы 
қызмет көрсету, сынау және жөндеу. 
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Жаңадан жобаланған құрылғы жылу алмасу теориясы, гидродинамика, 
құрылымдық материалдар және техникалық эстетика саласындағы ғылым 
мен техниканың жетістіктерін қолдануы керек. 

Жобалау кезінде стандарттарды, техникалық шарттар мен нормаларды 
қатаң сақтау (мысалы, рұқсат беру жүйелері) жылу алмасу аппараттарын 
құрастыруды, дайындауды, тасымалдауды және пайдалануды арзандатады. 

Құрылғыларды жобалау кезінде стандартты бөліктердің, түйіндердің 
немесе материалдардың көптеген өлшемдерін қолдануға болмайды, бұл 
жабдықты жасау мен жөндеуді жеңілдетеді. 

Өндірушінің техникалық жабдықталуымен анықталған өндіріс 
технологиясы және өнімнің сериялылығы құрылғының пішініне, 
қабырғаларының қалыңдығына, сенімділігі мен құнына әсер етеді. Мысалы, 
жобалау кезінде жылу алмастырғыштың салмағын азайту құрылымдық 
материалдарды үнемдеу үшін қажет. Бұл ретте ең көп мәні бар диаметрін 
азайту жылу алмасу түтіктер, жылдамдығын арттыру жылу таратушының 
төмендету және қысымды құбыр және межтрубном кеңістіктерде. 

Құрылғының салмағы Құрылымдық материалдардың тығыздығының 
жоғарылауымен артады және рұқсат етілген кернеудің жоғарылауымен 
төмендейді. Жобалау кезінде жылу алмастырғыштың салмағын төмендетудің 
бір әдісі корпустың салмағын азайту, құбыр тақталарының болмауы, аралық 
бөлімдер және т. б. есебінен катушкалар аппаратының пайдасына көп жүрісті 
құбырлы жылу алмастырғыштан бас тарту болуы мүмкін. 

Жоғарыда аталған талаптар мен шарттар жылу алмастырғыштарды 
жобалау кезінде маңызды болып табылатын барлық факторларды 
қамтымайды. Алайда, тіпті қысқа тізім олардың әртүрлілігі туралы айтады. 
Барлық талаптарды толық қанағаттандыру мүмкін емес болғандықтан, осы 
қарама-қайшылықты жағдайлардың барынша толық орындалуы жылу 
алмастырғыштарды ұтымды жобалаудың негізін құрайды [35]. 

 
Жылу алмасу аппараттарының конструкциялары 
 
Өндірістегі жылу техникасының өзекті мәселелерін шешу келесі 

аспектілерге әкеледі: 
 Ескірген жылу алмасу жабдықтарын жаңғырту; 
 Жылу алмасу жабдықтарының энергия тиімділігін арттыру, жылу 

алмасу процесінің қарқындылығы мен тереңдігін арттыру; 
 Жылу алмасу жабдықтарының жөндеу аралық мерзімінің ұлғаюы, жылу 

алмасу бетінің қысқаруы немесе ұқсас аймақтағы жылу жүктемесінің 
едәуір артуы; 

 проблемалық (лас) орталармен жылу алмастырғыштардың жұмыс істеу 
мүмкіндіктерін кеңейту; 
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 діріл және су соққыларын тудыратын шекті жүктемелер жағдайында 
жылу алмастырғыш жабдықтың сенімді жұмысы мен тұрақтылығын 
қамтамасыз ету; 

 қалыптастыру әсер өздігімен тазару теплообменной беті. 
 
Жылу беру әдісі бойынша жылу алмастырғыштардың түрлері: 
 
Жер үсті; 
Беттік аппараттар келесі түрлерге бөлінеді: 
-рекуперативные; 
- регенеративті. 
Беттік жылу алмастырғыштар жылуды бөлетін қатты қабырғалар 

арқылы өткізеді. 
Араластыру. 
Араластырғыш жылу алмастырғыштар жылуды суық және ыстық 

орталардың тікелей байланысы арқылы өткізеді (яғни араластыру). 
Араластырғыш жылу алмастырғыштар жылуды суық және ыстық 

орталардың тікелей байланысы арқылы өткізеді (яғни араластыру). 
Функционалдық мақсаты бойынша жылу алмастырғыштардың түрлері 
- жылытқыштар; 
- тоңазытқыштар; 
- буландырғыштар; 
- конденсаторлар; 
- дистилляторлар; 
- сублиматорлар; 
- балқытқыштар және т. б. 
Құрылымдық сипаттамаларға сәйкес жылу алмастырғыштар бөлінеді: 
- араластырғышпен жабдықталған агревающие / суыту жейделер; 
- құбырлы (оның ішінде қаптама құбырлы)); 
- "құбырдағы құбыр" түріндегі жылу алмастырғыштар»; 
- спираль; 
- тілімшелер; 
- қатпарлы-қырлы; 
- блоктық графитті; 
- қабырғалы құбырлары бар ауа салқындатқыштар; 
- суару; 
-мұнаралық. 
Химиялық өндірістегі жылу алмастырғыш жабдықтар өте кең 

ұсынылған, бірақ ең көп таралған жылу алмастырғыштар - қабық-құбырлы. 
Қаптама құбырлы жылу алмасу аппараттары индекстермен белгіленеді 

және жіктеледі: 
- мақсаты бойынша (индекстің бірінші әрпі): 
Т-жылу алмастырғыштар; 
Х-тоңазытқыштар; 
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К-конденсаторлар; 
И-буландырғыштар; 
- құрылымы бойынша (индекстің екінші әрпі) 
Н-қозғалмайтын құбыр торлары бар; 
К-қаптамадағы температуралық компенсатормен; 
П - өзгермелі басы бар; 
U-U-тәрізді құбырлармен; 
ДК - өзгермелі басы және компенсаторы бар; 
- орналасуы бойынша (индекстің үшінші әрпі): 
Г-көлденең; 
В-тік. 
 
Жылу алмастырғыштардың әріптік белгілерінің мысалдары. 
ТН-қозғалмайтын құбыр торлары бар жылу алмастырғыш; 
Қаптамадағы температуралық компенсаторы бар ХК-Тоңазытқыш; 
ТП - өзгермелі басы бар жылу алмастырғыш; 
ИУ-U-тәрізді түтіктері бар буландырғыш. 
Таңбадағы үшінші әріп орындалуды көрсетеді: 
Г-көлденең; 
В-тік. 
 
Қабық-құбырлы жылу алмастырғыштар-бұл құбыр торларының 

көмегімен жиналған және қаптамалары мен фитингтері бар қақпақтармен 
шектелген құбырлар жиынтығынан жасалған құрылғылар. 

Құбыр кеңістігіне жеткізілетін салқындатқыштың аз шығыны кезінде 
қақпақтарға бөлімдер орнатылады, ал салқындатқыш алдымен құбырлардың 
бір бөлігінен, содан кейін екіншісінен өтеді. 

 
 

1-корпус; 2-Құбыр торы; 4-жылу беру құбырлары; 4-қақпақ; I-құбыр 
кеңістігінің ағыны; II-құбыраралық кеңістіктің ағыны 

 
3.46 сурет - Қаптама құбырлы жылу алмастырғыштың құрылымы 
 



204

  
 

Технологиялық мақсаттан басқа, көлденең бөлімдер сонымен қатар 
түтік сәулесі үшін аралық тіректер ретінде қызмет етеді, бұл оның 
аппараттың көлденең орналасуымен иілуіне жол бермейді. 

 

 
 

Сурет 3.47-жылу алмасу аппаратындағы көлденең бөлімдер. 
 
Егер құбыр кеңістігінде салқындатқыштың фазалық күйінің өзгеруі 

(қайнау немесе конденсация) орын алса, көп жүрісті жылу алмастырғыштар 
қолданылмайды, өйткені қайнау кезінде пайда болған бу қатаң жоғары қарай 
жылжиды, ал конденсация кезінде пайда болған сұйықтық қатаң төмен түседі 
және олар көп жүрісті жылу алмастырғышта салқындатқыштың барлық 
қозғалыс өзгерістерін жеңе алмайды. 

 
 

 
а - үшбұрыштар бойынша орналасуы; б – шеңберлер бойынша; в-

квадраттар бойынша 
3.48 сурет - Құбыр торларындағы құбырлардың орналасуы 
Егер температура айырмашылығы жылу таратушының қр 

кожухотрубчатом жылу алмастырғышта 50-ден астам градус, пайдаланады 
аппараттар өтелетін температуралық кернеулер туындайтын басқа 
қаптамасы мен түтіктер жағдайы әр түрлі температуралық деформация. 
Сондықтан деформацияны болдырмау үшін түтіктерді корпустан "босату" 
қажет. 
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а-линзалы компенсаторы бар бір жақты жылу алмастырғыш, б - 

өзгермелі басы бар жылу алмастырғыш, в – U-тәрізді түтіктері бар жылу 
алмастырғыш 

 
3.49 сурет - Компенсаторлары бар жылу алмастырғыштар. 

 
3.49а-суретте а корпустың екі бөлігінің арасында дәнекерленген линза 

компенсаторы (икемді элемент) бар бір жақты жылу алмастырғышпен 
ұсынылған; суретте.3.49б –өзгермелі басы бар жылу алмастырғыш (құбыр 
торларының бірі корпуста еркін қозғалу мүмкіндігіне ие); суретте.3.49в-
ұзындығын өзгертуге мүмкіндігі бар U-тәрізді түтіктері бар жылу 
алмастырғыш. 

 
Жылу алмастырғыштардың шартты белгілерінің мысалдары 
Қозғалмайтын құбыр торлары бар көлденең жылу алмастырғыш: 
 
325ТНГ- I -1,6- Б9 

 
 

20- Г6 – 4 
 
Алымдағы белгілер: 
325-корпустың диаметрі, мм (диапазоны 159-ден 1200 мм-ге дейін); 
ТНГ-қозғалмайтын құбыр торлары бар жылу алмастырғыш, көлденең; 

I-ажырамайтын тарату камераларымен орындау (II – алмалы-салмалы 
қақпақтары бар тарату камераларымен орындау); 

1,6-шартты қысым, МПа (қатар: 0,6; 1,0; 1,6; 2,5; 4,0); 
Б9-мемст15122-79 бойынша қаптама мен түтіктердің материалы. 
Бөлгіштегі белгілер: 20-жылу алмасу құбырларының сыртқы диаметрі 

мм (қатар: 16, 20, 25, 38, 57); Г-тегіс түтіктер( Н-домалатқышы бар 
құбырлар); 6 – құбырлардың ұзындығы, м (қатар: 1, 1,5, 2, 3, 4, 6, 9); 4 – саны 

құбыр кеңістігі бойынша жүрістер (қатар: 1, 2, 4, 6). 
Өзгермелі басы бар жылу алмастырғыш: 
600 ТП-1,6-М1/20-6-2-У-и ТУ бойынша 3612-023-00220302-01 [37]. 
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Мұнда 600-қаптаманың диаметрі, мм; ТП – өзгермелі басы бар жылу 
алмастырғыш, 1,6 – қаптамадағы қысым, МПа; М1 –орындау материалы; 20 – 
жылу алмасу құбырларының диаметрі, мм; 6 – құбырлардың ұзындығы, м; 2 
– екі жақты; У – Климаттық орындау; және – оқшаулауды бекітуге арналған 
бөлшектермен. 

 

 
 
3.50 сурет - Қаптамасында линзалы компенсаторы бар ТКГ типті 

көлденең көп жүрісті жылу алмастырғыш (МЕМСТ 15122-79) 
 
Шағын температуралық деформацияларда (10-15 мм артық емес) және 

құбыраралық кеңістіктегі төмен қысымдарда (0,5 МПа артық емес) 
температуралық деформацияны өтеуге арналған құрылғы ретінде линзалық 
компенсатор пайдаланылуы мүмкін. Линза компенсаторы-бұл жылу 
алмастырғыштың корпусындағы икемді бүктеме және температураның 
деформациясын осьтік қысылуымен немесе кеңеюімен өтейді. 

 
 
3.51 сурет - Корпуста линза компенсаторы бар жылу алмастырғыш 
 
Қаптамадағы температуралық компенсаторы бар қаптама-құбырлы 

жылу алмастырғыштарды (линзалық компенсатор) қолдану қаптамадағы 1,6 
МПа-ға тең шекті рұқсат етілген қысыммен шектеледі. Қаптамадағы үлкен 
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қысым кезінде (1.6-8,0 МПа) өзгермелі басы бар немесе U-тәрізді құбырлары 
бар жылу алмастырғыштарды қолдану керек. 

 

 
3.52 сурет - ТУГ типті U-тәрізді құбыр шоғы бар көлденең жылу 

алмастырғыш (МЕМСТ 14245-69) 
 
U-тәрізді түтіктері бар жылу алмастырғыш құрылғының дизайны U-

тәрізді түтіктер дәнекерленген бір түтік торы болып табылады. Түтіктің 
дөңгеленген бөлігі корпус қуысындағы айналмалы қалқандарға еркін 
сүйенеді. Қарай оң әсеріне жатады мұндай конструкция типін жатқызуға 
мүмкіндік сызықты түтіктер кеңейту мүмкіндігін қамтамасыз ететін, 
жұмыстар кезінде үлкен перепаде температура. Сонымен қатар, тазалау үшін 
түтіктер, қажет шығарып корпусынан барлық трубную қойды. Тазарту тек 
химиялық тазарту арқылы мүмкін болады. 

У типті аппараттарда құбырлардың еркін температуралық ұзаруы 
қамтамасыз етіледі: әрбір құбыр қаптамаға және көрші құбырларға тәуелсіз 
кеңейе алады. Бұл құрылғылардағы құбырлар қабырғаларының 
температуралық айырмашылығы 100 °C-тан аспауы керек, әйтпесе оның екі 
бөлігінің түйіскен сызығында температураның секіруіне байланысты құбыр 
торында қауіпті температуралық кернеулер пайда болуы мүмкін. 

U-тәрізді құбырлары бар жылу алмастырғыштар олардың агрегаттық 
күйін өзгертпестен сұйық немесе газ тәрізді ортаны жылыту және салқындату 
үшін қолданылады. Олар 6,4 МПа дейінгі қысымға арналған. 

У типті аппарат конструкциясының артықшылығы-құбырлардың 
сыртқы бетін тазалау немесе шоғырды толық ауыстыру үшін құбыр шоғырын 
кезең-кезеңімен алу мүмкіндігі. Алайда, бұл құрылғылардағы құбырлардың 
сыртқы беті механикалық тазарту үшін ыңғайсыз екенін атап өткен жөн. 
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У типті аппараттардағы құбырлардың ішкі бетін механикалық тазарту 
іс жүзінде мүмкін болмағандықтан, механикалық тазартуды қажет ететін 
шөгінділерді түзбейтін ортаны осындай құрылғылардың құбыр кеңістігіне 
бағыттау керек. 

 

 
 
Сурет 3.53 - U-тәрізді құбырлары бар жылу алмастырғыш түтікшесі 
 
Өзгермелі басы бар жылу алмастырғыштар 
Бұл құрылғыларда түтік сәулесінің бір ұшы корпуспен байланысқан 

түтік торына бекітіледі, ал екіншісі түтік ұзындығының температуралық 
өзгеруі кезінде корпусқа қатысты еркін қозғалады. 

Сәйкес қалыпқа келтірілген бұл жылу алмастырғыштар екі немесе төрт 
жақты, көлденең ұзындығы 3, 6 және 9 м немесе тік биіктігі 3 м болуы 
мүмкін. 

Құбырлардағы салқындату ортасының рұқсат етілген қысымы 1,0 МПа-
ға дейін, құбыраралық кеңістікте — 1,0-ден 2,5 МПа-ға дейін. 

Корпустың диаметрі 600-ден 1400 мм - ге дейін, құбырлардың биіктігі 
6,0 м. ГОСТ 14246-79 сәйкес қалыпқа келтірілген бұл жылу алмастырғыштар 
екі немесе төрт жақты, көлденең ұзындығы 3, 6 және 9 м немесе тік биіктігі 3 
м болуы мүмкін. 

Құбырлардағы салқындату ортасының рұқсат етілген қысымы 1,0 МПа-
ға дейін, құбыраралық кеңістікте — 1,0-ден 2,5 МПа-ға дейін. Корпустың 
диаметрі 600-ден 1400 мм - ге дейін, құбырлардың биіктігі 6,0 м [38}. 

П типті құрылғыларда температура деформациясының жақсы өтемі 
қамтамасыз етілгенімен, бұл өтемақы толық емес, өйткені түтіктердің 
температуралық кеңеюінің айырмашылығы түтік торының бұзылуына 
әкеледі. Осыған байланысты, диаметрі 1000 мм-ден асатын П типті көп 
жүрісті жылу алмастырғыштарда, құбыр сәулесіндегі ортаның кіру және 
шығу температурасының айтарлықтай айырмашылығы (100°C-тан жоғары), 
әдетте, диаметрі бойынша бөлінген өзгермелі бас орнатылады. 

 
 



209

  
 

 
3.54 сурет-Өзгермелі басы және құбырлардың ұзындығы 6000 мм 

болатын СТГ типті көлденең конденсатор (МЕМСТ 14246-69, ТУ 3612-023-
00220302-01) 

 
Қабырғалаудың мақсаты 
Құбыраралық кеңістіктегі жылу беру коэффициентін арттыру үшін 

жылу алмасу құбырлары сыртқы бетіндегі қабырғалармен жасалады. 

 
3.55 сурет – Қабырғаланған жылу алмастырғыш құбыр 

 
Техникада жылу беру процестері жиі кездеседі, онда жылу беру бетінің 

әртүрлі жағындағы жылу беру коэффициенттері мөлшері бойынша күрт 
өзгереді. Бұл жағдайда ауа жағынан Құбырларды төсеу жылу беру 
коэффициенті төмен салқындатқыштан жылу алмасу бетінің ұлғаюына 
байланысты жылу алмастырғыштың жылу жүктемесін едәуір арттыруға 
мүмкіндік береді. Бұл принцип газдар мен жоғары тұтқыр сұйықтықтарды 
қыздыру және салқындату үшін қолданылады. 

Қабырғалы құбырлар жасалған материал жылу өткізгіштіктің үлкен 
коэффициентіне ие болуы керек. Гидравликалық кедергіні төмендету үшін 
қабырғалардың беті салқындатқыш ағынының қозғалыс бағытына параллель 
болуы керек. 

Қабырғалардың пішіні әртүрлі болуы мүмкін: 
а) астаудан дәнекерленген; 
б) оралған; 
в) сығылған; 
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г) дәнекерленген тікенекті; 
д)домалатылған бұрамалы. 
 
Құбыр жылу алмастырғыш түрі құбыр 
"Құбырдағы құбыр" жылу алмастырғыштары немесе екі құбырлы жылу 

алмастырғыштар салқындатқыштардың аз шығыны үшін қолданылады. 
Мұндай жылу алмастырғыштар екі құбырдан тұратын бір-бірімен 

байланысқан элементтер жиынтығы: кіші диаметрлі құбыр үлкен диаметрлі 
құбырға салынған (сурет.3.56). Мұндай жылу алмастырғыштардың жылу 
беру беттері, әдетте, 20 м2 аспайды. 

 

 
 

3.56 сурет - Сыртқы түрі жылу алмастырғыш трубадағы труба  
 
 Осы жылу алмастырғыштардың өтпелі бөліктері салқындатқыштардың 

жоғары жылдамдығын қамтамасыз етеді, сондықтан жылу берудің жоғары 
коэффициенттері. 

Корпустағы сұйықтық жолын ұзарту үшін құбырлардың байламдары 
қалыңдығы 5 мм немесе одан да көп болаттан жасалған көлденең 
бөлімдермен жабдықталған. 

Бөлімдердің геометриялық пішіні және олардың өзара орналасуы жылу 
алмастырғыш корпусындағы ағынның қозғалыс сипатын анықтайды. 

Көлденең бөлімдер бір-біріне қатысты, оларға жалпы тартқыштармен 
басылған аралық құбырлар арқылы бекітіледі. 

 
1-ішкі (жылу алмасу) құбыры, 2-сыртқы (қаптама құбыры), 3-

кронштейн, 4-фланец, 5-тарату камерасы 
 
Сурет 3.57 -Жиналмалы жылу алмастырғыш «құбыр құбыр»: 
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«Құбырдағы құбыр» жылу алмастырғыштары жиналмалы да, 
бөлінбейтін де жасалуы мүмкін. 

Бөлінбейтін жылу алмастырғыштар қатаң түрдегі дизайн болып 
табылады, сондықтан салқындатқыштардың температуралық айырмашылығы 
70 градустан асқан кезде олар қолданылмайды. 

Жиналмалы жылу алмастырғыш (3.57-сурет) ішкі (жылу алмасу) 
құбырынан 1, сыртқы (қабық) құбырынан 2, кронштейн 3, фланец 4 және 
тарату камерасынан 5 тұрады. "Құбырдағы құбыр" жылу алмастырғышының 
бөлімдері әдетте бір-бірімен бір құрылымға қосылады. Мұндай дизайнның 
кеңістіктік орналасуы кез-келген болуы мүмкін, кейде "құбырдағы құбыр" 
бөлменің қабырғасы бойымен орналастырылады және т.б. "құбырдағы 
құбыр" жылу алмастырғыштары негізінен салқындатқыш жүйеде салқындату 
немесе жылыту үшін қолданылады. сұйықтық, салқындатқыштардың 
шығыны аз болған кезде және ол өзінің агрегаттық күйін өзгертпейді. Кейде 
мұндай құрылғылар сұйық және газ тәрізді орта үшін жоғары қысым кезінде 
қолданылады, мысалы, метанол, аммиак және т. б. өндірісіндегі 
конденсаторлар ретінде. 

Салыстырғанда кожухотрубчатыми теплообменниками аппараттары 
«құбыр құбырда» бар аз гидравликалық кедергісі және, демек, жол береді 
жоғары жылдамдықты қозғалысты жылу таратушы. Алайда, олар аз жинақы 
және көп металл сыйымдылығы бар, құбырлы жылу алмастырғыштар жылу 
алмасу алаңы 1 м2-ден 5000 м2-ге дейін, корпустың диаметрі 159 мм-ден 
3000 мм-ге дейін, құбырлардың ұзындығы 1000 мм-ден 9000 мм-ге дейін 
және жылу алмастырғыш түтіктердің диаметрі 20х2 мм немесе 25х2 ММ. 
Қаптама құбырлы аппараттардың негізгі артықшылықтары: мақсаты 
бойынша әмбебаптылық (тоңазытқыштар, сұйық немесе газ жылытқыштар, 
сондай-ақ конденсаторлар мен қайнатқыштар); конструкцияның 
қарапайымдылығы; сенімділік; жұмыс ортасының қысымдары мен 
температурасының кең диапазоны. 

Корпус-құбырлы жылу алмастырғыштардың кемшілігі-бұл біріктірудің 
төмен коэффициенті (барлық өлшемдер қатарына бірдей түйіндер мен 
бөлшектер санының аппараттағы түйіндер мен бөлшектердің жалпы санына 
қатынасы), ол тек 0.13 құрайды. Сондықтан, корпус-құбырлы жылу 
алмастырғыштар бірқатар өлшемдерді өндіруде аз Технологиялық болып 
табылады. 

 
Жылу алмасу процестерін қарқындату әдістері 
Жылу беруді қарқындату міндеттері жылу алмастырғыш 

құрылғылардың өлшемдері мен массасын азайтуға немесе осы жағдайларда 
қарапайым жолдармен қол жеткізілетін олардың мөлшерімен салыстырғанда 
температура қысымын төмендетуге дейін азаяды. Егер іс жүзінде рұқсат 
етілген шектерде ағын жылдамдығының артуы жылу алмастырғыштың 
қажетті өлшемдерін алуды қамтамасыз етпесе, онда жылу алмастырғышты 
жылу алмастырғыштар арқылы соруға арналған қуаттың жалпы 
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шығындарының қалыпты өсуімен өлшемдердің азаюын қамтамасыз ететін 
әдістермен күшейту қажет. 

Интенсивтендірудің екі бағыты бар. Олардың бірі қосымша энергия 
шығынын ескерместен жылу ағынының артуымен байланысты. 

Екінші бағыт салқындатқышты айдауға жұмсалған энергияның белгілі 
бір мөлшерінде жылу ағынының артуымен, яғни жылу беру тиімділігінің 
артуымен байланысты. Бұл жоғары қуатты тұрақты жұмыс істейтін жылу 
алмастырғыштар үшін өте маңызды болады. 

Таңдалған жылу беруді күшейту әдісін қолданатын жылу 
алмастырғыштар жаппай өндіруге жарамды, сенімді және тиімді жұмыс 
істеуі керек. 

Өздеріңіз білетіндей, қатты жылу өткізбейтін өткізбейтін беттің оны 
жуатын ағынмен әрекеттесуі кезінде жылу беруге негізгі қарсылық 
көрсететін шекаралық қабат пайда болады. 

Жылу шекара қабатының қалыңдығы неғұрлым көп болса және 
салқындатқыштың жылу өткізгіштігі неғұрлым төмен болса, жылу беру 
соғұрлым аз болады. Сіз жылуды әртүрлі жолдармен көбейте аласыз, ең 
алдымен салқындатқышты таңдау арқылы. 

Салқындатқышты оның жылу физикалық қасиеттерін ескере отырып 
анықтай отырып, тиісті гидродинамикалық режимді таңдау арқылы жылу 
беруді күшейту мәселесін қарастыруға болады. 

Жылу алмасуға қатысты гидродинамикалық режим-бұл шекаралық 
қабаттағы турбулентті немесе өтпелі режим, бірақ турбуленттіліктің табиғи 
дамуы ағынның өте жоғары жылдамдығынан басталады, сондықтан 
айтарлықтай гидравликалық қарсылық. 

Сондықтан, көптеген жағдайларда конвективті жылу беруді күшейту 
үшін шекаралық қабаттың жасанды турбулизациясы қажет, бұл жылу алмасу 
процесін ламинарлық аймақтан турбулентті аймаққа ауыстыруға немесе 
қалыңдығын азайтуға немесе шекара қабатының бұзылуына мүмкіндік 
береді. 

Жылу берудің ең үлкен өсуіне салқындатқыштың жылдамдығын 
арттыру арқылы қол жеткізуге болады, әсіресе турбулентті ток жағдайында. 

Ағынның жылдамдығының жоғарылауымен және сәйкесінше re 
санымен құбырдың периметрі бойынша жылу беру коэффициенті едәуір 
артады. 

Сонымен қатар, салқындатқыш ағынының жоғары жылдамдығына 
жету үшін оны соруға үлкен қуат жұмсау керек. Сондықтан жылу беруді 
қарқындатудың жасанды әдістері қолданылады. 

Конвективті жылу беруді күшейту әдістерін пассивті, белсенді және 
күрделі деп бөлуге болады. 

Пассивті әдістерге мыналар жатады: жылу берудің төмен 
коэффициенті бар салқындатқыштың жағында жылу берудің кеңейтілген 
және басқа дамыған беттерін қолдану, әр түрлі турбулентті жолақтарды, 
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бұрылғыштарды немесе жылу алмасудың өрескел беттерін пайдалану, 
шекара қабатының қалыңдығын азайту немесе оны бұзу. 

Активті әдістер қосымша сыртқы энергияны қажет етеді. 
Күрделі әдістер конвективті жылу беруді күшейтудің кемінде екі бөлек 

әдісін бір уақытта қолданған кезде пайда болады, мысалы, ағынды бұрайтын 
кірістері бар өрескел құбырларды, дірілдейтін қабыршақты құбырларды және 
т. б. қолданған жағдайда. 

Қабық-құбырлы жылу алмастырғыштарда жылу алмасуды күшейту 
үшін бұрандалы түрде бұралған бойлық және көлденең реттелген құбырлар 
қолданылады. 

Жылу берудің интенсификациясының себептері ағынның өзегінен 
қабырғаға және қабырғадан ядроға дейінгі құбыраралық кеңістіктегі күрделі 
ағындар, бұл сәуленің көлденең қимасында салқындатқыштың массаларының 
үздіксіз алмасуына әкеледі, сонымен қатар ағынның өзегіндегі 
жылдамдықтың біркелкі болмауына байланысты тегіс құбырлы сәулемен 
салыстырғанда ағынның айтарлықтай турбулизациясы болып табылады [35]. 
 

3.3 Масса алмасу аппараттары конструкцияларының типтік 
нұсқалары  
 

3.3.1 Масса беру негіздері 
 
Масса алмасу процестері (масса алмасу) дегеніміз-заттың бір Фазадан 

екінші фазаға ауысуы басты рөл атқаратын процестер. 
Бұл процестердің қозғаушы күші-химиялық потенциалдар айырмасы. 

Кез-келген басқа процестердегідей, масса алмасудың қозғаушы күші жүйенің 
динамикалық тепе-теңдік күйінен ауытқу дәрежесін сипаттайды. 

Осы фазада зат үлкен нүктеден төмен концентрациясы бар нүктеге 
өтеді. Сондықтан, әдетте, инженерлік есептеулерде шамамен қозғаушы күш 
концентрация айырмашылығы арқылы көрінеді, бұл масса алмасу 
процестерін есептеуді айтарлықтай жеңілдетеді. 

Масса алмасу процестері 5 топқа бөлінеді: жылу-масса алмасу, 
сорбция, мембрана, экстракция, электродиффузия. 

Осы топтардың әрқайсысы масса алмасу процестерінің бірнеше түрін 
қамтиды. 

Абсорбция-сұйық сіңіргішпен газдарды немесе буларды селективті 
сіңіру. Бұл процесс заттың газ (немесе бу) фазасынан сұйықтыққа ауысуы 
болып табылады. 

Технологиялық газдарды бөлу және газ шығарындыларын тазарту үшін 
кеңінен қолданылады. 

Кері сіңіру процесі, яғни сұйықтықтан еріген газдың шығуы десорбция 
деп аталады. 

Дистилляция (Дистилляция және ректификация) — сұйық біртекті 
қоспаларды бөлінетін қоспаның булануы нәтижесінде алынған сұйықтық пен 
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бу ағындарының өзара әрекеттесуі кезінде компоненттерге бөлу. Бұл процесс 
компоненттердің сұйық фазадан бу фазасына және бу фазасынан сұйықтыққа 
ауысуы болып табылады. Ректификация процесі сұйық қоспаларды олардың 
құрамдас бөліктеріне бөлу, ультра таза сұйықтықтарды алу және басқа 
мақсаттар үшін қолданылады. 

Экстракция (сұйықтық) - бір сұйықтықта ерітілген затты іс жүзінде 
араласпайтын немесе біріншісімен ішінара араласатын басқа сұйықтықпен 
алу. Бұл процесс алынған заттың бір сұйық фазадан екіншісіне ауысуы болып 
табылады. Процесс ерітіндіні немесе салыстырмалы түрде төмен 
концентрациядағы заттар тобын алу үшін қолданылады. 

Адсорбция-қоспадан бір немесе бірнеше заттарды сіңіруге қабілетті 
қатты сіңіргішпен газдардың, будың немесе сұйықтықта ерітілген заттардың 
селективті сіңуі. Бұл процесс заттардың газ, бу немесе сұйық фазадан қатты 
фазаға ауысуы болып табылады. Адсорбция белгілі бір затты (немесе 
заттарды) алу үшін қолданылады) 

Адсорбцияға қарсы процесс, яғни қатты сіңіргіштен сорбцияланған 
заттың бөлінуі десорбция деп аталады. 

Иондық алмасу-электролит ерітінділерінен иондарды іріктеп алу. Бұл 
процесс алынған заттың сұйық фазадан қатты фазаға ауысуы болып 
табылады. Процесс осы заттар төмен концентрацияда болатын ерітінділерден 
заттарды алу үшін қолданылады. 

Кептіру-негізінен булану арқылы қатты дымқыл материалдардан ылғал 
алып тастау. Бұл процесс ылғалдың қатты ылғалды материалдан газ немесе 
бу фазасына ауысуы болып табылады. Кептіру қайта өңделетін заттарды 
алдын-ала сусыздандыру немесе дайын өнімді сусыздандыру үшін техникада 
кеңінен қолданылады. 

Қатты денелерден еріту және шығару-бұл қатты фазаның 
сұйықтыққа (еріткішке) ауысу процестері. Алу негізінде сайлау ерігіштігі 
қандай да бір заттар немесе заттардың) қатты пористого материал деп атайды 
экстракциялау қатты материал немесе сілтілеу арқылы. Оны қатты 
материалдардан құнды немесе улы компоненттерді алу үшін қолданыңыз. 

Кристалдану-ерітінділерден немесе балқымалардан кристалдар 
түрінде қатты фазаның бөлінуі. Бұл процесс заттың сұйық фазадан қатты 
фазаға ауысуы болып табылады. Ол, атап айтқанда, жоғары тазалық заттарын 
алу үшін қолданылады. 

Мембраналық процестер-қоспаның компоненттерін іріктеп алу 
немесе оларды жартылай өткізгіш мембрана арқылы шоғырландыру. Бұл 
процестер заттың (немесе заттардың) бір Фазадан екінші фазаға оларды 
бөлетін мембрана арқылы өтуін білдіреді. Газ және сұйық қоспаларды бөлу, 
Ағынды суларды тазарту және газ шығарындылары үшін қолданылады. 

Масса алмасу дегеніміз-заттың (немесе бірнеше заттардың) бір 
Фазадан екінші фазаға тепе-теңдікке жету бағытына өту процесі. Масса 
алмасу, әдетте, фазалардың тікелей жанасуымен жүзеге асырылады 
(мембраналық процестерді қоспағанда). 
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Бұл жағдайда байланыс шекарасы, яғни фазалардың байланыс беті: 
жылжымалы (газ — сұйық, бу — сұйық, сұйық — сұйық жүйелерде); 
қозғалмайтын (Газ — қатты, бу — қатты, сұйық — қатты) болуы мүмкін. 

Масса беру дегеніміз — фазаның ішіндегі затты фазадан фазалық 
шекараға немесе керісінше — бөлімнің шекарасынан фазаға беру (фазаның 
ішіндегі жылуды беру процесіне ұқсас — жылу беру). 

Масса алмасу процестері-бұл масса (компонент бір Фазадан екінші 
фазаға) берілетін процестер [39]. 

Масса алмасу процестерінің негізгі белгілері: 
1) қоспаларды бөлу үшін қолданылады, 
2) екі фаза қатысады, 
3) зат диффузия есебінен бір Фазадан екінші фазаға өтеді, 
4) қозғаушы күш концентрация айырмасы болып табыладыy– ypили х - 

хр 
 

 
 

3.58 сурет –Масса алмастыру процесінің схемасы 
 
5) заттың тасымалдануы фазалардың бөліну шекарасы арқылы жүреді; 
6) Барлық масса алмасу процестері қайтымды, процестің бағыты 

фазалық тепе-теңдік заңдарымен, фазалардағы компоненттің нақты 
шоғырлануымен және сыртқы жағдайлармен анықталады (t, p); 

7) заттың бір Фазадан екінші фазаға ауысуы динамикалық тепе-
теңдікке жеткен кезде аяқталады. 

Молекулалық диффузия. Бекітілген ортада бөлінетін зат берілген 
(бірінші) фазаның ішкі қабаттарынан фазалардың бөліну бетіне өтеді және 
оны өткеннен кейін бірінші фазамен байланыста болатын басқа фазаның 
бүкіл көлеміне таралады. Зат массасының бір Фазадан екінші фазаға ауысуы 
молекулалық диффузия деп аталады. Бұл ішкі үйкеліс күшіне қарсылық 
көрсететін молекулалардың (иондардың, атомдардың) жылу қозғалысының 
нәтижесі.  

Конвективті тасымал (конвективті диффузия) фазалардың 
турбулентті қозғалысы жағдайында қозғалатын ағын бөлшектерімен заттың 
қозғалуымен (ауысуымен) сипатталады. Турбулентті импульстардың 
әсерінен заттың конвективті берілуі кейде турбулентті диффузия деп 
аталады. 

Масса алмасу процестерінің Негізгі кинетикалық теңдеуі физика-
химиялық процестердің жалпы кинетикалық заңдылықтарына негізделген 
масса беру теңдеуі болып табылады. 
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Процесс жылдамдығы [кг/(м2 •с)] R кедергісіне бөлінген DS қозғаушы 
күшіне тең. 

ΔC / R = dM / dFdτ  (3.117) 
 

мұндағы dM-бір Фазадан екіншісіне өткен заттың мөлшері; 
dF-фазалық байланыс бетінің ауданы; 
dτ-процестің ұзақтығы; 
ΔC-масса алмасу процесінің қозғаушы күші; 
R-жаппай тасымалдауға қарсылық. 
1/R = K белгілеу арқылы біз негізгі масса теңдеуін аламыз: 
 

dM = KΔСdFdτ (3.118) 
 

Мұнда к мәні затты бір Фазадан екіншісіне беру процесінің 
жылдамдығын сипаттайды. 

Жылу беру процесіне ұқсас к коэффициенті масса беру коэффициенті 
деп аталады. 

Ол фазадан уақыт бірлігіне фазаға ауысатын, фазалардың байланыс 
бетінің бірлігі арқылы, қозғаушы күшке тең болатын заттың қанша 
мөлшерін көрсетеді. 

Қозғаушы күштің өлшемі әртүрлі болуы мүмкін, ал К. [К] = [DM / 
ΔСdFdτ] = [кг / с∆м2] өлшемі оған байланысты. 

Масса теңдеуінің интегралдық формасы. 
Уақыт бойынша негізгі масса теңдеуін интеграциялай отырып, біз 

тұрақты процестер үшін М = kΔCFΔτ интегралдық формасындағы негізгі 
масса теңдеуін аламыз. 

Әдетте, масса теңдеуі фазалардың F түйіспесінің бетін анықтау үшін 
қолданылады, ал осы бетке сүйене отырып, масса алмасу аппараттарының 
өлшемдері қолданылады. 

Содан кейін F шамасына қатысты жазылған интегралдық түрдегі масса 
теңдеуі келесі форманы алады: F = m / Kδcδτ. К мәні көптеген 
айнымалылардың функциясы болып табылады және оның мәндерін 
анықтайтын бірыңғай теңдеу жоқ. 

Болашақта масса алмасу процестерін талдау кезінде біз фазалық 
байланыс шекарасының жай-күйінен бастаймыз, бұл масса алмасу 
процестерінің механизмдерін айтарлықтай ажыратады. 

Осы принцип бойынша масса алмасу процестері бөлінеді: фазалық 
бөлінудің еркін шекарасы бар жүйелердегі масса беру (Газ-сұйық, бу-сұйық, 
сұйық-сұйық); фазалық байланыс беті қозғалмайтын (бекітілген) 
жүйелердегі масса беру (Газ — қатты, бу — қатты, сұйық — қатты); 
жартылай өткізгіш бөлімдер (мембраналар) арқылы масса беру [39]. 
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Фазалардың еркін шекарасы бар масса алмасу процестері 
Фазалардың еркін шекарасымен сипатталатын процестерге техникада 

кең таралған процестер жатады, мысалы: сіңіру, десорбция, айдау (айдау 
және айдау), сұйық экстракция. 

 
Масса алмасу процесінің материалдық балансы 

 
3.59 сурет - Масса алмасу процесінің схемасы 

 
Заттың газ фазасынан сұйық фазаға ауысуы 
G-газ фазасының шығыны 
L-сұйық фазаның шығыны 
y, x-газ және сұйық фазалардағы ауыспалы компоненттің құрамы 

yн>yкxн<xк 

ккнн LxGyLxGy   (3.119) 
 
Бұл процестерде фазалық байланыс шекарасы әдетте жылжымалы 

болады. 
Бұл жағдайда фазалық байланыс бетінің мөлшері гидродинамикалық 

жағдайға байланысты, бұл фазалық бөлінудің еркін шекарасы бар 
жүйелердегі массалардың берілу механизмін фазалық бөлінудің тұрақты 
(бекітілген) шекарасы бар жүйелер үшін тасымалдау механизмінен 
айтарлықтай ажыратады. 

Газ фазасының массасы (көлемі) бірлігіне сұйық фазаның 
салыстырмалы шығыны: 

 
 (3.120) 

 
 

Аппараттың төменгі бөлігінің а-а қимасына дейінгі материалдық 
теңгерімі: 

 
 (3.121) 
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(3.122) 
 

Жұмыс сызығының теңдеуі (концентрация сызығы, жұмыс сызығы) 
аппараттың биіктігі бойынша бу мен сұйықтықтағы өтпелі компоненттің 
концентрациясының өзгеруін көрсетеді. 

Үздіксіз жұмыс істейтін масса алмасу аппараттарында процесс 
фазалардың үздіксіз жанасуымен жүруі мүмкін (мысалы, қабық-құбырлы 
жылу алмастырғыш болып табылатын пленка түріндегі сіңіру 
аппараттарында, түтіктердің ішкі беттерінде сұйық пленка ағып, газ осы 
сұйықтыққа қарай қозғалады). 

Бұл жағдайда фазалардағы бөлінетін заттардың концентрациясы 
біркелкі өзгереді. Сатылы типтегі масса алмасу аппараттарында (мысалы, 
көлденең аралықтары бар ректификациялық бағандарда) әр сатыда 
фазалардың өзара әрекеттесуі жүреді, ал сатыдан шыққан кезде олардың 
бөлінуі жүреді. 

Фазалардың үздіксіз және сатылы өзара әрекеттесуі кезінде процесті 
жүргізу фазалардың салыстырмалы қозғалысының бағытына (тікелей ағын, 
қарсы ток және т.б.) және олардың ағындарының гидродинамикалық 
құрылымына байланысты болады. 

 
Молекулалық диффузия 
Бекітілген ортада бөлінетін зат берілген (бірінші) фазаның ішкі 

қабаттарынан фазалардың бөліну бетіне өтеді және оны өткеннен кейін 
бірінші фазамен байланыста болатын басқа фазаның бүкіл көлеміне 
таралады. 

Зат массасының бір Фазадан екінші фазаға ауысуы молекулалық 
диффузия деп аталады. Бұл ішкі үйкеліс күшіне қарсылық көрсететін 
молекулалардың (иондардың, атомдардың) жылу қозғалысының салдары. 

Молекулалық диффузия Фиктің бірінші және екінші заңдарына 
бағынады. Фиктің бірінші заңы бөлшектердің диффузиялық ағынының 
олардың концентрациясының градиентіне пропорционалдылығын белгілейді. 

 
Қарапайым бет үшін: 

dn
dCdFddM   (3.123) 

 
Барлық бет үшін: 
 

dn
dCDFM 

,
 (3.124) 

 
мұнда D-молекулалық диффузия коэффициенті; 
F-диффузия бағытына қалыпты бет; 
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dc/dn — диффузиялық заттың N жолының ұзындығының бірлігіне зат 
концентрациясының градиенті. 
 

Теңдеудегі минус белгісі диффузия жолының ұзындығы бойынша dc/dn 
концентрациясының градиентінің төмендеуімен байланысты. 

D молекулалық диффузия коэффициенті концентрация градиенті 
бір-біріне тең болған кезде беттік бірлік арқылы уақыт бірлігіне қанша зат 
бөлінетінін көрсетеді. Молекулалық диффузия коэффициенті D температура 
өткізгіштік коэффициентінің аналогы болып табылады. 

 

   см
мкгсм

мкг
dcF

MdnD /
/

2
32 















 

 
Молекулалық диффузия коэффициенті d диффузиялық заттың 

сипатына байланысты. Сондықтан ол процестің динамикасымен байланысты 
емес және заттың кез-келген ортаға ену қабілетін сипаттайды газдар мен 
сұйықтықтардың диффузия коэффициенттері анықтамалық кітаптардан 
табылған немесе формулалар бойынша есептелген: 
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(3.125) 

 
где VA и VB — өзара әрекеттесетін заттардың молярлық көлемі, см3 / 

моль; 
МА и Мв — молярлық массалар, кг / кмоль; 

 
 

Тасымалдау бірліктерінің саны. Теориялық тарелкалар саны 
 
Тасымалдау бірліктерінің саны қозғаушы күш бірлігіне тең болған 

кезде заттың қанша бірлігі басқа фазаға өтетінін көрсетеді 
Теориялық табақ-байланыс аймағынан кететін фазалардың тепе-

теңдік ағындарын алуды қамтамасыз ететін байланыс құрылғысы (яғни 
жүйені тепе-теңдік күйіне келтіреді). 

Теориялық байланыс сатыларының санын немесе ЧТТ тепе-теңдік 
теңдеулері мен процестің жұмыс сызығын бірлесіп шешкен кезде 
аналитикалық немесе графикалық әдіспен есептеуге болады. 

Бір теориялық тақтайша газ Δy бойымен қозғаушы күштің бір өзгеруін 
және сұйық Δx фазалары бойынша бір өзгерісті білдіреді [39]. 
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Пайдалы әсер коэффициенті 
 
Жергілікті ПӘКтепе-теңдік концентрациясына жеткен кезде табақтың 

берілген нүктесіндегі бу немесе сұйықтық құрамының өзгеруінің құрамның 
өзгеруіне қатынасын білдіреді. 

ПӘК пластиналар немесе ПӘК Мерфри-бұл тепе-теңдік 
концентрациясына жеткен кезде будың немесе сұйықтықтың орташа 
құрамының өзгеруінің құрамның өзгеруіне қатынасы (сурет.3.61). 

Жергілікті ПӘК және ПӘКМерфри табақшаларының мәні бойынша 
табақтың тиімділігі бағаланады. 

Олардың арасындағы қатынас сұйықтықтың пластинадағы араластыру 
дәрежесін анықтайды, Сұйықтық пен бу толығымен араласқан кезде олардың 
мәні әр фаза үшін бірдей болады. 

 

 
 

 

 
3.60 сурет - Байланыс құрылғысы жағдайындағы масса алмасу процесі 
 
ПӘКбағандар-бұл теориялық плиталар санының қоспаны бөлуге 

қажетті тақталардың нақты санына қатынасы. 

практ

теор

N
N

  
 

(3.126) 
 
Бағанның кинетикалық сипаттамасы ретінде тиімділігі сұйықтық пен 

бу ағындарының, тығыздықтың, тұтқырлықтың және т. б. қатынасына 
байланысты. 

К. п. д. бағандар η бүкіл баған үшін орташа. 
Саптама бағаналары үшін саптама қабатының толық биіктігінің осы 

биіктіктегі теориялық тарелкалар (ЧТТ) санына қатынасы теориялық 
тарелкаға (ватт) нэ балама биіктік деп аталады. 

 
теорэ NHH   (3.127) 

 
фактt NhH   (3.128) 
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3.3.2 Колонналық аппараттардың масса алмасу құрылғыларының 
конструкциясы 
 

Ректификация, абсорбция және экстракция процестерінде фазалардың 
жанасу бетін қамтамасыз ету үшін ішкі түйіспелі құрылғылары бар 
колонналық аппараттар қолданылады. 

Масса алмасу құрылғыларының негізгі дизайнын қарастырыңыз. Ішкі 
байланыс құрылғыларының түріне сәйкес табақ пен саптама бағандары 
ерекшеленеді. Ыдыс аппараттарында сұйық және газ фазалары арасындағы 
байланыс газ плитадағы сұйықтық қабаты арқылы өткен кезде пайда болады. 
Саптама бағандарда фазалар арасындағы байланыс инертті саптама 
денелерінің бетінде жүзеге асырылады. 

Байланыс құрылғыларын қолдану саласы масса алмасу процесіне 
қатысатын заттардың қасиеттерімен, бағандағы қысыммен, фазалық 
жүктемелермен анықталады. Ауыстыру тәсілі бойынша сұйықтықтың 
колоннада ажыратады провальные тарелкалар мен тәрелкелер с құю 
құбырларымен біріктіріледі тиіс. 

Сәтсіз табақтың кең таралған нұсқасы-торлы табақ. 
Толып кететін құрылғылары бар табақшаларда сұйықтық пластинадан 

табаққа арнайы арналар арқылы ағып, бумен тек пластинада байланысады. 
Сұйықтық ағыны бір, екі немесе төрт ағынмен жүзеге асырылуы мүмкін. 

 
3.61 сурет-Құю құрылғылары бар тәрелкелердегі ағындардың бағыты 

 
Пластинадағы сұйық және бу фазасы арасындағы байланыс кросс-ток 

режимінде жүреді. 
Қазіргі уақытта өнеркәсіпте толып кететін плиталардың әртүрлі 

конструкциялары қолданылады. Ең көп таралған нұсқалар: Елек тақталары 
(сурет.3.62, 3.63-сурет), қалпақшалы және клапанды тәрелкелер. 

Бу табаққа бу саңылаулары арқылы енеді 1, сұйықтық толып кететін 
жолақ арқылы құйылады 2. 

Будың жылдамдығы сұйықтық бу саңылауларына ағып кетпейтіндей 
етіп таңдалады. 
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1-перфорацияланған парақ, 2-толтыру жолағы 
3.62 сурет. - Бір бұрандалы ситчатая тәрелке 

 

 
 

1-перфорацияланған парақ, 2-толтыру жолағы 
3.63 сурет - Екі бұрандалы сито табақшасы 

Сұйықтықтың бу саңылауларына енуіне жол бермеу үшін клапан 
плиталары қолданылады (сурет.3.64). 

 

 
 

1 – құю планкасы, 2-клапанды тәрелке 
Сурет 3.64 - Бір бұрандалы клапан плитасы 

 
Бу клапанды көтеру арқылы сұйықтық қабатына түседі (сурет.3.65). 
 

  

3.65 сурет - клапандарды орындау нұсқалары 
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Саптама түрлері 
 
Саңылаулар бағаналары ластанбаған ортаның жаппай алмасу 

процестеріне кеңінен таралады. 

 
мұнда 1-саптама; 
2-тірек торы; 
3-шашыратқыш; 
4-қайта бөлу сұйықтығы 
 

3.66 сурет - Саптама баған 
 
Саптама-фазалардың дамыған байланыс бетін жасау үшін масса алмасу 

бағанына орналастырылған инертті денелер екі түрлі болуы мүмкін: жаппай 
(тұрақты емес) және тұрақты. 

Қарама-қарсы саптамаларда саптама бағанның барлық көлденең 
қимасын алады, ал бу мен сұйықтық бір-біріне қарай жылжиды. 

Тұрақты саптама негізінен өрілген және тоқылған металл тордан, 
кесілген-шығарылатын парақтардан, плиталардан және т. б. 

 

 
 

1-5 Рашиг сақиналары, крест тәрізді септуммен Лессинг; 
6-7 ер-тоқым сәйкесінше Берлин және Инталлокс; 8-Теллер торы; 9-

хордат; 10-керамикалық Блок және т. б. 
3.67 сурет -Саптамалардың кейбір түрлері 
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Көлемді саңылаулар үшін материал көбінесе керамика, фарфор, болат, 
пластик болып табылады. 

 
 

 

1 – Рашиг сақиналары, 2-бөлімдері бар Рашиг сақинасы, 
2-палл сақиналары. 

 
3.68 сурет – Сақиналар 

 

 

1-Инталокс ер-тоқымы, 2-Инталкер ер-тоқымы, 3-Берль ер-тоқымы 
3.69 сурет -Ер-Тоқым 

 
Көлемді саптамасы бар бағанда саптама денелері бағанның барлық 

бөлігін алады, көлденең-дәл саптамасы бар аппаратта байланыс 
элементтері бөлек блоктарда орналасады, сұйықтық жоғарыдан төменге 
қарай ағып, газ көлденең бағытта қозғалады [39]. 
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3.4 Химиялық талшықтар өндірісіндегі үлгілік схемалар мен 
жабдықтар 

 
3.4.1 ПА 6 поликапроамид алудың технологиялық схемасы және 

жабдығы 
 

Поликапроамидті (ПА 6) өндірудің негізгі әдісі-капролактамды 
гидролитикалық полимерлеу әдісі. Процесті келесі жалпы түрде ұсынуға 
болады: 

 

 

 
 
(3.1) 

Басында судың әсерінен лактамның амидті байланысының гидролизі 
жүреді, цикл ашылып, аминокапрон қышқылы түзіледі. 

 

 

 
 
(3.2) 

Содан кейін аминокапрон қышқылы лактам молекуласымен 
әрекеттеседі және димер пайда болады: 

 

 
 
 
 
(3.3) 

Әрі қарай, лактам циклдерінің өсіп келе жатқан тізбекке кезең-
кезеңмен қосылуы. 

Мономер тепе-теңдік күйіне жақындаған кезде: полимер сонымен қатар 
соңғы топтар бойынша макромолекулалардың поликонденсация реакциясы 
жүреді. 

Лактам тепе-теңдігі орнатылады: полиамид. 
Алынған полимер әрдайым төмен молекулалық қосылыстар (NMS) бар 

[40]. 
Реакция ортасында судың болуына байланысты синтез кезінде 

полимердің амид тобының гидролизі нәтижесінде амид тепе-теңдігі 
орнатылады, бұл полимердің молекулалық массасының мөлшерін 
анықтайды: 

 
 
(3.4) 
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Полимерлеу процесінің активаторы−капролактам массасының 1,5-3% 
мөлшеріндегі су. 

Полимердің кейінгі еруі кезінде балқыманың тұтқырлығының артуын 
болдырмау мақсатында полимердің соңғы топтарын бұғаттау үшін тізбектің 
өсу реттегіштері, атап айтқанда капролактам массасының 0,15−0,2% 
мөлшерінде сірке қышқылы қосылады. 

Талшықты қалыптастыру үшін молекулалық салмағы 16 000-22 000 
полимер қолданылады (полимерлеу дәрежесі 150-200). 

 
ZimmerAG  фирмасының ПА 6 поликапроамид алу процесі және 

жабдығы 
 

 
 
1-капролактамды сақтауға арналған сыйымдылық; 2, 9, 19, 23, 33, 36, 37, 39, 
48, 50, 56, 65 -сорғылар; 3, 6, 57, 60-сүзгілер; 4-капролактам қыздырғышы;5 - 
Полимеризатор; 7-қоспаларды дайындау араластырғышы; 8-қоспалардың 
Шығыс сыйымдылығы; 10, 12 - тісті түсіру құрылғылары; 11 - соңғы 
полимеризатор;13 - свечев сүзгісі; 14 - құю басы;15-Түйіршіктегіш; 16-дірілді 
елеуіш; 17-алдын ала экстрактор; 18, 22 - шлюзді Қоректендіргіштер; 20-су 
бөлгіш;21-экстрактор; 24 - центрифуга; 25-түйіршікті құрғатқыш; 26 - 
айналмалы қоректендіргіш; 27-түйіршікті бункер-суытқыш; 28-
Дефлегматор;29,30,41-динил Буландырғыштары; 31-булау конденсаторы; 
32,44,46,59, 67 - Гидроқоспалар; 34, 47, 51, 58, 63, 66, 68, 69 - Жылу 
Алмастырғыштар; 35 - қоректік бак; 38, 40-динил жылытқыштары;42-
жартылай конденсатор; 43 - буланған конденсатор; 45, 53 су ағынды 
сорғылар;49 Су ыдысы; 52 - Су Сүзгісі; 54 - аралық су жинағы; 55 - 
экстракциялық су жинағы;61 - газ үрлеу; 62 - азотты тазарту торабы; 64-
азотты салқындату колоннасы. 
 

3.70 сурет- Поликапроамид алудың технологиялық схемасы 
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Шикізатты қабылдау 
Сұйық капролактам корпустан, жылу оқшаулағыш қабаттан және 

сыртқы қаптамадан тұратын цистерналарда тасымалданады. 
Корпус пен сыртқы қаптама тот баспайтын болаттан жасалған. 

Цистернаның ішінде капролактамды қыздыруға арналған арақабырғалар 
(толқынкескіштер) және иректүтік бар. 

Цистернаның жылу оқшаулағышы капролактамның қысқы уақытта 
кемінде үш тәулік бойы 90-75 0С температурада сұйық күйінде сақталуын 
қамтамасыз етеді. Капролактамды сақтау бактарына құю азотпен басу 
арқылы жүзеге асырылады. Сақтау резервуарлары-бұл сыртқы жылыту 
катушкаларымен жабдықталған көлденең цилиндрлік құрылғылар. 

Сұйық капролакталарды сақтауға арналған бактардан ортадан тепкіш 
сорғымен жұқа тазалау сүзгісі арқылы алдын ала қыздырғышқа үздіксіз 
беріледі, онда 160-190 0С температураға дейін қыздырылады. 

Капролактамның мөлшері оның полимеризатордағы деңгейіне 
байланысты автоматты түрде реттеледі. 

 
Қоспаларды дайындау 
Араластырғыш құрылғымен жабдықталған тік цилиндрлік контейнер 

болып табылатын араластырғышта жүзеге асырылады. Араластырғышқа 
тұзсыздандырылған судың (активатордың) және сірке қышқылының 
(тұрақтандырғыштың) есептік мөлшері беріледі. Қоспа араластырылады, су 
мен қышқылдың массалық үлесін анықтау үшін талдауға сынама алынады. 
Оң нәтиже алған кезде қоспасы сүзгі арқылы тік цилиндрлік Шығыс 
сыйымдылығына беріледі. Одан поршеньдік сорғымен ерітінді 
капролактамның алдын-ала полимеризаторға берілу желісіне жіберіледі. 

Алдын ала полиамидирлеу аппараты 
Алдын ала полиамидтеу процесі сфералық қақпақтан, қабықтан 

(корпустан), конус тәрізді түбінен тұратын тік цилиндрлік аппарат болып 
табылатын полимеризаторда 0,15 МПа қысыммен үздіксіз жүзеге асырылады. 
Аппараттың жалпы биіктігі-11М, диаметрі-1м. 

Бірінші қуыс секцияның ортасында пленка түрінде капролактамның 
біркелкі таралуына ықпал ететін диаметрі 300 мм, биіктігі 88 мм конус 
тәрізді бағыттаушы орналасқан. Бірінші бөлімде балқу деңгейінің сенсоры 
орнатылған. Аппараттың екінші секциясы капролактамды орнатылған жылу 
алмастырғыштың көмегімен 260 0С реакция температурасына дейін 
қыздыруға арналған, оның құбыраралық кеңістігіне бұрын электр 
қыздырғышта қыздырылған бу тәрізді жылу тасығыш (динил) беріледі. 
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3.71 сурет -Алдын ала су және аз мөлшерде капролактамның 
полимеризаторы 

 
Жұптар аппараттың бірінші бөліміне көтеріліп, оған 0,15 МПа дейін 

қысым жасайды, содан кейін олар алдын-ала полимеризатордың қақпағына 
тікелей орнатылған дефлегматорға түседі, онда капролактам жұптары 
конденсацияланып, процеске оралады. Су буы буланған конденсаторда 
буланып, конденсацияланады, су су тығыздағышқа ағып кетеді, сол жерден 
оны суару үшін дефлегматордың жоғарғы жағына сорғы жіберіледі. 

Үшінші бөлімде бір-бірінен биіктігі бойынша (950 мм-ден кейін) тең 
қашықтықта реакциялық массаны тарату үшін қалыңдығы 12 мм 
перфорацияланған металл плиталар орнатылады. 

Әр пластинадағы тесіктердің саны мен диаметрі әртүрлі. Секция 
полимердің балқымасын ағызу үшін фитингке айналатын конуспен 
аяқталады. 

Төменгі бөлім балқыманы шамамен 255 0С температураға дейін 
қыздыру үшін электр қыздырғыштан бу динилін беретін көйлекпен 
жабдықталған. 

Соңғы полимерлеу аппараты 
Бұл биіктігі 16 м тік цилиндрлік аппарат, шартты түрде құрылғы екі 

аймаққа бөлінеді. 
Жоғарғы аймаққа жылытылатын коммутатор, жылу алмастырғыш және 

жылыту көйлегі кіреді. Тарату құрылғысына және жылыту күртешесіне 
электр қыздырғыштан бу динилі беріледі. Сұйық динил электр 
жылытқышынан жылу алмастырғышқа түседі. 

Құрылғының төменгі аймағында алты тарату тесілген тақталар 
орналасқан. Құрылғының Бұл бөлігін жылыту сыртқы катушканың 

Жылутасымалдағыштың шығуы 
Капролактам кіруі 
Жылутасымалдағыштың шығуы 
Жылутасымалдағыш жұбының 
шығуы 
Жылутасымалдағыштың 
конденсатының шығуы 
Жылутасымалдағыштың буының 
шығуы 
Жылутасымалдағыштың  
кіруі 
Перфорирленген пластиналар 
(тоқты таратушы) 
 
Жылутасымалдағыштың 
конденсатының шығуы 
 
 
 
 
 
 
 

Бу шығуы 
 
 
 
 
 
 
 

Полимер 
шығуы 
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көмегімен жүзеге асырылады, оған сұйық динил 250 0С температурада 
беріледі. 

Аппараттағы қалдық қысым 50-60 кПа құрайды. Соңғы полимерлеу 
процесінде су ағысы сорғысы тудыратын қысым мөлшеріне немесе 
вакуумның тереңдігіне байланысты полимердің қажетті тұтқырлығына қол 
жеткізіледі. 

 

 
 

 
Сурет 3.72 - Соңғы полимеризатор 

 
 
Балқыманы сүзу, стренгті құю, түйіршіктеу 
Балқыманы сүзу свечті сүзгілерде жүзеге асырылады. Сүзгі материалы 

ретінде өлшемі 20 мкм болатын болат тор қолданылады. Сүзудің жалпы беті-
3,6 м2. Сүзгі жылытудың "көйлекімен" жабдықталған, оған электр 
жылытқыштан келетін сұйық динил сорғы беріледі. 

Сүзілген полимер балқымасы штамптау құю құрылғысына түседі. 
Құйма басы диаметрі 7 мм 124 саңылауы бар балқыманың бөлгіш 
пластинасымен және диаметрі 3,5 мм 18-29 тесігі бар фильермен 
жабдықталған. Әрі қарай, түйіршік діріл экранына және жинаққа түседі. 

Жинақты түйіршікті су-көлемі 10 м3 тік цилиндрлік аппарат. Құрылғы 
үш экстракциялық табақшамен, өнімділікті реттейтін құрылғымен, артық 
суды сүзетін стаканмен, деңгей өлшегішпен және жылыту көйлекімен 

Жылутасымалдағыштың 
кіруі 

 
 
 
 
 
 
 

Жылутасымалдағыштың 
кіруі 

 
 
 
 
 
 
 

Жылутасымалдағыштың кіруі 
 
 
 
 
 
 
 

Жылутасымалдағыштың 
кіруі 

 
 
 
 
 
 
 

Жылутасымалдағыштың 
шығуы 

 
 
 
 
 
 
 

Жылутасымалдағыштың 
кіруі 

 
 
 
 
 
 
 

Азот кіруі 
 
 
 
 
 
 
 

Будың шығуы 
 
 
 
 
 
 
 

Полимер кіруі 
 
 
 
 
 
 
 

Жылутасымалдағыштың 
конденсатының шығуы 

 
 
 
 
 
 
 

Азот кіруі 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ағынды реттеуші 
 
 
 
 
 
 
 

Жылутасымалдағыштың 
шығуы 

 
 
 
 
 
 
 

Полимердің 
 шығуы 
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жабдықталған. Жейдеге жылыту беріледі бу 0,05 МПа, соның арқасында 
өнімнің температурасы сақталады деңгейінде 95 0С. 

Жинаққа келіп түсетін түйіршік экстрактордан шығатын 
экстракциялық сумен шайылады. Құрамында 13,5%-ға дейін НМС бар 
шайынды су түйіршік-су жинағыштан Сүзгіш құрылғы арқылы ағызылады 
және регенерацияға беріледі. Жуылған түйіршік су бөлгішке орталықтан 
тепкіш сорғымен үздіксіз беру үшін шлюзді ұяшықты мөлшерлегішке түседі 
[40]. 
 
 

 
 

 
3.73 сурет - Су грануляты қоспасының жинағы 

 
 
Су бөлгіш-бұл бекітілген конустық тесілген шұңқыры бар тік 

цилиндрлік контейнер. Ол тікелей экстрактордың үстіне орнатылады. 
Ортадан тепкіш сорғыдан экстракторға дейінгі құбыр учаскесінде су 

грануляциялық қоспа өнімнің температурасын 95 0С төмен емес ұстап тұру 
үшін бумен (0,05 мПа) қыздырылады, су бөлгішке үздіксіз түсетін су 
грануляциялық қоспа артық Судан босатылады, содан кейін экстракторға 
жіберіледі. Су бөлгіштен су үздіксіз аралық жинаққа - қалқымалы клапанмен 
жабдықталған тік цилиндрлік аппаратқа құйылады. 

 
Экстрактор 
Экстракторда экстракция процесі - г1а 6 түйіршігінен төмен 

молекулалы қосылыстарды ыстық тұзсыздандырылған сумен өңдеу арқылы 
алып тастау жүзеге асырылады. Экстрактор-дәнекерленген эллиптикалық 
қақпағы мен конустық түбі бар тік цилиндрлік аппарат. Оның биіктігі - 23,6 
м, сыйымдылығы-25,9 м. 

Гранулят-суд өнімінің 
кіруі 
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Аппараттың қақпағында түйіршікхэті тиеуге арналған келте құбырлар, 
Сүзгіш пакеттері бар алмалы - салмалы стақан және реттеуші құрылғы үшін, 
қақпақтың астында-экстракциялық суды құюға арналған штуцер орналасқан. 
Конустық түбінде түйіршікті түсіруге және экстракторға жуу суын беруге 
арналған келте құбырлар бар. 

Экстрактор деңгей өлшегішпен, 0,05 МПа қысыммен бу берілетін екі 
жылыту жейделерімен және экстрактордың өткізу қабілетін реттейтін реттеу 
құрылғысымен бірге экстракторлық табақшалармен жабдықталған. 

 
 

 
 

 
3.74 сурет -Экстрактор 

 
Реттеуші құрылғы-ұзындығы 21,6 м, диаметрі 100 мм қуыс білік, оған 

аппараттың биіктігі бойынша бір-бірінен 1,9 м қашықтықта орналасқан 10 
дефлектор конусы қатаң бекітілген. 

Әрбір дефлектор диаметрі 1,5 мм перфорациясы бар бекітілген конусқа 
түсіріліп, осылайша экстракциялық табақ түзеді. 

Білік айналған кезде дефлектор конустары 100 мм биіктікке көтеріліп 
немесе түсіп, бекітілген конустар арасында бос орындар пайда болады. 
Саңылаудың мөлшері экстрактордың өткізу қабілеттілігін реттеуге мүмкіндік 
береді. 

Түйіршік экстрактордан шлюз диспенсерімен үздіксіз түсіріледі. 
Оған жинағыштан үздіксіз экстракциялық су жүргізіледі, оның 

көмегімен түйіршікті гидрокөлік орталықтан тепкіш сорғыға және одан әрі 
кептіру аппаратының үстіне орнатылған Центрифугаға жүзеге асырылады. 
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Центрифуга диаметрі 1210 мм, биіктігі 1000 мм цилиндрлік аппарат, 
електермен (24 дана), ротормен жабдықталған, шығарылатын өнімдерге 
арналған алты Шығыс арнасы бар. Центрифуга тоқтаған жағдайда түйіршікті 
беру сорғысы мен шлюз диспенсері автоматты түрде ажыратылады [40]. 

 
Түйіршікті кептіру 
Тасымалданатын судан босатылған түйіршік үздіксіз жұмыс істейтін 

кептіру бағанына үздіксіз түседі. Кептіру процесі ыстық азот ағынымен 
жүзеге асырылады. 

Кептіру бағанасы-диаметрі 1700-1900 мм, биіктігі 14,9 М, сфералық 
қақпағы мен конустық түбі бар тік аппарат. Кептіргіштің қақпағында 
түйіршікті беруге және пайдаланылған азоттың шығуына арналған фитингтер 
бар. 

 
 

3.75 сурет - Кептіру бағаны 
 

Құрылғы шартты түрде екі аймаққа бөлінеді: өнімді алдын-ала және 
түпкілікті (терең) кептіру. 

Әр аймақ жеке азот тарату сақинасымен жабдықталған. Азот беруге 
арналған штуцерлер ауданында орналасқан тарату сақиналары, сақиналарды 
ұстағыштар және аппарат қаптамасының бөліктері диаметрі 1,6 мм 
перфорацияға ие. 

Бұл азот ағындарын дұрыс бағытта беруге мүмкіндік береді, олардың 
әсерін күшейтеді және түйіршікті тиімді кептіруді қамтамасыз етеді. 

Жұмыс жағдайында кептіру бағанасы толығымен түйіршікпен 
толтырылған. Аппаратты толтырудың тұрақты деңгейі колоннадан құрғақ 
түйіршікті түсіру сызығында орнатылған роторлы типті шлюз дозаторының 
айналымдарын автоматты реттеу арқылы ұсталады. 

Экстрактор мен кептіру колоннасынан өткеннен кейін полимердегі 
НМС құрамы 0,5% - дан (массалық), ылғал - 0,04-0,08% - дан (массалық) 
аспайды. 
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Түйіршікті тасымалдау, ыдысқа салу және қоймаға салу 
 
Салқындатқыштан салқындатылған түйіршік шағын конвейердің 

көмегімен араластырғыш бункерге тасымалданады. 1200 кг/сағ түйіршікті 
тасымалдауды қамтамасыз ететін шағын конвейер пневмокөлік жүйесінде 
тасымалданатын өнімнің көлемін де, тасымалданатын газдың көлемін де 
реттейтін бағдарламалық басқарылатын құрылғы болып табылады. 
 

 
 

1-құбырды қосу; 2-қозғаушы газды қосу; 3-басқарушы газды қосу; 4-
үрлеу газы 

3.76-сурет - Шағын конвейер 
 
Араластырғыш-биіктігі 18,0 м және диаметрі 3,0 м конустық түбі бар 

цилиндрлік ыдыс, биіктігі 15 м, диаметрі 0,2 м алты араластырғыш құбырмен 
және екі деңгей өлшегішпен жабдықталған, түйіршікті қабылдауға, 
араластыруға және сақтауға арналған. Буикер-араластырғыштан түйіршік 
шағын конвейермен қаптарға автоматты түрде тиеу қондырғысына 
тасымалданады. 
 

3.4.2 Полибутилентерефталат алудың технологиялық схемасы 
және жабдығы 
 

Синтезаполибутилентерефталат (PBT) процесі екі кезеңде жүзеге 
асырылады: этерификация немесе переэтерификация және поликонденсация. 
Мономерлер ретінде DMT-диметилтерефталат немесе TFK-терефтал 
қышқылы және 1,4-бутандиол қолданылады. 

Этерификация: 

 

 
 
(3.5) 
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немесе қайта этерификация: 
 

 

 
 
(3.6) 
 

 
 (4-гидроксибутил) - терефталата бистерінполиконденсациялау : 
 

 

 
 
(3.7) 
 

 
 

Жоғарыда келтірілген реакция теңдеулерінен көрініп тұрғандай, 
процестің бірінші кезеңінде реакция массасынан төмен қайнаған метанол 
немесе су алынады, ал екінші сатысында – жоғары қайнаған 1,4-бутандиол. 
Төмен молекулалы өнімдерді реакциялық массадан шығару жылдамдығы 
көптеген факторларға байланысты: температура, араластыру режимі, вакуум 
және олардың диффузия коэффициенті. 

210 ° C температурада переэтерификация реакциясымен қатар,баяу 
болса да, дегидратацияның жанама реакциясы1, 4-бутандиол 
тетрагидрофуранның пайда болуымен бірге жүреді, бұл оны алып тастау 
немесе оның мөлшерін азайту қажеттілігін тудырады. 

 

 
 
(3.8) 
 

Ол үшін температураны төмендетіп, реакция уақытын азайтып, тиісті 
катализаторды таңдау керек. Пбт синтезі кезіндегі поликонденсация 
сатысының температурасы ПЭТ-ке қарағанда шамамен 40 0C төмен. 

Lurgi-Zimmer (Германия) компаниясы мерзімді және үздіксіз схемалар 
бойынша жүзеге асырылатын PBT алу процесін әзірледі. 

Мерзімді синтез процесі. Бұл процесс нарық талаптарына бейімделу 
тұрғысынан икемді және гомополимер мен оның сополимерлерін аз 
мөлшерде өндіруге мүмкіндік береді. Процестің әрбір кезеңі жеке аппаратта 
жүргізіледі. 

ДМТ-ның 1,4-бутандиолмен өзара әрекеттесу реакциясы барысында 
төмен молекулалы және олигомерлі күрделі эфирлер ТФК қоспасы түзіледі 
және метанол бөлінеді. 
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Реакция тот баспайтын болаттан жасалған сфералық түбі бар 
цилиндрлік тік кеме болып табылатын переэтерификация аппаратында 
жүзеге асырылады. 

Құрылғы жалпақ пышақтары бар турбиналық араластырғышпен, ішкі 
катушкалармен және қарау әйнегімен жабдықталған. 

Салқындатқыш ретінде 250-260 °C температурада 2,0 МПа қысыммен 
су буы қолданылады. 

Реакциялық метанолды жою үшін аппарат дистилляция колоннасымен, 
метанол конденсаторымен және флегманы жинауға арналған багпен 
жабдықталған. 

Метанол буы жылу алмасу бетін ұлғайту үшін Рашиг сақиналарымен 
толтырылған тот баспайтын болаттан жасалған айдау бағанынан өтеді және 
метанол конденсаторында конденсацияланады.  

Алынған конденсат флегма резервуарында жиналады, белгілі бір көлем 
жиналғаннан кейін артық метанол қоспасы ішкі толып кететін құбыр арқылы 
метанол қоспасының бөлінген қабылдағышына қосыла бастайды. 

Поликонденсация процесі автоклавта жүзеге асырылады, ол 
цилиндрлік тік ыдыс, сфералық түбі бар, тот баспайтын болаттан жасалған, 
ішкі беті жылтыратылған. 

Аппарат динил буымен жылытуға арналған "көйлекпен", спиральді 
түрдегі екі жылдамдықты араластырғышпен, артқы жарығы бар қарау 
шыныларымен және төменгі деңгейдегі радиоактивтік датчикпен 
жабдықталған [40]. 

Катушка тот баспайтын құбырлардан жасалған және аппараттың 
корпусына дәнекерленген. Құрылғының тығыздығы біліктің екі жақты 
тығыздағышымен қамтамасыз етіледі. 

Эфирлер қоспасының балқуы переэтерификация аппаратынан азот 
қысымымен 1,6 МПа қысыммен су буымен жылытылатын құбыр арқылы 
түседі. Сүзу үшін балқыма 1,6 МПа қысыммен су буымен жылытуға арналған 
«көйлек» бар тік цилиндрлік корпустан тұратын және болат тормен 
қапталған шынының ішіне салынған мерзімді сүзгіден өтеді. 

Сүзгі торының номиналды өлшемі – 20 мкм. Поликонденсация 
автоклавында қосымша катализатор мөлшерленбейді, өйткені 
переэтерификация сатысында енгізілетін тетраизопропоксититан 
поликонденсация реакциясының катализаторы болып табылады. 

Поликонденсацияның автоклавтағы температурасы ребойлердегі динил 
буларының қысымын екі деңгейде реттеуді қамтамасыз ететін аспаптармен 
реттеледі (тапсырманың бірінші нүктесі ребойлердегі динил буларының 
жоғары қысымын ұстап тұруға сәйкес келеді, екіншісі – төмен). 
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Содан кейін араластырғышты ортаны неғұрлым қарқынды араластыру 
үшін жоғары жылдамдыққа (айналу жиілігі 9 айн/мин) ауыстырады, 60 минут 
ішінде вакуум жиынтығы бағдарламасын қосады, ал алғашқы 20-30 минут 
ішінде вакуум 34-40 кПа дейін, кейінгі 30-40 минут ішінде – 1,33 кПа дейін 
тереңдейді.

 
 

3.77 сурет - Мерзімді тәсілмен ПБТ Полибутилентерефталатын алудың 
принципті схемасы 

 
Вакуум реакция кезінде бөлінетін 1,4-бутандиолды реакция ортасынан 

шығару үшін қажет. Вакуумның біртіндеп жиынтығы реакциялық ортаның 
тез қайнауына және оның вакуум желісіне шығарылуына, сондай-ақ 1,4-
бутандиолдың булануы есебінен реакциялық ортаның салқындауына жол 
бермейді. 

Реакциялық 1,4-бутандиолды қарқынды айдау шамамен 34-40 кПа 
абсолютті қысымда басталады, сондықтан көрсетілген сәттен бастап олар 
аппаратты неғұрлым қарқынды жылытуға көшеді. 

Автоклавтан азотпен сығылатын поликонденсациялар ПБТ 
балқымасының веналары құю басы арқылы ағытылған сумен 
салқындатылып, грануляторға, содан кейін кептіруге жіберіледі, содан кейін 
түйіршік елеу машинасына және одан әрі салмақ бункерлеріне түседі. 

Таразы бункерінен пбт грануляты ауа үрлегіштің көмегімен 
пневмокөлік желісі бойынша агрегаттық сақтау бункерінің секциясына 
ауыстырылады. Агрегаттық бункердің секциялары бойынша түйіршік 
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партияларын орналастыру ҚТҚ партиясының сапасын сипаттайтын 
көрсеткіштерді ескере отырып жүзеге асырылады. 

Түйіршікті араластыру үшін араластырғыш шнекпен жабдықталған тік 
типті қозғалмайтын аппараттарды да, сондай-ақ аз жиіліктегі тісті 
жүйелермен айналысқа келтірілетін көлденең айналмалы барабандарды да 
қолдануға болады. Көлденең аппараттың артықшылығы-араластырғыш 
құрылғылардың болмауы, құрылғының үлкен сыйымдылығы, құрылымның 
қарапайымдылығы [40]. 
 

3.4.3 ПЭТ полиэтилентерефталатын алудың технологиялық 
схемасы және жабдығы  
 

Полиэтилентерефталат (ПЭТ) алу үшін бастапқы шикізат 
диметилтерефталат (ДМТ) немесе терефтал қышқылы (ТФК) және 
этиленгликоль (ЭГ) болып табылады. ПЭТ алу процесі екі кезеңнен тұрады: 
ДМТ переэтерификациясы немесе терефталь қышқылының дигликоль эфирін 
(ДГТ) түзе отырып ТФК этерификациясы және терефталь қышқылының 
дигликоль эфирін сызықтық гомополиконденсациялау. 
 

 

 
 
 
 
 
           (3.9) 
 
 

 
Полиэтилентерефталат синтезі схема бойынша этиленгликоль шығарумен 
бірге жүреді: 

 

(3.10) 
 

 
Поликонденсация реакциясы қайтымды, сондықтан шығарылған 

этиленгликолды алып тастау қажет. 
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4 - реакторлық схема бойынша диметилтерефталат негізінде ПЭТ 
синтезі 

ПЭТ алудың технологиялық желісінің құрамына: үздіксіз қайта 
этерификациялау каскады 1, метанол бағанасы 2, ЭГ 7, 8 айдау жүйелері, 
алдын ала 14, негізгі 15 және соңғы 16 поликонденсация реакторлары (яғни 
төрт реактор) кіреді. 
 

 
 

1-переэтерификация каскады; 2-метанол бағаны; 3-титан қостотығы 
суспензиясын дайындау багы (ТіО2); 4-ТіО2 суспензиясының Шығыс багы; 

5-TiO2 диспенсері; 6-сурьма триоксидінің диспенсері; 7-
этиленгликольді бірінші айдау реакторы; 8-этиленгликольді екінші айдау 
реакторы; 9-вакуумдық стендтер; 10-Скруббер; 11-барометрлік резервуар; 
12– орталықтан тепкіш сорғы; 13-EG тоңазытқышы; 14-алдын-ала 
поликонденсатор; 15-негізгі поликонденсатор; 16-соңғы 
поликонденсаторлар; 17-редуктор сорғы 

 
3.78 сурет - ПЭТ синтезінің төрт факторлы технологиялық схемасы 

а-схеманың басталуы; б-схеманың аяқталуы 
 
Переэтерификация процесі көлденең тізбектелген алты топқа үш 

бірліктен бір-бірінен переэтерификация каскадының 1 құбырларының 
үстінен жүзеге асырылады. 

Диметилтерефталат сопақша тісті дөңгелектері бар есептегіштер 
арқылы 0,7 МПа қысыммен бумен жылытылатын құбыр арқылы каскадтың 
бірінші құбырына беріледі. Реакция катализаторы (марганец ацетаты) 
каскадтың бірінші құбырына ЭГ жеткізу желісіне енгізіледі. Каскадтың 
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құбырларындағы реакциялық массаның деңгейі құю құрылғыларының 
есебінен ұсталады және қарау шынылары арқылы көзбен шолып бақыланады. 
 

 
 

3.79 сурет - Переэтерификации каскадты құбыр 
 
Каскадтың соңғы құбыры толып кетпейді және бүкіл желі үшін 

буферлік сыйымдылық рөлін атқарады. 
Одан реакциялық массаны үздіксіз іріктеу автоматты түрде реттелетін 

айналу жиілігі бар тісті сорғымен жүзеге асырылады. Каскадтағы 
температура режимі 145-тен 255 °C-қа дейін. 

Алғашқы құбырларда переэтерификация тым қатты басталмауы үшін 
төменгі температура сақталады. 

Содан кейін реакциялық массаның температурасы көтеріліп, ЭГ қайнау 
температурасына дейін жеткізіледі. Реакция процесінде пайда болған 
метанол буы және 2,0 МПа қысыммен бумен жылытылатын құбыр арқылы 
каскадтан артық ЭГ метанол 2 бағанының ортаңғы бөлігіне түседі. 

Құбырды үрлеу үшін буларды бұру желісіне 0,05 МПа қысыммен азот 
желісі жүргізілген. 

Метанол буларын колоннаға енгізуден жоғары санауыштар арқылы 
переэтерификация реакциясын жүргізуге арналған ЭГ беріледі. ЭГ метанол 
жұптарын қарсы алады, олардың құрамындағы ЭГ жұптарын 
конденсациялайды және баған текшесіне енеді. 

Метанол буы колоннаның жоғарғы бөлігінен өтеді және кезекпен 
жұмыс істейтін параллель конденсаторларда конденсацияланады 18. 
Конденсацияланған метанол флегма жинағына түседі. Конденсаторда 
конденсацияланбаған булар газ салқындатқышқа жіберіледі, онда 
метанолдың қалдық буларының конденсациясы жүреді. Конденсат флегма 
жинағына түседі, ал салқындатылған газдар жалпы ауа желісіне жіберіліп, 
скрубберге түседі. 

Флегма жинағынан метанолдың бір бөлігі өздігінен ағып, метанол 
бағанына флегма ретінде жіберіледі, ал артық метанол толып кететін құбыр 
арқылы Шикізат қоспасының контейнеріне құйылады. Жұмыс кезінде 
конденсаторлардың пайда болып, біртіндеп тұндыру буларының ДМТ. 
конденсаторлардан ДМТ шығару үшін оларды 0,7 МПа қысыммен бумен 
жылыту қарастырылған. Балқытылған ДМТ құбырлар арқылы 
конденсаторлардан каскадтың бірінші құбырына ағады. 

Метанол колоннасының текшесінде ДМТ және олигомерлері бар ЭГ 
жиналады, ол талап етілетін мөлшерде каскадтың бірінші құбырына ортадан 
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тепкіш сорғылармен мөлшерленеді. Жалпы ЭГ бар ортадан тепкіш сорғылар 
мен құбырлар 0,7 МПа қысыммен бумен жылытылады. 

Баған текшесінде тұрақты температура (180-190) ± 2 °C сұйық 
динилмен жылытылатын буландырғыш арқылы текше өнімінің айналымына 
байланысты сақталады [40]. 

 
Этиленгликольді айдау жүйелері 
Переэтерификация каскадынан тұрақтандырғышты қосқаннан кейін 

DHT балқымасы орталықтан тепкіш немесе тісті сорғымен қысымды ұстап 
тұрудың реттеуші клапаны арқылы реактордан, буландырғыштан және екі 
орталықтан тепкіш сорғылардан тұратын алғашқы айдау жүйесіне беріледі. 

Этиленгликольді айдау реакторы-бұл 6,3 м3 тік резервуар, оның ішінде 
жылыту пиджак бар. 

Реактордағы деңгей орталықтан тепкіш сорғының жылдамдық 
реттегішімен каскадта жұмыс істейтін жүйемен реттеледі. Реактордың 
радиоактивті деңгей өлшегішінің есептегіші сумен салқындатылатын 
ұстағышқа орналастырылған. 

Орталықтан тепкіш сорғылар реакция массасын бірінші ЭГ айдау 
жүйесіне орталықтан тепкіш сорғы-буландырғыш-реактор тізбегі бойымен 
айналдырады. Қан айналымының қысым сызығына фосфор қышқылы, 
сурьма триоксиді, ТіО2 суспензиясы енгізіледі. 
 

 
3.80 сурет - Этиленгликоль отгон реакторы 

 
Әрі қарай, жылыту жүйесімен жабдықталған беріліс сорғысы айналым 

буландырғышымен және айналым сорғыларымен немесе пропеллер түріндегі 
араластырғышпен жабдықталған екінші айдау жүйесіне беріледі. ЭГ айдау 
жүйелерінің аппараттарын жылыту динил буларымен жүзеге асырылады. 
Айдау жүйелеріндегі Вакуум сорғы вакуумдық стендтерімен жасалады. 
Әрбір сорғы стенді гликоль сақиналы сорғыдан, ЭГ резервуарынан және 
тоңазытқыштан тұрады. 

Бірінші айдау жүйесінде вакуум 0,01−0,02 МПа, екінші айдау 
жүйесінде – 0,004−0,008 МПа сақталады. Айдау жүйелерінде 
переэтерификация каскадына енгізілген артық ЭГ толық айдау қамтамасыз 
етіледі және поликонденсация реакциясы басталады. 
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Қыздырылатын динил буларымен құбырлар арқылы айдау жүйелерінен 
олигомерлердің белгілі бір саны бар ЭГ булары жоғарғы қалпақтың 
қыздырғыш күртешесі бар қоспаланған болаттан жасалған тік бактар болып 
табылатын скрубберлерге жіберіледі. Скрубберлерде бұл жұптар айналмалы 
суық ЭГ конденсацияланады. 

Скрубберлерде конденсацияланбаған ЭГ және жеңіл ұшатын 
фракциялардың жұптары соңғы конденсаторларға жіберіледі, онда будың 
толық конденсациясы жүреді. Конденсацияланбаған газдар сорғы 
стендтеріне жіберіледі, ЭГ конденсаты барометрлік бакта жиналады. 
Барометрлік бактан ЭГ шикізат қоспасы багына айдалады. Скрубберлерден 
ЭГ циркуляциялық ЭГ барометрлік бактарға түседі, ол жерден орталықтан 
тепкіш сорғылардың бірі тоңазытқыштар мен сүзгілер арқылы қайтадан 
скрубберлерге беріледі. Пайдаланылған ЭГ құю желісі бойынша ыдысқа 
немесе тікелей метанол бағанына түседі. 

 
Алдын ала және негізгі поликонденсация 
Екінші айдау жүйесінен төмен тұтқырлы ПЭТ балқымасы басқару 

клапаны арқылы алдын ала реакторға беріледі, онда 0,0010 МПа терең 
вакуум және екінші айдау жүйесіне қарағанда 270-275 °С жоғары кіріс 
температурасы сақталады. Алдын ала реактордағы Вакуум екі сатылы 
вакуумдық стендтердің бірімен жасалады. Екі сатылы вакуумдық стенд 
гликоль сақиналы секциялық сорғыдан және Рутс сорғысынан тұрады. 

Содан кейін редуктормен балқыту негізгі реакторға жіберіледі, онда 
одан да терең вакуум 0,0002−0,0005 МПа және алдын-ала реакторға 
қарағанда жоғары температура сақталады. Негізгі реакторда вакуум гликоль 
сақиналы секциялық сорғыдан және екі қатарлы қосылған Рутс 
сорғыларынан тұратын екі үш сатылы вакуумдық стендтердің бірімен 
жасалады. 

Вакуумдық стендтерге EG беру желісінде Тоңазытқыш орнатылған, 
оның көмегімен EG қосымша салқындатылады. 

 
Соңғы поликонденсация 
Поликонденсацияның негізгі реакторынан ПЭТ балқымасы беріліс 

сорғыларымен екі соңғы реакторға беріледі. Поликонденсацияның соңғы 
реакторларындағы Вакуум үш сатылы вакуумдық стендтермен жасалады. 
Аппараттардағы вакуумның шамасы реттеуішпен беріледі және вакуумды 
желіге азотты беру есебінен берілген деңгейде ұсталады. Гликолькольдік 
сорғыда олигомерлердің жиналуын болдырмау мақсатында Рутс сорғысының 
кірісіне жуу ЭГ беріледі. 

Поликонденсация реакторлары-бұл жасушалық араластырғыштармен 
жабдықталған көлденең цилиндрлік құрылғылар. Реактордың корпусы 
ыстыққа төзімді молибденистік болаттан жасалған. Реактор 1,5°түсіру 
бағытында көлбеу орнатылады. 
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Реактор процесс параметрлерін автоматты басқару жүйесімен, 
параметрлер берілген нормалардан ауытқыған кезде іске қосылатын блоктау 
жүйелерімен жабдықталған. Араластырғыш пен реактор корпусы арасындағы 
алшақтық ~ 2 мм. 

 
1-вакуумдық қалпақ; 2-реактордың корпусы; 3-реактордың қақпағы; 4-

араластырғыштың білігі; а-өнімнің кірісі (ДГТ); б-өнімнің шығысы (ПЭТ); в 
– ЭГ буларының шығу штуцері; г – аппараттың "жейдесіне" динилді жеткізу; 
д-араластырғыштың мойынтіректерін салқындатуға арналған суды жеткізу; 

Е-азот беру; ж-Ысырма сұйықтығының кіруі 
 

3.81 сурет - Поликонденсация аппараты: 
 
Азот ротаметрлер арқылы араластырғыштардың біліктеріне 200-400 

дм3/сағ ағынымен беріледі.тығыздағыш сақиналар аймағындағы 
араластырғыштардың мойынтіректері мен біліктері айналмалы сумен 
салқындатылады. 

 
 

 
 

3.82 сурет- Поликонденсатор араластырғышының жалпы көрінісі 
 
Поликонденсация реакциясы нәтижесінде пайда болған ЭГ және 

олигомерлерден тұратын булар олигомерлердің бөлгіштеріне қыздыру 
жейделерімен түседі, олардан ЭГ булары одан әрі радиоактивті деңгей 
өлшеуішімен жабдықталған жылытылатын скрубберлерге жіберіледі, ал 
олигомерлер олигомерлер жинағына түседі. Скрубберлерде этиленгликоль 
буы суық ЭГ бүрку есебі конденсацияланады. 

Бу мен газдың конденсацияланбаған бөлігі одан әрі соңғы бөлгіштерге 
түседі. Бөлгіштердің жұмысы скрубберлердің жұмысына ұқсас. 
Скрубберлерден ЭГ ағындылары Қос бүйірлі тығыздағышы бар 
араластырғышы бар барометрлік бакқа беріледі. Екі соңғы реактордан 
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Балқыма жалпы ағынға қосылады және балқытылған құбыр арқылы 
түйіршіктеу бөлімшесіне беріледі. Реакторды босату жылытылатын тісті 
сорғымен қамтамасыз етіледі (1500 см3/об, максималды қысым 15 МПа, 
жетек қуаты 25 кВт, 2000 айн/мин). 

Балқымаларды синтездеу және қалыптаудың біріктірілген процестері 
жағдайында ПЭТ жалпы құбыр және статикалық араластырғыш арқылы тісті 
сорғымен қалыптау машиналарының қалыптық арқалықтарына беріледі. 

 
Екі реакторлық схема бойынша ДМТ-диметилтерефталат негізінде 

ПЭТ - полиэтилентерефталат синтезі: 
 
Uhde Hoechst ПЭТ синтезінің екі факторлы технологиялық схемасы. 

DMT және EG бір-бірінің астында топтарда орналасқан 18 құбырдан тұратын 
1 переэтерификация каскадының бірінші құбырына енгізіледі. 
 

 
1-переэтерификация каскады; 2-метанолдың Ректификациялық 

бағанасы; 3–этиленгликоль сыйымдылығы; 4–буландырғыш-қыздырғыш; 5–
ортадан тепкіш сорғы; 6–Конденсатор; 7, 8–ЭГ айдау реакторлары; 9– 
Скруббер-салқындатқыш; 10–жылытқыш;11–барометрлік бактар; 12–тісті 
сорғылар;13–олигомерлерді бөлгіш;14–алдын ала поликонденсация 
реакторы; 15–соңғы поликонденсация реакторы; 16–фильерлік Блок; 17– 
салқындатқыш Ванна;18 – гранулятор; 19 – вибросито; В-су; о-олигомерлер; 
Д-динил 

 
3.83 сурет - ДМТ негізінде ПЭТ синтезінің екі реакторлық схемасы 
 
Алғашқы алты құбырды жылыту 156-169 0С температурада су буымен 

жүзеге асырылады, қалғандары динилмен (172-250 0С) қызады. 
DHT синтезінің соңғы кезеңдерінде шығарылған метанол мен ЭГ 

жұптары 2 дистилляциялық бағанда бөлінеді. 
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Метанол қоймаға жіберіледі, ал жаңа айдалған ЭГ каскадтың бірінші 
құбырына беріледі. Переэтерификация сатысынан кейін реакциялық масса 
екі ағынға бөлінеді. 

Сурьма триоксидінің, фосфор қышқылының, титан қостотығының 
қоспалары ЭГ айдау аппараттарының алдында енгізіледі. 

Балқыма вакуум жасау үшін гликолькольцты сорғылармен 
жабдықталған ЭГ айдау үшін екі 7 және 8 реакторларға беріледі [40]. 

 
3.9-кесте – ПЭТ-полиэтилентерефталатты ДМТ негізінде лавсан 

талшығына қайта өңдеудің болжамды материалдық теңгерімі 

№ 
п/п 

Шикізат пен 
жартылай 
өнімдердің атауы 

Масса,  
т/г % 

Өнімдердің 
технологиялық 
сатыдан шығуы. 
Түпкілікті 
өнімнің, 
қалдықтар мен 
ысыраптардың 
атауы 

Масса, 
т/г % 

Переэтерификация ДМТ 
1 Жаңа және қалпына 

келтірілген ДМТ 
55797,0
9 

62,16 Балқыма ДМТ 66100,68 73,641 

2 Жаңа және қалпына 
келтірілген ЭГ 

18782,5
5 

20,92 Переэтерификация 
реакциясынан 
Метанол 

18392,81 20,490 

3 Марганец ацетаты 13,032 0,014 Шығарылатын 
метанолдағы ЭГ 

447,9 0,499 

4 Ерітінді дайындауға 
аралас ЭГ 

795,279 0,866 Шығарылатын 
метанолдағы ДМТ 

45,77 0,051 

5 Вакуумдық стендтерді 
жууға арналған ЭГ 

9156,22
6 

10,2 Шығарылатын 
метанолдағы су 

134,64 0,15 

6 ЭГ реакциялық 522,752 5,82 ДМТ 
атмосферасына 
шығарындылар 

0,89 0,001 

Метанол 4,48 0,005 
ЭГ 11,66 0,013 
Ацетальдегид 0,089 0,001 
ЭГ реакциялық 4621,778 5,149 

 Барлығы: 89760,7
04 

100 Барлығы: 89760,704  100 

ЭГ айдау жүйесі 
1 Балқыма ДМТ 66100,6

8 
74,98 Балқыма ПЭТ 60145,62 68,225 

2 Фосфорит қышқылы 8,464 0,0096 ЭГ реакциялық 24904,56 28,25 
3 Фосфор қышқылының 

ерітіндісін 
дайындауға аралас ЭГ 

8,464 0,0096 ЭГ реакциялық 24904,56 28,25 

4 Титан қостотығы 931,82 1,057 Реакция ЭГ-дағы 
ПЭТ олигомерлері 

230,094 0,0255 
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5 Титан қос тотығының 
суспензиясына 
арналған аралас ЭГ 

131,19 0,148 Вакуумдық 
стендтерді жууға 
арналған ЭГ 

2877,468 3,264 

6 Сурьма треоксиді 450,48 0,511    
7 Сурьма треоксид 

ерітіндісін дайындауға 
арналған ЭГ 

2783,13 3,157    

8 Вакуумдық стендтерді 
жууға арналған ЭГ 

2701,1 3,064    

 Жиыны: 88157,74 100 Итого 88157,74 88157,74 
Поликонденсация 
1 Балқыма ПЭТ 60145,62 85,66 Балқыма ПЭТ 56730,27 80,8 
2 Вакуумдық стендтерді 

жууға арналған ЭГ 
8621,81 12,28 ЭГ реакциялық 3056,26 4,41 

3 Барометрлік бактарды 
жууға арналған ЭГ 

1446,33 2,06 Реакция ЭГ-дағы 
ПЭТ олигомерлері 

102,5 0,146 

Вакуумдық 
стендтерді жууға 
арналған ЭГ 

8621,8 12,28 

Барометрлік 
бактарды жууға 
арналған ЭГ 

1445,9 2,06 

Олигомерлерді 
бөлгіш 
құймалардағы ПЭТ 
олигомерлері 

9,82 0,014 

Құймалар түріндегі 
қайтарымды 
қалдықтар, 
вискозиметрлерден 
алынған қалдықтар 

203,6 0,29 

 Барлығы: 70210,19 100 Жиыны 70210,19 100 
Полиэфирлі жгутты қалыптау 
1 Балқыма ПЭТ 56730,27 99,72 Қалыптасқан 

турникет 
56008,14
5 

98, 

2 Майлаушы 130,79 0,27 Турникеттегі 
майлағыш 

108,03 0,19 

Метанолизге ПЭТ 
қалдықтары 

442,89 0,7789 

Тартылмаған 
жгуттың қалдықтары 

176,26 0,31 

Ұсақталған ПЭТ 
түйіршігі 

437,83 0,77 

Филерная рвань 0,341 0,0006 
Атмосфераға 
шығарындылар 

6,25 0,011 

Майлаушы 0,68 0,0012 
Ацетальдегид ТФК 0,96 0,0017 
Ағынды сулардағы 
майлағыштың 
шығыны 

16,8 0,0296 
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3.9-кестенің жалғасы 
 Жиыны 56861,06 100 Жиыны 56861,06 100 
Бөлшектеу цехы 
1 Қалыптасқан 

турникет (абс. құрғақ 
салмақ) 

38902 99,69 Дайын талшық және 
турникет (ABS. 
құрғақ салмақ) 

38403 98,3 

2 Майлаушы 
 

130 0,33 Талшықтағы 
майлағыш 

123 0,32 

Созылған және 
тартылмаған 
талшық қалдықтары 

480 1,22 

Ағынды сулардағы 
майлағыш 

1,65 0,004 

Атмосфераға 
шығарындылар 

24 0,06 

 Жиыны 39032 100 Жиыны 39032 100 
 

Шығарылған ЭГ скрубберлерде конденсацияланады және барометрлік 
бактарда жиналады 11. 

Температурасы 271-277 0С болатын отгон реакторынан Балқыма алдын 
ала поликонденсация 14 көлденең цилиндрлік реакторға беріледі, ондағы 
абсолюттік қысым 0,5−0,7 кПа құрайды. 

Содан кейін балқыма 15 соңғы поликонденсация реакторына түседі. 
Соңғы поликонденсация реакторындағы абсолютті қысым 0,28 - 0,32 кПа, 
температура 294-306 °С. 

ПЭТ балқымасы реакторынан ағынды вискозиметр және статикалық 
араластырғыш арқылы Құю құрылғысының фильерлік блоктарына беріледі 
16. 

Екі поликонденсатор да жасушалық араластырғыштармен 
жабдықталған (араластырғыш білігінің айналу жылдамдығы 6 айн/мин). 

Балқыманы айдау тісті сорғылармен жүзеге асырылады. Балқыманың 
тұтқырлығы балқытылған өткізгішке салынған вискозиметрлермен өлшенеді. 

Аппараттар мен балқымаларды жылыту сұйық және бу тәрізді 
динилмен жүзеге асырылады. 

 
3.10-кесте – ПЭТ-полиэтилентерефталат өндірісіндегі бастапқы шикізаттың, 
материалдардың, реагенттердің, катализаторлардың сипаттамасы 
Шикізаттың, 
материалдардың, 
реагенттердің, 
катализаторлардың, 
жартылай 
фабрикаттардың, 
өндірілетін өнімнің атауы 

МЕМСТ, 
ОСТ, ТУ, 
СТП 
нөмірі 

Тексеруге 
міндетті сапа 
көрсеткіштері 

МЕМСТ, 
ОСТ, ТУ, 
СТП 
бойынша 
Норма 

Шығыс нормасы, 
1 т дайын өнімге 
кг 

Химия-иіру цехы 
Переэтерификация кезеңі 
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 3.10-кестенің жалғасы 
Диметилтерефтала
т (ДМТ) 

- Қышқыл саны, мг 
КОН/г, артық 
емес 

 
 
0,05 

 
 
1031 

Қалпына 
келтірілген 
Диметилтерефтала
т (ДМТ) 

- 
 

Қышқыл саны, мг 
КОН/г, артық 
емес 

 
 
0,07 

- 
 

Титан қостотығы ТУ 6-09-476-
74 

Негізгі заттың 
құрамы, % 

 
 
20,0 ± 0,5 

 
 
2,95 

Марганец ацетаты 
(этерификация 
катализаторы) 

ТУ 6-09-96-
74 

Негізгі заттың 
құрамы,%, кем 
емес 

 
 
 
99,0 

 
 
 
0,263 

Сурьманың үш 
тотығы 
(поликонденсация 
катализаторы) 

ТУ 6-09-
2897-77 

Сурьма мазмұны 
(III),%, кем емес 

 
 
99,0 

 
 
0,26 

Фосфор қышқылы 
(тұрақтандырғыш) 

спецификац
ия 
фирмы 
«UHDE» 
(Германия) 

Фосфор 
қышқылының 
құрамы, %, кем 
емес 

 
 
 
98,0 

 
 
 
0,17 

Қалпына 
келтірілген 
Этиленгликоль 

- Ылғал құрамы,%, 
артық емес 

 
0,1 
 
 
0,1 

 
 
348 

 
Терефталь қышқылы мен этиленгликольді поликонденсациялау 

арқылы полиэтилентерефталат синтезі 
 
Терефталь қышқылы (ТФК) негізінде ПЭТ алудың технологиялық 

схемасы мынадай технологиялық сатылар мен жүйелерді қамтиды: 
- ТФК тасымалдау және сақтау; 
- ТФК суспензиясын ЭГ-да дайындау; 
- этерификация және алдын ала поликонденсация; 
- поликонденсация; ПЭТ түйіршіктеу; 
- ПЭТ түйіршіктерін тасымалдау, сақтау және ыдыстарға салу; 
- қоспаларды (катализаторлар, тұрақтандырғыштар) дайындау, сақтау 

және мөлшерлеу); 
- ЭГ конденсация және рециркуляция жүйесі; 
- вакуумдық жүйе; тұзсыздандырылған судың айналым жүйесі; 

реакциялық технологиялық суды тазарту жүйесі; 
- қазандық міне. 
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3.84 сурет-ТФК негізінде ПЭТ алудың технологиялық схемасы 

 
ТФК тасымалдау және сақтау 
ТФК "биг-бэг" типті 1-контейнерлерге түседі, олар 2-көтергіштің мыс 

ілгектерімен жарылыстан қорғалған пневматикалық көмегімен 3 толтыру 
станциясының 6-діріліне ауысады, одан ТФК өздігінен ағатын 8-қабылдау 
бункеріне түседі. 

ТФК Тасымалдау процесі азот тогында жүзеге асырылады. Азот 
ортасындағы 8 ТФК қабылдау бункерінен 10 ротациялық қоректендіргіштің 
көмегімен жарылыстан қорғалып орындалған ТФК 13 сақтау сүрлеміне 
беріледі. 

Тасымалдау азотты бұрандалы компрессорлармен айдау арқылы жүзеге 
асырылады. Азот сығылған кезде қызатындықтан, жүйеде жылуды кетіру 
үшін азот тоңазытқышы бар [40]. 

Пайдаланылған азотты тазарту үшін жүйеде 5, 11, 12 сүзгілер 
қарастырылған. Газ үрлегіштер жүйеде азоттың мәжбүрлі айналымын 
қамтамасыз етеді. Тасымалдау жүйесіндегі қысым сүзгіде алдын ала 
тазартылған 9 азотты атмосфераға шығару немесе ол жетіспеген кезде 
қоректендіру арқылы автоматты түрде ұсталады. 

Бұдан әрі дозалау құрылғысы арқылы 7 ТФК ст 14-те ТФК 
суспензиясын дайындау ыдысына беріледі. ТФК 13 сақтау сүрлемінің 
конустық бөлігіне сығылуын болдырмау үшін газ үрлегіштің көмегімен азот 
көпіршітіледі. 

Этиленгликольді аралық сақтау және беру. 
Жаңа ЭГ есептегіш арқылы жаңа ЭГ 16 сыйымдылығына беріледі, одан 

өздігінен ағады: аралас ЭГ 19 сыйымдылығына; катализаторды дайындау 
сыйымдылығына 32, тұрақтандырғышты дайындау сыйымдылығына 26 және 
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қоспаларды дайындау сыйымдылығына 25; барометрлік багқа ЭГ циркуляция 
және салқындату жүйелерін толтыру және қоректендіру үшін 75; ЭГ-да ТФК 
суспензиясын дайындау үшін 14 сыйымдылыққа; гликолькольцты вакуумдық 
сорғыларға; сорғыны жууға 15; ЭГ буландырғышын толтыруға. 

53-тен 55-тен 184-тен 80 °C-қа дейінгі тоңазытқышта айналмалы сумен 
алдын-ала салқындатылған ыстық қалпына келтірілген ЭГ 52 сорғысының 
көмегімен аралас ЭГ 19 контейнеріне түседі. Резервуарда жаңа ЭГ 53 
дистилляциялық бағанның текшесінен ЭГ және барометрлік бактардан 
этиленгликолмен араласады. 

18 сорғының көмегімен Шығыс өлшегіш арқылы аралас ЭГ ст 14-Тегі 
ТФК суспензиясын дайындау ыдысына беріледі. 

Сондай-ақ, ЭГ-ны 17 жылу алмастырғыш арқылы дистилляциялық 
бағанға, ДМТ-да жұмыс кезінде ЭГ буландырғышына, барометрлік бакқа 
беру мүмкіндігі қарастырылған. Ылғалдың сіңуіне жол бермеу үшін 
контейнерге азот үнемі беріледі. 

Терефталь қышқылының суспензиясын этиленгликольде дайындау 
Орнату өнімділігі жетекші құрылғы ретінде әрекет ететін ПЭТ 65 

балқытылған сорғымен реттеледі. Аппараттардағы Шығыс пен деңгей кері 
берумен реттеледі. 

15 сорғының жылдамдығы этерификация бөліміндегі деңгейге 
байланысты. Бұл қондырғының өнімділігіне байланысты ТФК суспензиясын 
дайындау ыдысына ЭГ-да белгілі бір мөлшерде шикізатты беруді қамтамасыз 
етеді. ТФК беру ТФК мен ЭГ молярлық массаларының арақатынасымен 
анықталады, ол 1,0: (1,15−1,20) құрайды. 

ТФК 13 сақтау бункерінен өздігінен ағатын 7 айналмалы 
қоректендіргішке реттелетін жылдамдықпен түседі, ол жерден ТФК 
суспензиясын дайындау үшін массалық мөлшерлегіш және шнек 
қоректендіргіші 4 арқылы 14-сыйымдылыққа беріледі. 

Дозалау дәлдігін қорытынды тексеру суспензияның циркуляциялық 
құбырында жүргізіледі. ЭГ және ТФК тығыздығының айырмашылығына 
байланысты молярлық қатынас пастаның тығыздығына әсер етеді, бұл 
суспензиядағы нақты молярлық қатынасты тығыздық бойынша есептеуге 
мүмкіндік береді. 

Суспензияның тығыздығы мен шығыны суспензия сорғысы мен мұнара 
реакторының этерификация секциясы арасындағы суспензия құбырында 
орнатылған массалық шығын өлшегішпен анықталады. 

 
3.85 сурет -Пастаны араластырғыштың құрылғысы 
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ЭГ 14-де TФК суспензиясын дайындауға арналған контейнер арнайы 
құрылымды араластырғышпен жабдықталған (сурет.3.86). Осы ыдысқа 25 
дайындау және 28 сақтау ыдыстарынан 27-сүзгі арқылы аралас ЭГ, қоспа 
ерітіндісі немесе суспензиясы (мысалы, модификацияланған ПЭТ алу 
кезінде) мөлшерленеді. 

 
1-жылу алмастырғыш; 2-пропеллер араластырғышы; 
3-статикалық араластырғыш; 4-сорғы 
 

3.86 сурет- Мұнара реакторы құрылғысының схемасы 
 
Дозалау процесті бақылау жүйесімен басқарылатын Шығыс 

реттегіштері арқылы жүзеге асырылады. Шикізатты араластыру және 
газсыздандыру нәтижесінде 14 ыдыста біртекті суспензия пайда болады [40]. 

ТФК беру келте құбырының ластануын болдырмау үшін сыйымдылық 
күмбез тәрізді құрылғымен және ЭГ арналған бүріккіш саптамамен 
жабдықталған. 

Пайдаланылған заттарды сору үшін күмбез барлық құрылғылардан газ 
тәрізді шығарындылардың коллекторына қосылған. 

14 сыйымдылықты араластырғыш температурасы басқару жүйесімен 
бақыланатын тығыздағышпен жабдықталған. Резервуарда TFK және EG беру 
реттегішінің көмегімен суспензияның тұрақты деңгейі сақталады. 

ТФК суспензиясы тиксотропты болып табылатынын және циркуляция 
тоқтатылған жағдайда ыдыстың түбіне шөгетінін есте ұстаған жөн. Бұл 
суспензияның 15 сорғыға кіру сызығының бітелуіне және оның бітелуіне 
әкеледі. Сорғының тоқтауы, өз кезегінде, этерификация бөлімінің 
қоректендіру құбырының бітелуіне әкеледі. 
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15 сорғысының көмегімен EG-де TFK суспензиясы 46 реакторының 
этерификация бөлімінің ажырамас бөлігі болып табылатын 42 құбырлы жылу 
алмастырғышқа беріледі. Бір сорғы жұмыс істейді, екіншісі резервтік. 

Суспензия сорғысы тығыздалған тығыздағышпен тығыздалады, ол TFK 
абразивті әсерін азайту үшін ЭГ-мен жуылады, сондықтан тығыздағыштың 
қызмет ету мерзімін ұзартады. 

I этерификация секциясы (I аймақ). Этерификацияның бірінші кезеңі 42 
мұнара реакторының төменгі бөлігінде жүреді (сурет.3.87). 

I 42 реакторының этерификация бөлімі реактордың төменгі конустық 
бөлігінен( булану камерасы), тік құбырлы жылу алмастырғыштан және 
мономердің айналым сызығынан тұрады. 

Циркуляцияға жылу алмастырғыштағы реакциялық масса 
температурасының айырмашылығы және мұнара реакторының төменгі бөлігі 
42 арқылы қол жеткізіледі. Негізінен су мен ЭГ-дан тұратын булар 53-бағанға 
жіберіледі, онда қоспаны ректификациялау және жоғарғы погон түрінде су 
жинау жүргізіледі, ал ЭГ тазартылып, төменгі погон түрінде этерификация I 
секциясында қайта пайдалану үшін жиналады. 

Этерификация секциясындағы Реакция 130-150 кПа қысымда және 258-
262 0С температурада (конверсия 88-92%) жүреді. 

Жүйедегі қысым 53 ректификациялық бағанаға бу беру желісінде 
орналасқан пневматикалық реттеу клапанымен бақыланады. 

Этерификация бөліміндегі өнім деңгейі пьезометриялық деңгей 
реттегішімен бақыланады және сорғымен қамтамасыз етіледі. Суспензияны 
жылытуға, реакциялық су мен ЭГ-ны буландыруға, сондай-ақ реакцияның 
өзіне қажетті Энергия қазандықтағы динил буларымен қамтамасыз етіледі 
мұнда. 

Қазандықтағы динил буының температурасы 283-288 0C. этерификация 
бөліміндегі мономердің температурасын қазандықтағы температураны 
бақылау тізбегіне байланысты температура реттегіші орнатады. 

Жоғары қысымды блоктау этерификация секциясы мен 53-бағанды осы 
аппараттардың қызуын тоқтату және этерификация секциясына шикізатты 
беруді тоқтату жолымен барынша рұқсат етілген артық қысымның артуынан 
қорғайды. Ерекше жағдайларда, резервтік қауіпсіздік клапаны этерификация 
бөлімінен қысымды босатады. 

Булар 68 үрлеу ыдысына түседі, онда олар көбінесе салқындатқыш 
суды саптамалар арқылы беру арқылы конденсацияланады. ДГТ 
этерификациялық өнімі 47 статикалық араластырғыш арқылы 48 мономер 
желісі арқылы реактордың жоғарғы жағына 42 жеткізіледі. 
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3.87 сурет-Ректификациялық баған 

 
Жеткізу желісі мен сорғыда сұйық салқындатқыш берілетін "көйлек" 

бар. Сорғының шығысындағы мономердің қысымы секцияға кіре берісте 
тұрақты пневматикалық жапқышпен қамтамасыз етіледі. 

53-бағанға кірер алдында 44 барометрлік бактан пайдаланылған ЭГ 
жылу алмастырғышта 150 °C температураға дейін қыздырылады. 

Этерификация бөлімінен ЭГ буы мен су терминолмен жылытылатын 
сызық бойынша ректификациялық бағанға түседі (сурет.3.88). Этерификация 
бөлімі мен баған арасындағы сызықта әртүрлі қысымда олардың жұмысын 
қамтамасыз ететін клапан бар. 

Ректификациялық бағанның жоғарғы бөлігі саптамасы бар қалпақты 
көпіршікті тәрелкелерден тұрады [40]. 

Бағанның ортаңғы екі бөлігі, олардың арасында шикізат қоспасын беру 
нүктесі орналасқан, Рашиг сақиналарымен толтырылған. 

Бағандағы 110-120 кПа артық қысым қысым реттегіші арқылы 
сақталады. 

Колоннаның жоғарғы бөлігіндегі су буының температурасы бақылау 
жүйесімен байланысты термометрдің көмегімен 102-105 °C деңгейінде 
сақталады. 
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Колоннаның негізгі өнімінің аз мөлшері 41 жылытқыштағы 
пайдаланылған ауаны және 40 жылытқыштағы таза ауаны жылыту үшін бу 
ретінде қолданылады. 

Қысымды басқару клапаны арқылы будың көп бөлігі жылу 
алмастырғышқа 54 кіреді, онда бу айналмалы сумен салқындату арқылы 
конденсацияланады. 

Реакция суының конденсаты 56 сыйымдылығына түседі, содан кейін 
оның 24 сорғысының бір бөлігі ацетальдегидті кетіру үшін 39 бағанға, ал бір 
бөлігі флегма ретінде 53 дистилляциялық бағанға жіберіледі. 53-баған 
сақтандырғыш клапандармен қорғалған. Сақтандырғыш клапандардың біреуі 
іске қосылған жағдайда булар үрлеу ыдысына жіберіледі, онда дабыл іске 
қосылғаннан кейін берілетін салқындатқыш сумен конденсацияланады. 
Бағанның төменгі бөлігіндегі Температура температура реттегішінің 
көмегімен тұрақты болады, ол клапанның бағытын өзгерте отырып, қыздыру 
терминалының шығынын анықтайды. 

Герметикалық сорғының көмегімен 53-бағанадан қалпына келтірілген 
ЭГ аралас ЭГ 19 сыйымдылығына, суспензияны жылу алмастырғышқа беру 
штуцеріне 46 және қажет болған жағдайда мономердің беру желісіне 
беріледі. 

Үздіксіз поликонденсация қондырғысынан барлық пайдаланылған ЭГ 
жинау үшін пайдаланылған ЭГ сыйымдылығы пайдаланылады, одан ЭГ 
регенерация бөлімшесіне және ішінара қайта процеске жіберіледі. 

 
Этерификация секциясы II (II аймақ). 
Этерификация бөлімі төрт реакциялық каскадтан тұрады, олардың 

төменгі бөлігі конусқа сәл ұқсайды; қыздыру катушкалары мен батырылған 
типтегі буландырғыш құбырлар; үшінші және төртінші камералар 
арасындағы DHT суасты құбырындағы қоспаларды мөлшерлеу құрылғысы; 
пропеллер араластырғышының бұрышына орнатылған; реактивті 
конденсаторға "көйлек" бар вакуумдық желі 43. 

I этерификация секциясынан жылыту "жейдесі" бар құбыр арқылы ДГТ 
этерификация II секциясының жоғарғы каскадына түседі, оның деңгейі 
мономер мен булардың екінші каскадқа ағуын қамтамасыз ететін қайта өткізу 
құбыры арқылы сақталады. 

Содан кейін өнім үшінші, содан кейін төртінші каскадқа түседі. 
Төртінші, үшінші, екінші және бірінші сатылардағы қысым сәйкесінше 70-80, 
78-88, 86-96, 94-104 кПа құрайды. 

Төртінші каскадтағы Температура (270 °C) пневматикалық дроссель 
клапанымен реттеледі, ол қазандықтан динил буының қажетті мөлшерін 
этерификация бөлімін жылытудың "көйлекіне" өткізеді. 

Сол жерден динил буы төртінші, үшінші және екінші каскадтардың 
қыздыру катушкаларына таратылады. 
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Этерификация бөлімінің бірінші сатысы терминолмен жылытылады. 
Дисплейде Температура (бірінші каскадта – 265 0C, екіншісінде – 267 0°C, 
үшіншісінде – 268 0C, төртіншісінде – 270 0C) көрсетіледі. 

Этерификация бөлімінің жоғарғы сатысындағы қысым қысым 
реттегішімен басқарылады. 

Дабыл іске қосылған кезде мономер 47 сорғысы автоматты түрде 
тоқтайды, ал басқару клапаны жабылады. Шығыс реттегіші арқылы ЭГ-дағы 
катализатор мен тұрақтандырғыштың ерітінділері (немесе суспензиялары) 
этерификация секциясының төртінші каскадына мөлшерленеді және 
араластырғыштың астына айдалады, соның салдарынан оларды араластыру 
қамтамасыз етіледі. 

Бұл қоспаларды дайындау 26 және 32 сыйымдылықтарда, сақтау – 30, 
33 сыйымдылықтарда, беру – 22, 23 сорғылармен 29, 31 сүзгілер арқылы 
жүзеге асырылады. Жылу және масса алмасуды оңтайландыру үшін екінші 
және үшінші каскадтар арқылы суасты құбырлары арқылы бу төртінші 
каскадқа DHT бағытымен келеді. 

Соңғы каскадтан су мен ЭГ-дан тұратын булар (тиісінше 20% және 
75%) жылытудың "жейдесіндегі" вакуумдық құбыр арқылы 43 ағынды 
конденсаторға сорылады, онда олар суық ЭГ-мен суарылады және 
конденсацияланады. 

Конденсацияланбаған газдар (ацетальдегид, азот) реттеуші клапан 
арқылы гликоль сақиналы сорғыға түседі. Мономердің конверсия дәрежесі 
98% дейін. 

43 реактивті конденсаторында төрт түтік бар, олардың реактивті 
саптамалары этерификация бөлімінен бу конденсациясын жақсарту үшін 
сұйық ЭГ біркелкі шашыратады. 

43 реактивті конденсаторға ЭГ шығыны дабылы бар Шығыс 
өлшегішпен реттеледі. ЭГ төмен қысымда 43 конденсатордың тарату 
сақинасының алдында бақылау жүйесіндегі дабыл іске қосылады. 
Конденсация жылуы айналмалы сумен салқындатылған 50 Плиталық жылу 
алмастырғышта шығарылады. 

Олигомерлердің жиналуын болдырмау үшін технологиялық бу 
саптамасы 43 конденсаторына кіре берісте қазандықтан динил буымен 
жылытылады. 

Барометрлік құбыр арқылы ағынды конденсатордың төменгі бөлігінен 
суару конденсаты мен сұйықтығы (ЭГ) барометрлік резервуарға түседі, оның 
деңгейі бақылау жүйесімен байланысты деңгей өлшегішпен қамтамасыз 
етіледі. 

Вакуумдық сорғыдан Этиленгликоль 44 барометрлік резервуарға 
түседі, ол жерден пайдаланылған ЭГ және конденсатпен бірге 43 реактивті 
конденсатордан сүзгі торы арқылы 51 сорғының сору камерасына түседі. 
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Барометрлік бактағы 44 деңгей деңгей өлшегішпен бақыланады, ол 
қыздырғышқа берілген ЭГ беру мәнін белгілейді. Инертті атмосфераны 
сақтау үшін азот барометрлік резервуарға беріледі. 

 
Полиаконденсация алдындағы Секция (III аймақ). 
42 мұнара реакторын алдын ала конденсациялау секциясы (реактордың 

ортаңғы бөлігі) екі каскадтан тұратын жедел әрекет ететін буландырғыштан; 
саптамалары бар екі пленкалы буландырғыштан; алдын ала полимер 
буферінен; ағынды конденсаторға қыздырудың "жейдесіндегі" вакуумдық 
желіден тұрады 45. 

5-6 полимерлеу дәрежесі бар олигомерлер қысымның 
айырмашылығына байланысты этерификация секциясынан өздігінен ағып, 
екі сатылы лезде буландырғышқа түседі. 

Жедел әрекет ететін буландырғыштағы қысым алдын-ала полимер 
буферіндегі реттелетін қысыммен және екінші сатыдағы бірінші сатының 
тереңдігімен қамтамасыз етіледі. 

Алдын ала полимер буфері, екі пленкалы буландырғыш және екінші 
лездік буландырғыш каскады 1,0−2,0 кПа вакуумда жұмыс істейді, ол алдын-
ала поликонденсация бөлімі мен 57 диск реакторы үшін ортақ болып 
табылады. 

42 реакторындағы Вакуум 43 реактивті конденсатордың және жұмыс 
(немесе резервтік) гликоль сақиналы сорғының көмегімен жасалады. 57 диск 
реакторындағы Вакуум 59 реактивті конденсатордан, 60 сублимат тұзағынан, 
үш сатылы бу эжекторлық агрегаттардан және 34-37 гликоль сақиналы 
сорғылардан тұратын жүйемен жасалады. 

Лезде әрекет ететін буландырғыштың бірінші каскадының қайта өткізу 
құбыры 650 мм екінші каскадқа батырылады, осылайша бірінші каскадтағы 
қысым 7,5−8,5 кПа деңгейінде сақталады. Этерификация бөлімі мен лездік 
әсер ететін буландырғыштың бірінші сатысы арасындағы қысымның 
төмендеуіне байланысты МОНОМЕРДЕ ерітілген ЭГ бөлігі лездік әсер ететін 
буландырғышқа кіре берісте бірден буланып кетеді. 

Мономер перфорацияланған дистрибьютор арқылы буландырғыштың 
бірінші сатысының ішкі шеңберінен, содан кейін шетінен буландырғыштың 
екінші сатысына өтеді. 

Буландырғыштың бірінші және екінші сатыларында динил буымен 
жылытылатын катушкалар бар − өнімге қажетті жылу энергиясын беретін 
қиылыспайтын фронтальды қосылыстары бар зондтар. Өнімдердің 
температурасы 270-274 0C құрайды және процесті басқару жүйесімен 
белгіленеді. Екінші сатыдан өткеннен кейін, өнім толып кету арқылы конусқа 
түседі, сол жерден ол бірінші пленкалы буландырғышта біркелкі бөлінеді. 

Пленкалы буландырғыштар-бұл жоғарғы құбыр торларында арнайы 
қайта өткізгіш құбырлары бар құбырлы жылу алмастырғыштар [40]. 

Қайта іске қосу құбырларының арнайы дизайны және олардың 
комбинациясы жылу және масса алмасу тиімді өтетін жұқа пленканы 
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қалыптастыру үшін құбырлардың қабырғаларында алдын - ала полимердің 
біркелкі жолын қамтамасыз етеді. 

Бірінші пленкалы буландырғыштан алдын-ала полимер екінші 
пленкалы буландырғыштың жоғарғы құбыр торына алдын-ала полимердің 
біркелкі берілуін қамтамасыз ететін сфералық дистрибьюторға беріледі. 

Құлаған пленканың буландырғыштарындағы құбыр торларындағы 
деңгей, сондай-ақ өнімнің температурасы басқару жүйесімен бақыланады. 

Екінші буландырғыштың құбырлы торларынан кейін тұтқыр полимер 
жылытылатын конусқа түседі, ол жерден пленка түрінде алдын-ала 
конденсация бөлімінің алдын-ала полимер буферіне ағып кетеді. 

Полимерлеу дәрежесі-20-дан астам. Алдын ала полимер буферіндегі 
деңгей аспаптардың бірі істен шыққан жағдайда аппараттың тоқтап қалуын 
болдырмау үшін пьезометриялық деңгей өлшегіштермен бақыланады. Алдын 
ала полимер буферіндегі өнімнің температурасы температура реттегіші 
арқылы 280-284 0C деңгейінде сақталады және қазандықтан динил 
буларының қажетті мөлшерін беруді қамтамасыз ететін пневматикалық 
дроссель клапанымен реттеледі. 

Негізінен ЭГ-дан тұратын секцияның буы реактивті конденсаторға 45 
және сублимат тұзағына 49 жіберіледі. Барометрлік құбыр арқылы Конденсат 
69 барометрлік резервуарға жіберіледі, одан қайта іске қосу құбыры мен тор 
сүзгісі 70 сорғының сору камерасына түседі. 

Конденсацияланбаған булар (ацетальдегид, азот) вакуумдық 
агрегаттың екінші сатысына түседі 38. 

Алдын-ала полимердің аз мөлшері алдын-ала конденсация бөлімінен 
ЭГ буларымен бірге сорылады, нәтижесінде 45 реактивті конденсатордың 
жоғарғы бөлігінде шөгінділер пайда болады. Оларды қатайту үшін 
тұзсыздандырылған су айналатын "көйлек" қарастырылған. 

45 реактивті конденсатордың ішіндегі жоғарғы тік цилиндрлік 
қабырғаны автоматты түрде тазарту үшін пневматикалық қырғыш 
қарастырылған, оның көмегімен мұздатылған алдын-ала полимер тазаланады 
және барометрлік бактың олигомерлерінің үнемі босатылатын жинағына 
түседі 69. 

45 ЭГ реактивті конденсатордан 70 центрифугалық сорғының 
көмегімен 71 сүзгісі және 72 Плиталық жылу алмастырғыш арқылы 
шығарылады. Айналым тізбегіндегі ЭГ температурасы жылу алмастырғышқа 
салқындатқыш суды беру клапанын басқаратын температура реттегішімен 
қамтамасыз етіледі. 

Реактивті конденсаторға ЭГ шығыны (сурет.3.89) 45 Шығыс 
өлшегіштің шығыс жағында орналасқан дроссельмен реттеледі. 

45 конденсаторындағы авариялық деңгей дабылы 70 айналым 
сорғысын автоматты түрде тоқтатады, егер барометрлік құбыр арқылы 69 
барометрлік бакқа кері ағын азайса, яғни барометрлік сызық бітеледі. 

Барометрлік құбырды тазарту үшін буферлік контейнерден азот 
қолданылады. Сорғыдағы жоғары қысым бойынша авариялық 
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сигнализацияның іске қосылуы конденсатордың суландыру түтіктерінің 
бітеліп қалғанын көрсетеді, олар вакуум астында бірінен соң бірі шығарылуы 
және тазартылуы тиіс. Сиялы конденсатор мен сублимат тұзағының 
схемалары 22-суретте көрсетілген. 

Деңгейді реттегіш және шығын өлшегіш арқылы полиаконденсация 
алдындағы секцияның суландыру контурынан ЭГ артығы сыйымдылыққа 
жіберіледі, ол жерден ЭГ 44 барометрлік бак арқылы 42-бағанаға немесе 
регенерацияға айдалады. 

Сублимат тұзағы 49 реактивті конденсатор сияқты қолданылады, бірақ 
конденсатордан кейін ЭГ буларының аз ғана мөлшерін конденсациялауға 
арналған. 75 сыйымдылығынан ЭГ суару сублимат тұзағына 49 және 60 
бөлінеді. 

EG суару температурасы тұрақты температура реттегішімен 
қамтамасыз етіледі. 

 
3.88 сурет -Сиялы конденсатор (А) және сублимат тұзағы (б) 

 
ЭГ шағын ағыны ЭГ 14-Тегі ТФК суспензиясын дайындау ыдысының 

үрлеу қақпағындағы бүріккіш форсункаға жіберіледі, онда ол ақыр соңында 
шикізат ретінде пайдаланылады. СУБЛИМАТ тұзақтарының бүріккіш 
форсункаларына ЭГ беру шығын өлшегіштің шығуында орналасқан 
клапанмен реттеледі. 

Конденсатор мен сублимат тұзағының арасындағы байланыстырушы 
түтікті жууға арналған ЭГ ағыны Шығыс өлшегішпен реттеледі, басқару 
жүйесінің клапанын іске қосу арқылы қосылады және өшіріледі. 

Полиаконденсация секциясындағы вакуумды ұстап тұру үшін 
конденсацияланбайтын заттар (азот, ацетальдегид) қысымды реттеу 
клапандары арқылы 38 вакуумдық агрегатпен шығарылады. 

Қысымды басқару клапандарының бірі үнемі жұмыс істейді, екіншісі 
резервтік – жабық. 
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Поликонденсация 
Поликонденсация жүйесі 57 диск реакторын, барометрлік Бак 62, 

айналым сорғысы 63 және ЭГ 64 тоңазытқышы бар 59 ағынды 
конденсаторды; барометрлік Бак 75, айналым сорғысы 74 және ЭГ үшін 73 
тоңазытқышы бар сублимат 60 тұзағын (олигомерлер сублиматын бөлу 
үшін); вакуумды реттеу құрылғысымен және жалпы шығару торабымен 
жабдықталған аралық вакуумдық жүйені қамтиды. 

Конденсат сыйымдылығы 75, циркуляциялық сорғы 74 және ЭГ 
арналған тоңазытқыш 73 поликонденсация және поликонденсация 
кезеңдерінде қолданылады. 

42 мұнара реакторының алдын-ала конденсациясы секциясының 
төменгі бөлігінен полимер желісі бойынша беріліс сорғылары 57 диск 
реакторының булану аймағына түсіріледі (сурет 3.90). 

42 реакторындағы вакуумдық сызық екіге бөлінеді, содан кейін олар 
бір жалпы сызыққа қосылады. 

Бұл дизайн ағынның жылдамдығын төмендетеді және осылайша 
автоматты тазалау құрылғысымен жабдықталған 59 суару конденсаторына 
өнімді алып тастауға жол бермейді. 

Сублимат тұзағы 60 жаңа ЭГ жеке тізбегімен жұмыс істейді және 
олигомерлерді газ ағынынан шығаруға жауап береді. 

57 реактордағы алдын-ала полимер деңгейіне байланысты сорғылардың 
айналу жылдамдығы алдын-ала полимердің берілуін реттеу үшін өзгеруі 
мүмкін. Алдын-ала полимер деңгейін бақылау үшін қабылдау аймағында 
радиоактивті изотоптық деңгей өлшегіш, ал резервтік құрал ретінде 
пьезометриялық деңгей өлшегіш орнатылған. 

Қысым реттегішінің көмегімен реакторға алдын-ала полимердің 
балқытылған өткізгіштегі қысым 200-300 кПа деңгейінде сақталады. 
 

 
3.89 сурет - Дискті реактордың жалпы көрінісі 

 
57 реакторының кіреберісіндегі алдын-ала полимердің температурасы 

термометрмен бақыланады және процесті бақылау жүйесінің дисплейінде 
көрсетіледі. Диск реакторы-диск түріндегі араластырғышы бар көлденең 
цилиндрлік аппарат. 
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Дискілік араластырғыш валмен қаңқалы типті тұрады спиральды 
орналасқан тесілген дискілер құрайтын өзіндік шнек (3.91-сурет.). 

 
3.91 сурет. Дискті реактордың араластырғышы 

 
Өнімнің қозғалысы бойынша дискілер бір-бірінен әртүрлі қашықтықта 

орналасқан. Араластырғыштағы дискілер мен сақиналардың пішіні 
айналмалы араластыру арқылы біртекті полимерлі пленка алу үшін 
тұтқырлық аймақтарына сәйкес келеді. 

Дискілер арасында арнайы қырғыштар орнатылған, олар өнімнің 
реакторға кіруден оның шығуына минималды түрде шығарылуын 
қамтамасыз етеді, шығарылатын буларға орын қалдырады (сурет.3.92). 

Араластырғыш реактордың ішкі бетіне ПЭТ жабысуын болдырмау 
үшін бойлық осіне қатысты симметриялы емес орнатылған және инверторы 
бар электр қозғалтқышымен іске қосылады. 58 араластырғыш жетегі 
реактордың артқы жағында орналасқан. 
 

 
3.91 сурет- Дискілік реактордағы балқыманың қозғалу схемасы 
 
Дискілердің жеткілікті үлкен беттері төмен айналу жылдамдығына ие 

болуға мүмкіндік береді, сондықтан минималды ығысу күштері қуат 
тұтынуды азайтады. 

Өнім дискілер арасында орналасқан дискілер мен қырғыштардың 
әртүрлі көлбеуіне байланысты жылжиды. 

Араластырғыштың дизайнына байланысты балқыманың біркелкі 
қозғалысы кірістен шығысқа қарай тұтқырлықтың жоғарылауымен жүзеге 
асырылады. 

Оңтайлы жылу мен масса алмасуды қамтамасыз ету үшін 
араластырғыштың айналу жиілігі реттеледі (0,3−2,5 айн/мин), ол тұрақты 
қалдық қысым кезінде дискілер мен сақиналарда полимерлі пленка түзілуін 
қамтамасыз етеді. Тұтынылатын электр қуатының шекті рұқсат етілген 
мәніне жеткенде, араластырғыш автоматты түрде тоқтайды. 
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Араластырғышты іске қосу минималды жылдамдықта жүзеге 
асырылады. 

Диск реакторында ПЭТ полимерлену дәрежесінің жоғарылауы 
байқалады, оның соңғы мәні 95-105-ке жетеді, негізінен қалдық қысымға, 
температураға, масса алмасу бетіне, реакторда болу уақытына байланысты. 

ПЭТ соңғы тұтқырлығын бақылау 66 вискозиметрмен жүргізіледі. 
Тұтқырлықты реттеу реакторда вакуумды құру жолымен жүзеге асырылады, 
ол (70-200 Па) екі бу эжекторлық агрегаттың 38 екі сатылы жүйесімен 
құрылады, сору желісіндегі газ ағынын дроссельдеу арқылы реттеледі және 
тұтқырлықты реттеу контурына кіріктірілген қысым реттегіші және дроссель 
клапандары арқылы қамтамасыз етіледі. 

Қысым датчиктерін зақымдауы және коллекторды олигомерлердің 
қабаттарымен бітеп тастауы мүмкін коллектордағы технологиялық будың 
конденсациясын болдырмау үшін реактордың газ көлеміне аз мөлшерде азот 
(50 л/сағ дейін) беріледі. 

Реактордың шығысында ПЭТ деңгейін түсіру сорғысының үстінен 
бақылау үшін радиоизотопты деңгей өлшегіш орнатылған. Реакторды 
жылыту қазандықтан "көйлекке" кіретін динил буларымен жүзеге 
асырылады. 

Әрі қарай, ПЭТ Шығыс науасына түседі, ол арқылы 65 түсіру 
редукторының көмегімен үздіксіз сүзгілер арқылы Құю құрылғысына немесе 
тікелей қалыптауға түседі. 

Әрбір тоқтағаннан кейін 57 және 42 реакторлары ЭГ буланады, содан 
кейін ол 76 [40] дренаждық сыйымдылыққа құйылады. 

 
3.4.4 Полимерлерді түйіршіктеуге арналған технологиялық схема 

және жабдық 

Стренгті түйіршіктеу жүйесі 

Штамм тәрізді құю басынан шыққан полимерлі тамырлар сумен 
жуылатын 2 көлденең бағыттаушы құрылғыға түседі, соның арқасында 
олардың беті салқындатылады. Әсері тамырларды саптамалардан сумен 
қосымша бүрку арқылы күшейтіледі. Мұздатылған тамырлар сумен кесу 
басының беру құралына жіберіледі 3. Кесу бекітілген қарсы пышақ пен 
айналмалы кескіш ротор арасында жүзеге асырылады. 

Түйіршіктің сумен қоспасы келесі салқындату науасы арқылы 4 
кептіргішке түседі 5. Түйіршік Судан бөлінеді, кептіру түйіршіктердің 
қалдық жылуына байланысты болады. Құрғақ түйіршіктер 6 бөлгіш елекке 
түседі, кесілмеген түйіршіктер стандартты мөлшердегі түйіршіктерден 
бөлінеді. Бұдан әрі пневматикалық көлікпен бункер-таразы арқылы түйіршік 
мпогоячеалы сақтау бункеріне түседі. 
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3.92 сурет - Стренгті түйіршіктеу жүйесі 
 
Су дайындау құрылғысындағы технологиялық су 7 сүзіледі, қажетті 

температураға дейін жеткізіледі.және қайтадан бағыттаушы құрылғыға 
беріледі. Тегістеу түйіршіктеу жүйесінің негізі-бұл полимерлі тамырларды 
бағыттаушы құрылғыға және кесу басына жеткізуді автоматтандыратын, 
желіні қолмен толтыруды қоспағанда және іске қосу қалдықтарының санын 
азайтатын жылжымалы Стартер. 

Балқыманың қысымы мен температурасының датчиктерімен 
жабдықталған құю басын салқындатқышпен (бу немесе сұйықтық) жылытуға 
немесе электрлік жылытуға болады. 

 
 

3.93 сурет - Құю басы 
 
Қалыптау басы адаптер арқылы экструдерге немесе реакторға 

қосылады. Балқытылған полимер қысыммен сығымдалған шпагатқа түседі, 
оның саңылауларында полимерлі стренгтер пайда болады (сурет. 3.95). 

 

 
 

3.94 сурет. –Құюды бастау процесі 
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Стренг фильерасы плитаның тізбегінде тұрады, олар арқылы сығылады 
полимер, және коллекторлық (тарату) тақталар. Фильердегі тесіктер саны 10-
нан 30-ға дейін. 

 
 

3.95 сурет - Стренг фильерасы 
 

Инъекциялық қалыптау саңылауларының арасындағы қашықтық 
тесіктердің санына және кесу роторының ұзындығына байланысты 5-тен 12 
мм-ге дейін. 

Стренгті фильераның төменгі жағында орналасқан жылжымалы 
оқшаулағыш плита өндірістік процестегі үзілістер кезінде шүмегі бар 
плитаны салқындаудан қорғайды. 

Белгілі бір өнімдерді құю кезінде полимердің тотығуын болдырмау 
үшін құю басына азот берілуі мүмкін. 

ПА 6 және ПА 6,6 құю кезінде шығарылуы мүмкін мономерлер мен 
басқа да жанама өнімдерді алып тастау үшін саптамалардың шығу 
жазықтығының астына сорғыш шұңқыр орнатылады (сурет. 3.97). Шығару 
желдеткіші ваннаға қосылған, ол сиретуді тудырады және полимердің 
ыдырау өнімдерін алып тастайды. 

Кесу басының негізгі компоненттері-беру және кесу механизмдері. 1 
беру механизмінің үлкен беру ролигі пневматикалық цилиндрлердің 
көмегімен 2 шағын беру ролигіне басылады, соның арқасында полимерлі 
стренгтерді кесу басына беру қамтамасыз етіледі [40]. 

 
 

3.96 сурет - Сорғы үңгісі 
 

Шағын беру ролигі үлкен беру ролигімен әрекеттескенде, полимерлі 
жоталардың кесу механизміне өтуін қамтамасыз етеді (сурет.3.98). 

Екі 3 Пневматикалық цилиндр үлкен беріліс ролигіне әсер етеді және 
осылайша роликтер арасындағы белгіленген алшақтықтың сақталуына 
кепілдік береді. 
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4 кесу механизмінің стационарлық қарсы жиынтығы корпус 
компоненттерінен және оған орнатылған кесу жолағынан тұрады. 

Спиральды тістері бар айналмалы кескіш ротор 5 стационарлық 
контрольдегі полимерлі стренганы цилиндрлік түйіршіктерге кеседі. 

 

 
 

3.97сурет - Кесу басшысы стренгті кесу принципі: а-тік конфигурация; 
б - көлденең конфигурация 

 
Кескіш ротордың ұзындығы-100, 200, 300 және 600 мм.гранулятордың 

кескіш басының жалпы көрінісі ұсынылған (Сурет.3.99) 
 

 
 

3.98сурет - Гранулятордың кескіш басы 
 
Тегістеу түйіршіктеу жүйесінде кесу алдында полимерлі штамптарды 

салқындату режимі түйіршіктің сапасына, сондай-ақ кескіш ротордың қызмет 
ету мерзіміне айтарлықтай әсер етеді. 

Стренгтің салқындату аймағының ұзындығы 3-6 м, су шығыны 
полимердің түріне байланысты 7 - ден 15 м3/сағ-қа дейін. Желіде 
центрифугалық кептіргіш немесе соққы кептіргішті қолдануға болады. 
Орталықтан тепкіш кептіргіште бұрышта орналасқан ротор қалақтары 
арқылы түйіршік спираль бойынша жоғары қарай беріледі. Орталықтан 
тепкіш күш әсерінен су бөлініп, тесілген бүйір қабырғалар арқылы 
шығарылады. 

Соққы кептіргіште жұмсақ өңдеу режимі қамтамасыз етіледі-
жылжымалы механикалық бөлшектер жоқ. Кептіргіштің жүктеу бөлігінде 
түйіршік 95% құрғайды, қалған ылғалды жою желдеткіш арқылы жүзеге 
асырылады. 
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Кептіру кезінде ылғалдың негізгі бөлігін қалдық жылумен бөлгеннен 
кейін дымқыл түйіршікті кептіру арқылы энергияны үнемдеу қамтамасыз 
етіледі. Полимердің түріне және оның гигроскопиясына байланысты 
түйіршіктің қалдық ылғалдылығы 0,1% - дан аз. 

 
 

3.99 сурет – Тік орындалымдағы гранулятордың беретін және кесетін 
құрылғысы 

 
Automatik (Германия) фирмасының USG стренгті түйіршіктегішінің 

өнімділігі сағатына 6000 кг дейін тік орындалудағы схемасы (сурет.3.100). 
Бұл дизайндағы салқындату аймағы көлденеңге қарағанда қысқа, сондықтан 
гранулятор полимер түріне байланысты таңдалады. Түйіршіктегіштердің 
өнімділігі келесі параметрлерге байланысты: штамптардың саны мен 
диаметрі, оларды беру жылдамдығы, кесуге дейін салқындату жолының 
ұзындығы. Стренгтің шығарылу жылдамдығы 250 м/мин-ге жетеді, желінің 
өнімділігі полимердің моделі мен түріне байланысты 1500-ден 4500 кг/сағ-қа 
дейін. Желілер полимердің өте аз шығындарымен сипатталады, бұл 
тамырларды грануляторға автоматты түрде іске қосу және шығару кезінде. 
Желілер ПЭТ, ПА, ПП, ПЭ, минералды толтырғыштары бар композициялық 
материалдарды түйіршіктеуге, полимерлерді қайта өңдеуге арналған. 

 
Су асты түйіршіктеу (су сақиналы түйіршіктегіш) 
Су қабатының астындағы балқытылған ағынды кесу арқылы 

түйіршіктеудің бұл әдісін қолдану экономикалық тұрғыдан орынды. 
Толығымен сумен толтырылған кесу камерасындағы кескіш пышақ құю 
басынан шыққан полимерлі тамырлардың бөліктерін спиннерден шыққаннан 
кейін бірден кесіп тастайды (сурет.3.101). 

 

 
 

3.100 сурет - Су сақиналы түйіршіктегіштің фильері (а) және пышақтары (б, 
в) 
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3.101сурет - Сыртқы түрі резательного құрылғылары 
 

Балқыма мен су арасындағы жоғары температура айырмашылығына 
байланысты кесілген полимерлі тамшылар орнында қатайып, тән сфералық 
түйіршіктер пайда болады. Бұл әдіс полимерлі шаң мен тесіктердің толық 
болмауымен сипатталады. 

Полимердің балқуы іске қосу клапаны арқылы 1 құю басына беріледі 
(сурет.3.94), онда ол 2 инжекторының сақинадағы тесіктері бойынша 
таратылады және технологиялық су ағатын 3 түйіршіктеу камерасына 
үздіксіз түседі. Филер мен пышақтар арасындағы кеңістікте полимер 
ұсақталады, су ағымында 4 кептіру аппаратына беріледі, онда ол Судан 
бөлініп, қалған жылу есебінен кептіріледі. Содан кейін түйіршік 5 науасы 
арқылы бункерге құйылады. Технологиялық су сүзіледі, Б пластиналық жылу 
алмастырғышта қажетті температураға жеткізіледі және жабық цикл арқылы 
түйіршіктеу камерасына қайтарылады. Желі Технологиялық суды сұйық 
салқындатқышпен жылытуға арналған "көйлек" ыдысымен жабдықталуы 
мүмкін [40]. 

 

 
 

3.102сурет - Су асты түйіршіктеу желісі 
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Іске қосу клапаны мен инжектордың электрлік жылытуы бар. 
Фильердегі тесіктер саны 4-тен 270-ке дейін. Тесіктердің диаметрі 0,4-тен 3,2 
мм - ге дейін.пышақ роторының айналу жылдамдығы 500-ден 5000 мин1-ге 
дейін. Полимер түріне және моделіне байланысты желінің өнімділігі 200-ден 
18000 кг/сағ-қа дейін (сурет. 3.102). 

Сызық төбелік суспензиясы бар жылжымалы тірек жақтауына 
орналастырылған, аз орын алады, рельстерді орнатуды қажет етпейді. 

ПЭТ, ПБТ, полиолефиндер, акрил шайырлары, композициялық 
материалдар, қайталама полимерлер - полимерлердің барлық түрлерін 
түйіршіктеуге арналған. Экструдерден кейін түйіршіктің бұл түрін, негізінен 
толтырылған композиттер үшін қолданған жөн (сурет.3.103). 

 
3.4.5 Талшықтар мен жіптерді алу процестерінің технологиялық 

схемасы және жабдықтары 
 
Талшықтарды алу процестері қалыптау машиналары мен әрлеу 

агрегаттарының жекелеген тораптарының жаңа конструкцияларын қолдану 
нәтижесінде ғана жаңартылып, екі сатылы (кезеңдік) схемаларға және 
үздіксіз тәсілмен талшықты өндіру қондырғыларына негізделеді. 

Екі сатылы мерзімді процесс 
Полиэфир талшығын алу процесі: қарапайым жіптерді қалыптауды, 

қалыптасқан жгутты контейнерлерге салуды, шпулярникті жинақтауды, 
препаратты жағуды, бағдарлы созуды, бүрмелеуді, термофиксациялауды, 
дайын талшықты бумаларға кесуді және буып-түюді қамтиды. 

Қалыптау полимер синтезі процесінде де, түйіршікті балқыту кезінде 
де алынған балқымадан жүзеге асырылуы мүмкін. 

Орталық сүзгіде сүзгіленгеннен кейін полимердің балқуы қыздырылған 
балқытылған сым арқылы қалыптау сәулесіне түседі (сурет.3.104) содан 
кейін жеке ілінісу муфтасы арқылы тұрақты ток қозғалтқыштарымен іске 
қосылатын мөлшерлегіш сорғыларға. 

Балқыма ағындарының қалыптасуы қалыптау құрылғысының 
жинақтарына орнатылған фильерлерде жүреді. 

Балқыманың қарапайым ағыстарын салқындату әр түрлі 
конструкциялы үрлеу шахталарында кондиционерленген ауамен жүргізіледі. 
Электростатикалық зарядты алып тастау, қалыптасқан флагеллаларға 
ықшамдық беру үшін олар иіру препаратымен өңделеді. 

Жгутиканы қалыптау машинасының әрбір орнынан жалпы жгутқа 
жиналады және жинақтағыш құрылғысы бар ақаулар санауышы өтеді. 
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1-қалыптау білігі;2-үрлеу білігі;3-кондиционер;4-майлау құрылғылары; 
5-турникет жинаушы; 6-қабылдау роликтерінің секстеті; 7-тісті доңғалақтар; 

8-турникетті кесу құрылғысы; 9-контейнер; 
10-айналмалы үстел; 11-тиегіш 

 
3.103 сурет – Жгутты қалыптау процесінің сызбасы 

 
Содан кейін қалыптасқан турникет қабылдау роликтеріне - 

секстеталарға беріледі, ол әрқайсысында үш роликтің екі қатарында 
орналасқан жеке жетегі бар үш жұп хром роликтерінен тұрады (сурет.3.105). 
Секстет роликтерінің жоғарғы және төменгі қатарлары арасында роликтердің 
орамының бұрышын турникетпен реттеуге арналған реттелетін жіп 
өткізгіштер бар. 

Турникеттің сызықтық жылдамдығын арттыру үшін роликтердің 
диаметрі турникеттің қозғалыс бағыты бойынша 236-дан 240 мм-ге дейін 
артады. 

 

1-Қабылдау роликтерінің секстеті; 2 - жгут; 3 ~тісті дөңгелектер; 4 - 
бағыттаушы жгуто - төсем; 5 - контейнер; 6 - айналмалы үстел платформасы; 
7 - контейнерлерді ауыстыру құрылғысы; 8 - рольганг; 9 - жгутты кесу 
құрылғысы; 10-қалдықтар жинағы; 11-эжектор 

3.104 сурет - Қалыптасқан бұрауды контейнерге салу схемасы 
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Қалыптасқан бұрауды контейнерлерге салу. 
Іс жүзінде барлық жоғары өнімді полиэфирлі турникетті қалыптау 

машиналары айналмалы редукторы бар турникетті төсеу механизмдерімен 
жабдықталған. 

Секстет роликтері мен турникет дөңгелектерінен турникеттің Шығу 
жылдамдығы арасындағы қатынасты жылдамдық синхронизаторы орнатады, 
айырмашылық шамамен 10% құрайды. 

Нәтижесінде жгуттың қажетті керілуі қамтамасыз етіледі және жгуттың 
секстет роликтерінде салбырауын және оралуын болдырмайды. 

Содан кейін турникет турникеттің к-тәрізді бағыттағышынан өтіп, бір-
біріне қарай айналатын редукторлармен ұсталады. 

Диаметрі 520 мм, ені 120 мм жгут төсегіштің дөңгелектерінде 
дөңгелектердің сыртқы бетіне дәнекерленген металл пластиналардан 
жасалған, биіктігі 22 мм біркелкі орналасқан тістері болады. 

Турникетті біркелкі тарту және қабылдау үшін доңғалақтардың тістері 
арасындағы алшақтық реттеледі. 

Қалыптасқан турникетті қабылдау үшін бұрылыс үстелінің 
платформасына орнатылған тікбұрышты немесе дөңгелек контейнер 
қолданылады. Платформаның айналмалы жылдамдығы контейнердің 
көлденең қимасы бойынша қалыптасқан турникеттің біркелкі төселуін 
қамтамасыз ететіндей етіп реттеледі. 

 

 

 

а схеманың басы; б - жалғасы; 1 - шпулярник; 2 - таратушы тарақ; 3 - 
қоректендіруші стан; 4 - препарациялық ванна; 5,7,9 - сору стандары; 6 - су 

ваннасы; 8 - бу камерасы; 9,10-жгутораскладчик;11-триовальцы; 12 - бу 
қыздырғыш; 13 - гофрирлеуші; 14 - қосымша препарация жағу құрылғысы; 

15 термофиксация камерасы; 16 кернеуді компенсатор; 17 кесу машинасы; 18 
қайнаған баспасөз;19-талшық бумасы. 

3.105 сурет - Әрлеу агрегатының принципті сызбасы 

Турникетті біркелкі төсеу үшін жылжымалы контейнерлер өзара 
қозғалысты екі өзара перпендикуляр бағытта немесе машинаның алдыңғы 
жағына параллель бір бағытта ғана жасай алады. 
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Контейнерлерді ауыстыру автоматты түрде жүреді. 
Қызықты механизм әртүрлі биіктікте орналасқан екі жұп аялдамадан 

тұрады. Контейнер жұмыс істегеннен кейін төменгі аялдамалар көтеріледі, ал 
жоғарғы жағы түсіріліп, контейнердің шеңберін қысады. 

Аялдамалармен қысылған контейнер рольганг ролигіне ауысады, 
контейнерлерді ауыстыру құрылғысы бос контейнерді орнатады. 

Шпулярниктің барлық контейнерлерінің өңдеу агрегатында бір 
мезгілде ауысуын қамтамасыз ету үшін әрбір контейнерге метраж 
есептегіштерімен немесе таразылармен бақыланатын талшықтың бірдей 
мөлшері қабылданады. 

Шпулярникті жинақтау. Қалыптасқан талшығы бар бассейндер әрлеу 
агрегатына тасымалданады және қоректендіруші раманың астына тәртіппен 
орнатылады. Турникеттер бассейндерден шығарылады, көтеру рамасының 
керамикалық сақиналары арқылы жүзеге асырылады, алдын-ала кернеу 
теңестіріледі және тұтанғыштар үлкен сызықтық тығыздықтағы жалпы 
турникетті құра отырып, таратушы тарақтың бүкіл жұмыс еніне бір қабатқа 
біркелкі бөлінеді. 

Препарацияныжағу. Майлағышты ваннаға толығымен батыру арқылы 
қолданады, оған ықшам, икемділік береді, электростатикалық зарядты алып 
тастайды, бұл тарту процесін жақсартады және талшық пен турникетті одан 
әрі тоқыма өңдеуді жеңілдетеді. Майлағышқа арналған Ванна-бұл 
тікбұрышты пішіндегі ашық контейнер, оның түбіне бу жылыту 
катушкалары салынған. Катушкалар майлағышты біркелкі жылыту үшін 
жалған түбін құрайтын металл плиталармен жабылған. Ваннаны 
тамақтандыру байланыс ыдыстарының жұмыс принципі бойынша құю 
құбыры арқылы жүзеге асырылады. Ванна майлағыштың жоғарғы және 
төменгі деңгейінің датчиктерімен және бу беру желісіндегі температура 
реттегішімен жабдықталған. Турникет ваннаның суасты роликтерінің 
астында жүзеге асырылады. 

Бағдарлы созу. Тартылмаған полиэфир турникетінде 
супримолекулалық Құрылым элементтерінің реттілік дәрежесі төмен, бұл 
оның төмен созылу беріктігін, жоғары созылуын және төмен икемділігін 
тудырады. Турникетті тарту кезінде макромолекулалар мен олардың 
агрегаттары талшық осі бойымен бағдарланады, нәтижесінде талшықтың 
қажетті беріктік қасиеттері қамтамасыз етіледі. 

Сору машинасының құрамына қоректендіру және сору орнақтары, бу 
камерасы, бу қыздырғыш кіреді. На ма стандарының жгут орналасады 
түріндегі жалпақ таспа мүмкіндік обвивать олардың бірнеше витками. 
Кернеуді құру және тұру уақытын арттыру үшін әдетте үлкен диаметрлі бес-
жеті цилиндр қолданылады. 

Қуат диірменінің цилиндрлері (септет 1) шойын жақтауында екі 
көлденең қатарда орналасқан (үшеуі жоғарғы, төртеуі төменгі), осылайша 
траектория 18 болады. 
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Ерекшелік-бұл бірінші және жетінші цилиндрлер, оларда траектория 
900 бұрышты құрайды. Тамақтандыру қондырғысының алғашқы төрт 
цилиндрі қуыс, қалғандары сақиналы саңылауларға ие және сумен 
салқындатылады. Тамақтандыру қондырғысының бірінші цилиндрінде 
майлағыштың артық мөлшерін сығуға, кернеуді құруға және тарту кезінде 
турникеттің тайып кетуіне жол бермейтін қысқыш гуммирленген ролик бар. 

Қоректендіруші станның цилиндрлерін салқындату тартылу нүктесінің 
орналасу тұрақтылығын ұстап тұру үшін қажет (мойынның түзілу орны - 
қоректендіруші станның соңғы цилиндрінің бетінен жгуттың түсу нүктесі). 
Цилиндрлердің осьтері машинаның бойлық осіне перпендикуляр. 

Турникетті тарту бу камерасында жүреді, онда турникет шыны 
температурасына дейін қызады және ылғалдандырылады. Қоректендіру және 
шығару орнақтарының арасында орналасқан бу камерасы электр бу 
қыздырғыштан өткір буды беру үшін ішінде бу шүмегі бар тот баспайтын 
болаттан жасалған жабық оқшауланған камера болып табылады. Бу 
камерасының екі жағында кең көлденең саңылаулар бар, олар арқылы 
турникет өтеді. 

Сору қондырғысының құрылғысы қуат беру қондырғысына ұқсас. 
Шығару қондырғысының барлық жеті цилиндрі (септет 2) талшықтың 
физикалық және механикалық көрсеткіштерінің берілген мәндерін 
қамтамасыз ету үшін бумен жылытылады. Тарту коэффициенті сору диірмені 
цилиндрлерінің сызықтық жылдамдығының қоректендіру диірмені 
цилиндрлерінің сызықтық жылдамдығына қатынасы ретінде анықталады 
және ассортиментіне байланысты 3-5 құрайды. 

Егер ұзартылған турникетті жоғары кернеумен бекіту қажет болса, 
мысалы, жоғары модулі бар жоғары беріктігі бар полиэфир талшықтарын 
өндіруде экстрактор қондырғысынан кейін қосымша жылытылатын каландр 
орнатылады. 

Жгутты құрастыруға арналған құрылғы-таспа төсегіш. Біркелкі бұралу 
үшін гофрленген машинаға ені гофрленген жылу камерасының еніне тең 
біркелкі бұрау керек. Мұны істеу үшін тартқыштан кейін турникет ені 
бойынша бірнеше бөлікке бөлінеді, содан кейін турникеттің жеке бөліктері 
бір-біріне қабатталады. Таспалы түзеткіште екі хромды еркін айналатын 
роликтер бар, оларды қолмен басқарылатын руль көмегімен көлденеңінен 8° 
ауытқуға болады. Турникеттің ені қашықтан реттеледі. Алынған турникеттің 
оңтайлы тікбұрышты бөлімі бар, ол жақсы бұралудың алғышарты болып 
табылады. 

Таспа түзеткіштен кейін турникет қосымша тарту күшін жасауға 
арналған үш білікке түседі. Триовальц құрылғысы сору қондырғысының 
цилиндрлеріне ұқсас-қуыс, хромдалған, бумен қыздырылған. 

Цилиндрлер қоректендіру, сору орнақтардың триовальцев 
жабдықталған қорғаныш құралдарымен кедергі келтіретін білімі подмотов. 
Цилиндрлердің осіне параллель орнатылған қорғаныс құрылғысының 
тікбұрышты саңылауына креп-қағазға оралған жолақ салынған. Қағаздың 



271

  
 

өрескел беті айналмалы цилиндрден сынған қарапайым талшықтар мен 
орамаларды алып тастайды. 

Триовальцтан кейін ширатылған талшықтарды шығару кезінде 
ширатпалар гофралауға түседі. 

Гофрлеу. Жіптерді жақсарту, басқа түрлерге адгезия үшін талшық 
гофрленген (бұралу береді). Машинаны бүрмелеу алдында және престеу 
камерасында бұрау қыздырылады және бумен ылғалдандырылады. 

Гофрлау машинасында созылған жгут бір-біріне тығыз басылған екі 
білікшемен 1 ұсталып, гофрлау камерасына 3 жіберіледі (сурет. 3.107). 

Бұралу камерасы pievmocliidre-мен басылған жылжымалы жоғарғы 2 
плитадан, бекітілген төменгі 4 плитадан және бекітілген бүйір плиталардан 
тұрады. Камераның жоғарғы және төменгі плиталары камераға бу кіретін 
тесіктермен жабдықталған. Үйкеліс салдарынан турникеттің жылдамдығы 
төмендейді. Осының есебінен құрылады компрессиясы қоспаға извитков 
ирек шетке нысандары жгуте (алғашқы извитость). 

 

 
3.106 сурет - Камера кеңірдектегіш машина 

 
Турникетті камераға толтырған кезде ол үлкен доғалар түрінде 

бүктеледі (қайталама бұралу). Престеу камерасына қанша турникет басылған 
кезде, оның плитадағы қысым күші қысым қысымынан асып кетеді, плита 
көтеріліп, турникет камерадан шығарылады. Гофрлау біліктерінің беті 
температурасы 70 0С аспайтын ыстық тұзсыздандырылған суды ішке беру 
есебінен салқындатылады. 

 
Термофиксация 
Ширатылған жгутты термоөңдеу пайдаланудың күтілетін 

температурасынан 30-40 0С жоғары температурада жгуттың шөгу 
мүмкіндігін қамтамасыз ететін жағдайларда тартусыз еркін күйде 
жүргізіледі. Термоөңдеу нәтижесінде турникеттегі ішкі кернеулер алынып, 
бұралу формасы мен талшық құрылымы бекітіледі. 

Шын мәнінде, термофиксация процесі артық ылғалды алып 
тастағаннан кейін басталады. Турникетті кептіру және термофиксациялау 
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диаметрі 900-ден 2600 мм-ге дейінгі торлы барабандар жүйесінде жүзеге 
асырылады.жүйе ықшам, сенімді, энергияны аз тұтынумен сипатталады. 

Егер термиялық бекітудің едәуір ұзақтығы қажет болса, ламелла-таспа 
және торлы-таспа жүйелері қолданылады. Термофиксация пеші (кептіргіш) 
бірнеше жылытылатын және бір салқындату аймағына бөлінген және жылу 
оқшаулағышы бар панельдермен қапталған каналдар мен бұрыштардан 
жасалған рамка болып табылады. Үздіксіз тесілген конвейер пештің ішінде 
біркелкі қозғалады. 

Бұрау минутына 8-ден 20-ға дейін тербеліс жасайтын бұрауыштың 
көмегімен тартусыз конвейер таспасына ілмек тәрізді салынады. 

Пластиналық таспа айналмалы тізбектің екі жағына бекітілген 
перфорацияланған тот баспайтын парақтардан тұрады, торлы таспа шексіз 
перфорацияланған, тот баспайтын болаттан жасалған. Таспаның астына 
ыстық ауа жіберіледі, конвейердің бүкіл ені бойынша талшық қабаты арқылы 
өтеді, желдеткішпен сорылады, жылытқышқа түседі және қайтадан 
кептірілетін материалға беріледі. 

Кіретін ауа кептіргішті босатқан кезде ыстық кептірілген материалдың 
қабаты арқылы кері ағынмен сорылады, бұл ауаны жылытуға аз энергия 
шығынын қамтамасыз етеді. Шығару аймағында турникет кесу кезінде 
талшықтардың балқып кетуіне және пышақтардың тез істен шығуына жол 
бермеу үшін бөлмеден ауамен салқындатылады және шығару құрылғысы 
таспадан шығарылады. 

Әрбір аймақтың температурасы төменгі және жоғарғы деңгейлер 
бойынша индикациясы және сигнализациясы бар температура 
реттегіштерімен белгіленеді және реттеледі. Кептіру ұзақтығы (гофрдан 
кейін турникетте 10-20% ылғал болады) және термиялық бекіту әдетте 15-20 
минутты құрайды. Дайын талшықтың қайнаған судағы қалдық шөгуі 1-3% 
аспайды. Термофиксация аппаратынан шығатын жгут кесу машинасына 
дейін ауа арқылы шамамен 10-15м арақашықтықтан өтіп, қосымша 
салқындатылады. 

 
Талшықты кесу және орау. 
 
Кесу алдында бұраудың берілген кернеуін дәл ұстау қажет, ол машина 

механизмдерінің жұмыс жылдамдығының айырмашылығымен анықталады. 
Кесу алдында турникетті созудың біркелкілігі ұзындығы бойымен 
талшықтың теңдігі үшін маңызды. 

Турникет кернеу компенсаторына түседі (сурет. 3.108), Пневматикалық 
цилиндр арқылы қысқышы бар екі бекітілген хром роликтерден тұрады, ол 
кесу алдында турникетті біркелкі тартуға қызмет етеді. Ортасында 
жылжымалы би-ролик орнатылған. Турникеттің кернеуі өзгерген кезде, бұл 
ролик жоғары немесе төмен қозғалады, соның арқасында гофрленген 
құрылғының қуат роликтерінің жылдамдығы мен турникеттің кернеуі 
реттеледі. 
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3.107сурет - Керу компенсаторы 
 
Компенсаторда сонымен қатар тораптарды, желімдеуіштерді, 

полимерлі жгуттағы ақауларды ұстауға және олардың бар екендігі туралы 
сигнал беруге арналған түйін детекторы орнатылған. 

Турникетті кесу кесу машинасында жүзеге асырылады. Кесу 
жылдамдығы машинаның дизайнына және бастапқы турникеттің салмағына 
байланысты, сондықтан ол 100-ден 500 г/мин аралығында өзгеруі мүмкін. 

Кесу машинасы Рамадан, кескіш дөңгелектен, қысқыш роликтен, бұрау 
бағыттағышынан және талшықты пресс-релизге беру білігінен тұрады. 
Кескіш доңғалақ-бұл шеңберге бекітілген пышақтары бар екі диск. 
Шеңбердегі пышақтар бекітілген және пышақ дөңгелегімен бірге өз осінің 
айналасында айналады. Доңғалаққа үздіксіз оралған кезде турникет жасаған 
кернеудің арқасында пышақпен жанасатын турникеттің төменгі қабаты 
кесіле бастайды. 

Қарама-қарсы аялдама-қысым ролигінің цилиндрлік беті. Пышақ пен 
қарама-қарсы аялдаманың жақындауы барабан мен роликтің өзара айналуы 
нәтижесінде пайда болады. Кесу процесі басталатын турникет қабаттарының 
саны пышақтар мен ролик арасындағы алшақтықтың мөлшеріне байланысты. 
Қабаттардың ең аз саны-екі, бір қабатта турникет толығымен кесіліп, 
турникетті орау тоқтайды. 

Талшықты кесу ұзындығы доңғалақтың диаметріне және пышақтардың 
санына, сондай-ақ кесу алдында турникеттің тартылу және тартылу 
дәрежесіне байланысты. Пышақтардың қайраусыз жұмыс істеу ұзақтығы 
пышақтардың материалы мен дизайнына, сондай-ақ турникеттің 
материалына байланысты. 
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3.108сурет - Кипотөсегіш пресс 
 
Престеу алдында талшықтың босатылу дәрежесін арттыру үшін кескіш 

доңғалақтың астына Сығылған ауа беру құрылғысы орнатылады. Кесілген 
талшық ұстап тұрған шұңқырға түсіп, сол жерден механикалық немесе 
пневматикалық түрде қайнаған пресске жіберіледі. Ұстау шұңқыры 
ашылатын қарау әйнегімен қамтамасыз етілген және кесу дөңгелегіне 
қатысты қолмен немесе пневматикалық түрде түсіп кетуі мүмкін. 

Кипотөсегіш баспасөз үшін талшықтар 
Кесілген талшықты буып-түю кипоукладочный Престің көмегімен 

жүзеге асырылады (сурет.3.108). 
Пресс қажетті қысымды жасау үшін гидравликалық поршеньдермен, 

екі камерамен және көтергішпен жабдықталған. Пресс камерасына талшықты 
беру тиеу құрылғысы арқылы жоғарыдан жүргізіледі. Талшық пакеттің 
массасы берілген мәнге сәйкес келгенше камерада тығыздалады. Дайын 
талшық бумалары жұмсақ ыдысқа буып-түйіледі және оларды байлау 
жүргізіледі. 

Жгут төсегіш. Автоматты жгут төсегіш.  орауға, бұрауға немесе 
бұрауға арналған. Бос картон қораптар немесе жұмсақ контейнерлер 
автоматты түрде жинағышқа беріледі, толтырылған контейнерлер-орау 
машинасына тасымалданады. 

Ыдыс көлемін біркелкі төсеу және оңтайлы пайдалану турникеттің 
қоректендіргіш құрылғысымен синхронды жұмыс істейтін маятникті ванна 
багының өзара қозғалысының арқасында кепілдік беріледі. Талшықты 
материалды тығыздау жұмыс істейтін плунжерлермен төсеу процесін үзбей 
жүзеге асырылады (3.110-сурет). 

 
 
 

 



275

  
 

 
 

1-боялған талшықтарды қалыптау кезінде мөлшерлеу және араластыру 
торабы; 2 - экструдер; 3 - статикалық араластырғыштары бар балқыманы 
тарату жүйесі; 4 - Балқыма сүзгісі; 5 - қалыптау арқалығы; 6 - жылу 
тасымалдағыш жүйесі; 7 - мөлшерлегіш сорғының жетегі; 8 - фильерлік 
жиынтық; 9 - мономерлерді сору жүйесі (ПП және ПА үшін); 10 - 
салқындатқыш ауаны беру жүйесі; 11 - үрлеу шахтасы; 12 - ілеспе шахта; 13 - 
препарация жағу жүйесі; 14 - жгутонасығыш құрылғы; 15 - қабылдағыш 
ролик; 16 – жүйе 

 
3.109сурет -Кірістірілген MS орнату көрінісі 

 
 
3.5 Технологиялық процестердің математикалық модельдерін 

талдау  
 

Технологиялық процестерді зерттеу үшін модельдерді құрудың 
заманауи алгоритмдері мен әдістері 

 
Химиялық талшықтар өндірісіндегі Техник-технолог технологиялық 

процестерді зерттеу үшін модельдерді құрудың заманауи алгоритмдері мен 
әдістемелері саласындағы ақпаратқа ие болуы тиіс. 

Технологиялық процестің математикалық моделі не үшін қажет? 
Химиялық талшықтардың өнеркәсіптік өндірісі-бұл инженериядағы 

соңғы технологиялық тенденцияларды қолдана отырып, қарқынды дамып 
келе жатқан саланың жарқын мысалы. 

Математикалық модельдерді жаңа қалыптау процестерін жобалау 
кезінде, қолда барларын оңтайландыру кезінде, Өнеркәсіптік жабдықта 
технологиялық параметрлерді эмпирикалық түрде таңдау қажет болған кезде 
қолдануға болады. 

Қалыптау процесінің барабар математикалық моделінің болуы жобалау 
алдындағы технологиялық зерттеулер мен есептеулер сатысында жұмысты 
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едәуір дәрежеде ұйымдастырады және арзандатады. Бұл модель дерекқорын 
зертханаларда алынған эксперименттік мәліметтер жиынтығымен толтыруға 
дейін азаяды. 

Жоғарыда сипатталған есептерді шешу үшін бір пакетте негізгі физика-
химиялық процестерді ескеретін балқымалардан және полимер 
ерітінділерінен талшықты қалыптастыру процесінің математикалық 
модельдерін жасауға әрекет жасалды, яғни технологиялық процесс өзара 
байланысты физика - химиялық құбылыстардың жиынтығы ретінде 
ұсынылған, олардың әрқайсысы математикалық модельдегі теңдеумен 
немесе функциямен көрінеді. 

Химиялық талшықтар технологиясында өндіріс параметрлерін 
оңтайландыру, өндіріс шығындарын азайту және жаңа жабдықты енгізу 
процестері үнемі жүреді. 

Тікелей өндіріс алаңында химиялық талшықтарды алу технологиясын 
өзгерту қауіпті процесс. Сондай-ақ, технологиялық процестерді тек 
зертханалық жағдайда талдау өте қиын. Қазіргі уақытта Өндірістік объектінің 
математикалық моделін құру процесі тиімді. 

Бұл сізге тәжірибелі қымбат жұмыстарды азайту арқылы 
технологиялық режимдерді өзгертуге мүмкіндік береді. [41] 

Математикалық модель-бұл процесті талдаудың сенімді және 
салыстырмалы түрде арзан құралы. 

Ол ағындардың, химиялық реакциялардың өтуін айқын көрсетеді және 
тікелей өндірісте тексеруге дайын. 

Бұл технологиялық жабдықты таңдау уақытын едәуір қысқартуға, 
дұрыс таңдалмаған жылу алмастырғыштарды, түзету бағандарының дұрыс 
емес режимдерін және т.б. ауыстыруға мүмкіндік беретін математикалық 
модель. 

Математикалық модель зерттелетін өндірістік объект нақты зерттеу 
үшін күрделі болған кезде жасалады, объектіні зерттеу оның бұзылуына 
әкелуі мүмкін, жол эксперименті немесе талданған жабдық әлі пайдалануға 
берілмеген. 

Әдетте бұл жаңа жүйелерді дамыту немесе қолданыстағы жүйелерді 
жаңарту туралы. 

Бірінші жағдайда, мысалы, катализаторды ауыстыру, қосымша 
жабдықты орнату немесе қалдықтарды құнды өнімдерге қайта өңдеу міндеті 
тұр. 

Екінші жағдайда, жұмыс істейтін өндіріс өнімділікті арттыру, 
шығындарды азайту және процесс параметрлерін жақсарту үшін 
оңтайландырылған. 

Химиялық-технологиялық математикалық модельді құру үш кезеңде 
жүзеге асырылуы мүмкін. 

1.Бастапқы деректерді жинау 
Ең жауапты кезең. Зерттеу объектісі не екенін тәжірибе деңгейінде 

түсіну қажет. 
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Бастапқы деректер жиналады, схеманың, құрылғылардың сипаттамасы 
жасалады, түпкілікті нәтижеге қойылатын талаптар жазылады. 

Бұл кезеңде технологиялық процестің реттілігін мүмкіндігінше нақты 
түсіну пайдалы. 

Нысанды зерттеу өндірісте ақпарат жинаумен аяқталмайды, әдеби және 
патенттік деректер өңделеді, барлық құнды көздер тартылады. 

2.Модель құру 
Ақпаратты жинағаннан кейін модельдің өзі құрастырыла бастайды, 

модельдеудің оңтайлы құралдары таңдалады, тапсырмалар мүмкіндігінше 
дәл анықталады. Ресурстарды дұрыс бөлу өте маңызды, өйткені 
математикалық модельді құрудың негізгі өлшемі дәлдік болып табылады. 

Мысалы, егер өндіріс шығындары энергетикада болса, энергия мен 
жылу процестерін сипаттауға баса назар аударылады. Параметрлерді таңдау 
өзгермелі болуы керек. Мысалы, зерттелетін процесте жылу алмастырғыш 
бар, онда ағынның бір бөлігі конденсацияланады және шығарылады, екінші 
бөлігі газға кетеді. 

Шындығында, бұл бір аппарат. Математикалық модельде оны бір 
процесс ретінде ұсынуға болады, бірақ екі аппарат дәлірек және тиімді 
болады. Сынған объектіні бірнеше бөліктерге оны декомпозицию (жіктеу). 

Іс жүзінде олар көбінесе химиялық реакторлармен жұмыс істейді: олар 
бірнеше виртуалды нысандарға бөлінеді, олардан жалпы мәліметтер 
жиналып, процестің толық сипаттамасы алынады. Кейде формализациялық 
тәсілді қолдану пайдалы-бірнеше құрылғыны біреуіне біріктіру. Мысалы, 
тотығу процесі үшін, жүздеген реакциялар бір уақытта пайда болған кезде, 
сіз жүйені жеңілдетіп, мәселені шешу үшін қажет негізгі ойларды ғана бөліп 
көрсете аласыз. 

3.Модельдің сәйкестігін тексеру 
Модельдің сипаттамасы іргелі физикалық заңдарға негізделген. 
Алынған модельді талдау үшін қолдануға болады. Бірақ егер біз 

процеспен терең жұмыс туралы айтатын болсақ, онда модель жеткіліктілікке 
тексеруден өтуі керек. Тексеру бірінші кезеңде жиналған өндіріс жұмысы 
туралы статистикалық мәліметтер бойынша немесе нақты эксперимент 
нәтижелері бойынша жүзеге асырылады. 

Бірқатар негізгі параметрлер таңдалады (температура, қысым, 
конверсия, селективтілік, компоненттердің қатынасы және т.б.) және нақты 
процестің ұқсас көрсеткіштерімен салыстырылады. Егер деректер сәйкес 
келсе немесе рұқсат етілген ауытқудан басқа ештеңе болмаса, онда модель 
жеткілікті. Сипатталған өндірістік процесс пен зерттеу шекарасындағы 
модель бірдей деп айтуға болады. 

Өнеркәсіптік нысанды бөлшектеу және өзгерту қажет емес, модельді 
дизайнер ретінде пайдалануға болады. Яғни, технологиялық схеманың кез-
келген аймағында құрамға кез-келген талдау жүргізу, құрылғылардың жұмыс 
режимдерін өзгерту, процесті оңтайландыру. Виртуалды объектімен жұмыс 
істеудің артықшылықтары бар. 
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Тіпті егер ол сломается, онда сломается виртуалды. 
Модель құрудың қарапайым нұсқасы бар. 
Егер объектіні ол жұмыс істеп тұрған режимде дәл баптау қажет болса 

және оңтайлы параметрлерді таңдау қажет болса, сіз нақты физикалық 
модель жасай алмайсыз, бірақ статистикалық модельді жинай аласыз. Бұл 
Тарихи деректер негізінде зерттелетін процестің параметрлері арасындағы 
заңдылықтарды анықтауға және оны жүзеге асырудың оңтайлы жағдайларын 
анықтауға мүмкіндік береді. Мұндай шешім көптеген параметрлер процеске 
әсер еткен кезде және оларды қарапайым сұрыптау арқылы 
оңтайландырылмаған кезде өте пайдалы болуы мүмкін. Статистика жаңа 
нәрсе жасау қажеттілігі болмаған кезде ғана жұмыс істейді. 

Математикалық модельді дұрыс құру шарттарын орындай отырып, біз 
белгілі бір нәтиже, процестердің нақты сипаттамасын алдық. Келесі қадам-
оны сынау. Зерттеу нәтижелерін зертханаға, маркетинг бөліміне немесе 
өндіріске жіберуге болады. 

4.Өндіріс 
Математикалық модельдеу нәтижелерін кәсіпорынның технологиялық 

бөлімінде қолдануға болады. 
Технологиялық процестің математикалық моделі жабдықтың жаңа 

жұмыс режимдері туралы техникалық деректерді, қосымша өзгерістер енгізу 
қажет ұсыныстарды қамтиды. 

Бұл қолданыстағы жабдықты ауыстыру болуы мүмкін. 
Мысалы, процесте жылу алмастырғыш қолданылады, ал модельдің 

есептеулері оны үлкенірек аймаққа ауыстырған кезде конденсация дәрежесі 
жоғарылап, өнімнің жоғалуы төмендейтінін көрсетеді. 

Немесе салқындату тереңдігін арттыру үшін ағындарды технологиялық 
схема бойынша тоңазытқышқа бағыттауға болады. 

Есептеулер барысында процестің жаңа балансы шығарылады, содан 
кейін сіз жаңа режимге көшу туралы шешім қабылдауға болады. 

5.Зертхана 
Модельдеудің маңызды нәтижесі эксперимент нұсқаларын азайту 

болып табылады, өйткені барлық комбинациялар модельде тексерілген. Бұл 
зертханалық зерттеу уақытын едәуір қысқартуға және шығын материалдарын 
үнемдеуге мүмкіндік береді.Процесті тиімді өнеркәсіптік іске асыру үшін 
жағдайлар жасалуда. 

6.Маркетинг және экономика бөлімі 
Математикалық модельдеу нәтижелерін маркетинг бөлімі жаңа 

жобалардың іске асырылуын бағалау кезінде қолдана алады. Жұмыстың 
соңында өндіріс құны, жаңғырту құны, операциялық шығындар бойынша 
жаңа көрсеткіштер, шикізат бойынша жаңа үлестік шығындар сияқты 
параметрлер бойынша жаңа деректер алынуы мүмкін. Яғни, жобаны 
экономикалық іске асыру, өзін-өзі ақтау мерзімдерін бағалау туралы 
сараланған шешімдер қабылдауға арналған деректер [42]. 
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Математикалық модельдеу құралдары 
Химиялық-технологиялық процесті модельдеу саласындағы маманның 

алдына қойылған міндеттер әртүрлі. Бұл материалдық және жылу балансын 
қарапайым азайту және күрделі бағдарламалық кешендер қолданылатын 
торлы мәселелерді шешу. 

Есептеулерге арналған арнайы бағдарламалық пакеттер жұмысты 
жеңілдетеді және химиялық-технологиялық жүйені тұтастай модельдеуге 
мүмкіндік береді. Жоғары мамандандырылған есептеу модульдері бар, 
мысалы, күрделі дизайндағы жылу алмастырғыштарды немесе сорғыларды 
есептеу үшін. Химиялық-технологиялық жүйелермен жұмыс істеуге арналған 
кең профильді модульдер бар: Aspen Plus, Aspen HYSYS, ChemCAD және 
басқалары. 

Статистикалық талдау да қолданылады [43]. 
Химиялық талшықтардың құрылымын, технологиялық және 

пайдалану қасиеттерін модельдеу әдістері. 
Химиялық талшықтар нарығында және онымен байланысты салаларда 

үнемі өсіп келе жатқан бәсекелестік өнімнің сапасына үнемі жоғары талаптар 
қояды, бұл өз кезегінде әзірлеушілер мен өндірушілерді жобалау сатысында 
химиялық талшықтардың сипаттамаларын болжауға және қасиеттерін 
бағалауға ғылыми тұрғыдан қарауға мәжбүр етеді. 

Бұл ретте олардың нысаналы мақсаты мен пайдалану көрсеткіштері 
айқындаушы параметрлер болып табылады. 

Талшықты материалдардың сипаттамаларын анықтаудың 
қолданыстағы теориялық әдістерінің әртүрлілігі Химиялық талшықтар 
құрылымының барлық түрлерін талдауға жүйелі түрде жақындаудың үлкен 
қиындықтарымен түсіндіріледі. 

Құрылымдық элементтердің (талшықтар, жіптер) пішіні, мөлшері, 
физикалық-механикалық қасиеттері және өзара әрекеттесуі (адгезиясы), 
сондай-ақ олардың еркін алынған макро-өрісте орналасу тығыздығы да 
маңызды емес. 

Сондықтан жылу және дыбыс өткізгіштік, сүзу, өздігінен сіңу, серпімді 
пластикалық деформация процестерін талдау үшін идеализацияланған 
модельдер кеңінен қолданылады, олар арқылы қарастырылатын 
құбылыстардың физикалық сипаттамалары мен геометриялық өлшемдер мен 
химиялық талшықтардың құрылымдық элементтерінің пішіні арасындағы 
байланыс жүзеге асырылады. 

Иіру өндірісінің жеке операцияларының технологиялық 
параметрлерін модельдеу. 

Талшықты қалыптау процесінің мысалын қолдана отырып, иіру 
өндірісінің технологиялық кезеңдерін модельдеу процесін қарастырыңыз. 

Қалыптауды модельдеу үшін ерітінді ағындары мен полимер 
балқымаларының созылуы кезінде физика-химиялық құбылыстарды 
зерттеуден тұратын тәсіл қажет 
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Жоғарыда айтылғандай, технологиялық процестерді модельдеу 
бағдарламалық жасақтама әдістері мен алгоритмдерінің көмегімен ыңғайлы. 

Бағдарламалық жасақтама қалыптаудың технологиялық процестерін 
олардың модельдері негізінде модельдеуге мүмкіндік береді: 

1. полимерлердің балқымаларынан классикалық қалыптау; 
2. полимерлердің балқымаларынан аэродинамикалық қалыптау; 
3. полимерлердің балқымаларынан құрғақ және дымқыл қалыптау; 
4. полимерлер ерітінділерінен дымқыл қалыптау. 
Мысалы, полимер балқымаларынан дымқыл қалыптау моделінде 

полимер ерітіндісінің изотермиялық емес гель түзілу моделі ескеріледі. 
Модельдеу кезінде қарастырылады: 
- құрылымды қалыптастыру кинетикасы; 
- Rg(t) уақытында қатайған полимер қалыңдығының өзгеруі); 
- талшық радиусының өзгеруі және ондағы температура мен 

концентрацияның таралуы. 
Полимер ерітіндісіндегі гель түзілуін сипаттайтын тәуелділіктер, 

полимер - еріткіш - тұнба жүйесінің фазалық тепе-теңдік диаграммасы, жылу 
беру процестері, диффузиялық процестердің температураға тәуелділігі, 
полимер ерітіндісінде гель түзілу кезінде екі фазалы қабатты құрылымның 
болуы, процеске қатысатын компоненттердің өзара әрекеттесуінің жылу 
әсерлері, сондай-ақ оның шөгуіне байланысты талшық ағынының мөлшерінің 
өзгеруі қолданылады. 

VisSim, MathLab және Mvtu үшін Simulink сияқты әртүрлі процестерді 
визуалды модельдеудің көптеген бағдарламалары бар. 

Осындай бағдарламаларды құру кезінде ақпаратты көрсету, өңдеу және 
сақтау үшін объектіге бағытталған бағдарламалау қолданылады. 

Біз технологиялық процестің моделін қолдануға мысалдар келтіреміз. 
Өндірісте көбінесе өндірілетін талшықтың ассортиментін өзгерту 

қажет, мысалы, қарапайым жіптің сызықтық тығыздығы. Дегенмен, машина 
белгілі бір геометриялық өлшемдерге ие, ал жылдамдық - оның шегі. 
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3.110- Сурет - Дымқыл қалыптау модельдеу үшін ашық бағдарламалық 

қосымшаның интерфейс терезесі. 
 
 
Берілген машинада берілген сызықтық тығыздықты алу немесе басқа 

сызықтық тығыздықтағы талшықты алу үшін технологиялық параметрлерді 
өзгерту мүмкіндігін тексеру қажет. 

Математикалық модель параметрлерді қайта есептеуге немесе осы 
машинада шығаруға болатын талшықтардың сызықтық тығыздығының 
диапазонын анықтауға мүмкіндік береді (3.110-сурет.). 

Қажет болса, осы машинада қалыптасқан жіптің жалпы қалыңдығын 
өзгерту үшін жылу беру (немесе масса алмасу) жағдайларын қайта 
конфигурациялау қажет. Мұны математикалық модель көмегімен жасалған 
есептеулерді қолдану арқылы да жасауға болады. 

Көбінесе талшық құрылымының біркелкілігін арттыру міндеті тұр. 
Математикалық модель сізге осындай талшықты қалыптастырудың ең 
қолайлы шарттарын тез таңдауға мүмкіндік береді. 

Бағдарламалық жасақтама интерфейсі модельдендірілген процестің бір 
түрін таңдауға мүмкіндік береді: классикалық балқыманы қалыптау, 
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аэродинамикалық қалыптау, дымқыл қалыптау, полимерлі ерітінділерде 
тұнба диффузиясы, термотропты гель қалыптастыру, механотропты гель 
қалыптастыру. 

Бағдарламалық жасақтаманы қолдана отырып математикалық 
модельдеуді жаңа нақты технологиялық процестерді құру кезінде 
параметрлерді таңдау үшін пайдалануға болады. Қалыптау процесін 
бастапқы деректермен қамтамасыз ете отырып, математикалық модельдеу 
талшық ассортиментін өзгерту немесе жеке технологиялық параметрлерді 
мәжбүрлеп өзгерту кезінде қалыптау процесінің жаңа технологиялық 
параметрлерін анықтауға мүмкіндік береді. 
 

Модуль бойынша қорытындылар: модуль бойынша 
қорытындылар 

 
1. Химиялық талшықтар өндірісінің өнімдері мен процестерінің 

әртүрлілігі қолданылатын технологиялық жабдықтардың алуан түрін 
анықтайды. Осы жабдықтың жұмысы, оның жүктемесінің нормалары 
белгіленген технологиялық режимнің барлық талаптарына сәйкес келуі тиіс. 

2. Модульде технологиялық жабдық және талшықтар мен жіптер алуды 
қоса алғанда, химиялық талшықтар өндірісінің барлық сатыларында оны 
есептеу қағидаттары қаралады. 
 

Практикалық жұмыс 
 
Орталықтан тепкіш сорғының сипаттамаларын анықтау 
 
Жұмыстың мақсаты: орталықтан тепкіш сорғының сипаттамаларын 

анықтау үшін есептеулер жүргізу. 
 
Есептерді орындау: 

 
Орталықтан тепкіш сорғыны таңдау үшін, ең алдымен, қысым мен 

қоректендіруші ыдыстардағы қысым айырмашылығын еңсеруге арналған 
қысымнан, сұйықтықты көтерудің геометриялық биіктігінен және үйкеліс 
пен жергілікті кедергілерді жеңуге арналған желідегі қысымның жоғалуынан 
тұратын Берілген технологиялық схема (желі) үшін сорғының қысымын 
есептеу керек. 

Есептеу нәтижесінде сорғының қысымы NS = 81,6 м тең болды делік, 
сорғының берілген өнімділігі 𝑉𝑉 = 18, 20 м3 /сағ. 

Осылайша, сорғыны таңдау міндеті келесідей тұжырымдалады: 
Бұл желі үшін сағатына 18,20 м3 жұмыс сұйықтығының берілуін (𝑉𝑉) 

қамтамасыз ететін 2900 айн мин төңкерістер саны бар орталықтан тепкіш 
сорғыны және қысым Нс = 81,6 м, 
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Бұл мәселені шешу үшін желінің есептелген қысымынан (NN) үлкен 
сорғыны табу керек: NN set NS, яғни NN 81,6 м өнімділігі 𝑉𝑉 = 18,20 м3 / сағ 

Таңдау нәтижесінде бір және бірнеше сорғылар қолайлы болуы мүмкін. 
Екінші жағдайда сіз тұтынатын сорғыны таңдауыңыз керек 

ең аз қуат. 
Тиісті сорғыны табу үшін біз сорғылардың өнімділік өрісін 

қолданамыз. 
Бұл өрісте біз осы желі үшін қажетті өнімділік пен қысымды 

белгілейміз. Бұл жағдайда қолайлы сорғы-65-40-250 сорғы. 
Сорғы маркасында бірінші Сан сору құбырының диаметрін, екіншісі – 

айдау құбырының диаметрін, үшіншісі – сорғының доңғалағының диаметрін 
білдіреді (диаметрлер мм-де көрсетілген). 

Таңдалған сорғының жұмыс сипаттамасын қарастырыңыз. 
Сипаттамадан көрініп тұрғандай, 65-40-250 сорғы осы желі үшін ең 

төменгі өнімділік шекарасында жұмыс істей алады. 
Осы сорғының параметрлерін анықтаңыз. 
Берілген өнімділікте 𝑉𝑉 = 18,20 м3/сағ =5,08 момент 10-3 м3 / с 

сорғының қысымы 82 м момент сорғының тұтыну қуаты N анықтама = 9,8 
кВт (су бойынша) сорғының тиімділігі бізді 42% құрайды. 

Жұмыс сұйықтығының анықтамалық қуаты: 
 

воды

раб
справe NN




  
 
(3.75) 

 
Жұмыс сұйықтығын айдау кезінде сорғының білігіндегі есептелген 

және анықтамалық қуатты салыстырыңыз. 
Мысалы, жұмыс кезінде = 984,2 кг / м3 

 
Анықтамалық қуат: 
 

кВтNe 64,9
1000

2,9848,9   
 
 

 
Сорғының есептік қуаты: 
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(3.76) 
 
 

кВтNe 58,9
48,01000

828,92,9841008,5 3









 
 

𝑁𝑁𝑒𝑒(расч) ≅𝑁𝑁𝑒𝑒, болғандықтан, сорғы дұрыс таңдалған.  
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Салыстыру үшін: 
 
Үлкен өнімділікті және/немесе қысымды қамтамасыз ететін сорғылар 

да осы желі үшін жұмыс істей алады, бірақ олар көп қуат тұтынады. 
Мысалы, 80-50-250 сорғы, біз таңдаған сорғымен салыстырылатын 65-

40-250 қысыммен, бірақ үлкен өнімділікпен 10,8 кВт білікке қуат қажет. 
Үлкен қысым мен салыстырмалы өнімділігі бар 65-40-315 сорғы 18,2 кВт 
білікке қуат қажет. 

80-50-315 сорғысы үлкен қысым мен жоғары өнімділікке ие, 20,7 кВт 
білікке қуат қажет. 
 

 
Өнімділік 𝑉𝑉, м3 / сағ 

 
3.111  сурет –Айналымдар саны n=2900 айн/мин болған кезде ортадан 

тепкіш сорғылардың сипаттамалар алаңы 
 
Жұмыс дөңгелегінің орындалуы 
 
Егер сорғының қысымы осы желі үшін шамадан тыс болса, сіз 

доңғалақтың басқа өнімділігі бар сорғыны таңдауыңыз керек. 
Мысалы, егер жоғарыда қарастырылған өнімділік 18,28 м 3 / сағ болса, 

осы желі үшін қажетті қысым 81,6 м емес, 70,0 м болса, онда 65-40-25 в 
сорғыны таңдау керек. 

Егер жұмыс доңғалағының басқа өнімділігі бар сорғы үшін 
сипаттамада қуат көрсетілмесе, онда оны қысымның төмендеуіне 
пропорционалды түрде азайту арқылы стандартты сорғының қуатынан 
есептеуге болады. 
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3.112 сурет - Сорғы сипаттамасы-65-40-250 жиіліктеайналу 2900 
айн/мин 

 
Қорытындылар: 65-40-250 маркалы центрифугалық сорғы таңдалды, 

ол өнімділікті қамтамасыз етеді 𝑽𝑽 = 18,20 м3 / сағ қысым Нн=82 м қуат 
тұтынылған кезде NE = 9,64 кВт және сорғының тиімділік коэффициенті 
sweet = 42%. 
 

Бақылау сұрақтары: 
 
1. Сұйық мұнай өнімінің физикалық сипаттамаларын есептеу 

(салыстырмалы тығыздық, мұнай өнімдері қоспасының салыстырмалы 
тығыздығы, молекулалық салмақ). 

2. Ұқсастық критерийлері. Гидромеханикалық ұқсастық критерийлері: 
Рейнольдс, Фруд, Эйлер критерийлері. 

3.Сорғының негізгі параметрлері: өнімділік, қысым. Поршеньдік 
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сорғылардың бір және екі еселенген өнімділігін есептеу, сорғының қуатын 
есептеу формуласы. 

4. Міндетін шешуге. Егер қозғалыс жылдамдығы 2,5 м/с болса, 
бензолдың тығыздығы 879кг/м3, бензолдың тұтқырлығы 0,0044 Па*С болса, 
диаметрі 600 мм құбыр арқылы бензолдың қозғалыс режимін анықтаңыз. 

5. Сұйықтықтардың жіктелуі. Кинематикалық және динамикалық 
тұтқырлық. Паскаль Заңы. 

6. Сұйықтық ағынының режимі. Рейнольдстың сыни саны. 
7. Орталықтан тепкіш сорғы құрылғысы. Кавитация. Орталықтан 

тепкіш машиналардың негізгі теңдеуі. 
8. Міндетін шешуге. Поршеньнің диаметрі 400 мм, өзек диаметрі 60 

мм, поршень соққысы 0,5 м, біліктің айналу саны 30об/мин болса, екі 
еселенген поршеньдік сорғының жұмысын анықтаңыз. 

9. Сұйықтық ағынының материалдық балансы. Ағынның үздіксіздігі 
теңдеуі. Құбыр диаметрін есептеу. Фитингтердегі ағындардың стандартты 
жылдамдығы. 

10. Жергілікті қарсылықтар. Құбырдың гидравликалық кедергісін 
анықтауға арналған өрнек. 

11.Пропорционалдылық заңдары. Диафрагмалық және реактивті 
сорғылардың құрылысы және жұмыс принципі. 

12. Міндетін шешуге. Күкірт қышқылын соруға арналған сорғының 
қысымы мен қуатын анықтаңыз, тығыздығы 1980 кг/м3, контейнерлердегі 
қысым айырмасы 2,45*105 Па, сұйықтықтың көтерілуінің геометриялық 
биіктігі 15 м, сору және айдау құбырындағы қысымның жоғалуы 1 м және 4 
м, өнімділігі 50 м3/с. 

13.Бернулли теңдеуі нақты және идеалды сұйықтық үшін. Барлық 
компоненттер. 

14.Сұйықтықтың ламинарлық қозғалыс режиміндегі үйкеліс 
коэффициенті. Осьтік сорғының құрылғысы және жұмыс принципі. 

15.Компрессорлардың дамыған қысым бойынша жіктелуі. Сығылу 
дәрежесі мен сатысы. Айналмалы компрессордың құрылғысы және жұмыс 
принципі. 

16.Міндетін шешуге. Егер газдың массалық шығыны 2,4 кг/с болса, 
атмосфералық қысым, температура 400С, газдың жылдамдығы 1,5 м/с болса, 
күкіртсутекті сумен сіңіру үшін абсорбердің диаметрін есептеңіз. 

17.Жылу беру әдістері. Жылу беру, жылу өткізгіштік, жылу беру 
теңдеулері. 

18. Саңырау және өткір бумен жылыту, қосымша бу, қаныққан және 
қыздырылған су буы. 

19. Жылу беру бетін есептеңіз, егер жылу ағыны 360000 Вт болса, 
жылу беру коэффициенті 350 Вт / м2*К, температура 15-тен 220 С-қа дейін 
өзгеретін салқындатқыш судың көмегімен ағынның температурасы 40-тан 
800 С-қа дейін өзгереді. 
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20.Орташа температура қысымы, жылу беру коэффициенті. 
21. Ыстық сумен және жану газдарымен жылыту. TN типті жылу 

алмастырғыштың дизайны. 
22. Бензол тоңазытқышы үшін жылу беру бетін 800 с температурадан 

300 С температураға дейін есептеңіз, егер жылу сыйымдылығы 1900 
Дж/кг*К, жылу беру коэффициенті 300 Вт/м2*К, бензол шығыны 2,6 кг/с, 
орташа температура қысымы 220 С. 

23.Жылулық ұқсастық критерийлері (прандтл критерийі, Грасгоф 
критерийі). 

24. ТП типті жылу алмастырғыштың дизайны. Буландырғыш-рибойлер. 
25.Метанолды 650с-тан 200С-қа дейін салқындату кезінде жылу 

алмастырғышта берілетін жылудың орташа температуралық қысымы мен 
мөлшерін анықтаңыз. салқындатқыш судың температурасы 15-тен 22 0С-қа 
дейін өзгереді. жылу беру коэффициенті 280 Вт/м2*К, жылу беру беті 280 м2. 

26.Технологиялық мақсатқа сәйкес қабық-түтік аппараттарының төрт 
түрін атаңыз. 

27.Жалпы мақсаттағы корпус-құбырлы құрылғылардың негізгі 
техникалық параметрлері қандай? 

28.Жылу алмасу процесінің температуралық схемасы қандай 
параметрлерді қамтиды? 

29. Қандай параметр орташа температура қысымы деп аталады? Көп 
жүрісті жылу алмастырғыштардағы орташа температура қысымы қалай 
есептеледі? 

30.Үздіксіз жылу алмасу процесінің жылу жүктемесін қандай 
теңдеулер есептейді? 

31.Масса алмасу процестері туралы жалпы ақпарат: қозғаушы күш, 
масса алмасу процестерінің топтары мен түрлері. 

32. Абсорбция және десорбция, адсорбция және десорбция дегеніміз 
не? Дистилляция және ректификация, экстракция (сұйық) дегеніміз не? 

33.Молекулалық диффузия: Фиктің 1-ші Заңы, молекулалық диффузия 
коэффициенті, газдар мен сұйықтықтардың диффузия коэффициенттері. 

34.Масса беру, оның түрлері, қалыптасқан процесс үшін масса беруді 
есептеу теңдеуі, масса беру коэффициенті. 

35.Экстракция және экстракция.Экстрактивті дистилляцияның мәні. 
36.Ректификация және айдау. Азеотропты дистилляцияның мәні. 
37.Колонна аппараттарындағы байланыс құрылғылары (Елек, клапан, 

қалпақ тәрелкелерінің конструкциясы). 
38.Ректификацияның материалдық балансы. 
39.Химиялық өндірісті математикалық модельдеу кезеңдері. 
40.Технологиялық процестің математикалық моделі не үшін қажет? 
41.Математикалық модельді сынау қалай жүзеге асырылады? 
42.Математикалық модельдеу құралдары. 
43.Талшықтарды қалыптаудың технологиялық процестерінің түрлері. 
44.Сұйықтықты химиялық талшықпен өздігінен сіңіру мысалында 
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Химиялық талшықтар қасиеттерінің математикалық және физикалық моделін 
талдау. 

45. Химиялық жабдық функционалды мақсатына қарай қалай 
жіктеледі? 

46. ПЭТ синтезінің екі реакторлық схемасы жабдықтарының негізгі 
ұстанымдары қандай? 

47. Алдын ала полиамидтеу аппаратының құрылымдық ерекшеліктері 
қандай? 

48. Полимерлерді түйіршіктеу әдістерін салыстырыңыз, олардың 
артықшылықтары мен кемшіліктері қандай? 

49.Поликонденсация реакциясын сипаттаңыз. Оның ерекшеліктері 
қандай? 

50.Гомополиконденсация мен гетерополиконденсацияның 
айырмашылығы неде? 

51.Химиялық талшықтарды алу кезінде поликонденсация 
реакцияларын жүргізудің қандай әдістерін білесіз? 

52.Химиялық талшықтарды алу әдістерінің әрқайсысында 
поликонденсация реакцияларының негізгі ерекшеліктері мен шарттары 
қандай? 

53. Полимерлер алу үшін қандай реакциялар негіз болады? 
54. Иіру шешімі дегеніміз не? 
55. Иіру шешімі дегеніміз не? 
56. Химиялық талшықтарды алу кезеңдері қандай? 
57. Химиялық талшықтарды қалыптастыру кезеңін қалай бағалайсыз? 
58. Химиялық талшықты қалыптастырғаннан кейінгі операциялар 

қандай рөл атқарады? Оларды атаңыз. 
59. Айналдыру ерітіндісін ауасыздандырудың қандай әдістерін білесіз? 

Олардың физика-химиялық мәнін сипаттаңыз. 
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4-ТАРАУ ҚҰРЫЛЫМДЫҚ БӨЛІМШЕНІҢ ЖҰМЫСЫН 
ҰЙЫМДАСТЫРУ 

 
Мақсаты: 
Осы модульден өткеннен кейін білім алушы: 
1. Құрылымдық бөлімшенің өндірістік қызметін ұйымдастыруға 

қатысу: кәсіби міндеттерді орындаудың типтік әдістері мен тәсілдерін 
таңдау, өзінің кәсіби қызметінің нәтижелерін талдау және бағалау, 
бағыныштылардың жұмысы үшін және тұтастай алғанда тапсырмаларды 
орындау нәтижесі үшін жауапкершілік алу. 

2. Құрылымдық бөлімше басшысы мен мүшелерінің жауапкершілігін 
реттейтін нормативтік-құқықтық құжаттарды меңгеру. 

3. Ұжымдағы іскерлік қарым-қатынас қағидаттарын, құрылымдық 
бөлімшенің жұмысын ұйымдастыру қағидаттарын, бөлімшенің жұмысын 
жоспарлау түрлерін, орындаушылар ұжымын ұйымдастырудың негізгі 
тәсілдерін меңгеру. 

4. Орындалатын жұмыстардың сапасын бағалау көрсеткіштерін; 
ұйымдағы тәртіптік рәсімдерді; өндірістік құжаттардың нысандарын және 
оларды толтыру тәртібін қарау. 

 
Осы модульде ұсынылған тақырыптар: 
1.1 Кәсіпорынның өндірістік құрылымы. 
1.2 химиялық-технологиялық процестер тиімділігінің критерийлері. 
1.3 Химиялық талшықтар өндірісіндегі техникалық-экономикалық 

есептеулер. 
 
Шолу 
«Химиялық талшықтар өндірісі» мамандығы бойынша техник-технолог 

өндірісті жоспарлау мен ұйымдастырудың негізгі ережелерін түсінуі, 
төтенше жағдайларда шешім қабылдауы, жанжалды жағдайларды шешуі; 
өндірістің техникалық-экономикалық көрсеткіштерін есептеуі, тіршілік 
қауіпсіздігі негіздерін білуі, жеке қорғаныс құралдарын пайдалануы тиіс. 

 
Кәсіби терминдер 
 

Өндірісті ұйымдастыру 
Менеджмент 
Өтелімділік 

Өндірісті жоспарлау 
Рентабельділік 
Өзіндік құн 

 
Қажетті оқу материалдары: 
Қарындаш, сызғыш, қағаз парақтары, өшіргіш, калькулятор. 
Қазіргі заманғы Оқу материалдары: компьютер, электрондық 

ресурстар, цифрлық электрондық материалдар, оқыту бағдарламалары және 
т. б. 
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Алдын ала талаптар: 
Кәсіптік дағдыларды игеру үшін осы модульмен жұмыс басталар 

алдында білім алушыларға «0811032 – Қойғыш» және «0811022 - Жіп 
ораушы» біліктіліктері бойынша кәсіби модульдерді, сондай-ақ химиялық 
талшықтар өндірісінің техник-технологын дайындау үшін «Иіру өндірісінің 
технологиялық процесін басқару және бақылау», «Технологиялық жабдықтар 
мен жаңа өнімдерді сынау» және «Технологиялық процестерді жобалау және 
модельдеу» кәсіби модульдерін меңгеру ұсынылады. 

 
Кіріспе 
 
Бұл модуль өндірісті жоспарлау, өндірісті ұйымдастыру және еңбекті 

қорғау және химиялық талшықтар өндірісінің қауіпсіздік техникасы негіздері 
бойынша білім алуға бағытталған. 

 
Кәсіпорынның өндірістік құрылымы 
 
Кәсіпорынның өндірістік құрылымы деп оны құрайтын бөлімдердің, 

шеберханалар мен қызметтердің құрамы, өндіріс процесінде олардың өзара 
әрекеттесу формалары түсініледі. 

Химиялық талшық кәсіпорнының құрылымы нақты және ырғақты 
жұмысты қамтамасыз ету, өндірістік жоспарды орындау, сапаны жақсарту 
және өнімнің өзіндік құнын төмендету міндеттеріне бағынады. 

Қазіргі заманғы кәсіпорынның құрамына әдетте бірнеше өзара 
байланысты өндірістер кіреді, ал бір өнеркәсіптік алаңда олар бір типтегі 
өндірісті орналастыруға тырысады. Егер бұл вискоза талшығының өндірісіне 
қатысты болса, онда әдетте келесі өндірістер бөлінеді: штапель талшығы, 
сым мата және тоқыма жіп. 

Алайда, ірі кәсіпорындарды жобалау кезінде бір алаңға бірнеше 
өндірісті орналастыру орынсыз. 

Бұл жағдайда мұндай кәсіпорынның құрамына әдетте кіреді: 
1.Цехтары бар вискозды штапельді талшық өндіру, вискозаны 

дайындау және талшық дайындау, барлық қосалқы қызметтері және 
өндірістік қоймалары (целлюлоза, каустикалық сода және химикаттар) бар); 

2. Өндірістік станциялар: шөгінді және пластификациялық ванналарды 
түйіспелі булау, натрий сульфатын кристалдау, желдету шығарындылары 
мен сарқынды суларды тазарту; 

3. Бас механиктің қызметтері: механикалық шеберхана, жөндеу-
құрылыс цехы, қойма және майларды регенерациялау қондырғысы; 
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4.Бас энергетиктің қызметтері: электр цехы, жылыту және желдету 
цехы, БӨА цехы, тоңазытқыш станциясы; азотқышқылды станция, 
өнеркәсіптік сарқынды суларды тазарту станциясы; 

5. Шаруашылық бөлімнің қосалқы қызметтері: дайын өнім қоймасы, 
бас материалдық қойма, зауытішілік көлік цехы, аула және тұрғын үй-
коммуналдық шаруашылық. Сонымен қатар, кейде ғылыми-зерттеу 
жұмыстарын жүргізу үшін кәсіпорын құрамына тәжірибелік қондырғы мен 
ғылыми-зерттеу зертханасы кіреді. 

Басқарманың басында кәсіпорын директоры және оның үш орынбасары 
бар: бас инженер (директордың бірінші орынбасары), директордың құрылыс 
жөніндегі орынбасары және директордың әкімшілік-шаруашылық бөлімі 
жөніндегі орынбасары. 

Директордың тікелей қарамағында: бас экономист, ғылыми-
техникалық кеңес (төрағасы директор болып табылады), бухгалтерия, 
кадрлар бөлімі, бірінші бөлім, әскерилендірілген күзет және кеңсе бар. 

Бас инженер жұмыстарды ұйымдастыруды басқарады. Ero-да: бас 
технолог (бас инженердің орынбасары), бас механик, бас энергетик және бас 
инженердің қауіпсіздік жөніндегі орынбасары. Сонымен қатар, оған: 
диспетчерлік бюро, өндірістік-техникалық бөлім, Орталық зауыт зертханасы 
бағынады. 

Директордың құрылыс жөніндегі орынбасары күрделі құрылыс, 
кәсіпорынды кеңейту немесе қайта жаңарту жөніндегі жұмыстарға басшылық 
жасайды; құрылысты қажетті техникалық құжаттамамен (жобалармен және 
сметалармен) қамтамасыз етеді; құрылыс жұмыстарының барысын 
бақылайды және мердігер ұйымнан аяқталған өнеркәсіптік объектілерді 
пайдалануға қабылдайды. 

Бас технолог өндірістің технологиялық процесін үздіксіз жүргізуді 
ұйымдастырады, технологиялық режимнің орындалуын бақылайды, 
шикізаттың шығыс нормаларын төмендету және шығарылатын өнімнің 
сапасын жақсарту жөніндегі жұмысты басқарады. 

Бас механик Өндірістік жабдықты күрделі жөндеуді ұйымдастырады 
және онымен байланысты қызметтерді (3-тармақта көрсетілген), сондай-ақ 
бас механик, жабдық және конструкторлық бюро бөлімшелерін басқарады. 

Бас энергетик энергетикалық жүйелерді күрделі жөндеуді 
ұйымдастырады және энергетикалық жүйелердің, сондай-ақ энергетикалық 
цехтардың, трансформаторлық қосалқы станциялардың және 
қондырғылардың апатсыз жұмысының қамтамасыз етілуін бақылайды. 

Бас экономист кәсіпорын мен цехтардың өндірістік қаржылық 
жоспарларын әзірлеуге басшылық жасайды, сондай-ақ олардың жұмысының 
техноэкономикалық көрсеткіштерін бақылайды; жүргізілген зерттеулер 
негізінде цехтар мен кәсіпорын жұмысының экономикалық көрсеткіштерін 
жақсарту үшін іс-шаралар әзірлеуді ұйымдастырады. 

Бас инженердің қауіпсіздік техникасы жөніндегі орынбасары 
техникалық іс-шараларды әзірлеуді ұйымдастырады және олардың 
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орындалуын, сондай-ақ өндірістік жұмыстарды жүргізудің қауіпсіз тәсілдері 
мен өнеркәсіптік санитария жөніндегі нұсқаулықтар мен ережелердің 
сақталуын бақылайды. 

Егер Химиялық талшықтар шығаратын кәсіпорын ЖШС-ге жататын 
болса, онда кәсіпорынның шамамен құрылымы: 

Химиялық талшықтар өндірісін ұйымдастыру-бұл көптеген 
жұмыстарды орындаудан тұратын процедура. Ол ресурстар мен 
материалдарды таңдауға, оларды дайындау тәсілдеріне қатысты көптеген 
мәселелерді шешуді қамтиды. Химиялық-технологиялық жұмысты жүзеге 
асырудың физика-химиялық нормаларын дұрыс анықтау қажет (қысым, 
температура көрсеткіштері, катализаторды қолдану және т.б.).. 

Химиялық талшықтар өндірісін ұйымдастыруда химиялық процестерді 
жүзеге асырудың оңтайлы жағдайларын іздеуге қатысты мәселелерді шешу 
маңызды рөл атқарады. Химиялық реакцияларды дұрыс жүргізу өндіріс 
экономикасына оң әсер етуі мүмкін, сондықтан химиялық жабдықтың жұмыс 
көрсеткіштерін таңдау маңызды фактор болып табылады. Бұл таңдау 
экономикалық тұрғыдан негізделген болуы керек. 

Химия индустриясы, әдетте, кешенді ресурстарды қолданады, 
сондықтан осы саланың өндірісін ұйымдастыру формаларына байланысты 
мәселелерді шешудің маңызы зор. Химия өндірісін ұйымдастыру 
нысандарын жаңғырту бүкіл саланы ілгерілетудің негізгі проблемаларының 
бірі болып табылады. [44] 

Осы саланың аумақтық ұйымдастырылуын оңтайландыру жаңа 
орналасу нысандарын іздеуді анықтайды. Қазіргі уақытта химиялық 
кәсіпорындарды орналастыру өндірістерді шоғырландыру процестерін 
күшейтумен және экономикаға байланысты мәселелерді шешумен үйлеседі. 
Химиялық өндірістердің аумақтық қалыптасуы кәсіпорындардың топтық 
орналасуымен және олардың бірігуімен сипатталады. 

Химиялық өндірісті ұйымдастырудың тәуелділігі: 
- базалық өндірістік қорларды ұсыну; 
- пайдаланылатын отын, шикізат, материалдар және басқа да ресурстар; 
- жобалау және бақылау жүйелері; 
- қаржы қаражаты; 
- өндіргіш күштер. 
Нарық жағдайында Химиялық талшықтар өндірісінің заманауи 

кәсіпорнын басқару күрделі міндет болып табылады, ол 
ұйымдастырушылық-ситуациялық объектінің қасиеттері бар және оны 
дәстүрлі объектілерден бірқатар қасиеттермен ерекшелейтін кәсіпорынның 
экономикалық тиімділігінің көптеген көрсеткіштеріне қол жеткізуді талап 
етеді, бұл басқару жүйелерін дамытудың жаңа тәсілдерін іздеуді қажет етеді. 

Қазіргі заманғы кәсіпорын (зауыт немесе зауыт) үлкен масштабтағы 
жүйе ретінде көптеген өзара байланысты ішкі жүйелерден тұрады, олардың 
арасында үш төрт негізгі сатысы бар иерархиялық құрылым түрінде 
бағыныштылық қатынастары бар. 
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Бірінші, төменгі, сатыны (I) белгілі бір аппаратуралық ресімдеудегі 
химиялық технологияның үлгілік процестері (механикалық, 
гидродинамикалық, жылу, диффузиялық және химиялық процестер) және 
оларды басқарудың жергілікті жүйелері құрайды. 

Екінші сатының (II) иерархиясының негізін өндірістік цехтар және 
цехтарды автоматты басқару жүйелері құрайды. Цех жеке типтік 
технологиялық процестер мен аппараттардың жиынтығын білдіреді. 

Химиялық кәсіпорынның иерархиялық құрылымының үшінші, 
жоғарғы, сатысы (III) жекелеген химиялық өндірістерге жауап беретін 
күрделі химиялық-технологиялық жүйелерді және химиялық өндірістерді 
технологиялық және ұйымдастырушылық басқару жүйелерін құрайды. 

Иерархияның жоғарғы төртінші сатысы (IV) - бұл көптеген Химиялық 
өндірістердің, химиялық зауытты немесе зауытты құрайтын қосалқы өндіріс 
пен бөлімшелердің және тұтастай алғанда химиялық кәсіпорынды 
ұйымдастырушылық басқарудың автоматтандырылған ақпараттық жүйесінің 
өзара байланысты жиынтығы. 

Химиялық кәсіпорынның әр иерархиялық сатысы жұмыс тиімділігінің 
белгілі бір көрсеткішімен сипатталады. 

Технологиялық шеберханалардың және химиялық талшықтардың 
жеке өндірісінің жұмысының мақсаты белгілі бір мақсатты өнімнің немесе 
белгілі бір сападағы аралық өнімнің белгіленген мөлшерін өндіру болып 
табылады. 

Химиялық-технологиялық процестер тиімділігінің критерийлері 
Химиялық өндіріс пен технологиялық процестің пайдалылығы мен 

тиімділігін анықтау техникалық, экономикалық, пайдалану және әлеуметтік 
болып бөлінетін әртүрлі көрсеткіштер бойынша жүзеге асырылады. 

1 Техникалық көрсеткіштер 
Техникалық көрсеткіштер химиялық-технологиялық процестің сапасын 

анықтайды. 
1.1 Өндіріс өнімділігі (қуаты) 
Өндіріс өнімділігі-бұл алынған өнімнің мөлшері немесе уақыт бірлігіне 

қайта өңделетін шикізаттың мөлшері: 

t
GП   

 
(4.1) 

 
П – өнімділік, кг/ч 
G-алынатын өнімнің немесе қайта өңделетін шикізаттың мөлшері, кг 
t-уақыт, сағ 
 
Әдетте өнімділік үздіксіз режимде максималды өндіріс мүмкіндігін 

көрсететін 1 сағат (сағат) немесе 1 Күн (күн) үшін өнім мөлшерінде 
көрсетіледі. Ұзақ жұмыс мерзімінің өнімділігі – бір жыл-өндірістің жоспарлы 
тоқтауын ескереді. 
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1.2 Шығын коэффициенті 
Шығын коэффициенті өнім бірлігін өндіруге жұмсалған шикізаттың, 

материалдардың немесе энергияның мөлшерін көрсетеді. Оның өлшемі 
сәйкесінше келесідей болуы мүмкін: кг шикізат/т өнім, м3 шикізат/т өнім, 
кВт•сағ/т өнім және т. б. 

Шығын коэффициенті өнімді өндіруге жұмсалатын сандық 
шығындарды көрсетеді, бірақ шығын коэффициенттерін пайдалану 
тиімділігін көрсетпейді. 

1.3 Өнім шығару 
Өнімнің шығуы дегеніміз-пайдаланылған шикізаттан нақты алынған 

өнім мөлшерінің теориялық тұрғыдан сол шикізаттан алуға болатын 
максималды мөлшерге қатынасы. 

 

100
теор

практ

m
m

  
 

(4.2) 

 
мұнда η – өнімнің шығуы, % 
mпракт. – алынған өнімнің саны, кг 
mтеор. – өнімнің теориялық мүмкін саны, кг 
 
Өнімнің селективтілігі-бұл түрлендірілген шикізатқа сүйене отырып, 

оның мөлшерінің теориялық мүмкін болатын мөлшерге қатынасы. 
 

100
теор

факт

m
m

  
 

(4.3) 

 
мұнда mфакт – нысаналы өнімнің іс жүзіндегі шығуы, кг/ч; 
      mтеор – нысаналы өнімнің теориялық шығуы, кг/ч 
 
Процесс, әдетте, негізгі өнімнің түрлендірілген негізгі (ең қымбат, 

тапшы) шикізатқа шығуымен сипатталады. 
1.5 Процестің қарқындылығы 
Процестің қарқындылығы-бұл процесті ұйымдастырудың жетілуін 

сипаттайтын көрсеткіш. Жоғары қарқындылыққа қол жеткізу үшін процестің 
максималды жылдамдығын қамтамасыз ету өте маңызды. 

Процестің қарқындылығына оның аппараттық дизайны да әсер етеді. 
Құрылғылардың жұмысын күшейту-жұмыс режимін жақсарту арқылы 
олардың көлемін арттырмай өнімділігін арттыру. Құрылғының 
қарқындылығы-бұл құрылғының көлеміне немесе оның көлденең қимасына 
байланысты оның өнімділігі. 

Қарқындылық екі жолмен жүзеге асырылады: 
- аппараттардың құрылымын жақсарту; 
- осы түрдегі аппараттардағы технологиялық процестерді жетілдіру. 
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Бұл екі жол бір-бірімен тығыз байланысты. Құрылғының дизайны 
жақсарған сайын химиялық процестің қарқындылығы артады. 
Қарқындылықтың жоғарылауы температураның, қысымның және реактивті 
массалардың концентрациясының жоғарылауына, компоненттердің 
араластырылуының жоғарылауына, өзара әрекеттесетін заттар арасындағы 
байланыс бетінің ұлғаюына, катализаторларды қолдануға, процестерді 
механикаландыруға және автоматтандыруға ықпал етеді. 

1.6 Өнімнің сапасы 
Өнімнің сапасы оның тұтынушылық қасиеттері мен тауарлық 

құндылығын анықтайды. Көрсеткіш әр өнім үшін жеке. Оған қоспалардың 
құрамы( құрамы мен мөлшері), физикалық және химиялық көрсеткіштері, 
сыртқы түрі мен мөлшері, түсі, иісі және т.б. кіруі мүмкін. 

1.7 Айналу дәрежесі 
Бастапқы заттың түрлену (конверсия) дәрежесі-бұл басқа затпен 

химиялық өзара әрекеттесуге түскен немесе қандай да бір өзге химиялық 
түрлендірулерге ұшыраған осы зат мөлшерінің (массасының, көлемінің) 
реакция аппараттарына түсетін ағындағы сол зат мөлшеріне (массасына, 
көлеміне) қатынасы: 
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(4.4) 

 
mпревр – түрлендірілген заттың массасы, кг 

          mисх – бастапқы заттың массасы, кг 
 

Химиялық түрлендіруге бірнеше бастапқы заттар қатысқан жағдайда, 
процесс олардың әрқайсысының конверсия дәрежесімен сипатталуы мүмкін. 

1 Экономикалық көрсеткіштер 
Экономикалық көрсеткіштер өндірістің экономикалық тиімділігін 

анықтайды. Экономикалық көрсеткіштер техникалық көрсеткіштер негізінде 
есептеледі. Олардың кейбіреулері (өнімділік, Шығыс коэффициенттері, 
меншікті капитал шығындары) ақшалай түрде ұсынылуы мүмкін. 

2.1 Өнімнің өзіндік құны 
Өнімнің өзіндік құны-бұл өнім бірлігін алуға жұмсалатын жалпы 

шығындар. Өзіндік құн мынадай шығындардан құралады: 
- шикізатқа, энергияға, қосалқы материалдарға арналған шығындар; 
- жабдықты пайдалану мерзіміне біркелкі бөлінетін күрделі шығындар; 
- қызметкерлерге еңбекақы төлеу шығындары. 
2.2 Үлестік күрделі шығындар 
Үлестік күрделі шығындар-бұл оның өнімділік бірлігіне жатқызылған 

жабдыққа арналған шығындар. Өндірісті бастау үшін аппараттарға, 
машиналарға, құбырларға, құрылысқа және басқаларға бір реттік шығындар, 
яғни күрделі шығындар қажет. Өнімділік бірлігіне жатқызылған үлестік 
күрделі шығындар жеке аппараттарда және тұтастай өндірісте процесті 
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ұйымдастырудың тиімділігін, пайдаланылатын конструкциялардың 
жетілдірілуін сипаттайды. 

2 Пайдалану көрсеткіштері 
Пайдалану көрсеткіштері реттелетін жағдайлар мен жағдайлардан 

ауытқулар пайда болған кезде оларды пайдалану кезінде химиялық-
технологиялық процесте және өндірісте пайда болатын өзгерістерді 
сипаттайды. Ауытқулардың процесс көрсеткіштеріне әсері, процестерді 
басқару мүмкіндігі пайдалану көрсеткіштерімен анықталады. 

3.1 Сенімділік 
Сенімділік апатсыз жұмыстың орташа уақытымен немесе белгілі бір 

уақыт аралығында жабдықтың немесе өндірістің апаттық тоқтау санымен 
сипатталады. Бұл көрсеткіш қолданылатын жабдықтың сапасына және оның 
дұрыс жұмыс істеуіне байланысты. 

3.2 Жұмыс істеу қауіпсіздігі 
Жұмыс істеу қауіпсіздігі-бұл қызмет көрсетуші персоналға, жабдыққа, 

сондай-ақ қоршаған ортаға, халыққа зиян немесе залал келтіруге әкелетін 
бұзушылықтардың ықтималдығы. 

3.3 Сезімталдық 
Бұл ұғым режимнің бұзылуына және пайдалану жағдайларының 

өзгеруіне сезімталдықты білдіреді; процесс көрсеткіштерінің өзгеруінің осы 
ауытқуларға қатынасы арқылы анықталады. 

3.4 Өңдеу және реттеу 
Басқару және реттеушілік процесс көрсеткіштерін рұқсат етілген 

шектерде ұстап тұру мүмкіндігін сипаттайды, процесс жағдайларының 
рұқсат етілген өзгерістерінің шамасын, басқару параметрлерін және олардың 
өзара әсерін (басқару күрделілігі) анықтайды. 

4 Әлеуметтік көрсеткіштер 
Әлеуметтік көрсеткіштер осы өндірістегі жұмыстың жайлылығын және 

оның қоршаған ортаға әсерін анықтайды. 
4.1 Қызмет көрсетудің зиянсыздығы 
Қызмет көрсетудің зиянсыздығы қызмет көрсетуші персонал үшін 

санитарлық-гигиеналық жағдайларды Газдану, шаңдану, шу деңгейі 
бойынша тиісті нормалармен салыстырудан туындайды. 

4.2 Автоматтандыру және механикаландыру дәрежесі 
Автоматтандыру және механикаландыру дәрежесі өндірісті 

пайдаланудағы қол және ауыр еңбектің үлесін анықтайды. Химия өнеркәсібі 
өндірістерін кешенді автоматтандыру мен механикаландыруға үлкен әсер 
етіледі, өйткені химиялық-технологиялық процестердің ағымы 
күрделілігімен, жоғары жылдамдығымен және берілген режимдерден 
ауытқуларға сезімталдығымен, жұмыс аймағының қоршаған ортасының 
зияндылығымен және өңделетін заттардың жарылғыштығымен сипатталады. 

Химия өнеркәсібінің технологиялық процестерін автоматтандырылған 
басқарудың заманауи жүйелері: 
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- химия өнеркәсібі кәсіпорны өнімінің сапасын оның технологиялық 
регламентінің талаптарына сәйкес реттеу мүмкіндіктері; 

- химия өнеркәсібі кәсіпорны жабдықтарының сенімділігі, химия 
өнеркәсібін автоматтандырудың ақпараттық және бағдарламалық құралдары 
негізінде оның сынуының алдын алу мүмкіндігі. 

Химиялық кәсіпорындарды технологиялық жабдықтаудың ерекшелігі 
жабық үздіксіз немесе мерзімді аппараттарды қолдану болып табылады, бұл 
химиялық-технологиялық процестердің барысын, технологиялық жабдықтың 
жай-күйін, сондай-ақ өндірістің әртүрлі кезеңдерінде қолданылатын 
жартылай фабрикаттардың санын ескеруді тікелей бақылауды қиындатады. 

Бұл технологиялық аппараттарды химия өнеркәсібінің технологиялық 
процестерін басқарудың қазіргі заманғы автоматтандырылған жүйелерімен 
(ТП АБЖ) жарақтандыру қажеттілігін негіздейді. 

Технологиялық жабдықтың жарамдылығын жүйелі бақылауды 
қамтамасыз ету, сондай-ақ уақтылы тексерулер мен жөндеулер жүргізу үшін 
химиялық кәсіпорындарды автоматтандыру жүйелеріне ерекше талаптар 
қойылады. 

4.3 Экологиялық қауіпсіздік 
Экологиялық қауіпсіздік-бұл өндірістің қоршаған ортаға және 

аймақтағы экологиялық жағдайға әсер ету дәрежесі. 
Кәсіпорындардың қоршаған ортаға негізгі теріс әсері биосфераны газ 

шығарындыларымен, ағынды сулармен және қатты қалдықтармен ластайтын 
қалдықтардың пайда болуымен байланысты. Қалдықтарға бастапқы 
қасиеттерін жоғалтқан, қажетті стандарттарға сәйкес келмейтін және 
тұтынушылық құндылығы жоқ заттар жатады. 

Қазіргі уақытта қалдықсыз технология деп өндірісті ұйымдастыру 
принципі түсініледі, онда цикл: шикізат ресурстары - өндіріс - тұтыну – 
қайталама материалдық ресурстар шикізаттың барлық компоненттерін, 
энергияның барлық түрлерін ұтымды пайдалану арқылы және экологиялық 
тепе-теңдікті бұзбай құрылады. 

Нарық жағдайында Химиялық талшықтар өндірісінің заманауи 
кәсіпорнын басқару күрделі міндет болып табылады, ол 
ұйымдастырушылық-ситуациялық объектінің қасиеттері бар және оны 
дәстүрлі объектілерден бірқатар қасиеттермен ерекшелейтін кәсіпорынның 
экономикалық тиімділігінің көптеген көрсеткіштеріне қол жеткізуді талап 
етеді, бұл басқару жүйелерін дамытудың жаңа тәсілдерін іздеуді қажет етеді. 
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Практикалық жұмыс 
 
«Химиялық талшықтар өндірісіндегі техникалық-экономикалық 

есептеулер» тақырыбына 
 
Мақсаты:Химиялық талшықтар өндірісінің техникалық-экономикалық 

көрсеткіштерін анықтау. 
 
1-мысал күніне 20000 кг 75 нөмірлі ацетатты жіп шығаратын зауыттың 

иіру және тоқыма цехтарындағы жұмысшылардың санын анықтаңыз. 
Иіру цехы. Осы цехтағы жұмысшылардың санын анықтау үшін біз 

қабылдаймыз: 
Қалыптау жылдамдығы v, м / мин...............................500 
Иіру машинасының тиімділігі......................................0,9 
Машинадағы иіру орындарының саны..........................100 
Шпулаға орау шамасы g, г............................1000 
Бір шпиндельді S2 қызмет көрсету уақыты, сек.........25 
 
Есептеуді орындау: 
 
Иіру машинасына құюшылар мен орауыштардың тең санынан тұратын 

бригада қызмет көрсеткен кезде бір машинада бір тәулікте жіп өндіріледі: 

100075
2460





nvПр  
 

(4.1) 
 

Мұнда v- қалыптау жылдамдығы, м/мин 
n-иіру машиналарының саны 

 

кгПр 864
100075

9,01002460500





  
 

 
Машиналар орнатылуы керек: 
 

864
mN   

 
(4.2) 

 

2,23
864

20000
N  

 

 
24 машина қабылдаймыз. 
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Бірs1бумасының жұмыс істеу ұзақтығын мына формуламен 
анықтаймыз:  

 

v
Ngs 

1
 

 
(4.3) 

 

минs 150
500

751000
1 


  

 
Тәулігіне бір иіру машинасында шпуль жасалады:  
 

1

6024
s

nШ 


 

 
(4.3) 

 

960
150

1006024



Ш

 

 
(4.3) 

 
Май құюшы бір ұршыққа қызмет көрсетуге 25 сек жұмсаған кезде 

(демалу және бақылау уақытын ескере отырып) бір май құюшы үшін қызмет 
көрсету нормасы Н0 Иіру орнын құрайды: 

2

1
0 s

sН 
 

 
(4.4) 

 

360
25

60150
0 


Н

 

 
(4.5) 

Барлығы 24*100=2400 иіру орындары бар. 
 
Оларға қызмет көрсету үшін жанармай құюшылардың ауысымында 

болу керек: 
 

7
360
2400

с
 

 
(4.4) 

 
дәл сондай орауыштар саны. 
 
 Айналдыру цехы. 
 

Біз келесі бастапқы деректерді қабылдаймыз: 
 
Айналдыру цехы: 
 
Біз келесі бастапқы деректерді қабылдаймыз: 
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140 шпиндельге арналған бұрау машиналарының саны...........190 
Шыбықтардың жалпы саны(190*140).................................26600 
Қаптамадағы орау шамасы g, г..............................1000 
Жіп нөмірі N........................................................75 
Бұралу кезіндегі жылдамдық v, м / мин................................40 
Бір шпиндельді S2 қызмет көрсету уақыты, сек............133 
 
Есептерді орындау: 
 
Бір қаптаманың жұмыс істеу ұзақтығы: 

v
Ngs 

1
 

 
(4.5) 

 

веретенs 848
40

751000
1 


  

 
Бір шпиндельге қызмет көрсетуге 133 сек жұмсалған кезде бір 

бұрау үшін қызмет көрсету нормасы: 
 

32
133

601875
0 


H  

 
 
Бақылау сұрақтары 
1. Өндірістік кәсіпорынның құрылымын сипаттаңыз. 
2. Химиялық-технологиялық процестердің тиімділік критерийлерін 

атаңыз. 
3. Жұмсалған шикізат мөлшерін қандай көрсеткіш көрсетеді? 
4. Өнім шығысы дегеніміз не? 
5. Процестің қарқындылығы неге байланысты? 
6. Өндірісті автоматтандыру мен механикаландыруды арттыру 

қажеттілігінің себебі неде? 
7. Өнімнің сапасын қандай құжаттар анықтайды? 
 
Қосымша әдебиет тізімі 
1. Агарков, А.П. Теория организации. Организация производства: 

Интегрированное: Учебное пособие для бакалавров / А.П. Агарков, Р.С. 
Голов. – М.: Дашков и К, 2018. – 272 c. 

2. Бухалков, М.И. Организация производства и управление 
предприятием: Учебник / М.И. Бухалков. – М.: ИНФРА-М, 2016. – 506 c. 

3. Бухалков, М.И. Организация производства на предприятиях 
машиностроения: Учебник / М.И. Бухалков. – М.: ИНФРА-М, 2018. – 511 c. 
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4. Васильева, И.Н. Организация делопроизводства и персональный 
менеджмент: применение компьютерного тренинга: Учебное пособие / И.Н. 
Васильева, Л.А. Галкина, Д.Б. Григорович, И.Ю. Юртаев. – М.: Вузовский 
учебник, 2017. – 104 c. 

5. Горемыкин В.А. Планирование на предприятии: учеб. пособие / В.А. 
Горемыкин. – М.: Юрайт, 2017. – 704 с. 

6. Горюшкин, А.А. Организация производства: Учебное пособие / Н.И. 
Новицкий, А.А. Горюшкин; Под ред. Н.И. Новицкий. – М.: КноРус, 2017. – 
350 c. 

7.Золотогоров В.Г. Организация производства и управление 
предприятием: учеб. пособие / В.Г. Золотогоров. – Мн.: Книжный дом, 2016. 
– 448 с. 

8. Елисеева, Т.П. Экономический анализ хозяйственной деятельности / 
Т.П. Елисеева. – Минск: Соврем. шк., 2017. – 944 с. 

9. Ермолович, Л.Л. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: 
учеб. пособие / Л.Л. Ермолович. – Минск: Соврем. шк., 2016. – 736 с. 
         10. Шеманаев В.Д. и др. Проектирование хлопкопрядильных 
производств: Учебное пособие /В.Д.Шеманаев, А.К.Ефимова, Ю.В.Павлов, 
А.А.Минофьев - Иваново: ИГТА, 2000.-64с. 

11. Зернов Е. В., Рысева С. Н. Экономика организация и планирование 
производства химических волокон. –М.:Химия, 1974 г. 
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Глоссарий 
 
Химиялық талшықты қалыптау -химиялық талшықты балқыманы 

немесе талшық түзетін полимер ерітіндісін шпиндель саңылаулары арқылы 
алу. 

Химиялық талшықты қалыптастыру жылдамдығы-қабылдау 
құрылғысында қалыптасқан химиялық талшықтың сызықтық жылдамдығы. 

Химиялық талшықты созу–тарту механизмдерінің қозғалыс 
жылдамдығының айырмашылығынан туындаған химиялық талшықты ұзарту. 

Химиялық талшықтарды фильерлік созу-фильер мен бірінші 
қабылдағыш немесе тежеуіш механизм арасындағы қалыптау процесінде 
химиялық талшықтарды тарту. 

Химиялық талшықтарды бағдарлы созу- қоректендіруші және 
қабылдаушы механизмдердің жылдамдық айырмашылығынан туындайтын 
қалыптасқан химиялық талшықтарды қосымша тарту. 

Химиялық талшықтарды жуу-төмен молекулалы қосылыстарды 
сумен экстракциялау немесе химиялық талшықтарды Органикалық 
еріткіштер мен бөгде заттардан жуу. 

Химиялық талшықты антистатикалық өңдеу-статикалық электрді 
төмендету үшін Химиялық талшықты антистатикалық препараттармен өңдеу. 

Химиялық талшықтарды майлау - химиялық талшықтарды тоқыма-
қосалқы заттармен өңдеу. 

Химиялық жіптің бұралуы-бұралу арқылы химиялық жіптің 
ықшамдылығы мен сыртқы түрін беру. 

Химиялық жіпті жаңарту - бірдей ұзындықтағы параллель 
орналасқан химиялық жіптердің белгіленген санын арнайы қаптамаға топтау. 

Химиялық жіптің трощениясы-екі немесе одан да көп химиялық 
жіптерді бір-біріне бұрамай қосу. 

Химиялық жіпті термофиксациялау-берілген қасиеттерді беру үшін 
химиялық жіпті термиялық немесе термиялық ылғалмен өңдеу. 

Химиялық жіпті текстуралау-химиялық жіпке созылғыштық пен 
серпімді созылғыштық беру. 

Химиялық жіпті пневмо жалғау-қарапайым химиялық жіптерді 
аэродинамикалық өңдеу арқылы араластыру арқылы химиялық жіпке 
ықшамдылық беру. 

Химиялық жгутты гофрлеу-арнайы өңдеу жолымен химиялық 
жгутты ширату. 

Химиялық талшықтарды штапельдеу-химиялық талшықтарды кесу 
немесе жырту. 

Химиялық талшық-табиғи, синтетикалық полимерлерден немесе 
бейорганикалық заттардан өндірістік процесс нәтижесінде алынатын талшық 

Ұзартылған химиялық талшық-бұл ось бойымен құрылым 
элементтерінің бағыты бар химиялық талшық. 
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Ыстыққа төзімді химиялық талшық-өзінің бастапқы құрылымында 
тұтанусыз және жоғары температураға дейін қызған жабық жылу көзінің 
әсеріне төтеп бере алатын химиялық талшық. 

Отқа төзімді химиялық талшық-бастапқы құрылымында ашық 
оттың әсеріне төтеп бере алатын химиялық талшық. 

Ағартылған химиялық талшық-ағартқыш заттарды қолдану арқылы 
алынған химиялық талшық. 

Термостабилизацияланған химиялық талшық-құрамында 
термостабилизаторы бар, оның жоғары температураға төзімділігін 
арттыратын химиялық талшық. 

Шөгетін химиялық талшық-өңдеу процесінде сызықтық өлшемдерді 
азайту мүмкіндігі бар химиялық талшық. 

Тіркелген химиялық талшық-термиялық әсер ету немесе арнайы 
өңдеудің басқа да түрлері арқылы тіркелген құрылымы және/немесе құрамы 
бар химиялық талшық 

Штапельді химиялық талшық-ұзындығы шектеулі химиялық 
талшық. 

Химиялық жгут-ширатпастан жалғанған және кесуге немесе жыртуға 
арналған қарапайым химиялық жіптердің үлкен санының жиынтығы 

Химиялық флагелла-бұйымдарды тікелей өндіруге арналған, 
бұралмай қосылған қарапайым химиялық жіптердің үлкен санының 
жиынтығы. 

Поликонденсация-қарапайым заттардың бөлінуімен бірге жүретін 
төмен молекулалы бастапқы қосылыстардан жоғары молекулалық 
қосылыстың түзілуі. 

Полимеризация-бастапқы төмен молекулалы қосылыстың 
молекулаларын қосу механизмі арқылы өтетін және қарапайым заттардың 
шығарылуымен бірге жүрмейтін жоғары молекулалы қосылыстың түзілуі. 

Этерификация-қарапайым заттардың бөлінуімен қатар жүретін төмен 
молекулалы бастапқы қосылыстардан эфирдің түзілуі. 

Переэтерификация-эфирлер арасындағы алмасу реакциясы. 
Термостабилизатор-полимерді термиялық және термоқышқылды 

ыдыраудан қорғайтын зат. 
Жарық тұрақтандырғыш-полимерді жарық пен тотығу бұзылуынан 

қорғайтын зат. 
Бояғыш-полимерге немесе талшыққа түс беретін зат. 
Модификатор-полимердің немесе талшықтың қасиеттерін өзгертуге 

бағытталған зат. 
Капролактам-лакгам-аминокапрон қышқылы. 
Капролактамның полиамидтенуі-полимерлеу және поликонденсация 

механизмдері бойынша өтетін капролактамнан поли- -капроамидтің 
(полиамид 6) түзілуі. 

Капролактамды гидролитикалық полиамидтеу-гидролитикалық 
агенттердің, негізінен судың қатысуымен капролактамды полиамидтеу. 
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Поли- -капроамид-капролактамды полиамидтеу арқылы алынған 
жоғары молекулалық қосылыс. 

Поли-капроамидтің олигомерлері-гомологиялық қатардың төмен 
мүшелері поли-капроамидтің гомологиялық қатарының төмен мүшелері. 

Поли- -капроамидтің төмен молекулалы қосылыстары-
капролактам реакциясына енбеген қосылыстар мен поли- -капроамидтің 
олигомерлері. 

Суда еритін төмен молекулалы қосылыстар поли- -капроамид-
капролактам мен төмен молекулалы олигомерлі суда еритін фракцияны 
қамтитын төмен молекулалы қосылыстар поли- -капроамид. 

Поли- -капроамидтің демономеризациясы - поли- -капроамидтің 
балқымасынан төмен молекулалы қосылыстар алу. 

Поли- -капроамидті деполиамдандыру - әртүрлі факторлардың 
әсерінен поли-s-капроамидті макромолекулалардың ұзындығын азайту. 

Полиамидиро ваннасына дейін поли- -капроамид - қосымша 
полимерлеу нәтижесінде поли- -капроамидтің молекулалық массасын 
ұлғайту 

Балқытылған поли- -капроамидті құю - балқытылған поли-£-
капроамидті таспа немесе тамыр түрінде өнім алу үшін, содан кейін ауада 
немесе суда салқындату үшін құю арқылы басу. 

Поли- -капроамидті түйіршіктеу - әрі қарай өңдеуге және 
тасымалдауға ыңғайлы болу үшін поли- -капроамидті таспаны немесе 
тамырды ұсақтау. 

Поли- -капроамид түйіршігі - геометриялық мөлшерлер 
белгіленгенге дейін поли- -капроамид таспасын немесе тамырын ұсақтау 
өнімі 

Поли- -капроамидтің төмен молекулалы қосылыстарын сумен 
экстракциялау-ыстық сумен өңдеу арқылы суда еритін төмен молекулалы 
қосылыстардың поли-капроамид түйіршігінен алу. 

Полиамидті талшықты сумен өңдеу-бір мезгілде термофиксациямен 
қатар жүретін төмен молекулалы қосылыстарды сумен экстракциялау 

Капролактамды регенерациялау - Өндіріс қалдықтарын: 
экстракциялық суларды, кондициялық емес поли- - капроамидті және 
талшықтарды олардан капролактам бөлу мақсатында қайта өңдеу. 

Терефталь қышқылы ТФК-1, 4-бензолдикарбон қышқылы. 
Диметилтерефталат ДМТ-терефтал қышқылының диметидті эфирі. 
ДГТ-ди-Дигликольтерефталат-пол иэтилентефталат синтезі кезінде 

аралық өнім болып табылатын терефтал қышқылының оксиэтил эфирі. 
Диметилтерефталатты этиленгликольмен переэтерификациялау-

метанол бөле отырып, диметилтерефталат пен этиленгликольден 
дигликольтерефталаттың түзілуі. 

Поликонденсация олигомеров - білім полиэтилентерефталат бірі 
олигомеров свыделением этиленгликоль және су. 
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Полиэтилентерефталаттың дополиконденсациясы-полиэтиленте-
рефталаттың молекулалық массасын оны балқымада немесе инертті газдың 
вакуумындағы қатты фазада қыздыру арқылы арттыру. 

Метанол мен этиленгликольді қалпына келтіру-метил спирті мен 
этиленгликоль қоспасын бөлу және мономерлерді тазарту. 

Мерсеризациялық сілті-18-60 °С температурада 17,5-тен 20% - ға 
дейінгі салмақтық үлесі бар күйдіргіш натрдың сулы ерітіндісі. 

Мерсеризация модулі-каустикалық натрий сулы ерітіндісі көлемінің 
целлюлоза массасына қатынасы. 

Целлюлозаны мерсеризациялау - целлюлозаны күйдіргіш натрдің 
Сулы ерітіндісімен өңдеу. 

Сілтілі целлюлоза - целлюлозаның каустикалық натриймен 
әрекеттесуінің өнімі. 

Сілтілік целлюлозаны сығу дәрежесі-сығымдалған сілтілік 
целлюлоза массасының бастапқы целлюлозаның массасына қатынасы 

Нығайтқыш сілті-күйдіргіш натрдың берілген концентрациясына қол 
жеткізу және оны ұстап тұру үшін қолданылатын күйдіргіш натрдың сулы 
ерітіндісі. 

Сығу сілтісі-сілті целлюлозасын сығу кезінде бөлінетін күйдіргіш 
натрдың сулы ерітіндісі 

Диализ қысып түзету сілтілер - тазалау қысып түзету сілтілер жылғы 
гемицеллюлоз көмегімен полупроницаемой қалқалар. 

Регенерацияланған сілті-сығу сілті диализінен кейін алынатын 
күйдіргіш натрдың сулы ерітіндісі 

Сілтілі целлюлозаның алдын - ала пісіп жетілуі-уақыт өте келе 
пайда болатын сілтілі целлюлозаның тотығу ыдырау процесі. 

Вискоза талшығы-вискоза әдісімен алынған целлюлозадан жасалған 
талшық. 

Жоғары модульді вискоза талшығы - модификацияланған вискоза 
әдісімен алынған вискоза талшығы. 
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