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АЛҒЫСӨЗ 
 
 

Болатты оттегі конвертерлерінде балқыту оны өндірудің ең кең 
таралған және үдемелі тәсілі болып табылады. Бұл агрегаттардың жоғары 
өнімділігіне, олардың дизайнының салыстырмалы түрде 
қарапайымдылығына, процестерді автоматтандырудың жоғары деңгейіне, 
балқыту технологиясының икемділігіне байланысты. Мұның өзі шөмішпен 
өңдеумен және үздіксіз құюмен бірге әртүрлі сұрыптағы сапалы болатты 
алуға мүмкіндік береді. 

Болат балқыту кең температура ауқымында болат балқыту 
қондырғысында жүретін физика-химиялық және жылулық процестерінің 
күрделі кешені болып есептеледі. Сабақтас салаларда жұмыс істейтін 
кәсіпқойлар мен мамандар үшін осы процестер мен олардың өзара 
байланысын дұрыс түсіну қажет. 

Өндірістік тәжірибеде материалдардың әртүрлілігі, олардың құрамы 
мен температурасының өзгермеуі, жеткіліксіз және кей кездері қате ақпарат 
болатты балқыту технологиясының параметрлерін жүйелі түрде реттеуді 
қажет етеді. Сонымен қатар, балқыту технологиясы дегеніміз сұйық металды 
белгілі бір параметрлермен алу үшін белгілі бір ретпен және комбинацияда 
орындалатын әртүрлі операциялардың, әдістер мен тәсілдердің жиынтығын 
білдіреді. 

Конвертерлік процестер болатты балқыту технологиясын, оның 
міндеттері мен шешу әдістерін қарапайым түрде жүзеге асырады. 
Практикалық тәжірибе болмаған жағдайда технологияның параметрлерін 
процестің әртүрлі математикалық модельдерін қолдана отырып есептеу 
арқылы орнатуға болады. 

Есептеулердің көлемі мен әдістері тапсырманың күрделілік деңгейімен 
анықталады. Мамандарды кәсіби даярлаудың бастапқы кезеңінде болат 
балқыту технологиясының параметрлерін кезең-кезеңімен қолмен есептеудің 
қарапайым мысалдары қабылданған іс-әрекеттердің орындылығын түсіндіре 
отырып, болат балқыту өндірісінің негіздерін түсінудің бастапқы негізі бола 
алады. 
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сипаттамалары, олардың адам ағзасына әсер ету ерекшеліктері және оларды 
бақылау әдістері; машиналарды, жабдықтар мен механизмдерді қауіпсіз 
пайдалануды қамтамасыз ету құралдары мен тәсілдері қаралады. 

Жасанды және табиғи жарықтандыруды жеңілдетілген есептеу әдісі, 
сондай-ақ сулы өрт сөндіру қондырғысын есептеу әдісі келтірілген. 
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Осы модульді оқығаннан кейін студенттер: 
 
1. Еңбекті қорғаудың жалпы мәселелерін меңгереді. 
2. Өндірістік жарақаттану және кәсіби аурулар мәселелерін меңгереді. 
3. Жұмыс орнындағы қауіпсіздік ережелерін біледі. 
4. Өндірістің ерекшелігін біледі. 
 

 
1.1-тарау Жабдықтарды техникалық пайдалану және қызмет 

көрсету қағидалары және еңбекті қорғау, өндірістік санитария және 
жұмыс персоналының өртке қарсы қорғау нормалары. 

 
Барлық технологиялық операцияларды орындау «Болат балқыту 

өндірісіндегі қауіпсіздік қағидаларына» сәйкес жүргізіледі. 
Өз бетінше жұмыс істеуге 18 жастан асқан, оқытылған, мамандық және 

қауіпсіздік техникасы бойынша нұсқамадан және білімін тексеруден өткен 
адамдар жіберіледі [1]. 

Жұмысты осы нұсқаулыққа сәйкес орындайтын персонал Қазақстан 
Республикасының Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау туралы заңын, 
сондай-ақ: 
- «АрселорМиттал Теміртау» АҚ-да жұмыс істейтіндерге арналған еңбек 
қауіпсіздігі мен еңбекті қорғау жөніндегі жалпы нұсқаулықты (ЕҚЕҚН 140-
01); 
- «АрселорМиттал Теміртау» АҚ барлық бөлімшелерінің басшы 
қызметкерлері мен қызметшілерін бақылау және олардың қауіпсіздік 
техникасы бойынша жұмысын бағалау жүйесі туралы еңбекті қорғау 
жөніндегі ережені» (ЕҚЕ 0140-20); 
- «Жұмысшыларды, аға жұмысшыларды, звеношыларды және бригадирлерді 
бақылау жүйесі туралы еңбекті қорғау жөніндегі ережені» (ЕҚЕ 0140-19); 
- Металлургия өнеркәсібінің кәсіпорындары мен ұйымдарына арналған 
қауіпсіздіктің жалпы қағидаларын (ҚЖҚ-87); 
- Болат балқыту өндірісіндегі өнеркәсіптік қауіпсіздік талаптарын (2008 
жылғы 25 шілдедегі): 
- Өнеркәсіптік қауіпсіздік талаптарын. Ауаны бөлу өнімдерін өндіру және 
тұтыну (2010 жылғы 7 қазандағы); 
- Конвертерлік цех конвертерін жүктеу операторына арналған қауіпсіздік 
және еңбекті қорғау жөніндегі нұсқаулықты (ЕҚЕҚН 005-11) басшылыққа 
алуы тиіс. 

 
1.1.1-тақырып Қауіпті және зиянды өндірістік факторлар 
 
Конвертерлік өндірістің қауіпті және зиянды өндірістік факторларын 

талдау. 
Еңбек жағдайлары зиянды және қауіпті өндірістік факторларға 

бөлінеді. 
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Конвертерлік бөлімшедегі негізгі зиянды өндірістік факторлар: 
- технологиялық жабдықтан, балқытылған металдан және қождан жылу 

бөлу; 
- металл сынықтарын үйіп, конвертерге шойынды құю кезінде, 

конвертерді үрлегенде және жөнделген конверторлардың қаптамасын кептіру 
кезінде пайда болатын газдардың бөлінуі; 

- сусымалы материалдарды конвертерге тасымалдау кезінде, металл 
сынықтарын толтыру және конвертерге шойынды құю кезінде, конвертерді 
үрлеу, конвертерге шойынды құю, конвертерден балқытпа мен қожды төгу 
кезінде пайда болатын шаңдардың бөлінуі; 

- өндірістік шу және діріл (конвертердің қаптамасын сындыру 
машинасы, қож тасығышты, болат тасығышты басқару бекеті, электр-көпірлі 
крандар, болат тасығыш пен қож тасығыштың қозғалысы кезінде қосылатын 
дыбыс сиренасы); 

- технологиялық процесте қолданылатын жарылғыш және улы газдар. 
- адамның жағдайын анықтайтын және еңбек қауіпсіздігіне, 

өнімділігіне және сапасына айтарлықтай әсер ететін психофизикалық фактор. 
Конвертер цехында артық жылу мөлшерінің көп болуына байланысты 

жылдың жылы кезеңінде ауа температурасының айтарлықтай жоғарылауы 
байқалады [2]. 

Сәулелі энергияның адамға әсері инфрақызыл сәулеленудің 
қарқындылығымен бағаланады. Қыздырудың оңтайлы деңгейі ретінде 1,25 
МДж/(м2с) қабылданады. Адам осындай қарқындылықты оңай қабылдайды. 
Жылудың көп бөлінуі аймақтың микроклиматын нашарлатып, 
жұмысшыларға теріс әсер етеді: тері анализаторының импульсивтілігі 
артады, орталық жүйке жүйесінің бақылауымен дененің жылу реттеу кернеуі 
артады, жүрек-тамыр және тыныс алу жүйелері жоғары жүктемелерге 
жұмылдырылады. Жылудың әсерінен жағымсыз әсерлер пайда болады. 
Мұндай жағдайларда өнімділік төмендейді, 

Ыстық кәсіптің жұмысшылары 38 - 50 МДж/(м2с) жететін өте 
қарқынды сәулеленуге ұшырайды. 

Балқыту аймағында жылу сәулеленуінен және артық жылудан қорғау 
мақсатында шағылысатын экрандар қолданылады. 

Экрандау - жылу радиациясынан қорғаудың ең кең таралған және 
тиімді әдісі. Экрандар сәулелі жылу көздерін оқшаулау, жұмыс 
орындарындағы сәулеленуді азайту, жұмыс орнын қоршаған беттердің 
температурасын төмендету үшін қолданылады. Әрекет қағидаты бойынша 
экрандар жылу шағылыстыратын, жылу сіңіретін, жылу шығаратын болып 
бөлінеді. Мұндай бөлу белгілі бір дәрежеде шартты сипатқа ие, өйткені әр 
экран жылуды шағылыстыруға, сіңіруге және шығаруға қабілетті. Экранды 
белгілі бір топқа жатқызу оның қабілеттерінің қайсысы айқын болатынына 
байланысты. Конструкциясы және технологиялық процесті бақылау 
мүмкіндігі бойынша экрандарды үш топқа бөлуге болады: 

- күңгірт. Жылу шағылыстыратын экрандарға арналған материал - бұл 
тасымалдаушы материалға (картон, асбест, тор) бекітілген алюминий, ақ 
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қалайы, алюминий фольга. Шағылыстырғыш экрандардың артықшылықтары 
- жоғары тиімділік, аз салмақ, үнемділік; кемшіліктері – жоғары 
температураға, механикалық кернеуге төзімсіздік, шаң мен тотығу кезінде 
тиімділіктің нашарлауы. 

- жартылай мөлдір. Жылу сіңіретін экрандарға металл торлар (ұяшық 
өлшемі 3-3, 5 мм), тізбекті перделер, болат тормен қатайтылған әйнек кіреді. 
Бұл экрандар тиімділігі жағынан күңгірт экрандардан төмен; 

- мөлдір. Жылу сіңіретін экрандар үшін әртүрлі әйнектер (силикат, 
органикалық, кварц), түссіз немесе толықтай боялған, әйнекке құйылған 
жұқа металл пленкалар қолданылады. 

ОКЦ болатты үздіксіз құю учаскесінде болатты құю кезінде жұмыс 
істейтін персоналдың ағзасына әсер ететін зиянды өндірістік факторлар 
пайда болады. Мұндай факторларға өндірістік бөлмеге шаң мен газдың 
шығуы жатады. 

Конвертер цехында пайдаланылатын газдар: 
- Оттегі; 
- Кокс газы - көміртегі тотығының, көміртегі қос тотығының, азоттың, 

метанның, сутектің, оттегінің, ауыр көмірсутектің қоспасы; 
- Конвертерлік газ - көміртегі тотығы, көміртегі қос тотығы, азот, 

сутегі оттегі қоспасы; 
- Аргон; 
- Пропан 

 Конвертерлік газдардың адам ағзасына әсері: 
Денедегі улы заттардың әсерінен болатын бұзылулардың дәрежесі мен 

сипаты концентрацияға, әсер ету ұзақтығына, олардың ағзаға ену жолдарына, 
қоршаған ортаның температурасына, дененің күйіне және басқа да 
факторларға байланысты. 

Шу мен діріл адам ағзасына зиянды әсер етеді. Шамадан тыс шу 
жабдықтың қуатын арттыруға мүмкіндік бермейді. 

Шудың негізгі көздері: технологиялық жабдықтар, көлік құралдары, 
желдету жүйесі. 

Шу мен дірілден қорғау үшін мыналарды қолдану керек: 
- Шу мен дірілге қарсы күресетін техникалық құралдар (жұмыс 

көзіндегі машина шуын азайту; жұмыс орындарындағы дыбыс қысымының 
деңгейі рұқсат етілген деңгейден аспайтын технологиялық процестерді 
пайдалану); 

- Шулы машиналарды қашықтан басқаруды қолдану; 
- МЕМСТ 12.4.275-2014 бойынша жеке қорғаныс құралдарын қолдану. 
Жылжымалы жабдықтар – көпір крандары, қоқыс тастайтын 

машиналар, болат және қож тасығыштар, сынама алуға арналған арбалар, 
темір жол локомотивтері мен вагондар, конвертерлерді, шөміштерді жөндеу 
кезінде пайдаланылатын машиналар және т. б. үнемі қауіп төндіреді. 

Крандармен тасымалданатын жүктердің биіктігінде ықтимал құлау 
аймағында болуға жол берілмейді, сұйық металы бар шөміштерді 
тасымалдау кезінде ерекше қауіп туындайды. 
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 1.1.2-тақырып Еңбек жағдайлары мен өндірістік жарақат алу 
қаупінің сипаттамасы 
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оқиғаның уақыты мен орны туралы деректер (айы, күні, ауысымы, жұмыс 
күнінің сағаты) зерттеледі [4]. 

Жарақаттану туралы мәліметтер жинау бойынша іс-шаралар жүйесінің 
сипаттамасы мынадай тәртіпті қамтиды: 

- жазатайым оқиға орын алған комбинат цехтарынан комбинат 
диспетчеріне хабар келіп түседі, ол телефон байланысы арқылы комбинат 
басшылығын, ЕҚ және ҚТ, еңбек жөніндегі уәкілетті мемлекеттік органның 
аумақтық бөлімшесінің өкілін, Қарағанды облысы бойынша ТЖ және ӨҚ 
мемлекеттік бақылау басқармасының химия және металлургия 
өнеркәсібіндегі бақылау бөлімін оқиға туралы хабардар етеді. 

Бұдан басқа: 
- комбинаттың еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы бөліміне 

күн сайын телефон арқылы қалалық ауруханадан,  жарақаттармен және 
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қаланың жарақат пунктінен жұмысқа барар жолдағы (жұмыстан) өндірістік 
жарақаттармен алғашқы барлық өтініштер туралы мәліметтер келіп түседі); 

- күн сайын комбинаттың жедел жәрдем қызметі ЕҚБ және ТБ-ға 
комбинат бойынша барлық шақырулар туралы хабарлайды; 

- апта сайын ЕҚБ және ТБ өкілі өткен аптада ауруханада және 
жарақат пунктінде жарақаттану бойынша салыстырып тексеру жүргізеді. 

Жарақаттанудың барлық жағдайлары ҚР Еңбек кодексіне сәйкес 
тіркеледі, арнайы журналда тіркеледі, Н-1, Н-2 нысанындағы тиісті актілер, 
арнайы тексеру актілері рәсімделеді. 

Жарақаттанудың барлық жағдайлары факторлар, себептер, тәжірибе, 
жас, уақыт бойынша талданады. Жарақаттану бойынша есептер жасалып, 
тиісті органдарға мақсаты бойынша жіберіледі. 

Осы жабдыққа тікелей қызмет көрсететін өндірістік персонал әрбір 
апат немесе апаттық жағдай туралы шеберге, ауысым бастығына немесе цех 
диспетчеріне хабарлайды, ал олар болған жағдай туралы цех басшылығына 
және комбинат диспетчеріне хабарлайды. Цех басшылығы болған апат 
туралы бас маманға, өндіріс жөніндегі директорға және бас директорға 
хабарлайды [5]. 

1,2-санаттағы апаттар туралы өндірістік бөлім қазан-газ қадағалау 
объектілерінде Қарағанды облысы бойынша ТЖ және ӨБ мемлекеттік 
бақылау басқармасының химия және металлургия өнеркәсібіндегі бақылау 
бөліміне хабарлайды. Аварияларды есепке алу және тергеп-тексеру 
«АрселорМиттал Теміртау «АҚ цехтары мен өндірістеріндегі өндірістік 
ақауларды тергеп-тексеру және есепке алу тәртібі туралы нұсқаулыққа» 
сәйкес жүргізіледі.  

«АрселорМиттал Теміртау» металлургия комбинатында 2018 жылдың 
10 қарашасында кешке ірі апат орын алды, конвертерлік цех пен әктасты 
күйдіру цехы арасындағы ауданда құбыр желісі жарылды. Апаттан және газ 
құбыры жанғаннан кейін «АрселорМиттал Теміртау» АҚ металлургиялық 
комбинатының аумағында бірнеше цехтың жұмысы тоқтатылды. Көпірлі 
кранның құлауымен конвертерлік цех ғимаратының конструкциялары 
зақымдалды. Дайындамаларды үздіксіз құю машинасы зақымдалды (ДМЛЗ-
2), ДМЛЗ-3-те су дайындау қондырғысы бүлінді. Ілеспе құбырлар (су, бу, 
газ), кәбіл өнімдері бүлінді. 

2018 жылғы 9 сәуірде «АрселорМиттал Теміртау» АҚ металлургия 
комбинатының конвертерлік цехында жұмыс орнында жұмысшы қаза тапты. 
2-дайындамаларды үздіксіз құю машинасының конвертерлік цехында 
жазатайым оқиға болып, компания қызметкері қаза тапты. Ауыр жабдықты 
автокран көтеріп, бірақ ол жерге құлап, жұмысшыны жарақаттады. 
Қауіпсіздік техникасын кім бұзғанын комиссия анықтап жатыр. Өнеркәсіптік 
объектідегі өндірістік жарақаттану жылдар бойынша 1.1-кестеде көрсетілген.  
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1.1-кесте - Өнеркәсіптік объектідегі жарақаттану және апат жағдайлары 
туралы мәліметтер 
№ 
р/
с 

Көрсеткіштерд
ің атауы 

Оқиғала
р саны 

Зардап 
шеккендерді

ң саны  

Қаза 
болғандарды

ң саны 

Негізгі 
себептерді 

қысқаша талдау  
1 2 3 4 5 6 
1. Өндірістік 

жарақаттану 
2013 ж. 
2014 ж. 
2015 ж. 
2016 ж. 
2017 ж. 

 
 
1 
2 
3 
2 
3 

 
 

1 
2 
3 
2 
3 

 
 
- 
- 
- 
1 
- 

ҚТ және ЕҚ 
бойынша 

нұсқаулықтарды
ң бұзылуы, 

өрескел жеке 
абайсыздық, 
жұмыстың 

қанағаттанғысыз 
ұйымдастырылу

ы, ИТҚ 
тарапынан 

нашар бақылау. 
2. Апаттар  

2013 ж. 
2014 ж. 
2015 ж. 
2016 ж. 
2017 ж. 

 
12 
11 
14 
8 
5 

 
- 
- 
- 
- 
- 

 Әлсіз өндірістік 
және 

технологиялық 
тәртіп 

3. Өрттер 
2013 ж. 
2014 ж. 
2015 ж. 
2016 ж. 
2017 ж. 

 
1 
1 
1 
1 
- 

 
1 
- 
- 
- 
- 

 Электр жабдығы 
жұмысындағы 
ақаулар (қысқа 

тұйықталу) 

 
«АрселорМиттал Теміртау» цехында жарылыс салдарынан бір 

жұмысшы зардап шегіп, компанияның конвертерлік цехында газ-ауа қоспасы 
жарылды. 40 жастағы өрт сөндіруші күйік алып, Мақажанов атындағы 
травматология және ортопедия орталығына жатқызылды. Ауруханада ер 
адамның 2 және 3-дәрежелі күйік алғанын, денесінің 55% күйіп қалғанын 
айтты.  

Өткен 2018 жылы болат балқыту учаскесінде, сынама алу арбасында 
температураны өлшеу кезінде арасына 2 апта салып 2 қызметкер өртенді. 2 
және 3-дәрежелі күйік алды. 
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1.1.3-тақырып Еңбекті қорғау бойынша жұмысты ұйымдастыру 
 

Конвертерлік цехтың персоналы Қазақстан Республикасының Еңбек 
кодексін, сондай-ақ: 

- «АрселорМиттал Теміртау» АҚ-да жұмыс істейтіндерге арналған 
еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғау жөніндегі жалпы нұсқаулықты (ЕҚЕҚН 
140-01); 

- «АрселорМиттал Теміртау» АҚ барлық бөлімшелерінің басшы 
қызметкерлері мен қызметшілерін бақылау және олардың қауіпсіздік 
техникасы бойынша жұмысын бағалау жүйесі туралы еңбекті қорғау 
жөніндегі ережені» (ЕҚЕ 0140-20); 

- Металлургия өнеркәсібі ұйымдарына арналған жалпы қауіпсіздік 
қағидаларын; 

- Болат балқыту өндірісіндегі өнеркәсіптік қауіпсіздік талаптарын; 
- Өнеркәсіптік қауіпсіздік талаптарын. Ауаны тарату өнімдерін өндіру 

және тұтыну; 
- Конвертерлік цехті жүктеу операторына арналған қауіпсіздік және 

еңбекті қорғау жөніндегі нұсқаулықты. ЕҚЕҚН 005-11; 
- Болат балқытушы мен оның көмекшісіне арналған еңбек қауіпсіздігі 

және еңбекті қорғау жөніндегі нұсқаулықты басшылыққа алуы тиіс. (ЕҚЕҚН 
005-05); 

 
1.2-кесте - Өнеркәсіптік объектідегі қауіпсіздікті бақылау жүйесі 
№ 
р/с 

Қызметтердің атауы  Саны Адам саны  
(адам) 

1. Техникалық қадағалау: 
- жүк көтергіш механизмдерді 
пайдалануды қадағалау бюросы; 
- ОГЭ қазан-бақылау бюросы; 
- ОГЭ электр жабдықтарын пайдалану 
бюросы; 
- т.ж. көлігі ДҚ бойынша тексеру 
қызметі; 
- Автокөліктің ҚҚБ және ҚТ; 
- ҚОБ және ҚТ  

 
 
1 
1 
 
1 
1 
1 
1 

 
 

1 
1 
 

1 
1 
1 
1 

2. Қауіпсіздік техникасы 6 6 
3. Апатқа қарсы күштер 1 7 
4. Өртке қарсы қызмет  2 5 
5. Апаттық-құтқару жасақтары 4 59 

  
- Миксерлік конвертер цехына арналған қауіпсіздік және еңбекті қорғау 

жөніндегі нұсқаулықты басшылыққа алуы тиіс. (ЕҚЕҚН 005-13). 
Болатты балқыту жөніндегі процесті жүргізу кезінде жұмыстарды 

ұйымдастыру және орындау жауапкершілігі: бірінші қайта бөлу жөніндегі 
атқарушы директордың орынбасарына; цех бастығына; цех бастығының 



15  

1.1.3-тақырып Еңбекті қорғау бойынша жұмысты ұйымдастыру 
 

Конвертерлік цехтың персоналы Қазақстан Республикасының Еңбек 
кодексін, сондай-ақ: 

- «АрселорМиттал Теміртау» АҚ-да жұмыс істейтіндерге арналған 
еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғау жөніндегі жалпы нұсқаулықты (ЕҚЕҚН 
140-01); 

- «АрселорМиттал Теміртау» АҚ барлық бөлімшелерінің басшы 
қызметкерлері мен қызметшілерін бақылау және олардың қауіпсіздік 
техникасы бойынша жұмысын бағалау жүйесі туралы еңбекті қорғау 
жөніндегі ережені» (ЕҚЕ 0140-20); 

- Металлургия өнеркәсібі ұйымдарына арналған жалпы қауіпсіздік 
қағидаларын; 

- Болат балқыту өндірісіндегі өнеркәсіптік қауіпсіздік талаптарын; 
- Өнеркәсіптік қауіпсіздік талаптарын. Ауаны тарату өнімдерін өндіру 

және тұтыну; 
- Конвертерлік цехті жүктеу операторына арналған қауіпсіздік және 

еңбекті қорғау жөніндегі нұсқаулықты. ЕҚЕҚН 005-11; 
- Болат балқытушы мен оның көмекшісіне арналған еңбек қауіпсіздігі 

және еңбекті қорғау жөніндегі нұсқаулықты басшылыққа алуы тиіс. (ЕҚЕҚН 
005-05); 

 
1.2-кесте - Өнеркәсіптік объектідегі қауіпсіздікті бақылау жүйесі 
№ 
р/с 

Қызметтердің атауы  Саны Адам саны  
(адам) 

1. Техникалық қадағалау: 
- жүк көтергіш механизмдерді 
пайдалануды қадағалау бюросы; 
- ОГЭ қазан-бақылау бюросы; 
- ОГЭ электр жабдықтарын пайдалану 
бюросы; 
- т.ж. көлігі ДҚ бойынша тексеру 
қызметі; 
- Автокөліктің ҚҚБ және ҚТ; 
- ҚОБ және ҚТ  

 
 
1 
1 
 
1 
1 
1 
1 

 
 

1 
1 
 

1 
1 
1 
1 

2. Қауіпсіздік техникасы 6 6 
3. Апатқа қарсы күштер 1 7 
4. Өртке қарсы қызмет  2 5 
5. Апаттық-құтқару жасақтары 4 59 

  
- Миксерлік конвертер цехына арналған қауіпсіздік және еңбекті қорғау 

жөніндегі нұсқаулықты басшылыққа алуы тиіс. (ЕҚЕҚН 005-13). 
Болатты балқыту жөніндегі процесті жүргізу кезінде жұмыстарды 

ұйымдастыру және орындау жауапкершілігі: бірінші қайта бөлу жөніндегі 
атқарушы директордың орынбасарына; цех бастығына; цех бастығының 

  

технология жөніндегі орынбасарына; ауысым бастығына; өндіріс шеберіне; 
миксершіге; жүктеу операторына; болат балқытушыға жүктеледі; 1.2-кестені 
қараңыз. 

 
1.1.4-тақырып Өнеркәсіптік санитария 

 
Ыстық жұмыс учаскесіндегі конвертерді жүктеу операторының жұмыс 

орнындағы метеожағдайлар: 
Шаңдану мг/м2 ШЖК факт-4/31, 8 
Шу, ДБ ПДУ 80/факт -80/83 
Діріл, ДБ ПДУ 92 / факт - 92/65 
Температура 0С қыс 17/4, 2 жаз 27/32, 4 
Жылу сәулеленуі DН=140 Вт/м2-1054,4  
Ауа қозғалысының жылдамдығы ДН=0,3 -0,4 м/с-0,79 м/с 
Салыстырмалы ылғалдылығы 26,1%  
Жарықтандыру 75/29 лк 
 
Цех бөлімшелеріндегі жарықтандыру әркелкі және көзге көрінбейтін 

жарық көзінен жарық түспейтін заттарға қараған кезде бейімделуге оңай. 
Көрнекі кернеуді азайту үшін фон жарығы флуоресцентті лампалар 

үшін 200 лк немесе одан да көп, ал қыздыру лампалары үшін кемінде 75 лк 
болады. Көзге қатты түсетін жарықтан, сондай-ақ инфрақызыл және 
ультракүлгін сәулелерден қорғау үшін жұмысшыларға көк кобальт әйнегінен 
жасалған жарық сүзгілері беріледі. 

Өндірістік үй-жайларды ішкі жарықтандыру үшін мынадай шамдар 
қолданылады: 

- тікелей және шашыраңқы жарық қыздыру шамдары; 
- люминесцентті, күндізгі жарық шамдары (КШ), ақ жарық (АШ), 

көгілдір жарық (КЖ) шамдары; 
- түзетілген түсі және жоғары жарық қайтарымы бар сынапты 

люминесцентті (ДРЛ) доғалы шамдар қолданылады. 
Цехтың сыртқы аумағы жарық түсіретін прожекторлармен және ксенон 

шамдарымен жарықтандырылады. Прожекторлар, әдетте, цехқа қызмет 
көрсететін локомотив жүргізушілерінің көзіне түсіп, мазаларын алмау үшін 
үшін өндірістік ғимараттың төбесіне орнатылады. 

Жеткіліксіз жарықтандырудың адам ағзасына әсері 
Біріншіден, жарықтандыру адамның оптикалық жүйке жүйесіне қатты 

әсер етеді, ол арқылы біз әлем туралы барлық ақпараттың 90-ын аламыз. 
Жарықтың жеткіліксіз деңгейі көздің бұлшық еттерінің тез шаршауына, 
жалпы ұйқышылдыққа, бас ауруы мен мигренге әкеледі [6]. 

Бөлмедегі жайлы жарықтандыру еңбек қауіпсіздігі тұрғысынан өте 
маңызды көрсеткіш болып табылады. Кәсіпорындардағы жазатайым 
оқиғалардың көпшілігі көбінесе жарықтандыру нормаларын сақтамау 
салдарынан болады. Нашар жарықтандыру мынадай жағымсыз салдарға 
әкеледі: 
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- заттарды тану қиындығына байланысты жұмысшылар денсаулығына 
зиян келтіретін қателіктер жібереді; 

- жабдыққа қызмет көрсетумен байланысты қиындықтар. 
Жұмыс орындарының жеткіліксіз жарықтандырылуы жұмыс өнімділігі 

мен сапасының төмендеуіне, өндірістік жарақат алуға себеп болуы мүмкін. 
Сондықтан, сапалы жарық - қауіпсіз жұмыстың кепілі. Бұл жұмыс қабілетін 
арттырып, жұмыс орнында жарақат алу қаупін азайтады [7]. 

Болат балқытушының жұмыс орнын жарықтандыру нормасы 75 лк, 
болат балқытушының жұмыс орнындағы жарықтандыру 29 лк, болат балқыту 
учаскесінде 1 жарықтандыру құралы болуы тиіс, бұл жеткіліксіз болып 
табылады. 

Біз болат балқыту учаскесіндегі табиғи жарықтандырудың есебін 
жүргіздік. 

Ені - 2м, ұзындығы - 4м, биіктігі - 2 м. 
 

 
 

1.1-сурет - Болат балқыту учаскесі 
 
Көлденең жұмыс бетімен жалпы біркелкі жарықтандыруды есептеу 

үшін төбелер мен қабырғалардан шағылысқан жарық ағынын ескере отырып, 
жарық ағынының әдісі қолданылады. Шамның жарық ағыны мына формула 
бойынша анықталады: 

nz
SkEF H ; лм      (1.1) 

мұндағы: 
Ен - нормаланған минималды жарықтандыру, лк.  
S - жарықтандырылатын үй-жайдың ауданы, м2; 
k - қор коэффициенті (газ разрядты шамдар үшін k= 1,5-2, ал қыздыру 

шамдары үшін k=1,3-1,7);  
n - бөлмедегі шамдардың саны. 
z =0,67 - 0,99-біркелкі емес жарықтандыру коэффициенті: 



17  

- заттарды тану қиындығына байланысты жұмысшылар денсаулығына 
зиян келтіретін қателіктер жібереді; 

- жабдыққа қызмет көрсетумен байланысты қиындықтар. 
Жұмыс орындарының жеткіліксіз жарықтандырылуы жұмыс өнімділігі 

мен сапасының төмендеуіне, өндірістік жарақат алуға себеп болуы мүмкін. 
Сондықтан, сапалы жарық - қауіпсіз жұмыстың кепілі. Бұл жұмыс қабілетін 
арттырып, жұмыс орнында жарақат алу қаупін азайтады [7]. 

Болат балқытушының жұмыс орнын жарықтандыру нормасы 75 лк, 
болат балқытушының жұмыс орнындағы жарықтандыру 29 лк, болат балқыту 
учаскесінде 1 жарықтандыру құралы болуы тиіс, бұл жеткіліксіз болып 
табылады. 

Біз болат балқыту учаскесіндегі табиғи жарықтандырудың есебін 
жүргіздік. 

Ені - 2м, ұзындығы - 4м, биіктігі - 2 м. 
 

 
 

1.1-сурет - Болат балқыту учаскесі 
 
Көлденең жұмыс бетімен жалпы біркелкі жарықтандыруды есептеу 

үшін төбелер мен қабырғалардан шағылысқан жарық ағынын ескере отырып, 
жарық ағынының әдісі қолданылады. Шамның жарық ағыны мына формула 
бойынша анықталады: 

nz
SkEF H ; лм      (1.1) 

мұндағы: 
Ен - нормаланған минималды жарықтандыру, лк.  
S - жарықтандырылатын үй-жайдың ауданы, м2; 
k - қор коэффициенті (газ разрядты шамдар үшін k= 1,5-2, ал қыздыру 

шамдары үшін k=1,3-1,7);  
n - бөлмедегі шамдардың саны. 
z =0,67 - 0,99-біркелкі емес жарықтандыру коэффициенті: 

  

 - жарықтандыру қондырғысын пайдалану коэффициенті. Оның мәні 
шамның суспензиясының биіктігіне, жарықтандырылған бөлменің көлеміне, 
қабырғалар мен төбенің шағылысу коэффициенттеріне байланысты. 

Коэффициентті  анықтау үшін үй-жайдың индексін мына формула 
бойынша анықтайды: 
                                                                                                      (1.2) 

 
мұндағы: 
Нр - шырағдан аспасының биіктігі, м; 
А, В - тиісінше орынжайдың ені мен ұзындығы, м; 
 
                                                      Н=Нn-Нpn; м                                                      (1.3) 
 
мұндағы: 
Нn =2-3, 5 - еден үстіндегі шырағдан аспасының биіктігі, м; 
Нpn =0,7-1 - еденнен жұмыс бетінің биіктігі, м. 
Бөлменің индексін  анықтағаннан кейін қабырғалар мен төбелердің 

шағылысу коэффициенттеріне байланысты мән таңдалады. 
Бөлмедегі шамдардың саны мына формула бойынша анықталады: 

 
                                                                                                             (1.4) 

 
Есептеу нәтижелері бойынша болат балқыту учаскесін жарықтандыру 

үшін 10000 Лм жарық ағыны бар жарықтандыру құрылғылары қажет. 
Қауіпсіздік техникасы және еңбекті қорғау бойынша жарылыс қаупі 

бар ортасы бар объектілерде жарылыстан қорғалып орындалған жарық 
көздері орнатылуы тиіс [8].  

Біз жарықдиодты шамдарды жарылыстан қорғалған нұсқада 
пайдалануды ұсынамыз: СП-48-02 қуаты 40 Вт, жарық ағыны 4880 саны 2 
дана немесе маркалы ДСП-48-01 қуаты 80 Вт, жарық ағыны 11150 саны 2 
дана. 
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1.2-сурет - ДСП-48-01 маркалы шырағдан 

 
1.3-кесте - ЖҚҚ қамтамасыз етілуін бағалау 

Ж
ұм

ыс
 о

рн
ын

ың
 к

од
ы

 

Кә
сі

пт
ің

, 
ла

уа
зы

мн
ың

 
ат

ау
ы 

Ж
ұм

ыс
 о

ры
нд

ар
ы

ны
ң 

са
ны

 Жұмыскерге берілуі тиіс ЖҚҚ-ның жеке 
қорғаныс құралдарының тізбесі (ЖҚҚ-ның 
атауы) 

Ж
ҚҚ

 қ
ам

та
ма

сы
з 

ет
іл

уі
н 

ба
ға

ла
у 

Ес
ке

рт
пе

 

Қолданыстағы 
нормаларға 

сәйкес 

Нақты берілген МЕМСТ, 
сертификатт

ың болуы 

  

00
05

00
20

03
5 

00
05

00
20

04
1 Конвертерд

і жүктеу 
операторы 

29 Вачег Вачег бар + + 
29 Ыстыққа 

төзімді табаны 
бар бәтеңке 

Ыстыққа 
төзімді табаны 
бар бәтеңке 

бар + + 

29 Қорғаныс 
каскасы 

Қорғаныс 
каскасы 

бар + + 

29 Қолғап  Қолғап  бар + + 
29 Құлаққап Құлаққап бар + + 
29 Қорғайтын 

көзілдірік 
Қорғайтын 
көзілдірік 

бар + + 

29 Шұға костюмі 
(жиынтық) 

Шұға костюмі 
(жиынтық) 

бар + + 

29 Дулыға астары  Дулыға астары  бар + + 
29 Киіз қалпақ Киіз қалпақ бар + + 
29 Іш киім Іш киім бар + + 
29 Респиратор  Респиратор  бар + + 

 
Қысқы кезеңде жұмыс аймағы ауасының орташа мәні 4,2 0С құрайды. 

Ауа температурасы адамның әл-ауқатына және еңбек өнімділігіне үлкен әсер 
етеді. Төмен температура дененің жергілікті және жалпы салқындауын 
тудырып, бірқатар суық тию ауруларына, атап айтқанда, тонзиллитке, 
жоғарғы тыныс жолдарының катаральды ауруына әкелуі мүмкін. 
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1.2-сурет - ДСП-48-01 маркалы шырағдан 

 
1.3-кесте - ЖҚҚ қамтамасыз етілуін бағалау 

Ж
ұм

ыс
 о

рн
ын

ың
 к

од
ы

 

Кә
сі

пт
ің

, 
ла

уа
зы

мн
ың

 
ат

ау
ы 

Ж
ұм

ыс
 о

ры
нд

ар
ы

ны
ң 

са
ны

 Жұмыскерге берілуі тиіс ЖҚҚ-ның жеке 
қорғаныс құралдарының тізбесі (ЖҚҚ-ның 
атауы) 

Ж
ҚҚ

 қ
ам

та
ма

сы
з 

ет
іл

уі
н 

ба
ға

ла
у 

Ес
ке

рт
пе

 

Қолданыстағы 
нормаларға 

сәйкес 

Нақты берілген МЕМСТ, 
сертификатт

ың болуы 

  

00
05

00
20

03
5 

00
05

00
20

04
1 Конвертерд

і жүктеу 
операторы 

29 Вачег Вачег бар + + 
29 Ыстыққа 

төзімді табаны 
бар бәтеңке 

Ыстыққа 
төзімді табаны 
бар бәтеңке 

бар + + 

29 Қорғаныс 
каскасы 

Қорғаныс 
каскасы 

бар + + 

29 Қолғап  Қолғап  бар + + 
29 Құлаққап Құлаққап бар + + 
29 Қорғайтын 

көзілдірік 
Қорғайтын 
көзілдірік 

бар + + 

29 Шұға костюмі 
(жиынтық) 

Шұға костюмі 
(жиынтық) 

бар + + 

29 Дулыға астары  Дулыға астары  бар + + 
29 Киіз қалпақ Киіз қалпақ бар + + 
29 Іш киім Іш киім бар + + 
29 Респиратор  Респиратор  бар + + 

 
Қысқы кезеңде жұмыс аймағы ауасының орташа мәні 4,2 0С құрайды. 

Ауа температурасы адамның әл-ауқатына және еңбек өнімділігіне үлкен әсер 
етеді. Төмен температура дененің жергілікті және жалпы салқындауын 
тудырып, бірқатар суық тию ауруларына, атап айтқанда, тонзиллитке, 
жоғарғы тыныс жолдарының катаральды ауруына әкелуі мүмкін. 

  

Негізінен, мұндай қондырғылар оны қайтадан қыздырмас үшін ауаны 
тікелей бөлмеден алады. Осыдан кейін ол сүзгіден өтіп, қажетті 
температураға жеткізіліп, қайтадан ішке жіберіледі. Бұл шығындарды едәуір 
азайтуға мүмкіндік береді. Бірақ сырттан да ауа беріледі. 

Қызметкерлерге берілетін жеке қорғаныс құралдары олардың 
жынысына, бойы мен салмағына, орындалатын жұмыстың сипаты мен 
жағдайларына сәйкес келіп, еңбек қауіпсіздігін қамтамасыз етуге тиіс. 
Жұмыскерлердің, оның ішінде шетелдік өндірістің жеке қорғаныс құралдары 
Қазақстанда белгіленген еңбекті қорғау талаптарына сәйкес келуге және 
олардың сәйкестік сертификаттары болуға тиіс. 

Әр мамандыққа арналған жеке қорғаныс құралдары бар, олар еңбек 
жағдайларына байланысты болады, 1.3-кестені қараңыз. 
 

1.1.5-тақырып Металлургтің қауіпсіздік техникасы бойынша іс-
шаралар. 
 Өртке қарсы қорғау 
 

Болат балқыту өндірісінің өрт қауіптілігі көп мөлшерде сұйық 
металдың болуымен, сондай-ақ жанғыш шығатын газдардың, кабельдік 
коммуникациялардың, май жертөлелері мен май туннельдерінің болуымен 
сипатталады. Болат балқыту цехтарында сұйық металдың жарылыстары мен 
шығарындылары болат балқыту пештеріне және дымқыл металл сынықтары 
мен зарядты конвертерлерге жүктеу нәтижесінде пайда болуы мүмкін. 
Металл сынықтарын салу, мысалы, конвертерлерге салу бір немесе екі 
порциямен (қалақтармен) жүзеге асырылады, содан кейін бірден шойын 
құйылады. Шойын құйғаннан кейін металл сынықтарының бүкіл массасы 
сұйық шойынның астында болады, нәтижесінде ылғалдың қарқынды 
булануы және балқытылған металдың шығарылуы жүзеге асады. Сұйық 
металдың шығарындылары дымқыл ашытқыштар мен легирлеуші 
материалдар сұйық металға енгізілген кезде де пайда болуы мүмкін. Болат 
балқытатын агрегаттар мен фурмалық аппараттардың қаптамалары күйген 
кезде балқытылған металдың ылғалды материалдармен жанасуы кезінде 
сұйық металдың шығуымен жарылыс ықтималдығы туындайды. 
Шығарылған кезде балқытылған металл жанғыш материалдарды тұтату 
көзіне айналып, цех ғимаратының конструкцияларының жүк көтергіштігін 
төмендетуге көмектеседі. Отқа төзімділік дәрежесі III А ғимараттарындағы 
нормативтік құжаттармен қорғалмаған металл бағаналарды қолдануға рұқсат 
етілгеніне қарамастан, қара металлургия объектілерінде сұйық металдың 
төгілуі (шығарылуы) ықтимал орындарда көтергіш металл бағаналарды еден 
деңгейінен 1,5 – 2,0 м биіктікке қорғау орынды болмақ. Бағандарды отқа 
төзімді кірпішпен немесе бетонмен қорғаған жөн. Қорғалған бағанның отқа 
төзімділік шегі 2-2,5 сағат болуы тиіс. Сондай-ақ, болат балқыту цехы 
ғимаратының төменгі бөлігі темірбетон панельдерінен жасалуы керек. 
Объектілердің өрт сипаттамалары 1.4-кестеде ұсынылған. 
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1.4-кесте - Объектілердің өрт сипаттамалары 
№ 
р/с 

Ғимараттың мақсаты Ауданы 
(м2) 

Қабаттылық Отқа 
төзімділік 
дәрежесі  

Өндірістің өрт 
қауіпсіздігі 

санаты 
1 2 3 4 5 6 

  1. Әкімшілік-
тұрмыстық 

    

1.1 Әкімшілік-
тұрмыстық корпус 
(ӘТК) 

486, 0 3 I Д 

  2. Өндірістік:     
2.1 Конвертерлік цехтың 

бас корпусы 
40464 1 I Б 

2.2 Болатты үздіксіз құю 
бөлімшесі 

18688 1 I Б 

2.3 Механикалық 
шеберхана 

263, 0 1 I Д 

2.4 Миксер бөлімшесі 3456, 0 1 I Д 
2.5 Аралық бункерлер 

корпусы 
198, 0 1 I Д 

  3. Қосымша:      
3.1. Көбік-өрт сөндіргіш 

сорғы 
200 1 I Д 

3.2 Жылу техникалық 
шеберханасы 

708, 0 1 I Д 

  4. Қойма 310, 0 1 I Д 
 
Кабель шаруашылығының өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін, 

бірінші кезекте, кабельдік және май жертөлелері мен туннельдерге сұйық 
металдың түсу мүмкіндігін болдырмайтын іс-шараларды көздеу қажет, 
өйткені бұл сөзсіз өртке, сәйкесінше, бүкіл өндірістің тоқтауына алып келеді. 
Бұдан басқа, кабельдік коммуникациялардың, май жертөлелерінің және май 
туннельдерінің өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін техникалық, 
пайдаланушылық, ұйымдастырушылық және режимдік іс-шаралар 
қолданылады.  

Болат балқыту цехтарын жобалау кезінде жарылыс қаупі бар үй-
жайларға назар аудару қажет. Мәселен, мартен, электр болат балқыту 
пештері мен конверторлардың технологиялық газдарын тазалау 
қондырғылары РНТП-01-94 сәйкес А санатына жататын үй-жайларда 
орналасқан. Сондықтан оларда жарылыс қаупі бар үй-жайлар үшін көзделген 
өрт және жарылыс қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша барлық талаптарды 
сақтау қажет [9].  

Электрлік болат балқыту өндірісінде пештің майлы 
трансформаторлары едәуір де өрт қаупін тудырады, олар трансформатордың 
төменгі жағынан электр ұстағыштың басына дейін кабель желісі қысқа болуы 
үшін пештердің жанында орналасады. Бұл ретте тоқ өткізгіштердің 
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1.4-кесте - Объектілердің өрт сипаттамалары 
№ 
р/с 

Ғимараттың мақсаты Ауданы 
(м2) 

Қабаттылық Отқа 
төзімділік 
дәрежесі  

Өндірістің өрт 
қауіпсіздігі 

санаты 
1 2 3 4 5 6 

  1. Әкімшілік-
тұрмыстық 

    

1.1 Әкімшілік-
тұрмыстық корпус 
(ӘТК) 

486, 0 3 I Д 

  2. Өндірістік:     
2.1 Конвертерлік цехтың 

бас корпусы 
40464 1 I Б 

2.2 Болатты үздіксіз құю 
бөлімшесі 

18688 1 I Б 

2.3 Механикалық 
шеберхана 

263, 0 1 I Д 

2.4 Миксер бөлімшесі 3456, 0 1 I Д 
2.5 Аралық бункерлер 

корпусы 
198, 0 1 I Д 

  3. Қосымша:      
3.1. Көбік-өрт сөндіргіш 

сорғы 
200 1 I Д 

3.2 Жылу техникалық 
шеберханасы 

708, 0 1 I Д 

  4. Қойма 310, 0 1 I Д 
 
Кабель шаруашылығының өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін, 

бірінші кезекте, кабельдік және май жертөлелері мен туннельдерге сұйық 
металдың түсу мүмкіндігін болдырмайтын іс-шараларды көздеу қажет, 
өйткені бұл сөзсіз өртке, сәйкесінше, бүкіл өндірістің тоқтауына алып келеді. 
Бұдан басқа, кабельдік коммуникациялардың, май жертөлелерінің және май 
туннельдерінің өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін техникалық, 
пайдаланушылық, ұйымдастырушылық және режимдік іс-шаралар 
қолданылады.  

Болат балқыту цехтарын жобалау кезінде жарылыс қаупі бар үй-
жайларға назар аудару қажет. Мәселен, мартен, электр болат балқыту 
пештері мен конверторлардың технологиялық газдарын тазалау 
қондырғылары РНТП-01-94 сәйкес А санатына жататын үй-жайларда 
орналасқан. Сондықтан оларда жарылыс қаупі бар үй-жайлар үшін көзделген 
өрт және жарылыс қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша барлық талаптарды 
сақтау қажет [9].  

Электрлік болат балқыту өндірісінде пештің майлы 
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үшін пештердің жанында орналасады. Бұл ретте тоқ өткізгіштердің 

  

кабельдері немесе иілгіш ленталары тікелей жылу сәулесінің әсерінен, 
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сөндіргіш), сыйымдылығы 0,5 күрекпен құм салынған 40 жәшік 
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Үздіксіз болат құю машинасының бөлімшесі гидравликалық жетегі бар, 
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Цехта жанғыш заттарды тұтатудың көптеген көздері бар: сұйық металдан 
жылудың қарқынды сәулеленуі; қыздырғыштардың ашық жалыны; 
шөміштерден металл шығарындылары; жөндеу-монтаждау жұмыстары, 
электрмен дәнекерлеу, газбен кесу кезінде кеңінен қолданылатын ұшқын, 
металл шашырауы. 

Бұл цехтың жекелеген учаскелерінде гидрожүйелерден май ағып 
жатқан жерлерде, газ ағып жатқан және жиналған жерлерде, маймен 
ластанған машиналарда, жанғыш заттар орналасқан жерлерде өрт қаупі 
туындайды [10]. 
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Конвертерде өрт шығу мүмкіндігі үлкен емес, өйткені қолданылатын 
жоғары температуралы технологиялық процестерге байланысты 
ғимараттардың барлық элементтері жанбайтын материалдардан жасалған. 

Майлау материалдарының, майдың және басқа да тез тұтанатын 
заттардың тұтануына әкелетін болат құю шөміштері металының жарылуы 
мен шығарындылары. Бұл ретте, өрттер кенеттен пайда болады, қарқынды 
өтеді және қызмет көрсетуші персоналдың өміріне үлкен қауіп төндіреді. 

Өрттің туындауын болдырмау үшін:  
1) металл шығарындыларына жол бермеу;  
2) жанғыш және жағармай материалдарын ортақ қоймаларда сақтамау;  
3) гидроцилиндрлерден және май құбырларының, шлангілердің 

қосылыстарынан майдың шығуын жою;  
4) машина тораптарын қалың майдан тазарту;  
5) электр сымдарының, кәбілдердің оқшауламаларының 

зақымдануының болмауын қадағалау;  
6) гидрожүйелерде жанбайтын жұмыс сұйықтықтарын қолдану;  
7) оттегі сымдарының қызып кетуіне; майдың қосылыстарға және 

вентильдерге түсуіне жол бермеу қажет. 
Отқа төзімділігі ІІІа, ІІІб, IV, IVa, V дәрежелі ғимараттар аумағында 

(ККО ІІІб класына жатады) өрт сөндіру бекеттерін мынадай алғашқы өрт 
сөндіру құралдарының жиынтығымен жабдықтау қажет: сыйымдылығы 10л 
көбікті немесе сыйымдылығы 5л ұнтақты өрт сөндіргіштер, шөміштер, 
балталар, күректер, багралар, қосалқы сатылар, сыйымдылығы 0,25 құм 
салынған жәшіктер. 

Өрт туындаған кезде дереу өрт күзетін шақыру, сонымен бірге отты 
жою бойынша барлық ықтимал шараларды қабылдау, сондай-ақ оның 
таралуын ескерту қажет, ол үшін: өрт шыққан электр жабдығын токтан 
ажырату қажет. Электр өткізгіш су болу қажет, сондықтан онымен кернеудегі 
электр жабдығындағы өртті сөндіруге болмайды; электр сымдарының жанып 
жатқан өнімдерінің майын құммен немесе асбест сіңірілген затпен сөндіруге; 
жанып жатқан ағаш заттарды, арнайы киімді, сүрту материалдарын сумен 
немесе өрт сөндіргіштердің көмегімен сөндіруге болмайды. 

 
1.1.6-тақырып Қоршаған ортаны қорғау 
 
ҚОҚ (қоршаған ортаны қорғау) бөлімі СТҚ (санитариялық-техникалық 

қағидалар) ЭМЖ (экологиялық менеджмент жүйесі) ІІ4-4.4. 2 
«АрселорМиттал Теміртау»АҚ-да табиғатты қорғау қызметін ұйымдастыру» 
бойынша әзірленді. Негізгі ережелер. 

Болатты оттегі конвертерінде балқытудың технологиялық процесі 
мынадай экологиялық аспектілермен сипатталады: 

- қайталама материалдық ресурстарды пайдалану - металл сынықтары, 
әк пен доломиттің брикеттелген елегі; 

- энергия ресурстарын пайдалану-техникалық су, кокс газы, оттегі, 
азот, бу; 
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- газ тазартудан кейін атмосфераға ластаушы заттардың 
шығарындылары; 

- миксерге және миксерден және шөміштен шойынды құю кезінде 
фонарь арқылы атмосфераға шығарындылар; 

- фурмалар мен етектерді салқындатқаннан кейін ағынды суларды 
нөсерлік кәрізге ағызу; 

- қож қалдықтарының, газ конденсатының пайда болуы. 
Шығарындылардың сандық сипаттамалары «АрселорМиттал Теміртау» 

АҚ үшін ҚР Қоршаған ортаны қорғау министрлігі белгілеген ШЖБШ (шекті 
рұқсат етілген шығарындылар) нормативтеріне сәйкес келуі тиіс. ШРШ 
жобасынан үзінді-көшірмелерді табиғатты қорғау бөлімінің атмосфералық 
ауаны қорғау зертханасы ұсынады. 

Нөсер және нәжіс кәрізіне ағызылатын сарқынды сулардың сапалық 
сипаттамасы «АрселорМиттал Теміртау» АҚ үшін ҚР Қоршаған ортаны 
қорғау министрлігі бекіткен ШРТ (шекті рұқсат етілген төгінділер) 
нормативтерінің талаптарын қанағаттандыруы тиіс. ШРТ жобасынан 
үзінділерді табиғатты қорғау бөлімінің су айдындарын қорғау зертханасы 
ұсынады. 

Қалдықтарды жинау, сақтау, тасымалдау және орналастыру тәртібі 
«Өндіріс және тұтыну қалдықтарын басқару» ЭМЖ 11.4-4.6.02 СТҚ сәйкес 
жүзеге асырылады. 

Апаттық жағдайларды болғызбау жөніндегі іс-шаралар цехта 
қабылданған апаттарды жою жоспарларына және ӨҚСШ СТҚ стандартына 
(өнеркәсіптік қауіпсіздіктің санитариялық шаралары) және 3 11.4-4.4.7-1 
«Төтенше жағдайларға дайындық» сәйкес жүзеге асырылуы тиіс. 

Қолайсыз метеорологиялық жағдайлар кезінде атмосфераға 
шығарындылардың ауқымын азайту мақсатында технологиялық режимдерді 
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«АрселорМиттал Теміртау» АҚ 300т үш конверторына арналған 
қайталама шаңды тазалау жүйесінің базалық жобасы кіреді:  

- Шығару зонттары (3 дана), конвертор цехында, тікелей 
конверторлардың үстінде. 

- Газ жолдары (3 дана). 
- Магистральдық коллекторлық газ құбыры. 
- Шаң тазалау жабдығы (қап сүзгісі). 
- Электр жабдығы (қайталама шаң тазалау жүйесінің электр 

жабдығын орналастыру үшін жұмыс жобасында егжей-тегжейлі әзірленетін 
жаңа ғимарат салу көзделген). 

- Сөндіргіші бар желдеткіш (қайталама шаңды тазарту жүйесінің 
желдеткішін орналастыру үшін егжей-тегжейлі жұмыс жобасында егжей-
тегжейлі әзірленген жаңа ғимараттың құрылысы қарастырылған). 

- Түтін құбыры бар тазартылған газдың газ жолы. 
- Компрессорлық станция (сүзгінің астында орналастырылады, 

қайталама шаң тазалау жүйесінің компрессорлық станциясын орналастыру 
үшін жұмыс жобасында егжей-тегжейлі әзірленетін жаңа ғимарат салу 
көзделген). 

- Пневмокөлік жүйесі. 
- Шаң жинайтын бункер. 
Газ тазарту жүйесінің сипаттамасы 
Конвертерді үю, болатты шығару кезінде, сондай-ақ оны босату кезінде 

шаң шығарындылары конвертерлердің үстіне орнатылған соратын 
қолшатырлармен жиналады, содан кейін газ құбырлары арқылы шаң тазарту 
жүйесінің сөмке сүзгісіне жіберіледі. 

Ұсталған шаң мен шаңды ауа газ құбырлары арқылы фильтір пакетіне 
импульстік ағынды тазартумен кіреді, онда олар тазаланады. Қажетті 
аспирациялық ағын фильтр пакетінің артында орналасқан екі эксгаустермен 
(желдеткіштермен) жасалады. Сүзгіден кейін тазартылған ауа атмосфераға 
түтін құбыры арқылы шығарылады. 

Әрбір зонт сору процесін бақылау үшін бір реттегіш клапанмен 
жабдықталған шығатын газ құбырына қосылған. Барлық шығатын газ 
жолдары конвертерлік цех ғимаратынан тыс орналасқан магистральдық 
коллекторлық газ құбырына қосылған. Бұл өз кезегінде құбыртүтік сүзгісімен 
байланысты. Шаңданудың қайталама жүйесіне жіберілген шаңды ауа артық 
жылу адсорбері арқылы, яғни шаң тазарту жүйесіне кіретін жерде орналасқан 
артық жылу адсорберінің панельдері арқылы өтеді. Артық жылу 
адсорберінде газ қажетті температураға дейін салқындатылып, адсорбер 
панельдеріне артық жылу береді. Жүйенің бұл элементі шаңды кетірмейді. 
Шаң шығатын газ ағынымен бірге фильтір пакетіне ауысады. 

Шығатын ауа конвертердің үстіне орнатылған аспирациялық сору 
көмегімен конвертерге іргелес аймақтан жиналады, содан кейін газ 
құбырлары желісі арқылы шаңсыздандыру қондырғысына жіберіледі. 
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Барлық технологиялық цикл ішінде конвертерден түсетін түтін, ауа 
және шаң сору зонтының көмегімен ұсталып, сормалы газ жолына 
жіберіледі. 

Сормалы зонт болатты үю және шығару кезінде, болатты балқыту 
процесінің кез келген уақытында конвертерге еркін кіруді қамтамасыз ететін 
биіктікте конвертердің үстіне орнатылады. 

Электрмен басқарылатын орнатылған жапқыштар бөлінетін газдарды 
шығару аймақтарын таңдау мүмкіндігін қамтамасыз етеді. Сорылатын газдың 
көлемі бапталады және іске қосу-жөндеу жұмыстары кезінде және 
қондырғыны пайдалану процесінде оңтайлы күйге келтіріледі. 

Әрбір конвертердің жалпы газ құбырлары жүйесімен түтін газын 
шығаратын өз учаскелері бар. Барлық газ құбырлары конвертер цехының 
сыртында орналасқан және сорғыш желдеткіштермен, түтін құбырымен 
жабдықталған сүзгі қапшығына қосылған бір негізгі коллекторға жиналады. 
Шығару желдеткіштері сүзгінің артына орнатылады. 

Жеңдік сүзгінің конструкциясы 
Жеңдік сүзгі үлкен көлемдегі газ ағындарын үздіксіз тазалауға 

арналған маталы импульстік тазалау сүзгісі болып табылады, ол өте жоғары 
тазалау тиімділігімен ерекшеленеді. 

Сүзгі қаптардың (жеңдердің) тиісті саны бар бірнеше секциялардан 
тұрады. Газ кіріс клапандары арқылы жүйеге кіріп, сүзгі секцияларына 
таратылады. 
 Сүзгі қапшықтарының көмегімен газ тазартылмаған газ камерасынан 
тазартылған сүзгі газ камерасына өтіп, сүзгі қапшықтарының сыртына шаң 
қалдырады. Шаңның жоғары тиімділігі аралас әсерге байланысты, яғни сүзгі 
жеңінің бетінде және сүзгі жеңінің бетінде пайда болатын тұндырылған 
кекке (сүзгі элементінің бетіне тұндырылған шаң қабаты) шаң жиналады. 
Содан кейін тазартылған газ сүзгі жеңдері арқылы тазартылған газ 
камераларына түседі және клапан арқылы шаң мөлшері өте төмен газ 
құбырына шығарылады [12]. 
Осы типтегі мата сүзгілерінің ерекшелігі, олар шаң бөлшектерінің мөлшеріне 
және шаңның қанығуына қарамастан, үздіксіз газ ағыны кезінде шаң 
жинаудың жоғары тиімділігін қамтамасыз етеді. 
 Сүзгі корпусы - құрама элементтерден тұратын дәнекерленген газ 
өткізбейтін құрылым. 
 Корпустың төменгі бөлігінде шаңды алуға арналған бункерлерді 
орнату көзделеді. 

Сүзгінің әр бөлімі кіріс және шығыс ысырмаларымен жабдықталған. 
Соның салдарынан, сүзгі секцияларының әрқайсысы жөндеу жұмыстарын 
немесе сервистік жұмыстарды жүргізу үшін пайдаланудан шығарылуы 
мүмкін, ал қондырғы жүктемені төмендетпей жұмыс істеуін жалғастырады. 
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1.3-сурет - Жеңдік сүзгі 
  
 Жоғары импульстік тазалаудан тыс сүзгі бола отырып, маталы сүзгі 8 
метрлік ұзындықта және жоғары сүзгі жүктемелерінде де жұмыс істей алады. 
Бұл жағдайда шаң жинаудың жоғары тиімділігіне және сүзгі қаптарының 
ұзақ қызмет ету мерзіміне кепілдік берілмейді. 
 Қазіргі уақытта осы қондырғыға арналған жеңнің ұзындығы 6000 мм 
құрайды. 
 Сүзгіні тазалау режиміне қосу сүзгі ішіндегі қысымның белгілі бір 
төмендеуі жағдайында және/немесе белгілі бір уақыт өткеннен кейін іске 
қосылатын электрлік контроллермен жүзеге асырылады. 
Сүзгі пакеттеріндегі белгілі бір шаңды тұндыру кезінде сығылған ауа 
резервуарынан келетін сығылған ауамен тез және күшті итеру арқылы 
тазарту жүзеге асырылады. Импульстік клапанды пайдалану кезінде жоғары 
импульстік қысымға қол жеткізіледі, сондықтан тиімді тазалау жүзеге асады. 

Сүзгідегі қысымның төмендеуіне байланысты тазалау циклі жұмыс 
істейді. Тазалау кезінде сүзгінің әр бөлігінің жеңдерінің әр қатары бірнеше 
миллисекунд ішінде сығылған ауамен үрленеді. Бірінші бөлімді тазалағаннан 
кейін, келесі және т. б. тазалауға кіріседі. 
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қосылатын электрлік контроллермен жүзеге асырылады. 
Сүзгі пакеттеріндегі белгілі бір шаңды тұндыру кезінде сығылған ауа 
резервуарынан келетін сығылған ауамен тез және күшті итеру арқылы 
тазарту жүзеге асырылады. Импульстік клапанды пайдалану кезінде жоғары 
импульстік қысымға қол жеткізіледі, сондықтан тиімді тазалау жүзеге асады. 

Сүзгідегі қысымның төмендеуіне байланысты тазалау циклі жұмыс 
істейді. Тазалау кезінде сүзгінің әр бөлігінің жеңдерінің әр қатары бірнеше 
миллисекунд ішінде сығылған ауамен үрленеді. Бірінші бөлімді тазалағаннан 
кейін, келесі және т. б. тазалауға кіріседі. 
 
 

  

 
 

1.4-сурет - Сүзу процесі 
 
 

 
 

1.5-сурет - Тазалау процесі 
 

Қайталама тозаң тазалау жүйесі қолданыстағы өнеркәсіптік алаңдарда 
орналасқан және құрамында 5 г/м3 дейінгі тозаңы бар шаң-газ-ауа қоспасын 
тазартуды жүргізеді. 

Экологиялық жүктемелер конверторды толтыру және түсіру кезінде 
шығарылатын ауаның шаң шығарындылары түрінде ғана пайда болуы 
мүмкін. 

• Пайда болған шаң ықтимал көздің орнында, яғни қолшатырмен 
конвертер арқылы шығарылады және газдан сүзгі қапшығымен бөлінеді. 
Нәтижесінде бөлінетін газдағы шаңның мөлшері тазартылған ауада <20 мг/м3 
дейін төмендетіледі. 

• Газдан бөлінген шаң шаң жинағыш сүрлемге шығарылады, одан 
тапсырыс берушінің қалауы бойынша шаң технологиялық процестің әртүрлі 
сатыларына қайтарылады. 

• Қалдықтар жоқ. 
• Шығыс материалдары мен майлау құралдарын қызмет ету мерзімі 

өткеннен кейін (өндірушінің нұсқауларына сәйкес) қайта өңдеуге немесе 
көмуге жіберу ұсынылады (гидравликалық май, редукторларға арналған өзге 
де майлар және т.б.) [13]. 
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1.1.7-тақырып Терминдер мен анықтамалар 
 

Өндірістік жарақат - қызметкер еңбек міндеттерін атқару кезінде алған, 
оның еңбекке қабілеттілігінен айырылуына әкеп соққан денсаулығының 
зақымдануы. 

Кәсіптік ауру - қызметкердің өзінің еңбек (қызметтік) міндеттерін 
орындауына байланысты қызметкерге зиянды өндірістік факторлардың әсер 
етуінен туындаған созылмалы немесе қатты ауру. 

Жеке қорғаныс құралдары - жұмыскерді зиянды және (немесе) қауіпті 
өндірістік факторлардың әсерінен қорғауға арналған құралдар, оның ішінде 
арнайы киім. 

Ұжымдық қорғаныс құралдары - екі немесе одан да көп жұмыс 
істеушілерді зиянды және (немесе) қауіпті өндірістік факторлардың әсерінен 
бір мезгілде қорғауға арналған техникалық құралдар. 

Арнайы киім - жұмыскерді зиянды және (немесе) қауіпті өндірістік 
факторлардан қорғауға арналған киім, аяқ киім, бас киім, қолғап, өзге де 
заттар. 

Қауіпті өндірістік фактор-қызметкерге әсер етуі еңбекке 
қабілеттілігінен уақытша немесе тұрақты айрылуына (өндірістік жарақатқа 
немесе кәсіптік ауруға) немесе өлімге әкеп соқтыруы мүмкін өндірістік 
фактор; 

Зиянды өндірістік фактор-қызметкерге әсер етуі ауруға немесе еңбекке 
қабілеттілігінің төмендеуіне және (немесе) ұрпақтарының денсаулығына 
теріс әсер етуге әкеп соғуы мүмкін өндірістік фактор. 

Қауіпті еңбек жағдайлары - еңбекті қорғау ережелері сақталмаған 
жағдайда белгілі бір өндірістік немесе жойылмайтын табиғи факторлардың 
әсері қызметкердің жарақаттануына, кәсіптік ауруына, денсаулығының 
кенеттен нашарлауына немесе улануына әкеп соқтыратын, нәтижесінде 
еңбекке қабілеттілігінен уақытша немесе тұрақты айрылу, кәсіптік ауру не 
өлім болатын еңбек жағдайлары. 

Жарақаттану жиілігінің коэффициенті (көрсеткіші) - 1000 жұмысшыға 
келетін жазатайым оқиғалар кезінде зардап шеккендердің саны. 

Жарақаттану ауырлығының коэффициенті (көрсеткіші) - бір жазатайым 
оқиғаға келетін еңбекке жарамсыздық күндерінің орташа саны. 

Қауіпті аймақ - қауіпті немесе зиянды өндірістік фактор әсер ететін 
аймақ. 

Тәуекел - қауіпті оқиғаның немесе әсердің (лердің) басталу 
ықтималдығы мен осы оқиғадан немесе әсерден (әсерлерден) туындауы 
мүмкін жарақаттың немесе денсаулық жағдайының нашарлауының тіркесімі. 

Қауіп - бұл адамға зиян келтіруі немесе денсаулығының нашарлауына, 
мүлікке, өндірістік ортаға немесе жоғарыда айтылғандардың бәріне зиян 
келтіруі мүмкін жағдай. 

Оқыс оқиға - нәтижесінде жарақаттану, денсаулығының нашарлауы, 
ауырлығына қарамастан немесе өлімге әкелетін немесе орын алуы мүмкін 
жұмысқа байланысты оқиға. 
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1.1.7-тақырып Терминдер мен анықтамалар 
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Рұқсат етілген тәуекел - бұл өзіне және жақын жерде жұмыс істейтін 
немесе өндірістік ортаға зиян келтірместен, оны жою немесе азайту бойынша 
қажетті шараларды қабылдау арқылы рұқсат етілетін деңгейге дейін 
азайтылған тәуекел. 

Жұмыс орны - қызметкердің еңбек қызметі процесінде еңбек міндетт-
ерін орындауы кезінде тұрақты немесе уақытша болатын орны. 

Еңбек қауіпсіздігі - еңбек қызметі процесінде қызметкерлерге зиянды 
және (немесе) қауіпті өндірістік факторлардың әсерін болдырмайтын іс-
шаралар кешенімен қамтамасыз етілген қызметкерлердің қорғалу жай-күйі; 

Еңбек қауіпсіздігі жағдайлары - жұмыскер еңбек міндеттерін 
орындаған кезде еңбек процесі мен өндірістік ортаның еңбек қауіпсіздігі 
және еңбекті қорғау талаптарына сәйкестігі; 

Еңбекті қорғау - құқықтық, әлеуметтік-экономикалық, ұйымдық-
техникалық, санитарлық-эпидемиологиялық, емдеу-профилактикалық, 
оңалту және өзге де іс-шаралар мен құралдарды қамтитын еңбек қызметі 
процесінде қызметкерлердің өмірі мен денсаулығының қауіпсіздігін 
қамтамасыз ету жүйесі; 

Өрескел абайсыздық - жұмыскердің еңбекті қорғау және қауіпсіздік 
техникасы қағидаларын және өз денсаулығының қауіпсіздігін бұзуға ықпал 
ететін әрекеттері; 

Шекті рұқсат етілген концентрация (ШРК) – бұл күнделікті әсер ету 
кезінде ауруды немесе денсаулыққа ауытқуды тудырмайтын жұмыс 
орнындағы заттардың концентрациясы. 

Өрт - адамдардың өмірі мен денсаулығына қатер төндіретін, зиян 
келтіретін, жеке және заңды тұлғаларға, қоғам мен мемлекеттің мүдделеріне 
материалдық залал келтіретін бақылаусыз жану. 

Өрт қауіпсіздігі - адамдардың, мүліктің, қоғам мен мемлекеттің өрттен 
қорғалуының жай-күйі. 

Өрт қауіпсіздігінің талаптары - өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету 
мақсатында Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген 
техникалық және (немесе) әлеуметтік сипаттағы арнайы жағдайлар. 

Өрт қауіпсіздігі шаралары - өрт қауіпсіздігі талаптарын орындау 
жөніндегі іс-қимылдар. 

Қауіпті жүктер - өзінің қасиеттеріне байланысты тасымалдау, жүктеу-
түсіру жұмыстарын жүргізу және сақтау кезінде жарылысқа, өртке немесе 
техникалық құралдардың, құрылғылардың, ғимараттар мен құрылыстардың 
бүлінуіне, сондай-ақ адамдардың, жануарлардың өліміне, жарақаттануына 
және ауруына себеп болуы, қоршаған табиғи ортаға зиян келтіруі мүмкін кез 
келген заттар, материалдар, бұйымдар, өндірістік және өзге де қызметтің 
қалдықтары. 
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1.1.8-тақырып Құрылымдық бөлімшелердің басшылары мен 
қызметшілерінің негізгі міндеттері 

 
Жұмыскерді немесе қызметшіні басқа құрылымдық бөлімшеден 

жұмысқа қабылдау кезінде немесе құрылымдық бөлімшедегі басқа жұмысқа 
ауыстыру кезінде құрылымдық бөлімшенің бастығы немесе қызметшілер 
(бағыныстылығы бойынша) жаңадан қабылданған немесе ауыстырылған 
жұмыскерге оның өндірістік қызметі басталғанға дейін еңбек қауіпсіздігі 
және еңбекті қорғау жөніндегі нұсқамалардың жеке карточкасына жаза 
отырып, бастапқы нұсқама жүргізеді: 
- жұмыскерді тапсырылған жұмыспен, еңбек жағдайларымен (жұмыс орнын 
еңбек жағдайлары бойынша аттестаттау картасы), еңбек қауіпсіздігі және 
еңбекті қорғау жөніндегі нұсқаулықтармен, Қағидалармен, стандарттармен, 
қауіптер мен тәуекелдерді бағалау тізбелерімен таныстырады және оның 
міндеттері мен құқықтарын түсіндіреді; 
- еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау, өндірістік санитария, өрт 
қауіпсіздігі, өнеркәсіптік қауіпсіздік жөніндегі қағидалар мен нұсқаулықтар 
негізінде әзірленген бағдарламалар бойынша жұмыстарды қауіпсіз орындау 
жөнінде нұсқама береді. 

Жұмысшылар мен бағынысты қызметшілердің еңбегін әркім өз 
мамандығы мен біліктілігі бойынша жұмыс істейтін, өзіне бекітілген белгілі 
бір жұмыс орны, жабдығы, техникасы болатындай етіп ұйымдастырады. 

Жұмыс басталғанға дейін жұмысшылар мен бағынысты қызметшілерді 
тапсырмамен таныстырады, еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жөнінде 
нұсқама жүргізеді. Машиналардың, станоктардың, құрал-саймандардың, 
техника мен бекітілген жабдықтардың жарамды жай-күйін қамтамасыз етеді. 

Мамандық бойынша және қауіпсіз еңбек әдістері мен тәсілдерін 
қолдану бойынша жүйелі түрде оқыту жүргізеді. Еңбек және өндірістік 
тәртіпті нығайтады. 

Бағынышты қызметкерлердің кәсібі бойынша уақтылы оқуын, сондай-
ақ қауіптілігі жоғары объектілерге қызмет көрсету және пайдалану құқығына 
аттестаттауды бақылайды. 

Еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғау қағидаларына, Саламатты және 
қауіпсіз еңбекті қамтамасыз ететін санитариялық нормаларға сәйкес келетін 
жұмыс жағдайларын жасай отырып, Қазақстан Республикасының 
өнеркәсіптік қауіпсіздік бөлігіндегі заңнамасын сақтайды. 

Өндірістік жарақаттанудың алдын алатын заманауи техникалық 
қауіпсіздік құралдарын енгізеді, жұмысшылар мен қызметшілердің кәсіби 
және басқа да ауруларының пайда болуына жол бермейтін санитариялық-
гигиеналық жағдайларды қамтамасыз етеді [14]. 

Бағынысты персоналдың кәсіпорынның өндірістік-техникалық, 
пайдалану, технологиялық нұсқаулықтарының, технологиялық 
регламенттерінің, қағидаларының, нұсқаулықтарының, еңбек қауіпсіздігі 
және еңбекті қорғау, өндірістік санитария, өртке қарсы қауіпсіздік жөніндегі 
стандарттарының талаптарын сақтауын, жыл сайын профилактикалық 
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1.1.8-тақырып Құрылымдық бөлімшелердің басшылары мен 
қызметшілерінің негізгі міндеттері 

 
Жұмыскерді немесе қызметшіні басқа құрылымдық бөлімшеден 

жұмысқа қабылдау кезінде немесе құрылымдық бөлімшедегі басқа жұмысқа 
ауыстыру кезінде құрылымдық бөлімшенің бастығы немесе қызметшілер 
(бағыныстылығы бойынша) жаңадан қабылданған немесе ауыстырылған 
жұмыскерге оның өндірістік қызметі басталғанға дейін еңбек қауіпсіздігі 
және еңбекті қорғау жөніндегі нұсқамалардың жеке карточкасына жаза 
отырып, бастапқы нұсқама жүргізеді: 
- жұмыскерді тапсырылған жұмыспен, еңбек жағдайларымен (жұмыс орнын 
еңбек жағдайлары бойынша аттестаттау картасы), еңбек қауіпсіздігі және 
еңбекті қорғау жөніндегі нұсқаулықтармен, Қағидалармен, стандарттармен, 
қауіптер мен тәуекелдерді бағалау тізбелерімен таныстырады және оның 
міндеттері мен құқықтарын түсіндіреді; 
- еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау, өндірістік санитария, өрт 
қауіпсіздігі, өнеркәсіптік қауіпсіздік жөніндегі қағидалар мен нұсқаулықтар 
негізінде әзірленген бағдарламалар бойынша жұмыстарды қауіпсіз орындау 
жөнінде нұсқама береді. 

Жұмысшылар мен бағынысты қызметшілердің еңбегін әркім өз 
мамандығы мен біліктілігі бойынша жұмыс істейтін, өзіне бекітілген белгілі 
бір жұмыс орны, жабдығы, техникасы болатындай етіп ұйымдастырады. 

Жұмыс басталғанға дейін жұмысшылар мен бағынысты қызметшілерді 
тапсырмамен таныстырады, еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жөнінде 
нұсқама жүргізеді. Машиналардың, станоктардың, құрал-саймандардың, 
техника мен бекітілген жабдықтардың жарамды жай-күйін қамтамасыз етеді. 

Мамандық бойынша және қауіпсіз еңбек әдістері мен тәсілдерін 
қолдану бойынша жүйелі түрде оқыту жүргізеді. Еңбек және өндірістік 
тәртіпті нығайтады. 

Бағынышты қызметкерлердің кәсібі бойынша уақтылы оқуын, сондай-
ақ қауіптілігі жоғары объектілерге қызмет көрсету және пайдалану құқығына 
аттестаттауды бақылайды. 

Еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғау қағидаларына, Саламатты және 
қауіпсіз еңбекті қамтамасыз ететін санитариялық нормаларға сәйкес келетін 
жұмыс жағдайларын жасай отырып, Қазақстан Республикасының 
өнеркәсіптік қауіпсіздік бөлігіндегі заңнамасын сақтайды. 

Өндірістік жарақаттанудың алдын алатын заманауи техникалық 
қауіпсіздік құралдарын енгізеді, жұмысшылар мен қызметшілердің кәсіби 
және басқа да ауруларының пайда болуына жол бермейтін санитариялық-
гигиеналық жағдайларды қамтамасыз етеді [14]. 

Бағынысты персоналдың кәсіпорынның өндірістік-техникалық, 
пайдалану, технологиялық нұсқаулықтарының, технологиялық 
регламенттерінің, қағидаларының, нұсқаулықтарының, еңбек қауіпсіздігі 
және еңбекті қорғау, өндірістік санитария, өртке қарсы қауіпсіздік жөніндегі 
стандарттарының талаптарын сақтауын, жыл сайын профилактикалық 

  

медициналық тексеруден өтуін, ауысым алдындағы медициналық 
куәландырудан өтуін бақылайды. 

Жазатайым оқиғадан, авариядан, инциденттен зардап шеккен адамды 
жақын маңдағы «АМТ» АҚ медициналық пунктіне немесе Теміртау 
қаласының медициналық мекемесіне жеткізуді ұйымдастырады және 
бақылайды. 

Әрбір қызметшінің орындалатын жұмыс бойынша міндеттерінің аясы 
тарифтік-біліктілік анықтамалығымен, лауазымдық нұсқаулықпен, 
техникалық пайдалану қағидаларымен (ТПҚ), қауіпсіздікті қамтамасыз ету 
қағидаларымен (ҚҚҚ), технологиялық, пайдалану нұсқаулықтарымен және 
ережелерімен, еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жөніндегі 
нұсқаулықтармен айқындалады. 

Құрылымдық бөлімшенің басшысы цех қызметкерлерінің еңбек 
қауіпсіздігі және еңбекті қорғау, өрт қауіпсіздігі жөніндегі қағидалар мен 
нұсқаулықтарды, сондай-ақ ӨҚСШ (өнеркәсіптік қауіпсіздіктің 
санитариялық шаралары) жөніндегі құжаттама талаптарын орындауын 
бақылауға міндетті. 

 
1.1.9-тақырып Жұмысшылардың негізгі міндеттері    

 
Жұмысшылар басқалардың еңбек міндеттерін орындауына кедергі 

келтіретін әрекеттерден аулақ болуға міндетті. 
Еңбек тәртібін сақтау, жұмысқа уақытында келіп, белгіленген жұмыс 

уақытының ұзақтығын сақтап, барлық жұмыс уақытын өнімді жұмыс үшін 
пайдаланып, әкімшіліктің бұйрықтары мен тапсырмаларын уақтылы және 
дәл орындауы тиіс. 

Ауысым басталар алдында ауысым-қарсы жиналысқа келіп, жұмысты 
қауіпсіз жүргізу бойынша тапсырма мен нұсқама алуы керек. 

Жұмыс басталар алдында өз жұмыс орныңызды мұқият қарап 
шығыңыз, жабдықтың жарамдылығын, техникалық қауіпсіздік 
құралдарының, құралдардың, құрылғылардың жарамдылығын тексереді. 
Ақаулықтарды жұмысқа кіріспей-ақ өз бетінше жою мүмкін болмаған 
жағдайда, шаралар қабылдау үшін бұл туралы тікелей басшыға хабарлау 
қажет. 

Тек тапсырылған жұмысты ереже, нұсқаулық талаптарын сақтай 
отырып орындау, бригадирдің, аға жұмысшының, шебердің, учаске, бөлімше 
бастығының және құрылымдық бөлімше басшысының нұсқауларын 
орындауға міндетті. 

Жұмыс кезінде еңбек және демалыс режимін орындауыңыз керек, ішкі 
еңбек тәртібі мен жеке гигиена ережелерін сақтау керек. Өндірістік және 
қосалқы үй-жайларда және кәсіпорын аумағында демалуға және темекі 
шегуге осы мақсат үшін арнайы бөлінген орындарда ғана рұқсат етіледі [15]. 

Нормалармен көзделген жарамды арнайы киіммен, арнайы аяқ 
киіммен, қорғаныс каскасымен жұмыс істеу, тиісті жеке/ұжымдық қорғаныс 
құралдарын және сақтандыру құралдарын пайдалану қажет. Басқа, тұрақты 
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немесе уақытша жұмысқа ауысқан кезде жұмыс сипатына сәйкес зиянды 
және қауіпті өндірістік факторлардың әсерінен қорғайтын арнайы киім, 
арнайы аяқ киім беруді талап ету. (Егер жұмыс уақытша болса-арнайы киім 
мен арнайы аяқ киім арнайы киімді, арнайы аяқ киімді берген бөлімшеге 
қайтарылуға жатады). 

Егер оны орындау шарттары еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау 
нұсқаулығына немесе жұмыстарды қауіпсіз жүргізуді регламенттейтін басқа 
құжатқа қайшы келсе, сондай-ақ жұмыстарды қауіпсіз орындау жөнінде, 
басқа жұмысқа ауыстыру кезінде немесе жұмысты орындау кезінде 
орындалатын жұмыстың сипатына тән емес нұсқамалықсыз жұмысқа 
кіріспеуге тиіс. Өмірге қауіп төнгені, апаттың туындағаны анықталған кезде 
бақылаудың кез келген адамына дереу хабарлау керек. 

Ұялы телефондарды тек қауіпсіз жерде және қауіпсіз жағдайда 
пайдалануға рұқсат етіледі. Баспалдақта болған немесе кәсіпорын мен 
құрылымдық бөлімшелердің аумағы бойынша жүріп-тұрған кезде мобильді 
телефонмен сөйлесуге тыйым салынады. Кәсіпорын аумағында болған кезде 
ұялы телефон, плеер немесе қандай да бір ұқсас құрылғы арқылы құлаққап 
арқылы музыка тыңдауға тыйым салынады. 

Жабдықтардың, қоршаулардың, құрылғылардың, құрал-саймандардың, 
қорғаныс құралдарының ақаулығы анықталған жағдайда өз күшімен жою 
мүмкін болмаған жағдайда тікелей басшыға хабарлау қажет. 

Жарақат алған кезде бұл туралы тікелей басшыға, ал ол болмаған кезде 
- бригадирге, аға жұмысшыға немесе жұмыс жөніндегі жолдасқа дереу 
хабарлап, медпунктке жүгіну қажет. 

Әрбір жұмысшының міндеттер ауқымы тарифтік-біліктілік 
анықтамалығымен, міндеттері, құқықтары мен жауапкершілігі туралы 
нұсқаулықпен, техникалық пайдалану қағидаларымен (ТПҚ), қауіпсіздік 
техникасы қағидаларымен (ҚТҚ), технологиялық, пайдалану 
нұсқаулықтарымен, еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жөніндегі 
ережелермен және нұсқаулықтармен айқындалады. 

 
1.1.10-тақырып Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау мәселелері 

бойынша қызметкерлерге нұсқау беру және білімдерін тексеру 
 
Жұмысқа жаңадан қабылданған әрбір жұмысшы, қызметші, сондай-ақ 

өндірістік практикадан өту үшін комбинатқа жіберілген оқушылар, 
студенттер, мердігерлік/қосалқы мердігерлік ұйымдардың қызметкерлері, 
аутстаффинг компанияларының қызметкерлері, іссапарлар мен келушілер 
персоналды дамыту және оқыту бөлімінде еңбек қауіпсіздігі және еңбекті 
қорғау, өндірістік санитария, өрт қауіпсіздігі, экологиялық қауіпсіздік 
бойынша кіріспе нұсқаулықтан өтеді. 

Кіріспе нұсқаманы тыңдаған адамдарға (келушілерден басқа) жұмыс 
орны бойынша ұсынылатын «Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау 
жөніндегі нұсқаманың жеке карточкасы» (бұдан әрі мәтін бойынша НЖК) 
беріледі. 
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немесе уақытша жұмысқа ауысқан кезде жұмыс сипатына сәйкес зиянды 
және қауіпті өндірістік факторлардың әсерінен қорғайтын арнайы киім, 
арнайы аяқ киім беруді талап ету. (Егер жұмыс уақытша болса-арнайы киім 
мен арнайы аяқ киім арнайы киімді, арнайы аяқ киімді берген бөлімшеге 
қайтарылуға жатады). 

Егер оны орындау шарттары еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау 
нұсқаулығына немесе жұмыстарды қауіпсіз жүргізуді регламенттейтін басқа 
құжатқа қайшы келсе, сондай-ақ жұмыстарды қауіпсіз орындау жөнінде, 
басқа жұмысқа ауыстыру кезінде немесе жұмысты орындау кезінде 
орындалатын жұмыстың сипатына тән емес нұсқамалықсыз жұмысқа 
кіріспеуге тиіс. Өмірге қауіп төнгені, апаттың туындағаны анықталған кезде 
бақылаудың кез келген адамына дереу хабарлау керек. 

Ұялы телефондарды тек қауіпсіз жерде және қауіпсіз жағдайда 
пайдалануға рұқсат етіледі. Баспалдақта болған немесе кәсіпорын мен 
құрылымдық бөлімшелердің аумағы бойынша жүріп-тұрған кезде мобильді 
телефонмен сөйлесуге тыйым салынады. Кәсіпорын аумағында болған кезде 
ұялы телефон, плеер немесе қандай да бір ұқсас құрылғы арқылы құлаққап 
арқылы музыка тыңдауға тыйым салынады. 

Жабдықтардың, қоршаулардың, құрылғылардың, құрал-саймандардың, 
қорғаныс құралдарының ақаулығы анықталған жағдайда өз күшімен жою 
мүмкін болмаған жағдайда тікелей басшыға хабарлау қажет. 

Жарақат алған кезде бұл туралы тікелей басшыға, ал ол болмаған кезде 
- бригадирге, аға жұмысшыға немесе жұмыс жөніндегі жолдасқа дереу 
хабарлап, медпунктке жүгіну қажет. 

Әрбір жұмысшының міндеттер ауқымы тарифтік-біліктілік 
анықтамалығымен, міндеттері, құқықтары мен жауапкершілігі туралы 
нұсқаулықпен, техникалық пайдалану қағидаларымен (ТПҚ), қауіпсіздік 
техникасы қағидаларымен (ҚТҚ), технологиялық, пайдалану 
нұсқаулықтарымен, еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жөніндегі 
ережелермен және нұсқаулықтармен айқындалады. 

 
1.1.10-тақырып Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау мәселелері 

бойынша қызметкерлерге нұсқау беру және білімдерін тексеру 
 
Жұмысқа жаңадан қабылданған әрбір жұмысшы, қызметші, сондай-ақ 

өндірістік практикадан өту үшін комбинатқа жіберілген оқушылар, 
студенттер, мердігерлік/қосалқы мердігерлік ұйымдардың қызметкерлері, 
аутстаффинг компанияларының қызметкерлері, іссапарлар мен келушілер 
персоналды дамыту және оқыту бөлімінде еңбек қауіпсіздігі және еңбекті 
қорғау, өндірістік санитария, өрт қауіпсіздігі, экологиялық қауіпсіздік 
бойынша кіріспе нұсқаулықтан өтеді. 

Кіріспе нұсқаманы тыңдаған адамдарға (келушілерден басқа) жұмыс 
орны бойынша ұсынылатын «Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау 
жөніндегі нұсқаманың жеке карточкасы» (бұдан әрі мәтін бойынша НЖК) 
беріледі. 

  

Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жөніндегі кіріспе нұсқаманы 
бекітілген нұсқама бағдарламасы бойынша бір рет жүргізеді, ол туралы 
ПДОБ (персоналды дамыту және оқыту бөлімі) және НЖК-да тестілік шығу 
емтиханын тапсыра отырып, кіріспе нұсқаманы тіркеу журналына жазылады. 

Өндірістік қызмет басталғанға дейін жұмыс орнындағы алғашқы 
нұсқаманы жауапты қызметкерлер: білімі міндетті болып табылатын, 
орындалатын жұмыс бойынша нұсқаулық көлемінде құрылымдық 
бөлімшенің бастығы, шебер немесе басқа да қызметшілер: 

- бір құрылымдық бөлімшеден екіншісіне ауыстырылатын, ұйымға 
жаңадан қабылданған барлық қызметкерлермен, 

- олар үшін жаңа жұмысты орындайтын қызметкерлермен, іссапарға 
жіберілген, уақытша қызметкерлермен; 

- мердігерлік, қосалқы мердігерлік ұйымдардың қызметкерлерімен 
және басқа құрылымдық бөлімшелерге жұмысқа тартылатын 
қызметкерлермен, 

- өндірістік оқуға немесе практикаға келген студенттермен және 
оқушылармен жүргізеді. 

Жұмыс орнындағы алғашқы нұсқама қауіпсіз еңбек тәсілдерін 
практикалық көрсете отырып, әрбір қызметкермен жеке жүргізіледі. 

Нұсқама жүргізген адам нұсқамалықтың білімін тексереді және 
қанағаттанарлық меңгеру кезінде нұсқамалаушы мен нұсқамаланушының 
қолы қойылған НЖК-да нұсқамалықтың жүргізілгені туралы белгі қояды. 

Мамандығы бар немесе жоқ немесе өз кәсібін өзгертетін әрбір жаңадан 
қабылданған жұмысшы, сондай-ақ бір цехтан екінші цехқа ауысқан кезде 
оқушылар мен студенттер жұмыс орнында алғашқы нұсқамадан өткеннен 
кейін алғашқы 6-10 ауысым ішінде қауіпсіз жұмыс әдістеріне оқытылуы тиіс. 
Бұл оқыту бағдарламалар бойынша және құрылымдық бөлімше бойынша 
өкіммен тағайындалған тәжірибелі жұмысшылар мен қызметшілердің 
басшылығымен жүргізілуі тиіс. Қауіпсіз жұмыс әдістері мен әдістерін 
практикалық оқыту үшін адам білікті жұмысшыға тағайындалады және 
белгіленген оқу мерзіміне сәйкес қауіпсіз жұмыс әдістері мен әдістерін толық 
меңгергенге дейін білікті жұмысшының бақылауымен жұмыс істейді [16]. 

Кәсіп бойынша өндірістік-техникалық оқытудан және жұмыстың 
қауіпсіз әдістері мен әдістеріне практикалық оқытудан өткеннен кейін 
құрылымдық бөлімшенің комиссиясында осы кәсіп бойынша және еңбек 
қауіпсіздігі және еңбекті қорғау бойынша бекітілген билеттер бойынша 
орындалатын жұмыстың толық көлемінде білімдерін тексеру жүргізіледі. 
Білімі қанағаттанарлық болған жағдайда жұмысшы дербес жұмысқа 
құрылымдық бөлімше бойынша өкіммен жіберіледі, ол туралы нұсқаманың 
жеке карточкасына және куәлік бере отырып, қызметкерлердің еңбек 
қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жөніндегі білімін тексеру жөніндегі емтихан 
комиссиясы отырысының хаттамасында жазылады. Жұмысшылар 
қанағаттанарлықсыз баға алған кезде білімін қайта тексеруді бір айдан 
кешіктірмей тағайындайды. Білімді қайта тексергенге дейін қызметкер өз 
бетінше жұмыс істеуге жіберілмейді. Егер білімді тексеру кезінде тексеріле-
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тін адамның қанағаттанарлықсыз білімі бар екендігі анықталса, ол қосымша 
оқудан және білімін қайта тексеруден өтуі керек. 

Басқа кәсіптерді қоса атқаратын персоналдың тиісті біліктілігі және 
негізгі және қоса атқаратын кәсіп бойынша дербес жұмысқа рұқсаты болады, 
білімін тексеру және оқыту негізгі және қоса атқаратын кәсіптер бойынша да 
жүргізіледі, бұл туралы еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жөніндегі 
нұсқаманың жеке карточкасында жазылады. 

Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жөніндегі қайталама нұсқаманы 
тікелей басшы Қағидада белгіленген мерзімде (тоқсан сайын, жарты жылда 
бір рет) алдыңғы нұсқаманы өткізу мерзіміне сәйкес келесі айдың күнінен 
кешіктірмей жүргізеді. 

Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жөніндегі білімді мерзімді 
тексеру жұмысшылар жылына кемінде бір рет, негізгі, сондай-ақ қоса 
атқаратын кәсіптер бойынша бекітілген оқу бағдарламасы, бағдарлама 
бойынша әзірленген билеттер бойынша, қызметкерлердің еңбек қауіпсіздігі 
және еңбекті қорғау жөніндегі білімін тексеру жөніндегі емтихан комиссиясы 
отырысының Хаттамасын рәсімдей отырып, куәлік бере отырып жүргізіледі. 

Өндірістік қызметшінің еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау 
жөніндегі білімін мерзімді тексеруді құрылымдық бөлімшенің басшысы 
бекіткен билеттер бойынша құрылымдық бөлімшелерде еңбек қауіпсіздігі 
және еңбекті қорғау жөніндегі қағидаларды, нұсқаулықтар мен 
стандарттарды білуін тексеру хаттамаларын ресімдей отырып, жылына 
кемінде бір рет жүргізеді. Еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғауды 
қамтамасыз етуге жауапты басшы және жұмыскерлер үш жылда бір реттен 
сиретпей ПДОБ-да «Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау» курсын оқудан 
және білімін тексеруден өтеді. 

Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жөніндегі білімі тексерілуге 
жататын қызметкерлерді бөлімше басшысы оны өткізу басталғанға дейін 
күнтізбелік отыз күннен кешіктірмей құрылымдық бөлімше басшысының 
қолы қойылған, қызметкерлерді таныстыру үшін хаттамамен бірге өкім 
шығару жолымен ескертеді. 

Қызметкер қанағаттанарлықсыз баға алған кезде білімін қайта тексеру 
бір айға созылатын мерзімнен кешіктірілмей тағайындалады. Қызметкер 
еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау бойынша қайта оқудан өтеді және 
білімін келесі тексергенге дейін дербес жұмысқа жіберілмейді. 

Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау қағидалары бойынша емтихан 
тапсырмаған жұмыскерлер Қазақстан Республикасы Еңбек кодексінің 48-
бабына сәйкес жұмыстан шеттетіледі. Жұмыстан шеттету кезеңінде 
қызметкердің жалақысы сақталмайды. Қызметкерді жұмыстан шеттету оны 
шеттету үшін негіз болған себептер жойылғанға дейінгі мерзімге жүзеге 
асырылады. 

Жоспардан тыс нұсқама: 
- қауіпсіздіктің жаңа немесе қайта өңделген нормаларын, еңбек 

қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жөніндегі қағидаларды, нұсқаулықтарды 
қолданысқа енгізу кезінде; 
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тін адамның қанағаттанарлықсыз білімі бар екендігі анықталса, ол қосымша 
оқудан және білімін қайта тексеруден өтуі керек. 

Басқа кәсіптерді қоса атқаратын персоналдың тиісті біліктілігі және 
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және еңбекті қорғау жөніндегі қағидаларды, нұсқаулықтар мен 
стандарттарды білуін тексеру хаттамаларын ресімдей отырып, жылына 
кемінде бір рет жүргізеді. Еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғауды 
қамтамасыз етуге жауапты басшы және жұмыскерлер үш жылда бір реттен 
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- технологиялық процесті өзгерту, жабдықты, құрылғылар мен 
құралдарды, бастапқы шикізатты, материалдарды және еңбек қауіпсіздігіне 
әсер ететін басқа да факторларды ауыстыру немесе жаңғырту кезінде; 

- қызметкерлер жарақатқа, аварияға, жарылысқа немесе өртке, улануға 
әкеп соғуы мүмкін немесе әкеп соққан еңбек қауіпсіздігі талаптарын бұзған 
кезде; 

- бақылаушы қадағалау органдарының талабы бойынша; 
- жұмыста 30 күнтізбелік күннен артық үзіліс болған кезде жүргізіледі. 
Жоспардан тыс нұсқама жеке немесе бір кәсіптегі қызметкерлер 

тобымен жүргізіледі. Нұсқаманың көлемі мен мазмұны әрбір нақты жағдайда 
оны жүргізу қажеттілігін тудырған себептер мен жағдайларға байланысты 
анықталады. Жоспардан тыс нұсқаманы тіркеу кезінде оның жүргізілу себебі 
көрсетіледі. 

Мақсатты нұсқама мамандық бойынша тікелей міндеттермен 
байланысты емес бір жолғы жұмыстарды орындау кезінде (жүктеу, түсіру, 
аумақты жинау, ұйымнан, цехтан және учаскелерден тыс бір жолғы 
жұмыстар), авариялардың, дүлей зілзалалар мен апаттардың салдарын жою 
кезінде нұсқаманы өткізудің жеке карточкасында немесе жұмыс орнындағы 
нұсқаманы тіркеу журналында тіркеледі. 

Жұмысшы немесе қызметшіні басқа жұмысқа уақытша ауыстырған 
кезде нұсқама жұмыстың осы түрі немесе жұмыс орны үшін бағдарлама 
көлемінде, нұсқаманың жеке карточкасына жазыла отырып жүргізіледі. 

Қызметшілер (шебер, ауысым, қызмет, учаске бастығы, цех бастығы 
және т.б.) өз бетінше жұмыс істеуге комбинатта белгіленген тәртіппен еңбек 
қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жөніндегі қолданыстағы ережелерді, 
нұсқаулықтарды білуге емтихан тапсырғаннан кейін ғана жіберіледі. 
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толықтырулар енгізілген кезде; 
- жұмыс берушінің шешімі бойынша жаңа жабдықты пайдалануға беру 
немесе жаңа технологиялық процестерді енгізу кезінде, 
- жұмыс берушінің шешімі бойынша еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау 
бойынша қосымша білімді талап ететін жауапты адамды басқа жұмыс 
орнына ауыстырған немесе басқа лауазымға тағайындаған кезде; 
- топтық, өліммен немесе ауыр (мүгедек) аяқталған жазатайым оқиғаларға 
жол берген, сондай-ақ авария, жарылыс, өрт немесе улану туындаған кездегі 
жазатайым оқиғаларды тергеп-тексеру жөніндегі комиссияның шешімі 
бойынша, 
- Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жөніндегі қағидаларды, 
нұсқаулықтарды өрескел немесе бірнеше рет бұзғаны үшін жұмыста бір 
жылдан астам үзіліс болған кезде, авариялық жағдайға жол берген 
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бұзушылықтар салдарынан жарақат алған кезде, білімін қанағаттанарлықсыз 
тексерген кезде жүргізеді.  
 

Жұмысқа кірісуге: 
- жұмыстың қауіпсіз тәсілдері мен әдістері бойынша нұсқама алмаған; 
- еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау немесе өнеркәсіптік қауіпсіздік 

мәселелері бойынша білімін тексеру бойынша емтихан тапсырмаған; 
- жұмыста алкогольдік, есірткілік, уытқұмарлық масаңдық (соларға 

ұқсас) жағдайында болған немесе жұмыс күні ішінде осындай масаңдық 
туғызатын заттарды пайдаланған: 

- жұмыс беруші берген жеке және (немесе) ұжымдық қорғаныш 
құралдарын пайдаланбаған; 

- Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес міндетті болып 
табылатын болса, медициналық тексеруден не ауысым алдындағы 
медициналық куәландырудан өтпеген; 

- жұмыскер еңбек шартында келісілген жұмысты орындау үшін қажетті 
көлік құралын басқару құқығын немесе басқа да рұқсаттарды жоғалтқан 
жағдайда; 

- егер оның іс-әрекеттері немесе әрекетсіздігі апаттық жағдай туғызуға, 
еңбекті қорғау, өрт қауіпсіздігі не көліктегі қозғалыс қауіпсіздігі қағидала-
рының бұзылуына әкеп соқса немесе әкеп соғуы мүмкін болса тыйым 
салынады. 

 
1.1.11-тақырып Арнайы киім, арнайы аяқ киім, жеке/ұжымдық 

қорғаныс құралдары 
 

«АМТ» АҚ құрылымдық бөлімшелерінің жұмыс алаңдарында 
қызметкерлерге қауіпті және зиянды өндірістік факторлар әсер етеді. 

Қауіпті өндірістік факторларға: 
қозғалатын машиналар мен механизмдер, өндірістік жабдықтың жылжымалы 
бөліктері; қозғалатын бұйымдар, дайындамалар, материалдар, бұзылатын 
конструкциялар, тұйықталуы адам денесі арқылы болуы мүмкін электр 
тізбегіндегі кернеудің жоғары мәні, дайындамалардың, құралдар мен 
жабдықтардың бетіндегі өткір жиектер, қылтамырлар мен кедір-бұдырлар, 
жұмыс орнының жер/еден бетіне қатысты айтарлықтай биіктікте орналасуы 
(биіктіктен құлау), балқытылған металдың ұшқындары мен шашырауы, 
ыстық материалдар мен заттардың шығарындылары, химиялық заттардың 
төгілуі, тайғақ беттер, соқпалы аспаптармен жұмыс істеу, жүк көтергіш 
механизмдердің жұмысы, жабдықтар, материалдар жатады 17]. 

Зиянды өндірістік факторларға: 
жұмыс аймағы ауасының жоғары шаңдануы және газдануы, жұмыс аймағы 
ауасының жоғары немесе төмен температурасы, жұмыс орнындағы Шудың 
жоғары деңгейі, ауаның жоғары немесе төмен ылғалдылығы, ауаның жоғары 
немесе төмен қозғалғыштығы, дірілдің жоғары деңгейі, статикалық электрдің 
жоғары деңгейі, электр өрісінің жоғары кернеулігі, магнит өрісінің жоғары 
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(биіктіктен құлау), балқытылған металдың ұшқындары мен шашырауы, 
ыстық материалдар мен заттардың шығарындылары, химиялық заттардың 
төгілуі, тайғақ беттер, соқпалы аспаптармен жұмыс істеу, жүк көтергіш 
механизмдердің жұмысы, жабдықтар, материалдар жатады 17]. 

Зиянды өндірістік факторларға: 
жұмыс аймағы ауасының жоғары шаңдануы және газдануы, жұмыс аймағы 
ауасының жоғары немесе төмен температурасы, жұмыс орнындағы Шудың 
жоғары деңгейі, ауаның жоғары немесе төмен ылғалдылығы, ауаның жоғары 
немесе төмен қозғалғыштығы, дірілдің жоғары деңгейі, статикалық электрдің 
жоғары деңгейі, электр өрісінің жоғары кернеулігі, магнит өрісінің жоғары 

  

кернеулігі, жұмыс аймағының жеткіліксіз жарықтандырылуы, контрастының 
төмен болуы, тікелей және шағылысқан жылтырлығы, инфрақызыл 
радиацияның жоғары деңгейі, жұмыс орындарында улы газдардың болуы, 
радиациялық сәулелену жатады. 

Қауіпті және зиянды өндірістік факторлардың әсерінен қорғау үшін 
«АрселорМиттал Теміртау» АҚ-ның барлық қызметкерлері арнайы киіммен, 
арнайы аяқ киіммен және басқа да жеке/ұжымдық қорғану құралдарымен 
қолданыстағы арнайы киімді, арнайы аяқ киімді және басқа да жеке-
/ұжымдық қорғану құралдарын тегін беру ережелері мен нормаларына сәйкес 
қамтамасыз етілген. Барлық қызметкерлер арнайы киімді, арнайы аяқ киімді 
және басқа да жеке қорғану құралдарын қамтамасыз ету және қолдану 
шарттарымен танысуы тиіс. 

Жеке қорғаныс құралдарын пайдалану мерзімдері күнтізбемен 
белгіленеді және олар қызметкерлерге нақты берілген күннен бастап 
есептеледі. Қызметкерлерге берілетін жеке қорғаныс құралдары жұмыс 
берушінің меншігі болып есептеледі, олар пайдалануға берілген кезде 
қызметкерлердің есебіне енгізілуге жатады және жұмыстан босатылған кезде 
қайтарылуға жатады. 

Кәсіптерді қоса атқаратын немесе жұмыстарды қоса атқаратын, оның 
ішінде кешенді бригадаларда тұрақты орындайтын қызметкерлерге негізгі 
кәсібі бойынша оларға берілетін жеке қорғану құралдарынан басқа, 
орындалатын жұмыстарға байланысты сол пайдалану мерзімдері бар қоса 
атқаратын кәсіп үшін нормаларда көзделген жеке қорғану құралдарының 
басқа да түрлері қосымша берілуі тиіс. 

Персоналдың өндірістік алаңдарда және үй-жайларда қорғаныш 
каскасыз, арнайы киімсіз, арнайы аяқ киімсіз немесе нормаларға сәйкес тиісті 
жеке қорғаныш құралдарынсыз болуына жол берілмейді. 

Жұмысқа кіріспес бұрын жұмысшы мен қызметкер жұмыс киімдерін 
ретке келтіруі керек. Арнайы киім, арнайы аяқ киім тиісті мөлшерде, жарам-
ды, таза болуы тиіс және қозғалысты шектемеуі тиіс. Күртешені түймеге 
түймеленген босатуға, шалбарды етіктің немесе жұмыс бәтеңкесінің үстіне 
кию қажет. 

Қызметшілер жұмысшылардың жұмыс уақытында оларға берілген 
арнайы киімді, арнайы аяқ киімді және жеке/ұжымдық қорғаныс құралдарын 
пайдалануын қадағалауға міндетті. Кәсіпорын қызметкерлері арнайы киімсіз, 
арнайы аяқ киімсіз, жеке қорғаныш құралдарынсыз, сондай-ақ ақаулы, 
жөнделмеген, ластанған арнайы киіммен, арнайы аяқ киіммен және ақаулы 
жеке қорғаныш құралдарымен немесе орындалатын жұмыстардың сипатына 
сәйкес келмейтін жұмысқа жіберілмейді. 

Қызметшілер мен жұмысшылар өндірістік алаңдарда болған және 
еңбек операцияларын орындаған кезде: қызметшілер - ақ түсті, жұмыс өтілі 
екі жылдан астам - қызғылт сары түсті, жұмыс өтілі екі жылдан кем сары 
түсті қорғаныш каскаларын қолдануға тиіс. 

Қызметшілер мен жұмысшылар еңбек операцияларын орындау кезінде, 
сондай-ақ қызметкерлердің қорғаныш көзілдіріктерін қолдануы міндетті 
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болып табылатын өндірістік алаңдарда бекітілген тізбелер мен тізілімдерге 
сәйкес қорғаныш көзілдіріктерін қолдануы тиіс. 

Бет пен көзді ұшқындардың, сұйық металл мен қождың 
шашырауының, электр доғасының әсерінен қорғау үшін қорғаныс қалқанда-
рын, шлемдерді, каска-маскаларды, арнайы әйнектері бар қорғаныс 
көзілдіріктерін пайдалану қажет. 

Пневматикалық құралмен жұмыс кезінде дірілге қарсы қолғаптарды 
пайдалану қажет. 

Қолды механикалық зақымданудан, күйіктен, ластанудан қорғау үшін 
қолғапты немесе қолғапты орындалатын жұмыстың сипатына қарай 
пайдалану керек. 

Биіктікте жұмыс істеген кезде (арнайы алаңдар мен төсеме тақтайлар 
болмаған кезде) иыққа арналған және бедерлі баулары, ілмектері, иек 
бауымен бекітілген қорғаныс каскаларындағы карабиндері бар жарамды, 
сыналған сақтандыру белдіктерін пайдалану қажет. 

Тыныс алу мүшелерін шаңнан қорғау күні шаңға қарсы респираторлар 
мен сүзгіш маскаларды немесе газқағарларды пайдалану қажет. Тыныс алу 
мүшелерін зиянды заттар (бояу, басқа да органикалық заттар) буларының 
әсерінен қорғау үшін респираторларды жұмыстарды орындау сипатына және 
тиісті техникалық сипаттамаларға сәйкес таңдалған респираторлармен 
пайдалану қажет. Бояулардың, мастикалардың, еріткіштердің, еріткіштердің 
бетіне жағу тыныс алу органдарын қорғау құралдарында және ауа 
қозғалысының сәйкес келетін бағытында жүргізіледі. 

Жеке қорғаныс құралдарында бұйымның мақсаты мен қызмет ету 
мерзімі, оны пайдалану және сақтау ережелері көрсетілген нұсқаулық болуы 
тиіс. 

Электр қондырғыларында жұмыс істеу кезінде электр 
қондырғыларымен жұмыс істейтін персоналды электр тогының соғуынан, 
электр доғасы мен электромагниттік өрістің әсерінен қорғауға қызмет ететін 
электр қорғаныс құралдарын пайдалану қажет. Қорғаныс құралдары негізгі 
және қосымша болып бөлінеді. 

Кернеуі 1000 В дейінгі электр қондырғыларында қолданылатын негізгі 
электр қорғау құралдарына мыналар жатады: 

- оқшаулағыш штангалар, оқшаулағыш немесе электр өлшеуіш 
қысқыштар, кернеу көрсеткіштері, диэлектрлік қолғаптар, оқшаулағыш 
тұтқалары бар слесарлық-монтаждау құралдары. 

Кернеуі 1000 В дейінгі электр қондырғыларында қолданылатын 
қосымша электр қорғау құралдарына мыналар жатады: 

- диэлектрлік галоштар, диэлектрлік кілемшелер, тасымалды жерге 
тұйықтау құралдары, оқшаулағыш тұғырықтар мен жапсырмалар, қоршау 
құрылғылары, плакаттар мен қауіпсіздік белгілері. 

Кернеуі 1000 В жоғары электр қондырғыларында қолданылатын негізгі 
электр қорғау құралдарына мыналар жатады: 

- электр қондырғыларында сынақтар мен өлшеулер жүргізу кезінде 
еңбек қауіпсіздігін қамтамасыз етуге арналған құрылғылар мен құрылғылар 
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болып табылатын өндірістік алаңдарда бекітілген тізбелер мен тізілімдерге 
сәйкес қорғаныш көзілдіріктерін қолдануы тиіс. 

Бет пен көзді ұшқындардың, сұйық металл мен қождың 
шашырауының, электр доғасының әсерінен қорғау үшін қорғаныс қалқанда-
рын, шлемдерді, каска-маскаларды, арнайы әйнектері бар қорғаныс 
көзілдіріктерін пайдалану қажет. 

Пневматикалық құралмен жұмыс кезінде дірілге қарсы қолғаптарды 
пайдалану қажет. 

Қолды механикалық зақымданудан, күйіктен, ластанудан қорғау үшін 
қолғапты немесе қолғапты орындалатын жұмыстың сипатына қарай 
пайдалану керек. 

Биіктікте жұмыс істеген кезде (арнайы алаңдар мен төсеме тақтайлар 
болмаған кезде) иыққа арналған және бедерлі баулары, ілмектері, иек 
бауымен бекітілген қорғаныс каскаларындағы карабиндері бар жарамды, 
сыналған сақтандыру белдіктерін пайдалану қажет. 

Тыныс алу мүшелерін шаңнан қорғау күні шаңға қарсы респираторлар 
мен сүзгіш маскаларды немесе газқағарларды пайдалану қажет. Тыныс алу 
мүшелерін зиянды заттар (бояу, басқа да органикалық заттар) буларының 
әсерінен қорғау үшін респираторларды жұмыстарды орындау сипатына және 
тиісті техникалық сипаттамаларға сәйкес таңдалған респираторлармен 
пайдалану қажет. Бояулардың, мастикалардың, еріткіштердің, еріткіштердің 
бетіне жағу тыныс алу органдарын қорғау құралдарында және ауа 
қозғалысының сәйкес келетін бағытында жүргізіледі. 

Жеке қорғаныс құралдарында бұйымның мақсаты мен қызмет ету 
мерзімі, оны пайдалану және сақтау ережелері көрсетілген нұсқаулық болуы 
тиіс. 

Электр қондырғыларында жұмыс істеу кезінде электр 
қондырғыларымен жұмыс істейтін персоналды электр тогының соғуынан, 
электр доғасы мен электромагниттік өрістің әсерінен қорғауға қызмет ететін 
электр қорғаныс құралдарын пайдалану қажет. Қорғаныс құралдары негізгі 
және қосымша болып бөлінеді. 

Кернеуі 1000 В дейінгі электр қондырғыларында қолданылатын негізгі 
электр қорғау құралдарына мыналар жатады: 

- оқшаулағыш штангалар, оқшаулағыш немесе электр өлшеуіш 
қысқыштар, кернеу көрсеткіштері, диэлектрлік қолғаптар, оқшаулағыш 
тұтқалары бар слесарлық-монтаждау құралдары. 

Кернеуі 1000 В дейінгі электр қондырғыларында қолданылатын 
қосымша электр қорғау құралдарына мыналар жатады: 

- диэлектрлік галоштар, диэлектрлік кілемшелер, тасымалды жерге 
тұйықтау құралдары, оқшаулағыш тұғырықтар мен жапсырмалар, қоршау 
құрылғылары, плакаттар мен қауіпсіздік белгілері. 

Кернеуі 1000 В жоғары электр қондырғыларында қолданылатын негізгі 
электр қорғау құралдарына мыналар жатады: 

- электр қондырғыларында сынақтар мен өлшеулер жүргізу кезінде 
еңбек қауіпсіздігін қамтамасыз етуге арналған құрылғылар мен құрылғылар 

  

(фазалардың сәйкестігін тексеруге арналған кернеу көрсеткіштері, кәбілді 
тесуге арналған құрылғылар, кәбілдердің зақымдану көрсеткіштері), өзге де 
қорғаныс құралдары, оқшаулағыш құрылғылар мен кернеуі 110 кВ және одан 
жоғары электр қондырғыларында (полимер оқшаулағыштар, оқшаулағыш 
сатылар және т.б.) кернеуі бар жөндеу жұмыстарына арналған құрылғылар. 

Кернеуі 1000 В жоғары электр қондырғыларында қолданылатын 
қосымша электр қорғау құралдарына: 

- диэлектрлік қолғаптар, диэлектрлік боттар, диэлектрлік кілемшелер, 
оқшаулағыш тұғырлар мен жапсырмалар, оқшаулағыш қалпақтар, әлеуетті 
тасымалдауға және теңестіруге арналған штангалар, тасымалданатын жерге 
тұйықтау құралдары, қоршау құрылғылары, плакаттар мен қауіпсіздік 
белгілері жатады. 

Электр қондырғыларында пайдаланылатын қорғау құралдары Электр 
қондырғыларында пайдаланылатын қорғау құралдарын қолдану және сынау 
қағидаларының талаптарын толық қанағаттандыруы тиіс. Жеке/ұжымдық 
қорғаныс құралдары МЕМСТ-та, қағидаларда белгіленген мерзімде жарамд-
ылығы мен қорғаныш қасиеттеріне сыналып, тексерілуі тиіс. 

Қорғау құралдары жұмыс алдында көрінетін ақаулар мен 
зақымданулардың жоқтығына тексерілуі тиіс. 

Жұмысшылар мен қызметшілер үнемі өздерімен бірге жеке қорғану 
құралдарын (қорғаныш көзілдірігі, құлаққап) алып жүруі тиіс. 

Қар тазалау, т.ж. жолдарын тазалау жұмыстарын орындау кезінде 
қысқы уақытта жылы арнайы киімді және арнайы аяқ киімді (қысқы бәтеңке, 
етік, пима) қолдану қажет. 

Көру мүшелерін қорғау үшін металл кесетін станоктарда жұмыс істеген 
кезде қорғанатын көзілдірікті қолдану керек. 
 

1.1.12-тақырып Жұмыс орны 
 

Жұмыс басталғанға дейін өзінің жұмыс орнын, жабдықтың, 
желдеткіштің, қоршаулардың, жарықтандырудың, құрал-саймандардың, 
құрылғылардың, дыбыстық және жарық сигнализациясының жарамдылығын, 
қауіпті факторлар әсер ететін аймақтарда көрсеткіштердің орналастырылуын 
тексеру, жұмыстың тапсырмасымен, сипатымен, орындалу көлемімен, 
орындалу дәйектілігімен және қауіпсіздік шараларымен танысу қажет. 

Өз жұмыс орнын, жабдықты, құрал-саймандарды таза және тәртіпте 
ұстау, өндіріс қалдықтарын, қоқыс пен өнімді жинауды уақтылы жүргізу 
қажет. 

Өнімдерді дайындамалармен, бұйымдармен, ыдыстармен, өндіріс 
қалдықтарымен, қоқыспен және басқа да өндірістік жабдықтармен, 
шикізатпен және материалдармен өтпе жолдарды, өтпе жолдарды, темір 
жолдардың габариттерін бөгемей, қоқыстамау керек. 

Жұмысқа қатысы жоқ адамдардың жұмыс орнында болуына жол 
бермеу, ал бағынбаған жағдайда - басшыға хабарлау қажет. 
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Тікелей басшының рұқсатынсыз өз жұмысын басқаларға тапсыруға 
болмайды [18]. 

Тікелей басшының рұқсатынсыз жұмыс орнынан кетпеу қажет 
Жұмыс аяқталғаннан кейін технологиялық шұңқырларды, арықтарды, 

науаларды, құдықтарды және т. б. жабу және қоршау орнына орнатыңыз, 
айналмалы және қозғалмалы бөліктер мен механизмдердің қорғаныш 
қаптамаларын, технологиялық ойықтардың, эстакадалардың, конвейерлердің, 
жұмыс істеп тұрған жабдықтардың шекараларын және т. б. тексеру қажет 

Жүктерді қолмен тасымалдаудың шекті нормасы бір адамға: ерлер 
үшін - 30 кг-нан аспауы тиіс. Әйелдер үшін басқа жұмыспен кезектескен 
кезде ауыр заттарды көтеру және орнын ауыстыру (сағатына 2 ретке дейін) - 
10 кг, жұмыс ауысымы кезінде ауыр заттарды көтеру және орнын ауыстыру - 
7 кг. Тасымалданатын жүктің салмағына ыдыс пен орамның салмағы -
қосылады. 

Ауыр заттардың орнын ауыстыру кезінде мынадай талаптарды сақтау 
қажет: 
- Баллондарды арнайы зембілдерде немесе жабдықталған арбаларда; қышқыл 
немесе басқа да қауіпті сұйықтықтары бар шөлмектерді-өрілген себеттерде, 
ағаш орамда тасымалдауға рұқсат етіледі. Бұл жүктерді крандардың және 
басқа механизмдердің көмегімен көтеру арнайы контейнерлерде жүргізілуі 
тиіс. 

Баспалдақтар бойынша ауыр заттарды 1,5-3 метр биіктікке көтеру және 
түсіру қолдарыңызбен таяныш қоршауларының артына ұстала отырып, 10 кг-
нан аспайтын мөлшерде рұқсат етіледі. 

Салмағы 30 кг-нан асатын жүктерді Жүктеу (түсіру) үшін, сондай-ақ 
1,5 м-ден астам биіктікке көтеру кезінде механикаландыру құралдарын 
пайдалану қажет. 

Габаритсіз өлшемдері бар 10-30 кг-нан бастап жүктері бар 
баспалдақтарға көтерілу және баспалдақтардан түсу бір қолмен таяныш 
қоршаудың артына ұстана отырып, аяқпен жүру кезінде кемінде екі 
жұмысшымен жүргізіледі. 

Бөшкелерде, барабандарда, орамдарда және т.б. жүктерді домалату 
кезінде жұмысшы оны өзінен итеріп, тасымалданатын жүктің артында тұруы 
тиіс. 

Ұзын өлшемді жүктерді (арматураны, тақтайларды, құбырларды және 
т.б.) жұмысшылар аяқпен жүру кезінде аттас иықтарда тасымалдауы тиіс. 
Жүкті команда бойынша көтеріп, түсіру қажет. Жүкті түсіру кезінде барлық 
жұмысшылар оның бір жағында болуы керек. 

Ауыр даналы материалдарды, сондай-ақ жабдығы бар жәшіктерді 
астарлар бойынша немесе катоктар бойынша жылжыту керек. Роликтер 
берік, тегіс, жеткілікті ұзындыққа ие болуы керек, ал олардың ұштары жүктің 
астынан 0,4 м артық шықпауы керек. Жүктің астына роликтерді жақындату 
кезінде оның жанында болу керек, саусақтар қысылып қалмас үшін оларды 
тек жоғарыдан алуға болады. Жүкті жылжыту кезінде катоктардың жүктің 
қозғалыс бағыты бойынша бұрышпен қозғалмауын қадағалау қажет. 
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Тікелей басшының рұқсатынсыз өз жұмысын басқаларға тапсыруға 
болмайды [18]. 

Тікелей басшының рұқсатынсыз жұмыс орнынан кетпеу қажет 
Жұмыс аяқталғаннан кейін технологиялық шұңқырларды, арықтарды, 

науаларды, құдықтарды және т. б. жабу және қоршау орнына орнатыңыз, 
айналмалы және қозғалмалы бөліктер мен механизмдердің қорғаныш 
қаптамаларын, технологиялық ойықтардың, эстакадалардың, конвейерлердің, 
жұмыс істеп тұрған жабдықтардың шекараларын және т. б. тексеру қажет 

Жүктерді қолмен тасымалдаудың шекті нормасы бір адамға: ерлер 
үшін - 30 кг-нан аспауы тиіс. Әйелдер үшін басқа жұмыспен кезектескен 
кезде ауыр заттарды көтеру және орнын ауыстыру (сағатына 2 ретке дейін) - 
10 кг, жұмыс ауысымы кезінде ауыр заттарды көтеру және орнын ауыстыру - 
7 кг. Тасымалданатын жүктің салмағына ыдыс пен орамның салмағы -
қосылады. 

Ауыр заттардың орнын ауыстыру кезінде мынадай талаптарды сақтау 
қажет: 
- Баллондарды арнайы зембілдерде немесе жабдықталған арбаларда; қышқыл 
немесе басқа да қауіпті сұйықтықтары бар шөлмектерді-өрілген себеттерде, 
ағаш орамда тасымалдауға рұқсат етіледі. Бұл жүктерді крандардың және 
басқа механизмдердің көмегімен көтеру арнайы контейнерлерде жүргізілуі 
тиіс. 

Баспалдақтар бойынша ауыр заттарды 1,5-3 метр биіктікке көтеру және 
түсіру қолдарыңызбен таяныш қоршауларының артына ұстала отырып, 10 кг-
нан аспайтын мөлшерде рұқсат етіледі. 

Салмағы 30 кг-нан асатын жүктерді Жүктеу (түсіру) үшін, сондай-ақ 
1,5 м-ден астам биіктікке көтеру кезінде механикаландыру құралдарын 
пайдалану қажет. 

Габаритсіз өлшемдері бар 10-30 кг-нан бастап жүктері бар 
баспалдақтарға көтерілу және баспалдақтардан түсу бір қолмен таяныш 
қоршаудың артына ұстана отырып, аяқпен жүру кезінде кемінде екі 
жұмысшымен жүргізіледі. 

Бөшкелерде, барабандарда, орамдарда және т.б. жүктерді домалату 
кезінде жұмысшы оны өзінен итеріп, тасымалданатын жүктің артында тұруы 
тиіс. 

Ұзын өлшемді жүктерді (арматураны, тақтайларды, құбырларды және 
т.б.) жұмысшылар аяқпен жүру кезінде аттас иықтарда тасымалдауы тиіс. 
Жүкті команда бойынша көтеріп, түсіру қажет. Жүкті түсіру кезінде барлық 
жұмысшылар оның бір жағында болуы керек. 

Ауыр даналы материалдарды, сондай-ақ жабдығы бар жәшіктерді 
астарлар бойынша немесе катоктар бойынша жылжыту керек. Роликтер 
берік, тегіс, жеткілікті ұзындыққа ие болуы керек, ал олардың ұштары жүктің 
астынан 0,4 м артық шықпауы керек. Жүктің астына роликтерді жақындату 
кезінде оның жанында болу керек, саусақтар қысылып қалмас үшін оларды 
тек жоғарыдан алуға болады. Жүкті жылжыту кезінде катоктардың жүктің 
қозғалыс бағыты бойынша бұрышпен қозғалмауын қадағалау қажет. 

  

Катоктарды аяқпен бағыттауға жол берілмейді. Жүкті жылжыту кезінде 
жұмысшы бүйір жағында болуы керек. 

Ауыр жүктерді көлбеу жазықтық бойынша жылжыту кезінде тежегіш 
зәкірлер мен шығырларды қолдану керек. Жүкті түсіріп, орнын ауыстыру 
үшін жүкшығырды пайдалану кезінде тартылған арқанның жанында болуға 
тыйым салынады. 

Өткір, кесетін, тігетін бұйымдар мен құралдарды тек қаптарда, 
пеналдарда тасу керек. 

Жүктерді қатты ыдыста тасымалдау тек биялаймен немесе қолғаппен 
жүргізіледі. 

Жүктерді жәшіктерде жүктеу және түсіру кезінде қолдардың 
жарақаттануын болдырмау үшін шегелер мен шығыңқы металл ораманың 
ұштары бүгіледі. 

Жүктерді арттан тасу кезінде келе жатқан қызметкер алда келе жатқан 
қызметкерден кемінде 3 метр қашықтықты сақтайды. 
 

Мыналарға: 
- катан-бөшке жүктерін салмағына қарамастан арқалап тасуға; 
- жабылмаған технологиялық шұңқырларға, арықтарға, науаларға, 

технологиялық ойықтарға, қоршалмаған айналатын және қозғалатын жабдық 
бөлшектері мен механизмдеріне жақын жұмыстар жүргізуге; 

- қосалқы бөлшектерді, материалдарды және т. б. зембілдерді сатылар 
мен басқыштар бойынша тасуға; 

- жұмыс орындарында мұздың пайда болуына, төгілуіне (су, май, 
қышқыл, сілті және т. б.), түрлі материалдардың төгілуіне жол беруге; 

- жел жылдамдығы 10-12 м/с және одан жоғары (6 балл) кезде үлкен 
желкенділігі бар материалдарды орнын ауыстыру бойынша жұмыстар 
жүргізуге тыйым салынады. 

Жұмыс істейтін әрбір адам өз бетінше жою мүмкін болмаған кезде 
жұмыскерлерге немесе өндірістік объектілерге қауіп төнетінін байқап, бұл 
туралы тікелей басшысына хабарлауға, сондай-ақ қауіп төніп тұрған 
персоналды ескертуге тиіс. 

 
 
1.1.13-тақырып Құралдар мен құрылғылар 

 
Қолданылатын құрал-сайман мен құрал-сайман жарамды күйде 

ұсталуы және орындалатын жұмыстың сипатына сәйкес келуі тиіс. 
Жұмыс басталар алдында құрал-саймандар мен айлабұйымдардың 

жарамдылығын тексеру және көз жеткізу. 
Соқпалы аспаптарда (кескіштерде, балғаларда, кувалдаларда, 

крейцмейсельдерде, шапқыларда, тесіктерде, керндерде және басқаларында) 
жарықтар, қылтамырлар, ұшқындардың айқасуы болмауы тиіс. Құралдың 
тұтқалары тегіс болуы керек. Құрал тұтқаға мықтап бекітілуі керек. 
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Сомын кілттері бұрандалардың бастиектерінің өлшемдеріне сәйкес 
келуі тиіс, жарықтары мен кенжарлары болмауы тиіс, кілттердің губкалары 
параллель болуы керек және оралмауы тиіс. Бұранда кілттерінің қармауының 
өлшемдері бұрандамалар бастиектерінің (сомын қырларының) өлшемдерінен 
0,3 мм-ден аспауы тиіс. 

Кілттер және басқа да ұстап тұратын құрылғылар бұйымды 
(дайындаманы) берік және сенімді ұстап тұруы тиіс. 

Беттелген қысқыштар қысылатын өнімді мықтап және сенімді ұстап, 
губкаларда ойығы болуы керек. 

Қайрау станогында қолының шеті мен ажарлау дөңгелегінің жұмыс 
беті арасындағы саңылау тегістеуші бұйымның қалыңдығының жартысынан 
аз, бірақ 3 мм-ден артық емес. Қол кісендердің шеттерінде ажарлау шеңбері -
жағынан ойықтар, сынықтар және басқа да ақаулар болмауы тиіс. 

Пневмогидравликалық және гидравликалық домкраттардың жүкті 
көтеру процесінде жұмыс цилиндрлерінен сұйықтықтың немесе ауаның 
ағуына жол бермейтін тығыз қосылыстары болуы тиіс. 

Пневматикалық құралмен жұмыс істеуге 18 жастан асқан, нұсқамадан 
өткен және пневмоқұралдың құрылысы мен жұмыс қағидатын білетін ер 
және әйел адамдар жіберіледі. 

Пневматикалық құралды тасымалдаған кезде оны корпустың 
тұтқасынан ұстап, шлангты сақинаға орайды. Пневмоқұралды шланг артына 
тасуға болмайды. 

Абразивтік шеңбері бар пневматикалық машинкамен жұмыс істеу 
кезінде шеңбердің бекітілуінің сенімділігі мен жарамдылығына көз жеткізу 
керек, шеңбердің қорғаныш қаптамасы болуы тиіс. Шеңберде жарықтар мен 
ойықтар болмауы тиіс, шеңбер мен фланец арасында төсемдер болуы тиіс, 
шеңбер сыналуы және сынақ туралы таңбасы болуы тиіс. 

Электр аспабымен жұмыс істеуге нұсқамадан және электр қауіпсіздігі 
бойынша II біліктілік тобына аттестаттаудан өткен еркек және әйел жынысты 
адамдар жіберіледі. Электр аспабының корпусында кернеу анықталған кезде 
жұмыс тоқтатылып, шеберге хабарлануы тиіс. 

Электр аспабы желіге штепсельдік қосылыстың көмегімен қосылуы 
тиіс. Штепсельдік қосылым болмаған жағдайда электр құралын қосуға, 
электр желісіне жарықтандыруға тек электр монтері ғана құқылы. 

Тегістеу машиналарында, араларда және планкаларда жұмыс бөлігінің 
қорғаныс қоршауы болуы тиіс. 

Қауіптілігі жоғары және 36 В кернеуі бар үй-жайларда кернеуі 220 В 
электр аспабымен жұмыс істеу кезінде аса қауіпті үй-жайларда электрден қо-
рғау құралдарын (диэлектрлік қолғаптар, галоштар, кілемшелер және т.б.) 
қолдану қажеттілігі электр аспабы мен қол электр машиналарының электр 
тогымен зақымданудан қорғау типі бойынша қауіптілік класына байланысты 
болады. 

Жылжымалы электр шырақтары қыздыру шамының қорғаныш торы 
бар зауытта дайындалған болуы тиіс. Қауіптілігі жоғары үй-жайларда - 36В 
жоғары емес, аса қауіпті және үй-жайлардан тыс - 12В жоғары емес. 
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Сомын кілттері бұрандалардың бастиектерінің өлшемдеріне сәйкес 
келуі тиіс, жарықтары мен кенжарлары болмауы тиіс, кілттердің губкалары 
параллель болуы керек және оралмауы тиіс. Бұранда кілттерінің қармауының 
өлшемдері бұрандамалар бастиектерінің (сомын қырларының) өлшемдерінен 
0,3 мм-ден аспауы тиіс. 

Кілттер және басқа да ұстап тұратын құрылғылар бұйымды 
(дайындаманы) берік және сенімді ұстап тұруы тиіс. 

Беттелген қысқыштар қысылатын өнімді мықтап және сенімді ұстап, 
губкаларда ойығы болуы керек. 

Қайрау станогында қолының шеті мен ажарлау дөңгелегінің жұмыс 
беті арасындағы саңылау тегістеуші бұйымның қалыңдығының жартысынан 
аз, бірақ 3 мм-ден артық емес. Қол кісендердің шеттерінде ажарлау шеңбері -
жағынан ойықтар, сынықтар және басқа да ақаулар болмауы тиіс. 

Пневмогидравликалық және гидравликалық домкраттардың жүкті 
көтеру процесінде жұмыс цилиндрлерінен сұйықтықтың немесе ауаның 
ағуына жол бермейтін тығыз қосылыстары болуы тиіс. 

Пневматикалық құралмен жұмыс істеуге 18 жастан асқан, нұсқамадан 
өткен және пневмоқұралдың құрылысы мен жұмыс қағидатын білетін ер 
және әйел адамдар жіберіледі. 

Пневматикалық құралды тасымалдаған кезде оны корпустың 
тұтқасынан ұстап, шлангты сақинаға орайды. Пневмоқұралды шланг артына 
тасуға болмайды. 

Абразивтік шеңбері бар пневматикалық машинкамен жұмыс істеу 
кезінде шеңбердің бекітілуінің сенімділігі мен жарамдылығына көз жеткізу 
керек, шеңбердің қорғаныш қаптамасы болуы тиіс. Шеңберде жарықтар мен 
ойықтар болмауы тиіс, шеңбер мен фланец арасында төсемдер болуы тиіс, 
шеңбер сыналуы және сынақ туралы таңбасы болуы тиіс. 

Электр аспабымен жұмыс істеуге нұсқамадан және электр қауіпсіздігі 
бойынша II біліктілік тобына аттестаттаудан өткен еркек және әйел жынысты 
адамдар жіберіледі. Электр аспабының корпусында кернеу анықталған кезде 
жұмыс тоқтатылып, шеберге хабарлануы тиіс. 

Электр аспабы желіге штепсельдік қосылыстың көмегімен қосылуы 
тиіс. Штепсельдік қосылым болмаған жағдайда электр құралын қосуға, 
электр желісіне жарықтандыруға тек электр монтері ғана құқылы. 

Тегістеу машиналарында, араларда және планкаларда жұмыс бөлігінің 
қорғаныс қоршауы болуы тиіс. 

Қауіптілігі жоғары және 36 В кернеуі бар үй-жайларда кернеуі 220 В 
электр аспабымен жұмыс істеу кезінде аса қауіпті үй-жайларда электрден қо-
рғау құралдарын (диэлектрлік қолғаптар, галоштар, кілемшелер және т.б.) 
қолдану қажеттілігі электр аспабы мен қол электр машиналарының электр 
тогымен зақымданудан қорғау типі бойынша қауіптілік класына байланысты 
болады. 

Жылжымалы электр шырақтары қыздыру шамының қорғаныш торы 
бар зауытта дайындалған болуы тиіс. Қауіптілігі жоғары үй-жайларда - 36В 
жоғары емес, аса қауіпті және үй-жайлардан тыс - 12В жоғары емес. 

  

Электр бұрғысы, перфоратор, электр арасы, барлық түрдегі ажарлау 
машиналары, фрезерлік машиналар, электррубанктер, триммер (газонокос-
илка) сияқты қол электр құралымен жұмыс істеу кезінде бетті және көру 
органдарын қорғау құралдары ретінде қорғаныс қалқандарын қолдану қажет 

Полипропилен құбырларын жоғары температура әсерінен дәнекерлеуге 
арналған аппаратпен жұмыс істеу кезінде қолғаптар немесе қолғаптар 
қолданылады, таңдалған температура аппараттың реттегішіне қойылады. 

Күректердің тұтқалары (қалемшелері) ұстағыштарға мықтап бекітіледі, 
әрі тұтқаның ұстағыштан шығатын бөлігі күректің жазықтығына қарай 
еңкейтіп кесіледі. Күректердің тұтқалары ағаш түрлерінен түйіндер мен 
қабатсыз немесе синтетикалық материалдардан жасалады. 

Сынықтар созылған және өткір ұштарымен қолданылады. Сынықтар 
арнайы бөлінген үй-жайларда персоналдың жарақаттануын болдырмау үшін 
өздігінен құлауын немесе тайып кетуін болдырмайтын, орнатылған 
қалқандарда, стендтерде, стеллаждарда көлденең қалыпта сақталуы тиіс. 

Өткір ұштары бар құралды тасымалдау немесе тасымалдау кезінде 
оның өткір бөліктері тыспен, қаптамамен, саптамамен және т. б. қорғалады. 

Бұрағыш бұранданың немесе бұранданың басындағы саңылаудың 
мөлшеріне байланысты жұмыс бөлігінің (скапула) ені бойынша таңдалады. 

Тұтқаларды бекіту үшін үшкірленген ұштары бар барлық құрал-
саймандардың (егеулер, қол жуғыштар және т.б.) сыналануға қарсы металл 
бандаж сақинасымен тартылған ұзындығы кемінде 150 мм тұтқалары болуы 
тиіс. 

Тесіктерді (сүймендер, тығындар, оправкалар) дәлдеуге және 
біріктіруге қызмет ететін құрал-саймандар майыстырылмауы, сынбауы, 
сондай-ақ жарықтары мен қабыршақтары болмауы тиіс. 

 
Мыналарға: 

- ақаулы құралмен жұмыс істеуге; 
- орындалатын жұмыстың сипатына сәйкес келмейтін құралды 

қолдануға; 
- қосалқы баспалдақтардан пневмо-және электр аспабымен жұмыс 

істеуге; 
- жұмыстағы үзілістер кезінде құралды қараусыз қалдыруға; 
- ернеулер мен бұрандамалар немесе сомын бастиектерінің 

жазықтықтары арасындағы саңылау рұқсат етілген 0.3 мм артық болған кезде 
астарларды қолдануға; 

- пневматикалық аспапта зақымдалған шлангілерді және шлангілерді 
сыммен бекітуді пайдалануға; 

- сынған және қиғаш бойкалары бар кескіштерді, сыналарды және 
қалпақшаларды қолдануға; 

- жабдықтарды, конструкцияларды, құрал-саймандарды уақытша және 
күрделі құрылыстардың элементтеріне тіреуге (сүйеуге), алаңдардың таяныш 
қоршауларына, бу, су және газ құбырларына, электр кабельдеріне төсеуге 
тыйым салынады. 
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1.1.14-тақырып Сұйық металл және қож 
 

Сұйық металл мен қож қауіптің жоғары көзі болып табылады. 
Болат балқыту пештерінен металл мен қожды құю және шығару 

кезінде, домна пештерінен, вагранкалардан шойын мен қожды шығару 
кезінде, сұйық металл мен қожды құю кезінде көрсетілген операцияларды 
орындауға тікелей қатысы жоқ адамдардың болуына, сондай-ақ металды, 
қожды шығарудың, құюдың қауіпті аймағында қандай да бір жұмыстарды 
орындауға 15 метрден жақын жол берілмейді. 

Металды шығаруды, құюды, құюды, қожды ағызуды, пеште 
сынықтарды үюді бастар алдында шебер, көрікші, болат балқытушы, құюшы 
адамдарды қауіпті аймақтан алып тастауға, дыбыстық сигнал беруге 
міндетті. 

Болат балқытатын агрегаттардың жұмыс алаңдарында және 
балқытылған металдың және (немесе) қождың түсуі мүмкін басқа жерлерде 
ылғалдың, балқымалармен өзара әрекеттесуге қабілетті оңай ыдырайтын 
материалдар мен заттардың болуына жол берілмейді [19]. 

Өндірістің ыстық қатты немесе сұйық өнімдерімен жұмыс істеу кезінде 
арнайы киімнің, арнайы аяқ киімнің, қорғаныс каскаларының, қорғаныс 
қалқандарының, сондай-ақ қолғаптардың, биялайлардың және т. б. нормалар 
бойынша тиісті ыстыққа төзімді түрлерін қолдану қажет. 
 

Мыналарға: 
- дайындалмаған науаларға, арықтарға, шөміштер мен ыдыстарға 

металл мен қожды шығаруға; 
- сұйық қож пен металға шикі және мұздатылған материалдарды, қуыс 

заттарды лақтыруға тыйым салынады, себебі бұл шөміштен, тостағаннан, 
пештен металл мен қождың шығарылуына әкеп соғады және апатқа әкелуі 
мүмкін; 

- науалар мен арықтардан өту және секіріп өтуге, сондай-ақ металл мен 
қожды шығару кезінде науаның алдында және оның астында болуға; 

- төгілген қож және металл бойынша жүруге тыйым салынады, өйткені 
қатып қалған қыртыстың астында сұйық металл немесе қож болуы мүмкін; 

- шөміштерде, қож ыдыстарында, құймақалыптарда, көрік 
жыраларында қатып қалған қождың қыртысын сынамен және басқа 
заттармен тесуге тыйым салынады. 
 
 

1.1.15-тақырып Оттегі. Баллондар 
 

Оттегі - түссіз және иіссіз газ, ауадан ауыр, жанбайды, бірақ қарқынды 
жануды қолдайды. 

Оттегімен жұмыс істеу кезінде өте сақ болу керек және оттегінің ағуы 
кезінде арнайы киім қаныққанын және ұшқын, жалын, металл мен қождың 



45  

1.1.14-тақырып Сұйық металл және қож 
 

Сұйық металл мен қож қауіптің жоғары көзі болып табылады. 
Болат балқыту пештерінен металл мен қожды құю және шығару 

кезінде, домна пештерінен, вагранкалардан шойын мен қожды шығару 
кезінде, сұйық металл мен қожды құю кезінде көрсетілген операцияларды 
орындауға тікелей қатысы жоқ адамдардың болуына, сондай-ақ металды, 
қожды шығарудың, құюдың қауіпті аймағында қандай да бір жұмыстарды 
орындауға 15 метрден жақын жол берілмейді. 

Металды шығаруды, құюды, құюды, қожды ағызуды, пеште 
сынықтарды үюді бастар алдында шебер, көрікші, болат балқытушы, құюшы 
адамдарды қауіпті аймақтан алып тастауға, дыбыстық сигнал беруге 
міндетті. 

Болат балқытатын агрегаттардың жұмыс алаңдарында және 
балқытылған металдың және (немесе) қождың түсуі мүмкін басқа жерлерде 
ылғалдың, балқымалармен өзара әрекеттесуге қабілетті оңай ыдырайтын 
материалдар мен заттардың болуына жол берілмейді [19]. 

Өндірістің ыстық қатты немесе сұйық өнімдерімен жұмыс істеу кезінде 
арнайы киімнің, арнайы аяқ киімнің, қорғаныс каскаларының, қорғаныс 
қалқандарының, сондай-ақ қолғаптардың, биялайлардың және т. б. нормалар 
бойынша тиісті ыстыққа төзімді түрлерін қолдану қажет. 
 

Мыналарға: 
- дайындалмаған науаларға, арықтарға, шөміштер мен ыдыстарға 

металл мен қожды шығаруға; 
- сұйық қож пен металға шикі және мұздатылған материалдарды, қуыс 

заттарды лақтыруға тыйым салынады, себебі бұл шөміштен, тостағаннан, 
пештен металл мен қождың шығарылуына әкеп соғады және апатқа әкелуі 
мүмкін; 

- науалар мен арықтардан өту және секіріп өтуге, сондай-ақ металл мен 
қожды шығару кезінде науаның алдында және оның астында болуға; 

- төгілген қож және металл бойынша жүруге тыйым салынады, өйткені 
қатып қалған қыртыстың астында сұйық металл немесе қож болуы мүмкін; 

- шөміштерде, қож ыдыстарында, құймақалыптарда, көрік 
жыраларында қатып қалған қождың қыртысын сынамен және басқа 
заттармен тесуге тыйым салынады. 
 
 

1.1.15-тақырып Оттегі. Баллондар 
 

Оттегі - түссіз және иіссіз газ, ауадан ауыр, жанбайды, бірақ қарқынды 
жануды қолдайды. 

Оттегімен жұмыс істеу кезінде өте сақ болу керек және оттегінің ағуы 
кезінде арнайы киім қаныққанын және ұшқын, жалын, металл мен қождың 

  

шашырауы түскен кезде соңғысы бірден тұтанатынын, киімді тек сумен 
сөндіретінін есте ұстаған жөн. 

Оттегі құрылғыларына қызмет көрсету және пайдалану кезінде арнайы 
киім, биялай, құрал-сайман майлармен ластанбауы тиіс. Оттегі майлармен 
немесе майлы материалдармен біріктірілген кезде өздігінен жану пайда 
болады. 

Қатып қалған конденсатты оттегі өткізгішінде және құрылғыларда 
қыздыру бумен немесе ыстық сумен жүргізілуі тиіс. 

Оттегі құбырлары, оттегі бекеттері, оттегі бар баллондар көгілдір түске 
боялуы, бекеттер нөмірленуі, «Оттегі. Май қауіпті», құлыптау 
құрылғыларына жабық және шкафтың төменгі бөлігінде желдету тесіктері 
бар. 

Оттегі өткізгіштегі, қосылыстардағы, арматурадағы тығыздықтар 
арқылы оттегі ағып кеткен жағдайда жұмыс тоқтатылуы және ағып кетуді 
жою бойынша шаралар қабылдау үшін жауапты тұлғаға хабарлануы тиіс. 

Оттегі бар баллондар арнайы жабдықталған үй-жайларда тік күйінде 
оралған қалпақтары бар, ұяшықтарда сақталуы және олардың құлауынан 
қоршалуы тиіс, баллондарды жүктеуге арналған алаң ұшқын сөндіргіш 
материалмен жабылуы және автомашиналарды түсіру және жүктеу үшін 
қауіпсіз кіре берісі болуы тиіс. 

Өндірістік үй-жайларда баллондар жылыту құрылғылары мен электр 
өткізгіш желілерінен кемінде 1 метр және ашық оттан кемінде 5 метр 
қашықтықта орнатылуы тиіс. 

Газ кесетін аппаратураны оттегі баллондарына қосу редуктор арқылы 
жүргізіледі, пропан-бутан газы бар баллоннан, ацетилен генераторынан, 
керосин багынан қашықтығы кемінде 5 метр болуы тиіс. 

Клапандарды ашу үшін арнайы кілттерді пайдалану қажет. 
Қандай да бір зақымдану анықталған жағдайда баллон пайдаланудан 

алынып, шеберге немесе басқа басшыға хабарлануы тиіс. 
Қатып қалған вентильдерді, баллондар мен редукторларды тек бумен 

немесе ыстық сумен қыздыруға рұқсат етіледі. 
Баллондар сақтау және тасымалдау кезінде (10 км астам) күн сәулесінің 

әсерінен қорғалуы тиіс. 
Баллондарды тасымалдау рессорлы арнайы жабдықталған көлікте, 

ұяшықтары бар ағаш бөренелерден жасалған баллондар арасында 
төсемдермен көлденең қалыпта жүргізілуі тиіс. Баллондардың 
вентильдерінің қалпақтары болып, бір жаққа қаратылуы тиіс. 

Баллондарды тасымалдау үшін зембілдерді немесе арбаларды 
пайдалану керек. 

Жұмыс орнындағы оттегі баллондары тік жағдайда тірекке бекітіле 
отырып немесе қамыттардың немесе шынжырлардың көмегімен сенімді 
тірекке орнатылады. Оттегі баллондары оларға майдың және басқа да ЖЖМ 
түсуінен қорғалуы тиіс. Жұмыс орнында тірек болмаған жағдайда оттегі 
баллонын шұра оның аударылуына қарсы шаралар қабылдай отырып, 
табандықтан жоғары орналасатындай етіп көлбеу төсеуге жол беріледі. 
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Мыналарға: 
- арнайы киімді, жабдықты, жұмыс орнын оттегімен үрлеуге; 
- оттегі баллондарының, оттегі бекеттерінің, оттегі құбырларының 

жанында ашық отты тарату және майланған арнайы киімде, қолғаптарда, 
майланған құрал-сайманмен жұмыс жүргізуге; 

- оттегі өткізгіштер мен оттегі құрылғыларын, вентильдерді, 
редукторларды ашық отпен жылытуға; 

- қысыммен тұрған құбырлар мен арматуралардың фланецті 
қосылыстарын тартуды жүргізуге; 

- баллондарды соққыға салуға; 
- табандары құлатылған, майысқан және басқа да зақымдары бар 

баллондарды пайдалануға; 
- баллондарды иыққа көтеруге; 
- тікелей жұмыс орнында вентильдерді жөндеуге, мойнындағы 

сақиналарды бекітуге, башмактарды қондыруға және т. б.  
- куәландыру мерзімі өтіп кеткен, түсі және жазуы сәйкес келмейтін 

оттегі баллондарын пайдалануға; 
- темекі шегуге, оттегі бөлмелерінде, баллондарды сақтау орындарында 

және оттегімен жұмыс істеу кезінде жарық беру үшін ашық отты 
пайдалануға; 

- қалпақты, башмакты шешу, балғаның немесе басқа ұрмалы аспаптың 
көмегімен вентильді ашуға; 

- ауада оттегі 22%-дан жоғары болған кезде үй-жайларда от 
жұмыстарын орындауға тыйым салынады. 
 

1.1.16-тақырып Улы және күйдіргіш заттар 
 

Күшті әсер ететін улы заттарға (бұдан әрі мәтін бойынша КӘУЗ): 
сулема, гидроциан қышқылы, цианисті қосылыстар, күкіртті көміртек және 
басқалар жатады. Күйдіргіш заттарға қышқылдар мен сілтілер жатады. 

Улы химикаттармен және күйдіргіш заттармен жұмыс істейтін адамдар 
арнайы және жеке арнайы киімді және жеке қорғаныш құралдарын 
пайдалануы тиіс. Арнайы киіммен және жеке қорғану құралдарымен 
қамтамасыз етілмеген адамдар жұмысқа жіберілмейді. 

Улы химикаттар «У»деген жазуы бар арнайы ыдыста сақталуы және 
тасымалдануы тиіс. 

Улы химикаттарды, қышқылдар мен сілтілерді жүктеу, түсіру және 
тасу алдында сыйымдылықты жарықтар мен сынықтардың болмауын, мойын 
бітеу тығыздығын, тұтқалардың, торламаның, қаптаманың беріктігін тексеру 
қажет. 

Бөтелкелерді себеттерде немесе жәшіктерде тек себеттің 
жарамдылығын алдын ала тексеріп, тұтқаларына ұстап қана тасымалдауға 
жол беріледі [20]. 

КӘУЗ-мен жұмыс орындарында тамақ өнімдері мен ауыз суды сақтауға 
жол берілмейді. 
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Мыналарға: 
- арнайы киімді, жабдықты, жұмыс орнын оттегімен үрлеуге; 
- оттегі баллондарының, оттегі бекеттерінің, оттегі құбырларының 

жанында ашық отты тарату және майланған арнайы киімде, қолғаптарда, 
майланған құрал-сайманмен жұмыс жүргізуге; 

- оттегі өткізгіштер мен оттегі құрылғыларын, вентильдерді, 
редукторларды ашық отпен жылытуға; 

- қысыммен тұрған құбырлар мен арматуралардың фланецті 
қосылыстарын тартуды жүргізуге; 

- баллондарды соққыға салуға; 
- табандары құлатылған, майысқан және басқа да зақымдары бар 

баллондарды пайдалануға; 
- баллондарды иыққа көтеруге; 
- тікелей жұмыс орнында вентильдерді жөндеуге, мойнындағы 

сақиналарды бекітуге, башмактарды қондыруға және т. б.  
- куәландыру мерзімі өтіп кеткен, түсі және жазуы сәйкес келмейтін 

оттегі баллондарын пайдалануға; 
- темекі шегуге, оттегі бөлмелерінде, баллондарды сақтау орындарында 

және оттегімен жұмыс істеу кезінде жарық беру үшін ашық отты 
пайдалануға; 

- қалпақты, башмакты шешу, балғаның немесе басқа ұрмалы аспаптың 
көмегімен вентильді ашуға; 

- ауада оттегі 22%-дан жоғары болған кезде үй-жайларда от 
жұмыстарын орындауға тыйым салынады. 
 

1.1.16-тақырып Улы және күйдіргіш заттар 
 

Күшті әсер ететін улы заттарға (бұдан әрі мәтін бойынша КӘУЗ): 
сулема, гидроциан қышқылы, цианисті қосылыстар, күкіртті көміртек және 
басқалар жатады. Күйдіргіш заттарға қышқылдар мен сілтілер жатады. 

Улы химикаттармен және күйдіргіш заттармен жұмыс істейтін адамдар 
арнайы және жеке арнайы киімді және жеке қорғаныш құралдарын 
пайдалануы тиіс. Арнайы киіммен және жеке қорғану құралдарымен 
қамтамасыз етілмеген адамдар жұмысқа жіберілмейді. 

Улы химикаттар «У»деген жазуы бар арнайы ыдыста сақталуы және 
тасымалдануы тиіс. 

Улы химикаттарды, қышқылдар мен сілтілерді жүктеу, түсіру және 
тасу алдында сыйымдылықты жарықтар мен сынықтардың болмауын, мойын 
бітеу тығыздығын, тұтқалардың, торламаның, қаптаманың беріктігін тексеру 
қажет. 

Бөтелкелерді себеттерде немесе жәшіктерде тек себеттің 
жарамдылығын алдын ала тексеріп, тұтқаларына ұстап қана тасымалдауға 
жол беріледі [20]. 

КӘУЗ-мен жұмыс орындарында тамақ өнімдері мен ауыз суды сақтауға 
жол берілмейді. 

  

Улы химикаттарды, қышқылдарды, сілтілерді тұрмыстық ыдыстарда 
(банкаларда, кружкаларда, графиндерде, ішуге пайдаланылатын 
бөтелкелерде немесе сәйкестендірілмеген ыдыстарда) сақтауға рұқсат 
етілмейді. 

КӘУЗ сақталатын орындар сору желдеткішімен қоса авариялық 
желдеткішпен, өзіне-өзі көмек көрсету құралдарымен (авариялық себезгілер, 
субұрқақтар, бейтараптандыратын ерітінділер, медициналық қобдишамен) 
жабдықталады. 

КӘУЗ тасымалданатын құбырлардың фланецті қосылыстарының 
қорғаныш қаптамалары болуы тиіс. Адамдар мен көлік қозғалысы 
орындарында (жолдар, өтпе жолдар, өткелдер үстінде) фланецті қосылыстар-
ы бар және КӘУЗ тасымалдайтын құбырлар жабық қаптамалармен 
орындалады және агрессивті сұйықтықтарды қауіпсіз орынға бұратын 
науаларға орнатылады. 

Автомобиль және т.б. цистерналарға, құбырларға КӘУЗ (қауіпті 
заттар/жүктер) төгілген кезде аймақ қоршалады, төгілген жер әкпен, құммен 
және т.б. бейтараптандырылады [21]. 

 
Мыналарға: 
- улы химикаттармен, қышқылдармен және сілтілермен (қауіпті 

заттармен/жүктермен) арнайы қышқыл-сілтіге төзімді киім, аяқ киім, 
қышқыл-сілтіге төзімді қолғаптар, қорғаныс көзілдіріктерін қолданбай 
жұмыс істеуге; 

- улы химикаттар мен күйдіргіш заттар бар ыдыстарды жиектеуге, 
созуға және тастауға; 

- улы химикаттары, қышқылдары мен сілтілері бар бөтелкелерді 
арқасына, иығына қойып тасуға; 

- улы заттарға, қышқылдар мен сілтілерге арналған ыдыстардан тамақ 
сақтауға немесе қабылдауға және ішуге; 

- улы және күйдіргіш заттар бар үй-жайларда темекі шегуге; 
- қышқылға су құюға; 
- сору желдеткішімен жабдықталмаған үй-жайда қышқылдармен және 

күйдіргіш заттармен жұмыс жүргізуге; 
- жеке пайдалануға арналған зертханалық ыдыстарды (шыны 

сауыттарды, стақандарды) пайдалануға; 
- КӘУЗ-ды кәрізге төгуге. тыйым салынады. 
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1.2-тарау Конвейерлермен жұмысты қауіпсіз жүргізу 
 
Еңбекті қорғау - бұл еңбек процесінде адамның қауіпсіздігін, 

денсаулығын және жұмыс қабілеттілігін қамтамасыз ететін шаралар жүйесі. 
Оған заңнамалық шаралар, қауіпсіздік техникасы және өндірістік санитария 
кіреді. 

Қауіпсіздік техникасы - бұл еңбек қауіпсіздігін қамтамасыз ететін 
техникалық құралдар мен жұмыс әдістерінің жүйесі. 

Өндірістік санитария - бұл кәсіпорындардың құрылымы, жабдықталуы 
және техникалық қызмет көрсету бойынша практикалық шаралардың 
жиынтығы, бұл олардың қызметкерлерінің де, қоршаған ортадағы халықтың 
да денсаулығын сақтауға кепілдік береді. 

Конвейерлердің өту жолдарының, өту жолдарының және жұмыс 
орындарының үстінен өтетін жерлерінде қоршаулар, сондай-ақ борттар 
орнатылуы тиіс. Борттық және аспалы қоршаулардың беріктігі есеппен 
расталуға тиіс. Өту орындарында «Өту»деген ескерту жазбасы орнатылады. 

Конвейерді іске қосу алдында конвейердің барлық ұзындығы бойынша 
естілетін дыбыстық ескерту сигналы автоматты түрде берілуі тиіс. 

Стационарлық конвейерлер олардың ұзындығына қарамастан 
авариялық жағдайларда конвейерді оның ұзындығы бойынша кез келген 
жерден тоқтатуға мүмкіндік беретін құрылғымен жабдықталады. 

Конвейерлердің тарту құрылғылары мен жетек механизмдерінің 
барабандарының тұтас немесе тор қоршауы болады. Қоршау таспаны 
бүйірден және жоғарыдан конвейердің ұзындығы бойынша барабанды 
құрайтын жерден кемінде 1,0 метр қашықтыққа жабады. Барабан контуры 
мен қоршау контуры арасындағы саңылау 100 мм болады. 

Барабандар мен ленталарға жабысқан материалды алу үшін арнайы 
тазарту құрылғылары көзделеді. Барабандарды, элеваторларды және 
конвейер таспаларын қолмен тазалауға олар толық тоқтаған және токтан 
ажыратылған кезде ғана жол беріледі [22]. 

Таспалы конвейерлердің астынан шашылған материалды олардың 
жұмысы кезінде жинау механикаландырылады. Материалды қолмен жинауға 
конвейер тоқтаған кезде ғана жол беріледі. 

Таспалы конвейерлерде таспа немесе тарту құрылғыларының 
арқандары үзілген кезде конвейер жетегін ажырататын құрылғылар 
көзделген. 

Көлбеу бұрышы 100 және одан да көп конвейерлер конвейер тоқтаған 
кезде таспаның жүктелген тармағының кері бағытта қозғалуына кедергі 
келтіретін тежегіш құрылғылармен жабдықталған. 

Жылжымалы конвейерлердің (қайықты және т. б.) орын ауыстыру 
аймағы биіктігі 1,2 м қаптамалармен немесе қалқандармен қоршалған. 
Қоршаудың жылжымалы конвейер тоқтаған кезде жөндеу жүргізуге арналған 
аймаққа өтуге арналған есігі болады. Конвейер қозғалатын кезде есіктің 
ашылуын және есік ашық тұрған кезде оның іске қосылуын болдырмайтын 
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бұғаттау қарастырылған. Жылжымалы конвейерлердің дөңгелектері 
қаптамалармен жабылған. 

Еденнен 1,5 м және одан жоғары орналасқан конвейерлердің бойында 
ені 800 мм қоршауы және жиектемесі бар өту көпіршелері орналастырылған. 

Конвейерлер орналасқан ашық қабылдаулар қоршалған және 
жоғарыдан тормен қорғалған. 

Еңісі 60-тан асатын конвейерлер орналасқан кезде конвейерлер 
бойындағы галереялар мен көпіршелердің едендері сырғуды 
болдырмайтындай етіп жасалады және бір-бірінен 0,5 м қашықтықта 
көлденең планкалармен жабдықталады. 

Ғимараттан тыс өтетін конвейер станцияларына қызмет көрсететін 
жұмысшылар жетек механизмдеріне ыңғайлы және қауіпсіз қызмет көрсетуді 
қамтамасыз ететін өлшемдері бар кабиналарға орналастырылады. 
Кабиналардың конвейерді бақылауға арналған терезелері болады. 

Керу құрылғысының рамасында таспа немесе шынжыр үзілген 
жағдайда керу арбасының құлауына кедергі жасайтын буферлік тіректер 
орнатылған. 

Тартылу станцияларының блоктарында, арқандарында және 
жүктерінде тростың, таспаның немесе шынжырдың үзілуі және жүктің 
құлауы кезінде жазатайым оқиғалардың болу мүмкіндігіне жол бермейтін 
қоршаулары болады. Жүктің астында адамдар өтетін жол жоқ. 

Таспалы және шынжырлы конвейерлердің жүк және керу станциялары 
керу жүгі үзілген жағдайда таспаның немесе шынжырдың бұрылуын 
ескертетін сақтандырғыш құрылғыларымен жабдықталған [23]. 

Конвейер жұмыс істеп тұрған кезде жарақаттануды, технологиялық 
процестің бұзылуын, жабдықтың сынуын болдырмау үшін таспа мен 
барабанның арасында тұз, канифоль және т.б. лақтыру арқылы таспаның 
сырғуын жоюға, сондай-ақ таспаны немесе тізбекті тартуға, нығайтуға, 
бағыттауға, таспаны қолдайтын роликтерді қайта орналастыруға, қозғалатын 
таспаға немесе шынжырға тұруға немесе олар бойынша қозғалуға тыйым 
салынады. 

Жаңадан жөнделген немесе күрделі жөнделген тарту органдары мен 
тізбекті конвейерлердің аспалы қармауыштары жұмыс жағдайында 15 минут 
бойы қос жүктемемен сыналады. 

Таспалы конвейерлердің барабанына таспаның түсу орындары 
қоршалған. 

Бұрандалы конвейерлерге бір жақты қызмет көрсетуге рұқсат етіледі. 
Өткелдің ені 0,8 м. Бұрандалы конвейерлердің қоректендіргіштері еденнен 
0,7 м жоғары орналасады және тормен қоршалады. 

Шаңданатын материалдарды жылжыту кезінде бұрандалы 
конвейерлердің қақпақтары герметикаланады, ал жеткілікті герметизацияға 
қол жеткізу мүмкін болмаған кезде - аспирациялық қондырғыға қосылады. 

Тасымалданатын материалдың сынамаларын алу үшін бұрандалы 
конвейердің арнайы құрылғысы болады. Сынамаларды қолмен алу конвейер 
тоқтатылғаннан кейін жүргізілуі тиіс. Сынамаларды қолмен алған жағдайда 
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люктің қақпағы бұрандалы конвейердің іске қосу құрылғысымен 
бұғатталады. 

Бұрандалы қалақтарды қабырғаға немесе науаның түбіне тигізген кезде 
бұрандалы конвейер тоқтатылуы керек. 

Бұрандалы конвейер жұмыс істеп тұрған кезде жабдықтың 
жарақаттануын, технологиялық процестің бұзылуын, сынуын болдырмау 
үшін қақпақты шешуге, аспалы мойынтіректердің жанында жиналуын 
болдырмау үшін материалды итеруге, ойықтан кездейсоқ түскен заттарды 
қолмен алуға, конвейерді жабысқан материалдан тазартуға тыйым салынады. 

Конвертер цехы міндетті түрде дыбысталу сипаты мен тембрімен 
ерекшеленуге міндетті Жарық-дыбыс сигнализациясымен жабдықталуы тиіс. 
Сигналдардың мақсаты цехтың әр қызметкеріне белгілі болуы керек. 
Өндірісте конвейерлер мен үздіксіз жұмыс істейтін құрылғылардың әр түрлі 
түрлері қолданылады, мысалы, таспа, пластина, тізбек, троллейбус, 
бұрандалы, діріл, инерциялық конвейерлер және басқалар. 

Жұмыс берушілер еңбекті қорғау талаптарына сәйкес үздіксіз жұмыс 
істейтін құрылғыларды пайдалануды қамтамасыз етуге тиіс. 

Осы мақсатта басшылар мен мамандар қатарынан бұйрықпен (өкіммен) 
үздіксіз жұмыс істейтін көлік құралдарын қауіпсіз пайдалануға жауапты 
адамдар тағайындалуға тиіс. Үздіксіз жұмыс істейтін көлік құралдарының 
саны аз ұйымдарда осы міндеттерді орындау ұйым қызметкерлерінің біріне 
жүктелуі мүмкін. Ұйымның құрылымдық бөлімшелерінде үздіксіз жұмыс 
істейтін көлік құралдарын қауіпсіз пайдалану үшін жауапкершілік осы 
құрылымдық бөлімшелердің басшыларына жүктеледі. 

Үздіксіз жұмыс істейтін көлік құралдарын пайдалануға заңнамада 
белгіленген тәртіппен еңбекті қорғау мәселелері бойынша оқытудан, 
нұсқамадан және білімін тексеруден өткен, медициналық қарсы 
көрсетілімдері жоқ тиісті кәсіп, лауазым және біліктілік адамдары жіберіледі. 

Конвейерді пайдалануға беру қабылдау-тапсыру сынақтарының 
нәтижелері негізінде жүзеге асырылады. Конвейердің жарамды жай-күйі мен 
жұмысқа қабілеттілігін қамтамасыз ету үшін дайындаушы-ұйымның 
пайдалану құжаттамасына сәйкес жүйелі түрде техникалық қызмет 
көрсетуден, ағымдағы және күрделі жөндеуден өтуі тиіс. 

Үздіксіз жұмыс істейтін құрылғылар қажетті қоршаулармен, 
бұғаттағыштармен және сигнализациямен жабдықталуы тиіс. 

Таспалы конвейерде тарту барабанының қоршауы болмайды. 
Материалдарды едәуір қашықтыққа тасымалдауды қамтамасыз ететін 

конвейерлерде басқару органдарының осы көлік құралдарын бірнеше жерден 
тоқтату мүмкіндігі болуы тиіс. Бірнеше іске қосу құрылғылары болған кезде 
дыбыстық және жарық сигналдарын алдын ала бермей жабдықты 
келісілмеген іске қосу мен іске қосуға жол берілмеуі тиіс. Апаттық 
жағдайларда әрекет етуге арналған басқару органдарының беттері қызыл 
түске боялуы тиіс. 

Қызметкерлерге қауіп төндіретін және олардың функционалдық 
мақсаты бойынша қаптамамен, қалқаншамен және басқа да қорғаныш 
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люктің қақпағы бұрандалы конвейердің іске қосу құрылғысымен 
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үздіксіз жұмыс істейтін көлік құралдарын қауіпсіз пайдалануға жауапты 
адамдар тағайындалуға тиіс. Үздіксіз жұмыс істейтін көлік құралдарының 
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құралымен жабыла алмайтын үздіксіз жұмыс істейтін көлік құралдарының 
бөліктері қауіпсіздік белгілері орнатыла отырып, сигналдық түстерге 
боялады. 

Қосалқы операциялар (қоршау, сақтандыру, тежегіш және басқа 
құрылғыларды Жинау, майлау, тазалау, реттеу), сондай-ақ үздіксіз жұмыс 
істейтін көлік құралдарына техникалық қызмет көрсету және жөндеу 
жөніндегі жұмыстар оларды сөндіргеннен кейін орындалатынын атап өту 
қажет. Бұл ретте үздіксіз жұмыс істейтін көлік құралын барлық энергия 
көздерінен ажыратып, кездейсоқ қосылуға қарсы шаралар қабылдау қажет. 
Сонымен қатар, сығылған ауамен үрлеу арқылы үздіксіз жұмыс істейтін 
құрылғыларды тазалауға жол берілмейді. 

Конвейерге немесе конвейер желісіне қызмет көрсететін жұмыс 
орындарында қолданылатын сигнал беру құралдарының мәнін және 
конвейерді басқару режимін түсіндіретін табличкалар орналастырылуы тиіс 
[24]. 

Конвейерлердің қозғалмалы бөліктері конвейердегі технологиялық 
процеспен байланысты тұрақты жұмыс орындары аймақтарында немесе егер 
конвейерге қызмет көрсетумен байланысты емес тұлғалардың конвейерге 
жақын маңда еркін кіру немесе тұрақты өту орын алса, конвейердің барлық 
трассасы бойынша қоршалады. 

Адамдар болуы мүмкін аймақта конвейердің қозғалмалы бөліктерінің 
учаскелері қоршалмаған. 

Конвейерлердің жетек және керме станцияларының қоршаулары, 
оларды алып тастауға немесе арнайы құралды қолданбай ашуға мүмкіндік 
беретін есіктер мен қақпақтар оларды жабық (жұмыс істейтін) жағдайда 
сенімді ұстауға арналған құрылғылармен жабдықталады және қоршауды алу 
(ашу) кезінде оны ажырату үшін конвейер жетегімен бұғатталуы тиіс. 

Ұзындығы аз (10 м-ге дейін) конвейерлер бас және құйрық 
бөліктерінде саңырауқұлақ түріндегі «Тоқта» конвейерін тоқтату үшін 
авариялық түймелермен жабдықталады. Конвейерлердің барлық трассасы 
конвейерлерді кез келген жерден тоқтатуға мүмкіндік беретін тростық 
ажыратқышпен жарақталған кезде конвейерді бас және артқы бөліктерінде 
тоқтатуға арналған авариялық кнопкаларды орнатпауға жол беріледі. 

Қауіптілігі жоғары жерлерде трассасы ашық конвейерлер, сондай-ақ 
ұзындығы үлкен (10 м-ден астам) конвейерлер авариялық жағдайларда 
конвейерді кез келген жерден оның ұзындығы бойынша оған қызмет көрсету 
үшін өтетін жағынан тоқтатуға мүмкіндік беретін ажыратқыш 
құрылғылармен қосымша жабдықталады. 

Конвейерлерді басқару схемасында авариялық жағдайды жойғанға 
дейін жетекті қайта қосу мүмкіндігін болдырмайтын бұғаттау көзделуі тиіс. 

Конвейерлерді пайдалану кезіндегі қауіпсіздіктің негізгі шарттары: 
1. Конвейерге техникалық қызмет көрсету, жөндеу және реттеу 

жөніндегі жұмыстарды орындау (таспаның жылжуын (ағуын) түзету, оның 
тайып кетуін жою және сол сияқты жұмыстар) – конвейер тоқтағаннан кейін 
ғана; 
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2. Жетек және керме барабандарын, конвейердің тарту органдарын 
қоршау; 

3. Керу станциясының жылжымалы кареткасында екі шеткі 
ажыратқышты орнату: біреуі – тарту органдарын қайта жүктеу кезінде 
конвейерді ажырату үшін, екіншісі – тарту органы үзілген кезде конвейерді 
тоқтату үшін. 

Үздіксіз жұмыс істейтін көлік құралдарын пайдалану кезінде 
белгіленген нормаларды сақтай отырып, апаттық жағдайлардың, оның ішінде 
қызметкерлердің жарақаттануының алдын алуға болады. 

 
1.2 Практикалық жұмыстар 

 
1.2.1-тақырып Табиғи жарықтандыруды есептеу 

Үй-жайлардың табиғи жарықтандырылуы – сыртқы қабырғалардағы 
(терезелердегі) жарық саңылаулары арқылы, жоғарғы жағы – жабындардағы 
(фонарьлардағы) Жарық ойықтары арқылы және аралас ғимараттардың 
биіктік айырым орындарында, аралас-бүйірлі жарық болған кезде жоғарғы 
жарық болуы мүмкін. 

«Табиғи және жасанды жарықтандыру» ҚНжЕ II-4-16 сәйкес табиғи 
жарықтандырудың негізгі көрсеткіші табиғи жарықтандырудың 
коэффициенті болып табылады, оның нормаланған мәні ен мынадай формула 
бойынша анықталады:   

 
 (1.5) 

 
мұндағы е - аспанның шашыраған жарығында %-бен табиғи 

жарықтандыру коэффициентінің мәні; 
м - ғимараттардың аумақта орналасуына байланысты анықталатын 

жарық климатының коэффициенті (тікелей күн сәулесін есепке алмағанда);  
с - тікелей күн сәулесін ескеретін климаттың күн сәулесінің 

коэффициенті. 
Табиғи жарықтандыруды есептеу So м жарық саңылауларының 

ауданын анықтауға әкеледі. Жарық ойықтары ауданының к. е. о. нормаланған 
мәндерін қамтамасыз ететін so/Sn үй-жай еденінің ауданына қатынасы ( % ) 
шамамен былай анықталады: 

 
 

 (1.6) 
 

мұндағы еn - (1.7) формула бойынша анықталатын үй-жайды бүйірмен 
жарықтандыру кезіндегі к. е. о. нормаланған мәні; 
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2. Жетек және керме барабандарын, конвейердің тарту органдарын 
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жарық климатының коэффициенті (тікелей күн сәулесін есепке алмағанда);  
с - тікелей күн сәулесін ескеретін климаттың күн сәулесінің 
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мәндерін қамтамасыз ететін so/Sn үй-жай еденінің ауданына қатынасы ( % ) 
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0 - формула бойынша анықталатын жарық берудің жалпы 
коэффициенті 

 
 

 (1.7) 

мұндағы 1  - материалдың жарық өткізу коэффициенті, 1 =0,86 
2 - жарық өткізгіш түптеріндегі жарықтың жоғалуын ескеретін 

коэффициент 2 =0,7; 
3 - шынылаудың ластану қабатындағы жарықтың жоғалуын ескеретін 

коэффициент, 3 =0,7; 
4 - көтергіш конструкциялардағы жарықтың жоғалуын ескеретін 

коэффициент, 4 =0,75; 
5 - күннен қорғайтын құрылғыларда жарықтың жоғалуын ескеретін 

коэффициент, 5  =0,6. 
1 - үй-жайдың үстіңгі қабатынан және ғимаратқа іргелес жатқан жердің 

төселетін қабатынан шағылысқан жарықтың арқасында бүйірлік 
жарықтандыру кезінде к. е. о. жоғарылауын ескеретін коэффициент, 1 =0,8; 

0 - терезенің жарық сипаттамасы, 0 =54; 
Кзд - қарама-қарсы ғимараттардың терезелердің күңгірттенуін ескеретін 

коэффициент, Кзд = 1,4; 
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1.2.2-тақырып Конвертерді жүктеу операторының бөлмесіндегі 
жарықтандыруды есептеу 

 
Жарықтандыруды таңдау ҚР ҚНжЕ 2.04-05-2002 сәйкес жүргізіледі, 

онда оның минималды мәні қалыпқа келтіріледі. Жарықтандыру 
жылдамдығы 1.5-кестеде келтірілген. 

1. Жарықтандыру жүйесі - жалпы біркелкі жарықтандыру. 
2. Жарықтандыру түрі: 
ДҮҚМ (дайындамаларды үздіксіз құю машинасы) басқару бөлмесіне  

орнатылатын және жұмыс беттеріне нормаланатын, жарық беретін жұмыстық 
жарықтандырудан басқа, жоба апаттық жарықтандыруды және қауіпсіздікті 
жарықтандыруды көздейді. 
 
1.5-кесте - Жарықтандыру нормасы 

 
 

Үй-жай 

 
 

Жазықтық 

Жұмыс беттерінің 
люминесцентті 

шамдармен ең аз 
жарықтандырылуы, 

лк 

Қолайсыздық 
көрсеткіші 
артық емес 

Жарықтың 
пульсация 

коэффициенті, 
% артық емес 

Ыстық 
цех, 
КИП үй-
жайы 

көлденең, 
жазықтықтың 
еденнен 
биіктігі - 0,8 
м 

200 60 15 

 
3. Жарық көздерінің сипаттамасы: 
Люминесцентті шамның түрі - LB80 

 
Қуаты, Вт – 80 
Жарық ағыны, лм - 5220 
Жарық қайтарымы, лм/Вт-65,2 
Істікшесі бар шамның ұзындығы, мм – 1514,2 
Диаметрі, мм – 38 
Шамның қызмет ету мерзімі - 10000 сағат.  
4. Шамның орындалуы: 
шамның түрі – ПВЛ-6 (шаңнан, ылғалдан қорғалған, әйнегі бар)  
шамдардың саны мен қуаты 280 
Жарық тарату - тікелей, косинус.  
 
Пайдалану коэффициентін қолдана отырып жарықтандыруды анықтау. 
 
Шамдардың санын анықтау мына формула бойынша жүргізіледі 
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1.2.2-тақырып Конвертерді жүктеу операторының бөлмесіндегі 
жарықтандыруды есептеу 
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шамның түрі – ПВЛ-6 (шаңнан, ылғалдан қорғалған, әйнегі бар)  
шамдардың саны мен қуаты 280 
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          (1.8) 

 
мұндағы  E - берілген ең аз жарықтандыру, лк; 
 S - үй-жайдың ауданы, м2; 
z - біркелкі емес жарықтандыру көрсеткіші (1,1 қабылданған); 
kз - қор коэффициенті (1,5 қабылданған); 
Ф - жарық ағыны, лм; 
  - пайдалану коэффициенті. 
 
Пайдалану коэффициентін анықтау үшін орынжайдың индексін табады 
 

)],BA(h/[ABi      (1.9) 
 
мұндағы  A және B - үй-жайдың ұзындығы мен ені, м; 
 h - есептік биіктігі, м. 
 

1,106,1)]0,90,7()8,05,4/[(0,90,7i   
Бөлменің индексі 1,1, төбелердің шағылысу дәрежесі 50% және 

қабырғалар 30% болған кезде люминесцентті лампалары бар ПВЛ-6 типті 
шамдардың жарық ағынын пайдалану коэффициенті 0,41 құрайды. 

 
Флуоресцентті лампалары бар шырағдандардың саны: 

95,8
41,05220

5,11,15,55200N 



  шырағдандар. 

 

 
 

1.6-сурет - Конвертерді жүктеу операторының бөлмесінде шамдарды 
орналастыру схемасы 
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1.2.3-тақырып Сулы өрт сөндіру қондырғысын есептеу 
 

Бөлменің ауданы: S = 192 м2; 
Биіктігі: h = 6 м 
Сумен суландыру қарқындылығы: g = 0,9 л/м2; 
Жұмыс уақыты t = 15 мин. 
Сөндіру спринклерлік суландырғыштармен жүзеге асырылады. Мұндай 

суландырғыштар үшін Кmin = 5 м; Кmax = 100 м.; n - суландырғыш алдындағы 
бос қысым. 

Lmax= 2 м суландырғыштары арасындағы ең үлкен қашықтық. 
Суландырғыштар алдындағы арынның шамасын Н = 10 м деп алады. 
Нб багының арыны анықталады: 

 
Нб = S * g * t = 192 · 0,9 · 900 = 155520 л немесе 155,5 м3 

Бір суландырғыш арқылы Qв су шығыны анықталады: 
 

𝑄𝑄в = К ∗ √Нл  , л/с                                            (1.10) 
 

К - суландырғыштың өнімділік коэффициенті. 
 

Шығу тесігінің диаметрі 15 мм К = 0,71 
 

Qв = 0,71 · √10 = 2,74 л/с 
 

Ал бір суландырғыш арқылы судың сағаттық шығыны 
 

Qвч = 2,74 · 3600 = 9864 л/сағ немесе 9,86 м3/сағ 
 

Суландырғыштардың саны  n былай анықталады: 
 

n = Qб / Qвч = 155,52 / 9,86 = 16 дана. 
 

Суландырғыштар цех ауданы бойынша төбе астында бөлінеді. Қысым 
шығыны: 

Н1 = Q² / В,                                          (1.11) 
 
мұндағы Q - құбырдың есептік учаскесіндегі су шығыны, л/с; 
В - құбырдың сипаттамасы мына формула бойынша анықталады 

 
В = К1 / l,                                           (1.12) 

 
мұндағы К1 - кесте бойынша қабылданатын коэффициент; 

l - құбыр учаскесінің ұзындығы, м. 
Цехтағы жағдайлар үшін: 

Q = Qб / 3600 = 155520 / 3600 = 43,2 л/с. 
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1.2.3-тақырып Сулы өрт сөндіру қондырғысын есептеу 
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В = К1 / l,                                           (1.12) 

 
мұндағы К1 - кесте бойынша қабылданатын коэффициент; 

l - құбыр учаскесінің ұзындығы, м. 
Цехтағы жағдайлар үшін: 

Q = Qб / 3600 = 155520 / 3600 = 43,2 л/с. 
  

Суды тасымалдау үшін шартты өткел диаметрі 125 мм және 
қабырғасының қалыңдығы 3,2 мм болат электрмен дәнекерленген құбыр 
қабылданады. 

Мұндай құбыр үшін K1 ≈ 13530 коэффициенті. 
Құбырдың ұзындығын l = 50 м деп алады. 
 

B = 13530 / 50 = 273 
Н1 = (43,2) 2 / 273 = 6,83 М. 

 
Н = Н + Н1 = 10 + 6,83 = 17 м. 

 
Өрт сөндіруге қажетті су қысымы - 17 м. 
Қорытынды: төбенің астына 16 суландырғышты орнату керек. 
  
Бақылау сұрақтары 
 
1. ҚР Конституциясында көрсетілген еңбекті қорғау жөніндегі негізгі 

ережелер. 
2. ҚР Еңбек кодексінде еңбекті қорғау бойынша негізгі талаптар. 
3. Электромагниттік өрістердің әсерінен қорғау әдістері мен құралдары. 
4. Үй-жайларды жарылыс-өрт қауіпсіздігі бойынша санаттарға бөлу. 
5. Электр тогының адам ағзасына әсері, электр тогының адам денесі 

арқылы өтуі кезінде зақымдану нәтижесіне әсер ететін факторлар? 
6. Қадам кернеуі мен жанасу кернеуі деген не екенін түсіндіріңіз. 
7. Қорғаныстық жерге тұйықтау мен нөлдеудің жұмыс қағидаты және 

қолданылу саласы. 
8. Үй-жайларды, жабдықтарды және жұмыстарды электр тоғымен 

зақымданудың қауіптілік дәрежесі бойынша жіктеу.  
9. Өндірістегі өрттерді анықтау құралдары. 
10. Қауіпті аймақтың не екенін түсіндіріңіз. Қоршау қалай жасалады 
өндірістік жабдықтың қауіпті аймақтары? 
11.Қоршау, құлыптау, қауіпсіздік және тежегіш құрылғылар деген не 

екенін түсіндіріңіз; бирка жүйесі дегеніміз не? 
12. Өрт сөндіру тәсілдері мен құралдарын баяндаңыз. Жанып жатқан 

заттарды сөндіру үшін суды қашан қолдануға болмайтынын түсіндіріңіз? 
13. Статикалық электр энергиясының пайда болуы мен жинақталу 

жағдайларын және онымен күресу жолдарын сипаттаңыз. 
14. Санитарлық-тұрмыстық үй-жайларды таңдау және есептеу 

принциптері. 
15. Жұмысшыларды электр тогынан қорғауға арналған қорғаныс 

құралдары мен қауіпсіздік құралдарын сипаттаңыз. 
16. Еңбекті қорғау мәселелерін шешудегі өндірістік процестерді 

автоматтандыру мен механикаландырудың рөлін сипаттаңыз. 
17.Жарақаттардың ауырлық дәрежесі мен өндіріспен байланысы 

бойынша жіктелуін көрсетіңіз. 
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18. Еңбекті қорғау бойынша жұмысты жоспарлау. 
19. Өндірістік объектілерді еңбек жағдайлары бойынша аттестаттаудан 

өткізу қағидалары 
20. Жасанды және табиғи жарықтандыруды таңдағанда не ескеріледі? 

 
 

Қысқаша қорытынды 
 
Осы модульді зерделеу нәтижесінде білім алушылар: еңбекті қорғау 

саласындағы заңнаманы; еңбекті және денсаулықты қорғау жөніндегі 
нормативтік құжаттарды; ұйым аумағындағы және өндірістік үй-жайлардағы 
қауіпсіздіктің жалпы талаптарын, кәсіпорын құрылымын; шикізат 
материалдары мен шығарылатын өнімнің түрлерін; қара металдар 
металлургиясы технологиялары туралы жалпы түсініктерді; негізгі өндірістік 
жабдықтың түрлерін; кәсіпорындағы қауіпсіздік техникасы мен еңбекті 
қорғаудың негізгі ережелерін меңгереді. 

Модульді зерделеу кезінде білім алушылар металлургия өндірісінің 
ерекшеліктерімен танысады, қауіпсіз еңбек жағдайларын қамтамасыз ету 
бойынша еңбек заңнамасы туралы білімдерін қолдануды үйренеді. 

 
 
Ұсынылатын әдебиеттер тізімі 

 
1. 29.12.2006 ж. жағдай бойынша «Қауіпті өндірістік объектілердегі 

өнеркәсіптік қауіпсіздік туралы» №314-11 Қазақстан Республикасының 
3.04.2002 ж. Заңы.  

2. МЕМСТ 12.003-2004 ЕҚСЖ. Қауіпті және зиянды өндірістік 
факторлар. Жіктелуі. 

3. «Тіршілік қауіпсіздігі» курсы бойынша инженерлік есептеулер В. 
И. Говоров Т.И. Бейсекова Алматы 2000 ж 

4. - «АрселорМиттал Теміртау» АҚ-да жұмыс істейтіндерге арналған 
еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғау жөніндегі жалпы нұсқаулық (ЕҚЕҚН 
140-01); 

5. - «АрселорМиттал Теміртау» АҚ барлық бөлімшелерінің басшы 
қызметкерлері мен қызметшілерін бақылау және олардың қауіпсіздік 
техникасы бойынша жұмысын бағалау жүйесі туралы еңбекті қорғау 
жөніндегі ереже» (ЕҚЕ 0140-20); 

6. - Конвертерлік цехті жүктеу операторына арналған қауіпсіздік және 
еңбекті қорғау жөніндегі нұсқаулық. ЕҚЕҚН 005-11; 

  



59  

18. Еңбекті қорғау бойынша жұмысты жоспарлау. 
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2-БӨЛІМ КОНВЕРТЕРЛЕРГЕ СУСЫМАЛЫ МАТЕРИАЛДАРДЫ 
БЕРУ ТРАКТІСІНІҢ ЖҰМЫСЫН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ 

 
Осы модульде ұсынылған тақырыптар: 
 
2.1.1-тақырып Тірек сақинасы 
2.1.2-тақырып Оттегі фурмасы 
2.2.1-тақырып Оттегі конвертерінің отқа төзімді материалдары 
2.2.2-тақырып Конвертер төсенішінің конструкциясы 
2.3-тарау. Сусымалы материалдарды конвертерге беруге арналған 

жабдық 
2.4-тарау. Конвертердің жылулық жұмысы 
2.5.1-тақырып Конвертердің жұмыс кеңістігінің профилін есептеу 
2.5.2-тақырып Оттегі фурмасының шүмегін есептеу 
2.5.3-тақырып Конвертердің параметрлерін анықтау 
2.5.4-тақырып Конвертер цехының жабдықтарын анықтау 
 
Кіріспе 
 
Оттегі конвертерлер інде болатты балқытудың теориялық негіздері 

келтірілген. Әртүрлі конструкциялы конвертерлерде балқыту технологиясы, 
сондай-ақ агрегаттар параметрлерінің әртүрлі химиялық құрамдағы 
шойындарды қайта өңдеудің технологиялық мүмкіндіктерімен байланысы 
сипатталған. Жоғарғы, төменгі және аралас үрленетін конвертерлердің 
артықшылықтары мен кемшіліктері бағаланды. Болат өндірісінің 
инновациялық технологияларының артықшылықтары көрсетілген. 
Конвертерлік болат балқыту агрегаттарының конструкциялары. Конвертер 
конструкциясы. Даму эволюциясы. Жоғарғы үрлеу, төменгі үрлеу және аралас 
үрлеу конвертерлері (араластыру, үрлеу). Төменгі және аралас үрленетін 
конвертерлік  агрегаттар мен процестердің ерекшеліктері. Конвертерлердің негізгі 
параметрлері. Құрылымдық есептеулердің ерекшеліктері. 

Классикалық оттегі-конвертерлік процестің мысалын қолдана отырып, 
жоғары соққымен оттегі-конвертерлік балқыту технологиясының негізгі 
параметрлерін жеңілдетілген есептеу әдісі келтірілген. 

 
Осы модульді оқығаннан кейін студенттер: 

 
1. Шихта беру жүйесінің механизмдері мен аппаратурасын немесе 

Жабдықтың жекелеген тораптарын тексеріп, диагностикалап, ағымдағы 
жөндеу жүргізе алады. 

2. Пульттен сусымалы материалдарды конвертерлерге беру жолын 
басқара алады. 
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2.1-тарау Оттегі конвертері, конструкциялар мен жабдықтар 
 
Оттегі конвертері болат балқыту агрегаты ретінде келесі негізгі 

элементтерден тұрады: жұмыс кеңістігін құрайтын төсеніші бар конвертер 
корпусы; тіректері бар тірек сақинасы және ондағы корпусты бекіту жүйесі; 
тірек түйіндері мен тіректері; бұрылу механизмі; бекіту және жылжыту 
жүйесі бар оттегі фурмалары (2.1-сурет). 

Оттегі конвертерінің жұмыс кеңістігінің пішіні мен өлшемдері 
балқыманы газ тәрізді тотықтырғышпен үрлеу кезінде болатын және 
шығарындылар мен шығарулармен металдың елеулі ысыраптарын 
болдырмау шартымен қарқынды газ бөлінуі кезінде ванна көлемінің күрт 
ұлғаюымен қатар жүретін процестердің ерекшеліктерімен айқындалады. Бұл 
жағдайда агрегат корпусының беті арқылы да, мойын арқылы сәулелену 
кезінде де жылу шығыны азайтылуы керек. 

Конвертер корпусы тік оське қатысты симметриялы және ішінен отқа 
төзімді материалдармен қапталған жұқа қабырғалы металл қабық болып 
табылады. Конвертер корпусының немесе корпустың бұл қабығы әртүрлі 
геометрияның жұқа қабырғалы қабықшаларынан, қаттылық қабырғаларынан 
және жаппай кронштейндерден тұратын кеңістіктік жүйені құрайды [25]. 

 
 

2.1-сурет - Екі жақты ілулі көп қозғалтқышты бұру механизмі бар 
оттегі конвертері 

 
Конвертер корпусын жылыту соншалықты қарқынды, сондықтан жылу 

кернеулері апатқа әкелуі мүмкін. Конвертердің мойны бәрінен көп қызады, 
оның температурасы 350 °C немесе одан да көп болуы мүмкін, өйткені ыстық 
газдар ағынының, қож бен металл шығарындыларының және каминнен жылу 
шығарудың жақындығы әсер етеді. Конустық бөліктің төменгі бөлігі 
250...260 °C-қа жетіп, аз қызады. Айналмалы сақинамен қоршалған 
конвертердің орталық бөлігі (цилиндрлік) жылуды тікелей атмосфераға 
көрсете алмайды, сондықтан оның температурасы 310...320 °C дейін 
көтеріледі. Бұған көбінесе тірек сақинасы аймағындағы төсеніштің тозуы 
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ықпал етеді. Төменгі корпустың температурасы әдетте 150 °C-тан аспайды, 
өйткені оның қаптамасы аз шығарылады. 

Осы талаптарға жауап беретін корпустың ең оңтайлы формасы - бұл 
металл қабық, онда жеке бөліктер аралық элементтердің көмегімен жұптасады. 
Тор элементтерінің болуы тұтас дәнекерленген корпуста жылу 
деформациялары мен төсенішті кеңейту кезінде пайда болатын бірқатар 
кернеулердің орнын толтыруға мүмкіндік береді. 

Енді төменгі құрылымның үш түрі бар: алынбалы немесе бүйіртүпті; 
бітеутүпті; кіріктірмелі немесе тығын түпті. 

Бүйір түбінің конструкциясы тарихи түрде төменгі ауа үрлеуі бар 
конвертерлерден алынған, онда цилиндрлік бөліктің отқа төзімділігінің 
беріктігі түбіндегі отқа төзімділіктен жоғары болды. Көлемді түбінің болуы 
оны тез ауыстыруды қамтамасыз етті. Оттегі-конвертерлік процестің 
тәжірибесі көрсеткендей, жоғарғы соққы беру кезінде түбінің беріктігі 
цилиндрлік бөліктің беріктігінен жоғары болды.  

Алынбалы түбі арнайы кронштейндер, бұрандалар мен сыналар көмегімен 
бекітіледі. Мұндай түп конструкциясының маңызды кемшілігі - түбін агрегаттың 
корпусымен байланыстыратын жерде металдың бұзылу қаупі. Сонымен қатар, 
корпустың төменгі бөлігінің қаттылығының төмендеуі де кемшілігіне жатады, 
бұл жұмыс кезінде оның айтарлықтай деформациясына әкеледі, бұл түбін денеге 
дәл сәйкестендіруді, төсенішті жөндеуді қиындатады және соңғысының 
тұрақтылығын төмендетеді.  

Алайда, конвертер корпусының глуходондық құрылымының пайда 
болуы материалдарды конвертерге жоғарыдан бере отырып, отқа төзімді 
төсенішті жөндеуді ұйымдастырудың жаңа жүйесін әзірлеуді қажет етті, 
осыған байланысты ғимараттың құны едәуір артады және төсемнің ұзақ 
салқындауына байланысты жөндеу ұзақтығы ұзартылады. 

Оттегі конвертерлерінің конструкцияларының одан әрі дамуы 
қосылатын немесе тығын түбінің пайда болуына әкелді. Бұл бір 
конструкцияда алынбалы түбі бар конвертер корпусының және глуходон 
корпусы бар конвертердің артықшылықтарын жүзеге асыруға мүмкіндік 
берді. 

Кіріктірмелі түбі - төменгі бөліктің ортасында орналасқан, белгілі бір 
диаметрлі люкке бекітілген металл қапталған қақпақ. Оны бекіту сына 
немесе камера қосылыстарының көмегімен жүзеге асырылады. 

Төменгі үрлеуі бар конвертерлер конструкциясының ерекшеліктері. 
Классикалық төменгі оттегі және аралас үрлеуі бар конвертерлер  төменгі 
жағынан үрлеуге байланысты құрылғыларды қоспағанда, жоғарғы оттегі үрлеуі 
бар конвертерлер  сияқты негізгі түйіндер мен элементтерден тұрады (сурет. 2.2). 
Конвертерлер ді тек төменгі үрлеумен пайдалану тәжірибесі көрсеткендей, 
олардың нақты көлемі оттегінің жоғарғы берілісі бар конвертерлер мен бірдей 
болуы керек (0,8...1,0). Алайда, жұмыс кеңістігінің параметрлерін және олардың 
арақатынасын таңдау көбінесе жоғарғы тазартқышы бар конвертерлер  үшін осы 
мәндерден ерекшеленеді. Соңғысы балқыманың гидродинамикасының 
ерекшеліктерімен, үрлеудің тыныш жүруімен, сондай-ақ Конвертердің түбінде 
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орналасқан фурмаларға зақым келтірместен металл сынықтарын жүктеуді 
ұйымдастыру қажеттілігімен түсіндіріледі. 

 
 

2.2-сурет. – Түбінен үрленетін оттекті конвертер 
 

  
Түбінен үрленетін конвертерлердің өлшемдері мен сыйымдылығы. 

Төменгі үрлеуі бар конвертердің жұмыс кеңістігінің негізгі параметрі ваннаның 
тереңдігі болып табылады. Ваннаның тереңдігін таңдағанда келесі факторлардың 
рөлін ескеру қажет. Бір жағынан, ваннаның тереңдігі конвертер түбінің қажетті 
тұрақтылығын қамтамасыз ететін оттегі мен отын ағындарының Шығу 
жылдамдығы кезінде оттегінің сіңу дәрежесін күрт төмендететін және металдың 
шығарылуын арттыратын үрлеудің арналық жүрісі болмайтындай болуы тиіс. 

Екінші жағынан, тәжірибе көрсеткендей, үрлеуді таратуға тырысу 
керек, демек, үрлеудің тыныш жүруін қамтамасыз ететін фурмалардың санын 
көбейту керек. Өз кезегінде, газ ағындарының бірігуіне және ваннаның 
гидродинамикасының бұзылуына жол бермеу үшін фурмаларды бір-бірінен 
біршама қашықтықта орналастыру керек, бұл фурмаларды орнату үшін 
ваннаның ауданын ұлғайтуды қажет етеді. 

Металл сынықтарын жүктеу кезінде фурмалардың бұзылу мүмкіндігін 
болдырмау үшін ваннаның ауданын қосымша ұлғайту қажет. Мұның бәрі 
ваннаның тереңдігінде де, диаметрінде де оңтайлы өлшемдерді қажет етеді. 
Конвертерлер ді пайдалану тәжірибесі үрлеу үшін оттегінің қысымы 0,8...1,0 
МПа болғанда, конвертердің сыйымдылығына байланысты фурмалардың 
саны 10...22 шегінде ауытқиды. Мұндай жағдайларда ваннаның тереңдігі  
LР.З.,оттегі үрленген кезде пайда болатын көру аймағының реакция 
аймағынан біршама үлкен болуы керек: 

LР.З. = 1,91 · Ar0,39·d, м  (2.1) 
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мұндағы Ar = r·2 / (ж·g·d)  – Архимед өлшемі; 
r және м  - сәйкесінше газ бен металдың тығыздығы;  
 - саптамадан шығу кезіндегі газдың жылдамдығы;  
g –  еркін құлау үдеуі;  
d – фурма шүмегінің диаметрі. 
Іс жүзінде ваннаның тереңдігі 0,7...0,8 құрайды, ұқсас сыйымдылығы 

бар конвертер үшін және оны  мына өрнектен анықтауға болады: 
 

h = 0,35 М0,23, м  (2.2) 
 

Тәжірибе үшін түбінен үрленетін конвертердің жұмыс кеңістігінің 
диаметрін статистикалық теңдеумен дәл анықтауға болады: 

 
D = 0,475  hМ / , м  (2.3) 

 
L фурмалары арасындағы қашықтық DР.З. теңсіздігін қанағаттандыруы 

тиіс. 
Реакция аймағының диаметрі  

                                   Р.З.= 2,29 Аr0,33 d.                                                    (2.4) 
 

Фурмалардың екі қатарлы орналасуымен lР  қатарлары арасындағы 
қашықтықты былай анықтауға болады   

 
                               lР = D/6,6.                                                (2.5) 
 
Төменгі соққымен үрлеудің тыныш соққысы барлық басқа жағдайларда 

конвертердің цилиндрлік бөлігінің биіктігін азайтуға мүмкіндік береді. 
Сондықтан, жұмыс кеңістігінің толық биіктігінің оның диаметріне қатынасы 
1,1...1,3 құрайды, бұл жоғарғы тазартқышы бар конвертерлер  үшін 1,4...1,6 
құрайды. 

Түбінен үрленетін конвертерлердің түбі корпустың төсенішімен 
салыстырғанда түп төсенішінің анағұрлым қарқынды бұзылуына байланысты 
міндетті түрде ауыстырылуы тиіс. Түбі - ең күрделі және жауапты элемент. 
Ол отқа төзімді төсемнен басқа, үрленетін фурмаларды, оттегі мен қорғаныс 
ортасын қамтамасыз ету, тарату және реттеу жүйелерін қамтиды, олар әдетте 
сұйық немесе газ тәрізді көмірсутектерді пайдаланады. Балқытудың соңында 
инертті газдар сол фурмаларға беріледі. 

Аралас үрленетін оттегі - конвертерлік процестің қазіргі жағдайы.  
Болаттың оттегі конвертерлік өндірісін дамыту қазіргі уақытта жоғарғы 

үрлеу процесін одан әрі жетілдіру (LD–процесс және оның түрлері) және 
аралас үрлеу процесінің әртүрлі нұсқаларын кеңінен тарату бағытында 
жүзеге асырылады. 

Сонымен, ХХ ғасырдың аяғында бүкіл әлемде оттегі конвертерлер інің 
қуаты (олардың саны шамамен 680 болды) шамамен 540-560 миллион 
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тоннаны құрады және олар 1985 жылдан бері өзгеріссіз қалды. Оттегі 
конвертерінің ірі өндірушілері Жапония болып табылады, онда 1990 жылы 
80 конвертер пайдаланылды, олардың 59-ы аралас үрлеумен, АҚШ – 50/21 
(бөлгіште біріктірілген үрлеумен конвертерлер  саны), Германия – 33/28, 
Франция – 15/14, Англия – 14/7, Бельгия – 13/10, Бразилия – 30/4, ҚХР - 
154/9 конвертер пайдаланды (негізінен сыйымдылығы 3 тоннадан 30 тоннаға 
дейінгі конвертерлер ). Олардың қатарына Одақ та кірді; 90-шы жылдары 15 
конвертер цехында 45 конвертер пайдаланылды (олардың 15-і аралас 
үрлеумен). 

Аралас үрленетін конвертерлердің құрылымдық аспектілері туралы. 
Әдетте, бұрын жасалған және жоғарғы үрлеу үшін қолданылатын 
конвертерлер  аралас үрлеумен жабдықталған. Бұл ретте конвертердің 
корпусына қатысты елеулі конструктивтік өзгерістер мен толықтырулар, 
төменгі фурмалары бар алмалы-салмалы түбі, түрлі газдар мен ұнтақ тәрізді 
материалдарды жеткізуге арналған жабдықтары болуы қажет. Бұл белгілі бір 
дәрежеде төсеу мен газ тазарту жүйесіне қатысты. 

Жоғарғы және төменгі соққылардың, кейде бүйір соққылардың 
үйлесімі профильдің өзгеруіне, оның ішкі өлшемдеріне және 
конвертерлердің негізгі параметрлеріне түбегейлі әсер етеді. Бұл өзгерістер 
металл ваннаның технологиялық талаптары мен гидродинамикалық 
ерекшеліктеріне, атап айтқанда, төменгі үрлеудің сипаты мен 
қарқындылығына байланысты. Сонымен, егер құбырдағы құбыр түріндегі 
фурма түбін тазарту үшін пайдаланылса, үрлеуді үздіксіз жеткізу қажеттілігі 
туындайды: мини – фурмалары бар блоктарды қолданған кезде бұл қажет 
емес-үрлеуді балқытудың кез келген сәтінде беруге болады. Егер түбін үрлеу 
үздіксіз жүргізілсе, онда ішкі кеңістіктің көлемі мен бейіні сұйық металл мен 
қожды агрегатта, ол көлденең қалыпта болған кезде, яғни оны құлату кезінде: 
бергенге дейін немесе үрлеу тоқтатылғаннан кейін толық қалдыруды 
қамтамасыз етуі тиіс. Бұл жағдайда сұйық металл мен қож конвертердің 
түбіндегі фурмалардың тесіктерін жаппауы тиіс. Осыған байланысты төменгі 
үрлеу құбырдағы құбыр түріндегі фурма арқылы жүзеге асырылатын 
конвертерлерде отқа төзімді қалау бөшкесінің ішкі диаметрі жоғарғы үрлеуі 
бар конвертерге қарағанда біршама үлкен болуы тиіс. Бұл талап төменгі 
Үрлеудің конвертерлер іне де, біріктірілген үрлеуі бар агрегаттарға да тән, ол 
негізгі параметрлердің бірінің шамасын, атап айтқанда Н жұмыс кеңістігінің 
биіктігінің оның D диаметріне қатынасын анықтайды. Төменгі және аралас 
үрлеу конвертерлер індегі бұл қатынас (төменгі құбырлы фурмалар арқылы 
үрлеу) 1,15...1,25 аралығында болады. Бұл жағдайда кіші мәндер үлкен 
сыйымдылық агрегаттарына тән (230...250 т), ал жоғарғы соққы конвертерлер 
іне H/D = 1,4...2,0 қатынасы тән. Егер түбін үрлеу үшін шағын фурмалары 
бар отқа төзімді блоктар пайдаланылса, онда біріктірілген үрлеу 
агрегаттарындағы Н/D профилі және тиісінше қатынасы бір жоғарғы үрлеу 
жағдайындағыдай болуы мүмкін. 

Жоғарғы, төменгі және бүйірлік үрлеуге қатысты конвертерлік ваннада 
гидродинамика, жылу және масса алмасу позицияларын қолдана отырып, 
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тоннаны құрады және олар 1985 жылдан бері өзгеріссіз қалды. Оттегі 
конвертерінің ірі өндірушілері Жапония болып табылады, онда 1990 жылы 
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Франция – 15/14, Англия – 14/7, Бельгия – 13/10, Бразилия – 30/4, ҚХР - 
154/9 конвертер пайдаланды (негізінен сыйымдылығы 3 тоннадан 30 тоннаға 
дейінгі конвертерлер ). Олардың қатарына Одақ та кірді; 90-шы жылдары 15 
конвертер цехында 45 конвертер пайдаланылды (олардың 15-і аралас 
үрлеумен). 

Аралас үрленетін конвертерлердің құрылымдық аспектілері туралы. 
Әдетте, бұрын жасалған және жоғарғы үрлеу үшін қолданылатын 
конвертерлер  аралас үрлеумен жабдықталған. Бұл ретте конвертердің 
корпусына қатысты елеулі конструктивтік өзгерістер мен толықтырулар, 
төменгі фурмалары бар алмалы-салмалы түбі, түрлі газдар мен ұнтақ тәрізді 
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ішкі өлшемдері мен үрлеу режимінің параметрлері туралы оттегі 
конвертерлер ін жобалауды теориялық негіздеу әрекеттері бар. Аралас 
үрленетін конвертерлер  үшін негізгі құрылымдық параметрлерді есептеу 
үшін нақты теориялық негіздемелер жоқ. Олар көбінесе екінші топтың 
конвертерлер і үшін жоғарыдан және төменнен оттегінің берілу 
қарқындылығының арақатынасына, бірінші топтың агрегаттары үшін 
бейтарап немесе әлсіз тотықтырғыш газдардың берілу әдісі мен 
қарқындылығына байланысты. 

Негізінен қайта құрылған жоғарғы үрлемелі конвертерлер  
пайдаланылатындығына байланысты, әрі қарай тәжірибе аралас үрленетін 
конвертерлердің негізгі параметрлерін есептеуге тиісті түзетулер енгізеді. 
Осылайша, жапондық кәсіпорындардың бірінде 280–т конвертерде жұмыс 
тиімділігін арттыру мақсатында ваннаның тереңдігін 1,91-ден 2,14 м-ге дейін 
арттырды және диаметрін 6,34-тен 5,652-ге дейін азайтты. Соңғысы дірілдің 
төмендеуіне және қождағы темір оксидтерінің азаюына ықпал етті, бұл 
металдағы фосфордың соңғы құрамына әсер етті. 

 
2.1.1-тақырып Тірек сақинасы 
 
Қазіргі уақытта жұмыс істеп тұрған барлық конвертерлер  корпустан 

бөлек орналасқан тірек сақинасымен жабдықталған, оған ілмектер бекітілген. 
Тірек сақинасы тірек элементі бола отырып, жеткілікті беріктік пен 
қаттылыққа ие болуы керек. Осыған сүйене отырып, ол шеберханада қосымша 
кеңістікті қажет ететін, қондырғының құрылымын ауырлататын және 
қымбаттайтын, сонымен қатар тірек сақинасына корпусты бекітудің арнайы 
жүйесін қажет ететін өте үлкен етіп жасалады. 

Алайда, бөлек орналасқан тірек сақинасының болуы агрегат корпусын 
ауырлық күшінің әсерінен біркелкі түсіруге мүмкіндік береді және корпус 
пен тірек сақинасының тәуелсіз еркін температура мен күш 
деформацияларының мүмкіндігін қамтамасыз етеді, бұл өз кезегінде 
конвертердің сенімді және ұзақ мерзімді жұмысына кепілдік береді. 

Соған қарамастан, тірек сақинасы бір уақытта тек зарядты корпусқа ғана 
емес, цапфалардағы моменттерге де әсер етеді, сонымен қатар корпусты 
зерттеуден біркелкі емес жылу әсеріне, сондай-ақ балқыту кезінде металл мен 
қождың сәулеленуіне ұшырайды. Нәтижесінде тірек сақинасында шеңберде, 
биіктікте және көлденең қимада температура градиенті болады. Әрине, 
сақинаның ішкі және жоғарғы бөліктері оның сыртқы және төменгі бөліктеріне 
қарағанда жоғары температураға ие, бұл қосымша кернеулердің пайда болуына 
әкеледі. Сондықтан тірек сақинасын жобалау кезінде динамикалық және 
статикалық жүктемелерді ғана емес, сонымен қатар температура кернеулерінің 
әсерін де ескеру қажет [26]. 

Тірек сақинасы - бұл екі жарты сақинадан тұратын қорап секциясының 
конструкциясы, олар бір-біріне бекітілген тақталар көмегімен бір-бірімен 
байланысқан (2.3-сурет). 
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Жартылай сақиналар 09Г2С маркалы болат табақтан дәнекерлеу арқылы 
жасалады. Әдетте сақинаның жоғарғы және төменгі сөрелері парақтың 
қалыңдығы 100 мм, ал тік жақтары 50...60 мм. Конструкцияны қатайту үшін 
корпустың тірек сақинасына бекітілген бөліктерінде көлденең қаттылық 
қабырғалары орналасқан. Сақинаның бүйір тік қабырғаларында, сондай-ақ 
қаттылық қабырғаларында ауа айналымына арналған тесіктер бар, бұл 
температура өрісін салқындатуға және тегістеуге көмектеседі. 

Корпустың тірек сақинасына бекітілген жүйесіне байланысты сақинаның 
әртүрлі бөліктерінде әртүрлі кронштейндер, күшейту элементтері, сондай-ақ 
әртүрлі ойықтар мен тесіктер орнатылады. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Шетмойынды тақтайша - бұл тақтайшаны жылыту немесе салқындату 

арқылы ыстық немесе суық қону арқылы сығымдалған тесігі бар үлкен болат 
бөлік. Конвертерлердің жаңа модельдері шетмойынды тақтайшаның орнына 
массаны азайту үшін қорап түріндегі жеңіл дәнекерленген құрылыммен 
жабдықталған, оған шетмойынды дәнекерлеу арқылы да бекітілген. 

Айналмалы тіреуіштер дененің және тірек сақинасының барлық 
статикалық және динамикалық жүктемелерін қабылдайды. Сондықтан олар 
40XN легирленген болаттан жасалған, ультрадыбыстық бақылаудан өткен және 
салқындату жүйелерімен жабдықталған. 

Тірек сақинасына бекіту жүйелері. Қазіргі уақытта тірек сақинасында 
корпусты бекітудің екі жүйесі бар. Номиналды сыйымдылығы 50...130 тонна 
агрегаттардың басым көпшілігі арнайы кронштейндердің көмегімен тірек 
сақинасына бекітіледі, ол үшін кронштейндер корпустың цилиндрлік 
бөлігінің жоғарғы жағына дәнекерленген, оның көмегімен корпус тірек 
сақинасының жоғарғы сөресіне сүйенеді. Корпусты тірек сақинасына дәл 

1 – сөрелер, 2 – қаттылық қырлары; 3 – тік қабырғалар; 4 – тіректер; 5 – 
конвертер корпусының ілінісу тораптары; 6 - шетмойынды тақтайша. 

2.3-сурет - Конвертердің тірек сақинасы. 
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бекіту үшін, оның жоғарғы сөресінде кронштейндерге қарсы реттелетін 
бекіткіштер орнатылған, олар корпустың көлденең жазықтықта жылжуын 
шектейді. 

Қазіргі уақытта іс жүзінде денені меридиандық тартқыштардағы тірек 
сақинасына бекіту жүйесі кеңінен қолданылады. Бұл жүйе мынадай түбегейлі 
жаңа ережелерге негізделген: 

– конструкцияны әзірлеу кезінде корпуста да, тірек сақинасында да 
температура градиентінің болуы ескеріледі; 

– бекіту жүйесі температуралық және күштік деформациялардың 
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Төменгі сөредегі ең тірек сақинада тірек белдеуінің кронштейндерінің 
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Корпусы және түбі. Конвертер корпусы қалыңдығы 20-дан 110 мм-ге 
дейін болаттан дәнекерленген және оны толығымен дәнекерленген немесе 
бұрандалармен немесе сына қосылыстарымен бекітілген алынбалы түбімен 
жасайды. Конвертерлердегі мойынның орналасуы симметриялы, бұл оттегі 
фурмасын конвертердің осіне қатаң енгізуге мүмкіндік береді. Бұл 
конвертердің қабырғаларынан оттегі ағындарының тең жойылуын 
қамтамасыз етеді және осылайша қаптаманың біркелкі тозуын қамтамасыз 
етеді. 
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Мойын корпустың басқа элементтеріне қарағанда жоғары температура 
мен қыртысқа ұшырайды және металдың қатып қалған шашырауын алып 
тастағанда және қожды ағызу кезінде зақымдалуы мүмкін. Сондықтан -
мойынның жоғарғы жағы жаппай шлеммен қорғалған.  

Бұл сегменттер, әдетте, болатқа қарағанда аз ыстыққа төзімді шойын-
нан жасалады, металдың шашырауы (тұнба) дәнекерленген. Зақымдалған 
сегменттерді (бір немесе бірнеше) салыстырмалы түрде оңай ауыстыруға 
болады. Сирек жағдайларда конустық мойын алынып тасталады. Алайда, 
тәжірибе көрсеткендей, ауыстыру қиын – жаңа мойынның температуралық 
кернеуден деформациялануына байланысты жұмыс істеп тұрған 
конвертердің қаптамасымен артикуляциясы қиын. 

Конвертерлердің түбі әдетте сфера түрінде жасалады. Бұл пішін 
жоғарғы үрлеу кезінде металл айналымын жеңілдетеді және төсеніштің 
тозуын азайтады. Ажырамайтын және алынатын түбі кеңінен қолданылады. 

Алынатын түбтер бекітілген және қосылған болуы мүмкін. Алып таста-
у және орнату конвертердің астында қозғалатын домкраттық арбалардың 
көмегімен жүзеге асырылады. 

Алынатын түбі бар конвертерлердің артықшылығы - төсеніштерді 
жөндеуді жеңілдету және жеделдету. Түбін алып тастағаннан кейін 
салқындату жеделдетіледі және тозған төсенішті бұзу және конвертердің тар 
мойны арқылы берілумен салыстырғанда жаңа кірпіш үшін конвертердің 
қуысына отқа төзімді заттарды беру жеңілдетіледі. Алынатын түбінің басты 
кемшілігі, әдетте, конвертер корпусының төменгі бөлігінің беріктігі мен 
сенімділігі төмен деп саналады. 

Ажырамас түбі бар конвертердің артықшылығы - массаны азайту және 
түбін бекітуге арналған құрылғылардың болмауына байланысты құрылымды 
жеңілдету, корпустың қаттылығын және тұтастай алғанда және оның төменгі 
бөлігінің конструкциясының сенімділігін арттыру. 

Шетмойындар мен тірек сақинасы. Конвертер шетмойындарымен тірек 
төсектеріне бекітілген роликті мойынтіректерге сүйенеді. Мойынтіректер 
конвертердің шетмойын осінің айналасында айналу мүмкіндігін қамтамасыз 
етеді; бір мойынтірек бекітілген, ал екіншісі «өзгермелі», бұл шетмойын 
осінің бойымен 15-30 ММ қозғалуға мүмкіндік береді. 

Алғашқы оттегі конвертерлер інде шемойындар тікелей конвертер 
корпусына бекітілген. Бұл ретте, тәжірибе көрсеткендей, қаптаманың қызуы 
және оның деформациясы салдарынан цапф қисаюы (олардың бастапқы 
қалыптан ауытқуы) орын алды, бұл шетмойынның айналу кезінде 
конвертердің айналу механизмінің тірек мойынтіректері мен шестерняларына 
соққыларды және олардың жоғары тозуын туындатты. 

Заманауи оттегі конвертерлер і жеке тірек сақинасымен жабдықталған, 
оған ілмектер бекітілген және корпусы 150-200 мм бос орынмен бекітілген. -
Саңылаудың арқасында корпустың термиялық кеңеюі кезінде пайда болатын 
деформациялар тірек сақинасына берілмейді және шетмойын қисығы пайда 
болмайды. Аспаларды, тіректерді және басқа құрылғыларды қолдана 
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отырып, тірек сақинасына конвертерді бекіту жүйелері әртүрлі болуы 
мүмкін, бірақ корпустың еркін кеңеюін қамтамасыз етуі керек. 

Айналдыру механизмі конвертердің шетмойын осінің айналасында 0,1-
ден 1 м/мин жылдамдықпен 360° айналуын қамтамасыз етеді. Конвертерді 
бұру технологиялық операцияларды орындау үшін қажет: шойын құю, с-
ынықтарды толтыру, болат пен қожды төгу және т. б. 

Аспалы көп қозғалтқышты жетектің келесі артықшылықтары бар: 
шетмойынның қисаюы оның жұмысына әсер етпейді, өйткені шетмойынға 
бекітілгеннен кейін жетек онымен бірге қозғалады; бір қозғалтқыш істен 
шыққан кезде жетек жұмыс істейді; демпферлер іске қосу және тежеу кезінде 
динамикалық жүктемелерді ішінара өтейді, бұл жетектің берілістерінің 
тозуын азайтады; жетектің массасы 2-3 есе азаяды; оны орнату үшін қажетті 
аймақ айтарлықтай азаяды - мысалы, екі жақты стационарлық жетегі бар 300 
тонна конвертердегі шеберхана бағандарының осі бойындағы максималды 
өлшем шамамен 28 м, ал екі жақты бекітілген жетегі бар - шамамен 20 м. 

 
2.1.2-тақырып Оттегі фурмасы 
 
Конвертерге оттегін беру сумен салқындатылатын фурмалардың 

көмегімен жүзеге асырылады. Оттегі фурмасы - бұл бір-біріне (соосно) 
салынған және су мен оттегін жеткізу және беру үшін жолдар құрайтын үш 
тұтас созылған құбырдан тұратын металл құрылым. Жоғарғы бөлігінде 
құбыр су мен оттегін жеткізетін металл жеңдерді жалғауға арналған келте 
құбырлармен жабдықталған. Фурманың төменгі ұшында саптамалары бар 
мыс ұшы орналасқан. Сыртқы және ішкі құбырлардың әртүрлі кеңеюінен 
туындаған жылу кернеулерін азайту үшін олардың жоғарғы бөлігінде майлы 
тығыздағыштар, ал төменгі бөлігінде сильфон түріндегі компенсаторлар 
орнатылған. 

Фурмаларды механикалық тазалаудан өткен, 1,0...1,2 МПа қысыммен 
берілетін сумен салқындатады. Бұл ретте мынадай шарттар қамтамасыз 
етіледі: судың қозғалыс жылдамдығы   6 м/с және шығатын суды   40ОС 
температураға дейін қыздыру. Мұндай жағдайларда судың қайнауы және 
масштабтың пайда болуы болмайды, дегенмен мыс ұшының 
қабырғаларының ішкі беті 400...500° C температураға ие. 

Фурманың ұшына су мен оттегін жеткізу әдісі бойынша екі түрге 
бөлінеді: суды орта құбыр арқылы, ал оттегін орталық құбыр арқылы және 
суды орталық құбыр арқылы, ал оттегін орта құбыр арқылы. 

Барлық жағдайларда салқындатқыш су сыртқы құбыр арқылы 
шығарылады, бұл суық суды тікелей мыс ұшына жеткізуге мүмкіндік береді, 
сонымен қатар ол қызған кезде шығатын судың жылдамдығын арттыру 
арқылы салқындату әсерін қолданады. 

Қазіргі уақытта конструкцияның бірінші түрі өндірістің салыстырмалы 
қарапайымдылығына және ұшты ауыстыру кезінде жөндеу жұмыстарына 
байланысты кеңінен қолданылады.  
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Фурманың негізгі түйіні күрделі температуралық жағдайларда 
орналасқан (үрлеу процесінде) шүмектері бар сумен салқындатылатын 
ұштығы болып табылады. Сондықтан электролиттік мыс ұшы мен 
саптамасын жасау үшін қолданылады. 

Дайындау әдісіне сәйкес ұштықтар дәнекерленген, құйылған және 
жалған болып бөлінеді. Дәнекерленген ұштық конструкциялары ең көп 
таралған, өйткені оларды жасап, құрастыру оңай, сонымен қатар мыс 
шығыны аз. Алайда, көптеген дәнекерленген тігістердің болуы жұмыс 
кезінде жарықтардың пайда болуына (және басқа да сәйкессіздіктерге) және 
олардың істен шығуына әкеледі. 

Бұрғыланған шүмектер мен салқындатқыш су арналары бар жалған 
ұштар аз дәнекерленген (әдетте сыртқы құбыр арқылы бір тігіс), бірақ мыс 
көп тұтынылған кезде олар нашар салқындату жағдайында саңылаулар мен 
ұштардың күйіп кетуіне байланысты істен шығады. 

Құйма фурмалардың ұштары аса перспективалы болып табылады, 
өйткені мыстың аз шығыны кезінде оның барлық параметрлерін дәлірек 
дайындауға мүмкіндік береді. Алайда, оларды жасау технологиясы күрделі 
және арнайы құю жабдықтарын қажет етеді. 

Оттегі фурмасының параметрлері. Суды салқындатудың болуымен 
байланысты қауіпсіз жұмысты қамтамасыз ету үшін фурма тыныш ваннаның 
бетінен белгілі бір қашықтықта орналасқан. Фурманың бұл позициясы оттегі 
ағынының металл балқымамен белсенді әрекеттесуі үшін жоғары 
жылдамдықты қажет етеді, бұл оттегі құбырындағы оттегінің қысымы 
1,6...1,8 МПа болған кезде қол жеткізіледі. Ваннаның бетіне жетіп, 
инерциялық күштердің әсерінен жоғары жылдамдықты газ ағыны сұйық 
балқымаға еніп, оның бетінде қуыс (кратер) түзеді – реакциялық аймақ, оның 
өлшемдері, сондай-ақ металды газбен араластыру сипаты ағынның 
сипаттамасымен анықталады. Конвертердің жұмыс кеңістігі көлемінде өтетін 
жылу және масса алмасу процестерінің жылдамдығын анықтайтын жалпы 
реакциялық беттің шамасы осы кратердің және оған іргелес көп фазалы 
аймақтың пішіні мен мөлшеріне байланысты [27]. 

Жоғары жылдамдықпен қозғалатын газ ағынын қалыптастыру тұрақты 
немесе ауыспалы қиманың қысқа саптамалары болып табылатын 
саптамалардың көмегімен жүзеге асырылады. Саптамадағы газдың кеңеюі 
және оның өтуі қоршаған ортамен, яғни адиабатикалық түрде жылу 
алмасусыз жүреді. Бұл жағдайда саптамадан газдың шығу жылдамдығын 
мына формула бойынша анықтауға болады 
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мұндағы  РО, О – шүмек алдындағы газдың қысымы мен тығыздығы;  
 Р1 – газ ағатын қоршаған ортаның қысымы (саптамадан шығудағы қоршаған 
ортаның қысымы конвертерге байланысты мынадай шектерде қабылданады: 
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Фурманың негізгі түйіні күрделі температуралық жағдайларда 
орналасқан (үрлеу процесінде) шүмектері бар сумен салқындатылатын 
ұштығы болып табылады. Сондықтан электролиттік мыс ұшы мен 
саптамасын жасау үшін қолданылады. 

Дайындау әдісіне сәйкес ұштықтар дәнекерленген, құйылған және 
жалған болып бөлінеді. Дәнекерленген ұштық конструкциялары ең көп 
таралған, өйткені оларды жасап, құрастыру оңай, сонымен қатар мыс 
шығыны аз. Алайда, көптеген дәнекерленген тігістердің болуы жұмыс 
кезінде жарықтардың пайда болуына (және басқа да сәйкессіздіктерге) және 
олардың істен шығуына әкеледі. 

Бұрғыланған шүмектер мен салқындатқыш су арналары бар жалған 
ұштар аз дәнекерленген (әдетте сыртқы құбыр арқылы бір тігіс), бірақ мыс 
көп тұтынылған кезде олар нашар салқындату жағдайында саңылаулар мен 
ұштардың күйіп кетуіне байланысты істен шығады. 

Құйма фурмалардың ұштары аса перспективалы болып табылады, 
өйткені мыстың аз шығыны кезінде оның барлық параметрлерін дәлірек 
дайындауға мүмкіндік береді. Алайда, оларды жасау технологиясы күрделі 
және арнайы құю жабдықтарын қажет етеді. 

Оттегі фурмасының параметрлері. Суды салқындатудың болуымен 
байланысты қауіпсіз жұмысты қамтамасыз ету үшін фурма тыныш ваннаның 
бетінен белгілі бір қашықтықта орналасқан. Фурманың бұл позициясы оттегі 
ағынының металл балқымамен белсенді әрекеттесуі үшін жоғары 
жылдамдықты қажет етеді, бұл оттегі құбырындағы оттегінің қысымы 
1,6...1,8 МПа болған кезде қол жеткізіледі. Ваннаның бетіне жетіп, 
инерциялық күштердің әсерінен жоғары жылдамдықты газ ағыны сұйық 
балқымаға еніп, оның бетінде қуыс (кратер) түзеді – реакциялық аймақ, оның 
өлшемдері, сондай-ақ металды газбен араластыру сипаты ағынның 
сипаттамасымен анықталады. Конвертердің жұмыс кеңістігі көлемінде өтетін 
жылу және масса алмасу процестерінің жылдамдығын анықтайтын жалпы 
реакциялық беттің шамасы осы кратердің және оған іргелес көп фазалы 
аймақтың пішіні мен мөлшеріне байланысты [27]. 

Жоғары жылдамдықпен қозғалатын газ ағынын қалыптастыру тұрақты 
немесе ауыспалы қиманың қысқа саптамалары болып табылатын 
саптамалардың көмегімен жүзеге асырылады. Саптамадағы газдың кеңеюі 
және оның өтуі қоршаған ортамен, яғни адиабатикалық түрде жылу 
алмасусыз жүреді. Бұл жағдайда саптамадан газдың шығу жылдамдығын 
мына формула бойынша анықтауға болады 
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мұндағы  РО, О – шүмек алдындағы газдың қысымы мен тығыздығы;  
 Р1 – газ ағатын қоршаған ортаның қысымы (саптамадан шығудағы қоршаған 
ортаның қысымы конвертерге байланысты мынадай шектерде қабылданады: 

  

 100 т Р1 = (1,1…1,2) РО; 101…200 т  Р1 = (1,2…1,3) РО;  200 т  Р1 = 
(1,3…1,6) РО.) 

Стационарлық режимде саптаманың кез-келген бөлімі арқылы газ 
шығыны тұрақты мәнді сақтайды: 

 
I = f = const,                                              (2.7) 

 
мұндағы  I – 1 с үшін газдың массалық шығыны, кг/с;  
 - газдың шығу жылдамдығы, м/с;  
 - газдың тығыздығы, кг/м3;  
f  – саптаманың қимасы, м2. 

Адиабатикалық кеңейту   = О (Р/РО)1/К,  болғандықтан, газдың 
жылдамдығы мен тығыздығының кеңейтілген мәндерін алмастыра отырып, біз 
газдың екінші массалық шығынын аламыз 
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Бұл функцияны зерттеу  М = Мmax  екенін көрсетеді  

 Р/РО = (2/К+1)К/К-1 
Бұл қысым қатынасы критикалық деп аталады,ал оған сәйкес жылдамдық 

критикалық жылдамдық  КРдеп аталады. Оттегі газы үшін қысымның 
критикалық қатынасы 0,528 құрайды. 

Газдың жылдамдығы мен шығыны үшін критикалық қатынасты өрнекке 
ауыстыру мәнін және РО/О = RTО екенін ескере отырып, мыналарды алуға 
болады: 
 

                                                       КР = ORT
К
К
1

2
                                          (2.9)

 

 
Қазіргі уақытта іс жүзінде конустық немесе цилиндрлік саңылаулар 

қолданылмайды. Бұл саптамадан шыққан кезде 0,528РОқысымы бар ағын 10...15 
калибрлі қашықтықта күрт кеңеюге байланысты ауыспалы сиретулер мен 
қысылуларға, яғни пульсацияға ұшырайтындығына байланысты. Бұл жағдайда 
ағын энергиясының бір бөлігі жылу энергиясына өтеді, бұл ағынның кинетикалық 
энергиясының және оның диапазонының төмендеуіне әкеледі. Пайда болған 
ағындарды ваннаға беруге болады, бұл ваннадағы біркелкі емес қозғалыс пен 
газдың бөлінуіне, шашыраудың қарқынды қалыптасуына және кейбір 
жағдайларда шығарындыларға ықпал етеді. 

Осыған сүйене отырып, қазіргі уақытта барлық фурмалар Лаваль 
саңылауларымен жабдықталған. Бұл есептеу режимінде жұмыс істеген кезде 
жоғары жылдамдықты ағын алуға мүмкіндік береді, онда пульсация мүлдем 
жоқ. 
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Мысал. Фурма саптамаларының параметрлерін есептеңіз (2.4-сурет). Оттегі 
шығыны 400 м3/мин. Оттегінің құрамы: 99,5% О2 және 0,5% N2. Саптама 
алдындағы оттегінің қысымы РО = 1,2 МПа, температура Т = 293К. Р = 260. 
Саптамадан шығудағы оттегінің қысымы Р1 = 0,14 МПа. 

 
2.4-сурет. Саптама схемасы 

Шешімі. Біз фурмада төрт саптама бар деп қабылдаймыз, содан кейін бір  
qiсаптамасы арқылы оттегінің шығыны 100 м3/мин болады. Қалыпты жағдайда 

оттегінің тығыздығы:  
 

О = (32О2 + N2)/2240 = 1,43 кг/м3. 
 

Саптама арқылы оттегінің массалық шығыны  l = qiO/60 = 2,38 кг/с. 
Саптаманың критикалық қимасының тығыздығы   SКР = 

2008,0 мI
КРКР




. 

Саптаманың критикалық қимасының диаметрі   dКР = 1000 /4S = 32 
мм. 

Саптамадан шығатын оттегінің температурасы  Р1 = 0,14 МПа.  
 

Т1 = ТКР(Р1/РКР)(К-1)/K = 159 К. 
 

Саптамадан шығудағы оттегінің тығыздығы   
1 = КР(Т1/ТКР)1/(К-1) = 3,39 кг/м3. 

1,2 МПа қысымдағы және 293 К температурадағы оттегінің тығыздығы   
 

 = ОРТО/(РОТ) = 15,74 кг/м3. 
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Мысал. Фурма саптамаларының параметрлерін есептеңіз (2.4-сурет). Оттегі 
шығыны 400 м3/мин. Оттегінің құрамы: 99,5% О2 және 0,5% N2. Саптама 
алдындағы оттегінің қысымы РО = 1,2 МПа, температура Т = 293К. Р = 260. 
Саптамадан шығудағы оттегінің қысымы Р1 = 0,14 МПа. 

 
2.4-сурет. Саптама схемасы 

Шешімі. Біз фурмада төрт саптама бар деп қабылдаймыз, содан кейін бір  
qiсаптамасы арқылы оттегінің шығыны 100 м3/мин болады. Қалыпты жағдайда 

оттегінің тығыздығы:  
 

О = (32О2 + N2)/2240 = 1,43 кг/м3. 
 

Саптама арқылы оттегінің массалық шығыны  l = qiO/60 = 2,38 кг/с. 
Саптаманың критикалық қимасының тығыздығы   SКР = 

2008,0 мI
КРКР




. 

Саптаманың критикалық қимасының диаметрі   dКР = 1000 /4S = 32 
мм. 

Саптамадан шығатын оттегінің температурасы  Р1 = 0,14 МПа.  
 

Т1 = ТКР(Р1/РКР)(К-1)/K = 159 К. 
 

Саптамадан шығудағы оттегінің тығыздығы   
1 = КР(Т1/ТКР)1/(К-1) = 3,39 кг/м3. 

1,2 МПа қысымдағы және 293 К температурадағы оттегінің тығыздығы   
 

 = ОРТО/(РОТ) = 15,74 кг/м3. 
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Саптаманың шығыс бөлігінің ауданы S1 = 2

11

0015,0 мI



. 

Саптаманың шығыс бөлігінің диаметрі d1 = 1000 .4,434 1 ммS



 

Диффузордың ұзындығы   = 12°;  l2 = d1 – dКР/2tg 
2
 54,2 мм. 

Тарылту бөлігінің ұзындығы  l1 = (0,5…1,0) *dКР = 19,2 мм. 
Саптаманың жалпы ұзындығы  l – l1 + l2 = 73,4 мм. 
Кіріс бөлігінің диаметрі  d = (1,1…1,3) * dКР = 38,4 мм. 
Осылайша, саптаманың негізгі параметрлері келесідей: 
Қима диаметрі, мм: 
          кіріс ...................... 38,4 
          критикалық ................. 32,0 
          шығыс .....................73,4 
Ұзындығы, мм: 
          саптама........................... 73,4 
          критикалыққа дейінгі бөлігі ....... 19,2 
          критикалықтан кейінгі бөлігі ........ 54,2 
Екі деңгейлі фурмалар. Құрылғының жұмыс кеңістігінде көміртегі 

оксидінің бір бөлігін жағу арқылы конвертердің жылу жұмысын жақсарту 
жолдарын іздеу екі деңгейлі фурмалардың пайда болуына әкелді. Мұндай 
құрылымдардың айрықша ерекшелігі - негізгі саптамадан жоғары орналасқан 
саптамалардың қосымша қатары. Қосымша саптамалар тік оське үлкен 
көлбеу бұрышқа ие және оларды фурманың басында да, одан едәуір 
қашықтықта да орналастыруға болады. Оттегінің шығынын реттеу мүмкіндігі 
үшін ол қосымша контур арқылы беріледі. 

Мұндай фурмаларды пайдалану, әсіресе инертті газдар түбінен шыққан 
кезде, аралас үрлеудің әртүрлі нұсқалары үшін ұсынылады. 

Төменгі фурмалар туралы қысқаша. Түптік фурмалардың 
конструкциясы, өлшемдері мен саны конвертерге салқындатқыш 
реагенттердің (табиғи газ, газ тәрізді немесе сұйық көмірсутектер, көміртегі 
қос тотығы) қорғаныш қабығындағы газ тәрізді оттектің металл ваннасын 
тазарту үшін қажетті берілуін қамтамасыз етуі тиіс. Сонымен қатар, шаңды 
әк және кейде басқа материалдар фурма арқылы оттегімен бірге беріледі. 

Фурма диаметрін таңдау үшін мынадай деректер пайдаланылады: 
саптаманың қимасының 1 см2 оттегінің шығыны кемінде 85 м3/сағ құрауы 
тиіс. 

250-т конвертерде ішкі құбырдың диаметрі 45 мм, сыртқы 61 мм және 
2,5 мм саңылауы бар 12 фурма қарастырылған. 

В.И. Баптистманский ұсынған «ыстық» модельдеу нәтижелеріне 
негізделген саптаманың диаметрін және фурма санын есептеу. Есептеу әдісі 
саптаманың ішкі диаметрін және фурма санын жеткілікті түрде анықтауға 
мүмкіндік береді, ал алынған нәтижелер өндірістік мәліметтерге 
қанағаттанарлық түрде сәйкес келеді [28].  
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Мысал. Конвертер үшін төменгі фурмалардың диаметрін есептеңіз, 
сыйымдылығы М = 250 т, оттегімен аралас үрлеу, фурмалардың арасындағы 
қашықтық және фурмаға кіретін оттегінің қысымы.  Үрлеудің меншікті 
қарқындылығы i = 5 м3/т. мин), түбі арқылы 50% Оттегі беріледі, ваннаға 
оттегінің берілу жылдамдығы   = 300 м/с, фурма саны n = 12, қождың 
массасы металл массасының 13% құрайды, металл мен қождың тығыздығы  
М =7000 кг/м3, ш =3000 кг/м3 тиісінше. 
 
Шешімі. Ваннаның тереңдігі және диаметрі hВ = 0,35 М0,23 = 1,25 м;   
 

D = 0,415  ВhМ / = 6,12 м. 
 

Бір фурма арқылы оттегінің шығыны qi = минм
n
Мi /1,525,0 3
 . 

 

Қож қабатының қалыңдығы  hШ = м
Dш

М 31,02185

13,0
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Саптама бөліміндегі оттегінің статикалық қысымы   
 

РСТ = hВМqi + hШШqi + PАТМ = 0,2 МПа. 
 
Саптаманың қимасындағы жылдамдық коэффициенті а 1 = 1/КР. 

Саптама бөліміндегі оттегінің толық қысымы 
Р1 = РСТ/  )1/(
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Сыртқы ортамен жылу алмасуды есепке алмағанда, фурмадағы 

оттегінің қозғалысы жағдайында шүмектің қимасындағы газдың 
температурасы 

Т1 = ТН + .345
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Саптаманың қимасы   S = 
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 Oiq = 0,0001 м2; 

 
саптаманың диаметрі  d = 236/41000 ммS   ; 
 
Архимед критерийі Ar = О·2/(М·q·d) = 150,9. 
 
Реакция аймағының ұзындығы  LР.З. = 1,97 ·Ar0,39 ·d = 0,5 м;  
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Мысал. Конвертер үшін төменгі фурмалардың диаметрін есептеңіз, 
сыйымдылығы М = 250 т, оттегімен аралас үрлеу, фурмалардың арасындағы 
қашықтық және фурмаға кіретін оттегінің қысымы.  Үрлеудің меншікті 
қарқындылығы i = 5 м3/т. мин), түбі арқылы 50% Оттегі беріледі, ваннаға 
оттегінің берілу жылдамдығы   = 300 м/с, фурма саны n = 12, қождың 
массасы металл массасының 13% құрайды, металл мен қождың тығыздығы  
М =7000 кг/м3, ш =3000 кг/м3 тиісінше. 
 
Шешімі. Ваннаның тереңдігі және диаметрі hВ = 0,35 М0,23 = 1,25 м;   
 

D = 0,415  ВhМ / = 6,12 м. 
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саптаманың диаметрі  d = 236/41000 ммS   ; 
 
Архимед критерийі Ar = О·2/(М·q·d) = 150,9. 
 
Реакция аймағының ұзындығы  LР.З. = 1,97 ·Ar0,39 ·d = 0,5 м;  

  

диаметрі  DР.З. = 2,29 ·Ar0,33 ·d = 0,43;  көрші фурмалардың осьтері 
арасындағы қашықтық  lCDР.З. = 0,45 м. 

Фурма қатарлары арасындағы қашықтық  lP = D/6,6 = 1,05 м. 
Үйкеліс коэффициенті   = 0,03 болғанда фурманың келтірілген 

ұзындығы және фурманың толық ұзындығы  lФ = 1,55 м; l = .51,1
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Фурма бойындағы оттегі температурасының өзгермеген мәнімен және 
қиманың тұрақты ауданымен l = (2) – (1)  және (2) = (1) + l = 2,52. 

Фурмаға кіретін газдың қысымы  Р2 = Р1qi (1)/qi (2). 
Фурмаға кірер жердегі жылдамдық коэффициентінің мәнін  2  

графиктен анықтауға болады. Сонымен,  1 = 1  кезінде графикке сәйкес 
газодинамикалық функция  (1) = 1, ал (2) = l+ (1) = 2,51 және 2 = 0,51 
болады. 

Демек, фурмаға кіретін оттегінің жылдамдығы 2 =  2 *  = 1,53 м/с, 
ал   qi(1) және qi(2)  газодинамикалық функцияларын мына формула 
бойынша анықтаймыз  
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Фурмаға кіретін оттегінің қысымы  Р2 = Р1qi(1)/(qi2) = 0,54 МПа. 
Оттегін беруге арналған машиналар. Оттегіні беруге арналған 

машинаның конвертерлік аралығының көлемдік-жоспарлау шешімдеріне 
байланысты екі түрге бөлінеді: жоғарғы (конвертердің астында) және төменгі 
(жұмыс алаңында) орналасуы. ТМД елдеріндегі заманауи Конвертер цехтары 
үрлеу процесінде фурмалардың үлкен тұрақтылығын және істен шыққан 
жағдайда оны тез ауыстыруды қамтамасыз ететін жоғары орналасқан 
машиналармен жабдықталған. Оттегі беруге арналған машиналар 
ғимараттың көтергіш металл конструкцияларында үрлеп тазарту 
аяқталғаннан кейін фурмаларды кессоннан шығаруды және оны ауыстыру 
мүмкіндігін (конвертерлердің сыйымдылығына байланысты 30-дан 54 м-ге 
дейін) қамтамасыз ететін биіктігі бойынша белгілерде орналастырылады. 

Өз кезегінде, жоғарғы орналасқан машиналар стационарлық және 
жылжымалы болып бөлінеді. Конструкция типіне қарамастан олар мынадай 
негізгі элементтерден: оттегі мен суға дербес қосылған екі фурмадан; оттегі 
мен суды жеткізуге арналған металл тұтқалардан; оларға тік бағытта 
бекітілген фурмалары бар кареткалар қозғалатын бағыттаушылардан; электр 
жетектері бар шығырлар болып табылатын фурмаларды көтеру және түсіру 
механизмдерінен тұрады. 

Машинаның түріне байланысты істен шыққан фурмаларды ауыстыру 
машинаның стационарлық түрі жағдайында белгілі бір учаскеде тік орын 
ауыстырудың бағыттауыштарын көлденеңінен біріктіру арқылы қамтамасыз 
етіледі. Бұған бағыттағыштарды әртүрлі бұрыштарға тігінен бұру арқылы қол 
жеткізіледі. 
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Жылжымалы типтегі машиналарда бағыттаушы және көтеру механизмдері 
бар фурмалар көлденең бағытта қозғала алатын арнайы платформада орналасады. 

Мұндай машинаның кемшіліктері: әр фурмалық вагон үшін екі 
бағыттағышты орнату; олардың қисық сызықты учаскелерде тозуы, бұл 
әсіресе конвертер сыйымдылығының өсуімен масса көбейген кезде көрінуі 
мүмкін. Сондықтан жылжымалы платформасы бар оттегін жеткізуге 
арналған машиналардың артықшылығы олардың жұмыс істеу сенімділігінің 
жоғарылығы болып табылады, дегенмен олардың массасы артады. 

Конвертерге оттегін беруге арналған стационарлық және жылжымалы 
(жақшада) машиналардың техникалық сипаттамалары мынадай: 

 
Фурманың ұзындығы, мм........................ ............. 17150 (25300) 
Фурманың толық жүрісі, мм ............................... 16100 (20600) 
Фурманың қозғалу жылдамдығы, м / с: 
            минималды .................................... 0,1(0,05) 
            максималды .................................... 0,5(0,325) 
Электр қозғалтқышының қуаты, кВт ...................  38(70) 
Машина салмағы, т ........................................  25(125,5) 
 
Конвертер цехын жобалау мынадай реттілікпен жүзеге асырылады: 

конвертерлердің саны мен сыйымдылығы айқындалады; цех жұмысының 
схемасы әзірленеді; зауыттың бас жоспарының ерекшеліктері мен цех 
құрылысы үшін бөлінген алаңның контурын ескеретін цехтың принципті 
жоспарлануы (өлшемсіз немесе ұқсас өлшемдері бар) пысықталады; негізгі 
технологиялық жабдықтың сипаттамасы мен саны, жекелеген аралықтардың 
және тұтастай цехтың габариттік өлшемдері айқындалады; жұмысқа аралас 
жобалау мамандықтарының өкілдері (сәулетшілер мен құрылысшылар, 
энергетиктер, су құбыры және кәріз жөніндегі мамандар және т.б.) кіріседі. 

Жұмыс істеп тұрған конвертерлердің саны цех өндірісінің берілген 
көлемін және бір үздіксіз жұмыс істейтін қондырғының өнімділігін пайдалану 
кезінде есептеу нәтижесі ретінде анықталады. 

Қолданылатын 130 т және 250 т конвертерлермен қатар қазір 160 т, 300-
350 т және 350-400 т агрегаттар орнатылады, ерекшеліктері мен техникалық 
сипаттамалары төменде келтіріледі. 

Стационарлық жетектері бар оттегі конвертерлер інің техникалық 
сипаттамасы 

Сыйымдылығы, т...............................130   250 
Ішкі көлемі, м3......................108   250 
Үлес көлемі, м3 / т......................0,83    0,82 
Ішкі өлшемдері, мм: 
- диаметрі......................................4820   6600 
- биіктігі.......................................7660   8825 
Габариттік өлшемдері, мм: 
- ұзындығы.........................................18920   28000 
- ені.......................................8170   10900 
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Жылжымалы типтегі машиналарда бағыттаушы және көтеру механизмдері 
бар фурмалар көлденең бағытта қозғала алатын арнайы платформада орналасады. 
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әсіресе конвертер сыйымдылығының өсуімен масса көбейген кезде көрінуі 
мүмкін. Сондықтан жылжымалы платформасы бар оттегін жеткізуге 
арналған машиналардың артықшылығы олардың жұмыс істеу сенімділігінің 
жоғарылығы болып табылады, дегенмен олардың массасы артады. 

Конвертерге оттегін беруге арналған стационарлық және жылжымалы 
(жақшада) машиналардың техникалық сипаттамалары мынадай: 
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            минималды .................................... 0,1(0,05) 
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Электр қозғалтқышының қуаты, кВт ...................  38(70) 
Машина салмағы, т ........................................  25(125,5) 
 
Конвертер цехын жобалау мынадай реттілікпен жүзеге асырылады: 

конвертерлердің саны мен сыйымдылығы айқындалады; цех жұмысының 
схемасы әзірленеді; зауыттың бас жоспарының ерекшеліктері мен цех 
құрылысы үшін бөлінген алаңның контурын ескеретін цехтың принципті 
жоспарлануы (өлшемсіз немесе ұқсас өлшемдері бар) пысықталады; негізгі 
технологиялық жабдықтың сипаттамасы мен саны, жекелеген аралықтардың 
және тұтастай цехтың габариттік өлшемдері айқындалады; жұмысқа аралас 
жобалау мамандықтарының өкілдері (сәулетшілер мен құрылысшылар, 
энергетиктер, су құбыры және кәріз жөніндегі мамандар және т.б.) кіріседі. 

Жұмыс істеп тұрған конвертерлердің саны цех өндірісінің берілген 
көлемін және бір үздіксіз жұмыс істейтін қондырғының өнімділігін пайдалану 
кезінде есептеу нәтижесі ретінде анықталады. 

Қолданылатын 130 т және 250 т конвертерлермен қатар қазір 160 т, 300-
350 т және 350-400 т агрегаттар орнатылады, ерекшеліктері мен техникалық 
сипаттамалары төменде келтіріледі. 

Стационарлық жетектері бар оттегі конвертерлер інің техникалық 
сипаттамасы 

Сыйымдылығы, т...............................130   250 
Ішкі көлемі, м3......................108   250 
Үлес көлемі, м3 / т......................0,83    0,82 
Ішкі өлшемдері, мм: 
- диаметрі......................................4820   6600 
- биіктігі.......................................7660   8825 
Габариттік өлшемдері, мм: 
- ұзындығы.........................................18920   28000 
- ені.......................................8170   10900 

  

Қаптамасыз салмағы, т................……585   1292 
Қаптама салмағы, т...........................303       – 
Түбінің салмағы...................................467       – 
Айналу жиілігі, айн / мин.................0,1-1,0   0,1-1,0  
Жетек схемасы........................бір жақты  екі жақты 
Электр қозғалтқыштары: 
қуаты, кВт……………..…………..2  135   2  2  135 
Аспалы көп қозғалтқышты жетектері бар  
оттегі конвертерлерінің техникалық сипаттамасы 
Сыйымдылығы, т.............................160  300-350 350-400 
Ішкі көлемі, м3....................135   267,8                 320 
Үлес көлемі, м3 / т................... .0,84            0,89  0,9-0,8 
Ішкі өлшемдері, мм: 
- диаметрі.....................................5450   6600           7000 
- биіктігі......................................7275   9570  11050 
Габариттік өлшемдері, мм: 
- ұзындығы.......................................14000 20730            22700 
- ені.....................................7680 7680            12400 
Қаптамасыз салмағы, т....................926  1204  1225 
Айналу жиілігі, айн / мин...............0,02-1,1 0,04-1,03 0,04-1,03 
Жетек схемасы..................бір жақты        - екі жақты 
Электр қозғалтқыштары: 
қуаты, кВт………………….6  60 6  2  60             6  2  60 
Үздіксіз жұмыс істейтін бір конвертердің жобалық өнімділігі балқыту 

цикліне және конвертердің жұмыс уақытының жылдық қорына байланысты. Бұл 
жағдайда конвертердің мүмкін қуатын және белгілі бір объектінің жағдайлары 
үшін оның жобалық өнімділігін ажырату қажет. 

Конвертердің оны үздіксіз пайдалану кезіндегі ықтимал жобалық қуаты 
жылына 365 тәулік цех жұмысына және балқытудың нормативтік цикліне 
сүйене отырып анықталады, оның ұзақтығы мен әртүрлі сыйымдылықтағы 
агрегаттар үшін операциялар бойынша реттелуі 2.1-кестеден пайдаланылуы 
мүмкін. 
 
2.1-кесте - Балқыту циклінің ұзақтығы 

Көрсеткіштер 
мин, сыйымдылығы бар 

конвертерлер үшін, т 
400 300 200 160 

Сынық үю 
Шойын құю 
Үрлеу 
Сынама алу, температураны өлшеу, талдауды 
күту 
Металды төгу 

2 
2 
12 
4 
7 
3 

2 
2 
12 
4 
6 
2 

2 
2 
12 
4 
5 
2 

2 
2 
12 
4 
4 
2 
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Қож ағызу 
Конвертерді тексеру және дайындау 
Есепке алынбаған шығындар (ағынды 
жөндеу, мойыннан қақтардың үзілуі және т. 
б.) 
Цикл ұзақтығы, мин 

3 
 
3 
36 

3 
 

3 
34 

3 
 

3 
33 

3 
 
3 
32 

 
Конвертердің жобалық өнімділігі бірқатар факторларға байланысты, 

олардың негізгілері: цехтың жұмыс уақытының жылдық қоры, балқытудың 
жобалық циклі, балқытудың өзара байланысу дәрежесі, пештен тыс өңдеу 
және ҮДҚМ-ға құю. 

Сынық үю. Металл сынықтарын үю операциясының ұзақтығы 
конвертерге тиелетін қалақтардың санына байланысты болады. Соңғысы 
сынықтардың шығынымен және сапасымен (көлемдік салмағымен) 
анықталады. Бұрын  2.1-кестеде келтірілген үю ұзақтығы 300 кг/т дейінгі 
сынықтың шығысын және оның көлемдік массасы ≥ 1 т/м3 есептеу арқылы 
анықталған, бұл үю бір-екі қалақпен қамтамасыз етеді. Әртүрлі конвертер 
цехтарына тән басқа жағдайларда сынықтарды үю уақыты артады. 

Үрлеу. Үрлеу кезеңінің ұзақтығы көптеген факторларға байланысты: 
шойынның химиялық құрамы, металл сынықтарын тұтыну, балқытылған 
болаттың әртүрлілігі, оттегінің берілу қарқындылығы және балқытудың 
басқа да технологиялық ерекшеліктері. Сонымен, шойынның құрамында 
кремний, фосфор, күкірт көп болған кезде балқытуға оттегінің шығыны және 
оны беру уақыты артады. Сонымен қатар, қожды қосымша жүктеу қажет 
болуы мүмкін, бұл едәуір уақытты қажет етеді. Мысалы, арнайы болаттарды 
балқыту процестің барысын мұқият бақылауға байланысты үрлеуді ұзартады. 

 

1 - конвертердің корпусы; 2,5 - конвертер тіректері; 3 - тірек сақина; 4,8 - жоғарғы және 
төменгі кронштейндер; 6 - әмбебап шпиндельдер;  

7 - конвертерді бұру механизмінің жетектері 
2.5-сурет - Тұрақты екі жақты жетегі бар, сыйымдылығы 250 тонна 

конвертер. 
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Қож ағызу 
Конвертерді тексеру және дайындау 
Есепке алынбаған шығындар (ағынды 
жөндеу, мойыннан қақтардың үзілуі және т. 
б.) 
Цикл ұзақтығы, мин 

3 
 
3 
36 

3 
 

3 
34 

3 
 

3 
33 

3 
 
3 
32 

 
Конвертердің жобалық өнімділігі бірқатар факторларға байланысты, 

олардың негізгілері: цехтың жұмыс уақытының жылдық қоры, балқытудың 
жобалық циклі, балқытудың өзара байланысу дәрежесі, пештен тыс өңдеу 
және ҮДҚМ-ға құю. 

Сынық үю. Металл сынықтарын үю операциясының ұзақтығы 
конвертерге тиелетін қалақтардың санына байланысты болады. Соңғысы 
сынықтардың шығынымен және сапасымен (көлемдік салмағымен) 
анықталады. Бұрын  2.1-кестеде келтірілген үю ұзақтығы 300 кг/т дейінгі 
сынықтың шығысын және оның көлемдік массасы ≥ 1 т/м3 есептеу арқылы 
анықталған, бұл үю бір-екі қалақпен қамтамасыз етеді. Әртүрлі конвертер 
цехтарына тән басқа жағдайларда сынықтарды үю уақыты артады. 

Үрлеу. Үрлеу кезеңінің ұзақтығы көптеген факторларға байланысты: 
шойынның химиялық құрамы, металл сынықтарын тұтыну, балқытылған 
болаттың әртүрлілігі, оттегінің берілу қарқындылығы және балқытудың 
басқа да технологиялық ерекшеліктері. Сонымен, шойынның құрамында 
кремний, фосфор, күкірт көп болған кезде балқытуға оттегінің шығыны және 
оны беру уақыты артады. Сонымен қатар, қожды қосымша жүктеу қажет 
болуы мүмкін, бұл едәуір уақытты қажет етеді. Мысалы, арнайы болаттарды 
балқыту процестің барысын мұқият бақылауға байланысты үрлеуді ұзартады. 

 

1 - конвертердің корпусы; 2,5 - конвертер тіректері; 3 - тірек сақина; 4,8 - жоғарғы және 
төменгі кронштейндер; 6 - әмбебап шпиндельдер;  

7 - конвертерді бұру механизмінің жетектері 
2.5-сурет - Тұрақты екі жақты жетегі бар, сыйымдылығы 250 тонна 

конвертер. 
 

  

Сынаманы іріктеу және талдауды күту. Операцияның ұзақтығы оның 
техникалық жабдықталуына және автоматтандыру құралдарының болуына 
байланысты. Көміртектен сынама алу және металл температурасын өлшеу 
арқылы өлшеу фурмасын қолдану жұмыс уақытын едәуір қысқартады. Егер 
бұл операциялар қолмен жасалса және талдау үлгісі жедел зертханаға 
жіберілсе, онда операцияның ұзақтығы артады. Соңғысы арнайы болаттарды 
балқыту кезінде де артады, үрлеу барысында бірнеше сынама алу қажет 
болуы мүмкін [29]. 

Балқыту мен ҮДҚМ-ға құюды өзара байланыстыру. Конвертерлердің 
сыйымдылығымен және олардың өнімділігімен анықталатын, болатты үздіксіз 
құюмен заманауи оттегі-конвертерлік кешеннің өндірістік қуаты ҮДҚМ 
мүмкіндіктеріне, яғни балқытуды құю ұзақтығына, «балқытуға балқыту» 
сериясындағы балқытулар санына, сериялар арасындағы үзіліске, жылдық 
жұмыс қорына және т. б. байланысты болады. Әдетте, конвертерлердің мүмкін 
болатын ең жоғары өнімділігі және олардың сыйымдылығы ҮДҚМ (үздіксіз 
дайындама құю машинасы) мүмкіндіктерімен шектеледі – әсіресе кішкентай 
сортты және кішкене қималары бар қаңылтақтарды құю кезінде шектеледі. 
Әдетте, ҮДҚМ жобалау кезінде құю уақыты шамамен бір жарым сағаттан 
аспауы керек (шөміштегі металдың қатаюына жол бермеу үшін). Осы уақытқа 
сәйкес келу қажеттілігі, әсіресе кішкентай (кішкентай) бөлімдерді құйған кезде, 
конвертерлердің сыйымдылығы 100-ге дейін шектеледі...160 тонна 
(дайындаманың көлденең қимасына байланысты) және олардың саны 
сәйкесінше артады. Осыған байланысты металл өндірісінің белгілі бір көлемін 
орындау үшін біреуінің орнына екі цех салу қажет болуы мүмкін. 

Конвертердің сыйымдылығы ҮДҚМ мүмкіндіктерімен өзара 
байланысқан жағдайда балқыту және құю циклдерін келісу жүргізіледі. Егер, 
мысалы, шеберханада екі конвертер орнатылса, олардың біреуі жұмыста, ал 
біреуі жұмыс істейтін конвертерге қызмет етсе, онда балқыту циклі мен құю 
циклі бірдей болуы керек. Нәтижесінде нормативтік циклдің орнына 32...36 
мин конвертер құю циклімен жұмыс істеуі керек және ол 90 минутқа жетуі 
мүмкін. Конвертердің өнімділігі айтарлықтай төмендейді. Бұған жол бермеу 
үшін бір жұмыс істейтін конвертерге екі ҮДҚМ орнату қажет. Дегенмен, бұл 
әрдайым конвертердің цикл мен өнімділіктің нормативтік көрсеткіштеріне 
қол жеткізуін қамтамасыз ете бермейді. Егер құю циклінің уақыты 90 мин 
болса, онда екі ҮДҚМ орнатқан кезде конвертер балқытпаларды 45 мин 
ішінде бір реттен артық бере алмайды, бұл мүмкін болатын өнімділікке қол 
жеткізуді қамтамасыз етпейді. 

Конвертерлердің өнімділігінің төмендеуінің қосымша себептері 
(балқыту циклінің ұзаруына байланысты емес) балқыту сериялары 
арасындағы ҮДҚМ тоқтап қалуы және конвертерлер  мен ҮДҚМ-ның жыл 
ішіндегі жұмыс уақытының сәйкес келмеуі болып табылады: конвертерлер  
үшін ол 365 тәулік, ҮДҚМ үшін 320 тәуліктен аспайды.  

Цехтың жұмыс схемасын таңдау көлемді жоспарлау шешімдеріне 
айтарлықтай әсер етеді, сондықтан оларды алдын ала жасау қажет. Цехтың 
жұмыс схемасын, сондай-ақ оның құрамын таңдағанда, әртүрлі мүмкін 
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шешімдер қарастырылады және опция цехтың қандай өнім шығаруға 
бағытталғанына (шойын плиталары, блюздер немесе құймалар) және 
қабылданған опция жобаланған цехтың жағдайына қаншалықты сәйкес 
келетініне байланысты таңдалады. 

Цехтың технологиялық схемасы, мысалы, НЛМЗ жағдайлары үшін 
(Новолипецк металлургиялық зауыты, 2.6-суретте көрсетілген).  

Металл сынықтарын конвертерлерге беру әдісі және оларды жүктеу 
конвертерлердің бір жақты немесе екі жақты жүктелуін ұйымдастыруға 
байланысты және сынықтардың негізгі бөлігі конвертер цехына заряд 
ауласынан (қалдықтарды өңдеу цехы) түсетіндігімен анықталады.  

Сусымалы жеткізу жүйесі, әдетте, автоматтандырылған, бұл 
бункерлерді материалдармен толтыру мәселесін шешеді. Бұған әр бункерде 
екі деңгей көрсеткішін орнату арқылы қол жеткізіледі – төменгі және 
жоғарғы. Егер бункерде қажетті материал аз болса, төменгі деңгей көрсеткіші 
іске қосылады. Оның сигналы бойынша жылжымалы конвейер келіп, сигнал 
берген бункердің үстіндегі түсіру ұшымен тоқтайды. Содан кейін негізгі 
жеткізу конвейері қосылады және материал екі конвейер арқылы (жеткізу 
және жылжымалы) бункерге түсе бастайды. Материал жоғарғы деңгей 
көрсеткішіне жеткенде-екі конвейер де ажыратылады. Конвертерге қосу үшін 
материалдың қажетті бөлігін қамтамасыз ету үшін Оператор басқару 
пультінен материалдың қажетті мөлшерін белгілейді: тиісті бункердің діріл 
бергіші қосылады және материал таразы-мөлшерлегіштерге түсе бастайды. 
Берілген порцияны жинағаннан кейін вибропитатор ажыратылады, ал 
өлшенген материал аралық бункерге немесе тікелей конвертерге беріледі. 

Заманауи конвертер цехтарында балқыманы оттегімен және бейтарап 
газдармен үрлеу қажет. Оттегін беру конвертердің үстіне орналастырылған 
оттегін беруге арналған машинаның көмегімен жүзеге асырылады.  

Болатты балқыту технологиясының анықтайтын сипаттамасы-бұл 
металды үрлеу қарқындылығы, бұл бір тонна сұйық болатқа оттегінің 
минуттық шығынын білдіреді. Қазіргі жағдайда, көбінесе үрлеу 
қарқындылығы 2,5…5 м3/(т ∙мин) қабылданады. Негізінде, ол үлкен мәндерге 
жетуі мүмкін, мысалы, 7…8 м3/(т ∙мин). Үрлеу қарқындылығының артуы 
оның ұзақтығын қысқартады, сонымен бірге газдардың конвертерден 
минуттық шығуының өсуіне әкеледі. Соңғысы, өз кезегінде, газ шығаратын 
жолдың өлшемдері мен құнын, сондай-ақ газдарды тазарту шығындарын 
арттырады. Сондықтан жобалау кезінде үрлеу қарқындылығын ≤ 5 м3/(т 
∙мин) қабылдау ұсынылады. Конвертерде балқытпаны түбінен үрлеп тазарту 
технологияның маңызды құрамдас бөлігі болып табылады және құрылғыға 
бірқатар маңызды құрылымдық өзгерістер енгізеді. Атап айтқанда, әрбір 
төменгі саптамаға бейтарап газдардың берілуін тәуелсіз реттеуді қамтамасыз 
ету үшін арнайы тарату жүйесін құру қажет. Ол үшін оттегіге арналған 
центрифугалық бөлгіш құрылғы да, мысалы, табиғи газ да, топсалы бұралу 
да қолданылады. Алайда, бейтарап немесе басқа газдарды беру 
қарқындылығы төмен болғандықтан (оттегіден 20...30 есе аз), түбін тазарту 
шеберхананың көлемдік жоспарлау шешімдеріне айтарлықтай әсер етпейді. 
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шешімдер қарастырылады және опция цехтың қандай өнім шығаруға 
бағытталғанына (шойын плиталары, блюздер немесе құймалар) және 
қабылданған опция жобаланған цехтың жағдайына қаншалықты сәйкес 
келетініне байланысты таңдалады. 

Цехтың технологиялық схемасы, мысалы, НЛМЗ жағдайлары үшін 
(Новолипецк металлургиялық зауыты, 2.6-суретте көрсетілген).  

Металл сынықтарын конвертерлерге беру әдісі және оларды жүктеу 
конвертерлердің бір жақты немесе екі жақты жүктелуін ұйымдастыруға 
байланысты және сынықтардың негізгі бөлігі конвертер цехына заряд 
ауласынан (қалдықтарды өңдеу цехы) түсетіндігімен анықталады.  

Сусымалы жеткізу жүйесі, әдетте, автоматтандырылған, бұл 
бункерлерді материалдармен толтыру мәселесін шешеді. Бұған әр бункерде 
екі деңгей көрсеткішін орнату арқылы қол жеткізіледі – төменгі және 
жоғарғы. Егер бункерде қажетті материал аз болса, төменгі деңгей көрсеткіші 
іске қосылады. Оның сигналы бойынша жылжымалы конвейер келіп, сигнал 
берген бункердің үстіндегі түсіру ұшымен тоқтайды. Содан кейін негізгі 
жеткізу конвейері қосылады және материал екі конвейер арқылы (жеткізу 
және жылжымалы) бункерге түсе бастайды. Материал жоғарғы деңгей 
көрсеткішіне жеткенде-екі конвейер де ажыратылады. Конвертерге қосу үшін 
материалдың қажетті бөлігін қамтамасыз ету үшін Оператор басқару 
пультінен материалдың қажетті мөлшерін белгілейді: тиісті бункердің діріл 
бергіші қосылады және материал таразы-мөлшерлегіштерге түсе бастайды. 
Берілген порцияны жинағаннан кейін вибропитатор ажыратылады, ал 
өлшенген материал аралық бункерге немесе тікелей конвертерге беріледі. 

Заманауи конвертер цехтарында балқыманы оттегімен және бейтарап 
газдармен үрлеу қажет. Оттегін беру конвертердің үстіне орналастырылған 
оттегін беруге арналған машинаның көмегімен жүзеге асырылады.  

Болатты балқыту технологиясының анықтайтын сипаттамасы-бұл 
металды үрлеу қарқындылығы, бұл бір тонна сұйық болатқа оттегінің 
минуттық шығынын білдіреді. Қазіргі жағдайда, көбінесе үрлеу 
қарқындылығы 2,5…5 м3/(т ∙мин) қабылданады. Негізінде, ол үлкен мәндерге 
жетуі мүмкін, мысалы, 7…8 м3/(т ∙мин). Үрлеу қарқындылығының артуы 
оның ұзақтығын қысқартады, сонымен бірге газдардың конвертерден 
минуттық шығуының өсуіне әкеледі. Соңғысы, өз кезегінде, газ шығаратын 
жолдың өлшемдері мен құнын, сондай-ақ газдарды тазарту шығындарын 
арттырады. Сондықтан жобалау кезінде үрлеу қарқындылығын ≤ 5 м3/(т 
∙мин) қабылдау ұсынылады. Конвертерде балқытпаны түбінен үрлеп тазарту 
технологияның маңызды құрамдас бөлігі болып табылады және құрылғыға 
бірқатар маңызды құрылымдық өзгерістер енгізеді. Атап айтқанда, әрбір 
төменгі саптамаға бейтарап газдардың берілуін тәуелсіз реттеуді қамтамасыз 
ету үшін арнайы тарату жүйесін құру қажет. Ол үшін оттегіге арналған 
центрифугалық бөлгіш құрылғы да, мысалы, табиғи газ да, топсалы бұралу 
да қолданылады. Алайда, бейтарап немесе басқа газдарды беру 
қарқындылығы төмен болғандықтан (оттегіден 20...30 есе аз), түбін тазарту 
шеберхананың көлемдік жоспарлау шешімдеріне айтарлықтай әсер етпейді. 

  

Аралас үрленетін конвертерлер инертті газдар, оттегі, эндотермиялық 
реагенттер мен ұнтақ материалдарын беретін жоғарғы оттегі мен төменгі 
фурмалармен жабдықталған. Кейбір жағдайларда ұнтақ материалдары 
жоғарғы фурма арқылы беріледі. 

Жоғарғы және төменгі соққылардың, кейде бүйір соққылардың 
үйлесімі профильдің өзгеруіне, оның ішкі өлшемдеріне және 
конвертерлердің негізгі параметрлеріне түбегейлі әсер етеді. Біріктірілген 
үрлеу негізінен жоғарғы үрлеу қондырғыларында қолданылатындықтан, 
төменгі үрлеу жағдайындағыдай, цехтың көлемдік жоспарлау шешімінде 
айтарлықтай түзетулер жасалмайды. Модернизация тек конвертер үшін 
қолданылады, ол алынатын түбін және әртүрлі реагенттерді, газдарды, 
оттегіні, ұнтақ тәрізді қож түзетін және көміртегі бар материалдарды түбіне 
жеткізуді талап етеді. 

Газ шығару жолы үрлеу кезінде конвертерден бөлінетін газдарды 
ұстауға, салқындатуға және тазартуға арналған. Бұл үрлеу процесінде 
конвертерден температурасы 1500…17000С болатын 60…80 м3/т  болат 
мөлшерінде және құрамында 50-ден 350 г/м3 дейінгі шаңдары бар газдар 
шығатындығына байланысты. Газ, әдетте, 90%-ға дейін көміртегі оксидінен 
тұрады. 

Санитарлық нормалардың талаптарына сәйкес мұндай газдардың 
қоршаған атмосфераға шығарылуына жол берілмейді. Сонымен қатар, 
конвертер газдар физикалық және химиялық жылуды жою үшін қайталама 
энергия көзі бола алады. Ауамен қоспадағы көміртегі оксиді 12,5...74,5% СО 
концентрация аралығында жарылыс қаупі бар екенін ескере отырып, газды 
шығару жүйесі жарылысқа қауіпсіз болуы керек. 

Есептеу кезінде газдардың минуттық шығымы әдетте оттегінің 
минуттық шығымынан екі есе артық болады. Шығарылған газдардың 
абсолютті шығысы конвертердің мойнында шамамен 80 м3 / т шойыннан 
тұрады, құрамында   90% СО болады. Газ шығаратын трактілердің екі түрі 
бар: СО жағып бітіретін және жағып бітірмейтін. Жағып бітірумен жұмыс 
істеу кезінде мойнынан шығатын газ ауамен қосылады да, көтергіш газ 
өткізгіштің төменгі бөлігінде толық жанады. Бұл жағдайда газ мөлшері 
едәуір артады (ауаның азотпен сұйылтылуына байланысты). Жағып бітірмей 
жұмыс істеу кезінде шығатын газдардың ең аз жануын қамтамасыз ету үшін 
шаралар қабылданады, оған әртүрлі тәсілдермен қол жеткізіледі. Үрлегеннен, 
температураны өлшегеннен және сынама алғаннан кейін балқыту цехтардың 
көпшілігінде кең темір жолдармен қозғалатын болат тасушыға орнатылған 
шөмішке шығарылады.  

Цехты жобалау кезінде шығарындыларға арналған қораптар орнатылатын 
шұңқырларды және осы қораптарды алу және автомобиль немесе теміржол 
көлігіне жүктеу үшін көтергіштерді қамтамасыз ету қажет. Балқытуды шығару 
кезінде шөмішке ферроқорытпалар беріледі, қож кесіледі және оның орнына 
синтетикалық қож түзетін қоспа немесе әк ұсағы отырғызылады. 
Шығарылғаннан кейін шөміш болат машинасында пештен тыс өңдеуге, содан 
кейін құюға тасымалданады. Пештен тыс өңдеу түрлері өндірілетін өнімнің 
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сортаментімен айқындалады. Ең көп таралған әртүрлі вакуумдық қондырғылар, 
сондай-ақ электродтармен жабдықталған, бірақ вакуумды пайдаланбайтын пеш-
шөміш сияқты қондырғылар. Пештен тыс өңдеу қондырғыларының көпшілігі 
өзінің болат тасығыштарымен жабдықталады. Бұл жағдайда металл шелегі 
конвертерлік болат тасымалдаушыдан пештен тыс өңдеу болат 
тасымалдағышына арналған кранмен ауыстырылады және өңдеуге арналған 
қондырғының астына беріледі. Өңдеуден кейін шөміш құюға жіберіледі. 

Пештен тыс өңдеу қондырғылары, әдетте, ауыр құю крандарымен 
жабдықталған ҮБҚБ-ге орналастырылады. Бұл қондырғыларды пештен тыс 
өңдеудің арнайы аралығын салу немесе мамандандырылған аралықтардың 
бірінде, мысалы, ауыр құю крандарын орнату арқылы аудандарды бөлу 
арқылы конвертер цехына орналастыруға болады. Алайда, БҮҚБ-де (болатты 
үздіксіз құю бөлімі) болатты пештен тыс өңдеуді ұйымдастыру арзан және 
сәйкесінше қолайлы.  

Конвертерден қожды қож тасығышқа орнатылған қож шөмішіне құяды. 
Қожды шығару үшін қолданылатын көлемі 16 м3 қожды шөміш. Кең рельсті 
қож тасығыштар өздігінен жүретін болып табылады, олар темір жол арбасы 
болып табылады, олар құрылғыда болат тасығышқа ұқсас.  

Конвертердің қаптамасын ауыстыру оның конструкциясымен 
анықталады. Цехтардың тәжірибесінде конвертерлердің түрлері белгілі: 
алынбалы түбі бар және бір бөліктен тұратын (бітеутүпті). Әр 
конструкцияның өзіндік артықшылықтары мен кемшіліктері бар. 

Алынатын түбін қолданудың басты артықшылығы - төсенішті тез 
ауыстыру, өйткені қосалқы түбі алдын-ала дайындалады. Сондықтан 
конвертерді тоқтатқаннан кейін отқа төзімді жұмыстардың көлемі мен 
жөндеу ұзақтығы қысқарады. Алайда, жұмыс барысында түбінің корпуспен 
түйісуі жеткілікті сенімді емес екендігі анықталды және металды бұзу қаупі 
бар, оны болдырмау үшін конвертердің ішінен түйісті (тігісті) мұқият 
тығыздау керек. Бұл жұмыс (түйіспені қолмен тығыздағыштармен тығыздау), 
сондай-ақ басқа - механикаландырылмаған жұмыс түбін алып тастау 
(жалғау), көп уақытты қажет етеді. Түбі ажыратылған және жанасқан кезде 
болат тасушы жолына орнатылатын жылжымалы домкраттық арбаны 
пайдаланады. Конвертердің ішінде отқа төзімді заттарды беру және 
тасушыларды жылжыту үшін болат тасушы жолына орнатылатын 
тасымалданатын телескопиялық көтергіш қолданылады. 

Бір бөліктен тұратын конвертердің артықшылығы – түбін алу (жалғау) 
бойынша көп еңбекті қажет ететін жұмыстардың болмауы және түбі мен 
корпусы арасындағы түйісті тығыздау. Негізгі кемшілігі - отқа төзімді 
заттарды жоғарыдан, мойын арқылы беру қажеттілігі, бұл газ шығаратын 
жолдың құрылымдық шешімдерін қиындатады: көтергіш газ құбырының 
төменгі бөлігін қалпына келтіріп, жөндеу жұмыстарын жүргізу кезінде 
жылжыту керек. Сонымен қатар, жоғарғы жұмыс алаңдарының бірінде 
(жөндеу) отқа төзімді заттардың берілуіне байланысты ғимараттың металл 
конструкциялары ауырлатылады. Бұл алаңға отқа төзімді заттар лифтілермен 
және кранмен, ал жөнделетін конвертерге-жүк тиегіштермен жеткізіледі. 
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сортаментімен айқындалады. Ең көп таралған әртүрлі вакуумдық қондырғылар, 
сондай-ақ электродтармен жабдықталған, бірақ вакуумды пайдаланбайтын пеш-
шөміш сияқты қондырғылар. Пештен тыс өңдеу қондырғыларының көпшілігі 
өзінің болат тасығыштарымен жабдықталады. Бұл жағдайда металл шелегі 
конвертерлік болат тасымалдаушыдан пештен тыс өңдеу болат 
тасымалдағышына арналған кранмен ауыстырылады және өңдеуге арналған 
қондырғының астына беріледі. Өңдеуден кейін шөміш құюға жіберіледі. 

Пештен тыс өңдеу қондырғылары, әдетте, ауыр құю крандарымен 
жабдықталған ҮБҚБ-ге орналастырылады. Бұл қондырғыларды пештен тыс 
өңдеудің арнайы аралығын салу немесе мамандандырылған аралықтардың 
бірінде, мысалы, ауыр құю крандарын орнату арқылы аудандарды бөлу 
арқылы конвертер цехына орналастыруға болады. Алайда, БҮҚБ-де (болатты 
үздіксіз құю бөлімі) болатты пештен тыс өңдеуді ұйымдастыру арзан және 
сәйкесінше қолайлы.  

Конвертерден қожды қож тасығышқа орнатылған қож шөмішіне құяды. 
Қожды шығару үшін қолданылатын көлемі 16 м3 қожды шөміш. Кең рельсті 
қож тасығыштар өздігінен жүретін болып табылады, олар темір жол арбасы 
болып табылады, олар құрылғыда болат тасығышқа ұқсас.  

Конвертердің қаптамасын ауыстыру оның конструкциясымен 
анықталады. Цехтардың тәжірибесінде конвертерлердің түрлері белгілі: 
алынбалы түбі бар және бір бөліктен тұратын (бітеутүпті). Әр 
конструкцияның өзіндік артықшылықтары мен кемшіліктері бар. 

Алынатын түбін қолданудың басты артықшылығы - төсенішті тез 
ауыстыру, өйткені қосалқы түбі алдын-ала дайындалады. Сондықтан 
конвертерді тоқтатқаннан кейін отқа төзімді жұмыстардың көлемі мен 
жөндеу ұзақтығы қысқарады. Алайда, жұмыс барысында түбінің корпуспен 
түйісуі жеткілікті сенімді емес екендігі анықталды және металды бұзу қаупі 
бар, оны болдырмау үшін конвертердің ішінен түйісті (тігісті) мұқият 
тығыздау керек. Бұл жұмыс (түйіспені қолмен тығыздағыштармен тығыздау), 
сондай-ақ басқа - механикаландырылмаған жұмыс түбін алып тастау 
(жалғау), көп уақытты қажет етеді. Түбі ажыратылған және жанасқан кезде 
болат тасушы жолына орнатылатын жылжымалы домкраттық арбаны 
пайдаланады. Конвертердің ішінде отқа төзімді заттарды беру және 
тасушыларды жылжыту үшін болат тасушы жолына орнатылатын 
тасымалданатын телескопиялық көтергіш қолданылады. 

Бір бөліктен тұратын конвертердің артықшылығы – түбін алу (жалғау) 
бойынша көп еңбекті қажет ететін жұмыстардың болмауы және түбі мен 
корпусы арасындағы түйісті тығыздау. Негізгі кемшілігі - отқа төзімді 
заттарды жоғарыдан, мойын арқылы беру қажеттілігі, бұл газ шығаратын 
жолдың құрылымдық шешімдерін қиындатады: көтергіш газ құбырының 
төменгі бөлігін қалпына келтіріп, жөндеу жұмыстарын жүргізу кезінде 
жылжыту керек. Сонымен қатар, жоғарғы жұмыс алаңдарының бірінде 
(жөндеу) отқа төзімді заттардың берілуіне байланысты ғимараттың металл 
конструкциялары ауырлатылады. Бұл алаңға отқа төзімді заттар лифтілермен 
және кранмен, ал жөнделетін конвертерге-жүк тиегіштермен жеткізіледі. 

  

Конвертердің дизайны шеберхананың жұмыс схемасына және оның 
көлемдік жоспарлау шешімдеріне айтарлықтай әсер ететіндігіне сүйене 
отырып, дизайн басталғанға дейін қондырғының бір немесе басқа түрі 
анықталады. Төменгі немесе аралас үрлеу агрегаттарын, бір бөліктен тұратын 
конвертерді қолдануды ескеретін ерекшеліктен басқа, қондырғы жақсырақ. 
Соңғысы еңбекті көп қажет ететін жұмыстарды механикаландырудың 
неғұрлым жоғары деңгейін қамтамасыз етеді және нөлдік белгіні отқа төзімді 
автотиегіштердің қозғалуынан босатады, бұл жылжымалы құрамның 
(қозғалмалы болат тасығыш пен қож тасығыштың) жұмысына кедергі 
келтіреді. 



84   

 

1 
- к

он
ве

рт
ер

; 2
 - 

сы
ны

ғы
 б

ар
 қ

ал
ақ

; 3
 - 

ш
ой

ын
та

су
ш

ы
 ш

өм
іш

; 4
 - 

қо
ж

ды
 ж

үк
те

уг
е 

ар
на

лғ
ан

 м
аш

ин
а;

 5
 - 

ш
ой

ын
ны

ң 
те

мп
ер

ат
ур

ас
ын

 
өл

ш
еу

ге
 а

рн
ал

ға
н 

құ
ры

лғ
ы;

 6
 - 

су
сы

ма
лы

 м
ат

ер
иа

лд
ар

ды
 б

ер
уг

е 
ар

на
лғ

ан
 к

он
ве

йе
р;

 7
 - 

су
сы

ма
лы

 м
ат

ер
иа

лд
ар

ға
 а

рн
ал

ға
н 

бу
нк

ер
; 8

 
- 

ді
рі

лд
і е

ле
к;

 9
 -

 қ
ор

ек
те

нд
ір

гі
ш

; 1
0 

- 
та

ра
зы

; 1
1 

- 
су

сы
ма

лы
 м

ат
ер

иа
лд

ар
ды

 к
он

ве
рт

ер
ге

 б
ер

уг
е 

ар
на

лғ
ан

 қ
ұр

ыл
ғы

; 1
2 

ж
ән

е 
13

 -
 

от
те

гі
 ж

ән
е 

өл
ш

еу
 ф

ур
ма

ла
ры

; 1
4 

- 
фе

рр
оқ

ор
ыт

па
ла

рғ
а 

ар
на

лғ
ан

 б
ун

ке
р;

 1
5 

- 
бу

нк
ер

ле
рд

і ж
үк

те
у 

ко
нт

ей
не

рі
 ф

ер
ро

қо
ры

тп
ал

ар
ға

 
ар

на
лғ

ан
; 1

6 
- 

ти
ег

іш
; 1

7 
- 

фе
рр

оқ
ор

ыт
па

ла
рд

ы 
қы

зд
ыр

уғ
а 

ар
на

лғ
ан

 п
еш

; 1
8 

- 
ал

ю
ми

ни
йд

і б
ал

қы
ту

ға
 а

рн
ал

ға
н 

эл
ек

тр
 п

еш
і; 

19
 -

 
фе

рр
оқ

ор
ыт

па
ла

рд
ы 

та
сы

ма
лд

ау
ға

 а
рн

ал
ға

н 
ма

ш
ин

а;
 2

0 
- б

ол
ат

 т
ас

ығ
ыш

; 2
1 

- қ
ож

 т
ас

ығ
ыш

; 2
2 

- қ
ож

ды
 к

ес
уг

е 
ар

на
лғ

ан
 м

аш
ин

а;
 2

3 
- ә

к 
ш

аң
ын

а 
ар

на
лғ

ан
 ц

ем
ен

т 
та

сы
ғы

ш
; 2

4 
- ө

не
рк

әс
іп

ті
к 

ш
аң

со
рғ

ыш
; 2

5 
- ж

ин
ау

 м
аш

ин
ас

ы 
 

2.
6-

су
ре

т 
- Ц

ех
ты

ң 
те

хн
ол

ог
ия

лы
қ 

сх
ем

ас
ы

 



85  

 

1 
- к

он
ве

рт
ер

; 2
 - 

сы
ны

ғы
 б

ар
 қ

ал
ақ

; 3
 - 

ш
ой

ын
та

су
ш

ы
 ш

өм
іш

; 4
 - 

қо
ж

ды
 ж

үк
те

уг
е 

ар
на

лғ
ан

 м
аш

ин
а;

 5
 - 

ш
ой

ын
ны

ң 
те

мп
ер

ат
ур

ас
ын

 
өл

ш
еу

ге
 а

рн
ал

ға
н 

құ
ры

лғ
ы;

 6
 - 

су
сы

ма
лы

 м
ат

ер
иа

лд
ар

ды
 б

ер
уг

е 
ар

на
лғ

ан
 к

он
ве

йе
р;

 7
 - 

су
сы

ма
лы

 м
ат

ер
иа

лд
ар

ға
 а

рн
ал

ға
н 

бу
нк

ер
; 8

 
- 

ді
рі

лд
і е

ле
к;

 9
 -

 қ
ор

ек
те

нд
ір

гі
ш

; 1
0 

- 
та

ра
зы

; 1
1 

- 
су

сы
ма

лы
 м

ат
ер

иа
лд

ар
ды

 к
он

ве
рт

ер
ге

 б
ер

уг
е 

ар
на

лғ
ан

 қ
ұр

ыл
ғы

; 1
2 

ж
ән

е 
13

 -
 

от
те

гі
 ж

ән
е 

өл
ш

еу
 ф

ур
ма

ла
ры

; 1
4 

- 
фе

рр
оқ

ор
ыт

па
ла

рғ
а 

ар
на

лғ
ан

 б
ун

ке
р;

 1
5 

- 
бу

нк
ер

ле
рд

і ж
үк

те
у 

ко
нт

ей
не

рі
 ф

ер
ро

қо
ры

тп
ал

ар
ға

 
ар

на
лғ

ан
; 1

6 
- 

ти
ег

іш
; 1

7 
- 

фе
рр

оқ
ор

ыт
па

ла
рд

ы 
қы

зд
ыр

уғ
а 

ар
на

лғ
ан

 п
еш

; 1
8 

- 
ал

ю
ми

ни
йд

і б
ал

қы
ту

ға
 а

рн
ал

ға
н 

эл
ек

тр
 п

еш
і; 

19
 -

 
фе

рр
оқ

ор
ыт

па
ла

рд
ы 

та
сы

ма
лд

ау
ға

 а
рн

ал
ға

н 
ма

ш
ин

а;
 2

0 
- б

ол
ат

 т
ас

ығ
ыш

; 2
1 

- қ
ож

 т
ас

ығ
ыш

; 2
2 

- қ
ож

ды
 к

ес
уг

е 
ар

на
лғ

ан
 м

аш
ин

а;
 2

3 
- ә

к 
ш

аң
ын

а 
ар

на
лғ

ан
 ц

ем
ен

т 
та

сы
ғы

ш
; 2

4 
- ө

не
рк

әс
іп

ті
к 

ш
аң

со
рғ

ыш
; 2

5 
- ж

ин
ау

 м
аш

ин
ас

ы 
 

2.
6-

су
ре

т 
- Ц

ех
ты

ң 
те

хн
ол

ог
ия

лы
қ 

сх
ем

ас
ы

 

  

Цехтың бас ғимараты 
Скрап аралығы. Скрап аралығында мынадай технологиялық және кран 

жабдықтары орнатылады: магнитті көпірлі крандар (немесе магнитті-
грейферлі), айналмалы арбасы бар қалақтарды ауыстыруға арналған көпірлі 
крандар, скраповоздар (таразысы бар немесе таразысы жоқ), платформалы 
таразылар, сынықтарға арналған қалақтар. 

Скрап аралығын есептеу үшін бастапқы деректер қалақтың 
сыйымдылығы мен салмағын анықтау болып табылады, өйткені бұл 
мәліметтер басқа жабдықтың сипаттамаларын анықтау үшін қажет. Қалақтың 
сыйымдылығы сынықтың шығыны мен сапасына байланысты, балқымаға 
екіден көп емес қалақ берілуі тиіс болған жағдайда анықталады. 

Шойын құю бөлімшесі. Құю бөлімшесінде келесі технологиялық және 
кран жабдығы орнатылады: миксерлік үлгідегі шөміштер, қақпақтарды 
шешуге және басқа да қосалқы жұмыстарға арналған көпір крандары, құю 
шөміштері, құю шөміштеріне арналған шойын тасығыштар, платформалық 
таразылар. 

Миксерлік типтегі шөміштер әдетте домна цехының жабдықтарының 
құрамына кіреді. Олардың саны конвертердің сыйымдылығына тәуелді емес 
және жалпы зауыттық жағдайларға байланысты (немесе тапсырыс беруші 
орнатқан) орнатылған шөміш сыйымдылығына байланысты есептеледі. 
Шөмішті толтыру коэффициенті 0,9 құрайды.  

Миксер бөлімшесі. Миксер бөлімшесінде келесі технологиялық және 
кран жабдығы орнатылады: миксерлер, құю крандары, қожды жүктеуге 
арналған нысаналар, құю шөміштері, шойын тасығыштар, платформалық 
таразылар, қожды шөміштер, қожды шөміштерге арналған стенділер [30]. 

Араластырғыштардың жалпы немесе жалпы қажетті сыйымдылығы 
шойынның араластырғышта болуының оңтайлы уақытымен анықталады 
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(көбінесе 100 және 140 тонна шөміш). Осындай сыйымдылықтағы 
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Қалған операциялардың ұзақтығы Кранның сипаттамаларын ескере 
отырып есептеледі, яғни домна пешінен келетін шөміштердің санын 
(шойынның күнделікті шығынын шөміш сыйымдылығына бөлу арқылы), 
сондай-ақ домна пешінен келетін барлық шөміштерді өңдеуге кететін 
уақытты анықтайды. Бұл жағдайда көмекші жұмыстарға 1,1 арттыру 
коэффициенті енгізіледі; крандарға қажеттілікті есептеңіз (жалпы уақытты 
1440 минутқа бөлу арқылы). 

Қожды бір шөміштен жүктеу ұзақтығын (10 мин) және бір шөмішті 
басқасына ауыстыру уақытын (кранның техникалық сипаттамасына 
байланысты), сондай-ақ миксер бөлімшесінің жұмыс жағдайларын 
басшылыққа ала отырып, қожды жүктеуге арналған машинаның өнімділігі 
анықталады. Көбінесе олардың саны ешқандай есептеусіз құйылатын 
крандардың санына тең болады. Құю бөлімшесінің құю шөміштері мен 
шойын тасығыштарын есептеу әдісі ұқсас. 

Таразының жүк көтергіштігі анықталады, платформалық таразылардың 
саны араластырғыштардың санына тең. Тікелей шойын тасығыштарда 
таразылар жүрістің елеулі ұзындығына байланысты орнатылмайды.  

Қож шөміштерінің сыйымдылығы бірқатар жағдайлармен анықталады. 
Сыйымдылығы 100 т астам конвертерлер ді пайдалану кезінде көлемі 16 м3 
шөміштер қолданылады (басқа жағдайларда көлемі 11 м3 шөміштерді 
қолдануға болады). Әдетте араластырғышта конвертер цехындағы сияқты 
бірдей шөміштер қолданылады. Әрбір қож жүктеу машинасында екі қож 
шөміші орнатылады: біреуіне қож жүктеледі, екіншісі – толтырылған 
шөмішті бос шөмішпен жылдам ауыстыру үшін резервтік шөміш. Миксер 
бөлімшесінен қож шөміштерін шығару және қайтару уақытын есептеу үшін 2 
сағатқа тең қабылдауға болады. 

Қож шөміштерін ауыстыру жиілігі олардың сыйымдылығына және 
домна пешінен шойынмен келетін қождың мөлшеріне тікелей байланысты. 
Соңғысы домна пештерінің жұмыс жағдайымен анықталады. Шамамен 
есептеулер үшін шойынды араластырғышқа құю алдында жүктелген қождың 
массасы шойын массасының 2% - на тең қабылданады. Қож шөмішінің 
сыйымдылығын және қож мөлшерін анықтағаннан кейін араластыру 
бөлімшесінен тыс қож шөміштерінің ауыстыру жиілігі мен саны анықталады. 

Миксерлік бөлімшеде қожды жүктеуге арналған әрбір машинаға үш 
стенд орнатылады: қож шөміштерін ауыстыру кезінде олардың жұмыс, 
резервтік және аралық орнын ауыстыру үшін. 

Жүктеу аралығы. Онда келесі технологиялық және кран жабдықтары 
орнатылады: құю және жартылай порталды крандар, қожды жүктеуге 
арналған машиналар, қож шөміштері, қож шөміштеріне арналған стендтер, 
шойын шөміштерге арналған стендтер мен қыздырғыштар (соңғылары құю 
бөліміне жатады – араластырғыш).  

Құю крандары шойынды құю үшін, ал жартылай порталды крандарды 
жөндеу кезінде және сынықтарды толтыру үшін қолданылады. Кранның 
минималды жүк көтергіштігі шойынмен шөміштің салмағымен анықталады. 
Содан кейін кранмен шойынмен бір шөмішті өңдеуге кететін уақыт 
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анықталады және көмекші жұмыстарға 1,1 коэффициентін қолдана отырып, 
тәулік ішінде барлық шөміштерге қызмет көрсетудің жалпы уақыты 
есептеледі, ол арқылы крандарға қажеттілік анықталады. 

Жартылай порталды крандардың ең аз жүк көтергіштігі мен түрі бір 
немесе екі қалаққа анықталады. Крандардың санын анықтау үшін бір қалақты 
үю үшін кран уақытының шығындары және тәулік ішінде барлық қалақтарды 
қайта өңдеудің жалпы уақыты есептеледі, көмекші жұмыстарға 1,1 
коэффициенті енгізіледі.  

Қожды, қожды шөміштерді, қожды шөміштерге арналған стендтерді 
жүктеуге арналған машинаны есептеу тәсілі миксерлік бөлімшенің шарттары 
үшін келтірілгенге ұқсас.  

Конвертер аралығы. Конвертерлік аралықта цех жабдығының негізгі 
бөлігі орнатылған, оның ішінде технологиялық және көтеру-тасымалдау 
жабдығына мыналар жатады: конвертерлер, болат тасушылар және қож 
тасушылар, оттегін беруге арналған машиналар, қожды кесу, 
конвертерлердің қаптамасын сындыруға арналған құрылғылар, 
конвертерлердің қаптамасын жөндеуге арналған құрылғылар, ферроқорытпа 
учаскесінде іске қосылған фурмаларды ауыстыруға және жөндеуге арналған 
крандар. Бұл жерде газ шығару жолы және сусымалы материалдарды беру 
жүйесі орналасқан, ал соңғылары технологиялық жабдыққа жатпайды. 

Конвертерлік аралықта орнатылған негізгі технологиялық жабдықты 
анықтау арнайы есептеулерді қажет етпейді. Ол орнатылған конвертерлердің 
санына сәйкес келеді және бір оттегі беру машинасына, бір болат 
тасымалдаушыға және бір қожға қызмет көрсетеді. Сонымен қатар, жоғарыда 
аталған крандар есептеуді қажет етпейді: олардың төмен жүктелуі әр учаскеде 
фурмаларды ауыстыру және жөндеу үшін бір кран болуы үшін жеткілікті. Дәл 
сол себепке сәйкес, шеберханада конвертер төсенішін сындыруға арналған бір 
машина болуы жеткілікті. Қалған технологиялық жабдықтардың саны 
қабылданған жұмыс схемасын ескере отырып анықталуы керек. 

Қожды кесуге арналған машинаның түрін таңдауға қатысты: егер қожды 
кесуге арналған жабдық Конвертердің корпусына орнатылса, онда оның саны 
конвертерлердің санына тең болады; егер жұмыс алаңында еркін қозғалатын 
машина қабылданса, онда аралықта біреуі жеткілікті. 

Қаптаманы жөндеуге арналған құрылғының қажеттілігі мынадай 
шарттармен анықталады: егер орнатуға глуходонды конвертерлер 
қабылданса, онда әрбір агрегат отқа төзімді заттарды жоғарыдан беруге 
арналған бір телескоптық құрылғымен жабдықталады; егер конвертерлердің 
алмалы-салмалы түбі болса, онда барлық орнатылған агрегаттарға қызмет 
көрсету үшін бір домкраттық арба және төменнен отқа төзімді бір 
телескоптық құрылғы жеткілікті, өйткені конвертерлер бір-бірден жөнделеді. 

Шөміш аралығы. Шөміш аралығында мынадай технологиялық және 
кран жабдығы орнатылады: болат құю және шойын тасығыш шөміштер, 
шөміштерді кептіруге арналған шілтерлер, механикаландырылған стендтер 
және шөміштерді қаптамалауға арналған машиналар, болат құю шөміштерге 
арналған стационарлық стендтер, көпір крандары. Аралықта шөміштерді 
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жөндеуге арналған шұңқыр, есептеуге жататын жөндеу орындарының саны 
көзделеді. 

Болат құю ожауы және оның параметрлері (сыйымдылығы мен 
өлшемдері) конвертердің сыйымдылығымен және болатты пештен тыс өңдеу 
әдісімен анықталады, өйткені соңғысы шығарындыларды болдырмау үшін 
шөміш қабырғаларының тыныш металл деңгейінің жоғарылау биіктігін 
сипаттайды (яғни «бос борттың»биіктігін анықтайды). 

Болат құю шөмішінің ыстық айналым уақыты бірқатар негізгі 
операциялармен анықталады: шөмішті болат тасушыға орнату, балқыманы 
шығаруды күту, шығару, БҮҚБ-ге көшу, шөмішті болатты пештен тыс өңдеу 
қондырғысына Болат тасушыға ауыстыру, пештен тыс өңдеу, шөмішті БҮҚМ 
көтеру-бұру стендіне орнату, қожды құю, төгу, шөмішті болатты тасушыға 
орнату, шөмішті шөміш аралығына ауыстыру, шөмішті стендке орнату, 
шиберлік ысырманы ауыстыру (бір мезгілде тазалау және шөмішті жылыту 
арқылы), қоқыс пен қожды құлату арқылы жүргізіледі. Есептеулер үшін 
пештен тыс өңдеу уақытын 30 минутқа, үздіксіз құю уақытын балқытудың 
бір – екі цикліне (құйылатын дайындаманың қимасына байланысты), шибер 
жапқышын ауыстыру уақытын 45 минутқа, ал балқытуды күту уақытын 10 
минутқа қабылдауға болады. Қалған операциялардың ұзақтығы жабдықтың 
техникалық сипаттамасынан анықталады. 

Айналым уақытын ескере отырып, шөміштің тәулік ішіндегі айналым 
саны, сондай-ақ ыстық айналымда қажетті шөміштердің саны анықталады. 

Аралық жөндеудегі болат құю шөміштерінің саны шөмішті 
шегендеудің (балқытуда) беріктігімен, отқа төзімді түріне, болат марочникіне 
және т. б. байланысты анықталады. Есептеулер үшін 20 балқытуды 
қабылдауға болады. Содан кейін мыналар анықталады: а) аралық 
жөндеулердің жиілігі (түбінің бір бөлігін, сою қабырғасын және т.б. 
ауыстыру), оны есептеу үшін шегендеу бойынша шөміш науқаны үшін бір 
аралық жөндеу ретінде қабылдауға болады; б) цех бойынша тәулігіне аралық 
жөндеулердің саны, ол үшін балқытудың тәуліктік саны 10-ға бөлінеді 
(шегендеу тұрақтылығының жоғарыда қабылданған мәндері және аралық 
жөндеулер саны үшін); в) шөміштің аралық жөндеудегі берешегі. Шамамен 
есептеулер үшін оны 13 сағатқа тең етіп алуға болады (салқындату 3 сағат, 
сыну 2 сағат, төсеу 2 сағат, кептіру 6 сағат); г) тәулік сайын аралық 
жөндеудегі шөміштердің саны (аралық жөндеу санын бір жөндеудің 
ұзақтығына көбейтеді және 24-ке бөледі - күндегі сағат саны). 

Цехта балқытпалардың біркелкі шығарылмауын басшылыққа ала 
отырып, шөміштердің ыстық резерві ыстық айналымдағы және аралық 
жөндеудегі шөміштер сомасының 10...15%-ына тең қабылданады. 

Суық жөндеудегі болат құю шөміштерінің саны тәулік сайын жөндеуге 
шығатын шөміштердің санымен анықталады (балқыту саны қабылданған 
төзімділікке бөлінеді). Шөміштің салқын жөндеуде болу уақыты шөмішті 
суыту (3 сағат есептеу үшін), машинамен шегендеуді бұзу (6 сағат), қалау (8 
сағат), кептіру (10 сағат) уақытынан құралады – барлығы 27 сағат. Бұл мән 
шөміштің сыйымдылығына (жұмыс көлемі өзгереді), отқа төзімді түріне 
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жөндеуге арналған шұңқыр, есептеуге жататын жөндеу орындарының саны 
көзделеді. 

Болат құю ожауы және оның параметрлері (сыйымдылығы мен 
өлшемдері) конвертердің сыйымдылығымен және болатты пештен тыс өңдеу 
әдісімен анықталады, өйткені соңғысы шығарындыларды болдырмау үшін 
шөміш қабырғаларының тыныш металл деңгейінің жоғарылау биіктігін 
сипаттайды (яғни «бос борттың»биіктігін анықтайды). 

Болат құю шөмішінің ыстық айналым уақыты бірқатар негізгі 
операциялармен анықталады: шөмішті болат тасушыға орнату, балқыманы 
шығаруды күту, шығару, БҮҚБ-ге көшу, шөмішті болатты пештен тыс өңдеу 
қондырғысына Болат тасушыға ауыстыру, пештен тыс өңдеу, шөмішті БҮҚМ 
көтеру-бұру стендіне орнату, қожды құю, төгу, шөмішті болатты тасушыға 
орнату, шөмішті шөміш аралығына ауыстыру, шөмішті стендке орнату, 
шиберлік ысырманы ауыстыру (бір мезгілде тазалау және шөмішті жылыту 
арқылы), қоқыс пен қожды құлату арқылы жүргізіледі. Есептеулер үшін 
пештен тыс өңдеу уақытын 30 минутқа, үздіксіз құю уақытын балқытудың 
бір – екі цикліне (құйылатын дайындаманың қимасына байланысты), шибер 
жапқышын ауыстыру уақытын 45 минутқа, ал балқытуды күту уақытын 10 
минутқа қабылдауға болады. Қалған операциялардың ұзақтығы жабдықтың 
техникалық сипаттамасынан анықталады. 

Айналым уақытын ескере отырып, шөміштің тәулік ішіндегі айналым 
саны, сондай-ақ ыстық айналымда қажетті шөміштердің саны анықталады. 

Аралық жөндеудегі болат құю шөміштерінің саны шөмішті 
шегендеудің (балқытуда) беріктігімен, отқа төзімді түріне, болат марочникіне 
және т. б. байланысты анықталады. Есептеулер үшін 20 балқытуды 
қабылдауға болады. Содан кейін мыналар анықталады: а) аралық 
жөндеулердің жиілігі (түбінің бір бөлігін, сою қабырғасын және т.б. 
ауыстыру), оны есептеу үшін шегендеу бойынша шөміш науқаны үшін бір 
аралық жөндеу ретінде қабылдауға болады; б) цех бойынша тәулігіне аралық 
жөндеулердің саны, ол үшін балқытудың тәуліктік саны 10-ға бөлінеді 
(шегендеу тұрақтылығының жоғарыда қабылданған мәндері және аралық 
жөндеулер саны үшін); в) шөміштің аралық жөндеудегі берешегі. Шамамен 
есептеулер үшін оны 13 сағатқа тең етіп алуға болады (салқындату 3 сағат, 
сыну 2 сағат, төсеу 2 сағат, кептіру 6 сағат); г) тәулік сайын аралық 
жөндеудегі шөміштердің саны (аралық жөндеу санын бір жөндеудің 
ұзақтығына көбейтеді және 24-ке бөледі - күндегі сағат саны). 

Цехта балқытпалардың біркелкі шығарылмауын басшылыққа ала 
отырып, шөміштердің ыстық резерві ыстық айналымдағы және аралық 
жөндеудегі шөміштер сомасының 10...15%-ына тең қабылданады. 

Суық жөндеудегі болат құю шөміштерінің саны тәулік сайын жөндеуге 
шығатын шөміштердің санымен анықталады (балқыту саны қабылданған 
төзімділікке бөлінеді). Шөміштің салқын жөндеуде болу уақыты шөмішті 
суыту (3 сағат есептеу үшін), машинамен шегендеуді бұзу (6 сағат), қалау (8 
сағат), кептіру (10 сағат) уақытынан құралады – барлығы 27 сағат. Бұл мән 
шөміштің сыйымдылығына (жұмыс көлемі өзгереді), отқа төзімді түріне 

  

(сыну ұзақтығы өзгереді), жаңа төсенішті жасау технологиясына (толтыру 
немесе құю ұзақтығы кірпішке қарағанда әлдеқайда қысқа), қыздырғыштың 
сипаттамаларына (кептіру уақыты өзгереді) байланысты. Сондықтан, 
шөмішті суық жөндеудің ұзақтығы әр уақытта нақтыланады. 

Жөндеуге шығатын шөміштердің Саны жөндеу ұзақтығына көбейтіледі 
және 24-ке бөлінеді, бұл жөндеудегі шөміштердің санын анықтайды. 

Болат құю шөміштерінің жалпы санын анықтау үшін шөміштердің 
жоғарыда есептелген санына механикалық бөлікті жөндейтін шөміштердің 
саны қосылады - шөміштердің жалпы санының 10%. 

Шөміш аралығында бір уақытта бір шойынтасушы шөміш жөндеуде 
болады. Ыстық айналымдағы болат құю шөміштеріндегі температураны 
ұстап тұруға арналған жанарғылардың саны дайындалатын шөміштердің 
тәуліктік санын (яғни балқыту санын) 24-ке бөлумен тең. Бұл жанарғылар 
Шибер бекітпелерін орнатуға арналған стендтермен (әрбір стенд – 
жанарғыға) құрастырылған. Қыздыру уақыты шибер ысырмасын ауыстыру 
уақытына тең (45 мин), шөміштерді ауыстыру ұзақтығы 15 мин, жанарғының 
толық айналым уақыты 1 сағ. Қыздырғыш күніне 24 айналым жасай алады. 

Аралық жөндеуден кейін болат құю шөміштерін кептіруге арналған 
оттықтардың саны соңғысын кептіру ұзақтығымен анықталады. Алдын ала 
есептеулер үшін 6 сағат кептіру ұзақтығын қабылдауға болады, шөміштерді 
ауыстыру 15 минут. Бұл жағдайда қыздырғыш күніне 3,8 айналым жасай 
алады. 

Кептіруге арналған оттықтардың санын анықтау үшін аралық жөндеуге 
шығатын шөміштердің саны қыздырғыштың айналу санына бөлінеді.  

Суық жөндеуден кейін болат құю шөміштерін кептіруге арналған 
қыздырғыштардың саны бірдей есептеледі, бірақ кептіру уақытын өзгертеді. 
Алдын ала есептеулер үшін жоғарыда 10 сағат кептіру уақытын қабылдау 
ұсынылды (толтырылған төсемде ол 24 сағатқа жетуі мүмкін, оны нақты 
нысандарды есептеу кезінде ескеру керек). Шойын шөміштерін кептіру үшін 
бір қыздырғыштың болуы жеткілікті. 

Шөміштердің қаптамасын сындыруға арналған механикаландырылған 
стендтердің санын тәулігіне суық жөндеуге жіберілетін шөміштердің саны 
және қаптамасын сындырудың ұзақтығы бойынша анықтайды. Шөміштерді 
шегендеуге арналған машиналардың саны механикаландырылған стендтердің 
санына тең қабылданады. 

Шөміштерді жөндеуге арналған шұңқырдағы орындар саны жөндеу 
ұзақтығына және тәулік ішінде жөнделетін шөміштердің санына байланысты. 
Ұсынылған төсеу ұзақтығынан 8 сағаттан жоғары болса, әр орын күніне 3 
айналымды қамтамасыз ете алады. Бұл жағдайда қажетті орындар саны 
жөнделетін болат құю шөміштерінің тәуліктік санын үшке бөлудің нәтижесі 
болып табылады. Орындардың есептік санына шойын таситын (құю) 
Шөміштерді жөндеу және болат құю шөміштерін аралық жөндеу үшін бір – 
екі қосылады. Шұңқырдың өлшемдері шөміштердің өлшемдерінен және 
шөміштер мен шұңқырдың қабырғалары арасындағы саңылаулардан тұрады. 
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Болат құю шөміштері үшін стационарлық стендтердің санын анықтау 
үшін басында стационарлық стендтерді есепке алмай шөміштер 
орналастырылатын орындар саны анықталады. Олардың қатарына 
конвертерлік цехта болат тасушылар, жанарғылар, механикаландырылған 
стендтер және шөміштерді жөндеуге арналған шұңқырлар (олардың саны 
жоғарыда анықталған), ал БҮҚБ-де тарату аралығында орнатылған пештен 
тыс өңдеу қондырғылары, БҮҚМ стендтері және стационарлар жатады. 

Стационарлық стендтердің ең аз саны шөміштер саны мен оларды 
ықтимал орналастыруға арналған орындар саны арасындағы 
айырмашылыққа тең. Бұл мән әдетте шеберханада жұмысты ұйымдастыруды 
жақсарту үшін екі – үш шамаға артады (крандардың жүгірісін азайту, оларды 
жөндеу жағдайларын жақсарту). 

Крандардың ең аз жүк көтергіштігін анықтау кезінде шөміштің, отқа 
төзімді және қатып қалған металл қалдықтарының (шөміштің номиналды 
сыйымдылығының 20...25%) массасы ескеріледі. Егер шөміш аралығында 
шөміштен басқа крандармен басқа жабдық (мысалы, домкраттық арба немесе 
конвертердің түбі) қозғалса, оның массасы да ескеріледі. 

Крандардың санын есептеу үшін ыстық айналымдағы бір шөмішті 
өңдеуге арналған кран уақытының шығындары, ыстық айналымдағы барлық 
шөміштерді өңдеуге арналған кранның тәуліктік берешегі, аралық 
жөндеудегі бір және барлық шөміштерді өңдеуге арналған кран уақытының 
шығындары; бір шөмішті өңдеуге арналған кран уақытының шығындары 
және суық жөндеудегі барлық шөміштерді өңдеуге арналған кранның 
тәуліктік берешегі; шөміштерді өңдеудің барлық түрлеріндегі кранның 
жалпы берешегі анықталады. Қосымша жұмыстарға 1,2 арттыру 
коэффициенті енгізіледі (шөмішті крандарда бұл жұмыстар басқа 
аралықтарға қарағанда көп - отқа төзімді заттар мен қоқыстарды жинау, 
шөміштерден ешкілерді мезгіл-мезгіл алып тастау, конвертерлердің түбін, 
домкраттық арбаны беру және жинау). 

Қож шөміштерін қайта орнату аралығы. Жаңа цехтар үшін қож ауласын 
салған дұрыс, бұл әрдайым мүмкін емес. Төменде қож шөміштерін: қож 
шөміштерін, оларға арналған стендтерді, крандарды қайта орнату 
аралықтарында орнатылатын жабдықты есептеу әдістемесі келтірілген. 

Шөміштердің сыйымдылығы миксер бөлімшесінің қождық шөміштеріне 
ұқсас анықталады. Бір шөмішке қызмет ете алатын жүзу саны анықталады. 
Алдын ала есептеулер үшін әдеттегі технология бойынша жұмыс істеу кезінде 
бір тонна болатқа қождың шығуы әк шығынын екі есеге тең (120...150 кг/т 
шегінде). Цех ішіндегі шөміштің айналым уақыты қож шөмішті қож 
тасығышқа орнату, қож тасығыштың конвертердің астына көшуі, балқыманың 
шығарылуын күту, қожды төгу (егер шөмішке бірнеше балқыманың шлагын 
сыйғызса, күту және төгу қайталануы мүмкін), қож тасығыштың қож 
аралығына көшуі, шөмішті кранмен алу және оны стендке орнату уақытынан 
құралады. әрі қарай, шөміш тәулігіне жасай алатын айналымдар саны және 
цех ішіндегі айналымдағы шөміштер саны анықталады. 
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Болат құю шөміштері үшін стационарлық стендтердің санын анықтау 
үшін басында стационарлық стендтерді есепке алмай шөміштер 
орналастырылатын орындар саны анықталады. Олардың қатарына 
конвертерлік цехта болат тасушылар, жанарғылар, механикаландырылған 
стендтер және шөміштерді жөндеуге арналған шұңқырлар (олардың саны 
жоғарыда анықталған), ал БҮҚБ-де тарату аралығында орнатылған пештен 
тыс өңдеу қондырғылары, БҮҚМ стендтері және стационарлар жатады. 

Стационарлық стендтердің ең аз саны шөміштер саны мен оларды 
ықтимал орналастыруға арналған орындар саны арасындағы 
айырмашылыққа тең. Бұл мән әдетте шеберханада жұмысты ұйымдастыруды 
жақсарту үшін екі – үш шамаға артады (крандардың жүгірісін азайту, оларды 
жөндеу жағдайларын жақсарту). 

Крандардың ең аз жүк көтергіштігін анықтау кезінде шөміштің, отқа 
төзімді және қатып қалған металл қалдықтарының (шөміштің номиналды 
сыйымдылығының 20...25%) массасы ескеріледі. Егер шөміш аралығында 
шөміштен басқа крандармен басқа жабдық (мысалы, домкраттық арба немесе 
конвертердің түбі) қозғалса, оның массасы да ескеріледі. 

Крандардың санын есептеу үшін ыстық айналымдағы бір шөмішті 
өңдеуге арналған кран уақытының шығындары, ыстық айналымдағы барлық 
шөміштерді өңдеуге арналған кранның тәуліктік берешегі, аралық 
жөндеудегі бір және барлық шөміштерді өңдеуге арналған кран уақытының 
шығындары; бір шөмішті өңдеуге арналған кран уақытының шығындары 
және суық жөндеудегі барлық шөміштерді өңдеуге арналған кранның 
тәуліктік берешегі; шөміштерді өңдеудің барлық түрлеріндегі кранның 
жалпы берешегі анықталады. Қосымша жұмыстарға 1,2 арттыру 
коэффициенті енгізіледі (шөмішті крандарда бұл жұмыстар басқа 
аралықтарға қарағанда көп - отқа төзімді заттар мен қоқыстарды жинау, 
шөміштерден ешкілерді мезгіл-мезгіл алып тастау, конвертерлердің түбін, 
домкраттық арбаны беру және жинау). 

Қож шөміштерін қайта орнату аралығы. Жаңа цехтар үшін қож ауласын 
салған дұрыс, бұл әрдайым мүмкін емес. Төменде қож шөміштерін: қож 
шөміштерін, оларға арналған стендтерді, крандарды қайта орнату 
аралықтарында орнатылатын жабдықты есептеу әдістемесі келтірілген. 

Шөміштердің сыйымдылығы миксер бөлімшесінің қождық шөміштеріне 
ұқсас анықталады. Бір шөмішке қызмет ете алатын жүзу саны анықталады. 
Алдын ала есептеулер үшін әдеттегі технология бойынша жұмыс істеу кезінде 
бір тонна болатқа қождың шығуы әк шығынын екі есеге тең (120...150 кг/т 
шегінде). Цех ішіндегі шөміштің айналым уақыты қож шөмішті қож 
тасығышқа орнату, қож тасығыштың конвертердің астына көшуі, балқыманың 
шығарылуын күту, қожды төгу (егер шөмішке бірнеше балқыманың шлагын 
сыйғызса, күту және төгу қайталануы мүмкін), қож тасығыштың қож 
аралығына көшуі, шөмішті кранмен алу және оны стендке орнату уақытынан 
құралады. әрі қарай, шөміш тәулігіне жасай алатын айналымдар саны және 
цех ішіндегі айналымдағы шөміштер саны анықталады. 

  

Қож аралығынан қож конвертер цехының құрамына кірмейтін 
теміржол қож тасығыштарымен (немесе автоқож тасығыштармен) 
шығарылады. Олардың саны белгілі бір кәсіпорынның ерекшеліктерімен 
анықталатын айналым уақытына байланысты. Жеңілдетілген есептеулер 
үшін оны 2 сағатқа тең қабылдауға болады. Аралықтағы резервтік 
шөміштердің ең аз саны цехтың құрамның айналым уақыты ішінде жұмысын 
қамтамасыз етуі тиіс. Цехтағы шөміштердің жалпы саны айналымдағы және 
резервтегі шөміштердің сомасына тең.  

Цех ішінде айналымда тұрған шөміштерге арналған стендтердің саны 
осы шөміштердің санына тең. Цехтан тыс айналымда тұрған шөміштерге 
арналған стендтер де көзделеді (жылжымалы құрамды кідіртпеу үшін). Бұл 
стендтердің саны құрамдағы темір жол қож тасығыштарының санына 
байланысты және ұшып өтуге келетін барлық шөміштердің орнатылуын 
қамтамасыз етуі тиіс. 

16-м3  шөмішке арналған кранның жүк көтергіштігі 100 т, 11-м3 
шөмішке – 80 т. Бір шөмішті өңдеуге кететін кран уақытын және өңделетін 
шөміштердің санын ескере отырып, крандардың саны анықталады. Бұл ретте 
көмекші жұмыстарға 1,1 коэффициенті қолданылады. 

Аралықта екі-үш кранды орнату кезінде крандарды (тальдерді, кран-
арқалықтарды) жөндеуге арналған жабдықтардың саны оларға қызмет 
көрсететін крандардың санына тең қабылданады. Қосымша крандарды 
орнатқан жағдайда, жүк көтергіштер саны крандар санынан аз болуы мүмкін. 
Барлық жағдайларда көрші аралықтарда орналасқан крандарды жөндеу үшін 
бірдей жабдықпен қызмет көрсету мүмкіндігін қамтамасыз еткен жөн. 

 
2.2-тарау. Оттегі конвертерін қаптамалау 

 
2.2.1-тақырып Оттегі конвертерінің отқа төзімді материалдары 
 
Оттегі конвертерінің төсеніші деструктивті әсердің барлық кешеніне 

ұшырайды. Оларға мыналар жатады: шикіқұрамды тиеген кезде қаптамаға әсер 
ететін механикалық; мөлшері мен құрамы бойынша әртүрлі қатты және сұйық 
бөлшектері бар жоғары жылдамдықтағы қозғалыстағы газ ағынының абразивтік 
әсері; қозғалыстағы газ қож-металл балқымасының эрозиялық әсері; ваннаны 
үрлеу барысында өзгеретін, құрамы бойынша әртүрлі қождар, балқымалар, 
балқыту шаңы, сондай-ақ қож түзетін материалдар қаптамалауға физикалық-
химиялық (коррозиялық әсер ететін) әсер ету; температураның күрт ауытқуы 
салдарынан туындайтын, технологиялық операциялармен, сондай-ақ сондай-ақ, 
жұмыс кеңістігінің бетінде температураның біркелкі бөлінбеуі. 

Осыған байланысты конвертерлік отқа төзімді заттар белгілі бір талаптарға 
сай болуы керек, яғни жоғары қож пен металлға және ыстыққа төзімді, жоғары 
механикалық беріктігі мен жоғары температурада балқымалар мен заряд 
материалдарының абразиялық әсеріне төзімділігі, салыстырмалы түрде төмен 
жылу кеңею коэффициенті болуы керек, тапшы және салыстырмалы түрде төмен 
құны болуы керек. 
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Конвертерлік процестер тәжірибесінде ең көп тарағаны-шайыр немесе пек 
байламындағы отқа төзімді материалдар, көбінесе тас көмір шайыры немесе 
антрацен майы бар пек. Отқа төзімді материалдар бірқатар маңызды 
функцияларды орындайды. Олардың бірі - суық күйде жеткілікті жоғары 
механикалық беріктігі бар қалыпталған бұйымдарды алу үшін отқа төзімді 
түйірлерді бір-бірімен байланыстыру. Екіншісі - астық бетінде су өткізбейтін 
қабықшаларды қалыптастыру, олар өнімді тез ылғалданудан қорғайды. Үшіншісі - 
төсенішті жылыту кезінде олар кокстеледі. Алынған кокс көшеттері отқа төзімді 
дәндерді бір-бірімен байланыстырады, жоғары жұмыс температурасында қажетті 
беріктікті қамтамасыз етеді. Төртіншіден, шайыр мен пек химиялық белсенді 
көміртектің көзі болып табылады, нәтижесінде темір оксидтерінің деструктивті 
әсерінің айтарлықтай әлсіреуіне байланысты отқа төзімді заттардың қожға 
төзімділігі артады. 

Айта кету керек, буманы байлам ретінде пайдалану шайыр қосылған 
бұйымдармен салыстырғанда отқа төзімділіктің 10...13% - ға артуына мүмкіндік 
береді, ылғалдандыруға төзімділік шамамен 1,5 есе артады.  

Төсемнің тозуы үздіксіз жүреді, ол тереңге қарай жылжитын 
декарбондалған аймақтың пайда болуымен жүреді. Қож балқымасының 
компоненттері (SiO2, MnO, FeO, Al2O3, P2O5 және т.б.) матрицасымен бірге 
түзілетін көміртексіз отқа төзімді аймаққа көшеді. Нәтижесінде балқу 
температурасы едәуір төмен аймақ пайда болады, ол үнемі балқымамен жуылады. 

Көміртексіз аймақтың пайда болу жылдамдығы отқа төзімді өнімдердің 
сапасына, қождағы темір оксидтерінің белсенділігіне, процестің температуралық 
жағдайларына және байланыс фазаларының қозғалыс қарқындылығына тікелей 
байланысты. Қазіргі уақытта отқа төзімді бұйымдарды жасау үшін күйдірілген 
доломит пен периклаз, сондай-ақ шайырмен және пекингпен байланысқан 
периклаз, периклаз, әк-периклаз отқа төзімді заттарды алу үшін олардың әртүрлі 
қоспалары қолданылады. Белгілі бір фракциялық құрамдағы көрсетілген 
материалдар 130...150оС дейін қыздырылған сусыздандырылған көмір шайырымен 
немесе пекпен араластырылады.Соңғыларының саны әдетте 5...7% құрайды. 

Мұндай отқа төзімді материалдардың кемшілігі-олардың шектеулі сақтау мерзімі, 
бастапқы материалдардың құрамына және өндіріс сапасына байланысты 3 ... 7 
күннен аспайды [31]. 

Беріктікті, ыстыққа төзімділікті, тығыздықты, металл мен қожға төзімділікті 
арттыру және отқа төзімді бұйымдардың кеуектілігін азайту үшін олар шайырмен 
немесе пекпен қосымша сіңдіруді термиялық өңдеуден кейін ұшырайды. Өнімдер 
автоклавтарға орналастырылады, онда олар 0,005...0,01 МПа қалдық қысымына 

° C кезінде 1,5...2,0 сағат ішінде шайырмен 
сіңдіріледі. 

Осындай өңдеудің нәтижесінде көміртегі мөлшері - ға дейін артады, 
Жоғары температуралы беріктігі (1500 ° C) 7 МПа-ға дейін жоғарылаған кезде 
ашық кеуектілік 2...3% - ға дейін төмендейді. Мұндай отқа төзімді заттар әсіресе 
тозған жерлерді төсеу үшін қажет. 
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Конвертерлік процестер тәжірибесінде ең көп тарағаны-шайыр немесе пек 
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температурасы едәуір төмен аймақ пайда болады, ол үнемі балқымамен жуылады. 
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Жақында периклазокарбонды отқа төзімді заттар кеңінен таралды. 
Олардың тән ерекшелігі-жоғары қожға төзімділік және жылу кедергісі. Бұған 
отқа төзімді көміртегі мөлшерін 10...25% - ға дейін арттыру арқылы қол 

қамтамасыз етеді. Байланыстырушы компонент ретінде тас көмір шайыры 
немесе пек емес, графит қоспасындағы фенол-формальдегид шайыры 
қолданылады.  
 Конвертер қаптамасы жоғары температура әсеріне ұшырай отырып, 
ауыр жағдайларда жұмыс істейді; қаптама температурасының ауытқуы 
кезінде пайда болатын термиялық кернеулер; жүктеу кезінде шикіқұрам 
кесектерінің соққысы және Конвертердің айналуы кезінде пайда болатын 
белгі ауыстыру жүктемелері. Ол сонымен қатар қожбен химиялық әрекеттесу 
және металл мен қож ағындарының эрозиялық әрекеті нәтижесінде тозады. 

Қаптама әдетте екі қабаттан жасалады: арматура және жұмыс қабаты. 
Корпусқа іргелес арматуралық қабат (2.7-сурет) қалыңдығы 110-250 мм жылу 
шығынын азайтады және жұмыс қабаты күйген жағдайда корпусты қорғай-
ды. Арматура қабаты магнезит немесе магнезитохромит кірпіштен жасалған, 
оны ұзақ уақыт (жылдар) ауыстыруды қажет етпейді. Жұмыс кезінде ішкі 
немесе жұмыс қабаты тозады және төсенішті жөндеу кезінде ауыстырылады; 
Конвертердің сыйымдылығына байланысты оның қалыңдығы 500-800 мм 
құрайды. 

Алынбалы түбі бар конвертерлер де оның және қабырға төсенішінің 
арасындағы түйіспе смоломагнезит массасымен толтырылады. 

Отандық зауыттарда жұмыс қабатын қалау үшін негізінен 
күйдірілмеген шайырлы немесе пекинделген (көмір шайыры немесе пек 
байламында) отқа төзімді заттар қолданылады, өйткені олардың конвертерлік 
балқыту жағдайындағы тұрақтылығы қарапайым күйдірілген отқа төзімді 
(магнезитохромды және магнезитті кірпіштер) қарағанда едәуір жоғары (екі - 
үш есе) болды. Осы отқа төзімді заттардың ішінен қымбат емес табиғи 
шикізаттан - доломиттен алынатын шайыр-доломит (35-50% MgO, 45-60% 
CаO) кеңінен қолданылады; қымбат магнезит қосылған доломиттен 
өндірілген шайыр-доломитомагнезит (50-85% MgO, 10-45% СaО) және 
қымбат магнезиттен алынған сирек кездесетін шайыр магнезит (85% - дан 
астам MgO). 



94   

 
1 - периклазошпенелидті кірпіш; 2 - смолодоломитті кірпіш;  

3 - смоломагнезитті масса; 4 - хромомагнезитті кірпіш; 5 - смолодоломитті 
масса; 6 - шамотты кірпіш; 7 - магнезитті кірпіш; 8 - периклазошпенелидті 

кірпіш 
 

2.7-сурет - Оттегі конвертерін қаптамалау 
 

Кейде төзімділікті арттыру үшін бұл жанбайтын отқа төзімді заттар 
конвертерде қолданар алдында бейтарап немесе қалпына келтіретін 
атмосферада 100-500 °C температурада ұсталады. Кейбір жағдайларда, біздің 
зауыттарда және көбінесе шетелде қымбат, бірақ жоғары беріктігі бар 
магнезит көміртегі (MgO-мен бірге тағы 10-20% көміртегі бар) отқа төзімді 
және күйдірілген магнезит, магнезитодоломит және доломит отқа төзімді 
шайырмен сіңдірілген. 

Ең көп қолданылатын күйдірілмеген шайыр-доломит және шайыр-
доломитомагнезит кірпіштері құрамында 5% - дан аспайтын ЅіО2 бар 
күйдірілген доломит пен магнезиттен алынады. Фракцияларының мөлшері 0-
ден 6 мм-ге дейін ұсақталған отқа төзімді заттар 5-7% шайырмен немесе 
пекпен мұқият араластырылады. Жақсы араластыру үшін араластырғыштағы 
температура K ()-140°c болуы керек, дайындалған масса қалыптарға 
салынып, 12-15 МПа қысыммен сығылады, қажетті өлшемдер мен 
конфигурациялардың кірпіштерін алады. Осы күйдірілмеген кірпіштерден 
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төсеніштің жұмыс қабаты төселеді, содан кейін ол арнайы режимде 1100°C 
температураға дейін қыздырылады, фурма арқылы оттегі берілген кезде кокс 
конвертерінің қуысында жағылады. Күйдіру кезінде шайырдың коксталуы 
жүреді - ұшпа заттар алынып тасталады және отқа төзімді дәндердің айн-
аласында жұқа қабық түрінде күшті көміртегі массасы (кокс қалдығы) 
қалады. Бұл әр отқа төзімді көміртекті пленка кірпіштің қаңқасын құрайды; 
ол астыққа беріктік бере отырып, астықты бекітеді, оның жылу кедергісін 
арттырады және, ең бастысы, отқа төзімді дәндерді қожбен байланысудан 
және өзара әрекеттесуден қорғайды, бұл қождағы төсеніштің еруін едәуір 
баяулатады. Бұл конвертерлерде қарапайым заттармен салыстырғанда 
шайырмен байланысқан отқа төзімділіктің едәуір жоғарылауын қамтамасыз 
ететін қожға төзімділіктің жоғарылауы. Шайырмен байланысқан отқа төзімді 
заттарды басқа пештерде қолдануға болмайды, өйткені олардың тотығу 
атмосферасында көміртегі пленкасы тез тотығады; конвертерлерде негізінен 
СО-дан тұратын газ атмосферасы тотықтырмайды. 

Доломит бар отқа төзімді заттардың, ең алдымен смолодоломиттің 
кемшілігі-ылғалдануға қатты бейімділік: доломиттегі кальций оксиді 
атмосферадан сіңетін ылғалмен әрекеттеседі, нәтижесінде кірпіш беріктігін 
жоғалтады және ұнтаққа айналады. Сондықтан смолодоломитті кірпішті 
өндірілгеннен кейін 2-6 күннен артық сақтауға болмайды. 

Шұңқырларды төсеу тез тозғандықтан, оны басқа төсеніштерге 
қарағанда жиі ауыстыру керек екенін ескере отырып жасалады. 
Ауыстырылмайтын арматуралық қабат магнезит немесе магнезитохромит 
кірпішінен жасалған, іс жүзінде летка - балқытылған магнезиттің 5 блогы 
бар, олар каналды құрайтын тесіктер арқылы өтеді. Блоктар мен арматура 
қабаты арасындағы алшақтық отқа төзімді массамен толтырылады. Жөндеу 
кезінде, тозған блоктар мен отқа төзімді массаны алып тастағаннан кейін, 
болат құбырға орнатылған блоктар орнатылып, магнезит ұнтағы мен магний 
сульфатының сулы ерітіндісінің массасы олардың арасындағы бос орынға 
құйылады, ол 30 минуттан кейін қатаяды. Тесіктердің тұрақтылығы - 60-120 
балқыту. 

 
 
2.2.2-тақырып Конвертер төсенішінің конструкциясы 
 
Қаптаманың дизайны негізінен болат балқыту технологиясының нақты 

шарттарымен, отқа төзімді материалдардың сапасымен, оттегінің берілу 
режимімен және жұмыс кеңістігінің арақатынасымен анықталады. 
Конвертердің астары әртүрлі отқа төзімді материалдардың бірнеше 
қабаттарынан жасалады. Қазіргі уақытта арматуралық және жұмыс 
қабаттарынан тұратын екі қабатты төсеніш жұмыс істейді. 

Конвертерлердің түбі әдетте сфера түрінде жасалады. Бұл пішін 
жоғарғы үрлеу кезінде металл айналымын жеңілдетеді және төсеніштің 
тозуын азайтады. Алынбайтын және алынатын түбі кеңінен қолданылады (2.8 
б сурет) 
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Алынатын түптер бүйірлік  (сурет.2.8, а) және кіріктірмелі (сурет. 2.8, 
в) болуы мүмкін. Алып тастау және орнату конвертердің астында қозғалатын 
домкраттық арбалардың көмегімен жүзеге асырылады. 

Алынатын түбі бар конвертерлердің артықшылығы - төсеніштерді 
жөндеуді жеңілдету және жеделдету. Түбін алып тастағаннан кейін 
салқындату жеделдетіледі және тозған төсенішті бұзу және конвертердің тар 
мойны арқылы берілумен салыстырғанда жаңа кірпіш үшін конвертердің 
қуысына отқа төзімді заттарды беру жеңілдетіледі. Алынатын түбінің басты 
кемшілігі, әдетте, конвертер корпусының төменгі бөлігінің беріктігі мен 
сенімділігі төмен деп саналады. 

Ажырамас түбі бар конвертердің артықшылығы - массаны азайту және 
түбін бекітуге арналған құрылғылардың болмауына байланысты құрылымды 
жеңілдету, корпустың қаттылығын және тұтастай алғанда және оның төменгі 
бөлігінің конструкциясының сенімділігін арттыру. 

 

  
1 - алынатын түбі; 2 - конвертердің қаптамасы; 3 – қаптаманың арматуралық 
қабаты;4 - қаптаманың жұмыс қабаты; 5 - балқытылған магнезиттен жасалған 

блоктар; 6 - арматураға дейінгі қабат (отқа төзімді масса, асбест); 7 - отқа 
төзімді масса; 8 - сым түбі 

 
2.8 - сурет - Қосалқы (а), ажырамайтын (б)және кіріктірмелі (в) түбі бар 

оттегі конвертерлерін қаптамалау 
Арматуралық қабат конвертердің металл қаптамасын балқыманың 

тікелей әсерінен қорғауға арналған. Ол жоғары сапалы отқа төзімді 
материалдардан жасалған (магнезит, периклазошпинелид немесе 
хромомагнезит кірпіштері) және қалыңдығы 115...230 мм болады. Болат 
корпус пен кірпіш арасындағы бос орындар периклаз ұнтағымен ерітінді 
қолданбай толтырылады. Әдетте, арматуралық қабат ауыстырусыз бірнеше 
науқанға төтеп береді. 

Жұмыс қабаты балқытудың технологиялық процесін қамтамасыз етеді. 
Әдетте, қазіргі уақытта ол шайыр немесе пек байламындағы отсыз отқа 
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Алынатын түптер бүйірлік  (сурет.2.8, а) және кіріктірмелі (сурет. 2.8, 
в) болуы мүмкін. Алып тастау және орнату конвертердің астында қозғалатын 
домкраттық арбалардың көмегімен жүзеге асырылады. 

Алынатын түбі бар конвертерлердің артықшылығы - төсеніштерді 
жөндеуді жеңілдету және жеделдету. Түбін алып тастағаннан кейін 
салқындату жеделдетіледі және тозған төсенішті бұзу және конвертердің тар 
мойны арқылы берілумен салыстырғанда жаңа кірпіш үшін конвертердің 
қуысына отқа төзімді заттарды беру жеңілдетіледі. Алынатын түбінің басты 
кемшілігі, әдетте, конвертер корпусының төменгі бөлігінің беріктігі мен 
сенімділігі төмен деп саналады. 

Ажырамас түбі бар конвертердің артықшылығы - массаны азайту және 
түбін бекітуге арналған құрылғылардың болмауына байланысты құрылымды 
жеңілдету, корпустың қаттылығын және тұтастай алғанда және оның төменгі 
бөлігінің конструкциясының сенімділігін арттыру. 

 

  
1 - алынатын түбі; 2 - конвертердің қаптамасы; 3 – қаптаманың арматуралық 
қабаты;4 - қаптаманың жұмыс қабаты; 5 - балқытылған магнезиттен жасалған 

блоктар; 6 - арматураға дейінгі қабат (отқа төзімді масса, асбест); 7 - отқа 
төзімді масса; 8 - сым түбі 

 
2.8 - сурет - Қосалқы (а), ажырамайтын (б)және кіріктірмелі (в) түбі бар 

оттегі конвертерлерін қаптамалау 
Арматуралық қабат конвертердің металл қаптамасын балқыманың 

тікелей әсерінен қорғауға арналған. Ол жоғары сапалы отқа төзімді 
материалдардан жасалған (магнезит, периклазошпинелид немесе 
хромомагнезит кірпіштері) және қалыңдығы 115...230 мм болады. Болат 
корпус пен кірпіш арасындағы бос орындар периклаз ұнтағымен ерітінді 
қолданбай толтырылады. Әдетте, арматуралық қабат ауыстырусыз бірнеше 
науқанға төтеп береді. 

Жұмыс қабаты балқытудың технологиялық процесін қамтамасыз етеді. 
Әдетте, қазіргі уақытта ол шайыр немесе пек байламындағы отсыз отқа 

  

төзімді заттардан жасалады. Қалауды жүргізеді без ерітінді перевязкой 
жіктер, сақиналы немесе бұрандалы желісі. 

Жұмыс қабатының қалыңдығы бойынша қалау, әдетте, әртүрлі 
ұзындықтағы екі кірпіштен (блоктардан) жасалады. Қабырғалардың 
жұмыс қабатының тұрақтылығы конвертер науқанының ұзақтығын және 
оның техникалық-экономикалық көрсеткіштерін анықтайды. 

Төменгі қабаттың профилі сфералық немесе тегіс болуы мүмкін. Барлық 
жағдайларда металл қаптама жапырақты асбестпен және күкірт қышқылды 
магнезиядағы периклаз массасының немесе шайыр байламындағы доломит 
массасының тегістейтін қабатымен қапталған. Қалыңдығы 65 мм қабаты бар 
периклаз кірпіші массаға және сол кірпіштің бірнеше қабаты – шетіне қойылады. 
Екі қабаттың соңына қойылған периклазошпинелидті кірпіштен жұмыс қабаты 
төселеді. Барлық төсеу ерітіндісіз, әр қабаттың тігістерін келесі қабатты 45...90о 
бұру арқылы таңу жолымен жүзеге асырылады. Бұл ретте қалаудың тігістері 
бөлшектердің мөлшері 0,2 мм-ден кем ұсақ ұнтақталған периклаз ұнтағымен 
толтырылады. Қосылатын немесе бүйірлі түптің конструкциясын пайдаланған 
кезде сақиналы тігіс шайыр байламына периклаз немесе доломит массасымен 
толтырылады және периклазошпинелидті кірпіштің үш қатарымен жабылады. 

Төменгі бөліктің жұмыс қабаты, кейбір жағдайларда және әсіресе 
глукодон конвертерлерінде, қабырғалардың жұмыс қабаты сияқты отқа 
төзімді заттардан жасалуы мүмкін (шайыр немесе пек байламындағы отқа 
төзімді заттар). 

Оттегі конвертерлер індегі отқа төзімді кірпіштің тозуы күрделі 
сипатқа ие және отқа төзімді заттардың сапасына ғана емес, сонымен қатар 
балқыту технологиясына да байланысты, ал негізгі фактор газ-қож металл 
эмульсиясының әсері болып табылады, бұл төсемнің орта және жоғарғы 
бөліктерінің ең қарқынды тозуымен расталады. Төсемнің тозуының жалпы 
сипаты науқан соңында оның жұмыс бетінің топографиясымен толық 
көрінеді. 

Төсемнің тозуын талдау оның ең көп тозуға ұшырайтын бөліктерін 
анықтауға мүмкіндік береді. Қаптау агрессивті қождардың, жоғары 
температураның және газ-қож металл эмульсиясының қарқынды араласуының 
бір мезгілде әсер етуіне байланысты қож белдеуі аймағында ең қарқынды 
түрде бұзылады. Осы аймақтың көлденең қимасында цапф ауданында және 
шихта материалдарын үю жағынан шегендеу барынша тозуға ұшырайтынын 
атап өткен жөн. Жұмыс көлемінің бүкіл беті бойынша шегендеудің тозу 
қарқындылығына балқытуды шығару процесінде пайда болатын қож 
гарнисажы үлкен әсер етеді. Қаптау бетінде қатып қалған қож қыртысының 
болуы темір мен кремний оксидтерінің жоғары концентрациясы бар ең 
агрессивті бастапқы қождардың әсерін жұмсартуға көмектеседі. 

Конвертердің жұмыс кеңістігінің көлемімен салыстырғанда балқыманың аз 
мөлшері металды, содан кейін қожды ағызу процесінде төсеніштің едәуір бөлігі, 
балқытылған деңгейден жоғары, қожбен жанаспайды және қож гарнисажының 
болмауына әкеледі. Сондықтан, үрлеудің басында осы учаскелердегі 
төсеніштердің тозуы ең қарқынды жүреді. Шихтаны үю жағынан шегендеудің 
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жоғары тозуы шегендеудің өзінің механикалық бұзылуына, сондай-ақ металл 
сынықтарын жүктеу процесінде қож гарнисажының бұзылуына байланысты. 

Құрылғының төсенішінің төменгі бөлігі, атап айтқанда, түбі әлдеқайда 
аз дәрежеде тозады, өйткені үрлеу кезінде ол іс жүзінде қожбен жанаспайды, 
ал металдың отқа төзімді заттарға деструктивті әсері қожға қарағанда 
әлдеқайда аз. 

Төменгі үрлемелі конвертерлерді қаптамалау үшін пайдаланылатын 
отқа төзімділерге жоғарғы үрлемелі конвертерлерді қаптамалау сияқты 
талаптар қойылады. Олар жоғары жылу кедергісіне, жеткілікті жоғары 
тығыздыққа ие болуы керек; олар сұйық қож пен металдың агрессивті 
әсеріне, сондай-ақ жоғары температуралы газ атмосферасына төзімді болуы 
керек. Сонымен қатар, әдеби мәліметтерге сәйкес, Ку-БОП ірі 
конвертерлеріндегі отқа төзімділіктің жоғары болуы керек, өйткені 
Конвертер төсеніштері мен тіректері инертті газды үрлеу салдарынан күрт 
салқындату әсерін сезінеді. 

Жоғарғы үрлегіші бар конвертерлер ден түбегейлі айырмашылық 
төменгі үрлегіштің ауыстырылатын түбі болып табылады, ал оның диаметрі, 
әдетте, конвертердің диаметрінен аз, бұл арнайы өтпелі бөлікті қажет етеді. 
Мысалы, «Gary» зауытының (АҚШ) Ку–БОП конвертерінің 200 тоннасында 
төменгі конус деп аталатын арнайы өтпелі аймақ арқылы ауыстырылатын 
түбімен үйлесетін цилиндрлік бөлік бар. Осы ерекшеліктерді қоспағанда, 
төменгі конвертер төсенішінің дизайны жоғарғы соққы конвертерінің 
төсенішіне ұқсас. 

Төменгі соққы конвертерінде қабырғалар мен төменгі конустың жұмыс 
қабаты смолодоломитомагнезит кірпішінен, мойынның жоғарғы бөлігі 
хромомагнезиттен (периклазошпинелид) жасалған. Конусқа іргелес 
арматуралық қабат хромомагнезиттен жасалған. Қаптау қабырғаларының 
тұрақтылығы әдетте 1000...1100 балқытуды құрайды, бұл жоғарғы үрлеуі бар 
конвертерлер ге қарағанда біршама төмен. Фурмалар орнатылған 
конвертердің ауыстырмалы түбінің қаптамасы неғұрлым қарқынды тозуға 
ұшырайды. Ауыстырылатын түбінің құрылымы мен отқа төзімділігі жоғары 
беріктікті ғана емес, оларды тез ауыстыруды да қамтамасыз етуі керек.  

Конвертерлер де техникалық оттегін қолдану төсеніш қызметінің 
бірқатар ерекшеліктерін тудырды. Оттегі конвертерлер інің отқа төзімділігі 
жұмыс істейтін ауыр жағдайлар ваннаның қарқынды араластырылуымен, 
конвертердің қисаюы мен айналуы кезінде пайда болатын инерциялық 
күштермен, жүктелген сынықтардан механикалық зақымданумен, процестің 
жоғары температурасымен және олардың күрт өзгеруімен анықталады. 
Сонымен қатар, отқа төзімді заттар қождың агрессивті әсеріне төтеп беруі 
керек. 

Конвертерлер ді төсеу үшін қолданылатын отқа төзімді заттарды екі 
түрге бөлуге болады: күйдірілген (магнезит, магнезитохромит және т.б.) және 
күйдірілмеген (шайыр-доломит, шайыр-магнезит және т. б.). 

Конвертерлердің төсемі әдетте үш қабаттан тұрады: жұмыс, аралық 
және арматура. 
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жоғары тозуы шегендеудің өзінің механикалық бұзылуына, сондай-ақ металл 
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тұрақтылығы әдетте 1000...1100 балқытуды құрайды, бұл жоғарғы үрлеуі бар 
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беріктікті ғана емес, оларды тез ауыстыруды да қамтамасыз етуі керек.  
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Сонымен қатар, отқа төзімді заттар қождың агрессивті әсеріне төтеп беруі 
керек. 

Конвертерлер ді төсеу үшін қолданылатын отқа төзімді заттарды екі 
түрге бөлуге болады: күйдірілген (магнезит, магнезитохромит және т.б.) және 
күйдірілмеген (шайыр-доломит, шайыр-магнезит және т. б.). 
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Оттегі конвертерлер інің төсеніштерінің жұмыс жағдайлары ауыр, ал 
ең қиын жағдайларда конвертердің цилиндрлік бөлігінің төсемі, әсіресе қож 
белдеуі деп аталады. Бұл аймақта төсеніш ваннаның бетіне оттегі ағынының 
әсерінен пайда болатын қож-металл эмульсиямен байланысады.  

Қождың қаптауға деструктивті әсер ету механизмі оксидтердің (FeO, 
SiO2 және т.б.) қождан кірпіштің беткі қабаттарына көшуімен байланысты, 
бұл бір жағынан отқа төзімді компоненттермен оңай балқитын 
қосылыстардың пайда болуына әкеледі, екінші жағынан, кірпіштің беткі 
қабаттарының тозуын және ондағы әртүрлі физикалық қасиеттері бар 
аймақтардың пайда болуын анықтайды, бұл кірпіштің температурасының 
күрт өзгеруімен кірпіштің жарылуына (пиллинг) ықпал етеді. 

Шайырмен байланысқан немесе шайырмен сіңдірілген отқа төзімді 
заттардың тозу механизмі ерекше сипатқа ие және негізінен реакциялар 
бойынша көміртекті қабаттардың тотығуымен анықталады: 

 
(FeO) + Cтв = {CO} + Feж 

 
{O} + Cтв = {CO} 

 
[C]ТВ + z{O2} = x{CO} + y{CO2} 

 
Қаптаманың төзімділігіне әсер ететін факторлар. 
Қаптаманың төзімділігі, әдетте, бір күрделі жөндеуден екіншісіне дейін 

жүзу санымен өлшенеді. Бетін жүйелі түрде бұрамай жұмыс жасағанда, 
қаптаманың төзімділігі 1000 балқымаға дейін жетеді. 

Қаптама қызметіне бірқатар факторлар әсер етеді, бұл оның тозуымен 
күресудің тиісті шараларын анықтайды: 

1. Отқа төзімді заттардың түрі, олардың сапасы, төсеу әдісі. 
Шайырмен байланысқан отқа төзімді заттардың сапасы бастапқы 

шикізаттың құрамына байланысты. Сонымен, доломиттің құрамында Fe2O3, 
Al2O3, SiO2 және жоғары MgO болуы керек. Бірқатар елдерде табиғи 
доломитке теңіз суынан алынған таза MgO оксиді қосылады.  

2. Қождағы SiO2 мөлшері Кремнеземнің қалауға агрессивті әсерін 
азайту мақсатында сусымалы материалдардағы шойын мен кремний 
тотығындағы кремнийдің құрамын төмендету, сондай-ақ әктің еруін және 
белсенді негізгі қождың түзілуін барынша жеделдету маңызды. 

3. Қожды MgO-мен байыту (белгілі бір шекке дейін), бұл массаның 
тасымалдану жағдайларының өзгеруіне байланысты (қождағы магнезияның 
ерігіштік шегіне жақындау) оның отқа төзімді заттардан қожға өтуін 
қиындатады. 

4. Қождағы FeO мөлшері. Қождың темір оксидтері төсеніште екі 
жолмен әрекет етеді: бір жағынан, FeO шлагын байыту әктің еруін тездетеді 
және кремнийдің зиянды әсерін азайтады, екінші жағынан, оксидтің отқа енуі 
олардың тозуына ықпал етеді. Сондықтан қождың тотығуы өндіріс 
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жағдайына және қолданылатын отқа төзімді түріне байланысты оңтайлы 
болуы керек. 

5. Плавик шпатының әсері. Плавик шпатының әрекеті темір 
оксидтеріне ұқсас. Әк ерітуді жеделдете отырып, CaF2 кремнеземнің зиянды 
әсерін тежейді. Сонымен қатар, гидроторлы шпат доломит пен магнезитті 
өздігінен ерітуі мүмкін, сондықтан оны тұтыну оңтайлы болуы керек.  

6. Балқыту арасындағы температураның ауытқуы және үрлеудің 
температуралық режимі. Металл қызып кеткенде және шығатын газдардың 
жоғары температурасында қаптаманы бұзу процесі едәуір жеделдейді. 

Торкреттеу. Қаптаманың беріктігін арттыру үшін әртүрлі торкретинг 
түрлері қолданылады. Бұл операцияның мәні - отқа төзімді массаны ыстық 
қаптаманың бетіне жағу. Торкретмассаның құрамы және оларды қолдану 
әдістері әртүрлі болады.  

Отқа төзімді ұнтақ (әк, доломит, магнезит) отынмен (кокс, пропан) 
және оттегімен қоспада төсеуге берілетін алау торкреттеу әсіресе тиімді. 
Жанып жатқан отын алауындағы отқа төзімді бөлшектер жұмсарады және 
ыстық төсемге жақсы жабысады. Болаттың массасы   2 кг/т болған кезде 
төсеніштің тұрақтылығы екі немесе одан да көп есе артады. Сонымен қатар, 
тұрақты (1-2 балқыту арқылы) торкреттеу конвертердің жұмысын 
айтарлықтай төмендетеді.  

Қож үрлеу. Төсемнің беріктігін арттыру үшін соңғы жылдары оттегі 
конвертеріндегі қожды үрлеу әдісі үлкен танымалдылыққа ие болды, ол 
жоғары қысымды азотты конвертердің жоғарғы оттегі немесе қосалқы 
фурмалары арқылы үрлеуден тұрады. Қож оны жабады, салқындатады, 
қатайтады және берік қорғаныс қабатын жасайды, бұл отқа төзімді тозу 
жылдамдығын төмендетуге, қондырғының пайдалану дайындығын арттыруға 
және пайдалану шығындарын азайтуға көмектеседі. Процесс болаттың толық 
шығарылуымен, конвертерде тек қож қалған кезде, сондай-ақ конвертерде 
болат пен қож болған кезде жүзеге асырылады. Екі жағдайда да үрлеу 
режимдері бірдей емес және бүйірлік тақта пайда болатын әр түрлі аймақ. 

Қожды үрлеу технологиясы келесі кезеңдерді қарастырады: 
- оны кондициялау үшін қоспаларды (көмір, әктас, доломит) енгізу 

қажеттілігін бағалау мақсатында қождың жай-күйін көзбен шолып бақылау; 
- үрлеу кезінде ерекше назар аударуды талап ететін аймақтарды 

анықтау мақсатында конвертердің қаптамасының жай-күйін көзбен шолып 
бақылау; 

- қаптаманың жүктеу және шығару учаскелеріне жабын жағуға 
арналған конвертерді шайқау; 

- оттегі фурмасын берілген позицияға түсіру және азотпен үрлеуді 
бастау (азот шығыны осы фурма үшін есептелген оттегі шығынына ұқсас). 
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қажеттілігін бағалау мақсатында қождың жай-күйін көзбен шолып бақылау; 
- үрлеу кезінде ерекше назар аударуды талап ететін аймақтарды 

анықтау мақсатында конвертердің қаптамасының жай-күйін көзбен шолып 
бақылау; 

- қаптаманың жүктеу және шығару учаскелеріне жабын жағуға 
арналған конвертерді шайқау; 

- оттегі фурмасын берілген позицияға түсіру және азотпен үрлеуді 
бастау (азот шығыны осы фурма үшін есептелген оттегі шығынына ұқсас). 
 
 
 
 

  

2.3-тарау. Сусымалы материалдарды конвертерге беруге арналған 
жабдық 

 
Материалдарды конвертерге салу жүйесі материалдардың жедел қорын 

сақтауды қамтамасыз етуі тиіс: материалдардың порцияларын белгілі бір 
уақытта және белгілі бір ретпен үрлеуді тоқтатпай жинау, мөлшерлеу және 
жүктеу; жүктеу бағдарламасын жылдам өзгерту мүмкіндігі; барлық 
орындалатын процестерді автоматтандыру; цех атмосферасына және газ 
шығару трактісіне шаңның аз бөлінуі.  

 
2.9-сурет - 100-130-т конвертері бар цехта сусымалы материалдарды 

жүктеу жүйелері 
 

Жүктеу жүйелері құрылғымен, жеке элементтердің саны мен 
орналасуымен ерекшеленеді, бір және екі жақты, жеке және екі конвертер 
үшін ортақ, аралық бункерлері бар және оларсыз. Отандық шеберханаларда 
олар екі конвертерге ортақ шығыс бункерлері бар жүйелерді пайдаланбайды, 
өйткені олар конвертерлердің тәуелсіздігін қамтамасыз етпейді және 
сенімділігі төмен. Материалдарды аралық бункерлерсіз конвертерге тікелей 
таразы-мөлшерлегіштерден тиейтін жүйелер де қолданылмайды, өйткені 
соңғылары бұл жағдайда үлкен көлемге ие болуы тиіс, бұл өлшеу дәлдігін 
азайтады. 100-130-т конвертерлер ге арналған цехтың жобасында бір жақты 
жүктеу жүйесі қарастырылған, оның ішінде әк үшін екі шығыс бункері және 
балқытқыш шпат пен темір кені үшін біреуі бар (2.9-сурет).  

Шихта бөлімшесінен сусымалы материалдарды 8 таспалы конвейермен 
береді және жылжымалы реверсивті конвейердің көмегімен 6 Шығыс 
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бункеріне түсіреді 7. Шығыс бункерлерінен әк 4 таспалы қоректендіргішпен, 
ал басқа материалдарды 5 электровибрациялық қоректендіргішпен 3 таразы-
мөлшерлегішке, одан әрі көлденең таспалы конвейермен 9 аралық бункерге 2 
және одан жылжымалы көлбеу эструс бойынша 1 конвертерге беріледі.   

Одан әрі пайдалану тәжірибесі негізінде сусымалы жүктерді жүктеу 
жүйелері бірінші кезекте шығыс бункерлерінің саны мен сыйымдылығын 
арттыру; көлбеу эструстар бойынша материалдардың өздігінен қозғалуын 
қамтамасыз ету; таразы-мөлшерлегіштердің санын ұлғайту және олардың 
жүк көтергіштігін азайту есебінен өлшеу дәлдігін арттыруға және оның 
ұзақтығын қысқартуға мүмкіндік берді; әк ұсақтарын елеу жүйесін енгізу; 
шаң бөлуді азайтқан жабық құбырлы ағындарды қолдану; ағындарды газ 
шығаратын трактымен герметикалық қосу және газ шығаратын трактіні 
герметикалауға арналған жүйенің өнімділігі мен тиімділігін және оның 
сенімділігін арттыратын жүктеу жүйелері. Жаңа шеберханалар үшін 350 
тонна конвертері бар шеберхана үшін конвертерге және ферроқорытпаларға 
құйылған құйғыштарды болат құю шелегіне біріктірілген жүктеу жүйесіне 
ұқсас жүктеу жүйесін ұсынуға болады. 
 Жүктеу жүйесі екі жақты - 2 конвертердің екі жағында бірдей жүктеу 
сызықтары бар, олардың әрқайсысы 4 жүктеу эструсын, 6 аралық бункерді 
және олармен байланысты 11 шығыс бункерлерінің тобын және басқа 
жабдықты қамтиды. Сусымалы материалдарды конвертерге және 
ферроқорытпаларға (Ф) шөмішке жүктеу жүйесінің схемасы (2.10-сурет). 
Әрбір конвертерге он шығыс бункері қарастырылған: Ә әк үшін төрт бункер, 
П плавик шпаты үшін екеуі және А агломераты, Т темір кені және К коксы 
үшін бір-бірден көзделген. Бункерлер 700 т әк, 600 т балқытқыш шпат, 1050 т 
кен, 1200 т агломерат және шекемтас, 1150 т әктас және 5 т кокс сақтауға 
есептелген. Әрбір бір немесе екі шығыс бункерлері бункердің көлемі 6 м3 
жеке таразы-мөлшерлегіштермен және 0,5-5 т өлшеу шектерімен 
жабдықталған [32].  
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мөлшерлегішке, одан әрі көлденең таспалы конвейермен 9 аралық бункерге 2 
және одан жылжымалы көлбеу эструс бойынша 1 конвертерге беріледі.   

Одан әрі пайдалану тәжірибесі негізінде сусымалы жүктерді жүктеу 
жүйелері бірінші кезекте шығыс бункерлерінің саны мен сыйымдылығын 
арттыру; көлбеу эструстар бойынша материалдардың өздігінен қозғалуын 
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жүк көтергіштігін азайту есебінен өлшеу дәлдігін арттыруға және оның 
ұзақтығын қысқартуға мүмкіндік берді; әк ұсақтарын елеу жүйесін енгізу; 
шаң бөлуді азайтқан жабық құбырлы ағындарды қолдану; ағындарды газ 
шығаратын трактымен герметикалық қосу және газ шығаратын трактіні 
герметикалауға арналған жүйенің өнімділігі мен тиімділігін және оның 
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тонна конвертері бар шеберхана үшін конвертерге және ферроқорытпаларға 
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 Жүктеу жүйесі екі жақты - 2 конвертердің екі жағында бірдей жүктеу 
сызықтары бар, олардың әрқайсысы 4 жүктеу эструсын, 6 аралық бункерді 
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жабдықты қамтиды. Сусымалы материалдарды конвертерге және 
ферроқорытпаларға (Ф) шөмішке жүктеу жүйесінің схемасы (2.10-сурет). 
Әрбір конвертерге он шығыс бункері қарастырылған: Ә әк үшін төрт бункер, 
П плавик шпаты үшін екеуі және А агломераты, Т темір кені және К коксы 
үшін бір-бірден көзделген. Бункерлер 700 т әк, 600 т балқытқыш шпат, 1050 т 
кен, 1200 т агломерат және шекемтас, 1150 т әктас және 5 т кокс сақтауға 
есептелген. Әрбір бір немесе екі шығыс бункерлері бункердің көлемі 6 м3 
жеке таразы-мөлшерлегіштермен және 0,5-5 т өлшеу шектерімен 
жабдықталған [32].  
 

  

 
 
2.10-сурет - Сусымалы материалдарды конвертерге және ферроқорытпаларға 

(Ф) шөмішке жүктеу жүйесінің схемасы  
 

Сусымалы заттарды жүктеу жүйесі келесідей жұмыс істейді. 
Материалдар 11 шығыс бункерлеріне екі 12 таспалы конвейермен жеткізіліп, 
бункерлерге жылжымалы автоматты түсіргіш арбалармен түсіріледі. Шығыс 
бункерлерінен әк электровибрациялық електердің көмегімен 9, ал қалған 
материалдар электровибрациялық қоректендіргіштердің көмегімен 10 тиісті 
таразы-мөлшерлегіштерге 8, ал олардан құбырлы эструстар арқылы 
бекітпелерді ашу жолымен 7 аралық бункерлерге 6 беріледі. Мұнда жиналған 
заряд 5 түтікшелі эструстар арқылы 4 конвертерге жүктеледі; 5 шұңқырлары 
газ шығаратын жолды герметизациялайтын кесу құрылғысымен 
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жабдықталған. Электровибрациялық дауылдарда әктің ұсақ бөлшектері 
сорылады, ол құбырлы эструстар арқылы 13 діріл конвейеріне түседі, оны 14 
құрастыру бункеріне тасымалдайды. Әрі қарай, әктің ұсақ бөлшектері болат 
құю шөмішіне (22 таразы-диспенсер арқылы) немесе цехтан шығару үшін 26 
арнайы контейнерлерге жіберіледі. Жүктеу жүйесінде 21 реверсивті конвейер 
орнатылған, ол бір конвертердің таразы-мөлшерлегіштерінің астынан екінші 
6 аралық бункерге тоқтаған жағдайда әк тасымалдауға мүмкіндік береді. 8 
таразы-мөлшерлегіштер мен электр діріл қоректендіргіштер немесе 5 немесе 
10 күркелер арасында шаң тазалағыштар орнатылған, олар төменнен 
желдеткіштер беретін ауа кіретін, газды тазарту жүйесіне шаң алып келетін 
камера болып табылады. Шаңды кетіргіштердің болуы материалдарды әрі 
қарай тасымалдау кезінде шаңның бөлінуіне жол бермейді, мөлшерлеу 
дәлдігін арттырады, конвертерден шығатын газдармен шаңды азайтады. 
Жүктеу жүйесі автоматты түрде басқарылады. 
 

2.4-тарау. Конвертердің жылулық жұмысы 
 

Болат балқыту агрегаттарының энергетикасы (конвертерлер). 
Процестің жылуы. Процестің өту мүмкіндігі. Жылу шығыны, жылуды 
пайдалану. Кіріс және жылу шығыны. Ішкі жылу көздері. Балқытудың 
материалдық және жылу балансын есептеу ерекшеліктері. 

Оттегі-конвертер процесінде жылу көзі сұйық шойынның энтальпиясы 
және тотықтырғыштың зарядты материалдар элементтерімен химиялық 
әрекеттесуі нәтижесінде пайда болатын жылу болып табылады. 

Оттегі конвертері жылу жабдықтары ретінде жылу генераторларының 
пештеріне жатады. Бұл металды белгіленген шығару температурасына дейін 
қыздыру үшін қажетті жылудың негізгі мөлшерін бөлу және барлық жылу 
шығынын өтеу негізінен конвертердің металл ваннасының көлемінде тікелей 
химиялық жылуды бөлу арқылы жүзеге асырылады. 

Конвертердің жылу энергиясын сипаттайтын жалпы теңдеу келесі 
түрде ұсынылуы мүмкін 

 
НЖ + QЭКЗ = НТ + НУ.Г.+ qn ·,                                (2.10) 

 
мұндағы  НЖ - сәйкесінше сұйық шойынның, металдың, қождың және 

шығатын газдардың энтальпиясы;  
QЭКЗ – экзотермиялық реакциялардың жылуы;  
НТ– металл мен қождың энтальпиясы;  
 - балқыту кезеңінің ұзақтығы; 
НУ.Г. – шығатын газдардың энтальпиясы;  
qn – жылу ысырабының барлық түрлері. 
Оттегі конвертерінің жылуының жалпы жоғалуын жеке 

компоненттердің қосындысы ретінде жазуға болады, яғни: 
 

qn = q1 + q2 + q3 + q4,                                           (2.11) 



105  
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әрекеттесуі нәтижесінде пайда болатын жылу болып табылады. 

Оттегі конвертері жылу жабдықтары ретінде жылу генераторларының 
пештеріне жатады. Бұл металды белгіленген шығару температурасына дейін 
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Конвертердің жылу энергиясын сипаттайтын жалпы теңдеу келесі 
түрде ұсынылуы мүмкін 

 
НЖ + QЭКЗ = НТ + НУ.Г.+ qn ·,                                (2.10) 

 
мұндағы  НЖ - сәйкесінше сұйық шойынның, металдың, қождың және 

шығатын газдардың энтальпиясы;  
QЭКЗ – экзотермиялық реакциялардың жылуы;  
НТ– металл мен қождың энтальпиясы;  
 - балқыту кезеңінің ұзақтығы; 
НУ.Г. – шығатын газдардың энтальпиясы;  
qn – жылу ысырабының барлық түрлері. 
Оттегі конвертерінің жылуының жалпы жоғалуын жеке 

компоненттердің қосындысы ретінде жазуға болады, яғни: 
 

qn = q1 + q2 + q3 + q4,                                           (2.11) 
  

 
мұндағы q1– фурманы салқындататын сумен жылу шығыны;  
q2 – агрегат корпусы арқылы қоршаған ортаға бірдей;  
q3 – үрлеу процесінде қаптаманы жылытуға арналған жылу 

шығындары;  
q4 –  конвертердің мойны арқылы жылу шығыны. 
Жалпы алғанда, жылу ысыраптарының мөлшері көптеген факторларға 

байланысты, олардың негізгілері: қондырғының сыйымдылығы және оның 
геометриялық профилі, балқыту циклінің ұзақтығы, төсеу өндірісінің (тозу) 
дәрежесі, фурманың өлшемдері және т. б. Әр компоненттің тиісті талдауы осы 
шығындардың мөлшерін анықтауға мүмкіндік береді. 

Конвертер ваннасы үрлеу аймағында жылу шығару есебінен ғана 
қыздырылады, оның қарқындылығы негізінен тотықтырғыштың берілу 
жылдамдығына және шойынның құрамына байланысты болады 
 

t  = to + (q · I / M · C) d ,                          (2.12) 
 

мұндағы t және tо –үрлеудің нақты сәтіндегі ваннаның температурасы 
және тиісінше ваннаның бастапқы температурасы, ОС;  

М – балқыманың массасы, кг;  
С –  металдың жылу сыйымдылығы, Дж/(кг * К);  
q– масса бірлігіне балқытылған элементтердің тотығуы кезінде 

бөлінетін жылу мөлшері Q2, Дж/кг;  
I – жеткізілетін оттегінің мөлшері, кг/с. 
Жалпы алғанда, балқытудың температуралық режимі үрлеу 

қарқындылығына, шойынның құрамына және оның температурасына, 
сондай-ақ қож түзетін материалдар мен салқындатқыштардың мөлшеріне, 
түріне және себу тәртібіне байланысты. 

Процестің оңтайлы барысын, берілген температураға шығуды және 
металдың химиялық құрамын қамтамасыз ететін бастапқы материалдардың 
(шойын, металл сынықтары, қож түзетін заттар және т.б.) саны мен 
сапасының температуралық режиммен теңгерімді үйлесуі – балқытудың 
материалдық және жылу балансының дұрыс есептелуінің көрінісі. 

Оттегі конвертер балқытуды жүргізудің заманауи тәжірибесі. Сонымен 
бірге, оның дамуының үш бағыты байқалады: 

 - АМТ АҚ-да (АрселорМиттал Теміртау) кез келген құрамдағы, бірақ 
басым түрде алдыңғы және аз фосфорлы шойындарды жоғарыдан 
техникалық таза оттегімен немесе ұнтақ тәрізді әк қоспасында оттегімен 
үрлеу арқылы қайта өңдеу;  

- кез келген құрамдағы, бірақ негізінен фосфорлы шойындарды 
төменнен техникалық таза оттегімен үрлеп, фурмаларды сұйық немесе газ 
тәрізді көмірсутектермен қорғаумен қайта өңдеу); 

-жоғарғы және төменгі соққылармен біріктірілген оттегі-конвертер 
процестері.   
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Оттегі конвертерлер інің жылу жұмысы Үрлеу кезінде ваннаның 
температурасымен анықталады. Реакциялық аймақтың шегінен тыс, әсіресе 
бастапқы, үрлеу барысында температураның елеулі градиенттері 
анықталмайды, металл ваннаның қалған көлемі, әдетте, салқындатқыштар 
мен қож түзетін қатты қоспалардың сұйық ваннаға түсуінен кейінгі сәттерді 
қоспағанда, айтарлықтай жергілікті қызып кетулер немесе тоңазымалар 
болмайды. Әдетте термопаралармен өлшенеді, ваннаның температурасы 
орташа болып белгіленеді. 

Балқытудың негізгі бөлігіндегі сынықтардың нақты балқу жылдамдығы 
теңдеумен сипатталады 

лγ )]Т(ТС [q /)Т(Tα
dτ
dx

начликвлскрликвв ,                (2.13) 

 
мұндағы α – сұйық ваннадағы жылу алмасу коэффициенті, Вт/(м2·К);  
Тликв – температура ликвидус, К;  
qжас –  жасырын балқу жылуы, Дж / кг;  
Сл – сынықтың жылу сыйымдылығы, Дж·(кг * К);  
Тбас– сынықтың бастапқы температурасы, К;  
γл– сынықтың тығыздығы, кг/м3. 
Ваннаның (Тв)  температурасы сынықтардың саны мен сапасымен 

анықталады, яғни оны тұтынудың артуы балқыту кезінде  Тв-ның 
айтарлықтай төмендеуіне әкеледі, бұл конвертерлер ді төсеу 
тұрақтылығының жеткілікті жоғары деңгейін анықтайды. 

Металл сынықтарының сапасы, оны үйіп тастаудың реттілігі мен уақыты 
қоспалардың жану жылдамдығын, үрлеу барысын (тыныш немесе 
шығарындылармен) және оның ұзақтығын процестің температуралық режиміне 
әсер ету арқылы анықтайды. Бұталардың қалыңдығы 10 мм-ге дейін, массасы 
0,5...1,0 т/м3 және нақты беті ~50...60 м2/т тез қызады және қондырғының 
ваннасында ериді. Оның бір бөлігі шойынды құю кезінде ериді, ол ауыр 
салмақты сынықтарды (мысалы, қаңылтырларды кесу) кесек ірілігі 350...400 мм-
ге дейін, сусымалы массасы 3,5 т/м3-ден астам және меншікті беті 3 м2/т-дан 
аспайтын жүктеу кезінде орын алмайды. 

Гидродинамика тұрғысынан сынықтың балқу жылдамдығы оның 
балқымамен әрекеттесуінің белсенді бетінің ауданына тура пропорционал, 
оны келесі формулалар бойынша анықтауға болады: 

- тікбұрышты қиманың сынықтары үшін және оған жақын 
 

F = 0,256·[(1/δ) + (1/в)] + 2·δ·в;                              (2.14) 
 

- дөңгелек қималы сынықтар және оған жақын сынықтар үшін: 
 

F = (0,51/α) + (πd2/2),                                        (2.15) 
 

мұндағы δ – сынықтың қалыңдығы, мм;  
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мұндағы δ – сынықтың қалыңдығы, мм;  

  

в – сынықтың ені, мм;  
α – дөңгелек қиманың сынық бөлігінің диаметрі. 
Жеңіл салмақты тез еріту үрлеудің бастапқы кезеңінде металл 

балқытудың салқындату әсерінің күрт артуына әкеледі. 
Жеңіл сынықтардың құрамында тот пен ластану көп, бұл балқудың 

суық өтуіне әкеледі және бір қарағанда энергетикалық тұрғыдан тиімді 
болып көрінеді: температура айырмашылығы аз, сондықтан үрлеу кезінде 
жылу шығыны аз, көміртегі СО2-ге дейін тотығады. Алайда технологиялық 
кемшіліктер (металл мен қождың одан әрі шығарындыларымен қож 
фазасының қайта тотығуы, қож-металл эмульсиясының көбіктенуі және 
құйылуы, үрлеудің ұзаруы) оттегі ағынының металмен өзара әрекеттесу 
аймағында сынықтарды балқытудың жоғары жылдамдықты процесі арқылы 
күшейтіледі. 

Осыған байланысты қалыңдығы 10 мм-ден аз металл сынықтарын 
~700х1000 ММ қимасы, ұзындығы ≤1000 мм және тығыздығы 3,0...3,5 т/м3 

болатын ауыр салмақты пакеттер түрінде және қалыңдығы 10-нан 300...400 мм-ге 
дейін және ұзындығы 500 мм болатын ауыр салмақты сынықтар түрінде пакеттеу 
және пайдалану қажет. 

Конвертерлердегі жылу шығындары өндіріс қарқынына және 
агрегаттардың сыйымдылығына байланысты кең ауқымда өзгереді (жылудың 
жиынтық кірісінің 1,5...12% және одан да көп). 

Конвертерлердегі жылу шығынын үрлеу кезеңіне (жылу шығару 
уақытына) сәйкес жіктеу ыңғайлы болып көрінеді: конвертер корпусы 
арқылы сәулелену; жылу жиналуымен байланысты; салқындатқыш фурма 
сумен. 

Осы классификациямен жылу шығынын өндірістік жағдайда есепке 
алуға болады, бұл бірқатар технологиялық және экономикалық мәселелерді 
шешуде маңызды емес. Атап айтқанда, үрлеу кезінде төсенішті жылытуға 
арналған жылу шығындарын бағалау кезінде балқытуға арналған зарядты 
алдын-ала есептеу тиімділігі едәуір артады.  

Қаптау арқылы сәулеленудің жылу шығыны салыстырмалы түрде аз 
және конвертер компаниясының барысында өсіп, балқытудың жалпы жылу 
кірісінің 0,4...0,7% құрайды. 

Корпус арқылы жылу шығынын азайту кезінде металл сынықтарын 
тұтынудың артуы аз, әсіресе қазіргі заманғы ауыр жүк агрегаттары үшін 
(2,0...2,5 кг/т болат), бірақ оларды елемеуге болмайды. 

Осылайша, конвертер корпусы арқылы жылу шығынын азайту 
жолдары қондырғының сыйымдылығын, үрлеу қарқындылығын, кірпіштің 
қалыңдығын, жылу экрандарын орнатуды және қаптаманың жылу 
оқшаулауын арттырудан тұрады. 

Конвертердің мойны арқылы сәулелену арқылы жылу шығыны 
олардың маңыздылығын төмендету және бағалау жолдарын нақты зерттеу 
үшін талданады. Негізінде, оларды радиация қондырғының жұмыс 
кеңістігінің бүйір қабырғаларынан тікелей және шағылысқан кезде 
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қабырғалардағы тесіктер арқылы сәулеленуді есептеу әдісімен бағалауға 
болады: 
 
                                                  Q = φC0 (Тп / 100)4 · Fотв · τ,                         (2.16) 

 
мұндағы е C0– мүлдем қара дененің сәулелену коэффициенті,  

Вт/(м2·К4);  
Тп– жұмыс кеңістігіндегі температура, К;  
Fотв – тесіктің меншікті ауданы, м2 / т;  
φ–тесік диафрагмасының коэффициенті (бірлікке жақын);  
τ –  сәулеленудің ұзақтығы, с. 
Жалпы цикл ұзақтығы – 35 минут кезінде конвертердің мойны арқылы 

сәулелену арқылы жылу шығыны жалпы жылу кірісінің 1,1...1,4% құрайды 
және конвертер сыйымдылығының ұлғаюымен азаяды. 

Қазіргі заманғы конвертерлер  үшін бұл шығындарды 2 есе азайту 
кезінде сынықтарды тұтынудың артуы 6...7 кг/т болатты құрауы мүмкін. 
Шығындарды азайту конвертердің мойын диаметрінің едәуір төмендеуімен 
қамтамасыз етіледі. Бұл ретте агрегаттардың жұмыс кеңістігіне ауаның 
эжекциясын бір мезгілде әлсіретеді, болаттың сапасын арттырады (құрамы 
[N] аз болатты алуға ықпал етеді), бірақ конвертерге қызмет көрсетуді, 
металл сынықтарын үюді қиындатады және оның жоғарғы бөлігінің 
шегендеу тұрақтылығын төмендетеді. Қарама-қарсы факторларды ескере 
отырып, жобалаушыларды  dг = 0,33·G0,4 қатынасын салыстырмалы түрде 
қатаң сақтауға әкелді 

(мұндағы G – агрегаттың сыйымдылығы, т; dг –мойнының диаметрі, м). 
Үрлеу кезеңіндегі жылу шығыны шамамен үрлеу кезінде металл 

ваннадан алынған жылу мөлшеріне тең болуы мүмкін. Олар жылу 
шығынынан мойын арқылы және агрегаттардың жұмыс кеңістігінде ауаның 
еркін конвекциясы кезінде түзіледі. 
                                 
                          Qк = αк·ΔT·F·τ, (2.17) 

 
мұндағы Qк– конвекциямен жылу шығындары, кДж / т;  
αк – конвекциямен жылу беру коэффициенті, Вт/м2;  
ΔT – қаптама беті мен жұмыс кеңістігіне кіретін ауа температурасының 

айырмасы, К;  
F - қаптамалау бетінің меншікті ауданы, м2/т; 
τ– астардың ауамен жанасу ұзақтығы, с. 
Конвекциялардың жылу шығыны конвертердің мойны арқылы 

сәулеленудің жылу жоғалту шамасына жақын (жылудың жалпы 
кіруінің~1,1...1,4%). 

Жоғарыда айтылғандардан аралық кезеңдегі жылу шығынын азайтудың 
маңыздылығы айқын. Оларды азайту жолдары жүктеу-қосалқы 
операциялардың ұзақтығын қысқарту, конвертерлердің жұмысын үзіліссіз 
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ұйымдастыру (материалдардың болмауына байланысты), торкреттеуді 
пайдалану. 

Фурманы салқындататын сумен жылу шығыны мынадай формула 
бойынша анықталуы мүмкін: кДж / т: 
 
                                                Q = Cp·ΔT·gв·τпрод ,                                           (2.18) 
 

мұндағы  Cp– судың жылу сыйымдылығы, кДж·(кг * К);  
ΔT– фурмалық құрылғының шығысы мен кіреберісіндегі температура 

айырмашылығы, К; 
gв– судың меншікті шығыны, кг / (c * т). 
Материалдық және жылу балансы. Материалдық және энергетикалық 

шығындардың деңгейі мен құрылымы процестің технологиясы мен 
техникасының жай-күйін сипаттайды, оларды талдау конверсиялық 
процестердің (жоғарғы, төменгі және аралас үрлеу) материалдық және жылу 
баланстарының өзара анықталғанына назар аудара отырып, резервтерді 
ашуға, оларды жүзеге асырудың ықтимал жолдарын анықтауға мүмкіндік 
береді. 

Кәдімгі шойын жоғарыдан үрленген кезде оттегі жылу мөлшерін 
шығарады, ол 1850...1900 °C дейін салқындатқыштарды қолданбай процестің 
соңына дейін ваннаны жылытуға мүмкіндік береді.  
 
2.2-кесте - 100 кг металл шихтаға балқытудың материалдық балансы 
(қышқылданғанға дейін) (шойын құрамының шегі, %: 4,2 [C]; 0,75 [Si]; 0,6 
[Mn]; 0,15 [P]; 0,05 [S]болатқа tшой=1340оС)кезінде) 

 
Үрлеу соңында қалыпты температураны алу үшін (1580...1650оС) 

салқындатқыш қоспалардың негізгісі – болат сынықтары – 24...28%, 
шойынның құрамы мен температурасына байланысты металл шикіқұрам 
массасының 72...76% құрауы тиіс. Салқындатқыштың оңтайлы 

Кіріс, кг Шығыс, кг 

Сұйық шойын 74,00 
Металл сынықтары 25,10 
Миксерлік (домналық) қож және  
шойынтасушы шөміштің қаптамасы 0,46 
Металл сынықтарының ластануы 0,15  
Металл сынықтарының қағы 0,29 
Плавикті шпат 0,15 
Әк 6,30 
Конвертердің қожға өткен қаптамасы 
0,20 
Үрлемелі оттегі 6,46  

Сұйық металл 90,34 
Қож 11,44 
Газдар 7,97 
Шығатын газдардағы 
 темір оксиді 1,41 
Металдың конвертерден 
шығарындылары және 
шығарылуы  
1,00 
Королек темірі  
қождағы 0,95 
 

Барлығы: 113,11  Барлығы: 113,11 
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тұтынылуынан асып кету, әдетте, темірдің тотығу реакцияларының жылу 
үлесінің артуымен байланысты, нәтижесінде кірістілік айтарлықтай 
төмендейді. 

Қосымша салқындатқыш қоспалар (қатты тотықтырғыштар) 
қолданылады: темір кені, масштаб, агломерат, шекемтас, әктас, олардың бір 
массалық бірлігі орта есеппен Болат сынықтарының үш-төрт массалық 
бірлігін алмастырады. Осыған байланысты қатты тотықтырғышпен қосымша 
салқындату кезінде (1% дейін) сынықтардың шығыны 20...25% құрайды 
(шойын шығыны 75...80%). 

Өңделген шойынды үрлеу кезінде материалдық баланстың басқа 
баптары (2.2-кестені қараңыз) келесі шектерде өзгереді. Бірқатар 
зауыттардың әртүрлі зерттеушілері мен миксерлік бөлімшелерінің баланстық 
балқымаларының деректері бойынша конвертерге шойынмен түсетін 
миксерлік немесе домналық қождың мөлшері (миксерлік үлгідегі шөміштерді 
қолданған жағдайда) шойын массасының 0,3...1,2% - ын құрайды. 
Сынықтардың ластануы (әсіресе импортталған) кең ауқымда өзгеруі мүмкін 
(сынықтар массасының 0,5...2,0%). Айналымдағы сынықтардың ластануы аз 
және сынықтар массасының 0,5...1,5% шамасымен бағалануы мүмкін. Болат 
сынықтарындағы масштаб мөлшері де айтарлықтай өзгеруі мүмкін. Айналым 
сынықтары таза, ондағы масштаб мөлшері әдетте оның массасының 
1,0...1,5% құрайды. 

Металлургиялық кәсіпорындардың мәліметтері бойынша, балқытылған 
болаттың сортына, соңғы қождың негізділігіне, үрлеу режиміне, әк сапасына 
және балқытудың басқа да маңызды емес параметрлеріне байланысты төмен 
фосфорлы шойынды қайта өңдеу кезінде балқытқыш шпаттың шығыны 
1,5...5,0 кг/т құрайды, көбінесе 2...3 кг/т, ал әк шығыны – 60...90 кг/т. Кең 
аралықта конвертер қаптамасының тозуы өзгереді, отқа төзімділік шығыны 
1,4...5,0 кг/т болатқа жетеді. Оттекті түрлендіру практикасында үрленетін 
оттегінің нақты шығыны 45 ... 60 м3/т болатты құрауы мүмкін, көбінесе 
50...55. 

Материалдық баланстың шығыс баптары жарамды металдың шығуын 
анықтайды. Өндіріс жағдайларының ерекшеліктері мен технологияның жетілу 
дәрежесі оны, кейде өте маңызды ауытқуларды (88-ден 91% - ға дейін) 
анықтайды. Сонымен қатар, үрлеу кезінде металл мен қождың ұсақ 
тамшыларын алып тастаумен темірдің жоғалуы металл балқыту массасының 
1%-на жетеді; конвертерден шығатын газдармен шаң (түтін) түрінде, 0,8...1,5%; 
қож-металл эмульсиясының микро – көлемді конвертерінің мойны арқылы 
төгілу немесе тіпті мезгіл-мезгіл толып кету - 2%, кейде процестің ауыр 
бұзылуларымен, 5% дейін; қожға оралған металл королектері түрінде (көбінесе 
қож массасының 6...10% мөлшерінде) және темір оксидтерінде [33]. 

Конвертерде корпус, мойын арқылы, қаптаманы қыздыруға, 
салқындатқыш фурмамен сумен жылу шығыны агрегаттардың жұмысын 
нақты ұйымдастыру кезінде практика жағдайында байқалатын жылу кірісінің 
1,5...3,0% шегінде, яғни тоқтаусыз, аяқтаусыз, талдау нәтижелерін ұзақ күту 
кезеңдерінсіз шаманы құрайтынын атап өткен жөн.  
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Сынықтардың ластануы (әсіресе импортталған) кең ауқымда өзгеруі мүмкін 
(сынықтар массасының 0,5...2,0%). Айналымдағы сынықтардың ластануы аз 
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кезеңдерінсіз шаманы құрайтынын атап өткен жөн.  

  

Осылайша, қарапайым шойынның оттегі конвертеріндегі көміртек 
процестің негізгі отыны болып табылады. Сонымен, үрлеу қарқындылығы 3 
м3/(т·мин) бастап 5 м3/(т·мин) дейін болғанда конвертердің ваннасында СО – ға 
дейін тотығатын көміртектің үлесі 0,9, ал СО2-ге дейін - 0,1 құрайды. Егер 
барлық көміртегі конвертер ваннасында СО2-ге дейін тотықтырылса, оның 
тотығуынан жылудың келуі 2,4...2,6 есе артады. Айта кету керек, бұл бірқатар 
параметрлерге байланысты (үрлеу қарқындылығы, оттегі фурмасынан ағып 
жатқан динамикалық қысым, оттегі фурмасының ұшының дизайны және оның 
ванна бетінен орналасу деңгейі, саптамалардың саны және олардың тігінен 
көлбеу бұрышы). Алайда, бұл параметрлерді теңдестіру үшін, СО2-ге дейін 
максималды тотығуға қол жеткізу үшін Үрлеудің технологиялық қажеттілігінің 
бірқатар мақсаттарында әдеттегі конверсиялық балқыту технологиясы 
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2.3-кесте - 350-400 т конвертерде қышқылданғанға дейін балқытудың жылу 
балансы (100 кг өлшенген металл шихтаға)  
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Шихта қоспаларының тотығу 
жылуы 60705 34,5 Соңғы қождың физикалық 

жылуы 24955 14,2 

оның ішінде:   Бөлінетін газдардың жылуы 13840 7,9 
- С-дан СО-ға дейін тотығу 
(барлығы 90% с) 29690 16,9/49 Шихта ылғалының 

диссоциациялану жылуы 292 0,2 

- СО2-ге дейін тотығу (10% С) 10325 5,9/17 Зарядтан CaCO3 
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- тотығу Mn 2930 1,7/5 Темір түтін оксидтері 
шығаратын жылу 2215 1,2 

- тотығу P 1810 1,0/3 Темір шығаратын жылу 920 0,5 
Қождағы SiO2 және P2O5 
байланыстыру реакцияларының 
жылуы 

4990 2,8 Қож королектерінің темірі 
алып жатқан жылу 1260 0,7 

Қож темір оксидтерінің пайда 
болу жылуы 8150 4,6 Конвертердің жылу шығыны, 

оның ішінде:   

Темір түтіннің тотығу жылуы 8863 5,1 - корпус арқылы 344 0,19 
Миксерлік (домналық) қождың 
физикалық жылуы 782 0,5 - қаптамамен жылуды 

жинақтау 1915 1,07 

   фурманы сумен салқындату 436 0,24 
Жиыны: 176120 100 Жиыны: 176120 100 
Ескертпе: алымда - жылудың жалпы түсуінен %, бөлгіште - шихта қоспаларының тотығу 

жылуынан %  
 
Көміртекпен салыстырғанда балқытудың жылу балансындағы басқа 

элементтердің рөлі аз. Конвертерлерде жоғары фосфорлы шойынды қайта өңдеу 
кезінде (1,6...2,0% Р) жылу балансының құрылымы өзгереді. Шойын көміртегінің 
бір бөлігін фосформен алмастыру шойынның аз тұтынылуына және әдетте оның 



112   

температурасына байланысты мақаладан басқа барлық мақалалардың абсолютті 
өсуіне байланысты жылу кірісінің өсуіне әкеледі. Баптар фосфордың жоғары 
жылу әсерімен қожға ауысуына байланысты артады, бұл өз кезегінде көп 
мөлшерде алынады (металл зарядының массасының 20...25%). Баланстың шығыс 
бөлігінің баптары да өзгереді. 

Балқытудың жылу балансындағы көміртектің рөлі аз қождағы шойынды 
алдын-ала десиликондау технологиясын енгізу кезінде, сондай-ақ, мысалы, жапон 
зауыттарында қолданылатын лактарсыз процестерде қосымша фосфор мен 
күкіртті алу кезінде одан әрі артады. 

Осылайша, кез-келген құрамдағы шойынды қайта өңдеу кезінде оттегі 
үрлейтін конвертерлерде балқытудың жылу балансындағы шешуші мән 
көміртекке жатады. Металл ваннадағы көміртегі концентрациясының 
жоғарылауына және оның СО2-ге тотықтырылған үлесінің артуына байланысты 
оттегі-конвертер процесінің жылу балансын едәуір жақсартуға болады.  
 

2.5 Практикалық жұмыстар 
 

2.5.1-тақырып Конвертердің жұмыс кеңістігінің профилін есептеу 
 
Жобаланған конвертер үшін геометриялық өлшемдерді есептеуге 

арналған негізгі мәліметтер конвертер торы (Т) және оның нақты көлемі (Vуд) 
болып табылады, ол 0,80 – 1,00 м3/т шегінде таңдалады. Конвертердің қалған 
өлшемдері жұмыс істеп тұрған агрегаттарды пайдаланудың жинақталған 
тәжірибесі негізінде таңдалады немесе белгілі эмпирикалық немесе 
функционалдық тәуелділіктерге сәйкес есептеледі. 

Оттегі конвертерінің мөлшерін есептеу Есептеу үшін негізгі 
бастапқы шамалар: Т = 350 т; Vуд= 0,9 м3/т. 

Сонымен қатар, сындарлы түрде мыналар қабылданады: 
1. Конвертердің мойнын құрайтын көлбеу бұрышы, көлденең α = 62°. 

   2.  Төменгі конустық бөліктің бұрышы β = 60°.                                        
   3. Конвертер үрлеудің меншікті қарқындылығына есептеледі I = 5 м3/т·мин. 
Тыныш күйдегі сұйық металдың тереңдігі  hB= 1,80м. 

Бұл жағдайда барлық металл глобулярлы сегмент пен кесілген 
конустан тұратын конвертердің төменгі бөлігіне тыныш күйде 
орналастырылады деп болжанады [34]. 

Төменгі қабаттың жоғары температуралы реакциялық аймақпен 
байланысын болдырмау және осылайша оның тез бұзылуын болдырмау үшін 
металл қабатының қалыңдығы металға оттегі ағынының ену тереңдігінен үлкен 
болуы керек. 

Газ ағынының металға ену тереңдігін формула бойынша анықтаймыз: 
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мұндағы:  hл – металға оттегі ағынын енгізу кезінде пайда болған тесіктің 
тереңдігі, м; 

hс– фурма басының кесігінен металл ваннаға дейінгі қашықтық, м; 
γж– сұйық металдың тығыздығы (7000 кг/м3); 
Q–  оттегінің жалпы шығыны, нм3 / мин;    
Q1– бір саптама арқылы оттегінің шығыны, нм3/мин; 
fкр – Лаваль саптамасының сыни қимасы, см;  
n– фурмадағы саптамалардың саны; 
m, k – ағынның осі бойынша қысымның жоғалуын және саптамадан 

шыққан кезде қысымның біркелкі еместігін көрсететін эмпирикалық 
коэффициенттер. 

 

 
Dг – конвертердің мойнының диаметрі;  Dц –  – ішкі диаметр; Dш  – 

конвертердің негізінің диаметрі; hк – мойнының биіктігі;  hц – конвертердің 
ортаңғы бөлігінің биіктігі;  hук –  конвертердің төменгі конустық бөлігінің 

биіктігі;  hшс  – түп бөлігінің биіктігі;  hсв – ванна бетінен жоғары биіктік;  hв – 
ванна тереңдігі; Н - жұмыс кеңістігінің биіктігі 

 
2.11-сурет - Жобаланатын конвертердің жұмыс кеңістігінің ішкі профилі 

және қабылданған белгілер 
 

Металлға оттегі ағынының енуінің максималды тереңдігі фурманың 
кесілуі металл ваннаның деңгейінде болған кезде байқалады (яғни Н = 0). Бұл 
ереже ең қолайсыз болып табылады және есептік ереже ретінде таңдалуы 
керек. 
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m =30,25; k = 3,15 және n= 4; а также Q=
2OI ·T=5·350=1750 нмэ/мин; 

Q1=Q:4=1750:4=437 мэ/мин; fкр=38,3 см мәндерін алып, мынаны анықтаймыз: 
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яғни, біз таңдаған сұйық ваннаның тыныш күйдегі тереңдігінен аз. 

Іс жүзінде бұл жағдай (Нс=0)  төтенше жағдайда ғана мүмкін 
болатындығын ескере отырып, ванна үстіндегі фурма басының қалыпты 
жағдайында металға оттегі ағынының ену тереңдігін есептейміз.  

Оттегі ағындары металға металл бетіне қатаң перпендикуляр емес, 
бірақ 8-15° бұрышпен кіретіндіктен, металл қабатының қалыңдығы  hв =1,80 
м  түбін жоғары температуралы реакциялық аймақтан жақсы қорғау үшін 
жеткілікті деп сеніммен айтуға болады. 

Конвертердің қызмет ету процесінде оның төсеніші тозады және 
жұмыс көлемі артады, ал ваннаның тереңдігі азаяды, бұл науқанның соңында 
төменгі қабаттың қызмет ету жағдайларының нашарлауын білдірмейді, 
өйткені металл қабатының қалыңдығы әлі де айтарлықтай болып қалады. 
Оттегі конвертерлер інің түбінің тозуы бүйір бетінің жойылуынан шамамен 
екі есе аз екенін көрсететін қышқыл-сутек-конвертерлік процестің тәжірибесі 
бұған сендіреді. 

Жоғарғы конустық, орталық цилиндрлік бөліктің биіктігін және 
конвертердің диаметрін анықтау 

 Дг конвертерінің мойнының диаметрі конвертердің жұмыс кеңістігінің 
диаметрінен жартысына тең (Дг = 0,5Дц), ал конвертердің жоғарғы конустық 
бөлігінің генератрицасының көлденеңінен көлбеуі 62° құрайды (62° бұрышы 
кірпіштің көлбеу бетіндегі тұрақты жағдайына байланысты таңдалады, ол 
көптеген отқа төзімді заттар үшін 28° құрайды, бұл конвертер төсенішін 
төсеу кезінде өте маңызды). Содан кейін конвертердің конустық бөлігінің 
биіктігі h болады: 
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Конвертердің жалпы жұмыс көлемі: VΣ=T·Vуд=350·0,9=315 м3. 
Конвертердегі металл көлемі:  V=T:ρ=350:7=50 м3. 
Конвертердің бос көлемі:  Vсв= VΣ–Vм =315–50=265 м3. 
Конвертердің бос көлемі конвертердің орталық цилиндрлік бөлігінің 

көлемінен және оның жоғарғы конустық бөлігінің көлемінен тұрады, яғни:  
Vсв=Vц+Vк. 

Конвертердің цилиндрлік бөлігінің көлемі ең күшті көміртексіздендіру 
кезеңіндегі көбіктенетін конвертер ваннасының жоғарғы деңгейі цилиндрлік 
бөліктің жоғарғы деңгейіне сәйкес келеді деген болжамнан анықталады. 
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m =30,25; k = 3,15 және n= 4; а также Q=
2OI ·T=5·350=1750 нмэ/мин; 
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Оттегі конвертер процесінің тәжірибесінен көбіктенетін ваннаның 
көлемі үрлеу қарқындылығы мен тыныш ваннаның келесі арақатынасымен 
байланысты екендігі белгілі: 

 
V=V0 ·(0,75·

2OI +1)                                                (2.22) 
 

 мұндағы:  V0– тыныш күйдегі металл көлемі, м3;  
2OI  - үрлеудің меншікті қарқындылығы, нм·т * мин. 

Жұмыста қабылданған белгілерді пайдалану және қабылдау    
2OI =5 нм3/т·мин, табамыз: 

Vц+Vм=Vм·(0,75·
2OI +1); 

 
Vц=Vм·(0,75·

2OI +1)–Vм=0,75·Vм· 2OI ; 
 

Vц=0,75·50·5=187,5 м3. 
 

Жоғарғы конустық бөліктің көлемі: 
 

Vк=Vсв–Vц=265–187,5=77,5 м3. 
 

Конвертердің ішкі диаметрінің мәні эмпирикалық қатынас арқылы 
алынады: 

 
Дц=0,664·VΣ

 0,418=0,664·3150,418 =7,35 м. 
 

Жоғарғы конустық бөліктің биіктігі: 
 

hк=0,47Дц=0,47·7,35=3,45 м. 
 

Орталық цилиндрлік бөліктің биіктігі: 
 

hк= 2

4
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 =4м. 

 
Конвертердің толық ішкі биіктігі:   
 

Н=hк+hц+hв=3,45+4+1,80=9,25м, 
 

(1,80 м – конвертердегі металл қабатының таңдалған биіктігі тыныш күйде). 
Формула бойынша есептеу жұмыс кеңістігінің биіктігінің келесі мәнін 

береді: 
 

Н=2,655V0,233 = 2,655·3150,233 =10,14 м. 
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Сондай-ақ, конвертердің цилиндрлік бөлігінің биіктігінің алынған 

мәнін мойын арқылы металл мен қождың шығарылу мүмкіндігі тұрғысынан 
қарастырыңыз. 

Көміртектің қарқынды тотығу кезеңінде ваннаға берілген барлық оттегі 
реакция арқылы көміртектің тотығуына жұмсалады деп болжауға болады: 
2[С]+{О2}=2{СО}. 

Содан кейін көміртексіздендіру жылдамдығын формула бойынша 
есептеуге болады:  
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мұндағы: Vс–  көміртексіздендіру жылдамдығы, % c / мин; 

2OI - үрлеудің меншікті қарқындылығы, нм3 / т·мин. 
Таңдалған металды тазарту шарттары үшін мына мәнді аламыз: 
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cV  %С/мин. 

 
Осы көміртексіздендіру жылдамдығымен: Hв/hв=3,4. 
Көбіктенетін ваннаның биіктігі::Hв=hв·3,4=1,8·3,4=6,12 м. 
Жобаланған конвертер үшін төменгі және цилиндрлік бөліктердің биіктігі 

1,8+4=5,8 м болғандықтан, мойын арқылы металл мен қождың шығарылуын 
болдырмау шарты орындалады. Егер көміртектің тотығуы ваннада оттегінің 
жиналуына және оның кейіннен жедел әрекет етуіне байланысты қысқа уақыт 
аралығында біркелкі емес ағып кетуі мүмкін екенін ескеретін болсақ, онда 
көміртектің тотығу жылдамдығының күрт артуымен конвертер мойнының 
кесілген көбік ваннасының деңгейінен аспайтындығын тексереміз. 

Айталық,  Vc үрлеу ортасындағы орташа деңгейден 1,5 есе көп болуы 
мүмкін,яғни: 

 
Vс

макс=1,5·0,34=0,51%С/мин. 
 

Деректерді экстраполяциялау арқылы біз мына мәндерді аламыз:  
Нв/hв=3,2   немесе    Hв=1,8·3,2=5,76 м. 

Алынған мәнді жұмыс кеңістігінің биіктігімен (Н=9,25м)салыстыра 
отырып, үрлеудің ең қолайсыз жағдайларында да көбіктенетін ваннаның 
жоғарғы деңгейі Конвертердің мойнының кесуінен төмен екенін көреміз. 

 
Конвертердің төменгі бөлігінің параметрлерін анықтау 
Шар сегментінің негізінің диаметрі: 
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Шар сегментінің биіктігі:  hшс=1,8–hук. 
2.4-кесте - Жобаланатын конвертердің есептік параметрлері 

№ Атауы Белгілер, 
өлшемдер 

Жобалық 
шама 

1. Тор, конвертер Т, т 350 
2. Жұмыс көлемі VΣ, м3 315 
3. Үлес көлемі Vуд, м3/т 0,9 
4. Ванна ауданы S,м2 50,5 
5. Ваннаның нақты беті S уд, м2/т 0,14 
6. Ваннаның тереңдігі hв,м 1,80 
7. Ішкі диаметрі Дц,м 7,35 
8. Мойын биіктігі hк, м 3,45 

9. Конвертердің ортаңғы бөлігінің 
биіктігі hц, м 4 

10. Конвертердің төменгі конустық 
бөлігінің биіктігі hук , м 0,78 

11. Конвертер түбінің биіктігі hшс, м 1,02 
12. Мойын диаметрі Дг, м 3,9 
13. Конвертер негізінің диаметрі Дш, м 6,45 

14. Төменгі бөліктің дөңгелектену 
радиусы 

R, м 6,33 

15. Мойынның көлденең бұрышы α, град 62 

16. 
Төменгі конустық бөліктің көлбеу 
бұрышы β, град 60 

17. Ванна бетінің биіктігі hсв, м 7,45 
18. Жұмыс көлемінің биіктігі H, м 9,25 
19. Биіктіктің диаметрге қатынасы Н/ Дц 1,26 

 
Vм=Vук+Vшс деген шарттан біз Конвертер бөлігінің биіктігін кесілген конус 

түрінде және шар сегментінің биіктігін табамыз. 
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Һукке қатысты осы теңдеуді шеше отырып, біз аламыз: һук=0,78 М. 
Сонда Дш=7,98-1,155·0,78=6,45 м; һшс=1,80–0,78=1,02 м. 
Конвертердің төменгі бөлігінің дөңгелектену радиусын анықтаймыз: 
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белгілі мәндерді қайдан алмастырсақ, R=6,33 М аламыз. 

Жобаланған конвертердің негізгі параметрлерін 2.4-кестеге келтіреміз. 
 
2.5.2-тақырып Оттегі фурмасының шүмегін есептеу 
 
Конвертерде үрлеу режимін ұйымдастыруға қызмет ететін негізгі 

құрылғы - оттегі фурмасы. Оның негізгі элементтері - қызыл мыстан 
жасалған фурма мен ұшы (саптамалары бар бас). Ұшы ретінде Лаваль 
шүмегі қолданылады, бұл оттегі қысымының энергиясын кинетикалық 
энергияға айналдыруға мүмкіндік береді. 

Лаваль шүмегін есептеу негізінен  Sкр минималды (критикалық) 
қимасын,  Sвых шығыс қимасын және Qм газының берілген массалық 
шығыны үшін диффузордың ұзындығын анықтауға дейін азаяды,  

Ол үшін шүмектің шығыс бөлігінің диаметрін, диффузордың 
ұзындығын есептеу керек. Шүмектің алдындағы оттегінің қысымы МПаР 5,1  
мен температурасы КТ 300 . Оттегінің құрамы     %3,1%,7,98 22  NО . 
Шүмектің шығысындағы оттегінің қысымы МПаР 11,0 . Үрлеудің меншікті 
қарқындылығы минтмi  35 . Конвертердің нақты көлемі тмVуд

389,0 . 
Конвертердің сыйымдылығы тG 350 . Диффузордың ашылу бұрышы 010 . 
Жалпы шығындар коэффициенті 96,0 . 

1. Фурмаға арналған шүмектер саны мына формула бойынша 
анықталады: 
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2. Техникалық оттегінің тығыздығы: 
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(2.26) 

 
3. Шүмек арқылы оттегінің массалық шығыны: 
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4. Сыни қимадағы оттегінің тығыздығы: 
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белгілі мәндерді қайдан алмастырсақ, R=6,33 М аламыз. 
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ұзындығын есептеу керек. Шүмектің алдындағы оттегінің қысымы МПаР 5,1  
мен температурасы КТ 300 . Оттегінің құрамы     %3,1%,7,98 22  NО . 
Шүмектің шығысындағы оттегінің қысымы МПаР 11,0 . Үрлеудің меншікті 
қарқындылығы минтмi  35 . Конвертердің нақты көлемі тмVуд

389,0 . 
Конвертердің сыйымдылығы тG 350 . Диффузордың ашылу бұрышы 010 . 
Жалпы шығындар коэффициенті 96,0 . 

1. Фурмаға арналған шүмектер саны мына формула бойынша 
анықталады: 
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3. Шүмек арқылы оттегінің массалық шығыны: 
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4. Сыни қимадағы оттегінің тығыздығы: 
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мұндағы:  R - әмбебап газ тұрақтысы, оттегі үшін 260 Дж / (кг·К);0,834 және 
0,528 – сыни қимадағы қысым мен температура. 

5. Сыни қимадағы оттегінің жылдамдығы: 
 

                          смТU кр 38,3013004,174,17                                        (2.29) 
6. Сыни қима ауданы: 
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7. Шүмектің сыни қимасының диаметрі:  
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S
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(2.31) 

 
8. Шүмектен шығыстағы оттегінің температурасы: 
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9. Шүмектен шығыстағы оттегінің тығыздығы: 
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мұндағы: k - оттегі үшін 1,4-ке тең адиабатаның көрсеткіші. 
 

10. 1,2 МПа қысымдағы және 2930 К температурадағы оттегінің 
тығыздығы: 
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                     (2.34)
 

 

11. Шүмектен шығыстағы оттегінің жылдамдығы: 
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12. Шүмектің шығыс бөлігінің ауданы: 
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  13. Саптаманың шығыс бөлігінің диаметрі: 
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14. Диффузордың ұзындығы: 
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Есептелген Лаваль саптамасының графикалық аналогы 1-суретте 

көрсетілген.  
 
 

 
2.12-сурет - Лаваль саптамасының графикалық аналогы 

 
 

2.5.3-тақырып Конвертердің параметрлерін анықтау 
 
Әртүрлі өнімділіктегі цехтар үшін конвертерлердің сыйымдылығы мен 

санын таңдау бірқатар факторлармен анықталады, олардың негізгілері: 
құюдың қабылданған әдісі (құймақалыптарда немесе дайындамаларды 
үздіксіз құю машинасында), құйылатын құймалардың массасы (құйылған 
дайындамалар), құю жылдамдығы, цехтың жұмысын ұйымдастыру және 
басқа параметрлер. Конвертердің сыйымдылығын таңдауға цехтың берілген 
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12. Шүмектің шығыс бөлігінің ауданы: 
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Есептелген Лаваль саптамасының графикалық аналогы 1-суретте 

көрсетілген.  
 
 

 
2.12-сурет - Лаваль саптамасының графикалық аналогы 

 
 

2.5.3-тақырып Конвертердің параметрлерін анықтау 
 
Әртүрлі өнімділіктегі цехтар үшін конвертерлердің сыйымдылығы мен 

санын таңдау бірқатар факторлармен анықталады, олардың негізгілері: 
құюдың қабылданған әдісі (құймақалыптарда немесе дайындамаларды 
үздіксіз құю машинасында), құйылатын құймалардың массасы (құйылған 
дайындамалар), құю жылдамдығы, цехтың жұмысын ұйымдастыру және 
басқа параметрлер. Конвертердің сыйымдылығын таңдауға цехтың берілген 

  

(қабылданған) өнімділігі және болатты құюдың қабылданған тәсілі («құйма 
емес» немесе «құйма дайындамаға») шешуші әсер етеді. 

Жобаларда таңдалатын агрегаттардың сыйымдылығын қолданыстағы 
стандартты болат құю шөміштерінің сыйымдылығымен, әсіресе құю және 
құю крандарының жүк көтергіштігімен байланыстыру қажет. Сонымен қатар, 
таңдалған конвертердің жылдық өнімділігі жобаланған шеберханада 
орнатылған қондырғылардың нақты жалпы өнімділігі берілгенге жақын 
болуы үшін цехтың жылдық өнімділігінің еселігі болуы керек. 

Цехтың берілген жұмысына, сондай-ақ болатты құюдың қабылданған 
әдісіне және шеберханадағы конвертерлердің жұмысын ұйымдастырудың 
қабылданған схемасына байланысты конвертерлердің сыйымдылығын келесі 
шектерде сақтауға болады: 

- 130... 150 және 250...300т-құймаларға және БҮҚМ-ға құю кезінде; 
- 300...350 және 350...400Т-тек БҮҚМ құю кезінде. 
Берілген цех өнімділігі үшін конвертердің сыйымдылығын таңдаған 

кезде келесі қатынастардан бастауға болады: 
Цех өнімділігі,  

жылына млн. тонна 
Конвертерлердің ұсынылатын 

номиналды сыйымдылығы, тонна 
2-ден 4-ке дейін 
3-тен 5-ке дейін 
4-тен 6-ға дейін 
6 және одан көп 

130... 150 
250... 300 
300... 350 
350...400 

Келтірілген деректермен қатар конвертерлер жұмысының басқа да 
схемалары (нұсқалары) ұсынылуы мүмкін, атап айтқанда: 

Конвертерлердің 
жұмыс нұсқалары 

Цехтағы 
конвертерлер 

саны 

Үздіксіз жұмыс 
істейтін 

конвертерлер  
саны 

Жөндеудегі 
немесе күтудегі 
конвертерлердің 

саны 
I 
II 
III 

2 
3 
4 

1 
2 
3 

1 
1 
1 

 
Конвертерлердің сыйымдылығы мен санын анықтау. Берілген 

өнімділікті қамтамасыз ететін цехта үздіксіз жұмыс істейтін конвертерлердің 
саны келесідей анықталады 

 

.
.

.
. раб

конв

цехрасч
конв Q

Q
n  , 

 
мұндағы .

.
расч
конвn -цехта бір мезгілде жұмыс істейтін конвертерлердің 

есептік саны;  
Qцех - цехтың жылдық өнімділігі, тонна жарамды құймалар;  
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Q .
.

раб
конв  - бір жұмыс істейтін конвертердің жылдық өнімділігі, тонна 

жарамды құймалар. 
Мысалы, қуаттылығы жылына 9,25 миллион тонна болатын жобаланған 

цехта  екінші нұсқа бойынша жұмыс істейтін, номиналды сыйымдылығы 
350...400 т конвертерлер ді қабылдаймыз. 

Бір жұмыс істейтін конвертердің өнімділігін мына формула бойынша 
анықтауға болады: 

Q .
.

раб
конв =

  .
.100

1008760 ном
конв

пл

р Gm
К







, 

 
мұндағы 8760 - бір жылдағы сағат саны;  
τпл - балқытудың жалпы ұзақтығы, сағат;   
Кр - конвертердің бос тұрып қалу саны, күнтізбелік уақыттан % ;  
m - металл балқытқыштан жарамды құймалардың шығу коэффициенті;  
G .

.
ном
конв  - конвертердің номиналды торы (шойын + қалдық), тонна. 

Конвертердің өнімділігінің осы есебін ескере отырып, таңдалған 
конвертердің номиналды сыйымдылығының төменгі шегі алдын-ала 
қабылданады/ 

Балқыту ұзақтығы. Балқыту ұзақтығы (τпл) - үрлеу кезеңінің 
ұзақтығынан және қосалқы операциялардан (сынықтарды үю, шойынды құю, 
сынамаларды алу, металл температурасын өлшеу, талдауды күту, қожды 
түсіру, металды шөмішке құю, болат шығару тесігін мүшелеу және бітеу 
және т.б.) құралады. 

Үрлеу кезеңінің ұзақтығы негізінен оттегінің берілу қарқындылығына 
байланысты (2...7 м3/(m∙мин) одан әрі  8 м3/(m∙мин)) дейін өсу үрдісімен) 
және шамамен 10...22 мин құрайды, конвертер торының массасына 
қарамастан, яғни оттегінің берілу қарқындылығы неғұрлым жоғары болса, 
балқыту кезеңінің ұзақтығы соғұрлым аз болады. 

Қазіргі заманғы конвертер цехтарында болаттың қарапайым 
маркаларына кәдімгі шойындарда жұмыс істеу кезінде қосалқы 
операциялардың ұзақтығы 16...28 мин құрайды. Қалған заттар тең болған 
кезде, Конвертердің сыйымдылығы неғұрлым көп болса, көмекші 
операциялардың орташа ұзақтығы соғұрлым ұзақ болатындығын есте ұстаған 
жөн. 

Осылайша, балқытудың жалпы ұзақтығы (τпл) үрлеу қарқындылығына, 
конвертердің сыйымдылығына және басқа жағдайларға байланысты 32...48 
мин дейін өзгереді. 

Қаралып отырған жағдайда, мысалы үрлеу қарқындылығы 7 м3/(m∙мин) 
(оттегінің шығыны 2800 м3/мин), қуатты жабдықты пайдалану және т.б. 
кезінде номиналды сыйымдылығы 350 т 38 мин немесе τпл = 38/ 60 = 0,63 
сағатқа тең конвертер үшін балқытудың (ты) жалпы ұзақтығы қабылданады. 

Жұмыс істеп тұрған конвертердің бос тұрып қалу саны. Жұмыс істеп 
тұрған конвертердің (Кр) тұрып қалу саны күрделі жөндеу ұзақтығымен 
анықталады (1,0...2,0%) және фурмаларды, кессондарды және т.б. жөндеуге 
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Q .
.

раб
конв  - бір жұмыс істейтін конвертердің жылдық өнімділігі, тонна 

жарамды құймалар. 
Мысалы, қуаттылығы жылына 9,25 миллион тонна болатын жобаланған 

цехта  екінші нұсқа бойынша жұмыс істейтін, номиналды сыйымдылығы 
350...400 т конвертерлер ді қабылдаймыз. 

Бір жұмыс істейтін конвертердің өнімділігін мына формула бойынша 
анықтауға болады: 

Q .
.

раб
конв =

  .
.100

1008760 ном
конв

пл

р Gm
К







, 

 
мұндағы 8760 - бір жылдағы сағат саны;  
τпл - балқытудың жалпы ұзақтығы, сағат;   
Кр - конвертердің бос тұрып қалу саны, күнтізбелік уақыттан % ;  
m - металл балқытқыштан жарамды құймалардың шығу коэффициенті;  
G .

.
ном
конв  - конвертердің номиналды торы (шойын + қалдық), тонна. 

Конвертердің өнімділігінің осы есебін ескере отырып, таңдалған 
конвертердің номиналды сыйымдылығының төменгі шегі алдын-ала 
қабылданады/ 

Балқыту ұзақтығы. Балқыту ұзақтығы (τпл) - үрлеу кезеңінің 
ұзақтығынан және қосалқы операциялардан (сынықтарды үю, шойынды құю, 
сынамаларды алу, металл температурасын өлшеу, талдауды күту, қожды 
түсіру, металды шөмішке құю, болат шығару тесігін мүшелеу және бітеу 
және т.б.) құралады. 

Үрлеу кезеңінің ұзақтығы негізінен оттегінің берілу қарқындылығына 
байланысты (2...7 м3/(m∙мин) одан әрі  8 м3/(m∙мин)) дейін өсу үрдісімен) 
және шамамен 10...22 мин құрайды, конвертер торының массасына 
қарамастан, яғни оттегінің берілу қарқындылығы неғұрлым жоғары болса, 
балқыту кезеңінің ұзақтығы соғұрлым аз болады. 

Қазіргі заманғы конвертер цехтарында болаттың қарапайым 
маркаларына кәдімгі шойындарда жұмыс істеу кезінде қосалқы 
операциялардың ұзақтығы 16...28 мин құрайды. Қалған заттар тең болған 
кезде, Конвертердің сыйымдылығы неғұрлым көп болса, көмекші 
операциялардың орташа ұзақтығы соғұрлым ұзақ болатындығын есте ұстаған 
жөн. 

Осылайша, балқытудың жалпы ұзақтығы (τпл) үрлеу қарқындылығына, 
конвертердің сыйымдылығына және басқа жағдайларға байланысты 32...48 
мин дейін өзгереді. 

Қаралып отырған жағдайда, мысалы үрлеу қарқындылығы 7 м3/(m∙мин) 
(оттегінің шығыны 2800 м3/мин), қуатты жабдықты пайдалану және т.б. 
кезінде номиналды сыйымдылығы 350 т 38 мин немесе τпл = 38/ 60 = 0,63 
сағатқа тең конвертер үшін балқытудың (ты) жалпы ұзақтығы қабылданады. 

Жұмыс істеп тұрған конвертердің бос тұрып қалу саны. Жұмыс істеп 
тұрған конвертердің (Кр) тұрып қалу саны күрделі жөндеу ұзақтығымен 
анықталады (1,0...2,0%) және фурмаларды, кессондарды және т.б. жөндеуге 

  

және ауыстыруға байланысты ағымдағы (ыстық) іркілістердің ұзақтығымен 
(күнтізбелік уақыттың 2,0...3,0%). Өндірістің нақты жағдайларында 
ұйымдастырушылық тоқтап қалулар болуы мүмкін (металл сынықтарын, 
сұйық шойынды уақтылы бермеу, оттегінің болмауы, салқындату үшін су 
және тағы басқалар), олардың жалпы саны 7% немесе одан да көп болуы 
мүмкін. Келтірілген есептеуде мыналар қабылданады: күрделі жөндеулерде 
тұрып қалу - 1,4% және ағымдағы (ыстық) тұрып қалу - 2,4 %, яғни Кр= 1,4 + 
2,4 = 3,8% күнтізбелік уақыт. 

Жарамды құймалардың шығуы. Жарамды құймалардың (т) шығымы 
металл үйіндіден сұйық болаттың шығысымен (бұл деректер балқытудың 
материалдық балансы есебінен алынады) және сұйық болаттан жарамды 
құймалардың шығуымен анықталады.  

Жарамды құймалардың сұйық болаттан шығуы негізінен құюдың 
қабылданған тәсіліне және құйылатын құймалардың массасына байланысты 
және орта есеппен: ұсақ құймаларға сифонды құю кезінде (7 т дейін) - 0,96; ірі 
құймаларға сифонды құю кезінде (7 т астам) - 0,97 құрайды...0,98; жоғарыдан 
ірі құймаларға құю кезінде - 0,95...0,99; БҮҚМ-ға құю кезінде - 0,95... 0,98. 

Келтірілген есепте болатты жоғарыдан ірі құймаларға (7 т астам) 
немесе сұйық болаттан жасалған жарамды құймалардың (құйма 
дайындамалардың) шығу коэффициенті 0,95 тең болатын БҮҚМ-ға құю 
қабылданған. 

Балқытудың материалдық балансын есептеу арқылы сұйық болаттың 
металл балқытқыштан шығу коэффициенті алынады. Мысалы, ол конвертер 
торының массасынан 0,9105 немесе 91,05% болсын (шөміштегі дезоксидтен 
кейін сұйық болаттың шығуын қарау керек). Содан кейін біз қарастырған 
жағдайда жарамды құймалардың металл балқытқыштан шығу коэффициенті t 
= 0,9105 ∙ 0,95 = 0,865 (конвертер торының массасынан) болады. 

Алынған шамаларды бұрын берілген Q раб
конв.  формуласына алмастыра 

отырып, номиналды сыйымдылығы 350 т болатын бір үздіксіз жұмыс 
істейтін конвертердің жылдық өнімділігі алынды 

 
  4050000350865,0

63,0100
8,31008760





раб

конвQ  т (4,05 млн. т). 

 
Цехтың белгіленген жылдық өнімділігін (9,25 млн. тонна) қамтамасыз 

ету үшін үздіксіз жұмыс істейтін конвейерлер қажет 
 

28,2
4050000
9250000.

. расч
конвn  болады. 

 
Конвертерлердің бөлшек санын алу кезінде цехтың берілген өнімділігін 

қамтамасыз ететін жұмыс істейтін агрегаттардың тұтас санын алу шартынан 
конвертерлердің нақты (орташа) торын нақтылау жүргізіледі. Балқытудың 
жалпы ұзақтығы (τпл) аздап өзгеретінін ескере отырып, конвертердің нақты 
торын нақтылау келесідей жасалады 
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факт
конв

расч
конвном

конв
факт
конв n

nGG . , 

 
мұндағы G факт

конв  - конвертердің нақты (нақтыланған) торы, т;  
G ном

конв  - конвертердің алдын ала қабылданған номиналды (есептік) торы, т;  
n расч
конв  - номиналды сыйымдылығы 350 т үздіксіз жұмыс істейтін 

конвертерлердің есептік саны; n факт
конв  - үздіксіз жұмыс істейтін конвертерлердің 

нақты (қабылданған) саны. 
Жұмысты ұйымдастырудың қабылданған жүйесінде және балқытудың 

бірдей ұзақтығында цехтың берілген өнімділігін қамтамасыз ету үшін (τпл = 
0,63 сағат) конвертердің нақты сыйымдылығы (қалдық + шойын) болуы 
керек 

 
G тфакт

конв 400
0,2
8,2350 

 
 
 (бұл номиналды сыйымдылығы 350...400 т бойынша көрсетілген шектерге 
сәйкес келеді). 

Егер нақтылау кезінде конвертердің нақты сыйымдылығы таңдалған 
номиналды сыйымдылықтың шегінен асып кетсе, номиналды 
сыйымдылықтың басқа тобының конвертерлеріне немесе жұмысты 
ұйымдастырудың басқа жүйесіне қайта есептеу жүргізіледі. 

Сонымен, жобаланған шеберханада берілген өнімділікті қамтамасыз 
ету үшін сыйымдылығы 400 тонна үш конвертер орнатылуы керек, олардың 
екеуі үздіксіз жұмыс істейді, ал біреуі жөндеуде (немесе күтуде). 

Металл балқытқыштан сұйық болаттың шығу коэффициенті 0,9105-ке 
тең болған кезде (жоғарыдан қараңыз), сыйымдылығы 400 тонна конвертер 
үшін сұйық болат бойынша балқыту массасы 

 
М  факт

конв
ст
жид G  0,9105   = 400 ∙ 0,9105   = 364,2 т. 

 
Сұйық болаттан жасалған жарамды құймалардың шығу коэффициенті 

0,95-ке тең болған кезде (жоғарыдан қараңыз), жарамды құймалар бойынша 
балқыту массасы 

 
M тМ ст

жид
ст
слитк  =364.2∙0,95 = 346 Т. 

 
Содан кейін балқыту ұзақтығынан (τпл = 0,63 сағат) бір үздіксіз жұмыс 

істейтін конвертердің жылдық өнімділігі 400 тонна болады (Q факт
конв ) 

 

Q факт
конв = Q раб

конв т
G
G

раб
конв

факт
конв 4630000

350
4004050000 
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факт
конв

расч
конвном

конв
факт
конв n

nGG . , 

 
мұндағы G факт

конв  - конвертердің нақты (нақтыланған) торы, т;  
G ном

конв  - конвертердің алдын ала қабылданған номиналды (есептік) торы, т;  
n расч
конв  - номиналды сыйымдылығы 350 т үздіксіз жұмыс істейтін 

конвертерлердің есептік саны; n факт
конв  - үздіксіз жұмыс істейтін конвертерлердің 

нақты (қабылданған) саны. 
Жұмысты ұйымдастырудың қабылданған жүйесінде және балқытудың 

бірдей ұзақтығында цехтың берілген өнімділігін қамтамасыз ету үшін (τпл = 
0,63 сағат) конвертердің нақты сыйымдылығы (қалдық + шойын) болуы 
керек 

 
G тфакт

конв 400
0,2
8,2350 

 
 
 (бұл номиналды сыйымдылығы 350...400 т бойынша көрсетілген шектерге 
сәйкес келеді). 

Егер нақтылау кезінде конвертердің нақты сыйымдылығы таңдалған 
номиналды сыйымдылықтың шегінен асып кетсе, номиналды 
сыйымдылықтың басқа тобының конвертерлеріне немесе жұмысты 
ұйымдастырудың басқа жүйесіне қайта есептеу жүргізіледі. 

Сонымен, жобаланған шеберханада берілген өнімділікті қамтамасыз 
ету үшін сыйымдылығы 400 тонна үш конвертер орнатылуы керек, олардың 
екеуі үздіксіз жұмыс істейді, ал біреуі жөндеуде (немесе күтуде). 

Металл балқытқыштан сұйық болаттың шығу коэффициенті 0,9105-ке 
тең болған кезде (жоғарыдан қараңыз), сыйымдылығы 400 тонна конвертер 
үшін сұйық болат бойынша балқыту массасы 

 
М  факт

конв
ст
жид G  0,9105   = 400 ∙ 0,9105   = 364,2 т. 

 
Сұйық болаттан жасалған жарамды құймалардың шығу коэффициенті 

0,95-ке тең болған кезде (жоғарыдан қараңыз), жарамды құймалар бойынша 
балқыту массасы 

 
M тМ ст

жид
ст
слитк  =364.2∙0,95 = 346 Т. 

 
Содан кейін балқыту ұзақтығынан (τпл = 0,63 сағат) бір үздіксіз жұмыс 

істейтін конвертердің жылдық өнімділігі 400 тонна болады (Q факт
конв ) 

 

Q факт
конв = Q раб

конв т
G
G

раб
конв

факт
конв 4630000

350
4004050000 

 
 

  

мұндағы Q раб
конв  - бір үздіксіз жұмыс істейтін конвертердің алдын-ала 

анықталған жылдық өнімділігі 350 т. 
Нақты жұмыс жағдайларында ағымдағы тоқтап қалулар (фурмаларды, 

кессондарды жөндеу және ауыстыру және т.б.) тәулік сайын болмайтыны 
белгілі. Бұл жағдайда цехта тәулігіне ең көп балқыту саны            

 

плавокnпл 76
63,0

224max 


 . 
 

мұндағы 24 - тәулігіне сағат саны;  
2 - бір уақытта жұмыс істейтін конвертерлер  саны;  
0,63 - балқытудың қабылданған жалпы ұзақтығы, сағат. 
Осылайша, цехтың жарамды құймалар бойынша барынша мүмкін, 

тәуліктік өнімділігі мынаны құрайды тnМА пл
ст
слитк 2629676346max   

мұндағы М  346ст
слитк  балқымалардың жарамды құймалардағы массасы, 

т 
2.5.4-тақырып Конвертер цехының жабдықтарын анықтау 
 

Құю аралықтары. Мақсаты, жобасы және жабдықтары. Жұмысты 
ұйымдастырудың классикалық жүйесінің оттегі-конвертерлік цехтарының 
көлемдік-жоспарлы шешімі (құймамен жұмыс істеу кезінде) цехтың бас 
ғимаратында конвертерлік аралыққа параллель орналасқан, бір-біріне 
жанасатын екі құю аралығының болуын болжайды (модернизацияға дейін 
«АрселорМиттал Теміртау» Конвертерлік цехы жағдайында). Бұл ар-
алықтардың негізгі мақсаты - болатты құймақалыптар бойынша қабылдау 
және құю, сондай-ақ қожды қабылдау және жинау және басқа да қосалқы 
жұмыстарды орындау. 

Аралықтар өтпелі және тұйық темір жолдармен, сондай-ақ болатты 
құю және қоқыс пен қожды жинау үшін қажетті жабдықпен жабдықталады. 

Құю аралықтарының негізгі жабдығына құю крандары, болат құю 
шөміштері мен қож тостағандары, құймақалыптар мен арбалар, құю 
алаңдары; қосалқы жабдыққа - стопорларды кептіруге арналған құрылғылар 
(шиберлік ысырмалар), болат құю шөміштері мен қож тостағандарын 
орналастыруға арналған стендтер және т. б. жатады. 

Құю аралықтарында шөміштерді дайындау бойынша жұмыстарды 
механикаландыру үшін консольді крандар (бір-бірден аралықта) 
пайдаланылады. Жабдықтың негізгі сипаттамалары және оның саны 
(крандардың жүк көтергіштігі, шөміштің сыйымдылығы және т. б.) 
жобаланатын немесе жаңғыртылатын цехтың өнімділігімен, цехта 
орнатылған конвертерлердің сыйымдылығымен, құюдың қабылданған 
әдісімен және т. б. анықталады. 

Құю крандарының жүк көтергіштігі болат құю шөмішіндегі металл мен 
қождың ең жоғары мүмкін салмағымен (массасымен) және шөміштің өз 
салмағымен анықталады. 
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Әртүрлі сыйымдылықтағы болат балқыту агрегаттарына арналған құю -
(құю) крандарының ұсынылатын жүк көтергіштері кестеде (жоғарыдан 
қараңыз), сондай-ақ анықтамалық әдебиеттерде келтірілген. Сондай-ақ, 
олардың негізгі өлшемдері (сипаттамалары) келтірілген. Жобаланған 
шеберханада (шамамен есептеуді қараңыз) сыйымдылығы 400 тонна 
конвертерлер  үшін құю крандарының жүк көтергіштігі, сондай-ақ құю 
крандары (жоғарыдан қараңыз) 560/100/16 т-ға тең деп қабылданды. 

Құю крандарының қажетті саны (резервті есепке алмағанда) олардың 
болатты құю жөніндегі операцияларда және қосалқы жұмыстарда (қож 
ыдыстарын ауыстыру, қоқысты жинау және т.б.), яғни кранның құймалардың 
тоннасына ( .

.
слит
кран ) берешегімен және цехтың тәуліктік өнімділігімен 

анықталады. 1,13-ке тең балқытпалардың біркелкі емес шығарылу 
коэффициентін ескере отырып, құю крандарының қажетті санын өрнектен -
анықтауға болады 

 
 Аnкран

пролразл 13,1.  .
.

слит
кран , 

мұндағы А - цехтың жарамды құймалардағы ең жоғары тәуліктік өнімділігі, 
мың т;  
 .

.
слит
кран - құю және қосалқы жұмыстардағы кранның жалпы берешегі, мин/т 

құймалар. 
Болат құю шөміштерінің сыйымдылығына (балқыту массасына), 

құюдың қабылданған жылдамдығына және басқа жағдайларына, сондай-ақ 
қосалқы жұмыстардағы құю крандарының бос болмауына байланысты құю 
кранының жарамды құймалардың ( .

.
слит
кран ) тоннасына жалпы берешегін 

0,25...0,5 минутқа тең етіп қабылдауға болады (практикалық деректерге 
сүйене отырып). 

Болатты жоғарыдан үлкен құймаларға құйған кезде (мысалы, салмағы 22 
тонна) бір уақытта екі құйманы толтыру жылдамдығының жоғарылауымен (екі 
стопор арқылы)  .

.
слит
кран = 0,28 мин/т қабылдаймыз. Бұл жағдайда цехтағы құю 

крандарының саны 
 

31,828,0296,2613,1.. кран
пролразлn  (крандар). 

 
Бұдан шығатыны, жүк көтергіштігі 560/100/16т болатын 9 құю 

крандарын қабылдау қажет; бірінші құю аралығындағы төрт құю краны және 
екіншісіндегі бес кран. Цехтағы құю крандарының нақты жүктемесі 

 
%.3,92100

9
31,8


 

 
Құю крандарының санын басқа жолмен, мысалы, мына формуланы 

пайдалана отырып анықтауға болады: 
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%.3,92100

9
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 ,1440//
.

/ bКАn кран
пролразл    

 
мұндағы А - тәулігіне құйылатын балқытпалардың саны, бл/тәу;  
 / - бір балқыманы құюға арналған кранның берешегі, мин/бл;  
b - кранды пайдалану коэффициенті (0,8);  
1440 - күндегі минуттар саны;  
К-1,3 (конвертерлердің аз санына және балқытпаларды берудің нақты 

ырғағына байланысты конвертерлік цехтарда К шамасын 1,1-ге тең 
қабылдауға болады және ол қосалқы жұмыстарды орындауға арналған кран 
уақытының шығынын ескеретін болады) қабылданатын бірнеше мартен 
немесе электр доғалы пештерден құйулардың сәйкес келу мүмкіндігін 
ескеретін біркелкі емес коэффициент. 

Құю уақытын (t ..
.

сс
разл ) шамамен мына формула бойынша анықтауға 

болады, мин: 
t ..

.
сс
разл =nc∙tc+(n-1)∙0,5,  

 
мұндағы пс - үстінен құйған кезде құймалар саны немесе сифонмен құйған 
кезде сифондар саны;  
te - бір құйманы немесе сифонды құю уақыты, мин;  
0,5 - шөмішті кранның бір құймадан (сифоннан) келесіге өту уақыты, мин. 

 Бір құйманы немесе сифонды (tc) толтыру (құю) уақыты құйылатын б-
олаттың маркасына, температурасына, құю тәсіліне (сифонмен немесе 
жоғарыдан), құйманың массасына байланысты және 2-ден 9 минутқа дейін 
өзгереді. 

Көмекші операциялардың қатарына, мысалы, бұрын аталған цехтарда 
құю кранымен орындалатын жұмыстар кіреді (төменде қарастырылатын 
дайындамаларды үздіксіз құю машинасында болатты үздіксіз құю бөлімінде 
болатты құюдан басқа), қож ыдыстарын ауыстыру, шөміштерді жөндеу, 
скрап пен қоқысты тазарту және т.б. әдетте көмекші операциялардың уақыты 
20...30 мин шегінде балқыту қабылданады. Конвертерлік цехтарда 
шөміштерге қызмет көрсету және қожды жинау мамандандырылған 
аралықтарда жүргізіледі; кранның өзге қосалқы жұмыстарды орындауға 
берешегі к = 1,1 шамасын қабылдау арқылы есептелуі мүмкін. 

Болат құю шөмішінің сыйымдылығы сұйық металл бойынша 
балқытудың ең жоғары ықтимал массасына (конвертердің қаптамасы 
биіктігінің салдары ретінде) және металды жабуға арналған қождың белгілі 
бір (технологиялық қажетті) мөлшеріне (қалыңдығы 150) сүйене отырып 
таңдалады...250 мм). 

Әр түрлі сыйымдылықтағы болат балқыту агрегаттарына арналған 
типтік (стандартты) болат құю шөміштерінің тізбесі кестеде келтірілген 
(анықтамалық әдебиеттен қараңыз). 

Айналымдағы болат құю шөміштерінің санын төмендегі өрнектен 
анықтауға болады 
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1440..

ковш
mаа
плковш

пролразл
nn 

  

мұндағы n мах
пл = 76 - тәулігіне балқытудың ең көп саны;  

τшөм - бір шөміштің айналу уақыты, мин;   
1440 - күндегі минуттар саны.  
Қарастырылған есептеуде τшөм 8-ге тең болады (практикалық мәні 6...9 

сағат). Айналымдағы бір мезгілде болат құю шөміштерінің саны мынаған 
тең: 

 
)(,26

1440
48076

.. ковшейnковш
пролразл 


 . 

 
Шөміш қаптамасы берік болса, мысалы, 12 балқыту болса (практикалық 

мәндер 10...20 балқыту кең диапазонында өзгереді) тәулік ішінде жөндеуге 76: 
12=6,3 шөміш келеді, бұл айналымдағы шөміштер санының 


26

1003,6 25% - ын 

құрайды. Бір шөмішті жөндеу ұзақтығы 7 сағат болғанда, бір мезгілде жөндеуде 
болады 

 
).(2

24
73,6 ковша


 
 

Осылайша, шөмішті жөндеу үшін шөміш бөлімшесінде кемінде екі бір 
орынды жөндеу шұңқыры болуы тиіс. Күтпеген кідірістерді ескере отырып, 
шөміштердің жұмыс паркінің 10% резервте екенін қабылдау керек (26∙ 0,1 = 
3 шөміш). 

Демек, қарастырылып отырған жағдайда болат құю шөміштерінің 
жалпы саны 26 + 2 + 3 =31 (шөміш) құрайды. 

Резервті есепке алмағанда айналымда болат балқыту цехының болуы 
қажет құймақалыптардың саны мынадай формула бойынша анықталады 
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.. слобсобизл PtАкn   
 

мұндағы Ас - цехтың өнімділігі, т / тәул;  
Рсл - құйманың массасы, т;  
to6 - құймақалыптағы құрамның айналым уақыты, мин;  
к - құрамдардың біркелкі емес айналым коэффициенті (1,3). 

Бұл жағдайда құймақалыптардың есептелген санына резервтік 
(айналымдағы санның шамамен 30%) қосу қажет. 

Болатты құймақалыптарға құю кезінде есептеудің тағы бір нұсқасы 
Цехтағы құю алаңдарының қажетті саны (құю аралықтарында) мына 

өрнектен анықталуы мүмкін 
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мұндағы n мах
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τшөм - бір шөміштің айналу уақыты, мин;   
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сағат). Айналымдағы бір мезгілде болат құю шөміштерінің саны мынаған 
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мәндер 10...20 балқыту кең диапазонында өзгереді) тәулік ішінде жөндеуге 76: 
12=6,3 шөміш келеді, бұл айналымдағы шөміштер санының 


26

1003,6 25% - ын 

құрайды. Бір шөмішті жөндеу ұзақтығы 7 сағат болғанда, бір мезгілде жөндеуде 
болады 

 
).(2

24
73,6 ковша
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орынды жөндеу шұңқыры болуы тиіс. Күтпеген кідірістерді ескере отырып, 
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Демек, қарастырылып отырған жағдайда болат құю шөміштерінің 
жалпы саны 26 + 2 + 3 =31 (шөміш) құрайды. 

Резервті есепке алмағанда айналымда болат балқыту цехының болуы 
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to6 - құймақалыптағы құрамның айналым уақыты, мин;  
к - құрамдардың біркелкі емес айналым коэффициенті (1,3). 

Бұл жағдайда құймақалыптардың есептелген санына резервтік 
(айналымдағы санның шамамен 30%) қосу қажет. 

Болатты құймақалыптарға құю кезінде есептеудің тағы бір нұсқасы 
Цехтағы құю алаңдарының қажетті саны (құю аралықтарында) мына 
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мұндағы мах
плn - тәулігіне цехқа құйылатын балқытпалардың ең жоғары 

ықтимал саны;   
 .

.
разл
площ - тәулігіне бір балқыманы құюдағы құю алаңының жалпы 

берешегі, мин;  
b - 0,8-ге тең құю алаңын пайдалану коэффициенті (орташа тәуліктік 

жүктеу) ;  
1440 - күндегі минуттар саны.  
Бір балқыту ( .

.
разл
площ ) құю алаңындағы құю алаңының жалпы қарызы 

әдетте 150 құрайды...210 мин және балқыту массасына, құю жағдайларына 
(құю әдісі, құймақалыптарды толтыру жылдамдығы, құймақалыптарды 
өлшеу және т.б.) және құю алаңдарындағы құю құрамдарының тұру 
ұзақтығына байланысты. 
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Бақылау сұрақтары 
 

1. Конвертерлік болат балқыту агрегаттарының конструкциялары. 
2. Конвертер конструкциясы. 
3. Жоғарғы үрлеу, төменгі үрлеу және аралас үрлеу конвертерлері 

(араластыру, үрлеу). 
4. Оттегі конвертерінің тірек сақинасы. Конструкция нұсқалары. 

Мақсаты. 
5. Конвертердің бұрылу жетегі. Мақсаты және оның негізгі түйіндері. 
6. Конвертерлік агрегаттардың ерекшеліктері және олардың негізгі 

параметрлері.  
7. Аралас үрлеумен конвертер процестердің нұсқаларын сипаттаңыз. 
8. Оттегі конвертерінің профилі. Оның жеке элементтерінің сипаттамасы 

және мақсаты. 
9. Бастапқы материалдар мен технологиялық өнімдердің жүк ағындары. 
10. Оттегі-конвертерлік ваннаны үрлеу барысында металдың құрамын 

өзгерту кестесін келтіріңіз. 
11. Оттегі фурмасының конструкциясы. 
12. Оттегі фурмасының (жоғарғы үрлеудің) құрылысы және мақсаты. 
13. Оттегі-конвертерлік ваннаны үрлеу барысында химиялық қождың 

өзгеруі. 
14. Оттегі конвертер балқытудың үрлеу режимінің сипаттамасы (оттегінің 

тазалығы, қысым, үрлеудің меншікті қарқындылығы, фурманың 
жағдайы). 

15. Отқа төзімді материалдар. Отқа төзімді материалдарды өндіру процесінің 
негіздері. Мақсаты. 

16. Металлургиялық агрегаттардағы отқа төзімді бұйымдардың жұмыс 
шарттары. 

17. Металлургиялық отқа төзімді материалдарға қойылатын талаптар: жұмыс 
және физикалық қасиеттері; отқа төзімділердің жіктелуі және қолданылуы, 
қасиеттері. 

18. Оттегі конвертерлер ін төсеу жылдамдығын анықтайтын факторлар. 
19. Оттегі конвертерлер інің төсеніштерінің беріктігін арттыру жолдары. 
20. Төменгі және аралас үрлеу конвертерлерінің түбінің қаптамасы және 

тұрақтылығы. 
21.  Сусымалы материалдарды конвертерге беруге арналған жабдық. 
22. Болат балқыту цехтарының шихта бөлімшелерінің мақсаты және 

орналасуы. 
23. Үрлеудің температуралық режиміне және металл сынықтарының 

сапасына байланысты конвертерлердің жылу жұмысы. 
24. Зарядтағы сынықтарды тұтынудың артықшылықтары мен кемшіліктері. 
25. Конвертердің жылу шығыны, олардың агрегаттардың дизайн 

ерекшеліктерімен байланысы. 
26. Бессемеровпен және Томасовпен салыстырғанда LD процесінде 

элементтердің жылу рөлі. 
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Бақылау сұрақтары 
 

1. Конвертерлік болат балқыту агрегаттарының конструкциялары. 
2. Конвертер конструкциясы. 
3. Жоғарғы үрлеу, төменгі үрлеу және аралас үрлеу конвертерлері 

(араластыру, үрлеу). 
4. Оттегі конвертерінің тірек сақинасы. Конструкция нұсқалары. 

Мақсаты. 
5. Конвертердің бұрылу жетегі. Мақсаты және оның негізгі түйіндері. 
6. Конвертерлік агрегаттардың ерекшеліктері және олардың негізгі 

параметрлері.  
7. Аралас үрлеумен конвертер процестердің нұсқаларын сипаттаңыз. 
8. Оттегі конвертерінің профилі. Оның жеке элементтерінің сипаттамасы 

және мақсаты. 
9. Бастапқы материалдар мен технологиялық өнімдердің жүк ағындары. 
10. Оттегі-конвертерлік ваннаны үрлеу барысында металдың құрамын 

өзгерту кестесін келтіріңіз. 
11. Оттегі фурмасының конструкциясы. 
12. Оттегі фурмасының (жоғарғы үрлеудің) құрылысы және мақсаты. 
13. Оттегі-конвертерлік ваннаны үрлеу барысында химиялық қождың 

өзгеруі. 
14. Оттегі конвертер балқытудың үрлеу режимінің сипаттамасы (оттегінің 

тазалығы, қысым, үрлеудің меншікті қарқындылығы, фурманың 
жағдайы). 

15. Отқа төзімді материалдар. Отқа төзімді материалдарды өндіру процесінің 
негіздері. Мақсаты. 

16. Металлургиялық агрегаттардағы отқа төзімді бұйымдардың жұмыс 
шарттары. 

17. Металлургиялық отқа төзімді материалдарға қойылатын талаптар: жұмыс 
және физикалық қасиеттері; отқа төзімділердің жіктелуі және қолданылуы, 
қасиеттері. 

18. Оттегі конвертерлер ін төсеу жылдамдығын анықтайтын факторлар. 
19. Оттегі конвертерлер інің төсеніштерінің беріктігін арттыру жолдары. 
20. Төменгі және аралас үрлеу конвертерлерінің түбінің қаптамасы және 

тұрақтылығы. 
21.  Сусымалы материалдарды конвертерге беруге арналған жабдық. 
22. Болат балқыту цехтарының шихта бөлімшелерінің мақсаты және 

орналасуы. 
23. Үрлеудің температуралық режиміне және металл сынықтарының 

сапасына байланысты конвертерлердің жылу жұмысы. 
24. Зарядтағы сынықтарды тұтынудың артықшылықтары мен кемшіліктері. 
25. Конвертердің жылу шығыны, олардың агрегаттардың дизайн 

ерекшеліктерімен байланысы. 
26. Бессемеровпен және Томасовпен салыстырғанда LD процесінде 

элементтердің жылу рөлі. 

  

27. LD процесінде көміртекті жою процесінің термодинамикасы. 
 

Қысқаша қорытынды 
 
Модульді зерделеу нәтижесінде білім алушылар: материалдарды 

конвертерлерге шихта беру жүйесінің механизмдері мен аппаратурасының 
құрылымын, жұмыс принципін және техникалық пайдалану ережесін; 
мөлшерлегіш құрылғыларды; деңгей өлшегіштердің құрылғысы мен жұмыс 
принципін; жабдық жұмысындағы ақаулықтардың пайда болу себептерін 
және оларды жою әдістерін; іс-қимыл алгоритмін және сусымалы 
материалдарды конвертерлерге беру жолын басқару ережесін меңгереді. 

Модульді зерделеу кезінде білім алушылар: автоматты басқару 
тетіктері мен аппаратурасының жұмысындағы ақауларды анықтауды және 
жоюды; пульттен сусымалы материалдарды конвертерлерге беру жолын 
басқаруды; шихта материалдарын бункерлерге беруді реттеуді үйренеді. 
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3-БӨЛІМ КОНВЕРТЕРДІ ШИХТА МАТЕРИАЛДАРЫМЕН ЖҮКТЕУДІ 
ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ 

 
Осы модульде ұсынылған тақырыптар: 
 
3.1.1-тақырып Қожды дайындау 
3.1.2-тақырып Қожды үрлеу 
3.2.1-тақырып  Шойын 
3.2.2-тақырып  Металл сынықтары 
3.2.3-тақырып Қож құраушы материалдар 
3.2.4-тақырып Балқыманы тегістеу және конвертерді жүктеу тәртібі 
3.2.5-тақырып Сұйық шойын мен сынықтың тапшылығы кезіндегі 

балқыманы тегістеу 
3.3.1-тақырып  Үрлеудің басталуы 
3.3.2-тақырып Болатты бір қожды процеспен балқыту 
3.3.3-тақырып Болатты екі қожды процеспен балқыту 
3.3.4-тақырып Төмен негізгі қожды ерте жүктеу арқылы болатты 

балқыту  
3.3.4-тақырып Төмен негізгі қожды ерте жүктеместен болатты балқыту  
3.3.6-тақырып Металл мен қождың сынамаларын алу, температураны, 

оттегінің белсенділігін өлшеу және балқыманы шығаруға дайындау 
3.3.7-тақырып Конвертерде металды температура бойынша бабына 

жеткізу 
3.3.8-тақырып Конвертердің ұзақ тұрып қалуынан кейін балқыманы 

қыздыру 
3.3.9-тақырып Домна пештерінің апаттық тоқтап қалуы кезінде қысқы 

кезеңде балқымаларды қайта бөлу 
3.3.10-тақырып Балқыманы шығару 
3.3.11-тақырып ҚҚҚ (қатты қож қоспалары) шығарылымында металды 

өңдеу 
3.3.12-тақырып Болатты тотықсыздандыру 
3.3.13-тақырып Ферросиликоалюминий металын тотықсыздандыруда 

қолдану 
3.4.1-тақырып Сынықтың берілген шығынымен оттегі-конвертерлік 

балқытудың материалдық-жылу балансын есептеу 
3.4.2-тақырып Темір кенін пайдалана отырып, оттегі-конвертерлік 

балқытудың материалдық және жылубалансын есептеу 
3.4.3-тақырып Сынықтың шығынын анықтай отырып, оттегі-

конвертерлік балқытудың материалдық және жылу баланстарын есептеу 
3.4.4-тақырып Салқындатқыштың мөлшерін алдын-ала анықтай 

отырып, конвертер балқытудың материалдық және жылу балансын есептеу 
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3-БӨЛІМ КОНВЕРТЕРДІ ШИХТА МАТЕРИАЛДАРЫМЕН ЖҮКТЕУДІ 
ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ 

 
Осы модульде ұсынылған тақырыптар: 
 
3.1.1-тақырып Қожды дайындау 
3.1.2-тақырып Қожды үрлеу 
3.2.1-тақырып  Шойын 
3.2.2-тақырып  Металл сынықтары 
3.2.3-тақырып Қож құраушы материалдар 
3.2.4-тақырып Балқыманы тегістеу және конвертерді жүктеу тәртібі 
3.2.5-тақырып Сұйық шойын мен сынықтың тапшылығы кезіндегі 

балқыманы тегістеу 
3.3.1-тақырып  Үрлеудің басталуы 
3.3.2-тақырып Болатты бір қожды процеспен балқыту 
3.3.3-тақырып Болатты екі қожды процеспен балқыту 
3.3.4-тақырып Төмен негізгі қожды ерте жүктеу арқылы болатты 

балқыту  
3.3.4-тақырып Төмен негізгі қожды ерте жүктеместен болатты балқыту  
3.3.6-тақырып Металл мен қождың сынамаларын алу, температураны, 

оттегінің белсенділігін өлшеу және балқыманы шығаруға дайындау 
3.3.7-тақырып Конвертерде металды температура бойынша бабына 

жеткізу 
3.3.8-тақырып Конвертердің ұзақ тұрып қалуынан кейін балқыманы 

қыздыру 
3.3.9-тақырып Домна пештерінің апаттық тоқтап қалуы кезінде қысқы 

кезеңде балқымаларды қайта бөлу 
3.3.10-тақырып Балқыманы шығару 
3.3.11-тақырып ҚҚҚ (қатты қож қоспалары) шығарылымында металды 

өңдеу 
3.3.12-тақырып Болатты тотықсыздандыру 
3.3.13-тақырып Ферросиликоалюминий металын тотықсыздандыруда 

қолдану 
3.4.1-тақырып Сынықтың берілген шығынымен оттегі-конвертерлік 

балқытудың материалдық-жылу балансын есептеу 
3.4.2-тақырып Темір кенін пайдалана отырып, оттегі-конвертерлік 

балқытудың материалдық және жылубалансын есептеу 
3.4.3-тақырып Сынықтың шығынын анықтай отырып, оттегі-

конвертерлік балқытудың материалдық және жылу баланстарын есептеу 
3.4.4-тақырып Салқындатқыштың мөлшерін алдын-ала анықтай 

отырып, конвертер балқытудың материалдық және жылу балансын есептеу 
 

  

  

Кіріспе 
 
Осы бөлімде оттегі-конвертерлік процесс технологиясының негізгі 

ережелері, конвертерлерде болатты балқыту ерекшеліктері қарастырылған. 
Тегістеу материалдары. Шикі материалдардың металл және металл емес 
топтарының сипаттамасы. Оттегі-конвертерлік процесс кезінде балқыту 
барысы. Балқыту кезеңдерінің сипаттамасы. Процестің олқылықтары және 
оларды жою. Қождың түзілуі әк еріту механизмі. Әр түрлі құрамдағы әк 
тиімділігін бағалау және оның балқыту мөлшерін есептеу. 

Классикалық оттегі-конвертерлік процестің мысалын қолдана отырып, 
жоғары соққымен оттегі-конвертерлік балқыту технологиясының негізгі 
параметрлерін жеңілдетілген есептеу әдісі келтірілген. Қорытпаның 
материалдық-жылу балансын және деоксидтеуді есептеу және стандартты 
емес өндірістік жағдайларды шешу қарастырылған.   

 
Осы модульді оқығаннан кейін студенттер: 

 
1. Қабылдау және шығыс бункерлерінде шихта материалдарын өлшеу, 

жүктеу және бар болуын есепке алуды жүргізу. 
2. Тегістеу материалдарын конвертерге беру механизмдерін басқару 

және беруді реттеу 
 
3.1-тарау Жүктеу операторының міндеттері, жұмыс орны, функциялары 

мен мақсаты 
 

Жабдықтың жағдайы 
Ауысым басында, жөндеуден кейін немесе конвертердің ұзақ тұрып 

қалуынан кейін ауысымдық технологиялық персонал қызмет көрсетілетін 
жабдықтың техникалық жай-күйін тексеруі тиіс. 

Конвертерді жүктеу операторы жұмыс басталар алдында тексеруі тиіс: 
- «етекті» және үрлеу фурмасын ауыстыру механизмдері жұмысының 

жарамдылығы; 
- фурманың жарамдылығы; 
- фурмадан, қазандықтан және «етектің» судың ағуының болмауы; 
- конвертердің бұрылу механизмінің жұмысы; 
- шығыс бункерлерінде қож түзетін және салқындататын 

материалдардың болуы; 
- сусымалы материалдар мөлшерлегіштерінің трактілері мен 

таразыларының жарамдылығы; 
- газ құбырында газдың бар-жоғына көз жеткізу; 
- жеткізу магистральдарында оттегі мен азоттың қажетті қысымының 

болуы: 
- барлық құлыптар мен соңғы ажыратқыштардың жарамдылығы, 

дабылы басқару пультіне шығарылған технологиялық параметрлер 
мәндерінің талаптарға сәйкестігі. 
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Конвертерді жүктеу операторы үрлеуді газ шығару жолына қызмет 
көрсететін персонал жабдықтың дайындығы туралы баяндағаннан кейін 
шебердің немесе ауысым бастығының командасы бойынша бастауға тиіс. 

Үрлеудің басында және соңында газдарды ішінара және толық 
жандыра отырып, түтін сорғыштардың өнімділігін реттемей шығатын 
газдардың шығысы ішінара жандыра отырып, 1300 м3/мин дейін оттегі 
шығынымен 220-дан 240 мың м3/сағ шегінде және газдарды толық жандыра 
отырып, 400 м3/мин шегінде болуы тиіс. 

Үрлеу барысы бойынша түтін сорғыштың өнімділігі екі критерий 
бойынша конвертерлік газдарды шығару тәсіліне байланысты дроссельдік 
жапқышты қашықтықтан ашумен қолмен белгіленеді: шығатын газдарды 
газды талдау, конвертердің мойнының үстіндегі саңылауға газдарды шығару 
және сору. 

Түтін сорғышты авариялық тоқтатқаннан кейін іске қосқан кезде газ 
шығаратын жолды түтін сорғыштың толық өнімділігі кезінде 10 минут 
ішінде желдетіп алу қажет, содан кейін үрлеу қайта басталады. 

Газ шығыны 90 мың м3/сағ кем және шығатын газ шығыны 240 мың 
м3/сағ артық болған кезде үрлеуді жүргізуге тыйым салынады. 

Конвертерде сұйық металл және алдыңғы балқыманың қожы болған 
жағдайда қожды белсенді емес күйге келтіру жөнінде шаралар қолданбай 
үюді жүргізуге тыйым салынады. 

Қожды толық жүктегеннен кейін қожды құрайтын материалдарды 
конвертердің түбіне беруге тыйым салынады. 

Конвертерді жүктеу операторы конвертерді, сусымалы материалдарды, 
ферроқорытпаларды конвертерге және шөмішке беру трактісінің жүктеу 
құрылғыларын және оттегі фурмасын басқару жөніндегі жұмыстарды 
орындайды. Конвертерді жүктеу операторы конвертерлік бөлімшенің 
ауысымдық өндірістік шеберіне бағынады. 

Конвертердің операторы: ауысымдық тапсырманы және конвертерлер 
мен ҮБҚМ 
https://markmet.ru/slovar/rabotahttps://markmet.ru/slovar/konverterжұмысының 
кестесін; технологиялық нұсқаулықтарды, МЕМСТ және ТШ талаптарын; 
еңбекті қорғау, қауіпсіздік техникасы, өнеркәсіптік санитария және өрт 
қауіпсіздігі жөніндегі нұсқаулықтарды; жабдықты пайдалану және күту 
жөніндегі нұсқаулықтарды; ішкі еңбек тәртібі қағидаларын басшылыққа 
алады. 

Конвертерді жүктеу операторы мыналарды білуге міндетті: 
- конвертерлік бөлімшеде жұмыстарды 

ұйымдастыру;https://markmet.ru/slovar/rabotahttps://markmet.ru/slovar/konverter 
- конвертерлерде болатты балқыту технологиясы және конвертерді 

балқытуға дайындау және конвертердің жұмысы кезінде жұмыстарды 
ұйымдастыру;https://markmet.ru/slovar/stalhttps://markmet.ru/slovar/konverterhtt
ps://markmet.ru/slovar/rabotahttps://markmet.ru/slovar/konverterhttps://markmet.r
u/slovar/plavhttps://markmet.ru/slovar/rabota 
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Конвертерді жүктеу операторы үрлеуді газ шығару жолына қызмет 
көрсететін персонал жабдықтың дайындығы туралы баяндағаннан кейін 
шебердің немесе ауысым бастығының командасы бойынша бастауға тиіс. 

Үрлеудің басында және соңында газдарды ішінара және толық 
жандыра отырып, түтін сорғыштардың өнімділігін реттемей шығатын 
газдардың шығысы ішінара жандыра отырып, 1300 м3/мин дейін оттегі 
шығынымен 220-дан 240 мың м3/сағ шегінде және газдарды толық жандыра 
отырып, 400 м3/мин шегінде болуы тиіс. 

Үрлеу барысы бойынша түтін сорғыштың өнімділігі екі критерий 
бойынша конвертерлік газдарды шығару тәсіліне байланысты дроссельдік 
жапқышты қашықтықтан ашумен қолмен белгіленеді: шығатын газдарды 
газды талдау, конвертердің мойнының үстіндегі саңылауға газдарды шығару 
және сору. 

Түтін сорғышты авариялық тоқтатқаннан кейін іске қосқан кезде газ 
шығаратын жолды түтін сорғыштың толық өнімділігі кезінде 10 минут 
ішінде желдетіп алу қажет, содан кейін үрлеу қайта басталады. 

Газ шығыны 90 мың м3/сағ кем және шығатын газ шығыны 240 мың 
м3/сағ артық болған кезде үрлеуді жүргізуге тыйым салынады. 

Конвертерде сұйық металл және алдыңғы балқыманың қожы болған 
жағдайда қожды белсенді емес күйге келтіру жөнінде шаралар қолданбай 
үюді жүргізуге тыйым салынады. 

Қожды толық жүктегеннен кейін қожды құрайтын материалдарды 
конвертердің түбіне беруге тыйым салынады. 

Конвертерді жүктеу операторы конвертерді, сусымалы материалдарды, 
ферроқорытпаларды конвертерге және шөмішке беру трактісінің жүктеу 
құрылғыларын және оттегі фурмасын басқару жөніндегі жұмыстарды 
орындайды. Конвертерді жүктеу операторы конвертерлік бөлімшенің 
ауысымдық өндірістік шеберіне бағынады. 

Конвертердің операторы: ауысымдық тапсырманы және конвертерлер 
мен ҮБҚМ 
https://markmet.ru/slovar/rabotahttps://markmet.ru/slovar/konverterжұмысының 
кестесін; технологиялық нұсқаулықтарды, МЕМСТ және ТШ талаптарын; 
еңбекті қорғау, қауіпсіздік техникасы, өнеркәсіптік санитария және өрт 
қауіпсіздігі жөніндегі нұсқаулықтарды; жабдықты пайдалану және күту 
жөніндегі нұсқаулықтарды; ішкі еңбек тәртібі қағидаларын басшылыққа 
алады. 

Конвертерді жүктеу операторы мыналарды білуге міндетті: 
- конвертерлік бөлімшеде жұмыстарды 

ұйымдастыру;https://markmet.ru/slovar/rabotahttps://markmet.ru/slovar/konverter 
- конвертерлерде болатты балқыту технологиясы және конвертерді 

балқытуға дайындау және конвертердің жұмысы кезінде жұмыстарды 
ұйымдастыру;https://markmet.ru/slovar/stalhttps://markmet.ru/slovar/konverterhtt
ps://markmet.ru/slovar/rabotahttps://markmet.ru/slovar/konverterhttps://markmet.r
u/slovar/plavhttps://markmet.ru/slovar/rabota 

  

- балқытуда қолданылатын шойынның, қосымша және құю 
материалдарының химиялық құрамы 
менhttps://markmet.ru/slovar/sostavhttps://markmet.ru/slovar/svoistvahttps://mark
met.ru/slovar/chugun физикалық қасиеттері; 

- конвертерге оттегін беруге арналған құрылғы; 
- конвертерге және болат құю шөмішіне шикіқұрам, қоспалағыш 

материалдар мен https://markmet.ru/slovar/raskislitelқышқылдандырғыштарды 
беру жүйесі; 

- конвертерлік газдарды салқындату және тазарту жүйесі; 
- фурманың сумен салқындату жүйесі; 
- конвертер жабдығы; 
- шихта материалдарына арналған ТШ және МЕМСТ; 
- конвертерлік, бөлімшедегі және цехтағы өндірістік дабыл және 

байланыс; 
- еңбекті ұйымдастыру және нормалау элементтері, өндіріс 

экономикасының негізгі мәселелері; 
- еңбекақы төлеу туралы ереже, қызмет көрсетілетін жабдық пен 

учаскеге арналған сан нормативтері; 
- жұмыс кезінде пайдаланылатын және қолданылатын материалдардың, 

шикізаттың, отын мен энергияның құны мен шығыс нормалары және оларды 
үнемді пайдалануды ұйымдастыру; 

- лауазымдық нұсқаулық және міндеттер; 
- учаскедегі аварияларды жою жоспары. 
Конвертерді жүктеу операторы өз жұмысы процесінде ауысымдық 

тапсырманың орындалуын қамтамасыз етуге, еңбекті ұйымдастыруды 
жақсартуға, еңбек өнімділігін арттыруға қол жеткізуге; балқыған Болаттың 
ақауын, жұмыс уақытының тоқтап қалуын, жоғалуын болдырмауға шаралар 
қабылдауға, материалдарды, электр энергиясын және басқа ресурстарды 
үнемді пайдалануға; балқытудың технологиялық процесін ұйымдастыру 
және жүргізу үшін оның жұмыс орнында орнатылған бақылау-өлшеу 
аппаратурасының көрсеткіштерін пайдалана білуге тиіс. 

Ауысымды қабылдау кезінде конвертердің операторы балқытуды 
жүргізудің технологиялық ерекшеліктерімен және алдыңғы ауысымдағы 
жабдықтың жай-күйімен танысады; өндірістік шеберден ауысымға тапсырма 
алады. 

Ол мыналарды тексеруге тиіс: өндірістік сигнал беру мен селекторлық 
байланыстың жарамдылығын; жұмыс орнының жай-күйі мен тазалығын; 
конвертерді, фурманы және сусымалы материалдар мен ферроқорытпаларды 
беру трактісінің жүктеу құрылғыларын басқару тетіктерінің жарамдылығын; 
тетіктерге басқару биркаларының болуын; бақылау-өлшеу аппаратурасының 
көрсеткіштерін; алдыңғы ауысымдағы балқымаларды шикіқұрамдауды; 
Шығыс және аралық бункерлердегі сусымалы материалдар мен 
ферроқорытпалардың болуын; балқытылатын болатқа тапсырыстар кестесін, 
шойынды және балқымалардың басқа да материалдарын химиялық талдауды. 
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Жұмыс уақытында конвертерді жүктеу операторы жұмыс уақытында 
өндірістік шебердің тапсырмаларын орындайды; Конвертердің бұрылу 
жетегін және фурманы, сусымалы материалдар мен ферроқорытпаларды беру 
трактісінің жүктеу құрылғыларын басқару үшін қажетті барлық 
операцияларды жүргізеді; балқытуға жұмсалатын барлық материалдардың 
есебін жүргізеді; шойынның температурасы мен химиялық талдауын 
жүргізеді; өндірістік шебердің немесе конвертердің болат балқытушысының 
аспаптарының көрсеткіштерін және сигнализациясын, сондай-ақ 
салқындатқыш қазандықтың басқару пультінің сигналдарын бақылайды; 
балқытудың температуралық режимін және үрлеудің соңындағы қалдық 
көміртекті бақылайды. 

Конвертерді еңкейту және көтеру жөніндегі операциялар Конвертердің 
өндірістік шеберінің немесе болат балқытушысының командасы бойынша 
жүргізіледі. 

Конвертердің операторы: скрапты үюді және конвертерге шойынды 
құюды; сынамаларды алу, металл температурасын өлшеу және қожды жүктеу 
үшін конвертерді сүйретуді; конвертердегі металл температурасын батыру 
термопарларымен өлшеуді жүргізеді; металл мен қожды конвертерден 
ағызады, жұмыс алаңындағы басқару пульттерінің көріну аймағында болат 
тасығышты  және қож тасығышты басқарады; конвертерді ыстық және суық 
жөндеуге, Конвертердің мойнынан және қаптамасынан төсемдердің үзілуіне, 
Конвертердің мойнын майлауға, оттегі фурмасын тазартуға қатысады. 

Балқыту процесінде оттегінің қысымы , оның шығыны және фурманың 
жағдайы технологиялық нұсқаулықтың талаптарына сәйкес ұсталуы тиіс. 

Конвертердің қаптамасы күйген жағдайда үрлеуді дереу тоқтатады, 
фурманы конвертерден алады, конвертерді металдың кетуі тоқтайтын 
жағдайға бұрады. Болашақта олар өндірістік шебердің немесе конвертердің 
Болат өндірушісінің бұйрықтарын орындайды. 

Конвертердің операторы конвертердің барлық механикалық және 
электрлік жабдығының ақаусыздығын қадағалауы тиіс; қандай да бір 
ақаулықтар анықталған кезде ол туралы өндірістік шебер мен болат 
балқытушыны хабардар ете отырып, тиесілігі бойынша тиісті кезекші 
қызметтердің бригадирлерін дереу шақыруы, конвертердің қаптамасын 
күйдіру жөніндегі жұмыстарға қатысуы тиіс. 

Ауысымды тапсыру кезінде Конвертердің операторы ауысымды келесі 
ауысымның қалыпты және ырғақты жұмысын қамтамасыз ететін жағдайда 
тапсырады; ауысымға жұмыста болған барлық бұзушылықтар мен ақаулар 
және оларды жою үшін қабылданған шаралар туралы хабарлайды; 
ауысымның тапсырылуын ауысымды қабылдау және тапсыру журналында 
ресімдеу қажет. 

Конвертерді жүктеу операторы: болатты балқытуға арналған 
Ауысымдық тапсырманы сапалы және сандық көрсеткіштер бойынша 
орындауға; лауазымдық нұсқаулыққа сәйкес технологиялық нұсқаулықтар, 
қауіпсіздік техникасы қағидалары және ішкі еңбек тәртібі қағидалары 
талаптарының сақталуына; өзіне сеніп тапсырылған агрегаттардың авариясыз 
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Жұмыс уақытында конвертерді жүктеу операторы жұмыс уақытында 
өндірістік шебердің тапсырмаларын орындайды; Конвертердің бұрылу 
жетегін және фурманы, сусымалы материалдар мен ферроқорытпаларды беру 
трактісінің жүктеу құрылғыларын басқару үшін қажетті барлық 
операцияларды жүргізеді; балқытуға жұмсалатын барлық материалдардың 
есебін жүргізеді; шойынның температурасы мен химиялық талдауын 
жүргізеді; өндірістік шебердің немесе конвертердің болат балқытушысының 
аспаптарының көрсеткіштерін және сигнализациясын, сондай-ақ 
салқындатқыш қазандықтың басқару пультінің сигналдарын бақылайды; 
балқытудың температуралық режимін және үрлеудің соңындағы қалдық 
көміртекті бақылайды. 

Конвертерді еңкейту және көтеру жөніндегі операциялар Конвертердің 
өндірістік шеберінің немесе болат балқытушысының командасы бойынша 
жүргізіледі. 

Конвертердің операторы: скрапты үюді және конвертерге шойынды 
құюды; сынамаларды алу, металл температурасын өлшеу және қожды жүктеу 
үшін конвертерді сүйретуді; конвертердегі металл температурасын батыру 
термопарларымен өлшеуді жүргізеді; металл мен қожды конвертерден 
ағызады, жұмыс алаңындағы басқару пульттерінің көріну аймағында болат 
тасығышты  және қож тасығышты басқарады; конвертерді ыстық және суық 
жөндеуге, Конвертердің мойнынан және қаптамасынан төсемдердің үзілуіне, 
Конвертердің мойнын майлауға, оттегі фурмасын тазартуға қатысады. 

Балқыту процесінде оттегінің қысымы , оның шығыны және фурманың 
жағдайы технологиялық нұсқаулықтың талаптарына сәйкес ұсталуы тиіс. 

Конвертердің қаптамасы күйген жағдайда үрлеуді дереу тоқтатады, 
фурманы конвертерден алады, конвертерді металдың кетуі тоқтайтын 
жағдайға бұрады. Болашақта олар өндірістік шебердің немесе конвертердің 
Болат өндірушісінің бұйрықтарын орындайды. 

Конвертердің операторы конвертердің барлық механикалық және 
электрлік жабдығының ақаусыздығын қадағалауы тиіс; қандай да бір 
ақаулықтар анықталған кезде ол туралы өндірістік шебер мен болат 
балқытушыны хабардар ете отырып, тиесілігі бойынша тиісті кезекші 
қызметтердің бригадирлерін дереу шақыруы, конвертердің қаптамасын 
күйдіру жөніндегі жұмыстарға қатысуы тиіс. 

Ауысымды тапсыру кезінде Конвертердің операторы ауысымды келесі 
ауысымның қалыпты және ырғақты жұмысын қамтамасыз ететін жағдайда 
тапсырады; ауысымға жұмыста болған барлық бұзушылықтар мен ақаулар 
және оларды жою үшін қабылданған шаралар туралы хабарлайды; 
ауысымның тапсырылуын ауысымды қабылдау және тапсыру журналында 
ресімдеу қажет. 

Конвертерді жүктеу операторы: болатты балқытуға арналған 
Ауысымдық тапсырманы сапалы және сандық көрсеткіштер бойынша 
орындауға; лауазымдық нұсқаулыққа сәйкес технологиялық нұсқаулықтар, 
қауіпсіздік техникасы қағидалары және ішкі еңбек тәртібі қағидалары 
талаптарының сақталуына; өзіне сеніп тапсырылған агрегаттардың авариясыз 

  

жұмыс істеуіне; Конвертердің өндірістік шебері немесе болат 
балқытушысының өкімдерін дәл және уақтылы орындауға; конвертерлер 
жабдығының дұрыс пайдаланылуы мен жарамдылығына; ақауларды уақтылы 
алдын алуға және оларды жоюға шаралар қабылдауға; өз учаскесінде келесі 
ауысымның қалыпты ырғақты жұмысын қамтамасыз етуге; 
https://markmet.ru/slovar/poryadokжұмыс орнындағы тазалық пен 
 

3.1.1-тақырып Қожды дайындау 
 

Алдыңғы балқытудан конвертерде қожды немесе сұйық металды 
қалдырған кезде, қожды немесе металды бейтараптандыру үшін сынықтарды 
үймес бұрын немесе сынықтарға (балқытпаларда қожды қалдырмай) әк 
(оның жалпы шығынының 50% - на дейін), шикі және (немесе) күйдірілген 
доломитке қоспалар жасалады. 

Қожға немесе металға отырғызылған қож құраушылардың саны 
балқытуға арналған қож құраушылардың жиынтық санына кіреді, бұл ретте 
флюстеу қабілеті бойынша 1т күйдірілген доломит 0,6 т әкке, 1,0 т шикі 
доломит 0.2 т әкке баламалы. 

Үрлеу операциясын орындау кезінде балқыманы шығарғаннан кейін 
болат балқытушы немесе балқыту шебері қождың жай-күйін көзбен бағалау 
жүргізеді, сұйық металл болған кезде қожды үрлеуге жол берілмейді. 
Қождың күйіне байланысты: 

а) қождың тотығуын және қалыңдатылуын төмендету үшін - 0,5-тен 1,0 
т-ға дейін кокс және 1,0-ден 2,0 т-ға дейін шикі доломит. Одан әрі қалыңдату 
қажет болған жағдайда күйдірілген доломит 0,5-тен 1,0 т-ға дейін 2.0-ден 6.0 
т-ға дейін мөлшерде қосылады; 

б) Магнезиалдық-глиноземдік флюс (МГФ) немесе құрамында басқа да 
магний бар флюстер болған кезде үрлеу операциясы мынадай схема бойынша 
жүргізіледі: 

фурманы түсіру кезінде шығарылатын металдың тотығуына 
байланысты кокс беріледі: 

- металл 600 ррм-0,5 т аспайтын тотыққан кезде; 
- 600-ден 1000 ррм дейін-1,0 т; 
– 1000 ррм-ден астам-1,5 т. 
Фурма төменгі төменгі позицияға түседі. Азотқа арналған Шығыс 

клапанын толық ашқаннан кейін 0,5-тен 1,0 тоннаға дейін магнезиалды флюс 
беріледі; әкті үрлеуге беруге тыйым салынады, шикі доломитті 2,0 тоннаға 
дейін беруге жол беріледі. Үрлеу ұзақтығы кемінде 5 мин. 

Қождың химиялық құрамы келесі талаптарды қанағаттандыруы тиіс: 
Мд0 7,0% кем емес, Feo 12,0% кем емес және 21,0% артық емес, СаО 40,0% 
артық емес. 
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3.1.2-тақырып Қожды үрлеу 
 

Қожды жоғары қысымды азотпен үрлеу ыстық жөндеу 
жүргізілетіндерді қоспағанда, Компанияның басынан бастап бесінші 
балқытудан бастап оттегі фурмасы арқылы жүргізіледі. Конвертердің 
қаптамасы 300 балқымаға дейін тұрақты болған кезде қождың барлық 
көлемінің кемінде 70,0% қалдыру қажет. 300 - ден астам балқытуға төзімді 
болған кезде-барлық соңғы қожды қалдырыңыз. 

Қожды дайындағаннан кейін Конвертердің қаптамасы шайқау жолымен 
қапталады және конвертер тік күйге орнатылады. 

Фурма тыныш ванна деңгейінен 0,9-дан 1,0 м-ге дейінгі қалыпта 
орнатылады. 

Желідегі азот қысымы кемінде 12,0 атм болуы керек., үрлеу -
қарқындылығы-кемінде 700 м / мин. Азоттың тазалығы ГОСТ 9293 
талаптарына сәйкес келуі керек. 

МГФ болмаған кезде үрлеу ұзақтығы кемінде 6 мин. 
Қожды металл сынықтарын үйіп тастағанға дейін үрлегеннен кейін 

конвертер «СОNЕ-РLАSТ 30» стопорын болат шығару тесігіне немесе 
бастапқы қожды кесуге арналған аппликатордың көмегімен ұқсас жүйеге 
орнату үшін жүктеу аралығына қарай бұрылады. 
 

3.2-тарау Шихта материалдары 
 

3.2.1-тақырып  Шойын 
 

Конвертерге құйылатын шойынның химиялық құрамы ЗТУ 309-105 
бойынша сапаның бірінші және екінші санаттарына сәйкес келуі тиіс  
 
Кесте 3.1-Төмен фосфорлы шойын 
Сапа санаты, 
белгіленуі 

Шойындағы химиялық элементтердің массалық үлесі, % 
Кремний Күкірт Фосфор 

Бірінші, ЧНФ-1 0,40-1,0 0,030 және одан 
төмен 

0,400 және одан 
төмен 

Екінші, CHNF-2 0,39 және одан 
төмен 

0,031-ден 0,050-ге 
дейін 

0,400 және одан 
төмен 

Некондиция, 
ЧНФ-Н 

- 0,051 және одан 
жоғары 

- 
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3.1.2-тақырып Қожды үрлеу 
 

Қожды жоғары қысымды азотпен үрлеу ыстық жөндеу 
жүргізілетіндерді қоспағанда, Компанияның басынан бастап бесінші 
балқытудан бастап оттегі фурмасы арқылы жүргізіледі. Конвертердің 
қаптамасы 300 балқымаға дейін тұрақты болған кезде қождың барлық 
көлемінің кемінде 70,0% қалдыру қажет. 300 - ден астам балқытуға төзімді 
болған кезде-барлық соңғы қожды қалдырыңыз. 

Қожды дайындағаннан кейін Конвертердің қаптамасы шайқау жолымен 
қапталады және конвертер тік күйге орнатылады. 

Фурма тыныш ванна деңгейінен 0,9-дан 1,0 м-ге дейінгі қалыпта 
орнатылады. 

Желідегі азот қысымы кемінде 12,0 атм болуы керек., үрлеу -
қарқындылығы-кемінде 700 м / мин. Азоттың тазалығы ГОСТ 9293 
талаптарына сәйкес келуі керек. 

МГФ болмаған кезде үрлеу ұзақтығы кемінде 6 мин. 
Қожды металл сынықтарын үйіп тастағанға дейін үрлегеннен кейін 

конвертер «СОNЕ-РLАSТ 30» стопорын болат шығару тесігіне немесе 
бастапқы қожды кесуге арналған аппликатордың көмегімен ұқсас жүйеге 
орнату үшін жүктеу аралығына қарай бұрылады. 
 

3.2-тарау Шихта материалдары 
 

3.2.1-тақырып  Шойын 
 

Конвертерге құйылатын шойынның химиялық құрамы ЗТУ 309-105 
бойынша сапаның бірінші және екінші санаттарына сәйкес келуі тиіс  
 
Кесте 3.1-Төмен фосфорлы шойын 
Сапа санаты, 
белгіленуі 

Шойындағы химиялық элементтердің массалық үлесі, % 
Кремний Күкірт Фосфор 

Бірінші, ЧНФ-1 0,40-1,0 0,030 және одан 
төмен 

0,400 және одан 
төмен 

Екінші, CHNF-2 0,39 және одан 
төмен 

0,031-ден 0,050-ге 
дейін 

0,400 және одан 
төмен 

Некондиция, 
ЧНФ-Н 

- 0,051 және одан 
жоғары 

- 

 
  

  

Кесте 3.2 - Құрамында фосфор көп шойын 
 
Сапа санаты, 
белгіленуі 

Шойындағы химиялық элементтердің массалық үлесі, % 
Кремний Күкірт Фосфор 

Бірінші, ЧПФ-1 0,40-1,2 0,035 және одан 
төмен 

0,401 және одан 
жоғары 

Екінші, ЧПФ-2 0,39 және одан 
төмен 
1,21 және одан 
жоғары 

0,036-0,060 0,401 және одан 
жоғары 

Накондиция, 
ЧПФ-Н 

- 0,061 және одан 
жоғары 

- 

 
Домна цехынан белгілі химиялық құрамы бар сұйық шойын 

Конвертерлік цехтың араластырғыш бөліміне алдын-ала металл мен қождың 
қалдықтарынан тазартылған шойын шөміштерінде, домна цехының 
таразыларында міндетті түрде жүргізілгеннен кейін беріледі. Миксерлік 
бөлімшеде шойынды құйғаннан кейін шойынтасушы шөміштер қайтадан 
ілінеді [35]. 

Араластырғыштар журналда шығару бойынша шойын партиясының 
нөмірі, оның массасы, химиялық құрамы, шойын тасығыш шөміштердің жай-
күйі және шойынның бітелу деңгейі (әрбір шөміш бойынша) туралы жазба 
жасайды. 

Шойынның химиялық құрамы сапаның бірінші және екінші 
санаттарына сәйкес келмеген жағдайда мұндай шойынды миксерге құю 
туралы мәселені ауысым бастығы миксер журналына жаза отырып шешеді. 

Балқытылатын шойынның мөлшерін өндіріс шебері сынықтардың 
нақты санына және Конвертердің жағдайына қарай тапсырыс береді. 

Конвертерге құйылған шойынның массасы шойынды құю шөмішін 
міндетті түрде өлшегеннен кейін шойынды ағызғанға дейін және одан кейін 
қождың массасын ескере отырып анықталады. Қождың мөлшері шойынның 
шөгуін анықтауға сәйкес анықталады. 

Шойынның шөгуін анықтау үшін: 
4000 және 200 мм сызықтық өлшемдері бар L-тәрізді оттегі түтігі. 
Диаметрі 5.0-ден 7.0 мм-ге дейін мыс өзектер немесе диаметрі 12-ден 

14 мм-ге дейін, ұзындығы 500 мм алюминий өзектер. 
Мыс (алюминий) өзегін түтікке бекітуге арналған бұрандалы қысқыш. 
Шойын құю шөмішінен алынғаннан кейін мыс (алюминий) өзектің 

ұзындығын өлшеуге арналған сызғыш. 
Қождың қалыңдығын өлшеу тәртібі және қождың массасын анықтау. 
Қождың қалыңдығын өлшеу шойынның температурасын өлшеуге 

арналған жұмыс алаңынан цехтың жүктеу аралығына шойыны бар шөмішті 
жіберер алдында жүргізіледі. 
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Бекітілген мыс (алюминий) өзегі бар алдын-ала дайындалған түтік, 
оның иілу орнынан 250 мм ұзындыққа дейін қождың қабаты арқылы қож 
қабығымен иілу аялдамасына дейін енгізіледі. 

Осылайша қож қабатына енгізілген мыс шыбық шойынға түскен 
бөлігін еріту үшін 10-нан 15 секундқа дейін (алюминий 5-тен 7 секундқа 
дейін) ұсталады. 

Өзекшені шөміштен алғаннан кейін сызғышпен өзектің қождағы бөлігі 
өлшенеді (түтіктің бүгілген жерінен оның соңына дейін). 

Қождың массасы Мшл, т, мынадай формула бойынша анықталады:: 
 

4
2 HxDхх

М шл
шл




        (3.1)
 

 
мұндағы γшл - 2,3 т/м3 тең қождың үлес салмағы; 
π-3,14-ке тең тұрақты шама; 
D- шөміш диаметрі, 3,8 м тең; 
H - қож қабатының қалыңдығы, М. 
 
Шойын сынамасы әрбір балқытуға шойын құю шөмішінен төменде 

келтірілген деректерге сәйкес алынады, шойын құю шөмішіндегі шойынның 
температурасы батыру термопарымен өлшенеді және кемінде 1320 °с болуы 
тиіс.  

Шойынның сынамалары көлемі 32 х 32 х 6 мм болатын пластинаны ала 
отырып, құйылған қасықпен сынамаға алынады. Шойын сынамаға қож 
түспей үздіксіз ағынмен құйылады. 

Зондтың таза ішкі беті болуы керек. Шойынды құю алдында сынама 
алдын ала қыздырылады. 

Толық кристалданғаннан кейін сынама алынып, ауада 
салқындатылады. Сынаманы сумен салқындатуға жол берілмейді. 

Сынама тығыз, беті ағартылған болуы тиіс, қабықтары, жарықтары, 
тотықты қабыршақтары және қож қосындылары болмауы тиіс. 

Пневмопочта бойынша сынама экспресс-зертханаға жіберіледі. 
Балқыту барысы бойынша металл сынамаларын таза, қасықпен 

қапталған ішкі өлшемдері бар болат стақанға алады: 
- биіктігі 70 мм; 
- жоғарғы диаметрі 43 мм; 
- төменгі диаметрі 34 мм; 
- сынаманың салмағы кемінде 0,5 кг. 
Сынама бір қасықтан қож түспей үздіксіз ағынмен құйылады. 

Қасықтың сыйымдылығы кемінде 1 кг металл болуы керек. 
Балқыту барысы бойынша алынған сынамалар сумен салқындатылады 

және патронға балқыту нөмірін сала отырып, пневмопоштамен экспресс - 
зертханаға жіберіледі. 

Металл сынамалары қасықтағы металл салмағына 0,27% мөлшерінде 
алюминиймен тотықтырылады. 
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Бекітілген мыс (алюминий) өзегі бар алдын-ала дайындалған түтік, 
оның иілу орнынан 250 мм ұзындыққа дейін қождың қабаты арқылы қож 
қабығымен иілу аялдамасына дейін енгізіледі. 

Осылайша қож қабатына енгізілген мыс шыбық шойынға түскен 
бөлігін еріту үшін 10-нан 15 секундқа дейін (алюминий 5-тен 7 секундқа 
дейін) ұсталады. 

Өзекшені шөміштен алғаннан кейін сызғышпен өзектің қождағы бөлігі 
өлшенеді (түтіктің бүгілген жерінен оның соңына дейін). 

Қождың массасы Мшл, т, мынадай формула бойынша анықталады:: 
 

4
2 HxDхх

М шл
шл




        (3.1)
 

 
мұндағы γшл - 2,3 т/м3 тең қождың үлес салмағы; 
π-3,14-ке тең тұрақты шама; 
D- шөміш диаметрі, 3,8 м тең; 
H - қож қабатының қалыңдығы, М. 
 
Шойын сынамасы әрбір балқытуға шойын құю шөмішінен төменде 

келтірілген деректерге сәйкес алынады, шойын құю шөмішіндегі шойынның 
температурасы батыру термопарымен өлшенеді және кемінде 1320 °с болуы 
тиіс.  

Шойынның сынамалары көлемі 32 х 32 х 6 мм болатын пластинаны ала 
отырып, құйылған қасықпен сынамаға алынады. Шойын сынамаға қож 
түспей үздіксіз ағынмен құйылады. 

Зондтың таза ішкі беті болуы керек. Шойынды құю алдында сынама 
алдын ала қыздырылады. 

Толық кристалданғаннан кейін сынама алынып, ауада 
салқындатылады. Сынаманы сумен салқындатуға жол берілмейді. 

Сынама тығыз, беті ағартылған болуы тиіс, қабықтары, жарықтары, 
тотықты қабыршақтары және қож қосындылары болмауы тиіс. 

Пневмопочта бойынша сынама экспресс-зертханаға жіберіледі. 
Балқыту барысы бойынша металл сынамаларын таза, қасықпен 

қапталған ішкі өлшемдері бар болат стақанға алады: 
- биіктігі 70 мм; 
- жоғарғы диаметрі 43 мм; 
- төменгі диаметрі 34 мм; 
- сынаманың салмағы кемінде 0,5 кг. 
Сынама бір қасықтан қож түспей үздіксіз ағынмен құйылады. 

Қасықтың сыйымдылығы кемінде 1 кг металл болуы керек. 
Балқыту барысы бойынша алынған сынамалар сумен салқындатылады 

және патронға балқыту нөмірін сала отырып, пневмопоштамен экспресс - 
зертханаға жіберіледі. 

Металл сынамалары қасықтағы металл салмағына 0,27% мөлшерінде 
алюминиймен тотықтырылады. 

  

Химиялық талдауға арналған қож сынамалары үрлеу аяқталғаннан 
және конвертерден металл сынамаларын алғаннан кейін алынады. 
Сынаманың салмағы кемінде 0,5 кг болуы тиіс. 

Қож салқындатылады, ұсақталады және пневматикалық пошта арқылы 
патронға экспресс - зертханаға жіберіледі. Қожды сумен салқындатуға 
болмайды. 

Химиялық құрамды бақылау үшін әк сынамаларын алу сынама 
алғыштың көмегімен тәулігіне бір рет жүргізіледі. Бір сынама 
тасымалдаушыдан және бір сынама Конвертерлік цех скипінен алынады. 
 

3.2.2-тақырып  Металл сынықтары 
 

Металл сынықтары конвертер цехына түскен кезде оны көзбен бағалау 
жүргізіледі. 

Түсті металдардың (мырыш, қорғасын, мыс, никель және т.б.), 
қабыршақтардың, қоқыстың, мұздың, жанар-жағармай материалдарының, 
судың, жабық ыдыстардың, жарылғыш заттардың, техникалық резеңке 
бұйымдар мен қалдықтардың болуына жол берілмейді. Көрінетін 
бұзушылықтар кезінде қалақшаны комиссиялық талдау жүргізіледі және 
қалақтың нөмірі көрсетіліп, кейіннен копра цехына берілетін акт жасалады. 

Конвертерге құйылатын металл сынықтары талаптарға сәйкес болуы 
тиіс, қалақтардағы металл сынықтарының тығыздығы кемінде 0,7 т/м3 болуы 
тиіс. 

Қожды қайта өңдеу учаскесінен (ҚӨУ) массасы 10,0 т аспайтын 
бөлінген шойын сынықтарын балқытуға немесе салмағы 20,0 т аспайтын 
айналымдағы шойын сынықтарын балқытуға пайдалануға рұқсат етіледі. Бұл 
ретте шойын сынығы мен айналымдағы шойын сынықтарының қотырланған 
сынықтарына тиісінше 10,0 және 5,0% мөлшерінде жеңілдік белгіленеді. 

Дайын металдағы күкірттің салмақтық үлесі 0,015% - дан кем болатты 
өндіру үшін қожды қайта өңдеу учаскесінен (ҚӨУ) бөлінген шойын 
қырғышты пайдалануға жол берілмейді. Айналымдағы сынықтардың үлесі 
копров цехының тік құжаттарында белгі қойылып, 50% - дан кем болмауы 
тиіс. 

Салмағы 10,0 тоннадан аспайтын болат балқыту өндірісінің бөлінген 
сынықтарын балқытуға пайдалануға жол беріледі. 

Шихта бөлімшесінде слябтардың немесе сорттық дайындамалардың 
кесінділері, шойынның немесе қатты құйылған шойынның ұрыстары болған 
жағдайда, қажет болған жағдайда қалақтар оларды кейіннен жүргізіп және 
балқыту паспортына белгі қоя отырып, қосымша тиелуі мүмкін. Бұл ретте 
шойынның немесе қатты құйылған шойынның қалаққа шайқалу массасы 5,0 
т-дан аспауы тиіс. 

Болатты зиянды қоспалардың құрамы бойынша шектеумен балқыту 
кезінде қалақтағы сынықтардың түрлері арасындағы ара қатынас конвертер 
цехынан копровый цехына берілетін арнайы тапсырыста ескертілуі тиіс. 
Металл сынықтары 3.1-суретте көрсетілген. 
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Сурет 3.1 - Металл сынықтары 
 
3.2.3-тақырып Қож құраушы материалдар 

 
Қож түзуші материалдар ретінде екі түрлі әк, әк пен доломиттің 

брикеттелген елегі, жұмсақ күйдірілген және (немесе) шикі доломит 
пайдаланылады. Химиялық және фракциялық құрамы бойынша әк пен 
доломит талаптарды қанағаттандыруы тиіс. Доломиттелген әк 3.3-кестеге 
сәйкес талаптарға сәйкес келуі тиіс. 3.2-суретте әк көрсетілген. 

 

 
Сурет 3.2 - Әк 
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Сурет 3.1 - Металл сынықтары 
 
3.2.3-тақырып Қож құраушы материалдар 

 
Қож түзуші материалдар ретінде екі түрлі әк, әк пен доломиттің 

брикеттелген елегі, жұмсақ күйдірілген және (немесе) шикі доломит 
пайдаланылады. Химиялық және фракциялық құрамы бойынша әк пен 
доломит талаптарды қанағаттандыруы тиіс. Доломиттелген әк 3.3-кестеге 
сәйкес талаптарға сәйкес келуі тиіс. 3.2-суретте әк көрсетілген. 

 

 
Сурет 3.2 - Әк 

  

 
Тиімді құрамдағы магнезиалдық қождарды қалыптастыру үшін одан әрі 

МГФ-да күйдірілген доломит және (немесе) магнезиалдық-глиноземдік флюс 
пайдаланылады, ол 3.3-кестеге сәйкес талаптарға сәйкес келуі тиіс. 3.3-
суретте доломит көрсетілген. 
 
Кесте 3.3 - Металлургиялық әкке қойылатын талаптар 

Көрсеткіштердің атауы Норма 
Массалық үлесі ( CaO+MgO), % кем емес 85,0 
MgO массалық үлесі, % артық емес 3,0 
(SiO2 + Al2O3 + Feжал), артық емес 3,0 
S массалық үлесі, % артық емес 0,06 
P массалық үлесі, % артық емес 0,02 
Шалаәк мөлшері, % артық емес 12,0 
Реактивтілік, мин артық емес 5,0 
Фракцияның құрамы 5 мм кем, % көп емес 10,0 
 

 
 

Сурет 3.3 - Доломит 
 
Кесте 3.4 - Металлургиялық әк сапасын бағалау 

Санаты Мөлшері (CaO + MgO), % 
Бірінші 85,0 және одан жоғары 
Екінші 84,9 және одан төмен 
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3.5-кесте - Доломиттелген әкке қойылатын талаптар 
№ п/п Көрсеткіштердің атауы норма 

1 Массалық үлесі ( CaO+MgO), % кем емес 85,0 
2 MgO массалық үлесі, % 3,1-15,0* 
3 S массалық үлесі, % 0,06 
4 Шалаәк мөлшері, % артық емес 12,0 
5 Реактивтілік, мин артық емес 3,0 
6 Фракцияның құрамы 5 мм кем, % көп емес 15,0 

* Ескертпе. Доломиттелген әктегі MgO құрамы болат балқыту өндірісінің 
директорымен келісу кезінде ВП (әктас/доломит) жүктемесінің 
арақатынасымен түзетіледі 
 

 
3.4-сурет - Магнезиалды-глиноземді флюс  

 
Кесте 3.6 - Доломиттелген әк сапасын бағалау 

Санаты Мөлшері (CaO + MgO), % 
Бірінші 85,0 және одан жоғары 
Екінші 84,9 және одан төмен 
 
Кесте 3.7 - Күйдірілген доломитке қойылатын талаптар 
№ п/п Көрсеткіштердің атауы норма 

1 MgO массалық үлесі, % кем емес 33,0 
2 Көрінетін тығыздық, г / см3, артық емес 1,60 
3 Фракцияның құрамы 5,0 мм кем, % Көп емес 15,0 
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3.5-кесте - Доломиттелген әкке қойылатын талаптар 
№ п/п Көрсеткіштердің атауы норма 

1 Массалық үлесі ( CaO+MgO), % кем емес 85,0 
2 MgO массалық үлесі, % 3,1-15,0* 
3 S массалық үлесі, % 0,06 
4 Шалаәк мөлшері, % артық емес 12,0 
5 Реактивтілік, мин артық емес 3,0 
6 Фракцияның құрамы 5 мм кем, % көп емес 15,0 

* Ескертпе. Доломиттелген әктегі MgO құрамы болат балқыту өндірісінің 
директорымен келісу кезінде ВП (әктас/доломит) жүктемесінің 
арақатынасымен түзетіледі 
 

 
3.4-сурет - Магнезиалды-глиноземді флюс  

 
Кесте 3.6 - Доломиттелген әк сапасын бағалау 

Санаты Мөлшері (CaO + MgO), % 
Бірінші 85,0 және одан жоғары 
Екінші 84,9 және одан төмен 
 
Кесте 3.7 - Күйдірілген доломитке қойылатын талаптар 
№ п/п Көрсеткіштердің атауы норма 

1 MgO массалық үлесі, % кем емес 33,0 
2 Көрінетін тығыздық, г / см3, артық емес 1,60 
3 Фракцияның құрамы 5,0 мм кем, % Көп емес 15,0 

 
  

  

Кесте 3.8 - Доломит сапасын бағалау 
Санаты Тығыздығы (каж), г / см3 MgO мөлшері, % 

Бірінші 1,60 және одан кем 33,0 және одан жоғары 
Екінші  1,61 және одан көп 32,9 және одан кем 
Ескертпе - Сапаның екінші санатындағы күйдірілген доломиттің шығымы 
массаның 15,0% - нан аспауы тиіс 
 

Металл температурасын түзету үшін салқындатқыш ретінде шикі 
доломит, агломерат немесе темір кені шекемтастары пайдаланылуы мүмкін. 
Агломерат химиялық және фракциялық құрамы бойынша ЗТУ / КарМК 195-
ке, химиялық және фракциялық құрамы бойынша темір кені шекемтастары 
ТУ 3900 ҚР 001186789 АО-38-ге сәйкес болуы тиіс. 
 

3.9-кесте - «Болат балқыту өндірісіне арналған магнезиалдық және 
магнезиалдық-глиноземдік құрамның флюстері» талаптары 

Көрсеткіштің атауы Маркаларға арналған норма 
МГФ-1 МГФ-2 

1. Массалық үлесі, %:   
MgO, кем емес 70,0 70,0 
Fe2O3, шегінде 4,0-8,0 4,0-8,0 
Al2O3, шегінде 2,0-7,0 2,0-7,0 
SiO2, артық емес 4,0 4,0 
(S), артық емес 0,25 0,25 
(С), шегінде - 3,0-10,0 
2. Түйір құрамы, массалық үлесі, %:   
60 нөмірлі тордағы қалдық, артық емес 10,0 10,0 
5 нөмірлі тор арқылы өту, артық емес 10,0 10,0 
 

3.2.4-тақырып Балқыманы тегістеу және конвертерді жүктеу 
тәртібі 

Металл шихтасының (шойын мен сынықтың) қосындысы «плюс» 5-тен 
«минус» 5 тоннаға дейін 325 т болуы керек. 

Конвертер шегендеуінің беріктігіне байланысты 3.10-кестеге сәйкес 
металлошихттағы шойын мен сынықтың арақатынасы өзгереді. 
 
Кесте 3.10 - Металл шихтадағы шойын мен сынықтың арақатынасы 
Компанияның басынан бастап қаптаманың 

төзімділігі Шойын*, т / пл Сынық, т / пл 

30-дан 50-ге дейін балқыма 
245-тен 250-ге 

дейін 
75-тен 80-ге 

дейін 

50 балқытудан компанияның 30% дейін 
235-тен 240-қа 

дейін 
85-тен 90-ға 

дейін 

компанияның 30-дан 80% - ға дейін 
240-тан 245-ке 

дейін 
80-ден 85-ке 

дейін 
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Компанияның 80% - дан астамы 245-тен 250-ге 
дейін 

75-тен 80-ге 
дейін 

Ескертпе: * - болатты балқыту кезінде шойынның шығыны нұсқаулыққа 
сәйкес келуі тиіс. 
 

Балқытуға отырғызылатын әктің жалпы саны соңғы қождың 
негізділігін 3,2-ден 3,8 бірлік шегінде қамтамасыз етуі тиіс, шойындағы 
фосфордың құрамы 0,300% - ға дейін болған кезде қождың негізділігі (СаО) к 
(SiO2) қатынасы ретінде анықталады. Шойындағы фосфордың құрамы 0,300 
артық болған кезде қождың негізділігі (СаО) / (SiO2 + Р2O5) арақатынасымен 
анықталады.  

Конвертердің 1 сағаттан артық тұрып қалуы, шойын құю шөмішіндегі 
шойынның температурасы 1320 °С-тан төмен болған кезде, сондай-ақ 
сапаның II санатындағы шойынды пайдалану кезінде кремнийдің құрамы 
төмен болған кезде шихталау шойынның массасы 5.0 т/пл-ға ұлғаю және 
сынықтың массасы 5.0 т/пл-ға азаю жағына өзгереді. 

Мырыш немесе қалайы бар қалдықтарды өңдеу кезінде олардың 
мөлшері 1-ден 2 пакетке дейін (5.0 тоннаға дейін) болуы керек. 

Сынықтарды үю кезінде Конвертердің қаптамасының бұзылуын 
болдырмау үшін басында жеңіл салмақты сынығы бар қалақ салынады, онда 
қалақтың ұшына кемінде екі пакет салынуы тиіс, содан кейін габаритті және 
жеңіл салмақты сынық, қалақтың соңында салмағы 3.0 Т дейін болатын 
ДМЛЗ кесіндісін пайдалануға жол беріледі. 

Металл сынықтарын біркелкі тарату үшін конвертер әр совокты 
толтырғаннан кейін жаншылады және шойын құюға беріледі. 

Шойынды құю жылдамдығы болат ұстағышпен реттеледі (бірінші 
импровизацияланған). Газ шамадан тыс бөлінген кезде шойынды құю 
шөмішті конвертердің мойнынан бұру арқылы тоқтатылады. 

Шойынды құйғаннан кейін шөміш ілінеді, ал миксерші дистрибуция 
машинисіне шойынның нақтыланған массасын шойын құю шөмішіндегі 
қождың қалыңдығын ескере отырып, осы балқытуға береді. Шойын құю 
шөмішіндегі қождың қалыңдығы 100,0 мм-ден аспауы тиіс. 

Құрамында көміртегі бар материалдарды (көмір, кокс) пайдалану 
ұсынылады: 

- шойын шығынын азайту үшін. Бұл жағдайда қоспа шойын 0,5-тен 2,0 
тоннаға дейін құйылғаннан кейін жасалады. 

- температураны 0,5 тоннадан 1,0 тоннаға дейін көтеру үшін. 
- шығарылатын газдардағы көміртегі тотығының құрамы 5,0% - дан аз 

болған кезде металл мен қождың тотығуын төмендету және тұрақтандыру 
үшін Үрлеудің соңында 0,3-тен 0,5 т-ға дейінгі мөлшерде құрамында 
көміртегі бар материал отырғызылады. 

Құрамында көміртегі бар материалдарды пайдалану кезінде шойынның 
шығыны азаяды немесе металл сынықтарының шығыны 1,0 тонна көмірге 
2,0-ден 2,5 тоннаға дейін және 1,0 тонна коксқа 3,0-ден 3,5 тоннаға дейін 
артады. 
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Компанияның 80% - дан астамы 245-тен 250-ге 
дейін 

75-тен 80-ге 
дейін 

Ескертпе: * - болатты балқыту кезінде шойынның шығыны нұсқаулыққа 
сәйкес келуі тиіс. 
 

Балқытуға отырғызылатын әктің жалпы саны соңғы қождың 
негізділігін 3,2-ден 3,8 бірлік шегінде қамтамасыз етуі тиіс, шойындағы 
фосфордың құрамы 0,300% - ға дейін болған кезде қождың негізділігі (СаО) к 
(SiO2) қатынасы ретінде анықталады. Шойындағы фосфордың құрамы 0,300 
артық болған кезде қождың негізділігі (СаО) / (SiO2 + Р2O5) арақатынасымен 
анықталады.  

Конвертердің 1 сағаттан артық тұрып қалуы, шойын құю шөмішіндегі 
шойынның температурасы 1320 °С-тан төмен болған кезде, сондай-ақ 
сапаның II санатындағы шойынды пайдалану кезінде кремнийдің құрамы 
төмен болған кезде шихталау шойынның массасы 5.0 т/пл-ға ұлғаю және 
сынықтың массасы 5.0 т/пл-ға азаю жағына өзгереді. 

Мырыш немесе қалайы бар қалдықтарды өңдеу кезінде олардың 
мөлшері 1-ден 2 пакетке дейін (5.0 тоннаға дейін) болуы керек. 

Сынықтарды үю кезінде Конвертердің қаптамасының бұзылуын 
болдырмау үшін басында жеңіл салмақты сынығы бар қалақ салынады, онда 
қалақтың ұшына кемінде екі пакет салынуы тиіс, содан кейін габаритті және 
жеңіл салмақты сынық, қалақтың соңында салмағы 3.0 Т дейін болатын 
ДМЛЗ кесіндісін пайдалануға жол беріледі. 

Металл сынықтарын біркелкі тарату үшін конвертер әр совокты 
толтырғаннан кейін жаншылады және шойын құюға беріледі. 

Шойынды құю жылдамдығы болат ұстағышпен реттеледі (бірінші 
импровизацияланған). Газ шамадан тыс бөлінген кезде шойынды құю 
шөмішті конвертердің мойнынан бұру арқылы тоқтатылады. 

Шойынды құйғаннан кейін шөміш ілінеді, ал миксерші дистрибуция 
машинисіне шойынның нақтыланған массасын шойын құю шөмішіндегі 
қождың қалыңдығын ескере отырып, осы балқытуға береді. Шойын құю 
шөмішіндегі қождың қалыңдығы 100,0 мм-ден аспауы тиіс. 

Құрамында көміртегі бар материалдарды (көмір, кокс) пайдалану 
ұсынылады: 

- шойын шығынын азайту үшін. Бұл жағдайда қоспа шойын 0,5-тен 2,0 
тоннаға дейін құйылғаннан кейін жасалады. 

- температураны 0,5 тоннадан 1,0 тоннаға дейін көтеру үшін. 
- шығарылатын газдардағы көміртегі тотығының құрамы 5,0% - дан аз 

болған кезде металл мен қождың тотығуын төмендету және тұрақтандыру 
үшін Үрлеудің соңында 0,3-тен 0,5 т-ға дейінгі мөлшерде құрамында 
көміртегі бар материал отырғызылады. 

Құрамында көміртегі бар материалдарды пайдалану кезінде шойынның 
шығыны азаяды немесе металл сынықтарының шығыны 1,0 тонна көмірге 
2,0-ден 2,5 тоннаға дейін және 1,0 тонна коксқа 3,0-ден 3,5 тоннаға дейін 
артады. 

  

Конвертерді суық жөндеуден кейін іске қосу немесе конвертерді ыстық 
резервке тоқтату кезінде бірінші балқыманы үрлеу осы нұсқаулыққа сәйкес 
жүргізіледі. Балқыту ПРО балқыту кестесіне сәйкес тағайындалады. 
 

3.2.5-тақырып Сұйық шойын мен сынықтың тапшылығы 
кезіндегі балқыманы тегістеу 

 
Домна пештерін тоқтату немесе сұйық шойынның тапшылығы кезінде 

қатты шойынды балқытуға 20,0 тоннаға дейін қолдануға жол беріледі, бұл 
ретте қатты шойынның әрбір 10,0 тоннасы сұйық шойынның шығынын 6,0 
тоннаға және металл сынығын 4,0 тоннаға азайтады. Оттегінің жалпы 
шығыны 1000-нан 2000 м3-ге дейін артады. 

Металл сынықтары тапшы болған жағдайда шойын мен 
салқындатқыштардың шығынын түзетуді 3.11-кестеге сәйкес жүргізу 
ұсынылады. 

 
 

3.11 - кесте - Сынық тапшылығы кезінде шойын мен салқындатқыштардың 
шығынын түзету 

Материалдар шығыны, т / пл. Сынықтың шығынын азайту, т / пл. 
5,0 10,0 15.0 20,0 

Шойын шығынын арттыру 5,0 10,0 15,0 20.0 

Агломерат 
1.0 

бастап  
1,5 дейін 

2.0 
бастап  

2,5 дейін 

3.0-ден 
4.0-ге 
дейін 

4,0 
бастап  

5.0 дейін 
Железорудные окатыши 1,0 1,5 2.5 3.0 

Шикі доломит немесе әктас 2,0 
бастап  

4.0 дейін 

2,0 
бастап  

4,0 дейін 

3.0-ден 
5.0-ге 
дейін 

4,0 
бастап  

6.0 дейін 
 

3.3-тарау Балқытуды жүргізу режимі 
 

3.3.1-тақырып  Үрлеудің басталуы 
 
Үрлеудің басталу сәтіне қарай қожтасығышқа қож тостағандары, 

Үрлеудің соңына қарай-Болат құйғыш шөмішке орнатылуы тиіс. Қож 
ыдыстары таза және ағартылған болуы керек. 

Балқытуды үрлеу төрт немесе бес шүмек фурмасы арқылы жүргізіледі. 
Желідегі оттегінің қысымы кемінде 14 атм болуы тиіс., оттегінің тазалығы-
кемінде 99,5%, оттегідегі азоттың мөлшері 0,1% - дан аспауы тиіс. 

Фурмадан немесе газ шығаратын трактінің элементтерінен судың ағуы 
болған кезде балқыманы үрлеуге тыйым салынады. Судың ағуының болуы 
әрбір ауысымның басында және әрбір балқыту алдында көзбен шолып 
анықталады. 
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Су сұйық металл немесе қожы бар конвертерге түскен кезде оны толық 
буланғанға дейін бұруға тыйым салынады. 

Балқытуды үрлеу СО ішінара немесе толық күйдіру арқылы жүргізілуі 
мүмкін. Негізгі режим-Шығатын газдарды ішінара күйдіре отырып, 
балқытуды үрлеу. 

Толық күйдіру арқылы үрлеуді келесі жағдайларда жүргізу керек: 
-іске қосу-жөндеу жұмыстары кезінде; 
- Конвертердің қаптамасын ауыстырғаннан, ұзақ тұрып қалғаннан, 

жөндеуден кейін бірінші балқыманы үрлегенде; 
- газ шығару трактісінің тығыздалуы бұзылған кезде; 
- газ талдағыштар ақаулы болған кезде; 
- етекті жылжыту механизмі бұзылған кезде; 
- жанбайтын газдардан» тампон « жасау үшін; 
- түтін соратын үй-жайдағы желдету істен шыққан кезде; 
- күйдіру құрылғысының ақауы кезінде; 
- газ шығаратын трактідегі төсемдерді жою мақсатында» жуу « 

балқымаларын жүргізу кезінде. 
Газ шығару трактісі мен жандыру құрылғысындағы кез келген 

авариялық жағдай кезінде дистрибьютор машинисі дереу СО толық жандыру 
режиміне өтуге, «тампон» жасауға және балқытуды үрлеуді тоқтатуға 
міндетті. Үрлеуді жаңарту және конвертердің одан әрі жұмыс істеу 
мүмкіндігі туралы шешімді цехтың газ және оттегі шаруашылығы 
объектілерінің жарамды техникалық жай-күйі мен қауіпсіз пайдаланылуы 
үшін жауапты тұлға қабылдайды. 

Үрлеу режимдерінің негізгі параметрлері графиктерде келтірілген 
Шойынды құйғаннан кейін конвертер тік осьтен ±1 градустан аспайтын 

ауытқумен тік жағдайға орнатылады. Конвертерді орнатқаннан кейін фурма 
біртіндеп түсіріледі және етек 50% - ға түсіріледі. Фурманың шүмегіне және 
фурманың күюіне қож-металл эмульсиясының түсуін болдырмау үшін 
фурманың Конвертердің мойнына кірген кезде оттегі қосылады. 

Конвертерлерде «НР-ЅТЕАМ ВОИЛЕР» типті салқындатқыш қазанды 
пайдалана отырып, «етекті» түсіруді немесе көтеруді конвертерді жүктеу 
операторының командасы бойынша қазандық операторы жүргізеді. 

Егер фурманы түсіру кезінде оттегі қосылмаса, фурманы көтеру, оны 
шүмектің «бітелуі» бар-жоғына тексеру, ақаулықты жою, содан кейін үрлеуді 
жалғастыру қажет. Оттегі қысымы 14,0 атм-ден аз төмендеген кезде. немесе 
Үрлеу кезінде оның берілуін тоқтату кезінде фурмаларды көтеру жүргізіледі. 

Үрлеуді етектің жоғарғы қалпынан бастау керек. Оттегіні конвертерге 
беру алдында немесе шойынды құю алдында фурма өтетін терезе мен 
сусымалы ағындарды тығыздауға бу немесе азот беруді ашу қажет. Бу немесе 
азот шығысы фурманың өту терезелері арқылы газдың, жалынның шығып 
кетпеуі, бірақ бұл ретте газдардағы сутектің болуы (газ тазалау алдындағы 
газ талдағыштың көрсеткіштері бойынша) 2.5% - дан аспайтындай етіп 
белгіленеді. Конвертерге оттегін беру аяқталғаннан кейін бу немесе азот 
беруді тоқтату қажет [36]. 
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Су сұйық металл немесе қожы бар конвертерге түскен кезде оны толық 
буланғанға дейін бұруға тыйым салынады. 
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мүмкін. Негізгі режим-Шығатын газдарды ішінара күйдіре отырып, 
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-іске қосу-жөндеу жұмыстары кезінде; 
- Конвертердің қаптамасын ауыстырғаннан, ұзақ тұрып қалғаннан, 

жөндеуден кейін бірінші балқыманы үрлегенде; 
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режиміне өтуге, «тампон» жасауға және балқытуды үрлеуді тоқтатуға 
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пайдалана отырып, «етекті» түсіруді немесе көтеруді конвертерді жүктеу 
операторының командасы бойынша қазандық операторы жүргізеді. 

Егер фурманы түсіру кезінде оттегі қосылмаса, фурманы көтеру, оны 
шүмектің «бітелуі» бар-жоғына тексеру, ақаулықты жою, содан кейін үрлеуді 
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Үрлеуді етектің жоғарғы қалпынан бастау керек. Оттегіні конвертерге 
беру алдында немесе шойынды құю алдында фурма өтетін терезе мен 
сусымалы ағындарды тығыздауға бу немесе азот беруді ашу қажет. Бу немесе 
азот шығысы фурманың өту терезелері арқылы газдың, жалынның шығып 
кетпеуі, бірақ бұл ретте газдардағы сутектің болуы (газ тазалау алдындағы 
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белгіленеді. Конвертерге оттегін беру аяқталғаннан кейін бу немесе азот 
беруді тоқтату қажет [36]. 

  

Үрлеу 750-ден 850 м3/ мин дейін оттегі шығыны кезінде балқытуды 
«тұтатудан» басталады. 

Егер 45 с ішінде балқыту оттегін беру басталғаннан кейін «жанбаса», 
үрлеу тоқтатылады, конвертер жанбайды және үрлеу қайта басталады. 

600 м3 аспайтын оттегі жұмсалғаннан кейін балқыманың «тұтануы» 
қалыпты болып саналады. 

«НР-ЅТЕАМ ВОИЛЕР» типті салқындатқыш қазанды қолдана отырып, 
тұрақты тұтану және «тампон» пайда болғаннан кейін, қалған оттегі мөлшері 
2% - ға дейін төмендегенде, етек толығымен төмендейді. 

Балқыманың тұрақты « тұтануынан «кейін үрлеу 30-дан 40 С-қа дейін» 
тампон «(газ талдағыштың көрсеткіштері бойынша) қалыптастыру үшін 
шығатын газдарды толық жандыру режимінде жүргізіледі, содан кейін» етек 
« түсіріледі және үрлеу берілген режим бойынша жүргізіледі. 

Түтін сорғыштардың тұрақты өнімділігі 220-дан 240 мың м3/сағ. дейінгі 
СО ішінара күйдіру режимінде құрамында кемінде 5,6% оттегі болған кезде 
құрамында кемінде 12.6% со бар жанбайтын газдардан «тампон» құрылады. 

Шығарылған газдарда 30 С ішінде оттегі концентрациясы 2.0% және 
одан кем және СО 15.0% және одан жоғары (газ талдағыштың көрсеткіші 
бойынша) жеткен кезде атыс эстафетасын қашықтықтан қосу жүргізіледі. Бұл 
ретте дистрибьютор машинисі оның қысымын төмендету бойынша газ 
беруді, содан кейін - Шамдағы эстафета мен алаудың тұтануын бақылауы 
тиіс. 

Шамдағы алаудың тұтануы газдағы СО мөлшері 26,0-ден 30,0% - ға 
жеткен кезде пайда болады. 

Эстафетада кокс газын бергенге дейін алаудың тұтануы газ 
құбырындағы ысырманың эстафетаға газ берілуінің тығыз еместігін куәл-
андырады (осы ақаулықты жойғанға дейін жартылай күйдіру режимінде 
жұмыс істеуге жол берілмейді) 

«НР-ЅТЕАМ ВОИЛЕР» типті салқындатқыш қазанды пайдалану 
арқылы алаудың тұтануы автоматты режимде жүреді. 

От эстафетасы алауды тұрақты тұтатқаннан кейін автоматты режимде 
ажыратылуы тиіс. Дистрибуция машинисі дистрибутивті басқару кезінде 
ысырма пультінен жанған құрылғыда алаудың жану дабылы іске 
қосылғаннан кейін эстафетаны өшіруі тиіс. 

Конвертерден қождың шығарылуы немесе көбіктену және қождың 
күтілетін шығарылу белгілері болған жағдайда үрлеуге оттегінің шығыны 
500 - 600 м3/мин шамасына дейін азаяды, содан кейін фурманың жағдайы осы 
кезең үшін ұсынылған деңгейден 150-ден 200 мм-ге дейін төмендейді, әк 0,5-
тен 1,0 т-ға дейін бөліктерде отырады. 

Шығару қаупі жойылғаннан кейін қалыпты үрлеу режиміне біртіндеп 
көшу жүзеге асырылады. 

Шығарындыларды жою мүмкін болмаған жағдайда үрлеу тоқтатылады 
және қож жүктеледі. 
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Конвертерден металды шығарумен « қатты» үрлеу кезінде фурмаларды 
жұмыс жағдайынан 0,5-тен 1.0 м-ге дейінгі шамаға қысқа мерзімді көтеруді 
жүргізу ұсынылады. 

Үрлеу кезінде балқыту өшкен кезде үрлеуді тоқтатуып конвертерді ашу 
керек. Қажет болса, қожды жүктеп алып, үрлеуді жалғастыру қажет. 

Қож түзуші материалдарды 1,0 т-дан астам порциямен қосуға және 
ванна толық тынышталғанға дейін шығару қаупі туындаған кезде 
конвертерді бірден бұруға тыйым салынады. 

Балқытуды фондық деңгейден жоғары үрлеу кезінде шығатын 
газдардағы сутегі құрамы жоғарылаған кезде фурманың басын тексеру 
(күйдіру) және фурманың қанағаттанарлық жай-күйі кезінде Конвертерден 
қождың шығарылу қаупін жою үшін төмен негізді қожды жүктеу үшін 
балқытуды үрлеу тоқтатылады. 

Қожды жүктеу үшін үрлеуді тоқтату және балқытуды кез келген 
тоқтату мынадай тәртіппен жүргізіледі: 

- егер ол осы уақытқа дейін жабылмаған болса, Кокс газын берудегі 
ысырманы эстафетаға жабу; 

- етекті көтеру, шығатын газдардың шығыны өзгермейді; 
- оттегі шығынын азайтыңыз (фурманы бір уақытта төмендетумен). 

Оттектің шығысын СО құрамы 10,0% - дан төмен, ал оттегі 5,0% - дан төмен 
болуы үшін (газталдағыштың көрсеткіштері бойынша), жанбайтын газдардан 
«тампон» жасау үшін 30-дан 40 С-қа дейін ГАК түзеткен жөн, осыдан кейін 
көтерудің бастапқы учаскесінде (2,0 м) фурманы төмен жылдамдықта (0,2 
м/с), содан кейін ең жоғары жылдамдықта-оны кессонға шығарғанға дейін 
көтеру қажет.; 

- фурма кесіндісіне конвертер мойнының деңгейіне жеткен кезде оттегі 
беруді өшіру; 

- фурма мен ағындарды тығыздау үшін бу беруді өшіріңіз. 
Газдарды толығымен жану арқылы шығарғанда, үзіліс алдында 

оттегінің шығыны өзгермейді, фурманың көтерілуі кез-келген 
жылдамдықпен жасалуы мүмкін. 

«НР-ЅТЕАМ ВОИЛЕР» типті салқындатқыш қазанды пайдалана 
отырып, балқытуды үрлеу аяқталғанға дейін, яғни үрлеуге оттегі шы-
ғынының 98% - ында етек толығымен көтеріледі, фурма да көтеріледі. 

400 м3/мин аспайтын оттегі шығынымен конвертерлік газдарды толық 
жандырумен жұмыс істеу кезінде 220-дан 240 мың м3/сағ шегінде бөлінетін 
газдардың шығысы белгіленеді, бұл ретте көміртегі тотығы болмаған кезде 
бөлінетін газдардағы оттегінің мөлшері 5,0% - дан кем болмауы тиіс. 

Бөлінетін газдарды толық күйдірумен жұмыс істеу кезіндегі үрлеу 
режимінің ерекшеліктері. 

Шығатын газдарды толық күйдіре отырып үрлеу оттегі шығыны 400 
м3/мин дейін «етектің» жоғарғы жағдайында жүргізіледі. 

Үрлеу режимі 3.12-кестеге сәйкес келуі тиіс. 
Конвертерді суық жөндеуден кейін алғашқы балқытудың 

ерекшеліктері. Қаптаманы 1000-1100° С температураға дейін күйдіргеннен 
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Конвертерден металды шығарумен « қатты» үрлеу кезінде фурмаларды 
жұмыс жағдайынан 0,5-тен 1.0 м-ге дейінгі шамаға қысқа мерзімді көтеруді 
жүргізу ұсынылады. 

Үрлеу кезінде балқыту өшкен кезде үрлеуді тоқтатуып конвертерді ашу 
керек. Қажет болса, қожды жүктеп алып, үрлеуді жалғастыру қажет. 

Қож түзуші материалдарды 1,0 т-дан астам порциямен қосуға және 
ванна толық тынышталғанға дейін шығару қаупі туындаған кезде 
конвертерді бірден бұруға тыйым салынады. 

Балқытуды фондық деңгейден жоғары үрлеу кезінде шығатын 
газдардағы сутегі құрамы жоғарылаған кезде фурманың басын тексеру 
(күйдіру) және фурманың қанағаттанарлық жай-күйі кезінде Конвертерден 
қождың шығарылу қаупін жою үшін төмен негізді қожды жүктеу үшін 
балқытуды үрлеу тоқтатылады. 

Қожды жүктеу үшін үрлеуді тоқтату және балқытуды кез келген 
тоқтату мынадай тәртіппен жүргізіледі: 

- егер ол осы уақытқа дейін жабылмаған болса, Кокс газын берудегі 
ысырманы эстафетаға жабу; 

- етекті көтеру, шығатын газдардың шығыны өзгермейді; 
- оттегі шығынын азайтыңыз (фурманы бір уақытта төмендетумен). 

Оттектің шығысын СО құрамы 10,0% - дан төмен, ал оттегі 5,0% - дан төмен 
болуы үшін (газталдағыштың көрсеткіштері бойынша), жанбайтын газдардан 
«тампон» жасау үшін 30-дан 40 С-қа дейін ГАК түзеткен жөн, осыдан кейін 
көтерудің бастапқы учаскесінде (2,0 м) фурманы төмен жылдамдықта (0,2 
м/с), содан кейін ең жоғары жылдамдықта-оны кессонға шығарғанға дейін 
көтеру қажет.; 

- фурма кесіндісіне конвертер мойнының деңгейіне жеткен кезде оттегі 
беруді өшіру; 

- фурма мен ағындарды тығыздау үшін бу беруді өшіріңіз. 
Газдарды толығымен жану арқылы шығарғанда, үзіліс алдында 

оттегінің шығыны өзгермейді, фурманың көтерілуі кез-келген 
жылдамдықпен жасалуы мүмкін. 

«НР-ЅТЕАМ ВОИЛЕР» типті салқындатқыш қазанды пайдалана 
отырып, балқытуды үрлеу аяқталғанға дейін, яғни үрлеуге оттегі шы-
ғынының 98% - ында етек толығымен көтеріледі, фурма да көтеріледі. 

400 м3/мин аспайтын оттегі шығынымен конвертерлік газдарды толық 
жандырумен жұмыс істеу кезінде 220-дан 240 мың м3/сағ шегінде бөлінетін 
газдардың шығысы белгіленеді, бұл ретте көміртегі тотығы болмаған кезде 
бөлінетін газдардағы оттегінің мөлшері 5,0% - дан кем болмауы тиіс. 

Бөлінетін газдарды толық күйдірумен жұмыс істеу кезіндегі үрлеу 
режимінің ерекшеліктері. 

Шығатын газдарды толық күйдіре отырып үрлеу оттегі шығыны 400 
м3/мин дейін «етектің» жоғарғы жағдайында жүргізіледі. 

Үрлеу режимі 3.12-кестеге сәйкес келуі тиіс. 
Конвертерді суық жөндеуден кейін алғашқы балқытудың 

ерекшеліктері. Қаптаманы 1000-1100° С температураға дейін күйдіргеннен 

  

және қыздырғаннан кейін бірінші балқыту «сыйымдылығы 300 т 
Конвертердің отқа төзімді қаптамасын жөндеу»СК-02 сәйкес жүргізіледі. 

Екінші балқытуда жүктеу тәртібі және балқытуды жүргізу режимі 
Шығатын газдарды толық тұтату арқылы қалыпты болады. 

Үшінші балқыту әдеттегі технология бойынша жүргізіледі 
Конвертер газдағы көміртегі тотығы оттегі қоспасында жарылғыш 

қоспаны құрайды. Жарылғыштық шегі: көміртегі тотығы – көлемі бойынша 
12,6% - дан 75,0% - ға дейін, оттегінің көлемдік үлесі 5,6% - дан асады. 
Детонация шектері: оттегінің көлемдік үлесі 9,7-ден 13,8% - ға дейін 
болғанда көлемі бойынша 34,0-ден 52,0% - ға дейін көміртегі тотығын 
құрайды. 

Конвертер газда сутектің болуы осы шектеулерді кеңейтеді. 
Көміртегі тотығының ауамен жанғыштық температурасы 610 - нан 660 

°C-қа дейін. Сутегі жарылғыштығының шегі көлемі бойынша 4,0-ден 75,0% - 
ға дейін құрайды. 
 
3.12-кесте - Шығатын газдарды ішінара және толық күйдіре отырып үрлеу 
режимінде конвертердің жұмысы кезіндегі оттегінің шығыны және 
фурманың жағдайы 
 

Үрлеу кезеңі (үрлеу 
уақытынан%  

Төрт қабатты фурма Бес қабатты фурма 
Үрлеу 

қарқынды
лығы, м3 / 

мин 

Фурман
ың 

жағдайы
, м 

Интенсив- 
тілігі  

үрлеу, м3 / 
мин 

Фурман
ың 

жағдайы
, м 

Жартылай күйген кезде 
1 «HR-STEAMBOILER» 
типті салқындатқыш 
қазандықты пайдалану 
кезінде» 
Тұтату балқыту 30-40 тампон 
Қожды бағыттау, 30,0% 
2. «ОКГ» типті 
салқындатқыш қазанды 
пайдалану кезінде» 
Балқыманы тұтату 30-40 с 
30-40 с Тампон 
оның ішінде қожды дәлдеу, 
30,0% 

800-ден 
850-ге 
дейін 
600-ден 
700-ге 
дейін 
 
 
800-ден 
850-ге 
дейін 
400-ден 
артық емес 
600-ден 
700-ге 
дейін 

 4,5-тен 
4,0-ге 
дейін 
 4,0-ден 
2,0-ге 
дейін 
 
 
 4,5-тен 
4,0-ге 
дейін 
 
 4,0-ден 
2,0-ге 
дейін 

800-ден 
850-ге 
дейін 
800-ден 
850-ге 
дейін 
 
 
800-ден 
850-ге 
дейін 
400-ден 
артық емес 
800-ден 
850-ге 
дейін 

 4,5-тен 
4,0-ге 
дейін 
 4,0-ден 
2,0-ге 
дейін 
 
 
 4,5-тен 
4,0-ге 
дейін 
 
 4,0-ден 
2,0-ге 
дейін 

Үрлеудің негізгі уақыты 
(30-дан 80-ге дейін%) 

600-ден 
700-ге 
дейін 

 1,5-тен 
1,8-ге 
дейін 

650-ден 
750-ге 
дейін 

 1,5-тен 
1,8-ге 
дейін 
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Үрлеудің соңғы сатысы, 
оның ішінде тампон 40 с 

750-ден 
850-ге 
дейін 

 1,3-тен 
1,6-ға 
дейін 

800-ден 
850-ге 
дейін 

 1,2-ден 
1,4 

Толық жанумен 
Балқыманың тұтануы 
30-40 
Оның ішінде қожды дәлдеу, 
30,0 % 

800-ден 
850-ге 
дейін 
400-ден 
артық емес 

 4,5-тен 
2,0-ге 
дейін 

800-ден 
850-ге 
дейін 
400-ден 
артық емес 

 4,5-тен 
2,0-ге 
дейін 

Үрлеудің негізгі уақыты 
(30-дан 80-ге дейін %) 

400-ден 
артық емес 

 1,5-тен 
1,8-ге 
дейін 

400-ден 
артық емес 

 1,4-тен 
1,9-ға 
дейін 

Үрлеудің соңғы сатысы 400-ден 
артық емес 

 1,3-тен 
1,6-ға 
дейін 

400-ден 
артық емес 

 1,2-ден 
1,5-ке 
дейін 

 
Күндізгі ауысымда тәулігіне бір рет, сондай-ақ суық жөндеуді екінші 

балқытудан кейін және конвертерді ыстық жөндеуден (пісіруден) кейін 
бірінші балқытуда жаңа фурмаға өту кезінде тыныш ваннаның деңгейіне 
қатысты фурманың жағдайын өлшеу жүргізіледі. 

Өлшеу нәтижелері жүктеу операторының журналына және балқыту 
паспортына енгізіледі. 

 
3.3.2-тақырып Болатты бір қожды процеспен балқыту 

 
Құрамында 0,300%-ға дейін фосфор бар шойыннан жасалған болат, 

шойындағы күкірт мөлшері 0,030%-дан аспайтын және С шойыннан-
құрамында 0,400%-ға дейін, шойындағы күкірт құрамы дайын металдағы 
фосфор мөлшері 0,025%-дан асатын маркаларда 0,025%-дан аспайтын болат 
бір қожды процесспен балқытылады. 

Дайын металдағы күкірт мөлшері 0,012%-дан аспайтын болаттың 
төмен көміртекті маркалары үшін шойындағы күкірт мөлшері 0,018%-дан 
аспауы тиіс. 

Балқыманы үрлеу фурманың қалпын және оттегінің шығынын 
өзгертудің сатылы режимі бойынша жүзеге асырылады: 

- төрт еселік фурма үшін (3.5-сурет; 3,6): біріншісінде негізгі режимнің 
4-тен 6 мин-ге дейін, оттегі шығыны 750-ден 850 м3/мин құрайды, тыныш 
ванна деңгейінен фурманың биіктігі 2.5-тен 3,0 м-ге дейін төмендейді. Одан 
әрі 5-тен 7 минутқа дейін фурма үрлеу қарқындылығы 650-ден 700 м3/мин 
шегінде 1,5-тен 1,8 м-ге дейін төмендейді. Үрлеудің негізгі уақытында 
оттегінің шығыны 600-ден 700 м3/мин шегінде, фурманың жағдайы 1,5-тен 
1,8 м-ге дейінгі шекте белгіленеді. Соңғысында Үрлеудің негізгі режимінің 3-
тен 4 мин-ге дейін фурм 1.3-тен 1,6 м-ге дейінгі деңгейге дейін түсіріледі 
және оттегінің шығыны 700-ден 750 м3/мин шегінде қарқындылыққа дейін 
артады. 
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Үрлеудің соңғы сатысы, 
оның ішінде тампон 40 с 

750-ден 
850-ге 
дейін 

 1,3-тен 
1,6-ға 
дейін 

800-ден 
850-ге 
дейін 

 1,2-ден 
1,4 

Толық жанумен 
Балқыманың тұтануы 
30-40 
Оның ішінде қожды дәлдеу, 
30,0 % 

800-ден 
850-ге 
дейін 
400-ден 
артық емес 

 4,5-тен 
2,0-ге 
дейін 

800-ден 
850-ге 
дейін 
400-ден 
артық емес 

 4,5-тен 
2,0-ге 
дейін 

Үрлеудің негізгі уақыты 
(30-дан 80-ге дейін %) 

400-ден 
артық емес 

 1,5-тен 
1,8-ге 
дейін 

400-ден 
артық емес 

 1,4-тен 
1,9-ға 
дейін 

Үрлеудің соңғы сатысы 400-ден 
артық емес 

 1,3-тен 
1,6-ға 
дейін 

400-ден 
артық емес 

 1,2-ден 
1,5-ке 
дейін 

 
Күндізгі ауысымда тәулігіне бір рет, сондай-ақ суық жөндеуді екінші 

балқытудан кейін және конвертерді ыстық жөндеуден (пісіруден) кейін 
бірінші балқытуда жаңа фурмаға өту кезінде тыныш ваннаның деңгейіне 
қатысты фурманың жағдайын өлшеу жүргізіледі. 

Өлшеу нәтижелері жүктеу операторының журналына және балқыту 
паспортына енгізіледі. 

 
3.3.2-тақырып Болатты бір қожды процеспен балқыту 

 
Құрамында 0,300%-ға дейін фосфор бар шойыннан жасалған болат, 

шойындағы күкірт мөлшері 0,030%-дан аспайтын және С шойыннан-
құрамында 0,400%-ға дейін, шойындағы күкірт құрамы дайын металдағы 
фосфор мөлшері 0,025%-дан асатын маркаларда 0,025%-дан аспайтын болат 
бір қожды процесспен балқытылады. 

Дайын металдағы күкірт мөлшері 0,012%-дан аспайтын болаттың 
төмен көміртекті маркалары үшін шойындағы күкірт мөлшері 0,018%-дан 
аспауы тиіс. 

Балқыманы үрлеу фурманың қалпын және оттегінің шығынын 
өзгертудің сатылы режимі бойынша жүзеге асырылады: 

- төрт еселік фурма үшін (3.5-сурет; 3,6): біріншісінде негізгі режимнің 
4-тен 6 мин-ге дейін, оттегі шығыны 750-ден 850 м3/мин құрайды, тыныш 
ванна деңгейінен фурманың биіктігі 2.5-тен 3,0 м-ге дейін төмендейді. Одан 
әрі 5-тен 7 минутқа дейін фурма үрлеу қарқындылығы 650-ден 700 м3/мин 
шегінде 1,5-тен 1,8 м-ге дейін төмендейді. Үрлеудің негізгі уақытында 
оттегінің шығыны 600-ден 700 м3/мин шегінде, фурманың жағдайы 1,5-тен 
1,8 м-ге дейінгі шекте белгіленеді. Соңғысында Үрлеудің негізгі режимінің 3-
тен 4 мин-ге дейін фурм 1.3-тен 1,6 м-ге дейінгі деңгейге дейін түсіріледі 
және оттегінің шығыны 700-ден 750 м3/мин шегінде қарқындылыққа дейін 
артады. 

  

- бесжоспарлы фурма үшін (3.7-сурет;3.8): негізгі фурма режимінің 
алғашқы 4-6 минутында оттегі шығыны 800-ден 850 м3/мин-ге дейін 2,0-ден 
3,0 м-ге дейінгі шекте сатылы түсіріледі. Одан әрі 5-тен 7 минутқа дейін 
үрлеу оттегі шығыны 650-ден 750 м3/мин дейін қарқындылыққа дейін 
төмендейді, ал фурманың жағдайы 1.5-тен 1.8 м-ге дейін белгіленеді. 
Соңғысында негізгі режимнің 2-ден 3 мин-ге дейін үрлеу фурманың биіктігі 
1,2-ден 1,4 м-ге дейін, үрлеу қарқындылығы 800-ден 850 м3/мин дейінгі мәнге 
дейін арттырыла отырып жүргізіледі. 

Үрлеудің негізгі кезеңінде бөлінетін газдардың құрамы: 40,0% - дан 
70,0% - ға дейінгі шектегі көміртегі тотығы, оттегі 2,0% - дан аспайды, сутегі 
3,0% - дан аспайды. Газ талдағыштардың көрсеткіштері бойынша сутегі 
құрамының 4,0% - дан артық жоғарылауы судың конвертерге түскенін 
айғақтайды. 

Үрлеу барысында әкті құю 1-ден 2 т-ға дейінгі бөліктерде 5000-нан 
6000 м3-ге дейін оттегі жұмсалғаннан кейін сол және оң жағынан кезекпен 
жүргізіледі және үрлеу аяқталғанға дейін 3 минуттан кешіктірмей аяқталады. 
Балқытуға әк жиынтық шығыны белгіленеді, бұл ретте үрлеуге әк шығынын 
ескере отырып, оның шығысының кемінде 50% - ы алдыңғы балқытудың 
қожын қалыңдатуға немесе сынықтарға салынады. 
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3.5-сурет - «HP-STEAMBOILER» типті салқындатқыш қазанды пайдалану 
кезінде 4 шүмекті фурмамен балқытумен үрлеу режимі»  

(бір қожды процесс) 
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3.5-сурет - «HP-STEAMBOILER» типті салқындатқыш қазанды пайдалану 
кезінде 4 шүмекті фурмамен балқытумен үрлеу режимі»  

(бір қожды процесс) 
 
 
 

  

 
 

3.6-сурет-балқытуды 4 шүмекті фурмамен Үрлеу режимі  
(бір қожды процесс) 
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3.7-сурет - «HP-STEAMBOILER» типті салқындатқыш қазанды пайдалану 
кезінде 5 шүмекті фурмамен балқытуды үрлеу режимі (бір қожды процесс) 

 
Қождағы магний тотығын (МдО) арттыру мақсатында шикі доломит 

қоспасының мынадай режимі жүзеге асырылады: қожға немесе сынықтарға 
2,0-ден 4,0 тоннаға дейін. 

Саны 2,0-ден 6,0 т-ға дейін (2.0 т-дан порциялармен) күйдірілген 
доломитті қондыру үрлеу аяқталғанға дейін 5 минуттан кешіктірілмей 
жүргізіледі. 
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3.7-сурет - «HP-STEAMBOILER» типті салқындатқыш қазанды пайдалану 
кезінде 5 шүмекті фурмамен балқытуды үрлеу режимі (бір қожды процесс) 

 
Қождағы магний тотығын (МдО) арттыру мақсатында шикі доломит 

қоспасының мынадай режимі жүзеге асырылады: қожға немесе сынықтарға 
2,0-ден 4,0 тоннаға дейін. 

Саны 2,0-ден 6,0 т-ға дейін (2.0 т-дан порциялармен) күйдірілген 
доломитті қондыру үрлеу аяқталғанға дейін 5 минуттан кешіктірілмей 
жүргізіледі. 
 

  

 
 

3.8-сурет-балқыманы 5 шүмекті фурмамен Үрлеу режимі (бір қожды 
процесс) 

 
 

«Құрғақ» процесс барысында сұйық жылжымалы қожды алу үшін 
фурмаларды белгіленген деңгейден 0,2-ден 0,3 м-ге дейінгі шамаға көтеру 
жүргізіледі. 

Күйдірілген доломит болмаған немесе жеткіліксіз болған және МГҚ 
болған кезде 8,0-ден 11,0% - ға дейін МдО-ны қамтамасыз ететін соңғы 
қождарды қалыптастыру үшін 13000 м3 оттегі жұмсалғаннан кейін 
Конвертердің ваннасына 0,5-тен 2,0 т-ға дейін 0,5 т-дан порциялармен МГФ 
отырады. 

Үрлеудің аяқталу сәті қажетті технологиялық параметрлерді 
қамтамасыз ете отырып және газ талдағыштың көрсеткіштеріне сәйкес 
шығатын газдардың (СО және оттегі) химиялық құрамын ескере отырып, 
жұмсалған оттегінің көлемі бойынша анықталады. 
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Балқыманы шикіқұрамдау кезінде Үрлеудің аяқталуын СО және оттегі 
бар желілерді кесіп өту кезінде газ талдағыштың көрсеткіштері бойынша 
жүргізу ұсынылады. 

Әк жетіспеген жағдайда күйдірілген доломитті пайдалануға рұқсат 
етіледі. Күйдірілген доломиттің шығыны 1,0 тонна доломиттің ағу қабілеті 
0,6 тонна әкке тең екенін есептеу негізінде есептеледі. 

Доломиттелген әк шығыны балқытуға әк жалпы шығынының 50,0-ден 
60,0% - на дейін болуы тиіс. Доломиттелген әк қоспасын: 

- үюге-алдыңғы балқытудың сынығына немесе қожына оның жалпы 
шығынының 25,0-ден 30,0% - ға дейінгі мөлшерде; 

- үрлеу барысында-қалған бөлігі 1,0-ден 2,0 тоннаға дейін. 
 

3.3.3-тақырып Болатты екі қожды процеспен балқыту 
 
Шойындағы фосфордың құрамы 0,400% - дан артық немесе күкірттің 

мөлшері 0,030% - дан артық немесе дайын болаттағы күкірттің мөлшері 
0,015% - дан кем болған кезде барлық сұрыпталымдағы Болат екі Қожбен 
балқытылады. 

Қож түзуші материалдарды қондыру режимі және үрлеу кезінде 
фурманың жағдайы алдыңғы балқытудың соңғы қожын қалдыра отырып, 
балқыту үшін белгіленеді. Бұл ретте әк жалпы шығынның кемінде 50,0% - ы 
алдыңғы балқытудың соңғы қожын қалыңдатуға және (немесе) сынықтарға 
отырғызылады. 

Негізгі уақытта үрлеу жүзеге асырылады: 
- төрт қырлы фурма (3.9-сурет; 3.10): 

Тыныш ванна деңгейінен фурманың биіктігі - 1,5-тен 1,8 м-ге дейін, оттегінің 
берілу қарқындылығы 600-ден 700 м3/мин шегінде; 
- бес қабатты фурма (3,11-сурет; 3,12): 
 

 
 



159  

Балқыманы шикіқұрамдау кезінде Үрлеудің аяқталуын СО және оттегі 
бар желілерді кесіп өту кезінде газ талдағыштың көрсеткіштері бойынша 
жүргізу ұсынылады. 

Әк жетіспеген жағдайда күйдірілген доломитті пайдалануға рұқсат 
етіледі. Күйдірілген доломиттің шығыны 1,0 тонна доломиттің ағу қабілеті 
0,6 тонна әкке тең екенін есептеу негізінде есептеледі. 

Доломиттелген әк шығыны балқытуға әк жалпы шығынының 50,0-ден 
60,0% - на дейін болуы тиіс. Доломиттелген әк қоспасын: 

- үюге-алдыңғы балқытудың сынығына немесе қожына оның жалпы 
шығынының 25,0-ден 30,0% - ға дейінгі мөлшерде; 

- үрлеу барысында-қалған бөлігі 1,0-ден 2,0 тоннаға дейін. 
 

3.3.3-тақырып Болатты екі қожды процеспен балқыту 
 
Шойындағы фосфордың құрамы 0,400% - дан артық немесе күкірттің 

мөлшері 0,030% - дан артық немесе дайын болаттағы күкірттің мөлшері 
0,015% - дан кем болған кезде барлық сұрыпталымдағы Болат екі Қожбен 
балқытылады. 

Қож түзуші материалдарды қондыру режимі және үрлеу кезінде 
фурманың жағдайы алдыңғы балқытудың соңғы қожын қалдыра отырып, 
балқыту үшін белгіленеді. Бұл ретте әк жалпы шығынның кемінде 50,0% - ы 
алдыңғы балқытудың соңғы қожын қалыңдатуға және (немесе) сынықтарға 
отырғызылады. 

Негізгі уақытта үрлеу жүзеге асырылады: 
- төрт қырлы фурма (3.9-сурет; 3.10): 

Тыныш ванна деңгейінен фурманың биіктігі - 1,5-тен 1,8 м-ге дейін, оттегінің 
берілу қарқындылығы 600-ден 700 м3/мин шегінде; 
- бес қабатты фурма (3,11-сурет; 3,12): 
 

 
 

  

 
 

3.9-сурет - «HP-STEAMBOILER» типті салқындатқыш қазанды пайдалану 
кезінде 4 шүмекті фурмамен балқытуды Үрлеу режимі (екі қожды процесс) 

 
Тыныш ванна деңгейінен фурманың биіктігі-1,5-тен 1,8 м-ге дейін, -

оттегінің берілу қарқындылығы 650-ден 750 м3/мин шегінде; 
Қожды жүктеуге арналған аралық Үгіткіш кезінде металдағы көміртегі 

мөлшері 0,5 - тен 1,0% - ға дейін, ваннаның температурасы 1500-ден 1580 °C-
қа дейін болуы керек. 

Металдағы фосфордың құрамы, бұл ретте, шойын фосфоры 0,800% - ға 
дейін болғанда 0,05% - дан аспауы және шойын фосфоры 0,800% - дан астам 
болғанда 0,07% - дан аспауы тиіс. 
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3.10-сурет-балқытуды 4 шүмекті фурмамен Үрлеу режимі (екі қож процесі) 
 

Қожды жүктеу үшін үрлеуді тоқтату балқытуға қажетті оттегінің 
жалпы көлемінің 60-тан 70% - на дейін жұмсалуы бойынша мынадай 
тәртіппен жүзеге асырылады: дроссельдік жапқыш Үрлеу кезінде болған 
жағдайда бекітіледі. Оттегінің шығыны 600 м3/мин дейін төмендейді. «Етек» 
көтеріледі және кемінде 40 с үшін газды талдау бойынша бақылаумен 
жанбайтын газдардан» тампон « жасалады, содан кейін фурма көтеріледі 
және оттегі ажыратылады. 

Аралық аралыққа кемінде 1,5 тостаған (оңтайлы 2 тостаған) 
мөлшерінде қож жүктеледі, жүктелген қождың мөлшері балқыту паспортына 
жазу үшін дистрибьютор машинисіне беріледі». 

АК-камера болған жағдайда, қож ағысында металдың болуы туралы 
ақпарат алғаннан кейін конвертер жаншылады, одан кейін жүктеу 
жалғастырылуы мүмкін. 

Конвертерді еңкейту кезінде (градустар (Горизонт деңгейі)) қож 
жағында Конвертердің қуысына қожды тұндыруға тыйым салынады. 
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3.10-сурет-балқытуды 4 шүмекті фурмамен Үрлеу режимі (екі қож процесі) 
 

Қожды жүктеу үшін үрлеуді тоқтату балқытуға қажетті оттегінің 
жалпы көлемінің 60-тан 70% - на дейін жұмсалуы бойынша мынадай 
тәртіппен жүзеге асырылады: дроссельдік жапқыш Үрлеу кезінде болған 
жағдайда бекітіледі. Оттегінің шығыны 600 м3/мин дейін төмендейді. «Етек» 
көтеріледі және кемінде 40 с үшін газды талдау бойынша бақылаумен 
жанбайтын газдардан» тампон « жасалады, содан кейін фурма көтеріледі 
және оттегі ажыратылады. 

Аралық аралыққа кемінде 1,5 тостаған (оңтайлы 2 тостаған) 
мөлшерінде қож жүктеледі, жүктелген қождың мөлшері балқыту паспортына 
жазу үшін дистрибьютор машинисіне беріледі». 

АК-камера болған жағдайда, қож ағысында металдың болуы туралы 
ақпарат алғаннан кейін конвертер жаншылады, одан кейін жүктеу 
жалғастырылуы мүмкін. 

Конвертерді еңкейту кезінде (градустар (Горизонт деңгейі)) қож 
жағында Конвертердің қуысына қожды тұндыруға тыйым салынады. 
 

  

 
 

3.11-сурет - «HP-STEAMBOILER» типті салқындатқыш қазанды пайдалану 
кезінде 5 шүмекті фурмамен балқытуды Үрлеу режимі (екі қож процесі) 

 

Қож жүктелгеннен кейін химиялық талдау үшін металл сынамасы 
алынады, металдың температурасын екі рет өлшеу жүргізіледі. 

Аралық қожды келесі ретпен жүктегеннен кейін үрлеуді бастау: 
- үрлеуді бастамас бұрын түтін сорғыштардың өнімділігі үзіліс 

кезіндегідей деңгейде орнатылғанын тексеріңіз; 
- фурманы түсіру, фурманы түсіру кезінде буды немесе азотты оның 

тығыздағышына және сусымалы эструсқа беру: 
- Конвертер мойнының деңгейінде кесу клапанын ашу және балқыту 

үзілген кезде орнатылған фурмалардың бірдей төмендетілген шығынымен -
және сол қалпында оттегін беруді бастау; 

– кейін оталдыра отырып, балқыту және тампонды «етекке» түсіру 
керек; 
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3.12-сурет-балқыманы 5 шүмекті фурмамен Үрлеу режимі (екі қож процесі) 
 
 

- 30-дан 40 с-қа дейін көрсетілген төмендетілген оттегі шығынында 
үрлеуді жүргізу («тампон» қалыптастыру үшін), содан кейін оттегі шығынын 
және фурманың биіктігін пайдалану деңгейіне дейін арттыру. Оттегі шығыны 
СО-ны 10,0% - дан кем және оттегін 5,0% - дан кем қамтамасыз ету үшін газ 
тазалау алдында газ талдағыштың көрсеткіштері бойынша түзетіледі %: 

- бөлінетін газдардағы оттегінің концентрациясы 2.0% - ға дейін және 
одан аз төмендегеннен кейін немесе 30 С ішінде СО концентрациясы 13,0% - 
ға дейін және одан көп ұлғайғаннан кейін (газ талдағыштардың 
көрсеткіштері бойынша) газ беруді эстафетаға ашу. Егер үрлеуді қайта 
бастағаннан кейін 2 минуттан соң шығатын газдардағы СО мөлшері 26,0-ден 
30,0% - ға дейінгі деңгейге жетпесе, эстафетаға газ беру жабылады. 

Металдағы көміртектің құрамы аралық тәртіптен кейін 0,3% - дан 
аспаған кезде үрлеу шығарылатын газдардың ең жоғары шығысы-240 мың 
м3/сағ және оттегінің шығысы 800 м3/мин-ден аспай жүргізілуі мүмкін. Бұл 
жағдайда газдарда көміртегі тотығы болмауы керек, ал оттегінің мөлшері 
кемінде 5,0% болуы керек. 
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3.12-сурет-балқыманы 5 шүмекті фурмамен Үрлеу режимі (екі қож процесі) 
 
 

- 30-дан 40 с-қа дейін көрсетілген төмендетілген оттегі шығынында 
үрлеуді жүргізу («тампон» қалыптастыру үшін), содан кейін оттегі шығынын 
және фурманың биіктігін пайдалану деңгейіне дейін арттыру. Оттегі шығыны 
СО-ны 10,0% - дан кем және оттегін 5,0% - дан кем қамтамасыз ету үшін газ 
тазалау алдында газ талдағыштың көрсеткіштері бойынша түзетіледі %: 

- бөлінетін газдардағы оттегінің концентрациясы 2.0% - ға дейін және 
одан аз төмендегеннен кейін немесе 30 С ішінде СО концентрациясы 13,0% - 
ға дейін және одан көп ұлғайғаннан кейін (газ талдағыштардың 
көрсеткіштері бойынша) газ беруді эстафетаға ашу. Егер үрлеуді қайта 
бастағаннан кейін 2 минуттан соң шығатын газдардағы СО мөлшері 26,0-ден 
30,0% - ға дейінгі деңгейге жетпесе, эстафетаға газ беру жабылады. 

Металдағы көміртектің құрамы аралық тәртіптен кейін 0,3% - дан 
аспаған кезде үрлеу шығарылатын газдардың ең жоғары шығысы-240 мың 
м3/сағ және оттегінің шығысы 800 м3/мин-ден аспай жүргізілуі мүмкін. Бұл 
жағдайда газдарда көміртегі тотығы болмауы керек, ал оттегінің мөлшері 
кемінде 5,0% болуы керек. 

  

Бұл жағдайда эстафетаға газ беруді жүргізбеуге, «белдемді» 
балқыманы тұтату кезінде түсіруге және фурмаларды көтерумен бір мезгілде 
немесе үрлеу аяқталғанға дейін 30-дан 60 с-қа дейін көтеруге. 

Ваннадағы көміртегі 0,2% - дан аз болған кезде оттегі шығыны 900 
м3/мин дейін жеткізілуі мүмкін. 

Сол технология бойынша балқытуды аяқтау жүзеге асырылады. 
Жүктеу кезінде «етек» көтерілген кезде жұмыс істеуге рұқсат етіледі. 
Үрлеу аяқталғаннан кейін тығыздауға бу немесе азот беруді ажырату 

және түтін сорғыштың өнімділігі 110-нан 120 мың м3/ сағ.шегінде орнатылуы 
тиіс. 

Аралық қожды келесі технология бойынша жүктегеннен кейін 
балқытуды үрлеуді жалғастыру. 

Балқытудың екінші кезеңінің басында бір, екі минут ішінде үрлеу 600-
ден 700 м3/мин дейін оттегі шығынымен жүргізіледі, жанбайтын газдардан 
«тампон» жасау үшін көміртегі тотығын жағу арқылы фурманың 1,8-ден 2,1 
м-ге дейінгі деңгейінде жүргізіледі, содан кейін «белдемше» түсіріледі және 
со құрамы 13,0% - дан астам және оттегі құрамы 2,0% - дан аз болған кезде 
газ талдауы бойынша күйдіретін құрылғыны қосу жүргізіледі. Одан әрі үрлеу 
оттегі шығынын біртіндеп ұлғайта отырып жүргізіледі және үрлеу 
аяқталғанға дейін 1,5-тен 3,0 минутқа дейін қарқындылық шығысқа 750-ден 
850 м3/мин дейін жеткізіледі, бұл ретте фурманың жағдайы 1,2-ден 1,5 м-ге 
дейін төмендейді. 

Үрлеудің аяқталу сәті қажетті технологиялық параметрлерді 
қамтамасыз ете отырып және газ талдағыштың көрсеткіштеріне сәйкес 
шығатын газдардың (СО және оттегі) химиялық құрамын ескере отырып, 
жұмсалған оттегінің көлемі бойынша анықталады. 

Құрамында марганеці бар оксидті материалдарды пайдалана отырып 
жұмыс істеу кезінде олардың қоспасын балқытуды үрлеу аяқталғанға дейін 1-
ден 3 минутқа дейінгі кезеңде болаттың барлық маркаларын балқыту кезінде 
жүргізеді. 

Күкірт болған кезде: 
- 0,050% және одан жоғары шойында конвертерге үюге және аралық 

үюде қожды қож артқаннан кейін құрамында марганец бар ферроқоры-
тпаларды 1.0-ден 2.0 т-ға дейін қондыруға жол беріледі; 

- балқымадағы аралық білікте 0,045% - дан астам және балқыманы 
үрлеу аяқталғаннан кейін қожды жүктегеннен кейін 0,030% - дан астам 
құрамында марганец бар материалдар 1,0-ден 1,5 т-ға дейін балқымаға 
құйылып, кейіннен балқыманың құрамында күкірт бар екеніне қайта 
үрленеді; 

- шойында 0,030%-дан астам марганец бар ферроқорытпаларды 1,0-ден 
1,5 т-ға дейін болатты бір қожды процесспен балқыту кезінде үймеге қосуға 
жол беріледі. 

Күйдірілген доломитті қондыру екінші кезеңде үрлеу барысы бойынша, 
тек қана 2,0-ден 8,0 т-ға дейінгі мөлшерде (2,0 т-дан порциялармен) қожды 
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аралық жүктегеннен кейін, балқытуды үрлеу аяқталғанға дейін 5 минуттан 
кешіктірмей жүзеге асырылады. 

Күйдірілген доломит болмаған немесе жеткіліксіз болған және МГҚ 
болған кезде 8,0-ден 11,0% - ға дейін МдО-ны қамтамасыз ететін соңғы 
қождарды қалыптастыру үшін 13000 м3 оттегі жұмсалғаннан кейін 
Конвертердің ваннасына 0,5-тен 2,0 т-ға дейін 0,5 т-дан порциялармен МГФ 
отырады. 
 
 

3.3.4-тақырып Төмен негізгі қожды ерте жүктеу арқылы болатты 
балқыту  
 

Шойындағы кремнийдің құрамы 1,0% - дан артық немесе шойын құю 
шөмішіндегі қождың қалыңдығы 250 мм-ден артық болған кезде болатты 
балқыту төмен негізді қожды ерте жүктеу технологиясы бойынша 
жүргізіледі. 

Қож түзуші материалдарды қондыру режимі және үрлеу режимі жүзеге 
асырылады: 

ал) төрт қырлы фурма үшін (3.13, 3.14 - сурет) - Үрлеудің басында 
негізгі режимнің 4-тен 6 мин-ге дейін оттегінің шығыны 800-ден 850 м3/мин-
ге дейін болуы керек, фурма тыныш ванна деңгейінен 2,5-тен 3,0 м-ге дейін 
төмендейді. Одан кейін фурманы қарқындылығы 650-ден 750 м3/мин-ге дейін 
үрлеуге оттегі шығынын төмендете отырып, 1,5-тен 2,0 м-ге дейін түсіреді 
және оттегінің жиынтық шығыны 5000-нан 7000 м3-ге жеткеннен кейін төмен 
негізді қожды жүктеу үшін үрлеуді тоқтату жүргізіледі. Үрлеуді жалғастыру 
мынадай өзгерістермен жүзеге асырылады: 

- 1-ден 2 минутқа дейін үрлеу оттегі шығынымен 500-ден 600 м3/мин 
дейін және фурманың тыныш ванна деңгейінен 2,0-ден 3,0 м-ге дейін 
орналасуымен жүргізіледі. Бұдан әрі үрлеу негізгі үрлеу уақытының режимі 
бойынша жүзеге асырылады. 
- бес қабатты фурма үшін (3.15 - сурет; 3.16) - Үрлеудің басында негізгі 
режимнің 2-ден 3 минутқа дейін, оттегінің шығыны 800-ден 850 м3/мин дейін 
құрауы тиіс, фурма тыныш ванна деңгейінен 2,0-ден 3,0 м-ге дейін 
төмендейді. Одан әрі фурманы үрлеуге арналған оттегінің шығынын 650-ден 
750 м3/мин дейін төмендете отырып, 1,5-тен 1,8 м-ге дейінгі жағдайға дейін 
түсіреді және оттегінің жиынтық шығынына 5000-нан 7000 м3-ге жеткеннен 
кейін төмен негізді қожды жүктеу үшін үрлеуді тоқтату жүргізіледі.  
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аралық жүктегеннен кейін, балқытуды үрлеу аяқталғанға дейін 5 минуттан 
кешіктірмей жүзеге асырылады. 

Күйдірілген доломит болмаған немесе жеткіліксіз болған және МГҚ 
болған кезде 8,0-ден 11,0% - ға дейін МдО-ны қамтамасыз ететін соңғы 
қождарды қалыптастыру үшін 13000 м3 оттегі жұмсалғаннан кейін 
Конвертердің ваннасына 0,5-тен 2,0 т-ға дейін 0,5 т-дан порциялармен МГФ 
отырады. 
 
 

3.3.4-тақырып Төмен негізгі қожды ерте жүктеу арқылы болатты 
балқыту  
 

Шойындағы кремнийдің құрамы 1,0% - дан артық немесе шойын құю 
шөмішіндегі қождың қалыңдығы 250 мм-ден артық болған кезде болатты 
балқыту төмен негізді қожды ерте жүктеу технологиясы бойынша 
жүргізіледі. 

Қож түзуші материалдарды қондыру режимі және үрлеу режимі жүзеге 
асырылады: 

ал) төрт қырлы фурма үшін (3.13, 3.14 - сурет) - Үрлеудің басында 
негізгі режимнің 4-тен 6 мин-ге дейін оттегінің шығыны 800-ден 850 м3/мин-
ге дейін болуы керек, фурма тыныш ванна деңгейінен 2,5-тен 3,0 м-ге дейін 
төмендейді. Одан кейін фурманы қарқындылығы 650-ден 750 м3/мин-ге дейін 
үрлеуге оттегі шығынын төмендете отырып, 1,5-тен 2,0 м-ге дейін түсіреді 
және оттегінің жиынтық шығыны 5000-нан 7000 м3-ге жеткеннен кейін төмен 
негізді қожды жүктеу үшін үрлеуді тоқтату жүргізіледі. Үрлеуді жалғастыру 
мынадай өзгерістермен жүзеге асырылады: 

- 1-ден 2 минутқа дейін үрлеу оттегі шығынымен 500-ден 600 м3/мин 
дейін және фурманың тыныш ванна деңгейінен 2,0-ден 3,0 м-ге дейін 
орналасуымен жүргізіледі. Бұдан әрі үрлеу негізгі үрлеу уақытының режимі 
бойынша жүзеге асырылады. 
- бес қабатты фурма үшін (3.15 - сурет; 3.16) - Үрлеудің басында негізгі 
режимнің 2-ден 3 минутқа дейін, оттегінің шығыны 800-ден 850 м3/мин дейін 
құрауы тиіс, фурма тыныш ванна деңгейінен 2,0-ден 3,0 м-ге дейін 
төмендейді. Одан әрі фурманы үрлеуге арналған оттегінің шығынын 650-ден 
750 м3/мин дейін төмендете отырып, 1,5-тен 1,8 м-ге дейінгі жағдайға дейін 
түсіреді және оттегінің жиынтық шығынына 5000-нан 7000 м3-ге жеткеннен 
кейін төмен негізді қожды жүктеу үшін үрлеуді тоқтату жүргізіледі.  
 

  

 
3.13-сурет - «HP-STEAMBOILER» типті салқындатқыш қазанды пайдалану 
кезінде 4 шүмекті фурмамен балқытуды Үрлеу режимі (төмен негізді қожды 

жүктеу арқылы) 
 

Үрлеуді жалғастыру мынадай өзгерістермен жүзеге асырылады: 
- 1-ден 2 минутқа дейін үрлеу оттегінің шығынымен 550-ден 650 

м3/мин дейін және фурманың орналасуымен 2,0-ден 3,0 м-ге дейін 
жүргізіледі. Бұдан әрі үрлеу негізгі үрлеу уақытының режимі бойынша 
жүзеге асырылады. 

Аралық қождың барынша жүктелуін қамтамасыз ету үшін оны 
дезоксидтеуге және салқындатуға жол берілмейді. 
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3.14-сурет - Балқытуды 4 шүмекті фурмамен үрлеу режимі (төмен негізді 
қожды жүктеу арқылы) 

 
Әк шығыны шойынның химиялық құрамына байланысты анықталады. 

Бұл ретте әк жалпы шығынның кемінде 50% - ы алдыңғы балқытудың соңғы 
қожын қалыңдатуға және (немесе) сынықтарға отырғызылады. Қалған әк 
мөлшері төмен негізді қожды жүктегеннен кейін отырады. Төмен негізді 
қожды жүктегенге дейін балқытуды Үрлеу кезінде ӘК қоспалары 
жүргізілмейді. Төмен негізді қожды ерте жүктеу кезінде үйіндіге әктің жалпы 
шығыны 2,0-ден 4,0 тоннаға дейін азаяды. 
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3.14-сурет - Балқытуды 4 шүмекті фурмамен үрлеу режимі (төмен негізді 
қожды жүктеу арқылы) 

 
Әк шығыны шойынның химиялық құрамына байланысты анықталады. 

Бұл ретте әк жалпы шығынның кемінде 50% - ы алдыңғы балқытудың соңғы 
қожын қалыңдатуға және (немесе) сынықтарға отырғызылады. Қалған әк 
мөлшері төмен негізді қожды жүктегеннен кейін отырады. Төмен негізді 
қожды жүктегенге дейін балқытуды Үрлеу кезінде ӘК қоспалары 
жүргізілмейді. Төмен негізді қожды ерте жүктеу кезінде үйіндіге әктің жалпы 
шығыны 2,0-ден 4,0 тоннаға дейін азаяды. 
 

  

 
 

3.15-сурет - «HP-STEAMBOILER» типті салқындатқыш қазанды пайдалану 
кезінде 5 шүмекті фурмамен балқытуды Үрлеу режимі (төмен негізді қожды 

жүктеу арқылы) 
 

2.0-ден 12,0 т-ға дейінгі мөлшерде күйдірілген доломитті құю төменгі 
негізді қожды жүктегеннен кейін балқыту барысы бойынша жүргізіледі. 

Күйдірілген доломит болмаған немесе жеткіліксіз болған және МГҚ 
немесе олардың магнийі құрамында МдО-ның 8,0-ден 11,0% - ға дейінгі 
құрамын қамтамасыз ететін соңғы қождарды қалыптастыру үшін 
материалдар болған кезде. 13000 м3 оттегі жұмсалғаннан кейін Конвертердің 
ваннасына 0,5 т-дан 2,0 т МГФ-ға дейін 0,5 т-дан бөліктерде отырады. 
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3.16-сурет - Балқыманы 5 шүмекті фурмамен үрлеу режимі  
(төмен негізді қожды жүктеу арқылы) 

 

3.3.4-тақырып Төмен негізгі қожды ерте жүктеместен болатты 
балқыту  

 

Құрамында 1,0% - дан 1,3% - ға дейін шойындағы кремний және 
0,800% - дан аспайтын фосфордың болуы кезінде болатты балқыту төмен-
негізгі қожды жүктеместен, екі қожды процесс технологиясы бойынша 
жүргізіледі. 

Төмен - негізгі қожды ерте қотаруға үрлеуді тоқтатпай екі қож процесі 
дайын металда 0,65% - дан астам марганец және 0,025% - дан кем фосфор бар 
болат маркаларынан басқа барлық сұрыптағы болатты балқытады. 

Қож түзуші материалдарды қондыру режимі және үрлеу кезінде 
фурманың жағдайы алдыңғы балқытудың соңғы қожын қалдыра отырып, 
балқыту үшін белгіленеді. 

Негізгі уақытта үрлеу жүзеге асырылады: 
- төрт қырлы фурма (3.17-сурет; 3.18): 
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3.16-сурет - Балқыманы 5 шүмекті фурмамен үрлеу режимі  
(төмен негізді қожды жүктеу арқылы) 

 

3.3.4-тақырып Төмен негізгі қожды ерте жүктеместен болатты 
балқыту  

 

Құрамында 1,0% - дан 1,3% - ға дейін шойындағы кремний және 
0,800% - дан аспайтын фосфордың болуы кезінде болатты балқыту төмен-
негізгі қожды жүктеместен, екі қожды процесс технологиясы бойынша 
жүргізіледі. 

Төмен - негізгі қожды ерте қотаруға үрлеуді тоқтатпай екі қож процесі 
дайын металда 0,65% - дан астам марганец және 0,025% - дан кем фосфор бар 
болат маркаларынан басқа барлық сұрыптағы болатты балқытады. 

Қож түзуші материалдарды қондыру режимі және үрлеу кезінде 
фурманың жағдайы алдыңғы балқытудың соңғы қожын қалдыра отырып, 
балқыту үшін белгіленеді. 

Негізгі уақытта үрлеу жүзеге асырылады: 
- төрт қырлы фурма (3.17-сурет; 3.18): 

 

  

 
 

3.17-сурет - «HP-STEAMBOILER» типті салқындатқыш қазанды пайдалану 
кезінде 4 шүмекті фурмамен балқытуды Үрлеу режимі (төмен негізді қожды 

жүктеместен) 
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3.18-сурет-балқытуды 4 шүмекті фурмамен Үрлеу режимі  

(төмен негізді қожды жүктеместен) 
 
 

Тыныш ванна деңгейінен фурманың биіктіі-580-ден 670 м3/мин шегінде 
оттегінің берілу қарқындылығы кезінде 1,5-тен 1,8 м-ге дейін; 

- бес қабатты фурма (3.19 3.20-сурет): 
Тыныш ванна деңгейінен фурманың биіктігі-1,5-тен 1,8 м-ге дейін, -

оттегінің берілу қарқындылығы 650-ден 750 м3/мин шегінде; 
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3.18-сурет-балқытуды 4 шүмекті фурмамен Үрлеу режимі  

(төмен негізді қожды жүктеместен) 
 
 

Тыныш ванна деңгейінен фурманың биіктіі-580-ден 670 м3/мин шегінде 
оттегінің берілу қарқындылығы кезінде 1,5-тен 1,8 м-ге дейін; 

- бес қабатты фурма (3.19 3.20-сурет): 
Тыныш ванна деңгейінен фурманың биіктігі-1,5-тен 1,8 м-ге дейін, -

оттегінің берілу қарқындылығы 650-ден 750 м3/мин шегінде; 
 
 

  

 
 

3.19-сурет - «HP-STEAMBOILER» типті салқындатқыш қазанды пайдалану 
кезінде 5 шүмекті фурмамен балқытуды Үрлеу режимі (төмен негізді қожды 

жүктеместен) 
 

 
Балқытуға әк шығыны оттегінің шығыны бойынша анықталады, бұл 

ретте үйіндіге әк мөлшері үрлеуге әк жалпы мөлшерінің 50,0% кем болмауы 
тиіс. 

Үрлеу барысында қож түзуші материалдарды беруді бастау 7000 м3 
оттегін жұмсау бойынша жүргізіледі. Үрлеу барысында қож түзетіндерді 
құюды сол және оң жағынан кезекпен 1,0-2,0 т бөліктерде жүргізеді және 
үрлеу аяқталғанға дейін 3 минуттан кешіктірмей аяқтайды. 
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3.20-сурет - Балқыманы 5 шүмекті фурмамен үрлеу режимі  
(төмен негізді қожды жүктеместен) 

 
 

«Белдемше» астынан жалынның шығуын болдырмау үшін оттегінің 
минуттық шығыны төмендетіледі немесе фурмаларды белгіленген деңгейден 
0,2-ден 0,3 м-ге дейінгі шамаға көтеру жүргізіледі. 

Қожды қотару үшін аралық үю сәтіне қарай металдағы көміртектің 
мөлшері 0,5 - тен 1,0% - ға дейін, ваннаның температурасы-1500-ден 1580 °с-
қа дейін болуы тиіс, металдағы фосфордың құрамы, бұл ретте шойын 
фосфоры 0,800% - ға дейін болған кезде 0,05% - дан аспауы және шойын 
фосфоры 0,800% - дан астам болған кезде 0,070% - дан аспауы тиіс. 

Қожды жүктеу үшін үрлеуді тоқтату балқытуға қажетті оттегінің 
жалпы көлемінің 60-тан 70% - на дейін жұмсалуы бойынша мынадай 
тәртіппен жүзеге асырылады: дроссельдік жапқыш Үрлеу кезінде болған 
жағдайда бекітіледі. Оттегінің шығыны 600 м3/мин дейін төмендейді. «Етек» 
көтеріледі және кемінде 40 с үшін газды талдау бойынша бақылаумен 
жанбайтын газдардан» тампон « жасалады, содан кейін фурма көтеріледі 
және оттегі ажыратылады. 



173  

 
 

3.20-сурет - Балқыманы 5 шүмекті фурмамен үрлеу режимі  
(төмен негізді қожды жүктеместен) 

 
 

«Белдемше» астынан жалынның шығуын болдырмау үшін оттегінің 
минуттық шығыны төмендетіледі немесе фурмаларды белгіленген деңгейден 
0,2-ден 0,3 м-ге дейінгі шамаға көтеру жүргізіледі. 

Қожды қотару үшін аралық үю сәтіне қарай металдағы көміртектің 
мөлшері 0,5 - тен 1,0% - ға дейін, ваннаның температурасы-1500-ден 1580 °с-
қа дейін болуы тиіс, металдағы фосфордың құрамы, бұл ретте шойын 
фосфоры 0,800% - ға дейін болған кезде 0,05% - дан аспауы және шойын 
фосфоры 0,800% - дан астам болған кезде 0,070% - дан аспауы тиіс. 

Қожды жүктеу үшін үрлеуді тоқтату балқытуға қажетті оттегінің 
жалпы көлемінің 60-тан 70% - на дейін жұмсалуы бойынша мынадай 
тәртіппен жүзеге асырылады: дроссельдік жапқыш Үрлеу кезінде болған 
жағдайда бекітіледі. Оттегінің шығыны 600 м3/мин дейін төмендейді. «Етек» 
көтеріледі және кемінде 40 с үшін газды талдау бойынша бақылаумен 
жанбайтын газдардан» тампон « жасалады, содан кейін фурма көтеріледі 
және оттегі ажыратылады. 

  

Әк жетіспеген жағдайда 1,0 т әктасты елеу 0,5 т күйдірілген әкті 
алмастырады, ал 1.0 т шикі доломитті 0,2 т күйдірілген әкті алмастырады 
деген есеппен шикі доломитті үйіп тастауға немесе әктасты елеуге 
пайдалануға рұқсат етіледі. 

Күйдірілген доломит болмаған немесе жеткіліксіз болған және МГФ 
немесе құрамында магний бар басқа да флюстер болған кезде МДО-ның 8,0-
ден 11,0% - ға дейінгі құрамын қамтамасыз ететін соңғы қождарды 
қалыптастыру үшін 13000 м:ваннадағы 3 оттегі) жұмсалғаннан кейін -
конвертердің 0,5-тен 2,0 т-ға дейін 0,5 т-дан порциялармен МГФ-ға отырады. 
 

3.3.6-тақырып Металл мен қождың сынамаларын алу, 
температураны, оттегінің белсенділігін өлшеу және балқыманы 
шығаруға дайындау 
 

Үрлеу аяқталғаннан кейін қожды жүктеу және металл мен қождың 
сынамаларын алу үшін Конвертердің еңісі жүргізіледі. 

Металл сынамасында көміртектің, марганецтің, фосфордың, күкірттің, 
хромның, никельдің және Мыстың массалық үлесі анықталады. Егер тапсы-
рыста ванадий, қорғасын, мышьяк, азоттың максималды мөлшері көрсетілсе, 
металл сынамасындағы осы элементтердің құрамын анықтау қажет. 

Қож сынамасында СаО, SiO2, МgO, Р2O5, Fежалмассалық үлесі 
анықталады. Қождағы Feo құрамы статистикалық әдіспен анықталады. Қож 
сынамалары талдамалық бақылау кестесіне сәйкес алынады. Додувка 
жүргізілген жағдайда қож сынамасы үрлеуден кейін алынады. 

Балқытпаны үрлеуді аяқтау режимі ерітілмеген әк кесектерінсіз 
біртекті сұйық жылжымалы қожды алуды қамтамасыз етуі тиіс. 

Сынамаларды іріктегеннен кейін «Multi-LabCelox» құрылғысының 
және ауыстырмалы зондтары бар қол жезлының көмегімен: 

ал)  температураны өлшеу; 
б) температураны, оттегінің белсенділігін және көміртектің 

массалық үлесін өлшеу (зондтар болған кезде). 
Үрлеуден кейін металдың температурасын өлшеу кемінде екі рет 

жүргізіледі. Егер екі өлшеудің нәтижелері 10 °С-тан астам алшақтыққа ие 
болса, бақылау өлшемі жүргізіледі. Химиялық талдауды күткен кезде 
Конвертерден металды 5 минуттан артық шығарар алдында температураны 
қайта өлшеу жүргізіледі. Металдың температурасын немесе химиялық 
құрамын түзеткеннен кейін ваннаны температурасы мен химиялық құрамы 
бойынша орташалау үшін конвертерді міндетті түрде шайқау жүргізіледі. 
Содан кейін температура өлшенеді. Болаттың жоғары көміртекті маркаларын 
балқыту кезінде конвертерді шайқау ең төменгі жылдамдықта жүргізіледі. 

Лонжеронды, төмен қоспаланған, электротехникалық, қаңылтыр, эмаль 
цехына арналған, құбырлық, тәжірибелік және жаңадан әзірленетін 
сортаментті өндіру кезінде металдың химиялық құрамы туралы ақпаратсыз 
шығаруға жол берілмейді. 
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Балқыманы үрлеу аяқталғаннан кейін, көміртегі, фосфор, күкірт 
құрамы бойынша металды түзету қажет болған кезде немесе ваннаның 
температурасын арттыру мақсатында балқыманы үрлеу жүргізіледі. Әктің 
үрлеуге жұмсалуы 3.13-кестеге сәйкес аралықтағы фосфордың құрамына 
байланысты жүргізіледі. 
 
3.13-кесте - Балқымаларды химиялық талдау бойынша ақпаратты күтпей-ақ 
шығаруды қамтамасыз ету үшін оларды Үрлеу режимі 

Металдағы 
фосфордың 
құрамы, % 

Ұзақтығы 
додувки, сек. 

Додувкаға әк шығыны, т 
2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 

 Додувкадан кейін болаттағы 
фосфордың концентрациясы, % 

0,014 50 0,014 0,013     
0,018 80 0,016 0,015 0,013    
0,022 110   0,016 0,015   
0,026 140    0,017 0,017  
0,034 200      0,010 

 
Балқытпаны температураны көтеру үшін үрлеу Үрлеудің негізгі 

уақытындағы оның жағдайынан 0,1-ден 0,2 м-ге дейінгі фурма жағдайында 
жүргізіледі. 

Металл температурасын 30 °С-тан астам көтеру қажет болған жағдайда 
рефосфорацияны болдырмау үшін 2,0-ден 4,0 т-ға дейін әк қосылады. 

Көміртегінің және марганецтің құрамында үрлеу алдында 0,02% - дан 
кем және (немесе) металдың температурасын 30 °С-тан астам арттыру қажет 
болған кезде қайта қышқылданған металды алуды болдырмау мақсатында 
конвертерге құрамында марганец бар қорытпаларды 1,0-ден 1,5 т-ға дейін 
балқытуға қосуға жол беріледі. 

Соңғы қождың жауапты мақсаттағы балқымаларда болат құю 
шөмішіне түсуін болдырмау үшін (оның ішінде қалайы, төмен қоспаланған, 
лонжеронды, экспорттық, құбыр өндіруге арналған металл) конвертерде 1,5-
тен 2,0 мин.аралығында 0,3-тен 1,0 т коксты және 1,0-ден 4.0 т әк немесе 
доломитті үрлеу аяқталғанға дейін қоспа есебінен қалыңдатылады. 
 

 
3.3.7-тақырып Конвертерде металды температура бойынша 

бабына жеткізу 
 

Егер шығару алдындағы металдың температурасы 5-тен 13 оС-қа 
дейінгі белгіленген шамадан жоғары болса, оны төмендету энергия және 
жүктеу аралықтары жағына кезек-кезек конвертерді шайқау арқылы 
жүргізіледі. Қатты қызып кету кезінде температураны төмендету агломерат, 
доломит немесе таза металлсынықтарын қосу арқылы отырғызылатын 
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Балқыманы үрлеу аяқталғаннан кейін, көміртегі, фосфор, күкірт 
құрамы бойынша металды түзету қажет болған кезде немесе ваннаның 
температурасын арттыру мақсатында балқыманы үрлеу жүргізіледі. Әктің 
үрлеуге жұмсалуы 3.13-кестеге сәйкес аралықтағы фосфордың құрамына 
байланысты жүргізіледі. 
 
3.13-кесте - Балқымаларды химиялық талдау бойынша ақпаратты күтпей-ақ 
шығаруды қамтамасыз ету үшін оларды Үрлеу режимі 

Металдағы 
фосфордың 
құрамы, % 

Ұзақтығы 
додувки, сек. 

Додувкаға әк шығыны, т 
2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 

 Додувкадан кейін болаттағы 
фосфордың концентрациясы, % 

0,014 50 0,014 0,013     
0,018 80 0,016 0,015 0,013    
0,022 110   0,016 0,015   
0,026 140    0,017 0,017  
0,034 200      0,010 

 
Балқытпаны температураны көтеру үшін үрлеу Үрлеудің негізгі 

уақытындағы оның жағдайынан 0,1-ден 0,2 м-ге дейінгі фурма жағдайында 
жүргізіледі. 

Металл температурасын 30 °С-тан астам көтеру қажет болған жағдайда 
рефосфорацияны болдырмау үшін 2,0-ден 4,0 т-ға дейін әк қосылады. 

Көміртегінің және марганецтің құрамында үрлеу алдында 0,02% - дан 
кем және (немесе) металдың температурасын 30 °С-тан астам арттыру қажет 
болған кезде қайта қышқылданған металды алуды болдырмау мақсатында 
конвертерге құрамында марганец бар қорытпаларды 1,0-ден 1,5 т-ға дейін 
балқытуға қосуға жол беріледі. 

Соңғы қождың жауапты мақсаттағы балқымаларда болат құю 
шөмішіне түсуін болдырмау үшін (оның ішінде қалайы, төмен қоспаланған, 
лонжеронды, экспорттық, құбыр өндіруге арналған металл) конвертерде 1,5-
тен 2,0 мин.аралығында 0,3-тен 1,0 т коксты және 1,0-ден 4.0 т әк немесе 
доломитті үрлеу аяқталғанға дейін қоспа есебінен қалыңдатылады. 
 

 
3.3.7-тақырып Конвертерде металды температура бойынша 

бабына жеткізу 
 

Егер шығару алдындағы металдың температурасы 5-тен 13 оС-қа 
дейінгі белгіленген шамадан жоғары болса, оны төмендету энергия және 
жүктеу аралықтары жағына кезек-кезек конвертерді шайқау арқылы 
жүргізіледі. Қатты қызып кету кезінде температураны төмендету агломерат, 
доломит немесе таза металлсынықтарын қосу арқылы отырғызылатын 

  

материалдың әрбір тоннасына температураның тиісінше 4,5 және 8,0 °с 
төмендеуі есебінен жүргізіледі. 

Ваннаның қатты, 30 °с астам қызуы жағдайында конвертерде металды 
салқындату жоғары қысымды азотпен үрлеу есебінен мынадай тәртіппен 
жүргізіледі: 

Азотпен үрлеу фурманың 1,5-тен 2,5 м-ге дейінгі жағдайы кезінде 800 
м3/мин астам қарқындылықпен жүргізіледі. Бұл жағдайда азот қысымы кем 
дегенде 10 атм болуы керек. 

Ерітілмеген қож құраушы материалдардың қалдықтары бар қалың қож 
кезінде үрлеу фурма жағдайы 2,0-ден 2,5 м-ге дейін болған кезде Үрлеу 
кезінде қож құраушы қоспаларсыз жүргізіледі. Бұл жағдайда салқындату 
жылдамдығы минутына 15-тен 20 °C-қа дейін. 

Аралас салқындату кезінде азотпен үрлеу алдында немесе ол кезінде 
тиісінше 1,0-ден 2.0-ге дейінгі мөлшерде әк пен шикі доломит қосылады. 
Тыныш ваннаның деңгейінен фурманың биіктігі 1,8-ден 2,0 м-ге дейін, 
салқындату жылдамдығы минутына 22,0-ден 27,0 °с-қа дейін, қож 
түзушілерді тұтыну кезінде 1,5 т-ға дейін. Үрлеу ұзақтығы 1,5 минуттан 
аспайды. 

Үрлеу аяқталғаннан кейін металдың температурасын қайта өлшеу 
жүргізіледі. Қажет болса, салқындату әрекетін қайталаңыз. 

Дайын металды қыздыру немесе химиялық құрамын түзету үшін құю 
(қайта балқыту) цех бастығының рұқсатымен жүргізіледі. Балқыту 
конвертерге құйылады. Балқытпалардың толассыз нөмірленуі сақталады 
(конвертерге қайтарылған балқытпаға ағымдағы реттік нөмір беріледі). 

Құйылған балқыманы үрлеуден бұрын конвертерге 20-дан 30 тоннаға 
дейін шойын құйылады немесе 3-тен 5 тоннаға дейін Кокс себіледі, 
температура өлшенеді. Зиянды қоспаларды кетіру үшін әк шығыны 8-ден 14 
тоннаға дейін белгіленеді, егер жолақты жылыту қажет болса, әк шығыны 4-
тен 10 тоннаға дейін болуы керек. 
 

3.3.8-тақырып Конвертердің ұзақ тұрып қалуынан кейін 
балқыманы қыздыру 
 

Балқытудың авариялық үзілуі немесе басқа да жағдайлар нәтижесінде 
конвертерде металдың кристалдануы кезінде мынадай шаралар 
қолданылады: 

Балқытудың үзілу себебін жойғаннан кейін конвертердің отқа төзімді 
қаптамасының жай-күйін көзбен бағалау жүргізіледі. Қаптаманың көзге 
көрінетін зақымдануы кезінде оларды жою бойынша шаралар қабылдау 
қажет (дәнекерлеу, торкреттеу есебінен). 

Қаптаманы тексергеннен және оны жөндегеннен кейін (қажет болған 
жағдайда) конвертерге 30-дан 40 тоннаға дейін шойын құйылады және 6-дан 
8 минутқа дейін 200-ден 250 м3/мин шығынмен оттегімен үрлеу жүргізіледі. 
Үрлеудің мақсаты гидраттық ылғалды жою және Конвертердің астын 
жылыту болып табылады. 
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Үрлеу аяқталғаннан кейін конвертер сұйық өнімдерді шығару үшін 
еңкейеді. 

Қаптаманың отқа төзімді жағдайын көзбен шолып бағалағаннан кейін 
конвертерге салмағы 30-дан 40 т-ға дейінгі сұйық шойынның екінші 
порциясы құйылады және оттегімен үрлеу жүргізіледі. Қайта үрлеудің 
мақсаты-қатайтылған металды төсенішке зақым келтірместен баяу еріту. 
Үрлеу ұзақтығы 8-ден 15 минутқа дейін болуы тиіс. 

Егер екінші үрлеуден кейін конвертерде металл қалса, ол толық 
жойылғанға дейін операция жасалады. 

Егер кірпіш гидратталған болса немесе төсеніште үлкен учаскелерде 
сынықтар немесе бұзылулар болса, металл Конвертерден толығымен 
салқындағаннан кейін, корпусқа зақым келтірместен алынып тасталады. 
 

3.3.9-тақырып Домна пештерінің апаттық тоқтап қалуы кезінде 
қысқы кезеңде балқымаларды қайта бөлу 
 

Цехты жылыту және кейіннен қайта балқыту үшін үрленетін 
балқытпалардың металл шихтасының (шойын мен сынықтың) сомасы плюс 
5,0-ден минус 5,0 т-ға дейін 315 т құрауы тиіс. 

Сынықтарға 10,0 т әк беріледі, балқыту барысында 12,0 т дейін 
күйдірілген доломит отырғызылады. 

Балқытуды дезоксидтеу үшін шөмішке: 1,5 т кокс, 2,5 т 
силикомарганец және 150,0 кг дейін алюминий отырады. 
 

3.3.10-тақырып Балқыманы шығару 
 

Болат құю шөмішіне металды шығару өндіріс шеберінің немесе болат 
балқытушының командасы бойынша жүргізіледі. Металды шығару ұзақтығы 
6-дан 10 минутқа дейін болуы керек. Төмен қоспаланған металды оның 
ұзақтығы 6 минуттан кем болған кезде шығаруға тыйым салынады. 

Егер балқыту серияның басында немесе қозғалғаннан кейін шөміш 
арқылы төгілсе, болат құю шөмішіне жаңа немесе жөндеуден кейін металл 
шығаруға тыйым салынады. 

Балқыманы шығару металл сынамасын химиялық талдау нәтижелерін 
алғаннан кейін жүргізіледі. 

Шығару алдында металдағы күкірттің массалық үлесі 3.14-кестенің 
талаптарына сәйкес келуі тиіс. 
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Үрлеу аяқталғаннан кейін конвертер сұйық өнімдерді шығару үшін 
еңкейеді. 

Қаптаманың отқа төзімді жағдайын көзбен шолып бағалағаннан кейін 
конвертерге салмағы 30-дан 40 т-ға дейінгі сұйық шойынның екінші 
порциясы құйылады және оттегімен үрлеу жүргізіледі. Қайта үрлеудің 
мақсаты-қатайтылған металды төсенішке зақым келтірместен баяу еріту. 
Үрлеу ұзақтығы 8-ден 15 минутқа дейін болуы тиіс. 

Егер екінші үрлеуден кейін конвертерде металл қалса, ол толық 
жойылғанға дейін операция жасалады. 

Егер кірпіш гидратталған болса немесе төсеніште үлкен учаскелерде 
сынықтар немесе бұзылулар болса, металл Конвертерден толығымен 
салқындағаннан кейін, корпусқа зақым келтірместен алынып тасталады. 
 

3.3.9-тақырып Домна пештерінің апаттық тоқтап қалуы кезінде 
қысқы кезеңде балқымаларды қайта бөлу 
 

Цехты жылыту және кейіннен қайта балқыту үшін үрленетін 
балқытпалардың металл шихтасының (шойын мен сынықтың) сомасы плюс 
5,0-ден минус 5,0 т-ға дейін 315 т құрауы тиіс. 

Сынықтарға 10,0 т әк беріледі, балқыту барысында 12,0 т дейін 
күйдірілген доломит отырғызылады. 

Балқытуды дезоксидтеу үшін шөмішке: 1,5 т кокс, 2,5 т 
силикомарганец және 150,0 кг дейін алюминий отырады. 
 

3.3.10-тақырып Балқыманы шығару 
 

Болат құю шөмішіне металды шығару өндіріс шеберінің немесе болат 
балқытушының командасы бойынша жүргізіледі. Металды шығару ұзақтығы 
6-дан 10 минутқа дейін болуы керек. Төмен қоспаланған металды оның 
ұзақтығы 6 минуттан кем болған кезде шығаруға тыйым салынады. 

Егер балқыту серияның басында немесе қозғалғаннан кейін шөміш 
арқылы төгілсе, болат құю шөмішіне жаңа немесе жөндеуден кейін металл 
шығаруға тыйым салынады. 

Балқыманы шығару металл сынамасын химиялық талдау нәтижелерін 
алғаннан кейін жүргізіледі. 

Шығару алдында металдағы күкірттің массалық үлесі 3.14-кестенің 
талаптарына сәйкес келуі тиіс. 
 
  

  

3.14-кесте-шығару алдындағы күкірт құрамы 

Дайын металдағы күкірттің 
массалық үлесі, % 

Дайын күкірттің массалық үлесінен ауытқу 
 металда, % 

Металды УДМ-ге 
өңдеу кезінде 

(кемінде) 
ҚІЖК-де металды өңдеу 

кезінде (көп емес) 
0,01 артық емес «минус» 0,001 «плюс» 0,002 

0,011-ден 0,015-ке дейін «минус» 0,001 «плюс» 0,005 
0.016 бастап 0,020 дейін «минус» 0,001 «плюс» 0,005 

 
Шығарар алдында металдың температурасы мен тотығуын 

«сел»блогымен міндетті түрде өлшеу жүргізіледі. Шығару алдындағы 
металдың температурасы 3.15-кестеге сәйкес келуі тиіс. 

Металды шығару шегендеу температурасы 900-ден 1100 °С-қа дейінгі 
скрап пен металл қалдықтарынан тазартылған шөмішке жүргізіледі. Шығару 
кезінде шелегі бар болат машинасы металл ағыны шөміштің қабырғаларына 
түспеуі үшін қозғалады. 

«Пеш - шөміш» (ҚӨК) қондырғысында балқытуды өңдеу кезінде 
шөміштің бос борты оның жоғарғы жиегінен қож бетінің деңгейіне дейін 
кемінде 400 мм, авариялық жағдайларда 1000 мм-ден аспауы тиіс. Балқытуды 
металды жетілдіру (УДМ) қондырғысында өңдеу кезінде шөміштің бос 
борты кемінде 200 мм болуы тиіс. 

Балқыманы авариялық шығару кезінде, 1100 және одан да көп ррм 
тотығуы бар балқымаларда өндіріс шебері құю шеберіне металдың 
тотығуына түзету жүргізілгені және ҚІЖК-ге жіберер алдында УДМ-дегі 
болат құю шөмішіндегі қождың қалыңдығын өлшегені туралы хабарлайды. 

Металды шығару қожды міндетті түрде кесумен жүргізіледі: 
– бастапқы, «стопор» орнату. Болат шығаратын тесіктен» стопор « 

түсіп қалған жағдайда ол қайта орнатылады, оны орнату мүмкін болмаған 
немесе «конус» орнатылмаған жағдайда»; 

– - қожды электронды тану (ИК) немесе көзбен шолып бағалау жүйесінің 
сигналы бойынша қождың алғашқы порциялары пайда болған кезде 
конвертерді энергетикалық аралыққа бұра отырып, металл ағынын 
соңғы «үзу» арқылы. 

– Бастапқы қожды кесудің қалыпты көрсеткіші шығарудағы 
рефосфорлану дәрежесі төмен қоспаланған, құбырлы, орташа және 
жоғары көміртекті металда 60% - дан артық емес және қалған 20% - дан 
артық емес деп есептеледі. 
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3.15-кесте-шығарар алдында металдың ұсынылатын температурасы 

Сортамент 

ҚІЖК-де өңдеу 
кезіндегі -

шығарудағы 
металдың 

температурасы, 
°С 

УДМ өңдеу 
кезіндегі -

шығарудағы 
металдың 

температурасы, 
°С 

1 2 3 
Көміртектің массалық үлесі 0,07 артық 
емес % 

1630-дан 1645-ке 
дейін 

1640-тан 1650-ге 
дейін 

Көміртектің массалық үлесі 0,08-ден 0,10-
ға дейін % 

1635-тен 1645-ке 
дейін 

1655-тен 1665-ке 
дейін 

Көміртектің массалық үлесі 0,1-ден 0,14-
ке дейін % 

1630-дан 1640-қа 
дейін 

1650-ден 1660-қа 
дейін 

Көміртектің массалық үлесі 0,14-тен 0,22-
ге дейін % 

1635-тен 1645-ке 
дейін 

1655-тен 1665-ке 
дейін 

Көміртектің массалық үлесі 0,19-дан 0,25-
ке дейін % 

1640-тан 1650-ге 
дейін 

1660-тан 1670-ке 
дейін 

Көміртегінің массалық үлесі 0,08-ден 
0,18-ге дейінгі Болаттың төмен 
қоспаланған маркалары % 

1645-тен 1655-ке 
дейін 

1665-тен 1670-ке 
дейін 

Көміртегінің массалық үлесі 0,14-тен 
0,23-ке дейінгі Болаттың төмен 
қоспаланған маркалары % 

1640-тан 1650-ге 
дейін 

1660-тан 1670-ке 
дейін 

Көміртектің массалық үлесі 0,24-тен 0,30-
ға дейін% 

1645-тен 1655-ке 
дейін 

 

Көміртектің массалық үлесі 0,29-дан 0,35-
ке дейін % 

1650-ден 1660-қа 
дейін 

 

Көміртектің массалық үлесі 0,30-дан 0,37-
ге дейін % 

1655-тен 1665-ке 
дейін 

 

60Г 
1605-тен 1613-ке 

дейін 
1625-тен 1635-ке 

дейін 

65Г 
1600-ден 1610-ға 

дейін 
1620-дан 1630-ға 

дейін 
70Г 1600-ден 1605-ке 

дейін 
1613-тен 1625-ке 

дейін 
Ескертпе - Шығарылымда металдың температурасын 15-тен 20° С-қа дейін төмендетуге 
жол беріледі, бұл ретте «пеш-шөміш» (ҚӨК) қондырғыға келіп түскен кезде металдың 
қатты қызуы оның МНЛЗ-ға қайтарылу температурасына қатысты кемінде 20° с болуы 
тиіс. 
 

Тақырып 3.3.11 ТШС шығарылымында металды өңдеу 
 

Шығарылымда құрамында күкірті бар, талаптарды 
қанағаттандырмайтын немесе үздіксіз құю үшін талап етілетіннен жоғары 
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3.15-кесте-шығарар алдында металдың ұсынылатын температурасы 

Сортамент 

ҚІЖК-де өңдеу 
кезіндегі -

шығарудағы 
металдың 

температурасы, 
°С 

УДМ өңдеу 
кезіндегі -

шығарудағы 
металдың 

температурасы, 
°С 

1 2 3 
Көміртектің массалық үлесі 0,07 артық 
емес % 

1630-дан 1645-ке 
дейін 

1640-тан 1650-ге 
дейін 

Көміртектің массалық үлесі 0,08-ден 0,10-
ға дейін % 

1635-тен 1645-ке 
дейін 

1655-тен 1665-ке 
дейін 

Көміртектің массалық үлесі 0,1-ден 0,14-
ке дейін % 

1630-дан 1640-қа 
дейін 

1650-ден 1660-қа 
дейін 

Көміртектің массалық үлесі 0,14-тен 0,22-
ге дейін % 

1635-тен 1645-ке 
дейін 

1655-тен 1665-ке 
дейін 

Көміртектің массалық үлесі 0,19-дан 0,25-
ке дейін % 

1640-тан 1650-ге 
дейін 

1660-тан 1670-ке 
дейін 

Көміртегінің массалық үлесі 0,08-ден 
0,18-ге дейінгі Болаттың төмен 
қоспаланған маркалары % 

1645-тен 1655-ке 
дейін 

1665-тен 1670-ке 
дейін 

Көміртегінің массалық үлесі 0,14-тен 
0,23-ке дейінгі Болаттың төмен 
қоспаланған маркалары % 

1640-тан 1650-ге 
дейін 

1660-тан 1670-ке 
дейін 

Көміртектің массалық үлесі 0,24-тен 0,30-
ға дейін% 

1645-тен 1655-ке 
дейін 

 

Көміртектің массалық үлесі 0,29-дан 0,35-
ке дейін % 

1650-ден 1660-қа 
дейін 

 

Көміртектің массалық үлесі 0,30-дан 0,37-
ге дейін % 

1655-тен 1665-ке 
дейін 

 

60Г 
1605-тен 1613-ке 

дейін 
1625-тен 1635-ке 

дейін 

65Г 
1600-ден 1610-ға 

дейін 
1620-дан 1630-ға 

дейін 
70Г 1600-ден 1605-ке 

дейін 
1613-тен 1625-ке 

дейін 
Ескертпе - Шығарылымда металдың температурасын 15-тен 20° С-қа дейін төмендетуге 
жол беріледі, бұл ретте «пеш-шөміш» (ҚӨК) қондырғыға келіп түскен кезде металдың 
қатты қызуы оның МНЛЗ-ға қайтарылу температурасына қатысты кемінде 20° с болуы 
тиіс. 
 

Тақырып 3.3.11 ТШС шығарылымында металды өңдеу 
 

Шығарылымда құрамында күкірті бар, талаптарды 
қанағаттандырмайтын немесе үздіксіз құю үшін талап етілетіннен жоғары 

  

(0,020% - дан астам) металл алынған жағдайда әк және плавик шпаты (тшс) 
немесе тек әк негізіндегі қатты қож түзуші қоспа пайдаланылады. 

Қоспалардың тәртібі және материалдардың жұмсалуы 3.16-кестеде 
келтірілген. 
 

3.16-кесте-материалдардың шығысы және отырғызу тәртібі 

Материал 
Шығын, т Шөмішті толтыру 

(басы-соңы) ТШС беру 
кезінде Әк беру кезінде 

Алюминий  0,10-0,15 1/5-тен 1/4-ке дейін 
Әк 0,5 0,5-тен 1,0-ге дейін 1/5-тен 1/4-ке дейін 

Алюминий 0,15-0,20  1/5-тен 1/4-ке дейін 
Плавикті шпат 0,25-0,30  1/3 ден 1/2 дейін 

Алюминий 0,45-тен 0,50-ге 
дейін 

0,3-тен 0,40-қа дейін 1/3 ден 1/2 дейін 

Әк 1,0 0,5-тен 1,0-ге дейін 1/3-тен 3/4-ке дейін 
Алюминий  0,05-0,10 1/3-тен 3/4-ке дейін 

Плавик шпаты бункерге тиеледі және ферроқорытпалармен бірге беріледі. 
 

3.3.12-тақырып Болатты тотықсыздандыру 
 

Металды дезоксидтеу марганецтің, кремнийдің және алюминийдің 
массалық үлестерін 10,0-ден 13,0% - ға дейін орташа белгіленген мәндерден 
салыстырмалы түрде төмен алу есебінен шығару кезінде шөміште 
жүргізіледі. 

Балқытуға отырғызылатын ферроқорытпалардың массасы а, т/пл., 
формула бойынша есептеледі 
 

А = (Б-В) · Г · 100 / (Д · У)                          (3.1) 
 
мұндағы B-дайын болаттағы элементтің орташа мөлшері, %; 
      В-тотықсыздандырудан бұрын болаттағы элементтің мазмұны, %; 
       Г-алдыңғы балқытудан алынған металдың мөлшерін ескере отырып, 
металдың массасы, т; 
      D-ферроқорытпалардағы дезоксидті элементтің мазмұны, %; 
      У-тотықтырғыш элементтің ассимиляциясы,%. 
 

Қышқылсыздандырғыштардың химиялық құрамы мемлекеттік 
стандарттар мен техникалық шарттардың талаптарына сәйкес келуі керек. 
Өзара аралас және химиялық құрамы белгісіз өлшеусіз 
дезоксидтендіргіштерді қолдануға жол берілмейді [37]. 

Дезоксидтендіргіштерді қосу шөміш биіктігінің 1/4-ін толтырғаннан 
кейін басталады және Шөміш биіктігінің 2/3-ін толтырған кезде аяқталады. 
Алюминий қоспасы шөміштің 1/5 көлемін толтырудан басталады. Сонымен 
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қатар, алюминийдің жалпы тұтынуының 30 - дан 40% - ға дейін 
ферроқорытпаларға, 60-тан 70% - ға дейін ферроқорытпалармен бірге 
отырғызылады. 

Конустық алюминийді қолданған кезде ол ферроқорытпалармен бірге 
беріледі. 

Шөмішке енгізілетін тотықтырғыштар құрғақ болуы және кесектердің 
өлшемі 20-дан 100 мм-ге дейін болуы тиіс. 

Төмен легірленген Болат маркаларын дезоксидтеу кезінде 
қыздырылған дезоксидтендіргіштер қолданылады. 

Болаттың әртүрлі маркаларын дезоксидтеу кезінде элементтердің 
ассимиляциясын есептеу үшін ұсынылған 3.17-кестеде келтірілген. 

Болатты көміртектендіру шөміште 0-ден 10 мм-ге дейінгі фракцияның 
құрғақ коксигімен жүргізіледі, шебердің командасы бойынша 
дезоксидтендіргіштерді қондыру басталғанға дейін бытыраңқы орналасқан. 
Карбюраторды шөміштің түбіне немесе қож түзетін материалдарды 
қосқаннан кейін құюға тыйым салынады. 

Дайын металда көміртегі бар болатты залалсыздандыру үшін 0,05% 
ГОСТ 4755-91 сәйкес аз көміртекті ферромарганец немесе ГОСТ 6008-90 
сәйкес металл марганец қолданылады. 

Дайын болаттағы көміртегі 0,07% - ға дейін және кремнийдің 0,030% - 
ға дейін болған кезде марганец бөлігінің орнына ЅіМп-ны залалсыздандыру 
үшін металл немесе төмен көміртекті ферромарганецті пайдалануға болады. 
Дезоксидтеу шығынын есептеу дайын болаттағы көміртегі мөлшері бойынша 
жүргізіледі. 

Дайын металдағы құрамында кремний бар болатты 0,010% - дан 
аспайтын Қышқылдандыру үшін МЕМСТ 11069-2001 бойынша бастапқы 
алюминий пайдаланылады. 

Кремний және марганец бар материалдар шөмішке кремний мен 
марганецтің массалық үлесін Болаттың осы маркасының төменгі шегіне 
жақын алу есебінен енгізіледі. 
 
Кесте 3.17-дезоксиданттар элементтерін ассимиляциялау, % 

Сортамент Ассимиляция, % 
Мп Si Ті Аl 

Төмен көміртекті болат 75,0 бастап 
80,0 дейін 

65,0 бастап  
80,0 дейін - 3,0 бастап  

20,0 дейін 
Перитектикалық Болат 80,0 бастап  

85,0 дейін 
65,0 бастап  
80,0 дейін - 10,0 бастап  

25,0 дейін 
Орташа көміртекті болат 80,0 бастап  

90,0 дейін 
70,0 бастап 
 85,0 дейін - 15,0 бастап  

30,0 дейін 
Төмен легирленген болат 90,0 бастап  

95,0 дейін 
85,0 бастап  
95,0 дейін 

50.0 
бастап  

60,0 дейін 

15,0 бастап  
40,0 дейін 
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қатар, алюминийдің жалпы тұтынуының 30 - дан 40% - ға дейін 
ферроқорытпаларға, 60-тан 70% - ға дейін ферроқорытпалармен бірге 
отырғызылады. 

Конустық алюминийді қолданған кезде ол ферроқорытпалармен бірге 
беріледі. 

Шөмішке енгізілетін тотықтырғыштар құрғақ болуы және кесектердің 
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қыздырылған дезоксидтендіргіштер қолданылады. 

Болаттың әртүрлі маркаларын дезоксидтеу кезінде элементтердің 
ассимиляциясын есептеу үшін ұсынылған 3.17-кестеде келтірілген. 

Болатты көміртектендіру шөміште 0-ден 10 мм-ге дейінгі фракцияның 
құрғақ коксигімен жүргізіледі, шебердің командасы бойынша 
дезоксидтендіргіштерді қондыру басталғанға дейін бытыраңқы орналасқан. 
Карбюраторды шөміштің түбіне немесе қож түзетін материалдарды 
қосқаннан кейін құюға тыйым салынады. 

Дайын металда көміртегі бар болатты залалсыздандыру үшін 0,05% 
ГОСТ 4755-91 сәйкес аз көміртекті ферромарганец немесе ГОСТ 6008-90 
сәйкес металл марганец қолданылады. 
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Дезоксидтеу шығынын есептеу дайын болаттағы көміртегі мөлшері бойынша 
жүргізіледі. 

Дайын металдағы құрамында кремний бар болатты 0,010% - дан 
аспайтын Қышқылдандыру үшін МЕМСТ 11069-2001 бойынша бастапқы 
алюминий пайдаланылады. 

Кремний және марганец бар материалдар шөмішке кремний мен 
марганецтің массалық үлесін Болаттың осы маркасының төменгі шегіне 
жақын алу есебінен енгізіледі. 
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Сортамент Ассимиляция, % 
Мп Si Ті Аl 

Төмен көміртекті болат 75,0 бастап 
80,0 дейін 

65,0 бастап  
80,0 дейін - 3,0 бастап  

20,0 дейін 
Перитектикалық Болат 80,0 бастап  

85,0 дейін 
65,0 бастап  
80,0 дейін - 10,0 бастап  

25,0 дейін 
Орташа көміртекті болат 80,0 бастап  

90,0 дейін 
70,0 бастап 
 85,0 дейін - 15,0 бастап  

30,0 дейін 
Төмен легирленген болат 90,0 бастап  

95,0 дейін 
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50.0 
бастап  

60,0 дейін 
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3.3.13-тақырып Ферросиликоалюминий металын 
тотықсыздандыруда қолдану 
 

Құрамы 3.18-кестеге сәйкес келуі тиіс ферросиликоалюминий 
қорытпасын ферросилицийдің орнына слябқа балқытылатын тыныш және 
төмен қоспаланған металдың барлық маркаларын дезоксидтеу үшін 
пайдалануға жол беріледі. 

Кремний мен алюминийдің күлі 3.16-кестенің талаптарына сәйкес 
анықталады. Болатты тотықсыздандыруға арналған қайталама алюминийдің 
шығыны ферросиликоалюминий енгізген алюминийді ескере отырып 
анықталады. 0,05% дейінгі қалдық алюминийі бар төмен қоспаланған 
болатты дезоксидтеу кезінде ферросиликоалюминий шығыны болаттағы 
қалдық алюминийдің құрамы бойынша 0,03-0,04% шегінде анықталады, ал 
қалған кремний оның болаттағы орташа құрамына дейін ферросилициймен 
енгізіледі. 
 
3.18-кесте-ЖШС СТ 38397431 -01 бойынша ферросиликоалюминий құрамы 

Маркасы Кремний, %  
кем емес 

Алюминий,  
% 

Күкірт, %  
 көп емес 

Фосфор, % 
көп емес  

ФС65А20 60,0 17,5-22,5 0,020 0,070  
ФС65А15 60,0 12,5-17,5 0,020 0,070 
ФС55А20 50,0 17,5-22,5 0,020 0,070 
ФС55А15 50,0 12,5-17,5 0,020  0,070 
ФС45А20 40,0 17,5-22,5 0,020  0,070 
ФС45А15 40,0 12,5-17,5 0,020  0,070 
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3.4 Практикалық жұмыстар 
 

3.4.1-тақырып СЫНЫҚТЫҢ БЕРІЛГЕН ШЫҒЫНЫМЕН ОТТЕГІ-
КОНВЕРТЕРЛІК БАЛҚЫТУДЫҢ МАТЕРИАЛДЫҚ-ЖЫЛУ 

БАЛАНСЫН ЕСЕПТЕУ 
 

1.1 ШИКІҚҰРАМДЫ ЕСЕПТЕУ 
Қолданылатын шойынның, скраптың және соңғы Болаттың құрамы 

қышқылданудан бұрын, % : 
                                                     С              Si           Mn            P              S              
Шойын                                       4,5            0,8          0,6           0,23        0,026 
Скрап (Ст.10 КП)                      0,10          0.07        0,30         0,03         0,04 
Болат маркасы (Ст. 10 СП)      0,07-         0,15-      0,25-        ≤0,04       ≤0,035 
                                                    -0,14         -0,37      -0,5 

 
Әк, боксит, доломит және шегендеудің химиялық құрамы 3.19-кестеде 

келтірілген. 
 

 Кесте 3.19-әк, боксит, доломит және қаптаманың құрамы, %: 
Материалдар SiO2 CaO MgO Al2O3 Fe2O3 Cr2O3 H2O CO2 

Әк 2 86 2 2 - - 2 6 
Боксит 20 4 - 52 18 - 6 0 

Қаптама 5 2 70 3 8 12 - - 
Доломит 2 55 36 2 0,3 - 2,2 2,5 

 
Конвертер төсенішінің тұрақтылығы көптеген факторларға және ең 

алдымен отқа төзімді кірпіштің сапасына байланысты. Балқыту, қож және 
үрлеу режимдерін жүргізу технологиясын, доломит және магнезит кірпішінің 
сапасын әзірлеу саласындағы елеулі жетістіктер қаптаманың тұрақтылығын 
арттыруға және оны 750 және одан да көп балқытуға дейін жеткізуге 
мүмкіндік берді. 
 Науқан кезінде төсенішті алдын-ала жөндеу кезінде үлкен 
конвертерлер ді 100-250 тонна тормен 882-1103 балқытуға дейін жеткізуге 
болады, бұл отқа төзімді шығындарды күрт азайтуға мүмкіндік береді. 
Сондықтан есептеу үшін Конвертердің сыйымдылығына байланысты 0,1-
0,3% немесе орташа 1-3 кг/т болат шегінде отқа төзімді шығындарды таңдау 
керек [38]. 
 Төсеу шығыны тор массасының 0,2% құрайды. 
 Техникалық оттегі құрамында 99,5% О2 және 0,5 N2 бар. 
 26% скрап пен 74% шойынды қайта өңдеу шартымен шикіқұрамның 
орташа құрамын анықтаймыз, %: 
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3.4 Практикалық жұмыстар 
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КОНВЕРТЕРЛІК БАЛҚЫТУДЫҢ МАТЕРИАЛДЫҚ-ЖЫЛУ 

БАЛАНСЫН ЕСЕПТЕУ 
 

1.1 ШИКІҚҰРАМДЫ ЕСЕПТЕУ 
Қолданылатын шойынның, скраптың және соңғы Болаттың құрамы 

қышқылданудан бұрын, % : 
                                                     С              Si           Mn            P              S              
Шойын                                       4,5            0,8          0,6           0,23        0,026 
Скрап (Ст.10 КП)                      0,10          0.07        0,30         0,03         0,04 
Болат маркасы (Ст. 10 СП)      0,07-         0,15-      0,25-        ≤0,04       ≤0,035 
                                                    -0,14         -0,37      -0,5 

 
Әк, боксит, доломит және шегендеудің химиялық құрамы 3.19-кестеде 

келтірілген. 
 

 Кесте 3.19-әк, боксит, доломит және қаптаманың құрамы, %: 
Материалдар SiO2 CaO MgO Al2O3 Fe2O3 Cr2O3 H2O CO2 

Әк 2 86 2 2 - - 2 6 
Боксит 20 4 - 52 18 - 6 0 

Қаптама 5 2 70 3 8 12 - - 
Доломит 2 55 36 2 0,3 - 2,2 2,5 

 
Конвертер төсенішінің тұрақтылығы көптеген факторларға және ең 

алдымен отқа төзімді кірпіштің сапасына байланысты. Балқыту, қож және 
үрлеу режимдерін жүргізу технологиясын, доломит және магнезит кірпішінің 
сапасын әзірлеу саласындағы елеулі жетістіктер қаптаманың тұрақтылығын 
арттыруға және оны 750 және одан да көп балқытуға дейін жеткізуге 
мүмкіндік берді. 
 Науқан кезінде төсенішті алдын-ала жөндеу кезінде үлкен 
конвертерлер ді 100-250 тонна тормен 882-1103 балқытуға дейін жеткізуге 
болады, бұл отқа төзімді шығындарды күрт азайтуға мүмкіндік береді. 
Сондықтан есептеу үшін Конвертердің сыйымдылығына байланысты 0,1-
0,3% немесе орташа 1-3 кг/т болат шегінде отқа төзімді шығындарды таңдау 
керек [38]. 
 Төсеу шығыны тор массасының 0,2% құрайды. 
 Техникалық оттегі құрамында 99,5% О2 және 0,5 N2 бар. 
 26% скрап пен 74% шойынды қайта өңдеу шартымен шикіқұрамның 
орташа құрамын анықтаймыз, %: 
 
 
 

  

                                                 С             Si               Mn            P              S 
Шойын қосады                     3,33        0,592         0,444        0,17         0,019 
Скрап енгізеді                      0,026      0.018         0,078        0,008       0,01 
Орташа құрамы                   3,356       0,61          0,522        0,178       0,01                   
Тотықсыздандырылғанға  
дейін болат                            0,08             -              0,1          0,02         0,0 
 
  Ваннадан 100 кг шихтаға қоспалар алынады, кг: 
С .........................          3,356-0,08·0,9 = 3,284                  
Si  …………………….                         = 0,61 
Mn …………………...    0,522-0,1·0,9 = 0,432  
P  ………………         0,178-0,020·0,9 = 0,16 
S ……………….         0,029-0,020·0,9 = 0,011 
Fe (түтін) ...............                                = 1,5 
 
                               Қоспалардың күлі 5,997 
 
мұнда 0,9-Болаттың шығуы. 

Ваннаны оттегімен үрлеу кезінде күкірттің 10% - ы SO2-ге дейін күйіп 
кетеді, яғни 0,001 кг күкірт тотығады. 

Қоспалардың тотығуына оттегінің шығыны көміртектің 10% - ы СО2-ге 
дейін және 90% - ы СО-ға дейін тотыққан кезде болады: 
                 Оттегінің шығыны, кг: тотықтың салмағы, кг: 
 
С СО2 .................... 0,328·32:12= 0,875        СО2 ....................  1,203    
CCO  ……….. ……..2,956·16:12= 3,941               СО ..................... 6,897 
Si        SiO2 ……….. 0,61·32:28= 0,697                SiO2 ………………..  1,307 
Mn      MnO……….  0,432·16:55 = 0,126             MnO ……………….  0,558 
P         P2O5 ………. 0,16·89:62= 0,206                P2O5 ……………….   0,366 
S         SO2 ……….. 0,001·32:32= 0,001               SO2   ………………  0,002 
Fe Fe2O3 .........         1,5·48:112 = 0,643                Fe2O3 (түтінге)......... 2,143   
 

6,489                                                      12,476 
Қожға 0,011-0,001= 0,01 кг күкірт өтеді. Күкірт қожға ауысқан кезде 

0,005 кг оттегі босатылады, сондықтан оттегінің шығыны 6,489-0,005= 6,484 
кг құрайды. 

Әк шығынын негіздік 3,5 алу үшін Қождағы cao және SiO2 балансы 
арқылы анықтаймыз. Әк шығыны кг арқылы белгіленеді.  

Соңғы қождағы ОАҚ саны, кг: 
Шегендеу.......... 0,3·0,02= 0,006 

                                     Боксит.................. 0,6·0,04=0,024 
                                     Доломита............ 1,44·0,55=0,792 
                                     Әк .......................... 0,86 у 
  
                                                                                  0,822 + 0,86 у 
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   Соңғы қождағы SiO2 саны кг: 
    Металл шихтасы............... 1,203 

       Шегендеу............. 0,3·0,05= 0,015 
      Боксит..................... 0,6·0,2=0,12 

          Доломита...............1,44·0,02=0,044 
                                           Әк..................... 0,02 у 

 
                                                                             1,382+ 0,02 у 

 
   СаО мен SiO2 орнына біз олардың мәндерін алмастырамыз және әк 
шығынын анықтаймыз: 

 

мұндағы 
у = 5,715 

 
   3.20-кестеде қождың компоненттерін анықтаймыз. 

 
  Кесте 3.20 - Қож компоненттері 

Көздері SiO2 CaO MgO  S MnO    CO2  
Мет. 

шихта 1,307 - - - 0,01 0,558 0,366 - - - - 

Қаптама 0,015 0,006 0,21 0,009 - - - 0,024 0,036 - - 
Боксит 0,12 0,024 - 0,312 - - - 0,108 - - 0,036 

Әк 0,114 4,915 0,114 0,114 - - - - - 0,343 0,114 
Доломит 0,029 0,792 0,518 0,029 - - - 0,004 - 0,036 0,032 

Сомасы 1,585 5,737 0,842 0,464 0,01 0,558 0,366 0,136 0,036 0,379 0,182 
 

Алғашқы жақындауда металды жоғарыдан оттегімен үрлеу кезінде 
қождағы темір оксидтерінің мөлшері ашық ауада болатын қождармен бірдей 
болады: 13% FeO және 4%.  Содан кейін Feo жоқ қож оксидтерінің 
массасы 83% құрайды , ал темір оксидтерсіз қождың массасы 9,598 кг 
болады. 
        Қож массасы  

Lш = 9,598: 0,83 = 11,564 кг 
 

        Қождағы темір тотықтарының массасы 
 

11,564-9,598= 1,966 кг 
 

оның ішінде 1,503 кг FeO және 0,463 кг.  
        
 
 

5,3
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  Кесте 3.20 - Қож компоненттері 

Көздері SiO2 CaO MgO  S MnO    CO2  
Мет. 

шихта 1,307 - - - 0,01 0,558 0,366 - - - - 

Қаптама 0,015 0,006 0,21 0,009 - - - 0,024 0,036 - - 
Боксит 0,12 0,024 - 0,312 - - - 0,108 - - 0,036 

Әк 0,114 4,915 0,114 0,114 - - - - - 0,343 0,114 
Доломит 0,029 0,792 0,518 0,029 - - - 0,004 - 0,036 0,032 

Сомасы 1,585 5,737 0,842 0,464 0,01 0,558 0,366 0,136 0,036 0,379 0,182 
 

Алғашқы жақындауда металды жоғарыдан оттегімен үрлеу кезінде 
қождағы темір оксидтерінің мөлшері ашық ауада болатын қождармен бірдей 
болады: 13% FeO және 4%.  Содан кейін Feo жоқ қож оксидтерінің 
массасы 83% құрайды , ал темір оксидтерсіз қождың массасы 9,598 кг 
болады. 
        Қож массасы  

Lш = 9,598: 0,83 = 11,564 кг 
 

        Қождағы темір тотықтарының массасы 
 

11,564-9,598= 1,966 кг 
 

оның ішінде 1,503 кг FeO және 0,463 кг.  
        
 
 

5,3
02,0382,1
86,0822,0





у
у

32OAl 52OP 32OFe 32OCr OH 2

32OFe 32OFe

32OFe

  

Осылайша, қождың құрамы:                       
  CaO   MgO  S MnO   FeO   
кг 1,585 5,737 0,842 0,464 0,01 0,558 0,366 0,463 1,503 0,036 11,564 
% 13,74 49,61 7,281 4,012 0,086 4,825 3,165 4 13 0,311 100 
          
Темір тотығады, кг: 
 
Дейін .................. 0,463 – 0,136 = 0,327 кг 
FeO дейін..........................................1,503 кг 
 
          Темір металдан қожға түседі: 
 

1,503·56:72 + 0,327·112:160 = 1,169 + 0,2289= 1,398 кг. 
 
           Болаттың шығуы тең: 
 

100- 5,997- 0,5- 1- 1,398= 91,105 кг 
 
мұндағы 5,997-қоспалардың күлі, кг 
       0,5-патшалар түрінде қожға оралған темір мөлшері, кг. 
       1,0-шығарындыларымен Темірдің жоғалуы, кг 
       1,398-қожда темір тотықтарының түзілуіне арналған темір күлі, кг 
 

Қажет оттегінің тотығу темір: 
 

(1,503-1,169) +(0,327-0,229) = 0,344+0,098=0,432 кг 
 

Қоспаларды тотықтыру үшін оттегі қажет  
 

6,484+0,432= 6,916 кг 
95% сіңіру кезінде техникалық оттегі қажет болады  

 
= 5,122 м3 

 
1 тонна торға техникалық оттегінің шығыны 51,22 м3/т құрайды. 
Азот мөлшері: 

 
5,122·0,005= 0,026 м3 немесе 0,032 кг. 

 
Игерілмеген оттегінің мөлшері 

 
(5,122-0,026) ·0,05= 0,255 м3 немесе 0,364 кг. 

 
 

2SiO 32OAl 52OP 32OFe 32OCr 

32OFe

)32*95,0*995,0(
4,22*916,6
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Техникалық оттегінің массасы: 
 

6,916+0,032+0,364= 7,312 кг 
 3.21-кестеде газдардың құрамы мен мөлшерін анықтаймыз 

 
3.21-кесте-газдардың құрамы мен саны 

Құрамдас Мазмұны 
кг                                                        м3    % 

1 2 3 4 
 
3.21 кестенің жалғасы 

1 2 3 4 
СО2 0,343+0,036+1,203=1,582 0,805 11,97 
СО                           6,897 5,518   80,83 
Н2О 0,144+0,036+0,032=0,182 0182 3,08 
О2                                   0,364 0,364 3,73 
N2                                   0,032 0,032 0,38 

                                   0,002   0,002              0,01 
Жиыны                                   9,069    6,827   100 

 
Тотығуға дейінгі балқытудың материалдық балансы 

 
              Түскені, кг: алынғаны, кг: 
Шойын                                          74,0               Болат                         91,105                                    
Скрапа                                           26,0               Патшалар                    0,5             
Боксит                                           0,6                 Шығарындылар         1,0                                                                               
Әк                                                  5,715             Қождар                      11,564 
Төсемдер                                       0,3                 Газ                             9,069           
Техникалық оттегі                       7,312             ( түтінге)           2,143      
Доломит                                        1,44 
 
                                                  115,367                                              115,381 
                                                                                   Невязка………. -0,014                                           
                                                                                                              115,367 

 
1.2 ДЕЗОКСИДТЕУДІ ЕСЕПТЕУ 

 
Тотықсыздандыру алдында Болатта бар, кг: 

  С............... 0,072 
Mn…………. 0,09 
S……………. 0,018 

  Р................ 0,018 
 

2SO

32OFe
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Техникалық оттегінің массасы: 
 

6,916+0,032+0,364= 7,312 кг 
 3.21-кестеде газдардың құрамы мен мөлшерін анықтаймыз 

 
3.21-кесте-газдардың құрамы мен саны 

Құрамдас Мазмұны 
кг                                                        м3    % 

1 2 3 4 
 
3.21 кестенің жалғасы 

1 2 3 4 
СО2 0,343+0,036+1,203=1,582 0,805 11,97 
СО                           6,897 5,518   80,83 
Н2О 0,144+0,036+0,032=0,182 0182 3,08 
О2                                   0,364 0,364 3,73 
N2                                   0,032 0,032 0,38 

                                   0,002   0,002              0,01 
Жиыны                                   9,069    6,827   100 

 
Тотығуға дейінгі балқытудың материалдық балансы 

 
              Түскені, кг: алынғаны, кг: 
Шойын                                          74,0               Болат                         91,105                                    
Скрапа                                           26,0               Патшалар                    0,5             
Боксит                                           0,6                 Шығарындылар         1,0                                                                               
Әк                                                  5,715             Қождар                      11,564 
Төсемдер                                       0,3                 Газ                             9,069           
Техникалық оттегі                       7,312             ( түтінге)           2,143      
Доломит                                        1,44 
 
                                                  115,367                                              115,381 
                                                                                   Невязка………. -0,014                                           
                                                                                                              115,367 

 
1.2 ДЕЗОКСИДТЕУДІ ЕСЕПТЕУ 

 
Тотықсыздандыру алдында Болатта бар, кг: 

  С............... 0,072 
Mn…………. 0,09 
S……………. 0,018 

  Р................ 0,018 
 

2SO

32OFe

  

Тотығудан бұрын металда ерітілген оттегінің концентрациясы көптеген 
факторларға байланысты: металдағы көміртегі, қождағы темір оксидтері 
және металл температурасы. 

Әдетте, 1600-1650с ваннаның температурасы кезінде 2,5-3,5 негізімен 
16-20% (FeO + Fe2O3) бар балқытудың соңына қарай металда ерітілген және 
қождардың астында болатын оттегінің концентрациясын г. н.Ойкс 
формуласы бойынша табамыз. 

[%C] ·[%O] = 0,0035+0,006·[%C], 
мұндағы 

[%O] = = , 

немесе  
0,0546*0,91105= 0,0497 кг. 

 
Тыныш болатты дезоксидтеуді силикомарганецпен шөміште 

жүргіземіз. Металды шөмішке құйған кезде металдың қайталама тотығуы 
жүреді.  
Марганецтің жалпы тотықсыздандыруы 25%, силикомарганецтің көміртегі 
30%, кремнийдің 30% құрайды. 
100 кг металл шихтасына силикомарганецтің шығынын Р= а/bc кг формуласы 
бойынша анықтаймыз, 
мұндағы А-металға енгізу үшін қажетті марганец мөлшері, осы маркалы 
болаттағы марганецтің орташа мөлшеріне тең, дезоксидтеу алдында 
ваннадағы марганецтің жеткіліксіз мөлшері; бұл жағдайда,  
а= 0,5-0,09= 0,41 кг; 
b-1 кг силикомарганецтегі марганец құрамы, кг; b=0.65 
с-металдағы марганецтің ассимиляция коэффициенті; бір бірліктен көміртегі 
тотығының үлесін алу арқылы алынады (бұл жағдайда 1-0,25= 0,75). 
   Силикомарганец құрамы, %: 
С...........  1,0; 
Si………   20,0; 
Mn……..   65; 
P………..  0,1; 
S………..  0,02; 
Fe………. 13,88; 

Р=
 

   Силикомарганецтің бұл мөлшері, кг: 
С........................... 0,841·0,01= 0,0084 
Mn…………………….  0,841·0.65 = 0,5466 
Si………………………   0,841· 0,2= 0,1683 
P……………………… 0,841·0,001= 0,0008 
S……………………   0,841·0,0002= 0,0002 
Fe…………………      0,841·0,1388= 0,1167 
                                                                0,841 

î

][%
][%*006,00035,0

C
C %0546,0

08,0
08,0*006.00035,0




кг841,0
)75,0*65,0(

41,0
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   Күйіп кетеді, кг: 
С........................... 0,0084·0,3= 0,0025 
Mn……………………. 0,5466·0,25=0,2366 
Si……………………....0,1683·0,3=0,0305 
 
   Болатқа ауысады, кг: 
С.............................. 0,0084-0,0025= 0,0059 
Mn……………………… 0,546- 0,2366= 0,3094 
Si……………………….. 0.1683-0.0305=0.1378 
Р.............................                              0,0008 
S………………………..                              0,0002 
Fe………………………                              0,1167 
 
                                                                       0,6514 
   
 Қоспаларды тотықтыру үшін оттегі қажет, кг: 
CO         СО..................... 0,0025*16: 12= 0,0033 
Mn         MnO………………0,1366*16:55= 0,0397 
Si           SiO2 ……………… 0,0305*32:28= 0,0577 
 
                                                                      0,1007 
 
   Атмосферадан оттегі келеді, кг: 

0,1007-0,0546 = 0,0461 кг 
 
   Тотықсыздандырудан кейін болаттың шығуы: 

91,105+0,6514- 0,0546 = 91.702 кг 
 
   Тотықтарды алыңыз, кг: 
СО............... 0,0025+0,0033 = 0,0058 
MnO…………  0,1366+0,0397= 0,1763 
SiO2 …………  0,0305+0,0577 = 0,1082 
 
Қождың шығуы 11,564+0,1763+0,1082= 11,8485 кг 
 

Тотығудан кейінгі балқытудың материалдық балансы 
 
                   Түскені, кг:  Алынғаны, кг:    
                                            
Тотықсыздандырылғанға  
дейін болат ………………...  91.105                   Болат ………………….91,702 
Тотықсыздандырылғанға  
дейін қож ….....................…  11,564                    Қож ………….……… 11,8485 
Силикомарганц.…………… 0,841                     СО ……………………..0,0058 
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   Күйіп кетеді, кг: 
С........................... 0,0084·0,3= 0,0025 
Mn……………………. 0,5466·0,25=0,2366 
Si……………………....0,1683·0,3=0,0305 
 
   Болатқа ауысады, кг: 
С.............................. 0,0084-0,0025= 0,0059 
Mn……………………… 0,546- 0,2366= 0,3094 
Si……………………….. 0.1683-0.0305=0.1378 
Р.............................                              0,0008 
S………………………..                              0,0002 
Fe………………………                              0,1167 
 
                                                                       0,6514 
   
 Қоспаларды тотықтыру үшін оттегі қажет, кг: 
CO         СО..................... 0,0025*16: 12= 0,0033 
Mn         MnO………………0,1366*16:55= 0,0397 
Si           SiO2 ……………… 0,0305*32:28= 0,0577 
 
                                                                      0,1007 
 
   Атмосферадан оттегі келеді, кг: 

0,1007-0,0546 = 0,0461 кг 
 
   Тотықсыздандырудан кейін болаттың шығуы: 

91,105+0,6514- 0,0546 = 91.702 кг 
 
   Тотықтарды алыңыз, кг: 
СО............... 0,0025+0,0033 = 0,0058 
MnO…………  0,1366+0,0397= 0,1763 
SiO2 …………  0,0305+0,0577 = 0,1082 
 
Қождың шығуы 11,564+0,1763+0,1082= 11,8485 кг 
 

Тотығудан кейінгі балқытудың материалдық балансы 
 
                   Түскені, кг:  Алынғаны, кг:    
                                            
Тотықсыздандырылғанға  
дейін болат ………………...  91.105                   Болат ………………….91,702 
Тотықсыздандырылғанға  
дейін қож ….....................…  11,564                    Қож ………….……… 11,8485 
Силикомарганц.…………… 0,841                     СО ……………………..0,0058 

  

Атмосферадан оттегі …….. 0,0461                                                        
                                                103,5561                                                      103,5559 
 Ерітілген оттегін ескере отырып, тотықсыздандыру алдындағы Болат 
мөлшері: 

 
91,105-0,0546= 91,0504 кг. 

 
   Соңғы Болаттың құрамы, кг (%):    
 
 
                                С          Mn               Si            Р            S          Fe   
Дезоксидтеуге  
дейін                    0,072    0,09           -           0,018      0,018    90,8524    91,0504  
Si-Mn енгізеді    0,0059   0,3094     0,1379   0,0008    0,0002   0,1167      0,6514 
 
Барлығы…         0,0779   0,3994   0,1379    0,0188     0,0182   90,9691   91,7018 
                            (0,085)   (0,445)   (0,151)   (0,021)     (0,02)    (99,4)      (100,0) 

 

                                С Mn Si Р S Fe   
Алынған құрамның болаты 10 СП маркалы ГОСТ талаптарына сәйкес келеді 

 
1.3 БАЛҚЫТУДЫҢ ЖЫЛУ БАЛАНСЫ 

 
                                                   Жылудың келуі 
 

1. Шойынның физикалық жылуы, ккал: 
Q1 = [0,178*1200+52+0,2(1300-1200)] ·74= 21134 ккал  

мұнда 0,178-0 С-тен балқу температурасына дейінгі шойынның орташа 
жылу сыйымдылығы, ккал/(кг· С); 
       1200-шойынды балқыту температурасы,  С 
       52-шойынның жасырын балқу жылуы, ккал / кг; 
       0,2-сұйық шойынның орташа жылу сыйымдылығы, ккал/(кг *  С); 
       1300-конверторға кіретін шойынның температурасы. 

2. Экзотермиялық реакциялардың жылуы, ккал: 
 
CO2          БАР ......................... 8137 * 0,328 = 2669 
С           СО ..........................  2498·2,956= 7384 
Si           SiO2 …………………….  7423·0,61   = 4528 
Mn          MnO……………………  1758·0,432  = 759 
P             P2O5……………………... 5968·0,16 = 955  
S             SO2……………………… 2216·0,001 = 2 
Fe           Fe2O3……………………. 1758·0,2289   = 402 
Fe           FeO ……………………..  1150·1,169  = 1344 
Fe           Fe2O3…………………….  1758·1,5     =  2637 
 
                                                              Q2 = 20680 ккал 





0

0

0

0
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мұндағы сандардың бірінші бағаны-элементтің бір килограмына жататын 
реакциялардың жылу эффектілері,  
сандардың екінші бағаны - күйдірілген қоспалардың саны, кг. 
 
3. Қож түзілу жылуы, ккал: 
SiO2          (СаО)2·(SiO2).............. 554·0,61·60:28     = 724 
 Р2О5        (СаО)3·Р2О5·СаО...... 1132·0,16·142:62 = 415 
 
                                                              Q3 = 1139 ккал  
 
  Бұл есептеуде суық материалдардың энтальпиясы ескерілмейді. 
  Жылудың келуі  

 ккал  
 

Жылу шығыны 
 

1. 1630 с дейін қыздырылған Болат жылуды кетіреді:  
Q1 = [0,167·1500+65+0,2 · (1630-1500)] · (91,105+0,5+1) = 31624 ккал   
мұндағы 0,167-қатты Болаттың жылу сыйымдылығы, ккал/(кг * С); 
       1500-Болаттың балқу температурасы,  С; 
       65-жасырын балқу жылуы, ккал / кг; 
       0,2-сұйық болаттың жылу сыйымдылығы, ккал/(кг  * С); 
       91,105-Болаттың шығуы, кг; 
       0,5-патшалар саны, кг; 
       1,0-шығарындылар саны, кг. 
 
2. Қождың физикалық жылуы 
Q2 = (0,298·1630+50) · 11,564 = 6195 ккал  
мұндағы 0,298-қождың жылу сыйымдылығы, ккал/(кг *  С); 
      50-қождың жасырын балқу жылуы, ккал / кг 
      11,564-қождың массасы, кг. 
 
3. Жылу шығыны 5% - ға тең 
Q3 = 42953·0.05 = 2148 ккал  
 
4. Fe2O3 бөлшектері жылу шығарады  
Q4 = (0,294·1450+50) · 2,143 = 1020 ккал  
мұндағы 0,294-жылу сыйымдылығы Fe2O3, ккал·(кг *  С); 
      50-Fe2O3 жасырын балқу жылуы, ккал / кг; 
      1450-Fe2O3 балқу температурасы,  С 
 
 
 
 

42953прихQ

0

0

0

0

0

0

0
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мұндағы сандардың бірінші бағаны-элементтің бір килограмына жататын 
реакциялардың жылу эффектілері,  
сандардың екінші бағаны - күйдірілген қоспалардың саны, кг. 
 
3. Қож түзілу жылуы, ккал: 
SiO2          (СаО)2·(SiO2).............. 554·0,61·60:28     = 724 
 Р2О5        (СаО)3·Р2О5·СаО...... 1132·0,16·142:62 = 415 
 
                                                              Q3 = 1139 ккал  
 
  Бұл есептеуде суық материалдардың энтальпиясы ескерілмейді. 
  Жылудың келуі  

 ккал  
 

Жылу шығыны 
 

1. 1630 с дейін қыздырылған Болат жылуды кетіреді:  
Q1 = [0,167·1500+65+0,2 · (1630-1500)] · (91,105+0,5+1) = 31624 ккал   
мұндағы 0,167-қатты Болаттың жылу сыйымдылығы, ккал/(кг * С); 
       1500-Болаттың балқу температурасы,  С; 
       65-жасырын балқу жылуы, ккал / кг; 
       0,2-сұйық болаттың жылу сыйымдылығы, ккал/(кг  * С); 
       91,105-Болаттың шығуы, кг; 
       0,5-патшалар саны, кг; 
       1,0-шығарындылар саны, кг. 
 
2. Қождың физикалық жылуы 
Q2 = (0,298·1630+50) · 11,564 = 6195 ккал  
мұндағы 0,298-қождың жылу сыйымдылығы, ккал/(кг *  С); 
      50-қождың жасырын балқу жылуы, ккал / кг 
      11,564-қождың массасы, кг. 
 
3. Жылу шығыны 5% - ға тең 
Q3 = 42953·0.05 = 2148 ккал  
 
4. Fe2O3 бөлшектері жылу шығарады  
Q4 = (0,294·1450+50) · 2,143 = 1020 ккал  
мұндағы 0,294-жылу сыйымдылығы Fe2O3, ккал·(кг *  С); 
      50-Fe2O3 жасырын балқу жылуы, ккал / кг; 
      1450-Fe2O3 балқу температурасы,  С 
 
 
 
 

42953прихQ

0

0

0

0

0

0

0

  

5. Газдар жылуды орташа температурада  1450с, ккал: 
   СО2 .............................  814·0,817     = 665 
   СО .............................   506·5,518     = 2792 
   Н2О.............................   632·0,21       = 133 
   О2 ...............................  528·0,255     = 135 
  N2 ………………………….  499·0,026     = 13 
  SO2 ………………………… 814·0,001     = 1  
 
                                                        Q5 = 3739 ккал  
сандардың бірінші бағаны-1450с кезінде тиісті газдардың энтальпиясы   
       сандардың екінші бағаны-газдар саны. 
 
Жылу шығыны: 44727 ккал  
Жылудың болмауы: =  44727-42953= 1774 ккал 
 

Жылу балансы 
 

Жылудың келуі 
 

                                                                       ккал            МДж               % 
Шойынның физикалық жылуы..............         21134            88,798            51,42 
Реакция жылуы: 
    экзотермиялық.....................................         20680             86,891             46,04  
    қож түзілу.............................................         1139               4,786               2,54 
 
            Барлығы........................................         42953           180,475          100,00 
 

Жылу шығыны 
 

                                                   ккал              МДж                % 
Физикалық жылу: 
               Болат...............................          31624              130,474        73,07 
               қож..................................           6195                24,029         11,47 
Жоғалту: 
             газдармен жылу..................       3739                  14,71           7,99 
             жылу шығыны....................       2148                   8,025          4,99 
Fe2O3 бөлшектерімен шығындар....      1021                    4,29           2,48 
Кемшілігі 1774 6,401 5,55 
 
Барлығы ............................................    41094,2          172,053          100,0 
 
172,053 кДж жылу жетіспеушілігімен шойын шығынын арттыру қажет. 
 
 

î

0
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1.4 МАТЕРИАЛДАРДЫҢ ҮЛЕСТІК ШЫҒЫНДАРЫН ЕСЕПТЕУ 
ЖӘНЕ ОЛАРДЫҢ БАЛҚЫТУҒА АРНАЛҒАН САНЫ. 

 
   Меншікті Шығыс: 
 
1. Шойын: 

Gч = = 808,001 кг / т 

2. Скрапа: 
Gскр=  = 283,892 кг / т 

3. Әк: 
Gизв  = кг / т 

4. Оттегі: 
Gкисл = 51,22 м3 / т  

5. Силикомарганец: 
G  =  кг / т 

6. Доломит: Gdol=16 кг/т 
 
   Балқытуға арналған материалдар саны: 
1.Шойын:    Qcug = 808,001*130 = 105040,13 кг 
2.Скрап:    Qскр = 283,892*130 = 36905,96 кг 
3.Әк:     Qизв = 62,402*130 = 8112,26 кг 
4.Оттегі:    Qкисл =51,22*130 = 6658,6 м3 
5. Силикомарганец:  Q = 9,183 * 130 = 1193,79 кг 
6. Доломит:   QДол=16*130=2080 кг. 
 

3.4.2-тақырып ТЕМІР КЕНІН ПАЙДАЛАНА ОТЫРЫП, ОТТЕГІ-
КОНВЕРТЕРЛІК БАЛҚЫТУДЫҢ МАТЕРИАЛДЫҚ ЖӘНЕ 

ЖЫЛУБАЛАНСЫН ЕСЕПТЕУ 
 

Есептеу 100 кг металл зарядына жүргізіледі. Қырғыш пен темір кені 
салқындатқыш ретінде қолданылатын балқыту балансын есептеу үшін біз 
келесі бастапқы деректерді орнатамыз. 

Шойынның шығыны металл зарядының массасының 88% құрайды; 
скрап шығыны 12%; темір рудасының шығыны 1%; төсеу шығыны 0,5%. 
Құйылатын шойынның температурасы 1300° с, шығарылғанға дейінгі Болат 
температурасы 1620° с.техникалық оттегі құрамында 99,5% О2 және 0,5% N2 
бар. 90% Fe2O3 рудасы темірге және 10% FeO-ға дейін азаяды деп санаймыз. 

Бастапқы материалдардың, шегендеудің, Болаттың құрамы 
қышқылданудан бұрын және болаттың берілген маркасы кестеде келтірілген. 
3.22 және 3.23  

10*
91702,0
74

10*
91702,0
26

402,6210*
91702,0
715,5



FeMn 183,910*
91702,0

841,0


FeMn
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1.4 МАТЕРИАЛДАРДЫҢ ҮЛЕСТІК ШЫҒЫНДАРЫН ЕСЕПТЕУ 
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КОНВЕРТЕРЛІК БАЛҚЫТУДЫҢ МАТЕРИАЛДЫҚ ЖӘНЕ 

ЖЫЛУБАЛАНСЫН ЕСЕПТЕУ 
 

Есептеу 100 кг металл зарядына жүргізіледі. Қырғыш пен темір кені 
салқындатқыш ретінде қолданылатын балқыту балансын есептеу үшін біз 
келесі бастапқы деректерді орнатамыз. 

Шойынның шығыны металл зарядының массасының 88% құрайды; 
скрап шығыны 12%; темір рудасының шығыны 1%; төсеу шығыны 0,5%. 
Құйылатын шойынның температурасы 1300° с, шығарылғанға дейінгі Болат 
температурасы 1620° с.техникалық оттегі құрамында 99,5% О2 және 0,5% N2 
бар. 90% Fe2O3 рудасы темірге және 10% FeO-ға дейін азаяды деп санаймыз. 

Бастапқы материалдардың, шегендеудің, Болаттың құрамы 
қышқылданудан бұрын және болаттың берілген маркасы кестеде келтірілген. 
3.22 және 3.23  

10*
91702,0
74

10*
91702,0
26

402,6210*
91702,0
715,5



FeMn 183,910*
91702,0

841,0


FeMn

  

3.22-кесте - Шойынның, скраптың, болаттың залалсыздандыру алдындағы 
құрамы және болаттың берілген маркасы, % 

Материал C Si Mn P S 
 
Шойын 
Скрап 
Тотықтырмас бұрын болат 
Дайын болат - 08КП ВВГ 

 
4,10 
0,10 
0,05 

 

 
0,40 
0,07 

- 
 

 
0,60 
0,30 
0,10 

 

 
0,18 
0,03 
0,02 

 

 
0,04 
0,04 
0,02 

 
3.23 - кесте-әк, кен және шайыродоломитті қаптаманың құрамы, % 

Материал CaO SiO2 MgO Al2O3 Fe2O3 H2O CO2 
 
Әк 
Темір кені 
Смолодоломит 

 
91,5 
1,0 
59,0 

 
2,0 
7,0 
2,5 

 
1,0 
0,5 
37,0 

 
1,5 
5,5 
1,5 

 
- 

86,0 
- 

 
- 
- 
- 

 
4,0 
- 
- 

 
2.1 Балқытудың материалдық балансы 

 
1. Металл зарядының орташа құрамы анықталады (кесте. 3.24). 
2. Бірінші жуықтауда сұйық болаттың шығымын 0,9 (металл шихтасы 

массасының 90%) тең етіп қабылдап, ваннадан шығарылатын қоспалардың 
мөлшері анықталады (100 кг металлға): 

 
С 
Si 
Mn 
P 
S 
Fe (түтін) 
Барлығы: (қоспалардың күлі) 

3,620 – 0,05·0,9 = 3,575 
0,360 
0,564 – 0,10·0,9 = 0,474 
0,162 – 0,02·0,9 = 0,144 
0,040 – 0,02·0,9 = 0,022 
1,000 
5,575 

 
Кесте 3.24-шихта құрамы 

Шихтаны 
құрайтын Мазмұны, % Енгізілетін қоспалар, кг 

C Si Mn P S 
 
Шойын 
Скрап 
Шихтаның орташа 
құрамы 

 
88 
12 

100 

 
3,608 
0,012 
3,620 

 
0,352 
0,008 
0,360 

 
0,528 
0,036 
0,564 

 
0,158 
0,004 
0,162 

 
0,035 
0,005 
0,040 

 
3. Қоспалардың тотығуына оттегінің қажеттілігі және түзілетін 

оксидтердің мөлшері есептеледі (қождағы Темірдің тотығуын есепке 
алмағанда). Есептеу кезінде көміртектің 90% - ы конвертерде СО-ға, ал 10% - 
ы СО2-ге тотығады деп қабылданады. 
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Есептеу нәтижелері кестеде көрсетілген. 3.25. мысал ретінде 
марганецтің тотығуын есептейміз: 100 кг заряд үшін 0,474 кг марганец 
тотығады. Ол үшін оттегі қажет: 0,474 · 16: 55 = 0,138 кг, мұнда 16 – оттегінің 
атомдық массасы, ал 55 – марганецтің атомдық массасы. MnO мөлшері 
тотыққан марганец пен жұмсалған оттегінің (0,474 + 0,138 = 0,612) 
қосындысымен анықталады. 
 
Кесте 3.25-қоспалардың тотығуы 
 
Тотықтырғыш 

элемент 
Пайда болған 

оксид Оттегі шығыны, кг Тотықтың 
салмағы, кг 

1 2 3 4 
 
3.25 кестенің жалғасы 
 

1 2 3 4 
C 
C 
Si 

Mn 
P 
Fe 

CO 
CO2 
SiO2 
MnO 
P2O5 

Fe2O3 (жесір) 

3,217 · 16 : 12 = 4,290 
0,358 · 32 : 12 = 0,950 
0,360 · 32 : 28 = 0,412 
0,474 · 16 : 55 = 0,138 
0,144 · 80 : 62 = 0,186 
1,000 · 48 : 112 = 0,429 

7,508 
1,308 
0,772 
0,612 
0,330 
1,429 

  6,404  
4. Әк шығыны анықталады. Х арқылы әк шығынын белгілей отырып, 

оны CaO/SiO2 = 3,0 соңғы қожының негізін белгілеу арқылы анықтаймыз. 
материалдардан келетін соңғы қождағы SiO2 мөлшерін табамыз, кг: 
 
Кремнийдің металл шихтасының 
тотығуы 
Темір кені 
Қаптама 
Әк 

Барлығы 

 
0,772 
1,0 · 0,07 = 0,07 
0,5 · 0,025 = 0,012 
0,02 х 
0,855 + 0,02 х 

 
Материалдар енгізетін соңғы қождағы CaO мөлшері, кг: 
Әк 
Темір кені 
Қаптама 

Барлығы 

0,915 х 
1 · 0,01 = 0,01 
0,5 · 0,59 = 0,295 
0,305 + 0,915 х 

Табылған шамаларды қождың негіздік формуласына алмастыра отырып, біз x 
табамыз 
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0,855 + 0,02 х 
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0,915 х 
1 · 0,01 = 0,01 
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, 

 
қайдан x = 2,643 кг. 

5. Қождың массасы мен құрамы анықталады. Осы мақсатта алдымен 
есептеледі (кесте. 3.26) енгізілетін темір тотықтарының санын есепке 
алмағанда материалдармен енгізілетін қождың құраушы мөлшері. 

Қождың жалпы мөлшері ондағы темір оксидтерінің құрамымен 
анықталады. Соңғы Конвертер қождарындағы FeO мазмұны 7-20% 
аралығында өзгереді, Fe2O3 мазмұны 3-5 есе аз. Бұл есептеуде біз соңғы 
қожда 14% FeO және 3% Fe2O3 бар екенін қабылдаймыз. Содан кейін 4,913 кг 
қож массасының 83% құрайды, ал оның жалпы мөлшері 4,913 * 100 : 83 = 
5,919 кг болады. Қождағы темір оксидтерінің массасы: 5,919-4,913 = 1,006 кг, 
Оның ішінде FeO 0,829 кг, Fe2O3 0,177 кг. Осылайша, соңғы қожда кестеде 
келтірілген композиция болады.3.27. 
 
3.26-кесте-қожға енгізілетін құрамдастардың Саны*, кг 

Материал SiO2 CaO MgO Al2O3 S MnO P2O5 Барлығы 
 
Тоо «казцинк» г. 
шихта 
Қаптама 
Темір кені 
Әк 

 
0,722 
0,012 
0,070 
0,053 

 
- 

0,295 
0,010 
2,418 

 
- 

0,185 
0,005 
0,026 

 
- 

0,008 
0,055 
0,040 

 
0,022 

- 
- 
- 

 
0,612 

- 
- 
- 

 
0,330 

- 
- 
- 

 
- 

Жиыны 0,908 2,723 0,216 0,102 0,022 0,612 0,330 4,913 
* Металл шикіқұраммен енгізілген компоненттердің саны кестеден алынады. 
3.25, ал басқа материалдар үшін материалдың шығынын осы компоненттің 
құрамына көбейту арқылы алынады. 
 
3.27-кесте - соңғы қождың құрамы, % 

 
FeO бөлігі темір рудасынан қожға түседі. 

6. Темір кеніндегі Fe2O3-ті қалпына келтіру нәтижесінде қожға кіретін 
FeO мөлшерін, сондай-ақ бөлінетін темір мен оттегінің мөлшерін 
анықтаймыз. 
 
Кен Fe2O3 енгізеді............1,0·0,86 = 0,86 кг 
 

0.3
02.0855.0

915,0305,0





x
x

Мөлшер
і-лігі 

CaO SiO2 MgO Al2O3 S MnO P2O5 FeO Fe2O3 Барл
ығы 

 
кг 
% 

 
2,723 
46,0 

 
0,908 
15,3 

 
0,216 
3,7 

 
0,102 

1,7 

 
0,022 

0,4 

 
0,612 
10,3 

 
0,330 
5,6 

 
0,829 
14,0 

 
0,177 

3,0 

 
5,919 
100,0 
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Бұрын енгізілген Fe2O3 - тің 90% - ы темірге, ал 10% - ы FeO-ға дейін 
азаяды деп қабылданған. Fe2O3-ті темірге дейін қалпына келтіру: А) оттегі: 
0,86·0,9·48:160 = 0,232 кг, мұндағы 160-Fe2O3 молекулалық массасы, ал 48-
тотықтан түзілетін үш оттегі атомының массасы; б) темір: 0,86·0,9 – 0,232 = 
0,542 кг. 

Fe2O3-ті FeO-ға қалпына келтіру: 
а) оттегі: 0,86·0,1·16:160 = 0,009 кг, мұндағы 160-FeO молекулалық 

массасы, ал 16 – оттегінің атомдық массасы. 
б) FeO: 0,86·0,1 – 0,014 = 0,077 кг. 
Бұл сома Feo қож-ға өтеді. 
7. Темір мен шойын қоспаларының тотығуына оттегінің жалпы 

шығынын анықтаймыз. Шойын қоспаларын тотықтыруға қажетті оттегінің 
мөлшері кестеде келтірілген. 3.25. сонымен қатар, оттегі қожға айналатын 
Темірдің тотығуына жұмсалады. Бұл жағдайда 0,829 – 0,077 = 0,752 кгFeO 
және 0,177 кгFe2O3 түзіледі. 

0,752 кгFeO алу үшін оттегі қажет: 0,752·16: 72 = 0,167 кг, мұнда 160 – 
оттегінің атомдық массасы және 72 – Feo молекулалық массасы. 

Бұл жағдайда темір тотығады: 0,752 – 0,167 = 0,585 кг. 
0,177 кгFe2O3 алу үшін оттегі жұмсалады: 0,177·48: 160 = 0,053 кг, 

мұнда 160 – Fe2O3 молекулалық массасы, ал 48 – оксидтің түзілуіне 
қатысатын үш оттегі атомының массасы. 

Бұл жағдайда темір тотығады: 0,177 – 0,053 = 0,124 кг. 
Оттегінің жалпы шығыны: 6,404 + 0,167 + 0,053 = 6,624 кг. 
Кен құрамындағы Fe2O3 қалпына келтіруден оттегінің түсуін ескере 

отырып, оттегінің жалпы қажеттілігі болады 
6,624 - (0,232 + 0,009) = 6,384 кг, 
6.384 · 22.4 : 32 = 4.468 м3. 
100% сіңіру кезінде техникалық оттегі (99,5% O2) қажет болады: 6,384 : 

0,995 = 6,416 кг. Техникалық оттегінің бұл мөлшерінде азот болады: 6,416 * 
0,032 кг. 

8. Біз сұйық болаттың шығуын анықтаймыз, шығарындылары бар 
металдың шығыны 1,0 кг, ал қождағы патшалардың шығыны 0,3 кг құрайды. 
Сұйық болаттың шығуы 

 
100,000 – 1,000 – 0,300 – 5,575 – (0,585 + 0,124) + 0,542 = 92,958 кг,  

 
мұндағы 5,575-шойынның құрамдас бөлігі; 

(0,585 + 0,124) – қожға тотыққан темірдің мөлшері; 
0,542-Fe2O3 қалпына келтіру кезінде пайда болған темірдің мөлшері. 
9. Шығарылатын газдардың мөлшері мен құрамын анықтаймыз (кесте. 

3.28). 
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Бұрын енгізілген Fe2O3 - тің 90% - ы темірге, ал 10% - ы FeO-ға дейін 
азаяды деп қабылданған. Fe2O3-ті темірге дейін қалпына келтіру: А) оттегі: 
0,86·0,9·48:160 = 0,232 кг, мұндағы 160-Fe2O3 молекулалық массасы, ал 48-
тотықтан түзілетін үш оттегі атомының массасы; б) темір: 0,86·0,9 – 0,232 = 
0,542 кг. 

Fe2O3-ті FeO-ға қалпына келтіру: 
а) оттегі: 0,86·0,1·16:160 = 0,009 кг, мұндағы 160-FeO молекулалық 

массасы, ал 16 – оттегінің атомдық массасы. 
б) FeO: 0,86·0,1 – 0,014 = 0,077 кг. 
Бұл сома Feo қож-ға өтеді. 
7. Темір мен шойын қоспаларының тотығуына оттегінің жалпы 

шығынын анықтаймыз. Шойын қоспаларын тотықтыруға қажетті оттегінің 
мөлшері кестеде келтірілген. 3.25. сонымен қатар, оттегі қожға айналатын 
Темірдің тотығуына жұмсалады. Бұл жағдайда 0,829 – 0,077 = 0,752 кгFeO 
және 0,177 кгFe2O3 түзіледі. 

0,752 кгFeO алу үшін оттегі қажет: 0,752·16: 72 = 0,167 кг, мұнда 160 – 
оттегінің атомдық массасы және 72 – Feo молекулалық массасы. 

Бұл жағдайда темір тотығады: 0,752 – 0,167 = 0,585 кг. 
0,177 кгFe2O3 алу үшін оттегі жұмсалады: 0,177·48: 160 = 0,053 кг, 

мұнда 160 – Fe2O3 молекулалық массасы, ал 48 – оксидтің түзілуіне 
қатысатын үш оттегі атомының массасы. 

Бұл жағдайда темір тотығады: 0,177 – 0,053 = 0,124 кг. 
Оттегінің жалпы шығыны: 6,404 + 0,167 + 0,053 = 6,624 кг. 
Кен құрамындағы Fe2O3 қалпына келтіруден оттегінің түсуін ескере 

отырып, оттегінің жалпы қажеттілігі болады 
6,624 - (0,232 + 0,009) = 6,384 кг, 
6.384 · 22.4 : 32 = 4.468 м3. 
100% сіңіру кезінде техникалық оттегі (99,5% O2) қажет болады: 6,384 : 

0,995 = 6,416 кг. Техникалық оттегінің бұл мөлшерінде азот болады: 6,416 * 
0,032 кг. 

8. Біз сұйық болаттың шығуын анықтаймыз, шығарындылары бар 
металдың шығыны 1,0 кг, ал қождағы патшалардың шығыны 0,3 кг құрайды. 
Сұйық болаттың шығуы 

 
100,000 – 1,000 – 0,300 – 5,575 – (0,585 + 0,124) + 0,542 = 92,958 кг,  

 
мұндағы 5,575-шойынның құрамдас бөлігі; 

(0,585 + 0,124) – қожға тотыққан темірдің мөлшері; 
0,542-Fe2O3 қалпына келтіру кезінде пайда болған темірдің мөлшері. 
9. Шығарылатын газдардың мөлшері мен құрамын анықтаймыз (кесте. 

3.28). 
 

 
 
 

  

3.28-кесте-шығатын газдардың саны мен құрамы 
 
Құрамд

ас Түсу көзі кг м3 % 

СО 
СО2 

 
 

N2 

Металл шихтасы 
Металл шихтасы және 
әк 
 
Техникалық оттегі 

7,508 
1,308+2,643 
·0,04=1,413 

 
0,032 

7,508·22,4:28=6,006 
 

1,413·22,4:44=0,719 
 

0,032·22,4:18=0,026 

88,96 
 

10,66 
 

0,38 
Барлығ

ы: 
- 8,953 6,751 100,0 

 
10. Балқытудың материалдық балансы: 

Түскені, кг Алынған, кг 
Шойын 
Скрапа 
Темір рудасы 
Әк 
Қаптамалар 
Техникалық оттегі 

88,000 
12,000 
  1,000 
  2,643 
  0,500 
  6,416 

Болды 
Патшалар  
Шығарындылар 
Қож 
Fe2O3 (түтін) 
Газдар 

92,958 
  0,300 
  1,000 
  5,919 
  1,429 
  8,953 

Жиыны: 110,558 Жиыны: 110,558 
  Невязка   0,000 

 
2.2 Балқытудың жылу балансы 

 
Жылудың келуі 
1. Шойынның физикалық жылуы: 

 
88 (0,737 · 1200 + 217,88 + 0,88 (1300 – 1200)) = 104744,6 кДж, 

 
мұндағы 0,737-қатты шойынның жылу сыйымдылығы, кДж / (кг*град); 

1200-шойынның балқу температурасы, °С; 
217,88-шойынды балқыту жылуы, кДж/кг; 
0,88-сұйық шойынның жылу сыйымдылығы, кДж / (кг*град); 
1300-құйылатын шойынның температурасы, °С. 

2. Экзотермиялық реакциялардың жылуы: 
С → СО                        3,217 * 9220 = 29665,4 
С → СО2                       0,358 * 32810 = 11729,6 
Si → SiO2                      0,360·31310 = 11284,1 
Mn → MnO                   0.474·7010 = 3322.7 
P → P2O5                       0.144·24990 = 3598.6 
Fe → Fe2O3 (түтін)        1.000 * 7360 = 7360 
Fe → FeO                       0.585·4770 = 2788.4 
Fe → Fe2O3 (қож)          0.124 * 7360 = 912.9 
Барлығы                               70661,7 кДж  
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мұндағы көбейткіш-шойынның тотыққан қоспаларының саны, кг;  
көбейткіш-1 кг тотықтырғыш элементке жататын жылу әсерлері. 
 

3. Қождың пайда болу жылуы:  
 
SiO2 → (CaO)2·SiO2     0.908·2321 = 2106.6 
P2O5 → (CaO)4·P2O5     0.330·4742 = 1563.9 
Барлығы                                     3670,6 кДж, 
 
мұнда 0,908 және 0,330 – қождағы SiO2 және P2O5 саны (кг),  
ал 2321 және 4742 - әрбір реакцияға түсетін тотықтардың (кДж/кг) 1 кг-на 
жатқызылған жылулықтың жылу әсері. 
Жылудың жалпы кірісі-179076,9 кДж. 
 

Жылу шығыны 
1. Сұйық болаттың физикалық жылуы: 
94,258 (0,70·1500 + 259,78 + 0,84 (1620 – 1500)) = 132958,2 кДж, 

 
мұндағы 940258-сұйық болаттың массасы, кг; 
0,70-қатты Болаттың жылу сыйымдылығы, кДж / (кг·град); 
1500-Болаттың балқу температурасы, °С; 
259,78-Болаттың балқу жылуы, кДж / (кг·град); 
0,84-сұйық болаттың жылу сыйымдылығы, кДж / (кг·град); 
1620-шығарылымдағы Болат температурасы, °С. 
Осы жылу мөлшерінен скрапты балқыту және қыздыру үшін жұмсалады 12 
(0,70·1500 + 259,78 + 0,84 (1620 – 1500)) = 16927,0 кДж. 

 
2. Қождың физикалық жылуы: 

 
5,919 (1,20·1620 + 209,50) = 12746,6 кДж, 

 
мұндағы 5,919-қождың массасы, кг; 
1,20-қождың жылу сыйымдылығы, кДж / (кг*град); 
1620-қождың температурасы, °С; 
209,50-қождың балқу жылуы, кДж / (кг * град). 
 

3. Газдармен тасымалданатын жылу: 
 
СО           6,006·1,470·1500 = 13243,2 
СО2          0,719·2,365·1500 = 2552,2 
N2             0,026·1,840·1500 = 55,7 
Барлығы: 15851,2 кДж, 
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мұндағы көбейткіш-шойынның тотыққан қоспаларының саны, кг;  
көбейткіш-1 кг тотықтырғыш элементке жататын жылу әсерлері. 
 

3. Қождың пайда болу жылуы:  
 
SiO2 → (CaO)2·SiO2     0.908·2321 = 2106.6 
P2O5 → (CaO)4·P2O5     0.330·4742 = 1563.9 
Барлығы                                     3670,6 кДж, 
 
мұнда 0,908 және 0,330 – қождағы SiO2 және P2O5 саны (кг),  
ал 2321 және 4742 - әрбір реакцияға түсетін тотықтардың (кДж/кг) 1 кг-на 
жатқызылған жылулықтың жылу әсері. 
Жылудың жалпы кірісі-179076,9 кДж. 
 

Жылу шығыны 
1. Сұйық болаттың физикалық жылуы: 
94,258 (0,70·1500 + 259,78 + 0,84 (1620 – 1500)) = 132958,2 кДж, 

 
мұндағы 940258-сұйық болаттың массасы, кг; 
0,70-қатты Болаттың жылу сыйымдылығы, кДж / (кг·град); 
1500-Болаттың балқу температурасы, °С; 
259,78-Болаттың балқу жылуы, кДж / (кг·град); 
0,84-сұйық болаттың жылу сыйымдылығы, кДж / (кг·град); 
1620-шығарылымдағы Болат температурасы, °С. 
Осы жылу мөлшерінен скрапты балқыту және қыздыру үшін жұмсалады 12 
(0,70·1500 + 259,78 + 0,84 (1620 – 1500)) = 16927,0 кДж. 

 
2. Қождың физикалық жылуы: 

 
5,919 (1,20·1620 + 209,50) = 12746,6 кДж, 

 
мұндағы 5,919-қождың массасы, кг; 
1,20-қождың жылу сыйымдылығы, кДж / (кг*град); 
1620-қождың температурасы, °С; 
209,50-қождың балқу жылуы, кДж / (кг * град). 
 

3. Газдармен тасымалданатын жылу: 
 
СО           6,006·1,470·1500 = 13243,2 
СО2          0,719·2,365·1500 = 2552,2 
N2             0,026·1,840·1500 = 55,7 
Барлығы: 15851,2 кДж, 
 
 

  

мұндағы сандардың бірінші бағаны - шығатын газдардың саны (м3);  
екіншісі-1500°С температурада газдардың жылу сыйымдылығы (кДж/м3)  
ал 1500-шығатын газдардың орташа температурасы, °C. 

4. Түтінге Fe2O3 бөлшектері шығаратын жылу: 
1,429 (1,20·1500 + 209,50) = 2870,7 кДж, 
мұндағы 1,429-түтіндегі Fe2O3 саны. 

5. Fe2O3 кенді қалпына келтіруге жұмсалатын жылу: 
Fe2O3 дейін Fe         0.774·824000: 160 = 3986.1 
Fe2O3 дейін FeO      0.086·289725: 160 = 155.7 
Барлығы:                                           4141,8 кДж 
 
мұндағы сандардың бірінші бағаны - қалпына келтірілген Fe2O3 саны (кг),  
екіншісі – Fe2O3 (кДж/кмоль) мольіне 1-гежатқызылған тотықсыздану 
реакцияларының жылу әсері және Fe2O3 молекулалық массасы 160. 

6. Жылу шығыны (қаптаманы қыздыру, Конвертердің мойны арқылы 
радиация және т.б.). 

Бұл жылу шығыны жылудың келуінен 3-тен 6% - ға дейін. Бұл 
есептеуде біз жылу шығынын кірістің 5% - на тең қабылдаймыз:  

0,05·179076,9 = 8953,8 кДж. 
 

Жалпы жылу шығыны-177522,3 кДж. Артық жылу тең:  
179076.9-177522.3 = 1554.6 кДж. 

7. Жылу балансын есептеу нәтижелері кестеде келтірілген. 3.29 
 
Кесте 3.29-Балқытудың жылу балансы 
 

Жылудың келуі кДж % Жылу шығыны кДж % 
Шойынның 
физикалық жылуы 
Экзотермиялық 
реакциялардың 
жылуы 
Қождың пайда 
болу жылуы 

 
104744,6 

 
70661,7 

 
3670,6 

 
58,5 

 
39,4 

 
2,1 

Болаттың 
физикалық жылуы 
оның ішінде 
скрапты қыздыруға 
және ерітуге 
Қождың физикалық 
жылуы 
Бөлінетін газдардың 
жылуы 
Fe2O3 бөлшектері 
шығаратын жылу 
Fe2O3 қалпына 
келтіруге арналған 
жылу 
Жылу шығыны 
Артық жылу 

 
132958,2 

 
 

16927,0 
 

12746,6 
 

15851,2 
 

2870,7 
 

4141,8 
 
 

8953,8 
1554,6 

 
74,2 

 
 

9,5 
 

7,1 
 

8,9 
 

1,6 
 

2,3 
 
 

5,0 
0,9 

Жиыны 179076,9 100,0 Жиыны 179076,9 100,0 
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3.4.3-тақырып Сынықтың шығынын анықтай отырып, оттегі-
конвертерлік балқытудың материалдық және жылу баланстарын 

есептеу 
 

3.1 материалдық балансты есептеу 
Қолданылатын шойынның, скраптың және соңғы Болаттың құрамы 
қышқылданудан бұрын, %: 
                                       ..       C        Si       Mn      P          S  
Шойын . . . . . . . . . ... . . . . . . 4,1      0,9      0,9     0,32      0,03 
Скрап . . . . . . . . . . . ..... . . . . 0,18    0,12    0,5     0,04      0,05 
Тотықсыздандырылғанға  
дейін болат. . ....................... 0,10       -      0,10    0,02      0,03 
 Боксит пен қаптаманың құрамы, %: 
                                       SiO2            CaO        MgO      Al2O3     Fe2O3     Cr2O3    H2O 
Боксит . . . . . . . . . . . . .  20           4              -             52           18            -            6  
Периклазошпи- 
жарамсыз кірпіш ............5             2              70           30            8            12         - 
 
Біз X арқылы скрап шығынын белгілейміз, содан кейін шойын шығыны 
болады (100-x), %: 
 Шихтаға енгізеді, кг: 
 
                                                    Шойын                             Скрабы 
C . . . . . . . . . . . . . . . (100-x) * 0.041 = 4.1-0.0041 x           0.0018 
Si . . . . . . . . . . . . . .  (100-x) * 0.009 = 0.9-0.009 x              0.0012 x 
Mn . . . . . . . . . . . . .  (100-x) * 0.009 = 0.9-0.009 x              0.005 x 
P . . . . . . . . . . . . . . .  (100-x· * 0.0032 = 0.32-0.0032 x       0.0004 x 
 
 Шихтаның орташа құрамы, кг: 
 
C . . . . . . . . . . . . . . . .  4.1-0.041 x + 0.0018 x = 4.1-0.0392 
Si . . . . . . . . . . . . . . . . 0,9-0,009 х + 0,0012 = 0,9-0,0078 х 
Mn . . . . . . . . . . . . . . . 0,9-0,009 х + 0,005 х = 0,9-0,004 х 
P . . . . . . . . . . . . . . . .  0,32 – 0,0032 + 0,0004 = 0,32-0,0028 х 
 
 Қоспалардың жануы (Болаттың шығуы 90% болжанады), кг:  
 
C . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,1 – 0,0392 х-0,100·0,9 = 4,010-0,0392 х 
Si . . . . . . . . . . . . . . . .                                                0,900-0,0078 х 
Mn . . . . . . . . . . . . . . .   0,9 – 0,004 х-0,100·0,9 = 0,810-0,004 х 
P . . . . . . . . . . . . . . . .  0,32-0,0028 х-0,020 * 0,9 = 0,302-0,0028 х 
S . . . . . . . . . . . . . . . .               0,036* – 0,03·0,9 =  0,009 
Fe түтін. . . . . . . . .                                                   1,500 
 
                            Қоспалардың уылуы        7,5310-0,0538 Х кг 
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3.4.3-тақырып Сынықтың шығынын анықтай отырып, оттегі-
конвертерлік балқытудың материалдық және жылу баланстарын 

есептеу 
 

3.1 материалдық балансты есептеу 
Қолданылатын шойынның, скраптың және соңғы Болаттың құрамы 
қышқылданудан бұрын, %: 
                                       ..       C        Si       Mn      P          S  
Шойын . . . . . . . . . ... . . . . . . 4,1      0,9      0,9     0,32      0,03 
Скрап . . . . . . . . . . . ..... . . . . 0,18    0,12    0,5     0,04      0,05 
Тотықсыздандырылғанға  
дейін болат. . ....................... 0,10       -      0,10    0,02      0,03 
 Боксит пен қаптаманың құрамы, %: 
                                       SiO2            CaO        MgO      Al2O3     Fe2O3     Cr2O3    H2O 
Боксит . . . . . . . . . . . . .  20           4              -             52           18            -            6  
Периклазошпи- 
жарамсыз кірпіш ............5             2              70           30            8            12         - 
 
Біз X арқылы скрап шығынын белгілейміз, содан кейін шойын шығыны 
болады (100-x), %: 
 Шихтаға енгізеді, кг: 
 
                                                    Шойын                             Скрабы 
C . . . . . . . . . . . . . . . (100-x) * 0.041 = 4.1-0.0041 x           0.0018 
Si . . . . . . . . . . . . . .  (100-x) * 0.009 = 0.9-0.009 x              0.0012 x 
Mn . . . . . . . . . . . . .  (100-x) * 0.009 = 0.9-0.009 x              0.005 x 
P . . . . . . . . . . . . . . .  (100-x· * 0.0032 = 0.32-0.0032 x       0.0004 x 
 
 Шихтаның орташа құрамы, кг: 
 
C . . . . . . . . . . . . . . . .  4.1-0.041 x + 0.0018 x = 4.1-0.0392 
Si . . . . . . . . . . . . . . . . 0,9-0,009 х + 0,0012 = 0,9-0,0078 х 
Mn . . . . . . . . . . . . . . . 0,9-0,009 х + 0,005 х = 0,9-0,004 х 
P . . . . . . . . . . . . . . . .  0,32 – 0,0032 + 0,0004 = 0,32-0,0028 х 
 
 Қоспалардың жануы (Болаттың шығуы 90% болжанады), кг:  
 
C . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,1 – 0,0392 х-0,100·0,9 = 4,010-0,0392 х 
Si . . . . . . . . . . . . . . . .                                                0,900-0,0078 х 
Mn . . . . . . . . . . . . . . .   0,9 – 0,004 х-0,100·0,9 = 0,810-0,004 х 
P . . . . . . . . . . . . . . . .  0,32-0,0028 х-0,020 * 0,9 = 0,302-0,0028 х 
S . . . . . . . . . . . . . . . .               0,036* – 0,03·0,9 =  0,009 
Fe түтін. . . . . . . . .                                                   1,500 
 
                            Қоспалардың уылуы        7,5310-0,0538 Х кг 

  

 * Шихтадағы шойын мен скраптың қатынасы 70: 30% құрайды делік, 
онда шихтадағы күкірт мөлшері келесідей: S = 0,03 · 0,7 + 0,05 · 0,3 = 0,036%. 

Жоғалту темірдің білім қождың тотықтарын анықтайды балансты 
жасаудың темір.  
 Оттегінің шығыны 3.30-кестеде анықталған.  
Кесте 3.30-қоспаларды тотықтыруға оттегінің шығынын анықтау 

 
10% көміртегі СО2-ге және 90% СО-ға дейін тотығады деп қабылдаймыз. 
 Тотықтардың массасы, кг: 
CO2 . . . . . . . . . . . . . . . .  0,4010-0,0039 х + 1,0693-0,0104 х = 1,4707-0,0143 х 
CO . . . . . . . . . . . . . . . .   3.6090-0.0353 x + 4.8120-0.0470 x = 8.4210-0.0823 x 
SiO2  . . . . . . . . . . . . . . .  0.9000-0.0078 x + 1.0286-0.0089 x = 1.9286-0.0167 x 
MnO . . . . . . . . . . . . . . .  0,8100-0,0040 х + 0,2350-0,0011 х = 1,0450-0,0051 х 
P2O5  . . . . . . . . . . . . . . .  0,3020-0,0028 х + 0,3897-0,0036 х = 0,6917-0,0064 х 
Fe2O3 (түтінге) . . . . . . . .                                  1,5000 + 0,6430 = 2,1430 
SO2 . . . . . . . . . . . . . . . .                                     0,0009 + 0,0009 = 0,0018 
 
 Темір балансы 3.31-кестеде келтірілген. 
Кесте 3.31-Темір балансы 

* 0,0081 кг күкірт қожға ауысқан кезде 0,0040 кг оттегі босатылады, 
сондықтан оттегінің шығыны 8,1785 – 0,0710 х – 0,0040 = 8,1745 – 0,0710 Х 
кг болады.  
** Қождағы темір оксидтерінің құрамы келесідей болады: 13% FeO және 4% 
Fe2O3 
Қож тотықтарын қалыптастыру үшін темір тотықтырылады L: 

 
0,028 L-0,0924 + 0,0910 L = 0,1204 L-0,0924 кг. 

  

Қоспалар Қоспалардың 
массасы, кг 

Оттегі шығыны, кг 

C → CO2 
C → CO 
Si → SiO2 
Mn → MnO 
P → P2O5 
S → SO2 
Fe → Fe2O3 
(қр түтін) 

0,4010-0,0039 х 
3,6090-0,0353 х 
0,9000-0,0078 х 
0,8100-0,0040 х 
0,3020-0,0028 х 

    0,0009 
    1,5000 

 

(0.4010-0.0039 x)·32: 12 = 1.0693-0.0104 x 
(3.6090-0.0353 x)·16: 12 = 4.8120-0.0470 x 
(0.9000-0.0078 x)·32: 28 = 1.0286-0.0089 x 

(0,8100 – 0,0040 x)·16: 55 = 0,2350-0,0011 x 
(0.3020-0.0028 x)·80: 62 = 0.3897-0.0036 x 
                   0,0009·32:32 = 0,0009 
                 1,5000·48:112 = 0,6430 

                                           8,1785-0,0710 х* 

Көздері Fe2O3 - тен, кг Feo-дан, кг 
Қаптама . . . . . .  

Боксит . . . . . . . . .  
 

Қожда бар . . . . . .  
Темірдің тотығуы 

0,3·0,08·0,7 = 0,0168 
0,6·0,18·0,7 = 0,0756 

                      0,0924 
0,04**L·0,7 = 0,028L 

0,028L – 0,0924 

- 
- 
 

0,13**L·0,7 = 0,0910L 
0,0910L 
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Болаттың шығуы: 
 

100 – 7,5310 + 0,0538 х-0,1204 L + 0,0924 = 92,5614 + 0,0538 х-0,1204 l кг. 
 
 Оттегі қож түзуге кететін Темірдің тотығуына жұмсалады, кг: 
 
Fe → Fe2O3   . . . .  . . . (0,028L – 0,0924)·48:112 = 0,012L – 0,0396 
Fe → FeO . . . . . . . . . .                  0,0910L·16:56 = 0,026L 
 
                                                                  0,038L – 0,0396 
 
 Қоспаларды тотықтыру үшін барлық оттегі қажет 

8.1745-0.0710 x + 0.0380 L – 0.0396 = 8.1349 – 0.0710 x + 0.0380 l кг. 
 

Оттегі газын тұтыну 
(8,1349 – 0,0710 х + 0,0380 L) · 22,4 : 32 = 5,6944 – 0,0497 х + 0,0266 L м3. 

 
 Ассимиляцияны ескере отырып, газ тәрізді оттегінің шығыны 
 

(5.6944 – 0.0497 x + 0.0266 L) : 0.95 = 5.9941 – 0.0523 x + 0.0280 L м3. 
 

Игерілмеген оттегінің мөлшері 
 

0,2997-0,0026 х + 0,0014 L м3. 
 

 Техникалық оттегі шығыны  
 

(5.9941 – 0.0523 x + 0.0280 L) : 0.995 = 6.0242 – 0.0525 x + 0.0281 L м3. 
 
 Азот мөлшері 

0,0301-0,0003 х + 0,0001 L м3. 
  

Игерілмеген оттегінің массасы: 
 

0,4282-0,0037 х + 0,0020 L кг.  
 Техникалық оттегі қосылған азоттың массасы: 
 

0,0376-0,0004 х + 0,0001 L кг. 
 
 Техникалық оттегінің салмағы, кг: 

8,1349-0,0710 х + 0,0380 L 
0,4282-0,0037 х + 0,0020 L 
 0,0376-0, 0004х + 0,0001 L 

 
8,601-0,0751 х + 0,0401 L 
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Болаттың шығуы: 
 

100 – 7,5310 + 0,0538 х-0,1204 L + 0,0924 = 92,5614 + 0,0538 х-0,1204 l кг. 
 
 Оттегі қож түзуге кететін Темірдің тотығуына жұмсалады, кг: 
 
Fe → Fe2O3   . . . .  . . . (0,028L – 0,0924)·48:112 = 0,012L – 0,0396 
Fe → FeO . . . . . . . . . .                  0,0910L·16:56 = 0,026L 
 
                                                                  0,038L – 0,0396 
 
 Қоспаларды тотықтыру үшін барлық оттегі қажет 

8.1745-0.0710 x + 0.0380 L – 0.0396 = 8.1349 – 0.0710 x + 0.0380 l кг. 
 

Оттегі газын тұтыну 
(8,1349 – 0,0710 х + 0,0380 L) · 22,4 : 32 = 5,6944 – 0,0497 х + 0,0266 L м3. 

 
 Ассимиляцияны ескере отырып, газ тәрізді оттегінің шығыны 
 

(5.6944 – 0.0497 x + 0.0266 L) : 0.95 = 5.9941 – 0.0523 x + 0.0280 L м3. 
 

Игерілмеген оттегінің мөлшері 
 

0,2997-0,0026 х + 0,0014 L м3. 
 

 Техникалық оттегі шығыны  
 

(5.9941 – 0.0523 x + 0.0280 L) : 0.995 = 6.0242 – 0.0525 x + 0.0281 L м3. 
 
 Азот мөлшері 

0,0301-0,0003 х + 0,0001 L м3. 
  

Игерілмеген оттегінің массасы: 
 

0,4282-0,0037 х + 0,0020 L кг.  
 Техникалық оттегі қосылған азоттың массасы: 
 

0,0376-0,0004 х + 0,0001 L кг. 
 
 Техникалық оттегінің салмағы, кг: 

8,1349-0,0710 х + 0,0380 L 
0,4282-0,0037 х + 0,0020 L 
 0,0376-0, 0004х + 0,0001 L 

 
8,601-0,0751 х + 0,0401 L 

  

 Әк шығыны y кг арқылы белгіленеді. Біз төсенішті 0,3 кг, ал бокситті 
0,6 кг қабылдаймыз. 
 Қож компоненттерін қорытындылаймыз. 
 SiO2 материалдардан келеді, кг: 
 
металл шихтасы . . . ....          1,9286-0,0167 х 
қаптама . . . . . . . . . . . . .      0,3 · 0,05 = 0,0150 
боксит . . . . . . . . . . . . . . .    0,6 · 0,20 = 0,1200 
әк . . . . . . . . . . . . . . .                         0,0200y 
                                               2,0636-0,0167 х + 0,0200 y 
 Al2O3 материалдардан келеді, кг: 
қаптама . . . . . . . . . . . . .      0,3 · 0,003 = 0,0090 
боксит . . . . . . . . . . . . . . .    0,6 · 0,52  =  0,3120 
әк . . . . . . . . . . . . . . .                                           0,0200y 
 
                                                                      0,3210 + 0,0200y 
 MnO марганец металл зарядының тотығуымен келеді 
 

1,0450-0,0051 Х кг. 
 

MgO материалдардан келеді, кг: 
 
қаптама . . . . . . . . . .    0,3 · 0,70 = 0,2100 
әк . . . . .  . . . . . . .                       0,0200y 
 
                                              0,2100 + 0,0200y 
Cao материалдардан келеді, кг: 
 
қаптама . . . . . . . . . . .      0,3 · 0,02 = 0,0060 
боксит . . . . . . . . . . . . . .  0,6 · 0,04 = 0,0240 
әк . . . . . . . . . . . . . .                    0,8600y 
 
                                              0,0300 + 0,8600y 
 
P2O5 0,6917 – 0,0064 x металл зарядының фосфорын тотықтырған кезде 
келеді.  
 Cr2O3 0,3 · 0,12 = 0,0360 кг төсемнен келеді. 
 Қож мөлшерін анықтау үшін формула жасаймыз: 
 
SiO2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2,0636-0,0167 х  + 0,0200 y 
Al2O3 . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,3210                 + 0,0200 у 
MnO . . . . . . . . . . . . . . . . . .   1,0450-0,0051 х 
MgO . . . . . . . . . . . . . . . . . .   0,2100                 + 0,0200 у 
CaO . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,0300                 + 0,8600 у 
P2O5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,6917-0,0064 х 
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Cr2O3 . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,0360 
S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   0,0081 
FeO . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                   0,13 Lш 
Fe2O3 . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                   0,04 Lш 
 
                                Lш = 4,4054-0,0282 х + 0,9200 у + 0,17 Lш 

 
Lш = (4,4054-0,0282 х + 0,9200 у)/0,83* = 5,3077 – 0,0339 х + 1,1084 у 

(I теңдеу). 
 

 Қождың қабылданған негізділігі бойынша екінші теңдеуді жасаймыз 
3,5: 
 

(0,0300 + 0,8600 у) / (2,0636-0,0167 х + 0,0200 у) = 3,5; 
 

0,7900 у + 0,0584 х = 7,1926 (II теңдеу). 
 

 Пайда болған газдардың мөлшері 3.32-кестеде есептелген. 
3.32-кесте-газдардың мөлшерін анықтау 

 
 Үшінші теңдеу балқытудың жылу балансын есептеу арқылы жасалады.  
 
* FeO (13%) және Fe2O3 (4%) жоқ қож оксидтерінің массасы 83% құрайды. 

 
 

3.2 БАЛҚЫТУДЫҢ ЖЫЛУ БАЛАНСЫ 
 

Жылудың келуі 
 

1. Шойынның физикалық жылуы Q1 = 285,6 · (100-x) = 28560 – 285,6 х 
ккал, мұндағы 285,6 – 1 кг шойынды балқыту үшін жылу шығыны.  

2. Экзотермиялық реакциялардың жылуы, ккал: 

C → CO2 . . . . . . . . . . . . . . . . . 8137 (0,4010 – 0,0039 х) = 3263-31,7343 х 
C → CO . . . . . . . . . . . . . . . . .  2498 (3.6090-0.0353 x) = 9015-88.1794 x 
Si → SiO2 . . . . . . . . . . . . . . . . 7423 (0.9000 – 0.0078 x) = 6681-57.8994 x 

Газдар Кг м3 
CO2 
CO 
H2O 
O2 
N2 

SO2 

1,4707-0,0143 х + 0,0600 у 
8,4210-0,0823 х 

0,0360 + 0,0200 у 
0,4282-0,0037 х + 0,0020 L 
0,0376-0,0004 х + 0,0001 L 

0,0018 

0,7487-0,0073 х + 0,0305 у 
6,7368-0,0658 х 

0,0450 + 0,0250 у 
0,2997-0,0026 х + 0,0014 L 
0,0301-0,0003 х + 0,0001 L 

0,0006 
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Cr2O3 . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,0360 
S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   0,0081 
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C → CO2 . . . . . . . . . . . . . . . . . 8137 (0,4010 – 0,0039 х) = 3263-31,7343 х 
C → CO . . . . . . . . . . . . . . . . .  2498 (3.6090-0.0353 x) = 9015-88.1794 x 
Si → SiO2 . . . . . . . . . . . . . . . . 7423 (0.9000 – 0.0078 x) = 6681-57.8994 x 

Газдар Кг м3 
CO2 
CO 
H2O 
O2 
N2 

SO2 

1,4707-0,0143 х + 0,0600 у 
8,4210-0,0823 х 

0,0360 + 0,0200 у 
0,4282-0,0037 х + 0,0020 L 
0,0376-0,0004 х + 0,0001 L 

0,0018 

0,7487-0,0073 х + 0,0305 у 
6,7368-0,0658 х 

0,0450 + 0,0250 у 
0,2997-0,0026 х + 0,0014 L 
0,0301-0,0003 х + 0,0001 L 

0,0006 

  

Mn → Mno . . . . . . . . . . . . . . . 1758 (0,8100 – 0,0040 x) = 1424-7,0320 x 
P → P2O5 . . . . . . . . . . . . . . . .  5968 (0.3020-0.0028 x) = 1802-16.7104 x 
Fe → Fe2O3 . . . . . . . . . . . . . .   1758 (0,0280L – 0,0924) = -162 + 49,2240L 
S → SO2 . . . . . . . . . . . . . . . .   2216 · 0,0009 = 2 
Fe → FeO . . . . . . . . . . . . . . .   1150 · 0,0910L = 104,6500L 
Fe → Fe2O3 . . . . . . . . . . . . . .   1758 · 1,5000 = 2637 
 
                                                  Q2 = 24662 + 153,8740 L-201,5555 x 

3. Қож түзілу жылуы, ккал: 

554 (0.9000 – 0.0078 x) · 60: 28 = 1068-9.2597 x 
1132 (0.3020-0.0028 x) · 142: 62 = 783-7.2594 x 
 
                                          Q3 = 1851-16,5191 x 
 
Жылудың келуі: 

Qприх = 55073-503,6746 х + 153,8740 L ккал. 
 

Жылу шығыны 
 

1. Болаттың физикалық жылуы:  

Q1 = 341.5 (92.5614 + 0.0538 x – 0.1204 L) = 31609 + 18.373 x – 41.1166 L ккал, 
 
мұнда 341,5-энтальпия 1 кг Болат.  
 

2. Қождың физикалық жылуы, ккал: 

 
Q2 = 535,74 (5,3077-0,0339 х + 1,1084 у) = 2843-18,1616 х + 593,8142 у, 
 
мұндағы 535,74-энтальпия 1 кг қож 1630°с. 
 

3. 1450°С орташа температурада газдармен тасымалданатын жылу, 
ккал: 

 
CO2  . . . . . . . . .  814 (0,7487 – 0,0073 х + 0,0305 у) = 609-5,9422 х + 24,827 у  
CO . . . . . . . . . .  506 (6.7368 – 0.0658 x) = 3408.8-33.2948 x 
H2O . . . . . . . . .   632 (0,0450 + 0,0250 у) = 28,4 + 15,8 у 
O2 . . . . . . . . . . .  528 (0,2997 – 0,0026 х + 0,0014 L) = 158,2-1,37 х + 0,74 L 
N2 . . . . . . . . . . .  499 (0,0301-0,0003 х + 0,0001 L) = 15,02-0,15 х + 0,05 L 
SO2 . . . . . . . . . .  814 · 0,0006 = 0,49 
 
                                 Q3 = 4219-40,7570 х + 40,6270 у + 0,7900 L 
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4. Fe2O3 бөлшектері Q4 = 1020 ккал жылу шығарады. 

5. Жылу шығыны приходтың 5% құрайды: 

Q5 = (55073 – 503,6746 x + 153,8740 L) · 0,05 = 2754 – 25,1837 x + 7,6937 L 
ккал. 

 
Жылу шығыны: 

Qрасх = 42444 – 65,729 х + 634,441 у-49,6 L ккал. 
Жылу шығынын тұтынуға теңестіре отырып, біз үшінші теңдеуді аламыз: 
 

55073-503,6746 х + 153,874 L = 42444-65,729 х + 634,441 у-49,6 L; 
 

634,441 у + 437,945 х-203,474 L = 12629. 
 

 Осылайша үш теңдеу алынды: 
 

L = 5.3077-0.0339 x + 1.1084 y (i теңдеу) 
 

0,7900 у + 0,0584 х = 7,1926 (II теңдеу) 
 

634,441 у + 437,945 х-203,474 L = 12629 (III теңдеу). 
 

 Теңдеулерді шеше отырып, біз аламыз: 
х = 24,085 кг; 

                                                       у = 7,324 кг; 
L = 12,609 кг. 

 
 Болаттың шығуы-92,339 кг; оның ішінде 0,5 кг патшалар түріндегі 
қожға оралған; 1 кг шығарындылармен шығындар және 90,839 кг сұйық 
болаттың шығуы. 
 Техникалық оттегінің массасы 7,298 кг құрайды. 
 Газдардың массасы мен құрамы 3.33-кестеде келтірілген. 
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3.33-кесте-газдардың саны мен құрамы 

  
Қождың құрамы 3.34-кестеде келтірілген. 
 
Кесте 3.34-қож құрамы 

 SiO2 Al2O3 MnO MgO CaO P2O5 Cr2O3 S FeO Fe2O3 ∑ 
кг 1,808 0,467 0,922 0,356 6,329 0,537 0,036 0,008 1,63 0,504 12,6 
% 14,34 3,704 7,314 2,824 50,20 4,260 0,285 0,064 13,0 3,998 100 

 
ЖЫЛУ БАЛАНСЫ 

 
Жылудың келуі 

 
                                                                        ккал                МДж               % 

Шойынның физикалық жылуы . . . . . . . . .      21680         90,769              48,304                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Реакция жылуы: 
              экзотермиялық . . . . .............. . . . .      21748           91,054             48,457 
              қож түзілімдері . . . . . ............... .        1453             6,083               3,239 
                                              Барлығы . .          44882          187,906           100,00 

 
Жылу шығыны 

Физикалық жылу: 
            болды . . . . . . . . . . . . . . . . . . .          31433          131,604         70,031         
            қож . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . .           6756           28,085          15,052 
Газдармен жылу шығыны . . . . . . . ..            3429           14,356           7,637 
Бөлшектермен жылу шығыныfe2o3 .  .         1020            4,474            2,272 
Жылу шығыны . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        2246            9,395            5,004 
Невязка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .          – 2            - 0,008             0,004 
                                                  Жиыны         44882          187,906       100,00 

 
ТОТЫҒУҒА ДЕЙІНГІ БАЛҚЫТУДЫҢ МАТЕРИАЛДЫҚ БАЛАНСЫ 

 
Түскені, кг: алынғаны, кг: 
 
шойын . . . . . . . . . . .  75,915        болат . . . . . . . . . .   90,839              
скрапа . . . . . . . . . . .  24,085         патшалар . . . . . .     0,500 

Газдар Маңызы бар кг м3 % 
CO2 
CO 
H2O 
O2 
N2 

SO2 
 

1,4707 – 0,0143·24,085 + 0,0600·7,324 
8,420 – 0,0823·24,085 
0,0360 + 0,0200·7,324 

0,4282 – 0,0037·24,085 + 0,0020·12,609 
0,0376 – 0,0004·24,085 + 0,0001·12,609 

0,0018 
Барлығы . . . . . .  

1,566 
6,439 
0,182 
0,364 
0,029 
0,0018 
8,582 

0,797 
5,151 
0,226 
0,255 
0,012 
0,0006 
6,442 

18,247 
75,029 
2,122 
4,243 
0,338 
0,020 
100,00 
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қаптама . . . . . . . .   0,300                шығарындылар . . . . . . .     1,000 
әк . . . . . . . . . .      7,324                   газ . . . . . . . . . . .     8,582            
боксит . . . . . . . . . .    0,600              қож . . . . . . . . . .   12,609 
техникалық                                       Fe2O3 (түтін) . . .     2,143 
оттегі . . . . . . .        7,298  
                                                                                                            115,673 
                                       115,522 
                                                                           Невязка . . . . . . . . .      -0,151 
  
                                                                                                               115,522 

 
3.3 ДЕЗОКСИДТЕУДІ ЕСЕПТЕУ 

 
  Тотықсыздандыру алдында Болатта бар, кг: 
 
көміртегі . . . . . . . . . . . . . 0,090    күкірт . . . . . . . . . . . . . . 0,027* 
марганец . . . . . . . . . . . .  0,090     фосфор . . . . ..... . . . . . . 0,018  
 Тотығудан бұрын металда ерітілген оттегінің концентрациясы көптеген 
факторларға байланысты: металдағы көміртегі, қождағы темір оксидтері 
және металл температурасы.  
 Әдетте, 1600 – 1650°с ваннаның температурасы кезінде 2,5 – 3,5 
негізімен 16 - 20% (FeO + Fe2O3) құрамында қождардың астында болатын, 
балқытудың соңына қарай металда ерітілген оттегінің байқалатын 
концентрациясын г.н. Ойкс формуласы бойынша табамыз 
 

[%С] * [%О ] = 0,0035 + 0,006 * [%С], 
 
қайдан 

[%О] = (0,0035 + 0,006 [%С])/[%С] = (0,0035 + 0,006 · 0,1)/0,1 = 0,041%, 
 
немесе 0,041 · 0,90291 = 0,0370 кг. 
 Қайнаған болатты залалсыздандыру тек ферромарганецпен шөміште 
жүзеге асырылады. Металды шөмішке құйған кезде металдың қайталама 
тотығуы жүреді. Марганецтің жалпы тотықсыздандыруы 25%, 
ферромарганецтің көміртегі 30%, кремнийдің 100% құрайды. 
 100 кг металл шихтасына ферромарганецтің шығыны мынадай 
формула бойынша анықталады: 

P = A / bc кг, 
 

мұндағы, а-металға енгізу үшін қажетті марганец мөлшері, осы маркалы 
болаттағы марганецтің орташа мөлшеріне тең, тотықтырмас бұрын 
ваннадағы марганецтің қалдық мөлшерін алып тастайды, бұл жағдайда а = 
0,50-0,09 = 0,41 кг; 
b-1 кг ферромарганецтегі марганец құрамы, кг; 
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с-металдағы марганецтің ассимиляция коэффициенті; бір бірліктен көміртегі 
тотығының үлесін алу арқылы алынады (бұл жағдайда 1 – 0,25 = 0,75). 
 Ферромарганец құрамы 6-кестеде келтірілген. 
 

Р = 0,41 / (0,715 · 0,75) = 0,764 кг. 
 

 Ферромарганецтің бұл мөлшері, кг: 
C . . . . . . . . . . . . .  0,7640 · 0,0650 = 0,0496 
Mn . . . . . . . . . . . . 0,7640 · 0,7150 = 0,5463 
Si . . . . . . . . . . . . . 0,7640 · 0,0150 = 0,0115 
P . . . . . . . . . . . . . . 0,7640 · 0,0035 = 0,0027 
S . . . . . . . . . . . . . . 0,7640 · 0,0004 = 0,0003 
Fe . . . . . . . . . . . . . 0,7640 · 0,2011 = 0,1536 
                                                            0,7640 
 Күйіп кетеді, кг: 
 
C . . . . . . . . . . . . . 0,0496 · 0,30 = 0,0149 
Mn . . . . . . . . . . .  0,5463 · 0,25 = 0,1366 
Si . . . . . . . . . . . .                            0,0115 
 
 Болатқа ауысады, кг: 
 
С . . . . . . . . . . . . .  0,0496 – 0,0149 = 0,0347 
Mn . . . . . . . . . . . . 0,5463 – 0,1366 = 0,4097 
P . . . . . . . . . . . . .                                0,0027 
S . . . . . . . . . . . . .                                0,0003 
Fe . . . . . . . . . . . .                                0,1536 
                                                            0,6010 
 
Қоспаларды тотықтыру үшін оттегі қажет, кг: 
 
→ CO. . . . . . .  0,0149 · 16 : 12 = 0,0198 
Mn → MnO . . . .  0,1366 · 16 : 55 = 0,0397 
Si → SiO2 . . . . . . 0,0115 · 32 : 28 = 0,0131 
                                                           0,0726  
  
Атмосферадан оттегі келеді, кг: 
 

0,0726-0,0370 = 0,0356 кг 
 

 Тотықсыздандырудан кейін Болаттың шығуы, кг: 
 

90,8390 + 0,6010 – 0,0370 = 91,4030 кг. 
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Тотықтарды алыңыз, кг: 
 
СО . . . . . . . . . . . . 0,0149 + 0,0198 = 0,0347 
MnO . . . . . . . . . .  0,1366 + 0,0397 = 0,1763 
SiO2 . . . . . . . . . .   0,0115 + 0,0131 = 0,0246  
 
 Қождың шығуы: 
 
12,609 + 0,1763 + 0,0246 = 12,8099 кг. 
 

ТОТЫҒУДАН КЕЙІНГІ БАЛҚЫТУДЫҢ МАТЕРИАЛДЫҚ БАЛАНСЫ 
 

Түскені, кг: алынғаны, кг: 
 
тотықсыздандырылғанға дейін болат........ 90,8390   болат . . . . .  91,4030 
қышқылданғанға дейін қож.......................  12,6090   қож . . ..... . . 12,8099 
ферромарганец . . . . . . …............................   0,7640  СО . . . . . . .  0,0347 
атмосферадан оттегі...................................... 0,0356                   104,2476 
                                          104,2476 
 
 Ерітілген оттегін ескере отырып, тотықсыздандыру алдындағы Болат 
мөлшері: 

90,8390-0,0370 = 90,802 кг. 
 Соңғы Болаттың құрамы, кг (%): 
                                             С           Mn            P         S            Fe            ∑ 
Дезоксидтеуге дейін . . . . . .. .  0,0900     0,0900     0,0180     0,0270     90,5770       90,8020 
Ферромарганец енгізеді . . . .   0,0347     0,4097      0,0027    0,0003       0,1536       0,6010 
Барлығы . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   0,1247     0,4997      0,0207    0,0273      90,7300      91,4030 
                                                   (0,137)    (0,547)     (0,023)    (0,029)     (99,264)      (100,0) 
 Алынған құрамдағы Болат St3kp маркалы ГОСТ талаптарына сәйкес 
келеді. 
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Тотықтарды алыңыз, кг: 
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MnO . . . . . . . . . .  0,1366 + 0,0397 = 0,1763 
SiO2 . . . . . . . . . .   0,0115 + 0,0131 = 0,0246  
 
 Қождың шығуы: 
 
12,609 + 0,1763 + 0,0246 = 12,8099 кг. 
 

ТОТЫҒУДАН КЕЙІНГІ БАЛҚЫТУДЫҢ МАТЕРИАЛДЫҚ БАЛАНСЫ 
 

Түскені, кг: алынғаны, кг: 
 
тотықсыздандырылғанға дейін болат........ 90,8390   болат . . . . .  91,4030 
қышқылданғанға дейін қож.......................  12,6090   қож . . ..... . . 12,8099 
ферромарганец . . . . . . …............................   0,7640  СО . . . . . . .  0,0347 
атмосферадан оттегі...................................... 0,0356                   104,2476 
                                          104,2476 
 
 Ерітілген оттегін ескере отырып, тотықсыздандыру алдындағы Болат 
мөлшері: 

90,8390-0,0370 = 90,802 кг. 
 Соңғы Болаттың құрамы, кг (%): 
                                             С           Mn            P         S            Fe            ∑ 
Дезоксидтеуге дейін . . . . . .. .  0,0900     0,0900     0,0180     0,0270     90,5770       90,8020 
Ферромарганец енгізеді . . . .   0,0347     0,4097      0,0027    0,0003       0,1536       0,6010 
Барлығы . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   0,1247     0,4997      0,0207    0,0273      90,7300      91,4030 
                                                   (0,137)    (0,547)     (0,023)    (0,029)     (99,264)      (100,0) 
 Алынған құрамдағы Болат St3kp маркалы ГОСТ талаптарына сәйкес 
келеді. 

 

  

  

3.4 МАТЕРИАЛДАРДЫҢ ҮЛЕСТІК ШЫҒЫСТАРЫН ЕСЕПТЕУ 
ЖӘНЕ ОЛАРДЫҢ БАЛҚЫТУҒА АРНАЛҒАН САНЫ 

 
 Материалдардың үлестік шығысы: 
 
Әк:  

7,324 / 0,90839 · 10 = 80,6262 кг/т болат; 
 

Дезоксиданттар (FeMn): 
 

0,764 / 0,90839 · 10 = 8,4105 кг/т болат; 
Шойын: 
 

75,915 / 0,90839 · 10 = 835,7093 кг / т болат; 
 
1 т шихтаға техникалық оттегінің шығыны: 
 

10 · 7,298 · 22,4 : 32 = 51,086 м3 / т; 
 
1 тонна болатқа техникалық оттегінің шығыны: 
 

51,086 · 100: 90,839 = 56,238 м3/т.  
 

400 тонналық конвертер үшін балқыту қажет: 
 
Әк: 

80,6262 · 400 = 32 250, 48 кг; 
 
Дезоксиданттар (FeMn): 
 

8,4105 · 400 = 3364,20 кг; 
Шойын: 
 

835,7093 · 400 = 334 283, 72 кг; 
 
Оттегі: 
 

56,238 · 400 = 22495,20 м3. 
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3.4.4-тақырып САЛҚЫНДАТҚЫШТЫҢ МӨЛШЕРІН АЛДЫН-АЛА 
АНЫҚТАЙ ОТЫРЫП, КОНВЕРТЕР БАЛҚЫТУДЫҢ 

МАТЕРИАЛДЫҚ ЖӘНЕ ЖЫЛУ БАЛАНСЫН ЕСЕПТЕУ 
 

4.1 есептеу бөлігінің бастапқы деректері 
 
3.35-кесте-шихта мен қаптаманың металл емес бөлігінің құрамы 
№ 
п/
п 

Материал 
Материалдың құрамы, % 

SiO2 Al2O3 CaO MgO S Fe2O3 FeO CO2 H2O П. 

1 Плавикті 
шпат 5,0 1,0 6,5 0,15 0,7 0,2 - 6,0 0,45 80 

2 Миксер 
қожы 45,0 6,0 40,0 3,0 2,3 0,8 2,0 - - 0,9 

3 Сынықтың 
ластануы 70,0 29,5 - - - - - - - 0,5 

4 Сынық - - - - - 69,0 30,3 - - 0,7 

5 
Смоломагне

зитті 
қаптама 

5,4 5,8 3,5 72,0 - 9,3 1,4 - - 2,6 

6 Әк 2,5 3,3 87,0 0,9 - 0,31 - 5,1 0,49 0,4 

Кесте 3.36-дезоксидтендіргіштердің құрамы 
№ 
п/п Материал 

Материалдың құрамы, % 
С Mn Si S P 

1 Ферромарганец 6,8 76,0 0,2 0,03 0,35 
2 Ферросилиций 0 0,5 45,0 0,02 0,03 

 
3.37-кесте-балқытуды жүргізу шарттары 

№ Атауы Белгісі Өлшем Маң
ызы 
бар 

1 2 3 4 5 
1 СО2 көміртегіне дейін 

тотықтандырылғанның үлесі 
КС Бірлік 0,11 

2 Үрлеудегі оттегінің мөлшері О2Л %  98,7 
3 Оттегінің сіңімділігі О2У үрлеудегі оттегі 

көлемінің %  
97,0 

4 Соңғы қождың негізділігі В Бірлік 3,2 
5 Түтінмен Fe шығындары МД  металл шихтаның 

массасынан %  
1,4 
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3.4.4-тақырып САЛҚЫНДАТҚЫШТЫҢ МӨЛШЕРІН АЛДЫН-АЛА 
АНЫҚТАЙ ОТЫРЫП, КОНВЕРТЕР БАЛҚЫТУДЫҢ 

МАТЕРИАЛДЫҚ ЖӘНЕ ЖЫЛУ БАЛАНСЫН ЕСЕПТЕУ 
 

4.1 есептеу бөлігінің бастапқы деректері 
 
3.35-кесте-шихта мен қаптаманың металл емес бөлігінің құрамы 
№ 
п/
п 

Материал 
Материалдың құрамы, % 

SiO2 Al2O3 CaO MgO S Fe2O3 FeO CO2 H2O П. 

1 Плавикті 
шпат 5,0 1,0 6,5 0,15 0,7 0,2 - 6,0 0,45 80 

2 Миксер 
қожы 45,0 6,0 40,0 3,0 2,3 0,8 2,0 - - 0,9 

3 Сынықтың 
ластануы 70,0 29,5 - - - - - - - 0,5 

4 Сынық - - - - - 69,0 30,3 - - 0,7 

5 
Смоломагне

зитті 
қаптама 

5,4 5,8 3,5 72,0 - 9,3 1,4 - - 2,6 

6 Әк 2,5 3,3 87,0 0,9 - 0,31 - 5,1 0,49 0,4 

Кесте 3.36-дезоксидтендіргіштердің құрамы 
№ 
п/п Материал 

Материалдың құрамы, % 
С Mn Si S P 

1 Ферромарганец 6,8 76,0 0,2 0,03 0,35 
2 Ферросилиций 0 0,5 45,0 0,02 0,03 

 
3.37-кесте-балқытуды жүргізу шарттары 

№ Атауы Белгісі Өлшем Маң
ызы 
бар 

1 2 3 4 5 
1 СО2 көміртегіне дейін 

тотықтандырылғанның үлесі 
КС Бірлік 0,11 

2 Үрлеудегі оттегінің мөлшері О2Л %  98,7 
3 Оттегінің сіңімділігі О2У үрлеудегі оттегі 

көлемінің %  
97,0 

4 Соңғы қождың негізділігі В Бірлік 3,2 
5 Түтінмен Fe шығындары МД  металл шихтаның 

массасынан %  
1,4 

  

3.37-кестенің жалғасы 
 

 
3.38-кесте-материалдар шығыны 

№ п/п Атауы Белгісі Өлшем Қабылданған 
мәндер 

1 Плавикті шпат  
 металл 
шихтаның 
массасынан %  

0,36 

2 Миксер қожы   шойын 
массасының %  2,22 

3 Сынықтың ластануы   сынық 
массасының %  2,70 

4 Сынық   сынық 
массасының %  1,75 

5 Қаптама  
 металл 
шихтаның 
массасынан %  

0,37 

 
Бастапқы деректер 

 
Шойынның химиялық құрамы 

С Mn Si S P 
4,30 0,80 0,60 0,020 0,170 

 
Металл сынықтарының химиялық құрамы 

С Mn Si S P 
0,15 0,500 0,300 0,030 0,035 

 
 

'
ш.пG

'
ш.мG

'
л.зG

'
л.оG

'
фG

1 2 3 4 5 
6 Қождағы патшалар саны МК  қож массасының %  0,44 
7 Шығарулар мен шығарындылар 

саны 
МВ  металл шихтаның 

массасынан %  
4,1 

8 Шойын температурасы ТЧ 
0С 1320 

9 Металл температурасы ТМ 
0С 1600 

10 Сынықтың температурасы ТЛ 
0С 0 

11 Қоршаған ортаға жылу шығыны qP  жылудың келуінен 
%  

2,9 

12 Дезоксидтендіргіштерден 
алынған ugar Si 

УЅІ % 30 

13 Тотықсыздандырғыштардан mn 
көміртегі тотығы 

КҚПБ % 25 
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Болаттың химиялық құрамы 
Болат 

маркасы 
Элементтердің массалық үлесі, % 

С Mn Si S P 

2 пс 0,10…0,15 0,30…0,60 0,09 
дейін 

0,035 
дейін 

0,030 
дейін 

 
4.2 МАТЕРИАЛДЫҚ БАЛАНСТЫ ЕСЕПТЕУ 

ОТТЕГІ-КОНВЕРТЕРЛІК БАЛҚЫТУ 
 

4.2.1 Болат сынықтарының шығынын алдын ала анықтау  
 

Болат сынықтарының шығынын алдын ала анықтау оңайлату үшін 
келтірілген теңдеу бойынша жүргізіледі, оны үрлегеннен кейін металдың 
(Мм) және (Мшл) шығымы 100 кг металл шихтасына тиісінше 90 және 15 кг 
құрайды. 

 

 
 
∑Нхим

чуг-100 кг шойынға қоспалардың толық тотығуы кезінде бөлінетін 
химиялық жылу, кДж/100 кг;  
Сост – соңында металдағы көміртектің құрамы,%. 
 

 
 
мұнда 12552, 26903, 7029, 19748 – тиісті элементтердің – қоспалардың 
тотығуының жылу әсерлері, кДж / кг 

Үрлеудің соңында металдағы көміртегі құрамы дайын болаттағы 
көміртегі құрамымен және металлошихт пен дайын болаттағы марганец 
құрамымен анықталады. Бұл мән дайын болаттағы көміртектің берілген 
мөлшерінің төменгі шегіне неғұрлым жақын болса, металл шихтадағы 
марганецтің мөлшері неғұрлым төмен болса және дайын болаттағы марганец 
мөлшері соғұрлым жоғары болады, өйткені дезоксидтеуге арналған 
ферромарганец металға қосымша көміртек қосады. 

Шамамен есептеуде қабылданған, Сост=0,110%. Сонда 
 
 ∑Нхимчуг = 12552•4,30+26903•0,60+7029•0,80+19748•0,170 = 79095,76 
кДж/100 кг 
 

 

 
 

  01,09,87
66,176608,112967,1069,87








ччуг

хим
остмч

хим
чуг

л tН
СttН

М

  ,1974870292690312552 чччч
хим
чуг PMnSiСН

  кгкгМл 100/921,20
01,013209,8776,79095

11,08,1129616007,10666,1766013209,8776,79095
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Болаттың химиялық құрамы 
Болат 

маркасы 
Элементтердің массалық үлесі, % 

С Mn Si S P 

2 пс 0,10…0,15 0,30…0,60 0,09 
дейін 

0,035 
дейін 

0,030 
дейін 

 
4.2 МАТЕРИАЛДЫҚ БАЛАНСТЫ ЕСЕПТЕУ 

ОТТЕГІ-КОНВЕРТЕРЛІК БАЛҚЫТУ 
 

4.2.1 Болат сынықтарының шығынын алдын ала анықтау  
 

Болат сынықтарының шығынын алдын ала анықтау оңайлату үшін 
келтірілген теңдеу бойынша жүргізіледі, оны үрлегеннен кейін металдың 
(Мм) және (Мшл) шығымы 100 кг металл шихтасына тиісінше 90 және 15 кг 
құрайды. 

 

 
 
∑Нхим

чуг-100 кг шойынға қоспалардың толық тотығуы кезінде бөлінетін 
химиялық жылу, кДж/100 кг;  
Сост – соңында металдағы көміртектің құрамы,%. 
 

 
 
мұнда 12552, 26903, 7029, 19748 – тиісті элементтердің – қоспалардың 
тотығуының жылу әсерлері, кДж / кг 

Үрлеудің соңында металдағы көміртегі құрамы дайын болаттағы 
көміртегі құрамымен және металлошихт пен дайын болаттағы марганец 
құрамымен анықталады. Бұл мән дайын болаттағы көміртектің берілген 
мөлшерінің төменгі шегіне неғұрлым жақын болса, металл шихтадағы 
марганецтің мөлшері неғұрлым төмен болса және дайын болаттағы марганец 
мөлшері соғұрлым жоғары болады, өйткені дезоксидтеуге арналған 
ферромарганец металға қосымша көміртек қосады. 

Шамамен есептеуде қабылданған, Сост=0,110%. Сонда 
 
 ∑Нхимчуг = 12552•4,30+26903•0,60+7029•0,80+19748•0,170 = 79095,76 
кДж/100 кг 
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4.2.2 Қосымша шамалар 
 

Шойынның массасы 
 

Мч=100-Мл = 100-20,921 = 79,079 кг/100кг 
 

Болат балқыту цехына келіп түсетін шихта материалдары (шойын және 
Болат сынықтары) олардың құрамындағы миксер қожымен және ластанумен 
және қабыршақпен бірге өлшенетінін ескеру қажет. Сондықтан балқытуға 
келетін шойын мен сынықтың нақты мөлшері аз болады және олардың 
тазалығымен анықталады.  

Шойын мен сынықтың нақты массалары: 
 

 
 

 
ал миксерлік қождың, ластанудың және сынықтың қабыршақтары: 
 

 
 
 

 
4.2.3. Металл емес шикіқұраммен енгізілген қоспалардың массасын 

есептеу 
 

Металл емес шихтамен енгізілетін қоспалардың массасын есептеу 
шихта компоненттерінің шығыстары мен олардың құрамын ескере отырып 
жүргізіледі 
 

 
Қалған қоспалардың массалары ұқсас есептеледі: 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

    кгGМG шмчч 323,7722.201,01079,7901,01 .. 
      кгGGМG лолзлл 990,1975,17,201,01921,2001,01 .... 

кгGМG шмчшм 756,101,022,2079,7901,0.... 

кгGМG лзллз 565,001,07,2921,2001,0.... 
кгGМG оклок 366,001,075,1921,2001,0 

  кгGSiOGSiOSiO шмшмшпшп ,...01.0 ....2....22 

  кгSiO к 223,137,04,5565,00,70756,10,4536,00,501,02 
  кгOAl к 297,037,08,5565,05,29756,1636,00,101,032 
  кгCaOк 739,037,05,3756,10,4036,05,601,0 
  кгMgOк 320,037,00,72756,10,336,015,001,0 

  кгSк 0430,0756,13,236,07,001,0 
  кгOFe к 302,0366,00,6937,03,9756,18,036,02,001,032 

  кгFeOк 151,0366,03,3037,04,1756,10,201,0 
  кгПрк 319,0366,07,037,06,2565,05,0756,19,036,00,8001,0 
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4.2.4. Қождағы темір оксидтерінің құрамын есептеу 
 

Қождағы темір оксидтерінің мөлшері (FeO және Fe2O3) негізінен 
Үрлеудің соңында металдағы көміртегі құрамына, үрлеу режиміне 
(ваннадағы металл деңгейінен фурманың кесу орны, оттегінің шығыны 
(үрлеу қарқындылығы) және оның қысымы, фурма басындағы 
саптамалардың түрі мен саны, фурма конструкциясы және т. б.), қождың 
негізділігіне, температураға және т. б. байланысты.) 

 Үрлеудің салыстырмалы тұрақты жағдайында соңғы қождағы темір 
оксидтерінің құрамы негізінен үрлеудің соңындағы көміртектің құрамымен 
(Сост) және қождың (в) негізімен анықталады және эмпирикалық формулалар 
бойынша анықталуы мүмкін. 

 

 
 

 

 
Қождың тотығу қабілеті ақырғы қожда темір шала тотығының жалпы 

(жиынтық) құрамымен анықталады, оны теңдеу бойынша анықтауға болады 
 

 

 
 

4.2.5 Марганец балансы 
 

Марганецтің тепе-теңдік теңдеуі реакция тепе-теңдік константасына 
сәйкес металл мен қож арасында бөлінетін заряд пен басқа материалдар 
әсерінен пайда болады 

[Mn]+(FeO)=(MnO)+[Fe] 
 

 
 
Негізгі қожбен тепе-теңдік жағдайында 
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4.2.4. Қождағы темір оксидтерінің құрамын есептеу 
 

Қождағы темір оксидтерінің мөлшері (FeO және Fe2O3) негізінен 
Үрлеудің соңында металдағы көміртегі құрамына, үрлеу режиміне 
(ваннадағы металл деңгейінен фурманың кесу орны, оттегінің шығыны 
(үрлеу қарқындылығы) және оның қысымы, фурма басындағы 
саптамалардың түрі мен саны, фурма конструкциясы және т. б.), қождың 
негізділігіне, температураға және т. б. байланысты.) 

 Үрлеудің салыстырмалы тұрақты жағдайында соңғы қождағы темір 
оксидтерінің құрамы негізінен үрлеудің соңындағы көміртектің құрамымен 
(Сост) және қождың (в) негізімен анықталады және эмпирикалық формулалар 
бойынша анықталуы мүмкін. 
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Бұдан алатынымыз: 
(MnO)=0.67•K•[Mn] •(FeO), 

 
 

 
 
мұндағы т-металдың температурасы, к. 
Сонда марганец балансының теңдеуі келесідей болады 
 

 
 
Үрлеу соңында металдағы марганец мөлшері қайдан пайда болады 
 

 

 
4.2.6 Фосфор балансы 
 
Фосфордың теңгерімдік теңдеуі шихтаның барлық фосфоры оның 

таралу константасына сәйкес металл мен қож арасында бөлінеді деген 
шартпен жасалады, оның эмпирикалық өрнегі мынадай болады: 

 
 

 
 
Үрлеу соңында металдағы фосфордың қалдық мөлшері тең 
 

 

 
4.2.7 Күкірт балансы 

 
Үрлеудің соңында металдағы күкірттің ақырғы құрамы эмпирикалық 

формулалар бойынша ақырғы қождың негізімен анықталады: 
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Және күкірт балансының теңдеуінен анықталуы мүмкін 
 

 
 

 

4.2.8 Металл шихтадағы қоспалардың мөлшері 
 

Металл шихтадағы қоспалардың мөлшері металл шихтасы 
компоненттерінің құрамымен және шығынымен анықталады 

 

 
 

мұндағы E-элемент қоспасы: C, Mn, Si, S, P. 
 
 

 
 
 

 
4.2.9 Металл шихтадан қоспалардың шығыны 

 
Саны элемент-қоспаларды және удаляющегося келген металл 

шихталар, анықталуы мүмкін теңдеуі бойынша: 
 

 
мұндағы Эост-үрлегеннен кейін металдағы элемент-қоспалардың қалдық 
құрамы (Үрлеу кезінде кремний толық жанып кетеді, яғни Ѕіост=0),%. 

Шамамен есептеу шарттары үшін біз аламыз 
 

Суд = 3,355 – 0,01•0,11•90=3,256 кг 
Мпуд = 0,719 – 0,01•0,134•90=0,598 кг 
Ѕіуд = 0,524 кг 
S = 0,021 – 0,01•0,033•90=-0,0023 = 0,008 кг 
Руд = 0,138 – 0,01•0,009•90=0,130 кг 
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Және күкірт балансының теңдеуінен анықталуы мүмкін 
 

 
 

 

4.2.8 Металл шихтадағы қоспалардың мөлшері 
 

Металл шихтадағы қоспалардың мөлшері металл шихтасы 
компоненттерінің құрамымен және шығынымен анықталады 

 

 
 

мұндағы E-элемент қоспасы: C, Mn, Si, S, P. 
 
 

 
 
 

 
4.2.9 Металл шихтадан қоспалардың шығыны 

 
Саны элемент-қоспаларды және удаляющегося келген металл 

шихталар, анықталуы мүмкін теңдеуі бойынша: 
 

 
мұндағы Эост-үрлегеннен кейін металдағы элемент-қоспалардың қалдық 
құрамы (Үрлеу кезінде кремний толық жанып кетеді, яғни Ѕіост=0),%. 

Шамамен есептеу шарттары үшін біз аламыз 
 

Суд = 3,355 – 0,01•0,11•90=3,256 кг 
Мпуд = 0,719 – 0,01•0,134•90=0,598 кг 
Ѕіуд = 0,524 кг 
S = 0,021 – 0,01•0,033•90=-0,0023 = 0,008 кг 
Руд = 0,138 – 0,01•0,009•90=0,130 кг 

 
 
 

   шихтышлк SМSМS )(01,001,0

  %033,0
2,35,12,21590

100043,0990,19030,0323,77020,001,0











sшлк

кккчч
ост LММ

SGSGSS

)(01,0 ккччш GЭGЭЭ 

  кгCш 3550,3990,19150,0323,7730,401,0 

  кгMnш 7190,0990,1950,0323,7780,001,0 

  кгSiш 524,0990,1930,0323,7760,001,0 

  кгSш 021,0990,19030,0323,77020,001,0 

  кгРш 138,0990,19035,0323,77170,001,0 

01,0 мостшуд МЭЭЭ

  

4.2.10 Металл шихта қоспаларын және осы кезде түзілетін 
оксидтердің массасын тотықтыруға оттегінің қажеттілігі 
 

Қоспалардың тотығуына оттегінің қажеттілігі және пайда болған 
оксидтердің массасы тиісті оксидтердің формулаларындағы тотығу 
элементтерінің-қоспалар мен стехиометриялық коэффициенттердің массасын 
ескере отырып есептеледі 
 

 

мұндағы х, у - тиісті оксидтердің формулаларындағы стехиометриялық 
коэффициенттер; 
16-оттегінің атомдық салмағы, кг; 
Аэ - элемент қоспасының атомдық салмағы, кг; 
Мэхоу – элементтің молекулалық салмағы-қоспалар, кг; 
К - элементтің тотығу үлесі-осы түрдің оксидіне дейін қоспалар (мысалы, 
ЭО, ЭО2, Э2О3 және т.б.). 

Шамамен есептеу шарттары үшін біз аламыз 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

4.2.11 Әк шығыны 
Кәдімгі жіберілетін шойындарды үрлегенде әктің қажетті мөлшері 

ақырғы қождың негізімен, қаптамалаумен және барлық шихталық 
материалдармен (әктен басқа) енгізілетін кремний мен кальций оксидінің 
мөлшерімен және әктің флюстеу қабілетімен анықталады және теңдеу 
бойынша анықталуы мүмкін: 
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4.2.12 Қожға түсетін қоспалардың массасын есептеу 
 
Шихтаның металл бөлігінен, сондай-ақ металл емес шихтаның барлығынан 
(әкпен қоса) түсетін қоспаларды ескере отырып: 
 

 

 
4.2.13 Қождың массасы мен құрамын анықтау 

 
Соңғы қождың массасы мына формула бойынша анықталады: 
 

 

 
Ал оның құрамы теңдеу бойынша: 

 

 
мұндағы Кі- Шихтаның барлық компоненттерімен енгізілетін қождағы тиісті 
компоненттің массасы, кг. 
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4.2.12 Қожға түсетін қоспалардың массасын есептеу 
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4.2.14 Темір оксидтерінің балансы 

 
Металл емес зарядтың Fe2O3 массасы теңдеу арқылы анықталады: 
 

 
 
Шығарылған газдармен тасымалданатын Fe2O3 массасы: 
 
Fe2O3д= (160/112) •Мд=1,429•1,4=2,000 кг 
 
мұндағы 160 және 112 – сәйкесінше Fe2O3 моль салмағы және Fe2O3 

молекуласындағы Fe салмағы 
 

4.2.15 Үрлеу санын есептеу 
 

а) үрлеу мөлшерін есептеу кезінде шихта және басқа материалдармен 
бірге келетін барлық темір оксидтері темірге дейін азаяды, ал қождағы темір 
оксидтері темір металошихтасының тотығуы есебінен алынады. Бұл 
түпкілікті нәтижелерді өзгертпестен есептеуді жеңілдетеді. 

Қождың темір оксидтерін және Шығатын газдарды қалыптастыру үшін 
қажетті оттегінің массасы сәйкесінше тең: 

 
 

 
Зарядтан келетін темір оксидтерінің диссоциациясы кезінде пайда 

болатын оттегінің массасы: 
 

 
 
б) үрленетін оттегінің тазалығы және оның сіңу дәрежесі көлемдік 

пайыздармен белгіленетіндіктен, үрлеу массасын анықтау көлемдік 
шығындар арқылы жүргізіледі, яғни алдымен үрленетін оттегінің көлемі, 
содан кейін үрлеу массасы анықталады: 

 

 

 
мұнда 22,4 және 32,0 – оттегінің молекулалық көлемі мен салмағы; 
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О2Р2О5 – тиісті оксидтердің түзілуіне оттегі шығындары, кг; 
Од

2Fe – зарядтың темір оксидтерінің диссоциациясы кезінде пайда 
болатын оттегінің массасы, кг. 

 
 

 

 

 
 
4.2.16 Бөлінетін газдардың массасы мен құрамын есептеу 

 
Шамамен есептеу кезінде заряд материалдарының барлық 

ылғалдылығы газ фазасына бу түрінде өтеді, яғни ылғалдың 
диссоциациялану дәрежесі нөлге тең болады. 

 

 
 
%Гг = (Vп/Vг)·100, %,       Gп = (Мп/22,4)·Vп, кг. 
 

мұндағы Гг – бөлінетін газдардың компоненті: СО, СО2, О2, N2, H2O; 
Vп – бөлінетін газдар компонентінің көлемі, м3; 
Gп – бөлінетін газдар компонентінің массасы, кг; 
Мп - қалдық газдар компонентінің 1 моль массасы, кг. 

 
СОг = (5,401/6,576) ·100=82,137%      GCOг = (28/22,4) ·5,401=6,752 кг 
СО2г=                                13,723%      GCO2г =                           1,773 кг 
О2г =                                    2,303%      GO2г =                             0,2160 кг 
N2г =                                    1,0110%    GN2г =                             0,0830 кг 
H2Oг=                                 0,825%      GH2Oг =                           0,0440 кг 
Сомасы 100% сомасы 8,868 кг 
 
4.2.17 металл шығысы     
Үрлеуден кейін сұйық металдың шығымдылығын формула бойынша 

анықтаймыз: 
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О2Р2О5 – тиісті оксидтердің түзілуіне оттегі шығындары, кг; 
Од

2Fe – зарядтың темір оксидтерінің диссоциациясы кезінде пайда 
болатын оттегінің массасы, кг. 

 
 

 

 

 
 
4.2.16 Бөлінетін газдардың массасы мен құрамын есептеу 

 
Шамамен есептеу кезінде заряд материалдарының барлық 

ылғалдылығы газ фазасына бу түрінде өтеді, яғни ылғалдың 
диссоциациялану дәрежесі нөлге тең болады. 

 

 
 
%Гг = (Vп/Vг)·100, %,       Gп = (Мп/22,4)·Vп, кг. 
 

мұндағы Гг – бөлінетін газдардың компоненті: СО, СО2, О2, N2, H2O; 
Vп – бөлінетін газдар компонентінің көлемі, м3; 
Gп – бөлінетін газдар компонентінің массасы, кг; 
Мп - қалдық газдар компонентінің 1 моль массасы, кг. 

 
СОг = (5,401/6,576) ·100=82,137%      GCOг = (28/22,4) ·5,401=6,752 кг 
СО2г=                                13,723%      GCO2г =                           1,773 кг 
О2г =                                    2,303%      GO2г =                             0,2160 кг 
N2г =                                    1,0110%    GN2г =                             0,0830 кг 
H2Oг=                                 0,825%      GH2Oг =                           0,0440 кг 
Сомасы 100% сомасы 8,868 кг 
 
4.2.17 металл шығысы     
Үрлеуден кейін сұйық металдың шығымдылығын формула бойынша 

анықтаймыз: 
 

  кгVP OO 213,7049,5429,14.22/32
22



3

2

0670,0049,5
01,07,98

049,5
01,0 2

2

2
мV

O
V

V O
д

O
N 



















    кгVP HN 0830,00670,04,22/284,22/28
22



кгРРP NОг 296,70830,0213,7
22



   
   
    35760,601,0562,849,036,045,018/4,22

0670,00,9701,01049,5562,801,01,501,036,06314,1
44/4,22752,628/4.22

2222

м

VVVVVV OHHOCOCOг







поткд
шл
Feуд

восс
Rкчм GGМGЭGGGG 

  

мұндағы -шихта материалдарының оксидтерінен қалпына 
келтірілген Темірдің массасы, кг 

- оксидтер түрінде қожға айналған Темірдің массасы, кг 
Gк-қождағы патшалардың салмағы, кг 
Gпот-шығару және шығару түріндегі Темірдің жоғалуы, кг 
 

 

 

 
 

 

 
4.2.18 балқытудың материалдық балансы 

 
Түскен                                кг                         Алынған                    кг 
Шойын, соның ішінде   79,079                  Сұйық металл            88,343 
миксер қожы  
Болат сынықтары,  
оның ішінде                   20,921                     Қож                         16,304 
ластану және масштаб 
Плавикті шпат                0,36                     Шығатын газдар          8,868 
Қаптама                          0,37                      Fe2O3 дыма                  2,000 
Әк                                    8,562                   Патшалар                     0,668 
Үрлеу                              7,296                   Шығару және шығару   0,396 
БАРЛЫҒЫ                    116,588                 БАРЛЫҒЫ                116,578 

 
 

4.3 БОЛАТТЫ ЗАЛАЛСЫЗДАНДЫРУ 
 

4.3.1 дезоксидтендіргіштердің шығынын анықтау 
 

Қышқылдандырғыштардың қажетті мөлшерін есептеу дайын болаттағы 
тиісті элементтердің орташа берілген құрамына (Mn және Si) олардың күюін 
ескере отырып, формула бойынша жүргізіледі: 

 

 
 

Мұндағы Экон-дайын болаттағы элементтің орташа мөлшері, % 
ЭК - қышқылдандырғыштағы элементтің мөлшері, % 

восс
RG

окс
FeG

    кгOFeFeOG к
восс
R 347,0328,07,01510,0778,0160/11272/56 32 

    
  кг

МOFeМFeOG шлшлшлшл
окс
Fe

354,2304,16988,57,0304,16178,13778,001,0
160/11272/5601,0 32




кгММG шлкк 668,0304,161,401,001,0 
кгМG впот 396,09,044,09,0 

кг
Gм

343,884,1396,0668,0354,2
)130,0008,0524,0598,0256,3(347,0990,19323,77
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мұндағы Эмакс және Эмин-сәйкесінше элементтің максималды және минималды 
мазмұны 

,    
 

 

 
 
4.3.2 Дайын болаттың массасын есептеу 
 
Дезоксидтендіргіштерді құрайтын барлық элементтер (mn және Si 

қоспағанда) толығымен дайын болатқа өтеді, яғни олардың тотықтары нөлге 
тең болады деп қабылдаймыз. 

Дезоксидтендіргіштерден дайын болатқа ауысатын қоспалардың 
массасын мынадай формула бойынша анықтауға болады: 

 
 

 
 

Дайын Болаттың массасы: 
 
Мг.с. = Gм + ∑GFe = 88,343+0,396+0,5471=88,739 кг 
 

4.3.3 Дайын болаттың химиялық құрамы 
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мұндағы Эмакс және Эмин-сәйкесінше элементтің максималды және минималды 
мазмұны 

,    
 

 

 
 
4.3.2 Дайын болаттың массасын есептеу 
 
Дезоксидтендіргіштерді құрайтын барлық элементтер (mn және Si 

қоспағанда) толығымен дайын болатқа өтеді, яғни олардың тотықтары нөлге 
тең болады деп қабылдаймыз. 

Дезоксидтендіргіштерден дайын болатқа ауысатын қоспалардың 
массасын мынадай формула бойынша анықтауға болады: 

 
 

 
 

Дайын Болаттың массасы: 
 
Мг.с. = Gм + ∑GFe = 88,343+0,396+0,5471=88,739 кг 
 

4.3.3 Дайын болаттың химиялық құрамы 
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4.4. ЖЫЛУ БАЛАНСЫ 
ОТТЕГІ-КОНВЕРТЕРЛІК БАЛҚЫТУ 

 
4.4.1 Жылудың келуі 

 
Конвертерге жылудың келуі теңдеу арқылы анықталады: 
 

 
 

мұндағы Q1-сұйық шойынның физикалық жылуы, кДж; 
Q2-металошихта қоспаларының тотығу реакцияларының химиялық жылуы, 
кДж 
Q3-қож түзілу реакцияларының химиялық жылуы, кДж; 
Q4-қож пен түтіннің темір оксидтерінің түзілу реакцияларының химиялық 
жылуы, кДж; 
Q5 - миксер қожының физикалық жылуы, кДж. 

 
а) сұйық шойынның физикалық жылуын есептеу шойынның массасын, 

оның температурасын, қатты және сұйық күйдегі орташа жылу 
сыйымдылығын, сондай-ақ теңдеу бойынша жасырын балқу жылуын ескере 
отырып жүргізіледі: 

 
 

 
б) металл шихта қоспаларының тотығу реакцияларының химиялық 

жылуы: 
 

 

 
мұнда 11088, 34685, 7029, 26903 және 19748 – қоспалардың тотығуының 
жылу әсерлері, кДж / кг 
 

в) қож түзілу реакцияларының химиялық жылуы: 

 
 

мұнда 2300 және 4860 – 1 кг SiO2 және P2O5, кДж/кг-ға қайта 
есептелген SiO2 және P2O5 CaO-мен өзара әрекеттесу реакцияларының жылу 
әсерлері 

 

кДжQQQQQQ ,54321 

    кДжСtGQ ччч 444,957731,3630,4025,14132092,0323,771,36025,1492,01 

 
 

кДж

РSiMnКСКСQ удудудсудсуд

843,65418130,019748
524,026903598,0702911,0256,33468511,01256,311088

19748269037029346851110882






кДж
МOPМSiOQ шлшлшлшл

080,6925304,16313,148304,16693,1523
)01,0486001,02300 5223
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г) қож пен түтіннің темір оксидтерінің түзілу реакцияларының 
химиялық жылуы: 

 

 
 
мұндағы 7370 және 4820 – сәйкесінше Fe2O3 және Feo дейін 1 кгFe тотығу 
реакцияларының жылу әсерлері , кДж/кг 

д) миксер қожының физикалық жылуы қождың массасын, оның 
температурасын, қатты және сұйық күйдегі орташа жылу сыйымдылығын, 
сондай-ақ теңдеу бойынша жасырын балқу жылуын ескере отырып 
жүргізіледі: 

 

 
4.4.2 Жылу шығыны 

 
 

 
мұндағы Qn

1-сұйық болаттың физикалық жылуы, кДж,  
      Gп 2 - соңғы қождың физикалық жылуы, кДж; 

Qn
3-шығатын газдармен тасымалданатын жылу, кДж; 

Qn
4-жылу, әк және темір оксидтерінің диссоциациясы, кДж; 

Qn
5-түтін шығаратын жылу, кДж; 

Qn
6-шығарындылар мен патшалар алып жатқан жылу, кДж; 

Qn
7 - қоршаған ортаға жылу шығыны, кДж. 

 
а) сұйық болаттың физикалық жылуын есептеу Болаттың массасын, 

оның температурасын, қатты және сұйық күйдегі орташа жылу 
сыйымдылығын, сондай-ақ теңдеу бойынша жасырын балқу жылуын ескере 
отырып жүргізіледі: 

 
 

 
б) ақырғы қождың физикалық жылуын есептеу қождың массасын, оның 

температурасын, қатты және сұйық күйдегі орташа жылу сыйымдылығын, 
сондай-ақ теңдеу бойынша жасырын балқу жылуын ескере отырып 
жүргізіледі: 
 

 
 
в) шығатын газдармен тасымалданатын жылу: 

   
 
  кДж

МFeOММOFeQ шлшлдшлшл

791,2340872/5601,0304,16178,134820
4,17370160/11201,0304,16988,57370

72/5601,048207370160/11201,07370 324






    
     кДж

ttGQ ччшм

754,292421020132013205,20001,079,0756,1
210200001,05,279,0..5




кДжQQQQQQQQ nnnnnnn
Q ,7654321 

    кДжtСGQ мостм
n 934,1249784,69160084,0110,09,11343,884,6984,09,111 

      кДжttGG ммшл
n 497,347272101600160000025,08,0304,1621000025,08,02 
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г) қож пен түтіннің темір оксидтерінің түзілу реакцияларының 
химиялық жылуы: 

 

 
 
мұндағы 7370 және 4820 – сәйкесінше Fe2O3 және Feo дейін 1 кгFe тотығу 
реакцияларының жылу әсерлері , кДж/кг 

д) миксер қожының физикалық жылуы қождың массасын, оның 
температурасын, қатты және сұйық күйдегі орташа жылу сыйымдылығын, 
сондай-ақ теңдеу бойынша жасырын балқу жылуын ескере отырып 
жүргізіледі: 

 

 
4.4.2 Жылу шығыны 

 
 

 
мұндағы Qn

1-сұйық болаттың физикалық жылуы, кДж,  
      Gп 2 - соңғы қождың физикалық жылуы, кДж; 

Qn
3-шығатын газдармен тасымалданатын жылу, кДж; 

Qn
4-жылу, әк және темір оксидтерінің диссоциациясы, кДж; 

Qn
5-түтін шығаратын жылу, кДж; 

Qn
6-шығарындылар мен патшалар алып жатқан жылу, кДж; 

Qn
7 - қоршаған ортаға жылу шығыны, кДж. 

 
а) сұйық болаттың физикалық жылуын есептеу Болаттың массасын, 

оның температурасын, қатты және сұйық күйдегі орташа жылу 
сыйымдылығын, сондай-ақ теңдеу бойынша жасырын балқу жылуын ескере 
отырып жүргізіледі: 

 
 

 
б) ақырғы қождың физикалық жылуын есептеу қождың массасын, оның 

температурасын, қатты және сұйық күйдегі орташа жылу сыйымдылығын, 
сондай-ақ теңдеу бойынша жасырын балқу жылуын ескере отырып 
жүргізіледі: 
 

 
 
в) шығатын газдармен тасымалданатын жылу: 

   
 
  кДж

МFeOММOFeQ шлшлдшлшл

791,2340872/5601,0304,16178,134820
4,17370160/11201,0304,16988,57370

72/5601,048207370160/11201,07370 324






    
     кДж

ttGQ ччшм

754,292421020132013205,20001,079,0756,1
210200001,05,279,0..5




кДжQQQQQQQQ nnnnnnn
Q ,7654321 

    кДжtСGQ мостм
n 934,1249784,69160084,0110,09,11343,884,6984,09,111 

      кДжttGG ммшл
n 497,347272101600160000025,08,0304,1621000025,08,02 

  

 
 

 
мұндағы tг-0,5·(tч+tм), 0С тең бөлінетін газдардың орташа температурасы. 
Сі-бөлінетін газдардың жекелеген компоненттерінің орташа жылу 
сыйымдылығы, кДж / (кг * град); 1,466; 2,332; 1,526; 1,436; 3,550 тиісінше, 
ылғалдың булану жылуын қоса алғанда, СО, СО2, О2, N2 және H2O үшін; 

%Гі-бөлінетін газ компоненттерінің көлемдік шоғырлануы,%. 
 

 

 
г) әк пен темір тотықтарының диссоциациялану жылуы 

 

 
 

мұндағы 4025, 5160 және 3750 – сәйкесінше 1 кг СО2, Fe2O3 және FeO, 
кДж/кг-ға жатқызылған диссоциацияның жылу әсерлері; 

МСО-металл емес шихтаның жекелеген компоненттері енгізетін СО2 
массасы, кг. 
 
   д) түтін шығаратын жылу: 

Түтін шығаратын жылуды есептеу формула бойынша орташа түтін 
температурасы мен Fe2O3 орташа жылу сыйымдылығын ескере отырып 
жасалады: 

 
 

 
е) шығарындылар мен патшалардың жылуы: 

Шығарындылар мен патшалар алып жатқан жылуды есептеу Темірдің, 
шығарындылар мен патшалардың орташа жылу сыйымдылығын, 
шығарындылар мен патшалардың массасын, сондай-ақ формула бойынша 
олардың орташа температурасын ескере отырып жүргізіледі: 
 

 
 
ж) қоршаған ортаға жылу шығыны: 

 
 

 
Жалпы жылу шығыны 
 

  кДжГСVtQ гг
n ,%01,03 

 
кДж

Qn

499,1539182,055,3
011,1436,1303,2526,1723,13332,2137,82466,1(576,601,0160013205,03




 
кДж

FeOOFeMQ CO
i

n

824,41051510,03750328,05160
01,0636,0562,81.54025375051604025 324




    кДжOFettQ дчм
n 6,2569000,21320160044,044,0 325 

      кДжtGttGQ мкчмв
n 504,1335668,0160013201600396,045,084,045,084,06 

кДжqQQ n
n 076,563901,09,2912,19445001,07  
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4.4.3 Оттегі-конвертерлік балқытудың жылу балансы  
Оттегі конвертерінің жылу балансын есептеу 4.1-кестеде келтірілген. 

4.1-кесте - Оттегі-конвертерлік балқытудың жылу балансы 
Кіріс кДж % Шығыс кДж % 

1 2 3 4 5 6 
Шойынның 

физикалық жылуы 
95773,44 49,253 Болаттың 

физикалық 
жылуы 

124978,93 66,215 

Миксер қожының 
физикалық жылуы 

2924,75 1,504 Қождың 
физикалық 

жылуы 

34727,50 18,399 

Қож түзілу 
реакцияларының 
химиялық жылуы 

 
6925,08 

 
3,561 

Шығатын 
газдармен 

тасымалданатын 
жылу 

 
15391,50 

 
8,155 

Шихта қоспалары 
оксидтерінің 

химиялық жылуы 

 
65418,84 

 
33,643 

Диссоциация 
жылуы 

 
4105,82 

 
2,175 

 
4.1-кестенің жалғасы - Оттегі-конвертерлік балқытудың жылу балансы 

1 2 3 4 5 6 
Темір оксидтерінің 

пайда болу 
реакцияларының 
химиялық жылуы 

 
23408,79 

 
12,038 

 
Түтін шығаратын 

жылу 

 
2569,6 

 
1,361 

   Тасымалдау мен 
патшалардың 

жылуы 

1335,50 0,708 

   Жылу шығыны 5639,08 2,988 
ЖИЫНЫ 194450,9 100 ЖИЫНЫ 188747,93 100 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

кДж
Q

934,188747076,5639
504,133560,2569824,4105499,15391497,34727934,124978

2





кДжQQQ 978,570293,1887479,19445021  
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жылуы 

124978,93 66,215 

Миксер қожының 
физикалық жылуы 

2924,75 1,504 Қождың 
физикалық 

жылуы 

34727,50 18,399 

Қож түзілу 
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4.1-кестенің жалғасы - Оттегі-конвертерлік балқытудың жылу балансы 

1 2 3 4 5 6 
Темір оксидтерінің 

пайда болу 
реакцияларының 
химиялық жылуы 

 
23408,79 

 
12,038 

 
Түтін шығаратын 

жылу 
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   Жылу шығыны 5639,08 2,988 
ЖИЫНЫ 194450,9 100 ЖИЫНЫ 188747,93 100 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

кДж
Q

934,188747076,5639
504,133560,2569824,4105499,15391497,34727934,124978

2
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1-қосымша 
Шойынның химиялық құрамы 

Нұсқа С Mn Si S P 
1 4,05 0,60 1,00 0,035 0,100 
2 4,10 0,70 0,90 0,040 0,125 
3 4,15 0,80 0,80 0,030 0,130 
4 4,20 0,90 0,70 0,035 0,135 
5 4,25 1,00 0,60 0,030 0,140 
6 4,30 0,65 0,95 0,025 0,145 
7 4,35 0,75 0,85 0,020 0,150 
8 4,30 0,85 0,75 0,025 0,155 
9 4,25 0,95 0,65 0,030 0,160 

10 4,20 1,05 0,55 0,035 0,165 
11 4,15 1,10 0,60 0,040 0,170 
12 4,10 1,15 0,65 0,035 0,175 
13 4,05 1,20 0,70 0,040 0,180 
14 4,00 1,25 0,75 0,035 0,185 
15 4,05 1,25 0,60 0,040 0,190 
16 4,10 0,70 0,80 0,035 0,150 
17 4,15 0,80 0,70 0,040 0,145 
18 4,20 1,00 0,95 0,020 0,155 
19 4,25 0,65 0,85 0,025 0,160 
20 4,30 0,75 0,75 0,030 0,165 
21 4,35 0,85 0,65 0,035 0,170 
22 4,25 1,05 0,60 0,045 0,180 
23 4,20 1,10 0,65 0,030 0,185 
24 4,15 1,15 0,70 0,035 0,190 
25 4,10 1,20 0,75 0,040 0,200 
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2-қосымша 
Металл сынықтарының химиялық құрамы 

Нұсқа С Mn Si S P 
1 0,10 0,60 0,15 0,025 0,020 
2 0,15 0,55 0,20 0,030 0,025 
3 0,20 0,50 0,25 0,030 0,035 
4 0,25 0,45 0,30 0,025 0,035 
5 0,30 0,40 0,35 0,030 0,040 
6 0,10 0,55 0,25 0,025 0,040 
7 0,15 0,50 0,30 0,030 0,035 
8 0,20 0,45 0,35 0,025 0,030 
9 0,25 0,40 0,30 0,030 0,025 
10 0,30 0,45 0,25 0,025 0,020 
11 0,30 0,55 0,30 0,025 0,025 
12 0,25 0,40 0,25 0,030 0,030 
13 0,20 0,45 0,35 0,025 0,035 
14 0,10 0,50 0,35 0,030 0,020 
15 0,15 0,45 0,30 0,025 0,025 
16 0,20 0,40 0,25 0,025 0,030 
17 0,25 0,45 0,30 0,030 0,035 
18 0,30 0,55 0,25 0,025 0,020 
19 0,30 0,40 0,35 0,030 0,025 
20 0,25 0,45 0,35 0,025 0,030 
21 0,20 0,50 0,30 0,025 0,035 
22 0,10 0,45 0,25 0,020 0,020 
23 0,15 0,40 0,30 0,020 0,025 
24 0,20 0,45 0,25 0,025 0,030 
25 0,25 0,55 0,35 0,025 0,03 

 
Болаттың химиялық құрамы 

Нұсқа Болат 
маркасы 

Элементтердің массалық үлесі, % 
C Mn Si S P 

1 2 3 4 5 6 7 
1/15 08 кп 0,05…0,08 0,30…0,45 0,03 дейін 0,035 дейін 0,030 дейін 
2/16 08 кп 0,06…0,10 0,30…0,50 0,03 дейін 0,035 дейін 0,030 дейін 
3/17 4 кп 0,17…0,23 0,30…0,60 0,05 дейін 0,035 дейін 0,030 дейін 
4/18 4 пс 0,17…0,23 0,30…0,60 0,09 дейін 0,035 дейін 0,030 дейін 
5/19 4 пс 0,17…0,23 0,30…0,60 0,15…0,30 0,035 дейін 0,030 дейін 
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2-қосымша 
Металл сынықтарының химиялық құрамы 

Нұсқа С Mn Si S P 
1 0,10 0,60 0,15 0,025 0,020 
2 0,15 0,55 0,20 0,030 0,025 
3 0,20 0,50 0,25 0,030 0,035 
4 0,25 0,45 0,30 0,025 0,035 
5 0,30 0,40 0,35 0,030 0,040 
6 0,10 0,55 0,25 0,025 0,040 
7 0,15 0,50 0,30 0,030 0,035 
8 0,20 0,45 0,35 0,025 0,030 
9 0,25 0,40 0,30 0,030 0,025 
10 0,30 0,45 0,25 0,025 0,020 
11 0,30 0,55 0,30 0,025 0,025 
12 0,25 0,40 0,25 0,030 0,030 
13 0,20 0,45 0,35 0,025 0,035 
14 0,10 0,50 0,35 0,030 0,020 
15 0,15 0,45 0,30 0,025 0,025 
16 0,20 0,40 0,25 0,025 0,030 
17 0,25 0,45 0,30 0,030 0,035 
18 0,30 0,55 0,25 0,025 0,020 
19 0,30 0,40 0,35 0,030 0,025 
20 0,25 0,45 0,35 0,025 0,030 
21 0,20 0,50 0,30 0,025 0,035 
22 0,10 0,45 0,25 0,020 0,020 
23 0,15 0,40 0,30 0,020 0,025 
24 0,20 0,45 0,25 0,025 0,030 
25 0,25 0,55 0,35 0,025 0,03 

 
Болаттың химиялық құрамы 

Нұсқа Болат 
маркасы 

Элементтердің массалық үлесі, % 
C Mn Si S P 

1 2 3 4 5 6 7 
1/15 08 кп 0,05…0,08 0,30…0,45 0,03 дейін 0,035 дейін 0,030 дейін 
2/16 08 кп 0,06…0,10 0,30…0,50 0,03 дейін 0,035 дейін 0,030 дейін 
3/17 4 кп 0,17…0,23 0,30…0,60 0,05 дейін 0,035 дейін 0,030 дейін 
4/18 4 пс 0,17…0,23 0,30…0,60 0,09 дейін 0,035 дейін 0,030 дейін 
5/19 4 пс 0,17…0,23 0,30…0,60 0,15…0,30 0,035 дейін 0,030 дейін 

  

  

Кестенің жалғасы 
1 2 3 4 5 6 7 

6/20 2 кп 0,10…0,15 0,30…0,60 0,03 дейін 0,035 
дейін 

0,030 
дейін 

7/21 2 пс 0,10…0,15 0,30…0,60 0,09 дейін 0,035 
дейін 

0,030 
дейін 

8/22 2 БК 0,10…0,15 0,30…0,60 0,15…0,30 0,035 
дейін 

0,030 
дейін 

9/23 08 кп ВГ 0,08 дейін 0,30…0,40 0,03 дейін 0,025 
дейін 

0,025 
дейін 

10/24 3 г КС 0,14…0,20 0,60…0,90 0,09 дейін 0,030 
дейін 

0,030 
дейін 

11/25 3 кп 0,12…0,17 0,35…0,55 0,09 дейін 0,030 
дейін 

0,035 
дейін 

12/26 3 пс 0,12…0,17 0,45…0,65 0,15…0,30 0,025 
дейін 

0,030 
дейін 

13/27 3 пс 0,12…0,17 0,40…0,65 0,09 дейін 0,030 
дейін 

0,035 
дейін 

14/28 17 ГС 0,14…0,20 1,00…1,40 0,4…0,55 0,030 
дейін 

0,035 
дейін 

 
5. Шойындағы фосфордың көп мөлшері бар оттегі - Конвертерлік 

балқытудың материалдық-жылу балансы  
 

Бастапқы деректер 
Кесте 5.1 - Шойынның, болат скраптың және дайын болаттың химиялық 
құрамы 

 
Атауы  
металл 

Элемент мазмұны, % 
C Si Mn P S 

Сұйық 
шойын 

4,2 0,65 0,8 1,00 0,05 

Болат 
скрабы 

0,10 0,25 0,5 0,030 0,040 

Дайын 
болат 08кп 

0,05-0,11 ≤0,03 0,25-0,50 ≤0,030 ≤0,035 

 
5.2-кесте-бастапқы материалдардың құрамы 

Атауы 
материалдар  

Компоненттің мазмұны 
Ca
O 

SiO
2 

Mg
O 

Fe2O
3 

Fe
O 

Al2O
3 

CaF
2 

Mn
O 

P2O
5 

CO
2 

H2
O 

S 

Әк 89,
5 

2,2 1,6 0,8 - 1,2 - - - 3,8 0,8
3 

0,0
7 
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Плавиковый  
Шпат 

7,6 4,5 - - - 0,9 81,0 - - 6,0 - - 

Смоломагнет
- 

зитовый 
кірпіш 

5,8 3,8 85,4 1,40 0,5 1,5 - - - 1,6
0 

- - 

Миксер 
қожы 

29,
5 

46,9 6,60 0,90 3,6
0 

6,3 - 3,2 2,6 - - 0,4 

Болат 
скрабының 
ластануы 

3,0 68,0 2,0 3,0 - 24,0 - - - - - - 

Скраптың 
тотығуы 

- - - 69,0 31,
0 

- - - - - - - 

Алдыңғы 
балқытудың 
соңғы қожы 

50,
8 

8,8 2,6 6,46 19,
2 

1,3 - 4,2 6,5 - - 0,1
4 

 
5.1. Балқытудың материалдық балансы 

 
Есептеу 100 кг металл шихтаға (шойын массасы + скрап) жүргізіледі. 
 

Шойын мен болат қырғыштың шығынын анықтау 
 

Шойынның құрамы мен құйылатын шойынның температурасына, 
балқытуға әк шығынына, соңғы қождың қышқылдануына, тұрып қалу 
ұзақтығына, шегендеудің қызмет ету мерзіміне және т.б. байланысты 
шойынның металл үюдің салмағынан 20-30% және 70-80% шегінде 
ауытқиды. Лисаков типіндегі шойындарды қайта өңдеу кезінде шихтадағы 
скрап құрамы 20-25%-ды құрайды. Есептеу үшін біз зарядтағы скрап 
мөлшерін 22%, шойын - 78% қабылдаймыз. Металл толтыру 
компоненттерінің таңдалған арақатынасының дұрыстығы балқытудың жылу 
балансын есептегеннен кейін тексеріліп, қажет болған жағдайда түзетіледі. 

Нақты есептеулерді алу үшін, іс жүзінде шойын шөміштеріндегі 
шойын араластырғышпен бірге конвертерге жібермес бұрын өлшенетінін 
ескеру керек, олардың мөлшері әр түрлі болады: шойын массасының 0,5-тен 
1,8% - на дейін. Сондықтан, жалпы жағдайда (А%) миксер қожының 
мөлшерін белгілей отырып, шойынның нақты массасы болады: 

 
 

Сол сияқты, конвертерге құйылған Металл сынықтарының нақты 
мөлшерін болат скрап пен оның бетіндегі масштабтың ластануын ескере 
отырып анықтау керек. 

Болат қырғыштың (әсіресе әкелінетін) ластануы әдетте қырғыштың 
массасынан 0,3 - тен 2,0% - ға дейін кең шектерде ауытқуы мүмкін, зауыттық 
айналымдағы қырғыштың ластануы әдетте төмен-төменгі шекке жақын. 

100
)100( аМM чугчуг
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Плавиковый  
Шпат 
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ұзақтығына, шегендеудің қызмет ету мерзіміне және т.б. байланысты 
шойынның металл үюдің салмағынан 20-30% және 70-80% шегінде 
ауытқиды. Лисаков типіндегі шойындарды қайта өңдеу кезінде шихтадағы 
скрап құрамы 20-25%-ды құрайды. Есептеу үшін біз зарядтағы скрап 
мөлшерін 22%, шойын - 78% қабылдаймыз. Металл толтыру 
компоненттерінің таңдалған арақатынасының дұрыстығы балқытудың жылу 
балансын есептегеннен кейін тексеріліп, қажет болған жағдайда түзетіледі. 

Нақты есептеулерді алу үшін, іс жүзінде шойын шөміштеріндегі 
шойын араластырғышпен бірге конвертерге жібермес бұрын өлшенетінін 
ескеру керек, олардың мөлшері әр түрлі болады: шойын массасының 0,5-тен 
1,8% - на дейін. Сондықтан, жалпы жағдайда (А%) миксер қожының 
мөлшерін белгілей отырып, шойынның нақты массасы болады: 

 
 

Сол сияқты, конвертерге құйылған Металл сынықтарының нақты 
мөлшерін болат скрап пен оның бетіндегі масштабтың ластануын ескере 
отырып анықтау керек. 

Болат қырғыштың (әсіресе әкелінетін) ластануы әдетте қырғыштың 
массасынан 0,3 - тен 2,0% - ға дейін кең шектерде ауытқуы мүмкін, зауыттық 
айналымдағы қырғыштың ластануы әдетте төмен-төменгі шекке жақын. 

100
)100( аМM чугчуг




  

Болат скрабының тотығуы да өзгереді (скрап массасының 1,0-1,5%). 
Ластануды (%- бен) және тотығуды (%- бен) ескере отырып, конвертерге 
тиелетін Мскр Металл сынықтарының нақты мөлшері тең болады: 

    
Бұл есептеуде біз қабылдаймыз:     
 

а=0,8%; в=0,5%; с=1%. 
 
Содан кейін шойынның нақты массасы: 

 
 
миксерлік қождың мөлшері 78,0-77,376 =0,624 кг 

Конвертерге жүктелетін скраптың нақты саны   
 

(%) 

Болат скрабының ластануы кг құрайды  

Тотығу: кг  

Шихтаның металл бөлігімен енгізілген элементтер саны № 5.3 кестеде 
келтірілген. 
Кесте 5.3 - Енгізілген қоспалардың мөлшері 

 
Енгізеді 

Металлошихтадағы элементтердің құрамы, кг 
C Si Mn P S 

Шойын 
(77,376) 

= 

=3,250 

= 

=0,503 

= 

=0,619 

= 

=0,774 

= 

=0,039 
Скрап 
(21,67) 

0,022 0,054 0,108 0,0065 0,009 

Жиыны: 3,272 0,557 0,727 0,78 0,048 
 

Кестеде 4,2; 0,65; 0,80 және т.б. құрамында С, Si, Мп және т. б. шойын 
бар, % (5.1-кестені қараңыз.). 

Балқытуды екі кезеңде жүргіземіз, өйткені аралық қожды жүктеместен 
Лисаков типіндегі шойындарды қайта бөлу кезінде дефосфорацияның 
қажетті дәрежесін алу технологиялық тұрғыдан орынсыз.  

Қождың пайда болуын жеделдету және фосфордың тотығуын 
жеделдету үшін алдыңғы балқытудың соңғы қожын аз мөлшерде (металл 
шихтасының салмағының 5-15%) қолданған жөн. (Соңғы қождың құрамы 
5.2-кестеде келтірілген). 

100
)100( свМM скрскр




(%)376,77
100

)8,0100(78 кгM чуг 




,/
скрМ

кгM скр 670,21
100

)15.0100(22 




11,0
100

5,022 

22,0
100

122 

100
2,4376,77

100
65,0376,77

100
8,0376,77

100
00,1376,77

100
05,0376,77
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Практикалық мәліметтер негізінде материалдардың шығыны мен 
металл шығыны 5.4-кестеде келтірілген. 

 
I. Балқыту кезеңі 

 
Практикалық деректер бойынша бірінші кезеңде көміртектің 80-85% 

(СО2-ге 10% дейін және СО-ға 90% дейін), 100% кремний, марганецтің 60-
65% тотығады. 

Бірінші кезеңнің соңында металдағы Күкірт пен фосфордың мөлшері 
бөлу коэффициенттері бойынша анықталады. 

 
( )- аралық қожда 4,5 – 10% шегінде ауытқиды, онда металдағы 

фосфордың концентрациясы  
Күкіртті бөлу коэффициенті .  
Бірінші кезеңдегі қождағы күкірт мөлшерін 0,12%-ға (0,10-0,14% 

аралығында ауытқиды) және Ls = 4-ке тең қабылдай отырып, бірінші кезеңнің 
соңында металдағы күкірттің қалдық концентрациясын алдын ала табамыз            

 

I кезеңде металдан қоспалар алынып тасталады, кг 
С-дан С-ға дейін 3,272•0,85•0,90 = 2,503; 
С02 дейін                3,272•0,85•0,1 = 0,278; 
Si                                                      = 0,557; 
Mn                           0,727 •   0,65    = 0,4725; 
P                              0,78-0,92•0,094 = 0,693; 
S                              0,048-0,92•0,03 = 0,020; 
Угар:                                                     4,524 
мұндағы 0,92  - I кезеңдегі қабылданған металл шығысы. 

 
5.4-кесте - Материалдардың шығыны және металдың шығыны 

 
Мақала атауы 

 
Шартты 
белгілер 

100 кг металл шихтаға жұмсалатын 
шығын, % 

 
әдетте 

Есептеуде қабылданды 
І Кезең ІІ кезең 

Қаптамалау 
шығыны 

Қаржымині 0,10-0,40 0,20 0,10 

Плавикті шпат М. 0,2-0,6 0,40 0,10 
Миксерлік қождың 
шығыны  

 
М. 

 
0,5-1,8 

 
0,624 

 
- 

Алдыңғы балқыту 
қожы 

 
М. 

 
0-10 

 
5 

 
- 

Болат скраппен 
енгізілетін 

 
М загр. 

 
Скрап 

 
0,11 

 
- 

  10080/)( 52  POPLp

52OP
  %094,085/8/)( 52  LpOPP

62sL

%03,0
4
12,0][ S
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Практикалық мәліметтер негізінде материалдардың шығыны мен 
металл шығыны 5.4-кестеде келтірілген. 

 
I. Балқыту кезеңі 

 
Практикалық деректер бойынша бірінші кезеңде көміртектің 80-85% 

(СО2-ге 10% дейін және СО-ға 90% дейін), 100% кремний, марганецтің 60-
65% тотығады. 

Бірінші кезеңнің соңында металдағы Күкірт пен фосфордың мөлшері 
бөлу коэффициенттері бойынша анықталады. 

 
( )- аралық қожда 4,5 – 10% шегінде ауытқиды, онда металдағы 

фосфордың концентрациясы  
Күкіртті бөлу коэффициенті .  
Бірінші кезеңдегі қождағы күкірт мөлшерін 0,12%-ға (0,10-0,14% 

аралығында ауытқиды) және Ls = 4-ке тең қабылдай отырып, бірінші кезеңнің 
соңында металдағы күкірттің қалдық концентрациясын алдын ала табамыз            

 

I кезеңде металдан қоспалар алынып тасталады, кг 
С-дан С-ға дейін 3,272•0,85•0,90 = 2,503; 
С02 дейін                3,272•0,85•0,1 = 0,278; 
Si                                                      = 0,557; 
Mn                           0,727 •   0,65    = 0,4725; 
P                              0,78-0,92•0,094 = 0,693; 
S                              0,048-0,92•0,03 = 0,020; 
Угар:                                                     4,524 
мұндағы 0,92  - I кезеңдегі қабылданған металл шығысы. 

 
5.4-кесте - Материалдардың шығыны және металдың шығыны 

 
Мақала атауы 

 
Шартты 
белгілер 

100 кг металл шихтаға жұмсалатын 
шығын, % 

 
әдетте 

Есептеуде қабылданды 
І Кезең ІІ кезең 

Қаптамалау 
шығыны 

Қаржымині 0,10-0,40 0,20 0,10 

Плавикті шпат М. 0,2-0,6 0,40 0,10 
Миксерлік қождың 
шығыны  

 
М. 

 
0,5-1,8 

 
0,624 

 
- 

Алдыңғы балқыту 
қожы 

 
М. 

 
0-10 

 
5 

 
- 

Болат скраппен 
енгізілетін 

 
М загр. 

 
Скрап 

 
0,11 

 
- 

  10080/)( 52  POPLp

52OP
  %094,085/8/)( 52  LpOPP

62sL

%03,0
4
12,0][ S

  

ластанулар массасынан 
0,3-2,0 

Болат скраптың 
тотығуы 

М ок Скрап 
массасынан 

1,0-1,5 

 
0,22 

 

Шығарындылармен 
Темірдің жоғалуы 

М. 1,0-2,0 0,7 0,3 

Королек түрінде 
Темірдің жоғалуы 

М кор Қож 
массасының 

2-8%  

0,50 0,3 

Түтінмен темірдің 
жоғалуы (Fe2O3 
түрінде ) 

 
М шаң 

 
0,6-1,3 

 
0,6 

 
0,3 

 
Әк шығынын анықтау 

 
Әк шығынын анықтау үшін сізге 

шойын құрамына байланысты (әсіресе Si және P 

құрамына байланысты ) бірінші кезеңнің соңында аралық қождың негізділігі 
әдетте 2,0-2,7 аралығында болады. Қарастырылып отырған есептеуде Вп = 
2,4.  

Әктің бір бөлігі (ұсақ-түйек) шығатын газдармен үрленуі және қождың 
түзілуіне қатыспауы мүмкін болғандықтан, конвертерге тиелетін әктің 
мөлшері әктегі ұсақ-түйектердің мөлшеріне, үрлеу қысымына, Конвертердің 
бос кеңістігінің көлеміне және т. б. байланысты есептіден (5-10% - ға) 
біршама артық болуы тиіс. 

Cao, SiO2 P2O5 мөлшерін есептеу, барлық заряд материалдары (әк 
қоспағанда) және Конвертер төсеніштері кесте болып табылады.  5.5. 
 
Кесте. 5.5-енгізілетін CaO, ЅіО2 және Р2О5 Саны. 

 
 

Көздері 

Шығыс 
матер. 100 

кг 
шихтаға, 
кг (кесте 

4) 

Енгізіледі, кг 
 

СаО 
 

SiO2 
 

P2O5 

Металл 
шихтасы 

    

Қаптама 0,2    

Плавикті 
шпат 

0,4    

Миксер 
қожы 

0,624    

522 %%
%

OPSiO
CaOВп




1936,1
28
60557,0  5872,1

62
142693,0 

0116,0
100

8,52,0  0076,0
100

8,32,0 

0304,0
100

6,74,0  018,0
100

5,44,0 

1841,0
100

5,29624,0  2926,0
100

9,46624,0  0162,0
100

6,2624.0 
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Қалған қож 5    

Болат 
скрабының 
ластануы 

0,11    

Жиыны  2,7694 2,0266 1,9284 
 
қожда қабылданған негізділікті алу үшін (Вп = 2,4) СаО болуы қажет 

МСаО = (ЅіО2 + Р2О5) Вп = (2,0266 + 1,9284)* 2,4 = 9,492 кг 
Шихта материалдарымен 2,7694 кг енгізіледі, сондықтан әк қоспасы кальций 
тотығын енгізу керек 

М / 
CaO = 9,4920-2,7694 = 6,7226 кг. 

Әктің ағу қабілетін формула бойынша анықтаймыз: 

 

Содан кейін берілген негіздегі қожды бағыттау үшін әк шығыны 

 

Шығатын газдармен шығындарды (8%) және сіңу дәрежесін (80%) ескере 
отырып, әк шығыны 

 

Әк шығыны 11,0864-7,9822 = 3,1042 
Оның ішінде CO2 және H2O жоқ 

 

 
Бірінші кезеңдегі қождағы темір тотықтарының құрамын анықтау 

 
Оттекті-Конвертерлік процесс қождарындағы Feo және Fe2O3 темір 

тотықтарының құрамы негізінен металдағы көміртектің құрамымен, үрлеу 
режимімен (фурманың ванна бетінен орналасу биіктігімен, фурма үлгісімен, 
үрлеу шығынымен және оның қысымымен және т.б.) анықталады. 
Тазартудың салыстырмалы түрде тұрақты жағдайында аралық және соңғы 
қождардағы темір оксидтерінің құрамын келесі эмпирикалық теңдеуді 
қолдана отырып, металдағы көміртегі мен қождардың негізділігіне сүйене 
отырып анықтауға болады: 
 

(FeO) = 4 Вп + (0,3/[С]) + 3,9 
 

мұндағы (FeO) - қождағы темір тотықтарының орташа мөлшерлі 
құрамы, (%); 

Бірінші немесе екінші кезең соңындағы қож Вп - негізділігі;  
[C] - балқытудың сол сәттеріндегі көміртектің концентрациясы, % 

54,2
100

8,505  44,0
100

8,85  325,0
100

5,65 

0033,0
100

311,0  0748,0
100
6811,0 

./8422,04,2
100

2,2
100

5,89)
100

(
100

2 извкгСаОВпSiOСаОФ извизв
изв 

кг
Ф
ММ

изв

СаО
изв 9822,7

8422,0
7226,6






кгМизв 0864,11
)80100(8100

9822,7





9605,2
100

83,0
100

8,31042,31042,3 
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Қалған қож 5    

Болат 
скрабының 
ластануы 

0,11    

Жиыны  2,7694 2,0266 1,9284 
 
қожда қабылданған негізділікті алу үшін (Вп = 2,4) СаО болуы қажет 

МСаО = (ЅіО2 + Р2О5) Вп = (2,0266 + 1,9284)* 2,4 = 9,492 кг 
Шихта материалдарымен 2,7694 кг енгізіледі, сондықтан әк қоспасы кальций 
тотығын енгізу керек 

М / 
CaO = 9,4920-2,7694 = 6,7226 кг. 

Әктің ағу қабілетін формула бойынша анықтаймыз: 

 

Содан кейін берілген негіздегі қожды бағыттау үшін әк шығыны 

 

Шығатын газдармен шығындарды (8%) және сіңу дәрежесін (80%) ескере 
отырып, әк шығыны 

 

Әк шығыны 11,0864-7,9822 = 3,1042 
Оның ішінде CO2 және H2O жоқ 

 

 
Бірінші кезеңдегі қождағы темір тотықтарының құрамын анықтау 

 
Оттекті-Конвертерлік процесс қождарындағы Feo және Fe2O3 темір 

тотықтарының құрамы негізінен металдағы көміртектің құрамымен, үрлеу 
режимімен (фурманың ванна бетінен орналасу биіктігімен, фурма үлгісімен, 
үрлеу шығынымен және оның қысымымен және т.б.) анықталады. 
Тазартудың салыстырмалы түрде тұрақты жағдайында аралық және соңғы 
қождардағы темір оксидтерінің құрамын келесі эмпирикалық теңдеуді 
қолдана отырып, металдағы көміртегі мен қождардың негізділігіне сүйене 
отырып анықтауға болады: 
 

(FeO) = 4 Вп + (0,3/[С]) + 3,9 
 

мұндағы (FeO) - қождағы темір тотықтарының орташа мөлшерлі 
құрамы, (%); 

Бірінші немесе екінші кезең соңындағы қож Вп - негізділігі;  
[C] - балқытудың сол сәттеріндегі көміртектің концентрациясы, % 

54,2
100

8,505  44,0
100

8,85  325,0
100

5,65 

0033,0
100

311,0  0748,0
100
6811,0 

./8422,04,2
100

2,2
100

5,89)
100

(
100

2 извкгСаОВпSiOСаОФ извизв
изв 

кг
Ф
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изв
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)80100(8100
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9605,2
100

83,0
100

8,31042,31042,3 





 

  

Қарастырылған мысалда VP = 2,4 
[C]= 3,272 - (3,272 • 0,85) = 3,272 - 2,7812 = 0,491 кг (%) 
Сондықтан: 
(FeO) = 4 •  2,4 + (0,3/0,491) + 3,9 = 14,11 
Үрлеу режиміне, қождың негізділігіне және металдағы көміртектің 

құрамына байланысты (%Feo) B қожына қатынасы әдетте 1,5 -3,0 (көбінесе 
1,8-2,5), яғни (FeO)=(1,5+3) (Fe2O3) аралығында болады. 

Баланстық теңдеуді негізге ала отырып, темірдің Fе2О3 - FеО жалпы 
мөшерін аламыз: 

(FeO)+(144/160)(Fe2O3)=( ∑FeO) 
(1,5+3,0)(Fe2O3)+0,9(Fe2O3) =(∑FeO) 

мұндағы: 
(Fe2O3) =(ΣFeO)/ (1,5+3)+0,9) 

 
(FeO)/(Fe2O3) =2,2 

алатынымыз: 
(Fe2O3) =14,11/2,2+0,9=4,55% 

(FeO)=2,2• 4,55=10,01% 
 

І кезеңдегі қождың болжамды мөлшері мен құрамын анықтау 
 
Конвертерде түзілетін қождың мөлшері теңдеу бойынша анықталады:                             

 

 

ХОК-темір оксидтерінсіз барлық қож түзетін оксидтердің саны, кесте.6;  
FeO, Fe2O3-темір оксидтерінің мөлшері.  
Кестеде.6 бірінші кезеңдегі қождың негізгі компоненттерінің тепе-теңдігі 
келтірілген, кестеден қож түзушілердің жалпы салмағы (темір оксидтерінсіз): 
17,5507 - 1,0517 - 0,5503 = 15,9487 кг 
Бірінші кезеңде пайда болған қождың шамамен алынған мөлшері:              

 

 
Бірінші кезеңдегі қождың құрамы келесідей болды:  
             CaO ЅіО2 МпО Р2О5 MgO Аl2О3 
кг 9,9134     2,2022      0,8406          1,9284      0,4719     0,2331 
%        53,11       11,80         4,50             10,33         2,53          1,25 
 
                       CaF2          S            FeO          Fe2О3          ∑ 
кг                   0,324     0,0351   1,8685     0,8493        18,6665 
%                   1,73          0,19     10,01         4,55         100,000 
основность қож 

где
OFeFeO

ММ ок
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/)()/(100
100
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қабылданған (рұқсат етілген ауытқу ±0,05) сәйкес келді. 
 

Балқытудың бірінші кезеңінің соңында металдың құрамын нақтылау 
1. Балқыту кезеңінің I соңында металдағы көміртегі мен кремнийдің 

мөлшері бұрын айтылған. 
2. Марганец мазмұны. Металдағы марганецтің қалдық құрамын 

тазартудың І кезеңінің соңына қарай қож-металл жүйесінде марганецтің 
таралуындағы тепе-теңдікке жақындау болжамынан анықтауға болады. 

Карбер және Олсен бойынша тепе-теңдік константасы: 
 

 
 
мұндағы T-балқытудың І кезеңінің соңындағы металдың 

температурасы.  
Бірінші кезеңнің соңындағы температура үшін(1550-1580°c) 

марганецтің тепе-теңдік константасы KMP=2,27(15500 температурада) 
 

Сонда  

 және (MnO) = 22.72  
Металл мен қож арасындағы марганецтің таралуының баланстық 

теңдеуі: 

 

- барлық шикіқұраммен енгізілген марганецтің мөлшері, кг;  
-І кезеңнің соңында металдағы марганец құрамы;  
- 92,0 кг тең қабылданған I кезеңдегі сұйық металдың шығымы;  

-І кезеңнің соңындағы қождың мөлшері 18,6665 кг-ға тең; 
- I кезеңнің соңында Қождағы МпО құрамы,%. 

 
Марганец қосылады (Мпш):  
металл шихтамен    0,7270 кг (см. табл. 5.3)  
миксер қожы       0,0200(55/71) = 0,0155 кг  
қалған қожбен   
алдыңғы балқыту     0,210 (55/71) = 0,1627 кг 
∑Mpsh = 0,9052 кг 
 

4,2
33,1080,11

11,53



п

026,36234
)]([

)(


TFeOМn
МпОLgKМП

72,2201,1027,2)(
][
)(

 FeOК
Мп
МпО

Мп

  Mn

 
 гдеММпОММпМп шлмет

ших ,
100

71/55)(][ 1111

 шихМп

 1Mn
метM 1

шлМ 1

 1MnO



239  

 т. е 

қабылданған (рұқсат етілген ауытқу ±0,05) сәйкес келді. 
 

Балқытудың бірінші кезеңінің соңында металдың құрамын нақтылау 
1. Балқыту кезеңінің I соңында металдағы көміртегі мен кремнийдің 

мөлшері бұрын айтылған. 
2. Марганец мазмұны. Металдағы марганецтің қалдық құрамын 

тазартудың І кезеңінің соңына қарай қож-металл жүйесінде марганецтің 
таралуындағы тепе-теңдікке жақындау болжамынан анықтауға болады. 

Карбер және Олсен бойынша тепе-теңдік константасы: 
 

 
 
мұндағы T-балқытудың І кезеңінің соңындағы металдың 

температурасы.  
Бірінші кезеңнің соңындағы температура үшін(1550-1580°c) 

марганецтің тепе-теңдік константасы KMP=2,27(15500 температурада) 
 

Сонда  

 және (MnO) = 22.72  
Металл мен қож арасындағы марганецтің таралуының баланстық 

теңдеуі: 

 

- барлық шикіқұраммен енгізілген марганецтің мөлшері, кг;  
-І кезеңнің соңында металдағы марганец құрамы;  
- 92,0 кг тең қабылданған I кезеңдегі сұйық металдың шығымы;  

-І кезеңнің соңындағы қождың мөлшері 18,6665 кг-ға тең; 
- I кезеңнің соңында Қождағы МпО құрамы,%. 

 
Марганец қосылады (Мпш):  
металл шихтамен    0,7270 кг (см. табл. 5.3)  
миксер қожы       0,0200(55/71) = 0,0155 кг  
қалған қожбен   
алдыңғы балқыту     0,210 (55/71) = 0,1627 кг 
∑Mpsh = 0,9052 кг 
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Кесте 5.6 - I кезеңдегі қождың мөлшерін анықтау 
 

 
 

 

Көздері 
Кг 

саны 
Қож түсті 

СаО SiO2 MnO P2O5 MgO Al2O3 CaF2 S FeO Fe2O3 ∑ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Металл шихтасы - - 
   

- - - 0,020 0,8193 0,3002 3,4114 
Қаптама 0,2 0,0116 0,0076 - - 0,1708 0,003 - - 0,001 0,0028 0,1968 
Плавикті шпат 0,4 0,0304 0,018 - - - 0,0036 0,324  - - 0,376 
Миксер қожы 0,624 0,1841 0,2926 0,02 0,0162 0,0412 0,0393 - 0,0025 0,0225 0,0056 0,624 
Скраптың ластануы 0,11 0,0033 0,0748 - - 0,0022 0,0264 - - - 0,0033 0,11 
Скалина скрапа 0,22 - - - - - - - - 0,0682 0,1518 0,22 
Қол. Қож. Балқыту 5 2,54 0,44 0,21 0,325 0,13 0,065 - 0,007 0,96 0,323 5 
Әк 7,9822 7,1441 0,1756 - - 0,1277 0,0958 - 0,0056 - 0,0638 7,6126 

Жиыны  9,9134 2,2022 0,8406 1,9284 0,4719 0,2331 0,324 0,0351 1,0517 0,5503 17,5507 

1936,1
28
60557,0





6106,0
55
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Белгілі шамаларды баланстық теңдеуге алмастыра отырып, біз аламыз 

 

 
Фосфор мөлшері.  
Бірінші кезеңнің металындағы [P] фосфордың қалдық құрамы металл мен 
қож арасындағы фосфордың таралуының баланстық теңдеуінен де 

анықталады:  

қайдан: 

 

∑РШШ-барлық шихта материалдары енгізетін фосфор мөлшері, кг;  
Lp-I кезеңдегі фосфордың таралу коэффициенті (бұрын қабылданған 85) 
Фосфор енгізіледі (∑Т.):  
металл шихтамен                        0,78 кг     кестені қараңыз.3 
миксер қожы             0,0162 * (62/142) = 0,007 кг    кестені қараңыз.6 
соңғы қож                 0,325 * (62/142) = 0,142 кг    кестені қараңыз.6 
      ∑Жж = 0,929 кг 

сонда  

 
Күкірт құрамы. 
Бірінші кезеңдегі металдағы күкірт мөлшері. 
 

 

∑s - барлық шихта материалдары енгізетін күкірт мөлшері 
LS-бірінші кезеңдегі бөлу коэффициенті (бұрын қабылданған  
LS  = 4)  
Күкірт енгізіледі (∑m): 
металл шихтасы       0,048 кг 
миксер қожымен       0,0025 кг 
соңғы қожбен алдыңғы балқыту    0,0070 кг 
известью                                                     0,0056 кг 
                 ∑Ѕш = 0,0631 кг 
Шартты түрде, шихта материалдарымен енгізілген барлық күкірт тек металл 
және қож фазалары арасында бөлінеді, өйткені LD процесінде күкіртті газ 
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Белгілі шамаларды баланстық теңдеуге алмастыра отырып, біз аламыз 

 

 
Фосфор мөлшері.  
Бірінші кезеңнің металындағы [P] фосфордың қалдық құрамы металл мен 
қож арасындағы фосфордың таралуының баланстық теңдеуінен де 

анықталады:  

қайдан: 

 

∑РШШ-барлық шихта материалдары енгізетін фосфор мөлшері, кг;  
Lp-I кезеңдегі фосфордың таралу коэффициенті (бұрын қабылданған 85) 
Фосфор енгізіледі (∑Т.):  
металл шихтамен                        0,78 кг     кестені қараңыз.3 
миксер қожы             0,0162 * (62/142) = 0,007 кг    кестені қараңыз.6 
соңғы қож                 0,325 * (62/142) = 0,142 кг    кестені қараңыз.6 
      ∑Жж = 0,929 кг 

сонда  

 
Күкірт құрамы. 
Бірінші кезеңдегі металдағы күкірт мөлшері. 
 

 

∑s - барлық шихта материалдары енгізетін күкірт мөлшері 
LS-бірінші кезеңдегі бөлу коэффициенті (бұрын қабылданған  
LS  = 4)  
Күкірт енгізіледі (∑m): 
металл шихтасы       0,048 кг 
миксер қожымен       0,0025 кг 
соңғы қожбен алдыңғы балқыту    0,0070 кг 
известью                                                     0,0056 кг 
                 ∑Ѕш = 0,0631 кг 
Шартты түрде, шихта материалдарымен енгізілген барлық күкірт тек металл 
және қож фазалары арасында бөлінеді, өйткені LD процесінде күкіртті газ 
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фазасына шығару салыстырмалы түрде нашар дамыған (шихта күкіртінің 
жалпы мөлшерінің 2-4%).) 

сонда    

 
5.7-кесте - І кезеңнің соңында металдың нақтыланған химиялық құрамы, % 

С Si Mn P S 
0.533 Сл. 0,21 0,118 0,038 

 
Металдағы көміртегі концентрациясы келесідей алынады:  

 

мұндағы  3,272-металошихтадағы көміртектің орташа құрамы; кг;  
0,85-І кезеңде тотыққан көміртектің үлесі;  
92-I кезеңдегі сұйық металдың қабылданған шығысы. 
 

І кезең қожының мөлшері мен құрамын нақтылау 
 

I кезеңде металдан қоспалар алынып тасталады, кг 
С   3,272 - 0,533 92: 100  = 2.782 
Si                                                       = 0,557 
Mn             0,727 - 0,210  ·   0,92      = 0,534 
Р   0,780 - 0,118 · 0,92  = 0,671 
S                0.048 - 0,038  ·   0,92      = 0,013 
Угар             = 4,556 = ∑∆Мприм 
 
Оттегінің шығынын және алынған оксидтердің массасын анықтау 5.8-кестеде 
келтірілген. 
Кесте 5.8 - Оттегінің мөлшерін және түзілген оксидтердің массасын анықтау. 

 
Тотықтырғыш 

Элемент 

 
Қоспалар 

тотығады, кг 

 
Оттегі шығыны, 

Кг 

 
Тотықтың 

салмағы, кг 
  2,503·16/12=3,3373 5,8403 

CCO2  0,278·32/12=0,7413 1,0193 

SiSiO2 0,557 0,557·32/28=0,6366 1,1936 
MnMnO 0,534 0,534·16/55=0,1553 0,6893 

PP2O5 0,671 0,671·80/62=0,8658 1,5368 
Жиыны: 4,543 5,7363 10,28 

 
Күйдірілген көміртектің 88-92% - ы СО-ға дейін және 12-8% - ы СО2-ге дейін 
тотығады. 
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Тазартудың бірінші кезеңінің соңында металдың құрамы туралы алынған 
мәліметтер кестеде балқыту кезіндегі қождың құрамы мен мөлшерін 
анықтауға мүмкіндік береді.6 кестеден жаңа деректерді енгізу арқылы.5.8. 
Мпо бойынша, Р2О5 және S. Сондықтан темір оксидтерінсіз қож түзетін жаңа 
сома (тебл.6,8).                                    
ХОК =15,9487 - (0,6106 + 1,5872 +0,02) +(0,6893 + 1,5368+ 0,013) =15,97 кг 
Содан кейін бірінші кезеңнің соңында қождың нақтыланған мөлшері: 

 

Негізінде табл.6 аралық қождың нақтыланған құрамы: 
                      CaO          SiО2             МnО             Р2О5                   MgO             Аl2О3 
кг            9,9134    2,2022           0,9193           1,878          0,4719          0,2331 
%                  53,04       11,78             4,92             10,05             2,52             1,25 
 
                      CaF2              S               FeO         Fe2О3                         Σ 
кг 0,324 0,0281 1,871 0,8505 18,6915 
%                  1,73         0,15            10,01          4,55          100,000 
 
Қождағы МпО мөлшерін анықтау мысалы. 
 6,8 кестелерді қараңыз 
0,8406 - 0,6106 + 0,6893 = 0,9193 кг 
Сол сияқты (P2O5): 
1,9284-1,5872+1,5368 = 1,878 кг 
 және (S ): 
0,0351-0,02+0,013 = 0,0281 кг 
Қождың құрамы нақтыланғаннан кейін оның негізділігі 

 

яғни, берілген (±0,05 ауытқуға жол беріледі) 
Бөлу коэффициенттері: 

марганец      

фосфор        

күкірт            

 
Қождағы темір тотықтарының балансы 

 
6-кестеден шихта материалдарымен темір тотықтары енгізіледі 

FeO-1,0517 кг 
Fе2O3 - 0,5503 кг, 

 қожды қалыптастыру үшін сізге осы оксидтер қажет  

кгМ уточ
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Тазартудың бірінші кезеңінің соңында металдың құрамы туралы алынған 
мәліметтер кестеде балқыту кезіндегі қождың құрамы мен мөлшерін 
анықтауға мүмкіндік береді.6 кестеден жаңа деректерді енгізу арқылы.5.8. 
Мпо бойынша, Р2О5 және S. Сондықтан темір оксидтерінсіз қож түзетін жаңа 
сома (тебл.6,8).                                    
ХОК =15,9487 - (0,6106 + 1,5872 +0,02) +(0,6893 + 1,5368+ 0,013) =15,97 кг 
Содан кейін бірінші кезеңнің соңында қождың нақтыланған мөлшері: 

 

Негізінде табл.6 аралық қождың нақтыланған құрамы: 
                      CaO          SiО2             МnО             Р2О5                   MgO             Аl2О3 
кг            9,9134    2,2022           0,9193           1,878          0,4719          0,2331 
%                  53,04       11,78             4,92             10,05             2,52             1,25 
 
                      CaF2              S               FeO         Fe2О3                         Σ 
кг 0,324 0,0281 1,871 0,8505 18,6915 
%                  1,73         0,15            10,01          4,55          100,000 
 
Қождағы МпО мөлшерін анықтау мысалы. 
 6,8 кестелерді қараңыз 
0,8406 - 0,6106 + 0,6893 = 0,9193 кг 
Сол сияқты (P2O5): 
1,9284-1,5872+1,5368 = 1,878 кг 
 және (S ): 
0,0351-0,02+0,013 = 0,0281 кг 
Қождың құрамы нақтыланғаннан кейін оның негізділігі 

 

яғни, берілген (±0,05 ауытқуға жол беріледі) 
Бөлу коэффициенттері: 

марганец      

фосфор        

күкірт            

 
Қождағы темір тотықтарының балансы 

 
6-кестеден шихта материалдарымен темір тотықтары енгізіледі 

FeO-1,0517 кг 
Fе2O3 - 0,5503 кг, 

 қожды қалыптастыру үшін сізге осы оксидтер қажет  
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FeO-1,8710 кг 
Fе2О3 - 0,8505 кг 

Тотықтардың жетіспейтін мөлшері темір темір ваннасының тотығуымен 
толтырылады. 
Темір тотыққан кезде тотықтар түзіледі 
Feo - 1,8710-1,0517 = 0,8193 кг 
Fе2O3  -  0,8505 - 0,5503 = 0,3002 кг 
Ол үшін msh

lfe темір тотығуы керек 
Msh

lfe = 0,8193 (56/72) + 0,3002 (112/160)= 0,6372 + 0,2101= 0,8474 кг 
және оттегі қажет 
(0,8193 -0,6372) + (0,3002 -0,2101)=0,1821+0,0901 =0,2722 кг 
 
Fe2O3 түріндегі түтінмен Темірдің жоғалуы (Мпыль) 
Оттегінің металмен кездесетін жерінде өте жоғары температураның пайда 
болуына байланысты Темірдің едәуір мөлшері буланып кетеді, ол Конвертер 
қуысында тотығады, негізінен Fe2O3-ке дейін түтін газдарымен шаң түрінде 
алынып, сұйық металдың шығуын азайтады. Шаң түріндегі Темірдің 
жоғалуы көп ағынды фурмаларды қолдану кезінде пайда болады. 
Мпыли = 0,6-1,3% металл үйіндісінің салмағы (кесте.4).  
Булану кезінде Темірдің жоғалуының бірінші кезеңінде біз 0,6 кг аламыз. Бұл 
жағдайда оттегі жұмсалады 

 

Fe2O3(түтін) 0,6 +0,2571=0,8571 кг түзіледі 
 

Техникалық оттегі шығынын есептеу 
 

 

мұндағы Мдутья-100 кг металлошихтаға қажетті үрлемелі оттегі мөлшері, кг; 
Мршо

- металошихта, сондай-ақ қожға айналған және үрлеу аймағында 
буланған темір қоспаларын тотықтыруға жіберілген оттегінің мөлшері, кг; 
Мприх

О -шихта материалдарымен және шегендеудің шығындалатын 
бөлігімен енгізілген оттегінің мөлшері, кг; 
к-ваннада үрленетін оттегінің сіңу дәрежесі,%; (әдетте 96-98%)үрлеу арқылы 
енгізілетін оттегінің жалпы санынан ); 
п-үрлеудегі оттегінің мөлшері, % (96-99,8 аралығында ауытқиды%) 

 

мұндағы МО вост-шихта мен қаптаманың темір тотықтарын қалпына келтіру 
кезінде бөлінген оттегінің мөлшері (біздің жағдайда МО

вост = 0).  
Mo

vl-зарядтың ылғалымен енгізілген оттегінің мөлшері (H2O диссоциациясы 
кезінде),кг. 
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Ылғал шихтамен енгізіледі, кг  
әк 11,0864 (0,83 / 100)=0,092 
Шихта (әк) енгізген ылғалдың 30% қоспалардың тотығуына қатысады, содан 
кейін 

 

Осылайша, алынған мәндерді алмастыру 
МО

расх және М және К =96% , ал п = 99,5%, 
түпкілікті иеміз: 

 

мұндағы 32 және 28 сәйкесінше оттегі мен азоттың молекулалық салмағы; 
22,4 - газ молекуласының бір килограмының көлемі, м3. 
 

I кезеңде конвертерден шығатын газдардың мөлшері мен құрамын 
есептеу 

Газдардың мөлшері мен құрамы 5.9-кестеде анықталған.  
 
5.9-кесте – І балқыту кезеңінің газдарының саны мен құрамы 

Көздері CO2 СО Н2О Н2 О2 N2 ∑ 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Металл 
шихтасы 

1,0193 5,8403 - - - - 6,8596 

Қаптама  - - - - - 0,0032 

Плавикті шпат  - - - - - 0,0240 

Әк  - 11,0864· 
·0,83/100· 
·70/100= 
=0,0644 

11,0864· 
·0,83/100

· 
·30/100= 
=0,0031 

- - 0,4888 

Техникалық 
оттегі 

- - - - 0,26 0,0327 0,2927 

Жиыны 
кг 
м3 

 
1,4678 
0,7472 

 
5,8403 
4,6722 

 
0,0644 
0,0801 

 
0,0031 
0,0347 

 
0,26 

0,1826 

 
0,0327 
0,0262 

 
7,6683 
5,743 

 көлемі 
бойынша %  

13,01 81,35 1,3947 0,604 3,17 0,46 100,00 
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Ылғал шихтамен енгізіледі, кг  
әк 11,0864 (0,83 / 100)=0,092 
Шихта (әк) енгізген ылғалдың 30% қоспалардың тотығуына қатысады, содан 
кейін 

 

Осылайша, алынған мәндерді алмастыру 
МО

расх және М және К =96% , ал п = 99,5%, 
түпкілікті иеміз: 

 

мұндағы 32 және 28 сәйкесінше оттегі мен азоттың молекулалық салмағы; 
22,4 - газ молекуласының бір килограмының көлемі, м3. 
 

I кезеңде конвертерден шығатын газдардың мөлшері мен құрамын 
есептеу 

Газдардың мөлшері мен құрамы 5.9-кестеде анықталған.  
 
5.9-кесте – І балқыту кезеңінің газдарының саны мен құрамы 

Көздері CO2 СО Н2О Н2 О2 N2 ∑ 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Металл 
шихтасы 

1,0193 5,8403 - - - - 6,8596 

Қаптама  - - - - - 0,0032 

Плавикті шпат  - - - - - 0,0240 

Әк  - 11,0864· 
·0,83/100· 
·70/100= 
=0,0644 

11,0864· 
·0,83/100

· 
·30/100= 
=0,0031 

- - 0,4888 

Техникалық 
оттегі 

- - - - 0,26 0,0327 0,2927 

Жиыны 
кг 
м3 

 
1,4678 
0,7472 

 
5,8403 
4,6722 

 
0,0644 
0,0801 

 
0,0031 
0,0347 

 
0,26 

0,1826 

 
0,0327 
0,0262 

 
7,6683 
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 көлемі 
бойынша %  

13,01 81,35 1,3947 0,604 3,17 0,46 100,00 
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Бірінші кезеңдегі сұйық металдың шығуын анықтау 
 Балқытудың бірінші кезеңінің соңында сұйық металдың нақтыланған 
шығымы формула бойынша анықталады: 

 
мұнда 100-өлшенген металл шихтаның мөлшері, кг;  

 - Қоспалардың күюі, кг =  4,557 кг 
ММ. мл-конвертерге түсетін миксерлік қождың мөлшері, кг; 
Есептеуде ММ. мл = 0,624 кг (4 кестені қараңыз) 
Мзагр-Болат қырғыштың ластануы, кг; 
Мзагр = 0,11 кг (4-кестені қараңыз)  
ХОК-Болат қырғыштың тотығуы, кг  
ХОК = 0,22 (4-кестені қараңыз) 

- темір тотықтары түріндегі қождағы Темірдің жоғалуы, кг;  
= 0,8474  

Fe2O3 түрінде шығатын газдармен Темірдің Мпыли-жоғалуы, кг 
Мпыли = 0,6 кг (4-кестені қараңыз)  
Мвыбр-шығарындыларымен Темірдің жоғалуы, кг 
Мвыбр = 0,7 кг (4-кестені қараңыз) 
Мкор-металл патшалары түріндегі қождағы Темірдің жоғалуы, кг  
Мкор = 0,5 кг (4-кестені қараңыз) 

- барлық шихта материалдары қосылған темір тотықтарынан 
азайтылған темір мөлшері. 

 
Осылайша 

 
 

Балқыту кезеңінің I материалдық балансы. 
Түскені, кг Алынған, кг 

Шойын 77,3760 Металл 91.8416 
Скрапа 21,6700 Қож 18,1615 
Миксер қожы 0,6240 Газдар 7,6683 
Қалған қож 5,0000 Fe2O3                                                                   0,8571 
0,2000 қаптамалар Шығарындылармен шығындар 

0,7000 
Плавик шпаты 0,4000 Патшалар 0,5000 
Скраптың ластануы 0,1100 Қождармен және газдармен 

хабарлау шығындары 2,9605 
Скрап шкаласы 0,2200 Барлығы 123.219 

Қалдық = 0,0012 немесе =
 

Әк 11.0864 
Техникалық оттегі 6,5338 

Барлығы 123.2202 
 
Қалдық 0,05% - дан аспауы керек. 
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Балқытудың бірінші кезеңі қожды жүктеумен аяқталады, бұл фосфор 
мөлшері аз болатты алу қажеттілігіне және екінші кезеңде Қожбен металл 
шығынын азайтуға байланысты. Қожды, әсіресе құрамында көміртегі аз 
болатты балқыту кезінде (0,10+0,15% - дан кем) барынша толық түсіру 
қажет. 

Жүктегеннен кейін бірінші кезеңдегі қождың 15-20% - ы конвертерде 
қалады деп санаймыз, яғни.  

18.6915 (15/100)=2.8037 қабылдаймыз .  
 

II балқыту кезеңі 
 

Металдағы қоспалардың қалдық құрамын анықтау 
 

Көміртегі мөлшері. 
Үрлеудің соңында металдағы көміртектің құрамы [C]к Болаттың 

балқытылатын маркасының құрамына қарай қабылданады. Болаттың 
берілген маркасындағы марганец мөлшері неғұрлым жоғары болса, үрлеу 
соңында көміртегі мөлшері дайын болаттағы көміртегі мөлшерінің төменгі 
шегіне жақын болуы керек. Бұл болатты дезоксидтеу кезінде 
ферромарганецтің көп тұтынылуына және оның арқасында металдағы 
көміртегі мөлшерінің жоғарылауына байланысты.  

Осы есептеуде [C]к 0,06% тең деп қабылдаймыз. 
 
 Марганец мазмұны.  
Үрлеудің соңында металдағы марганецтің қалдық концентрациясы 

тепе-теңдік константасының мәні бойынша анықталады; 

 

Шығарылғанға дейін металдың температурасы әдетте: 1610-1620°C.  
TB = I6I0°c қабылдау 

 

Қождағы темір оксидтерінің құрамын эмпирикалық теңдеуді қолдана 
отырып, қождың негізділігі мен металдағы көміртегі концентрациясын (Vk = 
3,6) анықтаймыз. 
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Балқытудың бірінші кезеңі қожды жүктеумен аяқталады, бұл фосфор 
мөлшері аз болатты алу қажеттілігіне және екінші кезеңде Қожбен металл 
шығынын азайтуға байланысты. Қожды, әсіресе құрамында көміртегі аз 
болатты балқыту кезінде (0,10+0,15% - дан кем) барынша толық түсіру 
қажет. 

Жүктегеннен кейін бірінші кезеңдегі қождың 15-20% - ы конвертерде 
қалады деп санаймыз, яғни.  

18.6915 (15/100)=2.8037 қабылдаймыз .  
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Металдағы қоспалардың қалдық құрамын анықтау 
 

Көміртегі мөлшері. 
Үрлеудің соңында металдағы көміртектің құрамы [C]к Болаттың 

балқытылатын маркасының құрамына қарай қабылданады. Болаттың 
берілген маркасындағы марганец мөлшері неғұрлым жоғары болса, үрлеу 
соңында көміртегі мөлшері дайын болаттағы көміртегі мөлшерінің төменгі 
шегіне жақын болуы керек. Бұл болатты дезоксидтеу кезінде 
ферромарганецтің көп тұтынылуына және оның арқасында металдағы 
көміртегі мөлшерінің жоғарылауына байланысты.  

Осы есептеуде [C]к 0,06% тең деп қабылдаймыз. 
 
 Марганец мазмұны.  
Үрлеудің соңында металдағы марганецтің қалдық концентрациясы 

тепе-теңдік константасының мәні бойынша анықталады; 

 

Шығарылғанға дейін металдың температурасы әдетте: 1610-1620°C.  
TB = I6I0°c қабылдау 

 

Қождағы темір оксидтерінің құрамын эмпирикалық теңдеуді қолдана 
отырып, қождың негізділігі мен металдағы көміртегі концентрациясын (Vk = 
3,6) анықтаймыз. 

 

Сол кезде  

кгМ ост
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Соңғы қождағы MnO құрамы 3,0-6,0% аралығында ауытқиды. 
Металдағы марганецтің қалдық концентрациясы (MnO) = 5,0 

 

 
Фосфор мөлшері. 
Металдағы фосфордың концентрациясы фосфордың з00 бөлу коэффициентін 
алу жағдайынан (250-350 аралығында) және соңғы қождағы Р2О5 құрамынан 
4,5% (2,5-7,0 аралығында) анықталады. 

[P]=4,5 / 300 = 0, 0I5% 
Күкірт құрамы. 
Ескере отырып,  Ls = 4÷8 және (S) = 0,12 ÷ 0,15 % 
біз [S] = 0,125/4,5=0,028% ≈ 0,030%  
 

II кезеңнің басында металл ваннаның құрамы  
келесі болады, кг. 

С               3,272 - 2,782 = 0,49 
Mn     0,727 - 0,534 = 0,193 
P        0,78- 0,671 = 0,109 
S     0,048 – 0.013 = 0,035 
Бірінші кезеңдегідей, металды күкіртсіздендіру негізінен қождың есебінен 
жүзеге асырылады, яғни күкірттің газ фазасына көшуін (шикіқұрамдағы 
күкірттің жалпы мөлшерінің 2-4%) назардан тыс қалдырмаймыз. 
90% Болат шыққан кезде жойылған қоспалардың мөлшері, кг құрайды 
С       0,49 - 0,06(90/100) = 0,49 - 0,054 = 0,436 
Mn  0,193 - 0,07 • 0,90 = 0.193 - 0,063 = 0,13 
P  0,109 - 0,015 • 0,90 = 0,109 - 0,0135 = 0,0955 
S  0,035 – 0,030•0,90 = 0,035 – 0,027 = 0,008 
Барлығы: 0,6695 

 
Әк шығынын анықтау 

Әк шығынын есептеу бірінші кезеңдегі сияқты, қождың негізділігінің 
берілген мәні бойынша да жасалады. Барлық материалдармен (әктен басқа) 
енгізілетін СаО, SiO2 және Р2О5 саны 5.10-кестеде келтірілген. 
Вк = 3,6 Кезінде  

МСаО = (SiО2 + Р2О5)Вк  = (0,3617 + 0,5202) 3,6 = 3,1748 кг 
әк есебінен СаО енгізіледі 

М/
СаО = 3,1748 – 1,6046 =1,57 кг 

 
Берілген негіздегі қожды бағыттау үшін әк шығыны: 

%00,18300,6)(

%,00,6
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Кесте 5.10 - Енгізілген СаО, SiO2 және Р2О5 мөлшері. 

 
Көздері 

Материалдардың 
шығыны, кг 

(кесте) 4) 

Енгізу, кг 
СаО SiO2 P2O5 

Металл 
шихтасы 

0,0955 - -  

Қаптама 0,1   - 

Плавикті 
шпат 

0,1    

І кезеңнің 
қож 

3    

жиыны  1,6046 0,3617 0,5202 
Бірінші кезеңдегі шығындармен, балқытудың екінші кезеңіндегі әк шығыны: 

 

Әк шығатын газдармен бірге шығарылады және қожда қолданылмайды 
2,5892-1,8642 = 0,725 кг 

немесе СО2 және Н2О жоқ 
0,725 - 0,725 ((3,8/100) +(0,83/100)) = 0,69 кг 

 
Екінші кезеңдегі қождың мөлшері мен құрамын анықтау 

Екінші кезеңдегі қождың мөлшері мен құрамын есептеу кестеде келтірілген. 
5.11. 
Темір оксидтерінсіз қож түзетіндердің барлығы  
5,3647 - 0,3008 - 0,1528 = 4,9111 кг, 
бұл 100 - (18 + 6) = 76 %,  
содан кейін екінші балқыту кезеңіндегі қождың массасы 
4.9111: 76 • 100 = 6.462 кг 

Қождағы темір оксидтерінің балансы. 
Екінші тазарту кезеңіндегі қождағы темір оксидтерінің балансы кестеде 
келтірілген.5.12. 
Кесте 5.12-периодтағы темір тотықтарының балансы (кестені қараңыз.5.11) 

Көздері FeO Fe2O3 
Футровка 0,0005 0,0014 
І кезеңнің қож 0,3003 0,1365 
Әк - 0,0149 
Жиыны 0,3008 0,1528 
Қожда бар 1,1632 0,3877 
Тотықтар Темірдің тотығуына байланысты 
түзіледі 

0,8624 0,2349 

кг
Ф
ММ

изв

СаО
изв 8642,1

8422,0
57,1



2187,0
62

1420955,0 

0058,0
100

8,51,0  0038,0
100

8,31,0 

0076,0
100

6,71,0  0045,0
100

5,41,0 

5912,1
100

04,533  3534,0
100

78,113  3015,0
100

05,103 

  кгМизв 5892,2100
801008100

8642,1
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Кесте 5.10 - Енгізілген СаО, SiO2 және Р2О5 мөлшері. 

 
Көздері 

Материалдардың 
шығыны, кг 

(кесте) 4) 

Енгізу, кг 
СаО SiO2 P2O5 

Металл 
шихтасы 

0,0955 - -  

Қаптама 0,1   - 

Плавикті 
шпат 

0,1    

І кезеңнің 
қож 

3    

жиыны  1,6046 0,3617 0,5202 
Бірінші кезеңдегі шығындармен, балқытудың екінші кезеңіндегі әк шығыны: 

 

Әк шығатын газдармен бірге шығарылады және қожда қолданылмайды 
2,5892-1,8642 = 0,725 кг 

немесе СО2 және Н2О жоқ 
0,725 - 0,725 ((3,8/100) +(0,83/100)) = 0,69 кг 

 
Екінші кезеңдегі қождың мөлшері мен құрамын анықтау 

Екінші кезеңдегі қождың мөлшері мен құрамын есептеу кестеде келтірілген. 
5.11. 
Темір оксидтерінсіз қож түзетіндердің барлығы  
5,3647 - 0,3008 - 0,1528 = 4,9111 кг, 
бұл 100 - (18 + 6) = 76 %,  
содан кейін екінші балқыту кезеңіндегі қождың массасы 
4.9111: 76 • 100 = 6.462 кг 

Қождағы темір оксидтерінің балансы. 
Екінші тазарту кезеңіндегі қождағы темір оксидтерінің балансы кестеде 
келтірілген.5.12. 
Кесте 5.12-периодтағы темір тотықтарының балансы (кестені қараңыз.5.11) 

Көздері FeO Fe2O3 
Футровка 0,0005 0,0014 
І кезеңнің қож 0,3003 0,1365 
Әк - 0,0149 
Жиыны 0,3008 0,1528 
Қожда бар 1,1632 0,3877 
Тотықтар Темірдің тотығуына байланысты 
түзіледі 

0,8624 0,2349 

кг
Ф
ММ

изв

СаО
изв 8642,1

8422,0
57,1



2187,0
62

1420955,0 

0058,0
100

8,51,0  0038,0
100

8,31,0 

0076,0
100

6,71,0  0045,0
100

5,41,0 

5912,1
100

04,533  3534,0
100

78,113  3015,0
100

05,103 

  кгМизв 5892,2100
801008100

8642,1





  

5.11-кесте – ІІ балқыту кезеңіндегі қож құрамы мен мөлшерін анықтау 

Көздері Кг 
саны 

Түскені, кг 

СаО SiO2 MnO P2O5 MgO Al2O3 CaF2 S FeO Fe2O3 ∑ 
Металл 
шихтасы 

 
0,13 

   

 

 

 

    
0,008 

   
0,3945 

Қаптама 0,1 0,0058 0,0038   0,0854 0,0015   0,0005 0,0014 0,0984 
Плавикті шпат   

0,1 
 

0,0076 
 

0,0045 
    

0,0009 
 

0,0810 
    

0,0940 
І кезеңнің қож  

3,0 
 

1,5912 
 

0,3534 
 

0,1476 
 

0,3015 
 

0,0756 
 

0,0375 
 

0,0519 
 

0,0045 
 

0,3003 
 

0,1365 
 

3,0000 
Әк 1,8642 1,6684 0,041   0,0298 0,0224  0,0013  0,0149 1,7778 

Барлығы, кг: 3,273 0,4027 0,3154 0,5202 0,1908 0,0623 0,1329 0,0138 0,3008 0,1528 5,3647 
Екінші кезеңдегі қож, 

кг 
% 

 
3,273 
50,65 

 
0,4027 
6,23 

 
0,3154 
4,88 

 
0,5202 
8,05 

 
0,1908 
2,95 

 
0,0623 
0,964 

 
0,1329 
2,056 

 
0,0138 
0,21 

 
1,1632 
18,00 

 
0,3877 
6,00 

 
6,462 
100,00 

1678,0
55
7113,0  2187,0

62
1420955,0 
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Қождағы темір күлі 
0,8624• (56/72) + 0,2349 (112/160)  = 0,671 + 0,164 = 0,8354  

Қожға айналатын Темірдің тотығуы үшін оттегі қажет: 
(0,8624 - 0,671) + (0,2349 - 0,164) = 0,1914 + 0,0709=0,2623 
Сонымен қатар, оттегі металл ваннамен байланысқан кезде 0,3 кг темір 

тотығады (кестені қараңыз.4). 
Бұл жағдайда оттегі жұмсалады 

 

Және Fe2O3 (түтін) 
0,3 + 0,1286 = 0,4286 кг 

Кестеде.5.13 металл қоспаларының тотығуына оттегінің шығыны және 
балқытудың екінші кезеңінде олардың тотығуынан болатын оксидтердің 
массасы анықталды. 
 
Кесте 5.13-оттегінің шығыны және оксидтердің массасы. 

 
Элемент, 

тотықтырғыш 

 
Қоспалар 

тотығады, кг 

 
Оттегі шығыны,  

кг 

 
Тотықтың 

салмағы, кг 
  0,3924·16/12=0,5232 0,9156 

CCO2  0,0436·32/12=0,1163 0,16 

MnMnO 0,13 0,13·16/55=0,0378 0,1678 
PP2O5 0,0955 0,0955·80/62=0,1232 0,2187 
Жиыны: 0,6615 0,8005 1,4621 

 
* кесте сілтемесін қараңыз.5.8.  

Оттегінің белгілі бір мөлшері металда ериді. Үрлеу соңында қайнаған 
металдағы оттегінің қалыпты мөлшерін формула бойынша анықтауға болады 

 

Бұл есептеуде үрлеу соңында көміртегі мен марганецтің 
концентрациясы сәйкесінше 0,06 және 0,07% құрайды. Жоғарыдағы 
тәуелділікті [C]K және[MP]k в мәнін алмастыра отырып, біз аламыз 

 

Осылайша, балқытудың екінші кезеңіндегі оттегінің шығыны 
0,8005+0,2623 + 0,1286 + 0,0580 = 1,2494 кг 

96% ванна ассимиляциясында оттегі қажет: 
(1,2494/96) 100 = 1,3014 кг 

немесе (1,3014 •22,4) 32 = 0,911 м3 

Екінші кезеңде техникалық оттегінің шығыны (99,5% тазалық )  
(0,911/99,5) 100=0, 9156м3 

кгМ пыли
О 1286,0

112
483,0

2


3924,0
100
90436,0 

0436,0
100
10436,0 

K
K

Mn
C

O ][049,0
][

00082,0048,0][ 

%058,007,0049,0
06,0

00082,0048,0][ O
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Қождағы темір күлі 
0,8624• (56/72) + 0,2349 (112/160)  = 0,671 + 0,164 = 0,8354  

Қожға айналатын Темірдің тотығуы үшін оттегі қажет: 
(0,8624 - 0,671) + (0,2349 - 0,164) = 0,1914 + 0,0709=0,2623 
Сонымен қатар, оттегі металл ваннамен байланысқан кезде 0,3 кг темір 

тотығады (кестені қараңыз.4). 
Бұл жағдайда оттегі жұмсалады 

 

Және Fe2O3 (түтін) 
0,3 + 0,1286 = 0,4286 кг 

Кестеде.5.13 металл қоспаларының тотығуына оттегінің шығыны және 
балқытудың екінші кезеңінде олардың тотығуынан болатын оксидтердің 
массасы анықталды. 
 
Кесте 5.13-оттегінің шығыны және оксидтердің массасы. 

 
Элемент, 

тотықтырғыш 

 
Қоспалар 

тотығады, кг 

 
Оттегі шығыны,  

кг 

 
Тотықтың 

салмағы, кг 
  0,3924·16/12=0,5232 0,9156 

CCO2  0,0436·32/12=0,1163 0,16 

MnMnO 0,13 0,13·16/55=0,0378 0,1678 
PP2O5 0,0955 0,0955·80/62=0,1232 0,2187 
Жиыны: 0,6615 0,8005 1,4621 

 
* кесте сілтемесін қараңыз.5.8.  

Оттегінің белгілі бір мөлшері металда ериді. Үрлеу соңында қайнаған 
металдағы оттегінің қалыпты мөлшерін формула бойынша анықтауға болады 

 

Бұл есептеуде үрлеу соңында көміртегі мен марганецтің 
концентрациясы сәйкесінше 0,06 және 0,07% құрайды. Жоғарыдағы 
тәуелділікті [C]K және[MP]k в мәнін алмастыра отырып, біз аламыз 

 

Осылайша, балқытудың екінші кезеңіндегі оттегінің шығыны 
0,8005+0,2623 + 0,1286 + 0,0580 = 1,2494 кг 

96% ванна ассимиляциясында оттегі қажет: 
(1,2494/96) 100 = 1,3014 кг 

немесе (1,3014 •22,4) 32 = 0,911 м3 

Екінші кезеңде техникалық оттегінің шығыны (99,5% тазалық )  
(0,911/99,5) 100=0, 9156м3 

кгМ пыли
О 1286,0

112
483,0

2


3924,0
100
90436,0 

0436,0
100
10436,0 

K
K

Mn
C

O ][049,0
][

00082,0048,0][ 

%058,007,0049,0
06,0

00082,0048,0][ O

  

Оның ішінде азот 
0,9156-0,911 = 0,0046 м3немесе 0,0046 ·28: 22,4 = 0,0057 кг 

Барлық техникалық оттегі қажет (М/ / О2) 
1,3014 + 0,0057 = 1,3071 кг 

Екі кезеңде 1 тонна зарядқа техникалық оттегінің шығыны тең: 
(4,576 + 0,911 + 0,0046) ·10 = 54,916 м3 / т 

Балқытудың екінші кезеңіндегі газдардың мөлшері мен құрамы кестеде 
есептелген. 5.14. Екінші кезеңде әк ылғалынан алынған оттегінің мөлшері 
ескерілмейді. 
 
5.14-кесте - Балқытудың II кезеңіндегі газдардың саны мен құрамы 

Көздері CO2 СО Н2О О2 N2 ∑ 
Металл 
шихтасы 

0,16 0,9156 - - - 1,0756 

Қаптама  - - - - 0,0016 

Плавикті 
шпат  - - - - 0,0060 

Әк  -  - - 0,1193 

Техникалық 
оттегі 

- - - 1,3014- 
-1,2494 
=0,052 

0,0057 
 

0,0577 

Жиыны 
кг 
м3 

 
0,2656 
0,1352 

 
0,9156 
0,7342 

 
0,0213 
0,0265 

 
0,052 
0,0364 

 
0,0057 
0,00456 

 
1,2602 
0,9368 

 көлемі 
бойынша %  

14,43 78,368 2,83 3,88 0,4867 100,00 

 
Болаттың кіруі екінші кезеңнің соңында М /

 / ст 
91,8416-0,8354-0,3-0,6615+0,0580-0,3-0,3=89,5027 кг 

мұндағы  91,8416-I кезеңнің соңындағы металдың массасы, кг  
0,8354-қожға Темірдің күлі, кг  
0,6615-қоспалардың қалдығы, кг 
0,0580-металда еритін оттегінің мөлшері, кг 
0,3-түтін түріндегі булану арқылы Темірдің жоғалуы, кг 
0,3-шығарындыларымен Темірдің жоғалуы, кг 
0,3-металл патшалары түрінде қождағы Темірдің жоғалуы, кг. 

 
Балқыту кезеңінің материалдық балансы 

 
Түскені, кг Алынған, кг 

1 2 
Кезеңнің і металы 91,8416 Болат 89,5027 
Қож І кезең 3,0000 Қож 6,462 

 
 

0016,0
100

6,11,0 

006,0
100

61,0 

098,0
100

8,3589,2  0213,0
100

83,0589,2 
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Балқытудың II кезеңінің материалдық балансы кестесінің жалғасы 
 

1 2 
Әк 2,589 Газдар 1,2602 
0,1 қаптамалар Fe2O30,4286 
Плавик шпаты 0,1 Шығарындылары бар шығындар 0,3 
Техникалық оттегі 1,3071 Патшалар 0,3 
Барлығы 98,9377 Әк шығыны 0,69 
Тұтқыр емес-0,0058 кг 

       Немесе-0,0059% 
Барлығы 98,9435 
 

Балқытудың материалдық балансы (қышқылданғанға дейін)  
Түскені, кг Алынған, кг 

Шойын 77,3760 Металл 89,5027 
Скрапа 21,6700 Қож (18,6915+6,462-3) 22,1535                                                
Миксер қожы 0,6240 Газ (7,6683+1,2602) 8,9285                                                 
Қалған қож 5,0000 Fe2O3 (түтінге) (0,8571+0,4286) 1,2857 
0,2000 қаптамалар Шығарындылары бар шығындар 

(0,7+0,3) 1,000               
Плавик шпаты (0,4+0,1) 0,5000 Патшалар (0,5+0,3) 0,8000               
Скраптың ластануы 0,1100 Қождармен және газдармен хабарлау 

шығындары (2,9605+0,69) 3,6505   
Скрап шкаласы 0,2200 Барлығы 127,3209                                                               

Тұтқыр емес-0,0046 кг 
Немесе 0,0036% 

Әк (11,0864+2,589) 13,6754                                            
Техникалық оттегі (6,5338+1,3071)= = 7,8409                

Барлығы 127,3163 
 

5.2. Болатты дезоксидтеуді есептеу 
 

Барлық маркалы металды дезоксидтеу шөміште (ағызу кезінде) 
жүргізіледі. Дезоксидтендіргіштердің қажетті санын есептеу олардың күйуін 
ескере отырып, дайын болаттағы тиісті элементтердің орташа берілген 
құрамына жүргізіледі.  
Балқытылған Болаттың түріне (қайнаған, тыныш) және металдағы көміртектің құрамына 

байланысты [C]к, сондай-ақ енгізілетін дезоксидтендіргіштің мөлшеріне 
байланысты, дезоксидтендіргіштер элементтерінің көміртегі тотығын кестеде 
келтірілген шектерде қабылдауға болады.15  
 
Кесте 5.15-элементтердің күюі 

Болат түрі Дезоксидтеу 
нұсқасы 

Металдағы 
көміртек 

мөлшері [C]К 

Элементтердің күйуі, % 
С Mn Si 

 
Қайнаған 

 
Ферромарганец 

0,1 дейін 20-25 25-30 60-70 
0,11-0,16 17-22 20-25 55-60 

0,17 және одан 
көп 

14-18 15-20 50-55 

 
Тыныш 

Ферромарганец 
және бай 
ферросилиций  

0,1 дейін 17-22 20-25 25-30 
0,11-0,16 15-20 15-20 20-25 

0,17 және одан 
көп 

12-16 12-16 15-20 
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Балқытудың II кезеңінің материалдық балансы кестесінің жалғасы 
 

1 2 
Әк 2,589 Газдар 1,2602 
0,1 қаптамалар Fe2O30,4286 
Плавик шпаты 0,1 Шығарындылары бар шығындар 0,3 
Техникалық оттегі 1,3071 Патшалар 0,3 
Барлығы 98,9377 Әк шығыны 0,69 
Тұтқыр емес-0,0058 кг 

       Немесе-0,0059% 
Барлығы 98,9435 
 

Балқытудың материалдық балансы (қышқылданғанға дейін)  
Түскені, кг Алынған, кг 

Шойын 77,3760 Металл 89,5027 
Скрапа 21,6700 Қож (18,6915+6,462-3) 22,1535                                                
Миксер қожы 0,6240 Газ (7,6683+1,2602) 8,9285                                                 
Қалған қож 5,0000 Fe2O3 (түтінге) (0,8571+0,4286) 1,2857 
0,2000 қаптамалар Шығарындылары бар шығындар 

(0,7+0,3) 1,000               
Плавик шпаты (0,4+0,1) 0,5000 Патшалар (0,5+0,3) 0,8000               
Скраптың ластануы 0,1100 Қождармен және газдармен хабарлау 

шығындары (2,9605+0,69) 3,6505   
Скрап шкаласы 0,2200 Барлығы 127,3209                                                               

Тұтқыр емес-0,0046 кг 
Немесе 0,0036% 

Әк (11,0864+2,589) 13,6754                                            
Техникалық оттегі (6,5338+1,3071)= = 7,8409                

Барлығы 127,3163 
 

5.2. Болатты дезоксидтеуді есептеу 
 

Барлық маркалы металды дезоксидтеу шөміште (ағызу кезінде) 
жүргізіледі. Дезоксидтендіргіштердің қажетті санын есептеу олардың күйуін 
ескере отырып, дайын болаттағы тиісті элементтердің орташа берілген 
құрамына жүргізіледі.  
Балқытылған Болаттың түріне (қайнаған, тыныш) және металдағы көміртектің құрамына 

байланысты [C]к, сондай-ақ енгізілетін дезоксидтендіргіштің мөлшеріне 
байланысты, дезоксидтендіргіштер элементтерінің көміртегі тотығын кестеде 
келтірілген шектерде қабылдауға болады.15  
 
Кесте 5.15-элементтердің күюі 

Болат түрі Дезоксидтеу 
нұсқасы 

Металдағы 
көміртек 

мөлшері [C]К 

Элементтердің күйуі, % 
С Mn Si 

 
Қайнаған 

 
Ферромарганец 

0,1 дейін 20-25 25-30 60-70 
0,11-0,16 17-22 20-25 55-60 

0,17 және одан 
көп 

14-18 15-20 50-55 

 
Тыныш 

Ферромарганец 
және бай 
ферросилиций  

0,1 дейін 17-22 20-25 25-30 
0,11-0,16 15-20 15-20 20-25 

0,17 және одан 
көп 

12-16 12-16 15-20 

  

Кейбір дезоксидтендіргіштердің химиялық құрамы кестеде келтірілген.5.16.  
 
Кесте 5.16-дезоксидтендіргіштердің химиялық құрамы 

Дезоксидтегіш С Si Mn P S 
Ферромарганец: 
Төмен көміртекті  
Көміртекті 

 
≤0,5 
≤0,7 

 
≤2,0 
≤2,0 

 
≥80,0 
≥78,0 

 
≤0,30 
≤0,33 

 
≤0,03 
≤0,03 

Ферросицилий: 
Кедей 
45-% 
75-% 

 
0,2-0,5 
0,2-0,5 
0,2-0,5 

 
9-13 
43-50 
72-78 

 
≤3,0 
≤0,8 
≤0,7 

 
≤0,2 
≤0,05 
≤0,05 

 
≤0,04 
≤0,04 
≤0,04 

Силикомарганец: 
CuMn2O 

<1,0 ≥20,0 ≥65 <0,10 <0,02 

 
Металл құймақалыптағы металдың қайнау қарқындылығын бәсеңдету 

мақсатында металдағы оттегінің құрамы шөмішке немесе құймақалыптарға 
қосылатын алюминиймен реттеледі. Қайнаған металдағы көміртегі құрамына 
байланысты шөміштегі алюминийдің келесі шығындарын ұсынуға болады 
 

Металдағы көміртегі мөлшері, % Қосылатын алюминий 
мөлшері, г / т 

0,05-0,06 175 
0,07-0,08 160 
0,09-0,10 140 
0,11-0,12 130 
0,13-0,14 120 

0,14 артық емес Қосылмайды 
 

Қайнаған болатты дезоксидтеу кезінде алюминий күлі 100% құрайды.  
Тыныш болаттарды залалсыздандыру үшін қолданылатын алюминий 

мөлшері металдағы көміртегі мен кремнийдің құрамына және болаттың 
табиғи дәнінің мөлшеріне байланысты өзгереді. 

Болаттың ұсақ түйірлілігін қамтамасыз етуге қатысты талаптар болмаған 
кезде шөмішке қосылатын алюминий мөлшері 0,15%-дан төмен көміртегі 
болған кезде 800 - 1000г-1 т-ға және 0,2-0,3% С кезінде 300-400г-ға артады.  

Алюминий күлі 75-85% құрайды. 
Берілген 0,8 кп Болат маркасын алу үшін металды көміртекті 

ферромарганец және алюминий тотықтырады.    
Дезоксиданттың қажетті мөлшерін формула бойынша анықтауға 

болады: 
 

 

100
100

100
][

.][..][
100 UраскЭ

раскперЭстгЭМMраск
II
ст
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Мраск-отырғызылатын дезоксидтендіргіштің саны, кг 
М / 

/ ст - үрлеу соңында сұйық болаттың шығуы, кг 
[Э]г. ст. - дайын болаттағы анықталатын элементтің орташа Берілген 
мазмұны, % 
[Э] Раск. - тотықтырмас бұрын металдағы элементтің мазмұны, % 
[Э] раск. - дезоксиданттағы тиісті элементтің мазмұны, % 
U-элементтің күйіп қалуы,%.                                                               
Белгілі: 

 

Сонда  

 

Көміртек тотығын анықтау және ферромарганец элементтерінің 
ассимиляциясы үшін біз қосымша қабылдаймыз: дезоксидтеу кезінде 
тотығатын көміртектің мөлшері 50% құрайды, ферромарганец кремнийі 
толығымен тотығады, ал фосфор мен күкірт толығымен металға өтеді. 

Ферромарганец элементтерінің иісі мен ассимиляциясын анықтау 
нәтижелері кестеде келтірілген.5.17. 
 
5.17-кесте-ферромарганец элементтерінің ыдырауы және ассимиляциясы 
 
Элемен
т 

Ферромарганецтегі элементтер саны, кг 
Барлығы Тотығады Металлд

а қалады 
С 

  
0,0164 

Si 
 

0,0070  

Mn 
 

0,3639·0,25=0,091 0,2729 

P 
 

 0,0015 

S 
 

 0,0001 

Fe   0,0613 

Жиыны  0,4666 0,1143 0,3522 
 
Мст тотығудан кейін металл шығымын табамыз 

Мст=М//
ст + МFeMn- Mok

FeMn, 
М / / ст - тотықсыздандыру алдындағы металдың салмағы, кг (89,5027) 

%0,25%7807,0][

3750,0
2

25,050,05027,89

.

..
//








UМпMn

MnкгМ

FeMnраскпер

стгСТ

кгM FeMn 4666,0

100
25100

100
78

07,0375,0
100
5027,89









0327,0
100

74666,0  0163,0
100
500327,0 

007,0
100

5,14666,0 

3639,0
100
784666,0 

0015,0
100

33,04666,0 

0001,0
100

03,04666,0 

  0613,0
100

03,033,0785,171004666,0 
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Мраск-отырғызылатын дезоксидтендіргіштің саны, кг 
М / 

/ ст - үрлеу соңында сұйық болаттың шығуы, кг 
[Э]г. ст. - дайын болаттағы анықталатын элементтің орташа Берілген 
мазмұны, % 
[Э] Раск. - тотықтырмас бұрын металдағы элементтің мазмұны, % 
[Э] раск. - дезоксиданттағы тиісті элементтің мазмұны, % 
U-элементтің күйіп қалуы,%.                                                               
Белгілі: 

 

Сонда  

 

Көміртек тотығын анықтау және ферромарганец элементтерінің 
ассимиляциясы үшін біз қосымша қабылдаймыз: дезоксидтеу кезінде 
тотығатын көміртектің мөлшері 50% құрайды, ферромарганец кремнийі 
толығымен тотығады, ал фосфор мен күкірт толығымен металға өтеді. 

Ферромарганец элементтерінің иісі мен ассимиляциясын анықтау 
нәтижелері кестеде келтірілген.5.17. 
 
5.17-кесте-ферромарганец элементтерінің ыдырауы және ассимиляциясы 
 
Элемен
т 

Ферромарганецтегі элементтер саны, кг 
Барлығы Тотығады Металлд

а қалады 
С 

  
0,0164 

Si 
 

0,0070  

Mn 
 

0,3639·0,25=0,091 0,2729 

P 
 

 0,0015 

S 
 

 0,0001 

Fe   0,0613 

Жиыны  0,4666 0,1143 0,3522 
 
Мст тотығудан кейін металл шығымын табамыз 

Мст=М//
ст + МFeMn- Mok

FeMn, 
М / / ст - тотықсыздандыру алдындағы металдың салмағы, кг (89,5027) 

%0,25%7807,0][

3750,0
2

25,050,05027,89

.

..
//








UМпMn

MnкгМ

FeMnраскпер

стгСТ

кгM FeMn 4666,0

100
25100

100
78

07,0375,0
100
5027,89









0327,0
100

74666,0  0163,0
100
500327,0 

007,0
100

5,14666,0 

3639,0
100
784666,0 

0015,0
100

33,04666,0 

0001,0
100

03,04666,0 

  0613,0
100

03,033,0785,171004666,0 


  

Мfemn-ферромарганец салмағы, кг (0,4666) 
Mok

FeMn-ферромарганецтің тотыққан элементтерінің саны, кг (0,1143 кесте. 
5.17) 

Мст =89,5027 + 0,4666 - 0,1143 = 89,855 кг 
Ферромарганец және алюминий элементтерінің тотығуы кезінде алынған 
дезоксидтеу өнімдерінің мөлшерін анықтаймыз, кг 
MnO  0,0910·(71/55) = 0,1175 
SiO2  0,0070·(60/28) = 0,0150 
CO  0,0163·(90/100)·(28/12) = 0,0342 
CO2  0,0163·(10/100)·(44/12) = 0,0060 
Al2O3  0,0175·(102/54) = 0,0330 
∑                                             0,2057 
Ферромарганец және алюминий элементтерінің тотығуына жіберілген 
оттегінің мөлшерін табамыз: 

(0,2057 - 0,0330) - 0,1143 + 0,0175 (48/54) = 0,0584 + 0,0155=0,0739 кг 
Дайын Болаттың химиялық құрамын тексеру. 

Дайын болаттағы элементтердің мазмұны формула бойынша анықталады 

 

[E]ст - қышқылданғаннан кейін дайын болаттағы осы элементтің мазмұны, % 
[E]K - үрлеу соңында осы элементтің мазмұны, %  
М / / ст = 89,5027 кг ;                       
Mrask

el-бұл элемент дезоксидтермен енгізілген, кг (кестені қараңыз. 17); 
МСТ-қышқылданғаннан кейін сұйық болаттың шығуы, кг. 
Кестеде.5.18 дайын Болаттың есептік химиялық құрамы ұсынылған. 
 
Кесте 5.18-тотықсыздандырудан кейінгі Болаттың құрамы 

Элемент  Дайын болаттағы элементтің мазмұны, % 
 

С 
 

 
Mn 

 

 
P 

 

 
S 

 

 

100100
][

][

//

ст

раск
эл

Кст

ст М

МЭМ

Э




078,0100
855,89

0164,0
100

06,05027,89






3734,0100
855,89

2729,0
100

07,05027,89






0166,0100
855,89

0015,0
100

015,05027,89






0300,0100
855,89

0001,0
100

0300,05027,89
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Кестеде көрсетілгендей.5.18, алынған 0,8 кп Болат құрамы ГОСТ 1050-
74 талаптарына сәйкес келеді. 
Кесте 5.19  

Дезоксидтеудің материалдық балансы 
Қойылды Алынған 

Мақаланың атауы Саны, кг Мақаланың атауы Саны, кг 
Дезоксидтеу 

алдында Металл 
89,5027 Тотығудан кейінгі 

Металл 
89,855 

Ферромарганец 0,4666 Дезоксидтеу өнімдері 0,2057 
Алюминий 0,0175 Жиыны 90,0607 

Оттегі 0,0739   
Жиыны 90,0607   

 
5.3. Балқытудың жылу балансын есептеу 

 
Жылудың келуі. 

1. Шойынның физикалық жылуы. 
     Q1= ккал, 
 мұндағы 0,178-қатты шойынның жылу сыйымдылығы, ккал/кг град; 
0,22-сұйық шойынның жылу сыйымдылығы, ккал/кг град; 
52-шойынның жасырын балқу жылуы, ккал / кг; 
1140,1350-шойынды балқыту және құю температурасы, оС. 
Лисаков шойынының балқу температурасы химиялық құрамына 

байланысты және есептеулерге сәйкес 1135 – 1150 оС шегінде ауытқиды. 
2. Қалған Қожбен енгізілетін жылу 
Q2= (0,298·1600+50) ·5 = 2634 ккал, 
мұндағы 0,298-соңғы қождың орташа жылу сыйымдылығы, ккал / кг 

град; 
1600-алдыңғы балқытудың соңғы қожының температурасы, оС; 
50-соңғы қождың жасырын балқу жылуы, ккал / кг. 
3. Миксер қожының физикалық жылуы  
Q3= (0,253·1320+50) ·0,624 = 239 ккал, 
мұндағы 0,253-миксер қожының орташа жылу сыйымдылығы, ккал / кг 

бұршақ. 
Миксерлік қождың орташа жылу сыйымдылығын (конверторлық 

сияқты) мына формула бойынша анықтауға болады: 
КСР = 0,175 + 0,00006·Тм.шл. 
мұндағы 0,175-0ок кезінде қождың жылу сыйымдылығы, ккал/кг град; 
0,00006-қождың жылу сыйымдылығының 1о-ға артуы, ккал / кг град; 
Т.шл. - миксерлік қождың орташа температурасы, ОК; 
1320-миксер қожының орташа температурасы, оС, құйылатын 

шойынның температурасынан 15-200 төмен қабылданады. 
4. Қоспалардың тотығу реакцияларының химиялық жылуы (Q4) 
Q4 есептеу кесте арқылы жасалады.20. 

   23299376,771140135022,0521140178,0 
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Кестеде көрсетілгендей.5.18, алынған 0,8 кп Болат құрамы ГОСТ 1050-
74 талаптарына сәйкес келеді. 
Кесте 5.19  

Дезоксидтеудің материалдық балансы 
Қойылды Алынған 

Мақаланың атауы Саны, кг Мақаланың атауы Саны, кг 
Дезоксидтеу 

алдында Металл 
89,5027 Тотығудан кейінгі 

Металл 
89,855 

Ферромарганец 0,4666 Дезоксидтеу өнімдері 0,2057 
Алюминий 0,0175 Жиыны 90,0607 

Оттегі 0,0739   
Жиыны 90,0607   

 
5.3. Балқытудың жылу балансын есептеу 

 
Жылудың келуі. 

1. Шойынның физикалық жылуы. 
     Q1= ккал, 
 мұндағы 0,178-қатты шойынның жылу сыйымдылығы, ккал/кг град; 
0,22-сұйық шойынның жылу сыйымдылығы, ккал/кг град; 
52-шойынның жасырын балқу жылуы, ккал / кг; 
1140,1350-шойынды балқыту және құю температурасы, оС. 
Лисаков шойынының балқу температурасы химиялық құрамына 

байланысты және есептеулерге сәйкес 1135 – 1150 оС шегінде ауытқиды. 
2. Қалған Қожбен енгізілетін жылу 
Q2= (0,298·1600+50) ·5 = 2634 ккал, 
мұндағы 0,298-соңғы қождың орташа жылу сыйымдылығы, ккал / кг 

град; 
1600-алдыңғы балқытудың соңғы қожының температурасы, оС; 
50-соңғы қождың жасырын балқу жылуы, ккал / кг. 
3. Миксер қожының физикалық жылуы  
Q3= (0,253·1320+50) ·0,624 = 239 ккал, 
мұндағы 0,253-миксер қожының орташа жылу сыйымдылығы, ккал / кг 

бұршақ. 
Миксерлік қождың орташа жылу сыйымдылығын (конверторлық 

сияқты) мына формула бойынша анықтауға болады: 
КСР = 0,175 + 0,00006·Тм.шл. 
мұндағы 0,175-0ок кезінде қождың жылу сыйымдылығы, ккал/кг град; 
0,00006-қождың жылу сыйымдылығының 1о-ға артуы, ккал / кг град; 
Т.шл. - миксерлік қождың орташа температурасы, ОК; 
1320-миксер қожының орташа температурасы, оС, құйылатын 

шойынның температурасынан 15-200 төмен қабылданады. 
4. Қоспалардың тотығу реакцияларының химиялық жылуы (Q4) 
Q4 есептеу кесте арқылы жасалады.20. 

   23299376,771140135022,0521140178,0 

  

Кесте 5.20-қоспалардың тотығу реакцияларының химиялық жылуы 
 

Элемент 
тотықтырғыш 

 
Екі кезеңдегі 

қоспалар тотығады, 
кг 

Тотығу 
реакциясының 

жылу әсері (1 кг 
элементке) ккал 

 
Тотығудан жылу 

бөлінеді, ккал 

 2,503+0,3924=2,8954 2650 7672,81 
CCO2 0,278+0,0436=0,3216 8290 2666,064 
SiSiO2 0,557 6430 3581,51 

MnMnO 0,534+0,13=0,664 1680 1115,52 
PP2O5 0,671+0,0955=0,7665 4720 3617,88 
Жиыны   Q4=18653,784 

* Есептеу келесідей орындалады: 2,8954·2650=7672,81 және т. б. 
 
5. Қож темір тотықтарының түзілу және газ фазасына булану 
реакцияларының химиялық жылуы: 
FeO 1150 *(0,6372 + 0,6707) = 1504,085 ккал; 
Fe2O3 1758 · (0,2101 + 0,1644) = 658,371 ккал; 
Fe2O3 (түтінге) 1758 · (0,6+0,3) = 1582,2 ккал; 
Q5=3744,656 ккал. 
мұндағы 1150,1758-сәйкесінше FeO және Fe2O3 түзілу реакцияларының жылу 
әсерлері. 
Жақшадағы шамалар бірінші және екінші кезеңдерде пайда болған темір 
оксидтерінің саны. 

1. Қождың пайда болу жылуы (Q6) 

        Q6 анықтау кезінде 1 және 2 кезең қождарындағы барлық SiO2 және P2O5 
реакциялармен байланысты деп санаймыз: 
(SiO2) + 2(CaO) = (CaO) 2· SiO2 + 550 ккал/кг SiO2Q 
(P2O5) + 4(CaO) = (CaO)4· P2O5 + 1162 ккал/кг P2O5 
550·0,557 * (60/28) = 656,46 ккал 
1162·0,7665 *(142/62) = 2039,928 ккал 
Q6 = 2696 ккал, 
мұндағы 0,5570 және 0,7665 – сәйкесінше кремний мен фосфордың екі 
кезеңінде тотыққан мөлшері. 
Жылудың келуі: 
Qприх = Q1 + Q2 + Q3 + … + Q6 =  
=23299+2634+239+18654+3744,656+2696 = 51266 ккал.  
 

Жылу шығыны. 
1. Болаттың физикалық жылуы 

QI=[0,167  ts + 68 + 0,2(1610-ts)]89,5027 
Мұндағы  0,167-қатты металдың жылу сыйымдылығы, ккал/кг град;  
ts-металдың балқу температурасы, °C,  
оны формула бойынша анықтауға болады: 

ts = I540 – 85 * [C]K, мұндағы 
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[C]K - үрлеу соңында көміртегі мазмұны, % 
[C]K = 0,06  
85-металдың балқу температурасын көміртектің i % - на төмендету, содан 
кейін  

ts= 1540 – 85·0,06 = 1535°С                          
1610-балқыманы Үрлеудің соңындағы металдың температурасы;  
68-металды балқытудың жасырын жылуы, ккал / кг;  
0,2-сұйық металдың жылу сыйымдылығы, ккал / кг град, 
т. е. 

QI= [0,167 ·1535 + 68 + 0,2(1610-1535)]89,5027=30372,3 ккал 
2. Қождың физикалық жылуы. 

Q2= (0,298·1555 + 50) ·15,6915 + (0,298·1620 + 50) ·6,462 = 11498 ккал, 
мұндағы 
1555,1620-аралық және соңғы қождардың температурасы, °С.  
Температура конвертерлі қож артық температураны металдың 5-15оС. Біз 
аралық қождың температурасын 5О - ға, ал соңғыларын 10°C-қа 
жоғарылатамыз.  
15,6915-балқыту кезеңінің I аяғында құйылатын қождың мөлшері;  
6,462-балқыту кезеңінің соңында қож мөлшері. 
3. Газдар Конвертерден жылу шығарады. 
I кезеңдегі шығатын газдардың температурасы бірінші кезеңнің аяғындағы 
шойын мен металдың температурасы арасындағы орташа арифметикалық 
мәнге тең болады: 

 

Ал екінші кезеңде  

5.21-кесте-температураға байланысты газдардың орташа жылу 
сыйымдылығы (ккал/м3 град)   

Газ Температура кезіндегі газдардың орташа жылу 
сыйымдылығы 

 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 
СО 0,341 0,344 0,346 0,349 0,351 0,353 0,354 
СО2 0,540 0,546 0,553 0,559 0,564 0,570 0,574 
Н2О 0,415 0,422 0,428 0,433 0,439 0,445 0,450 
Н2 0,319 0,321 0,328 0,325 0,325 0,329 0,331 
N2 0,336 0,338 0,341 0,343 0,346 0,348 0,349 
O2 0,356 0,359 0,361 0,363 0,366 0,368 0,370 

 
1 кезең  
СО2  0,561·1450·0,7472=608 ккал 
СО  0,350·1450·4,6722=2371 ккал 
О2  0,3645·1450·0,1826=96,5 ккал 
N2  0,3445·1450·0,0262=13 ккал 

Ct газcp
1450

2
155013501 




Сt газ
ср

02 1580
2

16101550
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[C]K - үрлеу соңында көміртегі мазмұны, % 
[C]K = 0,06  
85-металдың балқу температурасын көміртектің i % - на төмендету, содан 
кейін  

ts= 1540 – 85·0,06 = 1535°С                          
1610-балқыманы Үрлеудің соңындағы металдың температурасы;  
68-металды балқытудың жасырын жылуы, ккал / кг;  
0,2-сұйық металдың жылу сыйымдылығы, ккал / кг град, 
т. е. 

QI= [0,167 ·1535 + 68 + 0,2(1610-1535)]89,5027=30372,3 ккал 
2. Қождың физикалық жылуы. 

Q2= (0,298·1555 + 50) ·15,6915 + (0,298·1620 + 50) ·6,462 = 11498 ккал, 
мұндағы 
1555,1620-аралық және соңғы қождардың температурасы, °С.  
Температура конвертерлі қож артық температураны металдың 5-15оС. Біз 
аралық қождың температурасын 5О - ға, ал соңғыларын 10°C-қа 
жоғарылатамыз.  
15,6915-балқыту кезеңінің I аяғында құйылатын қождың мөлшері;  
6,462-балқыту кезеңінің соңында қож мөлшері. 
3. Газдар Конвертерден жылу шығарады. 
I кезеңдегі шығатын газдардың температурасы бірінші кезеңнің аяғындағы 
шойын мен металдың температурасы арасындағы орташа арифметикалық 
мәнге тең болады: 

 

Ал екінші кезеңде  

5.21-кесте-температураға байланысты газдардың орташа жылу 
сыйымдылығы (ккал/м3 град)   

Газ Температура кезіндегі газдардың орташа жылу 
сыйымдылығы 

 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 
СО 0,341 0,344 0,346 0,349 0,351 0,353 0,354 
СО2 0,540 0,546 0,553 0,559 0,564 0,570 0,574 
Н2О 0,415 0,422 0,428 0,433 0,439 0,445 0,450 
Н2 0,319 0,321 0,328 0,325 0,325 0,329 0,331 
N2 0,336 0,338 0,341 0,343 0,346 0,348 0,349 
O2 0,356 0,359 0,361 0,363 0,366 0,368 0,370 

 
1 кезең  
СО2  0,561·1450·0,7472=608 ккал 
СО  0,350·1450·4,6722=2371 ккал 
О2  0,3645·1450·0,1826=96,5 ккал 
N2  0,3445·1450·0,0262=13 ккал 

Ct газcp
1450

2
155013501 




Сt газ
ср

02 1580
2

16101550




  

H2  0,325·1450·0,0347=16 ккал 
H2O  0,436·1450·0,0801=51 ккал 
Σ     3155 ккал 
2 кезең 
СО2  0,5685·1580·0,1352=121,44 ккал 
СО  0,3525·1580·0,7342=409 ккал 
О2  0,3675·1580·0,0364=21ккал 
N2  0,3475·1580·0,00456=2,5 ккал 
Н2О  0,4435·1580·0,0265=18,5 ккал 
Σ          571 ккал 
барлық газдар:  

Q3=3155+571=3726 ккал 
 

4. Металл шығарындылары алып тастайтын жылу 
Q4 = 0,7·0,2·1450 + 0,3·0,2·1580 = 298 ккал 
мұнда 0,7;0,3 – балқытудың 1 және 2 кезеңдеріндегі шығарындылары 

бар металдың шығындары, кг; 
0,2-сұйық болаттың жылу сыйымдылығына тең шығарындылар 

металының орташа жылу сыйымдылығы; 
1450,1580-1 және 2 кезеңдердегі шығарындылар металының орташа 

температурасы (біз тиісті кезеңдерде шығатын газдардың температурасына 
тең қабылдаймыз). 

5. Шихта енгізген ылғалдың диссоциациялану жылуы. 
Реакция бойынша ылғалдың диссоциациясы кезінде 
2 Н2О = Н2 + 0,5 О2-57756 ккал/моль Н2 
Жылу шығады  

     Q5  

мұндағы WH2-ылғалдың диссоциациясы кезінде шығарылған сутектің 
мөлшері, м3 (WH2 = 0,0347 м3) 

 
Q5 = (0,0347/22,4)57756 = 89 ккал. 
6. Fe2O3 түтінінен шыққан жылу 
Q6 = (0,294·1450 + 50) · 0,8571 + (0,294·1580 + 50) · 0,4286 = 629 ккал, 
мұндағы 0,294-Fe2O3 орташа жылу сыйымдылығы, ккал/кг град; 
0,8571 және 0,4286 – 1 және 2 кезеңдегі Fe2O3 түтінінің мөлшері, кг. 
7.Металл патшалары қожға оралған жылу 
Q7 = 0,5·0,20·1555 + 0,3·0,20·1620 = 253 ккал, 
қайда 0,20-патшалардың жылу сыйымдылығы; 
1555,1620 оС, - патшалардың температурасы, 1 және 2 кезеңдерде сол 

кезеңдердегі токсиндердің температурасына тең қабылданады. 
 8.  Жылу шығыны. 
Конвертердің жылу шығыны қаптаманы жылытуға және судың 

салқындатқыш фурмасын жылытуға, мойын арқылы сәулеленуге және т. б. 

,57756
4,22
2  HW
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шығындармен анықталады, бұл жылу шығындары Конвертердің мөлшеріне, 
балқыту арасындағы үзілістердің ұзақтығына, балқыту ұзақтығына, төсеу 
жасына және т. б. байланысты болады. Олар Конвертердің, фурмалардың 
негізгі өлшемдерін және жеке балқыту операцияларының ұзақтығын 
анықтағаннан кейін ғана есептелуі мүмкін. Конвертердің жылу шығыны кіріс 
бөлігінің 3-6% аспауы керек. Бұл есептеуде біз шығынның мөлшерін 5% 
қабылдаймыз, содан кейін 

Q8 = 51266·0.05 = 2563 ккал 
1-8-баптар бойынша шығыстардың барлығы: 
Q1-8 =30372+13150+3726+298+89+629+255+2563 =49428 ккал, 
Артық жылу 

 ккал 
Артық жылу есебінен қосымша скрап мөлшерін қайта өңдеуге 

болады, оның мөлшерін ( ) кг теңгерімдік теңдеуінен анықтауға болады

 

Немесе металл шихта массасының 5,4%. 
 
5.22-кесте - Лисаков шойынын қайта өңдеу кезіндегі оттегі-конвертерлік 
балқытудың жылу теңгерімі 

Жылудың келуі Ккал % Жылу шығыны ккал % 
Шойынның 

физикалық жылуы 
 

23299 
 

45,45 
Болаттың 

физикалық 
жылуы 

 
30373 

 
59,24 

Қалған қождың 
жылуы 

 
2634 

 
5,14 

Қождың 
физикалық 

жылуы 

 
11498 

 
22,43 

Миксер қожының 
жылуы 

 
239 

 
0,46 

Газдар жылу 
шығарады 

 
3726 

 
7,27 

Қоспалардың 
тотығуы 

С→С 
С→СО2 
Si→SiO2 

Mn→MnO 
P→P2O5 

 
7672,81 
2666,064 
3581,51 
1115,52 
3617,88 

 
14,96 
5,2 
6,98 
2,17 
7,05 

 
Ылғал 

диссоциациясы 

 
 

89 

 
 

0,17 
 

 
Темірдің тотығуы 

 
3744,656 

 
7,3 

Fe2O3 
бөлшектері 

жылу 
тасымалдайды 

 
629 

 
1,22 

Қождың пайда болу 
жылуы 

 
2696 

 
5,25 

Шығарындылар 
жылу 

шығарады 

 
298 

 
0,58 

   Королек жылу 
әкеледі 

253 0,49 

   Жылу шығыны 2563 5,0 
   Артық жылу 1838 3,58 

Жиыны 51266 100 Жиыны 51266 100 

18384942851266 Q
Q

скрM

  4,5
153516102,0681535167,0

1838



 скрМ
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шығындармен анықталады, бұл жылу шығындары Конвертердің мөлшеріне, 
балқыту арасындағы үзілістердің ұзақтығына, балқыту ұзақтығына, төсеу 
жасына және т. б. байланысты болады. Олар Конвертердің, фурмалардың 
негізгі өлшемдерін және жеке балқыту операцияларының ұзақтығын 
анықтағаннан кейін ғана есептелуі мүмкін. Конвертердің жылу шығыны кіріс 
бөлігінің 3-6% аспауы керек. Бұл есептеуде біз шығынның мөлшерін 5% 
қабылдаймыз, содан кейін 

Q8 = 51266·0.05 = 2563 ккал 
1-8-баптар бойынша шығыстардың барлығы: 
Q1-8 =30372+13150+3726+298+89+629+255+2563 =49428 ккал, 
Артық жылу 

 ккал 
Артық жылу есебінен қосымша скрап мөлшерін қайта өңдеуге 

болады, оның мөлшерін ( ) кг теңгерімдік теңдеуінен анықтауға болады

 

Немесе металл шихта массасының 5,4%. 
 
5.22-кесте - Лисаков шойынын қайта өңдеу кезіндегі оттегі-конвертерлік 
балқытудың жылу теңгерімі 

Жылудың келуі Ккал % Жылу шығыны ккал % 
Шойынның 

физикалық жылуы 
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22,43 

Миксер қожының 
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239 

 
0,46 

Газдар жылу 
шығарады 

 
3726 

 
7,27 

Қоспалардың 
тотығуы 

С→С 
С→СО2 
Si→SiO2 

Mn→MnO 
P→P2O5 

 
7672,81 
2666,064 
3581,51 
1115,52 
3617,88 

 
14,96 
5,2 
6,98 
2,17 
7,05 

 
Ылғал 

диссоциациясы 

 
 

89 

 
 

0,17 
 

 
Темірдің тотығуы 

 
3744,656 

 
7,3 

Fe2O3 
бөлшектері 

жылу 
тасымалдайды 

 
629 

 
1,22 

Қождың пайда болу 
жылуы 

 
2696 

 
5,25 

Шығарындылар 
жылу 

шығарады 

 
298 

 
0,58 

   Королек жылу 
әкеледі 

253 0,49 

   Жылу шығыны 2563 5,0 
   Артық жылу 1838 3,58 

Жиыны 51266 100 Жиыны 51266 100 

18384942851266 Q
Q

скрM

  4,5
153516102,0681535167,0

1838



 скрМ

  

Демек, үрлеудің соңында берілген металл температурасын алу үшін (біздің 
жағдайда 1610) ОС) болат сынықтары мен сұйық шойынның нақты шығыны 
болуы керек: 
 

 

Металл шихтасының массасынан, а 
Мфак

тчуг = 100-25, 9 = 74,1 % 
Мұндағы Мскр = 22-есептеудің басында қабылданған болат сынықтарының 
саны, кг (%) 
Жылу жетіспеген жағдайда, металл зарядтағы оның үлесін азайту қажет 
болатын скрап мөлшері бірдей есептеледі. 
 
Балқытудың жылу балансы 5.22-кестеде келтірілген. 
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Бақылау сұрақтары 
 

1. ҚР және жақын және алыс шетелдердегі болат өндірісінің жағдайы. 
2. Болаттардың жіктелуі. 
3. Әктің физика-химиялық қасиеттерін зерттеу. 
4. Шихтаның металл емес Тобы. 
5. Үрлеудің меншікті қарқындылығын арттыру тәсілдері. 
6. Конвертер ваннасының араластыру қуаты. 
7. Көміртектің бір сатылы және екі сатылы тотығу схемалары. 
8. Газдармен жылу шығыны. 
9. Оттегі конвертер болаттағы газдар. Үрлеудің әсері.  
10. Аралас процестердің нұсқалары. 
11. Тегістеу материалдары. Шикі материалдардың металл және 

металл емес топтары. 
12. Оттегі-конвертерлік процесс кезінде балқыту барысы. Балқыту 

кезеңдерінің сипаттамасы. Процестің олқылықтары және оларды жою. 
Қождың түзілуі Әк еріту механизмі. 

13. Болат қорыту жүйелеріне физика-химиялық тепе-теңдік теңдеулерін 
қолдану ерекшеліктері. 

14.  Қоспалардың тотығу жылдамдығы. Үрлеу барысында кремний мен 
марганецтің тотығуы. Кремний мен марганец концентрациясының процестің 
ТЭП-ке әсері. Болаттың берілген құрамын кремний мен марганецпен 
қамтамасыз ету. 

15. Фосфор мен күкірттің тотығуы. Фосфор мен күкірттің балқыту 
кезеңдеріндегі және дезоксидтеу процесіндегі әрекеті. 

16. Көміртектің тотығуы. Процестің шектеулі байланыстары. Үрлеу 
барысында көміртегі құрамының өзгеруі. Тазарту процестеріндегі СО 
көпіршіктерінің рөлі. Әр түрлі үрлеу кезеңдерінде көміртектің тотығу 
кинетикасы. 

17. Оттегі конвертер балқытудағы элементтердің жылу рөлі. Томас 
және бессемер процестерімен салыстырғанда. 

18. Оттегі конвертер болатының дезоксидтеу ерекшеліктері. 
Дезоксидтендіргіштерді анықтайтын факторлар. Дезоксидтеу кезіндегі 
элементтердің әрекеті. Технологиялық қожды кесу және бейтараптандыру 
тәсілдері. Оттегі конвертер болатының сапасы және қолданылуы. Процестің 
техникалық-экономикалық көрсеткіштері. 

19.  Конвертерлік балқыту өнімдері және олардың сипаттамасы. 
20. Оттегі конвертеріндегі табиғи легирленген шойындарды қайта 

өңдеу. Ванадийді, жоғары марганецті, хромды шойындарды үрлеу. 
Фосфорлы шойындарды қайта өңдеу. 

21. Төменгі және аралас үрлеумен оттегі-конвертерлік процестер.  
22. Шойын түбін оттегімен үрлеу. Процестердің жалпы схемасы. 

Ваннаның гидродинамикасының ерекшеліктері. Оттегі түбін тазарту 
кезіндегі физика-химиялық процестер. Процестің техникалық-экономикалық 
көрсеткіштері. 
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23. Оттегі конвертерлерінде үрлеудің аралас тәсілдері. Үрлеу 
нұсқалары. Металды араластыруды күшейту, оның құрамы мен 
температурасын жоғарғы үрлеумен салыстырғанда орташа деңгейге келтіру. 

24. Аралас үрлеуі бар конвертерлерде төмен көміртекті және 
коррозияға төзімді болатты алу. АОД-процесс. ТЭП. Конвертер 
процестерінің даму перспективалары. 
 
 

Қысқаша қорытынды 
 
Модульді зерделеу нәтижесінде білім алушылар: болат балқыту 

процесінің шихта материалдарының жіктелуін; оттегі-конвертерлік 
балқытудың шихта материалдарына қойылатын талаптарды, олардың 
химиялық құрамы мен физикалық қасиеттерін; қабылдау және шығыс 
бункерлеріндегі шихта материалдарын есепке алуды; қосымша 
материалдарды салу тәртібін меңгереді. 

Модульді зерделеу кезінде білім алушылар: Конвертерлік өндірістің 
шихта материалдарын мөлшерлеу және есепке алу механизмдерін басқаруды; 
конвертерге шихта материалдарын беру механизмдерін басқаруды; 
конвертерге шихта материалдарының берілуін реттеуді үйренеді. 
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4-БӨЛІМ КОНВЕРТЕРДІ ЖҮКТЕУ ЖҰМЫСТАРЫНЫҢ НЕГІЗГІ 
ТҮРЛЕРІН ОРЫНДАУ  

 
Осы модульде ұсынылған тақырыптар: 
 
4.1.1-тақырып Конвертерлік цехтардың орналасуы және орналасуы 
4.1.2-тақырып Шихта аулалары 
4.1.3-тақырып Шихта материалдарын конвертерлерге жеткізу және үю 
4.1.4-тақырып конвертерлерге шойынды жеткізу және құю 
4.1.5-тақырып конвертерлердің құрылысы және жұмысы. Конвертер 

құрылғы 
4.1.6-тақырып Конвертерлерге оттегі жеткізуге арналған құрылғылар 
4.1.7-тақырып Конвертерлерді пайдалану 
4.1.8-тақырып Конвертерлерді жөндеу 
4.1.9-тақырып Конвертерлік газдар мен шығарындыларды шығару және 

тазарту 
4.1.10-тақырып Конвертерді жүктеу операторының жұмысы 
4.3.1-тақырып МЕМСТ және ТШ зерттеу. Болаттың жіктелуі. 

Стандарттар. 
4.3.2-тақырып Үрлеудің меншікті қарқындылығын анықтау 
4.3.3-тақырып Ваннаның араластыру қуатын анықтау 
 
 
Кіріспе 
 
Бөлімде конвертерді жүктеудің негізгі ережелері көрсетілген, 

Конвертерді жүктеу операторының технологиялық нұсқаулары келтірілген. 
Конвертерлік болатты балқытудың технологиялық процесінің параметрлерін 
бақылау қарастырылды. 

Классикалық оттегі-конвертерлік процестің мысалын қолдана отырып, 
жоғары соққымен оттегі-конвертерлік балқыту технологиясының негізгі 
параметрлерін жеңілдетілген есептеу әдісі келтірілген. 

 
Осы модульді оқығаннан кейін студенттер: 
 
1. Жабдықтарға ағымдағы жөндеу жүргізуді. 
2. Автоматты басқару аппаратурасының жұмысындағы ақауларды 

анықтауды және жоюды. 
3. Пульттен Сусымалы материалдарды конвертерлерге беру жолын 

басқару. 
4. Шихта материалдарын бункерлерге өлшеу және салуды. 
5. Бункерлер мен конвертерді шихта материалдарының барлық 

түрлерімен толық жүктеуді қамтамасыз етуді. 
6. Жеке бункерлерді немесе бункерлер тобын енгізуді және шығаруды.  
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7. Қабылдау және шығыс бункерлерінде шихта материалдарының 
болуын есепке алуды жүргізуді меңгереді. 

 
4.1-тарау Жабдықты тексеру және диагностикалау 

 
Оттегі конвертер цехы үлкен жүк ағындарымен (сұйық металды қоса 

алғанда), процестің жылдамдығымен сипатталады, сонымен қатар металл 
оттегі арқылы үрленетін ықтимал қауіпті аймақтар бар. Бұл нюанстар 
қауіпсіздік техникасы мен өнеркәсіптік санитария нормаларының барлық 
ережелерін мүлтіксіз және нақты сақтауды талап етеді [39]. 

Пиротехник қырғышты қалаққа тиегенге дейін қарап тексеруі тиіс. Бұл 
процедура мұзды және құрамында ылғал бар материалдарды, сондай-ақ 
жарылыс қаупі бар заттарды (мысалы, баллондарды, ыдыстарды) анықтау 
мақсатында жүргізіледі. Скраптың қалақ борттарының бетіне түсуіне жол 
берілмейді. Конвертерге тасымалдау, көтеру және жүктеу дыбыстық 
сигналдармен сүйемелденуі тиіс. Дыбыстық сүйемелдеу сонымен қатар 
Конвертерлік бөлімшеге шойын шөміштің кіруімен және оның жұмыс 
алаңының аумағы бойынша қозғалуымен бірге жүруі керек. Шөміштердің 
бетінде тұнба болмауы тиіс, ал отқа төзімді массамен шөміштің шұлығын 
оны конвертерге құю процесінде шойынның шашырауын болдырмау 
мақсатында толтыруы тиіс. Шойынды құюды кішкене ағыннан бастаған жөн, 
осылайша оның Конвертерден шығарылуын болдырмауға болады. 

Кейбір жағдайларда үрлеу Конвертерден қож пен металл 
шығарындыларымен бірге жүруі мүмкін. Мұндай жағдайлар ылғалдың көп 
мөлшерде үрлеуімен немесе материалдармен бір уақытта енуіне байланысты 
туындайды. Тағы бір себеп ваннаның шамадан тыс тотығуы болуы мүмкін, 
егер фурма оның деңгейінен әлдеқайда жоғары болса. 

Деген сөздер алып тасталсын пайда болуы шығарындыларын болады 
есебінен технологиялық нұсқаулықтардың қатаң орындалуын бақылау үшін 
ережеге сәйкес жүзеге асырады фурмаларды, сондай-ақ құрамында ылғал 
әдемілейді. 

Жұмыс кезінде конвертердің ауыр жүктемелері мен жоғары 
температурасы оның жеке элементтерінің сынуы мен бұзылуына әкелуі 
мүмкін. Конвертердің және Барлық механизмдердің жай-күйі тұрақты және 
мұқият бақылаудан өтуі тиіс. 

 
4.1.1-тақырып Конвертерлік цехтардың орналасуы және 

орналасуы 
 
Қауіпсіздік және еңбек жағдайларын жақсарту мақсатында жаңа 

конвертер цехтарын жобалау кезінде құю аралығын жеке ғимаратқа 
орналастыру немесе болатты конвертерлерден бөлек, цех ғимаратының бүйір 
аралықтарында құю ұсынылады. 
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4.1.1-тақырып Конвертерлік цехтардың орналасуы және 
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Шихта аулалары конвертерлерге шихта материалдарын неғұрлым 
ыңғайлы және қауіпсіз тасымалдауды ескере отырып, Бас ғимаратқа жанасуы 
мүмкін. 

Түптер мен Шөміштерді дайындауға және жөндеуге, сондай - ақ 
құймақалыптарды дайындауға арналған бөлімшелерді цехтың жанында, ал 
құймақалыптарды тазалауға және майлауға (бояуға) арналған қондырғыны 
Конвертерлік цех ғимаратына булар мен газдардың түсуін болдырмайтын 
қашықтықта орналастыру қажет. 

Конвертер цехының жекелеген ғимараттары арасында қауіпсіз және 
ыңғайлы қатынасты қамтамасыз ету үшін өтпелі жабық галереялар немесе 
туннельдер ұйымдастыру қажет. 

 
4.1.2-тақырып Шихта аулалары 
 
Конвертерлік цехтардың шихта аулаларын орнату және пайдалану 

Мартен цехтарының шихта бөлімшелеріне қойылатын қауіпсіздік талаптарын 
қанағаттандыруы тиіс. Жаңа Конвертер цехтарын жобалау кезінде шихта 
аулаларындағы Сусымалы материалдарды бункерлерде сақтау ұсынылады. 
Бұл материалдарды жүктеу және түсіру механикаландырылуы тиіс. 
Материалдардың қатып қалуын болдырмау үшін бункерді вибраторлармен 
жабдықтау және оларды қысқы уақытта жылытуды қамтамасыз ету қажет. 

 
4.1.3-тақырып Шихта материалдарын конвертерлерге жеткізу 

және үю 
 
Шихта материалдары мен қышқылдандырғыштарды Конвертерлік 

бөлімшеге жеткізу материалдарды тікелей конвертерлерге беру үшін 
тасымалдағыштар мен бункерлер мен науалар жүйесінің көмегімен толық 
механикаландырылуы қажет. Жұмыс істеп тұрған Конвертерлік цехтарда 
қолданылатын мульдалар, қауғалар мен қалақтар қол операцияларын 
орындау қажеттілігін, сондай-ақ осы сыйымдылықтарды тасымалдау үшін 
арбалардың соқтығысу немесе тасымалдау кезінде олардың құлау қаупін 
болдырмауы тиіс. Электрлендірілген арбалардың троллейлері оларға 
кездейсоқ тиіп кетпейтіндей етіп сенімді қоршалуы немесе орналасуы тиіс. 
Көлік арбалары мен үю машиналарын лездік әсер ететін тежегіштермен 
жабдықтау және дыбыс сигнализациясымен қамтамасыз ету қажет. 
Қауғаларды, мульдалар мен қалақтарды монорельсті жолдар бойынша 
тельферлермен тасымалдаған жағдайда, осы жолдардың астынан өтетін 
жерлерде берік сақтандырғыш торларды ілу қажет [40]. 

Көлік механизмдерін басқару пульттері шихта материалдарының 
тиелгені, тасымалданғаны және түсірілгені жақсы көрінетіндей етіп 
орналасуы тиіс. Бұдан басқа, пульт операторлары конвертерлер тарапынан 
тозаңданған ауаның және жылу сәулесінің түсуінен қорғалуы тиіс. Қолайлы 
еңбек жағдайларын жасау үшін басқару пульттерінің үй-жайларына ауа 
бапталған ауаны беру ұсынылады. 
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Шихта материалдарын беру және жүктеу кезінде шаңның пайда 
болуын азайту мақсатында кен мен әк орнына кен-әк шекемтастарын немесе 
офлюстелген агломератты қолданған жөн. 

Металл шихтаны конвертерлерде жарылыстарды болдырмау үшін 
мұқият пиротехникалық бақылаудан өткізу қажет. Бітеу қуыстары бар металл 
сынықтарын алдын ала ашу керек. 

Сусымалы материалдарды конвертерлерге беруге арналған науалар 
Конвертердің жанынан материалдардың төгілу мүмкіндігін болдырмауы тиіс. 
Қатты дезоксидтендіргіштерді құбырлар арқылы конвертерлердің жұмыс 
алаңына беру кезінде шуды азайту үшін құбырлар дыбыс өткізбейтін болуы 
керек. Сұйық дезоксидтендіргіштерді қолдану жағымсыз, өйткені бұл арнайы 
балқыту қондырғыларын қажет етеді және сұйық дезоксидтендіргіштерді 
конвертерлер ге балқытуға және жеткізуге байланысты бірқатар қосымша 
қауіптер туғызады. Қатты дезоксидтендіргіштерді науалар бойынша тікелей 
болат құю шөмішіне беру ұсынылады. 

 
4.1.4-тақырып Конвертерлерге шойынды жеткізу және құю 
 
Конвертерлік цехтардың миксерлерінің құрылғысы және қызмет 

көрсетуі Мартен цехтарының миксерлеріне қойылатын қауіпсіздік 
талаптарына жауап беруі тиіс. 

Қауіпсіздік мақсатында конвертерлерге сұйық шойынмен Шөміштерді 
беру қашықтықтан басқарылатын электрлендірілген арбалардың көмегімен 
жүзеге асырылады. Шойынды крандармен жеткізу қауіпті операция болып 
табылады. 

Шойын таситын арбалар мен электровоздардың троллейлерін 
жұмысшылардың троллейлерге жанасу қаупін болдырмайтын биіктікте 
(кемінде 2,5 м) орналастыру керек. Тролльдерді металл мен қождың 
шашырауынан Болат күнқағарлармен қорғау керек. Иілгіш кабельдермен 
арбаларға ток беру кезінде кабельдер отқа төзімді қабыққа салынып, 
механикалық зақымданудан сенімді қорғалуы керек. 

Шойынтасығыш арбаларды басқару постының орналасуы операторға 
шөмішті миксерден шойынмен толтырған кезде және шойынды 
конвертерлерге құйған кезде арбаның жақсы көрінуін қамтамасыз етуі тиіс. 
Осы мақсатта басқару постының бөлмесінде шойынның араластырғыштан 
және конвертерлер ге төгілуін бақылау үшін теледидарлар орнатылуы керек. 

Операторға шөмішті Миксердің астына және конвертерге қарсы дұрыс 
орнату туралы хабарлау үшін шойынды құю алдында арнайы дабыл орнату 
қажет. Конвертерге құйған кезде шойынның төгілуіне жол бермеу үшін 
шөміштің шұлығына тиісті пішін беріледі. 

Шойынды құю шамасына қарай оператор конвертерді көтеруді 
шөміштің ұшы Конвертердің мойнының контурына үнемі сәйкес келетіндей 
жүзеге асырады. Сондай-ақ, шөміш пен Конвертердің дұрыс орналасуын 
қамтамасыз ететін және шойынның төгілу мүмкіндігін болдырмайтын 
Автоматты құлыптауды қолдану ұсынылады. 
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Шихта материалдарын беру және жүктеу кезінде шаңның пайда 
болуын азайту мақсатында кен мен әк орнына кен-әк шекемтастарын немесе 
офлюстелген агломератты қолданған жөн. 

Металл шихтаны конвертерлерде жарылыстарды болдырмау үшін 
мұқият пиротехникалық бақылаудан өткізу қажет. Бітеу қуыстары бар металл 
сынықтарын алдын ала ашу керек. 

Сусымалы материалдарды конвертерлерге беруге арналған науалар 
Конвертердің жанынан материалдардың төгілу мүмкіндігін болдырмауы тиіс. 
Қатты дезоксидтендіргіштерді құбырлар арқылы конвертерлердің жұмыс 
алаңына беру кезінде шуды азайту үшін құбырлар дыбыс өткізбейтін болуы 
керек. Сұйық дезоксидтендіргіштерді қолдану жағымсыз, өйткені бұл арнайы 
балқыту қондырғыларын қажет етеді және сұйық дезоксидтендіргіштерді 
конвертерлер ге балқытуға және жеткізуге байланысты бірқатар қосымша 
қауіптер туғызады. Қатты дезоксидтендіргіштерді науалар бойынша тікелей 
болат құю шөмішіне беру ұсынылады. 

 
4.1.4-тақырып Конвертерлерге шойынды жеткізу және құю 
 
Конвертерлік цехтардың миксерлерінің құрылғысы және қызмет 

көрсетуі Мартен цехтарының миксерлеріне қойылатын қауіпсіздік 
талаптарына жауап беруі тиіс. 

Қауіпсіздік мақсатында конвертерлерге сұйық шойынмен Шөміштерді 
беру қашықтықтан басқарылатын электрлендірілген арбалардың көмегімен 
жүзеге асырылады. Шойынды крандармен жеткізу қауіпті операция болып 
табылады. 

Шойын таситын арбалар мен электровоздардың троллейлерін 
жұмысшылардың троллейлерге жанасу қаупін болдырмайтын биіктікте 
(кемінде 2,5 м) орналастыру керек. Тролльдерді металл мен қождың 
шашырауынан Болат күнқағарлармен қорғау керек. Иілгіш кабельдермен 
арбаларға ток беру кезінде кабельдер отқа төзімді қабыққа салынып, 
механикалық зақымданудан сенімді қорғалуы керек. 

Шойынтасығыш арбаларды басқару постының орналасуы операторға 
шөмішті миксерден шойынмен толтырған кезде және шойынды 
конвертерлерге құйған кезде арбаның жақсы көрінуін қамтамасыз етуі тиіс. 
Осы мақсатта басқару постының бөлмесінде шойынның араластырғыштан 
және конвертерлер ге төгілуін бақылау үшін теледидарлар орнатылуы керек. 

Операторға шөмішті Миксердің астына және конвертерге қарсы дұрыс 
орнату туралы хабарлау үшін шойынды құю алдында арнайы дабыл орнату 
қажет. Конвертерге құйған кезде шойынның төгілуіне жол бермеу үшін 
шөміштің шұлығына тиісті пішін беріледі. 

Шойынды құю шамасына қарай оператор конвертерді көтеруді 
шөміштің ұшы Конвертердің мойнының контурына үнемі сәйкес келетіндей 
жүзеге асырады. Сондай-ақ, шөміш пен Конвертердің дұрыс орналасуын 
қамтамасыз ететін және шойынның төгілу мүмкіндігін болдырмайтын 
Автоматты құлыптауды қолдану ұсынылады. 

  

Шөмішті шойынмен беру және шойынды конвертерлерге көпірлі 
крандармен құю кезінде қауіпсіздік мақсатында шөмішті кантовальды 
шығырдың ілмегімен ұстау кран асты жұмысшысының қатысуынсыз жүзеге 
асырылуы тиіс. Шойынды конвертерге құймас бұрын дыбыстық сигнал беру 
керек. 
 

4.1.5-тақырып Конвертерлердің құрылысы және жұмысы. 
Конвертер құрылғы 

 
Шойынды оттегімен үрлеу арқылы конвертер болатты өндіру бессемер 

әдісіне қарағанда жақсы, өйткені бессемер конвертерлер ін бірнеше рет 
көтеру және еңкейту кезінде көп мөлшерде газдар, шығарындылар мен жылу 
цехқа түседі. 

Конвертерлер  арасындағы қашықтық ең қауіпсіз және қолайлы еңбек 
жағдайларын жасауды басшылыққа ала отырып белгіленуі керек. Жұмыс 
істеп тұрған цехтарда конвертерлер арасында аз қашықтықта 
жұмысшыларды жылу шығарудан және көрші конвертерлердің 
шығарындыларынан қорғау үшін экрандар қолданылуы керек. 

Конвертерлердің мөлшері мен формасы, сондай-ақ Үрлеу режимі 
конвертерлердің жұмысы кезінде шығарындылардың ең аз мөлшерін 
қамтамасыз етуі керек. 

Конвертердің тіректері мен тірек элементтері конвертерлердің апатсыз 
жұмысын қамтамасыз ететін қауіпсіздік маржасымен есептеледі. Dacf 
сапасын дефектоскопияның заманауи әдістерімен тексеру қажет. Цапфаларда 
жарықтар пайда болған кезде цапфаларды жаңаларымен ауыстыру қажет; 
цапфаларда жарықтарды дәнекерлеуге жол берілмейді. Dacf тозуы кез-келген 
бағытта бастапқы өлшемдердің 10% - дан асатын конвертерлер ді 
пайдалануға болмайды. 

Балқытылған металы бар Конвертердің өздігінен аударылу қаупін жою 
үшін Конвертердің ауырлық орталығы көлденең қалыпта төменгі жағынан 
айналу осінен белгілі бір қашықтықта болуы керек. Бұл жағдайда, 
Конвертердің айналу механизмі істен шыққан кезде де, Конвертерден 
балқыманы құю мүмкіндігі жойылады [41]. 

Конвертерлер  үшін су салқындататын мойындарды қолдану іс жүзінде 
мүмкін емес, өйткені бұл конвертерлердің дизайны мен жұмысын 
қиындатады және мойын балқытылған металмен коррозия жағдайында 
жарылыс қаупін тудырады. 

Конвертерді айналдыру үшін электр жетегі қолданылуы керек, ал 
негізгі электр қозғалтқышынан басқа, тәуелсіз қуаты бар резервтік электр 
қозғалтқышы орнатылуы керек. Жаңадан салынған конвертерлер ді екі 
жақты айналу механизмімен жабдықтаған жөн. Апаттарды болдырмау үшін 
тежеуіш құрылғысының конструкциясы электр энергиясын беру тоқтатылған 
жағдайда Конвертердің сенімді тоқтауын қамтамасыз етуі тиіс. 
Конвертерлердің айналу механизмінің қозғалмалы бөліктерін сақтандырғыш 
қаптамаларға жабу керек. Электр қозғалтқыштары мен Конвертердің айналу 
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механизмі балқытылған металл мен қождың шашырауынан, сондай-ақ 
механикалық зақымданудан сенімді қорғалуы тиіс. 

Балқытуды Үрлеу кезінде металл мен қождың шығарындылары 
шығатын аймақты азайту үшін жұмыс алаңының астына конвертерлердің 
бүйіріне ішкі сумен салқындатылатын қалқандарды орнату ұсынылады. 

Жұмысшылардың жұмыс алаңының саңылауына құлауын болдырмау 
үшін, саңылаудың жиектеріндегі конвертерлерде олардың төменгі бөлігінің 
қаптамасы бар таяныш қарастырылуы керек. Сол мақсатта конвертерлердің 
артқы жағындағы саңылаулар конвертердің осы жағында жұмыс істеп тұрған 
кезде саңылауды жабатын берік тартылатын еденмен жабдықталуы керек. 

Конвертерлерді басқару пульттерін пульттерді жайластырылған ауамен 
қамтамасыз ете отырып, конвертерлерге жақын орналастыру керек. Егер 
жұмыс істеп тұрған цехтарда басқару пульттері конвертерлерден едәуір 
қашықтықта орналасса, онда қызмет көрсетуші тұлға мен пульт 
операторлары арасындағы байланыс үшін сигнализация жасау қажет. 
Сонымен қатар, басқару тақталары конвертерлердің жағдайын көрсететін 
құрылғылармен жабдықталуы керек. 

Егер қолданыстағы цехтарда конвертердің түбі арқылы ауа үрлеуі әлі 
де қолданылса, онда жарылыстардың алдын алу үшін (олар кенеттен үрлеу 
тоқтаған кезде конвертерден газдардың ауа құбырларына кіруі нәтижесінде 
пайда болуы мүмкін) конвертерлердің жанындағы үрлеу құбырлары кері 
клапандармен жабдықталуы керек. Бұл клапандар үрлеу тоқтаған кезде ауа 
өткізгіштерін автоматты түрде ажыратуы керек. 

Ауа өткізгіштерге арналған туннельдер тиімді желдетумен және 
қауіпсіз төмен вольтты шамдармен (12 в) қамтамасыз етілуі керек. 
Конвертерді көтеру және еңкейту кезінде балқыту өнімдерінің 
шығарындылары аймағында қандай да бір құрылғыларды немесе 
механизмдерді орналастыруға жол берілмейді. 

 
4.1.6-тақырып Конвертерлерге оттегі жеткізуге арналған 

құрылғылар 
 
Үрлегіштері беру үшін оттекті конвертерлер орындайды болат 

водоохлаждаемых құбырлар мыс соплом. Фурмалардың тік және көлденең 
жазықтықтағы қозғалысы толық механикаландырылуы тиіс. Фурманың 
сынуын немесе сынуын болдырмас үшін, Конвертер төсенішінің бір жақты 
көтерілуіне жол бермеу және қалыпты технологиялық процесті қамтамасыз 
ету үшін фурманың қозғалу механизмінде қозғалыс шектегіштері болуы 
керек. Фурмаларды тек конвертер тік тұрған кезде ғана жылжыту керек. 

Фурмаларды жылжытуға арналған барлық тетіктерді жалыннан, металл 
мен қождың шығарындыларынан және механикалық зақымданулардан 
сенімді қорғау қажет. Фурмаларды және олардың қозғалу механизмдерін 
қарау және жөндеу үшін сатылары мен сүйеніштері бар арнайы алаңдар 
орнату қажет. 



271  
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Оттегі фурмаларының апатсыз және ұзақ жұмыс істеуі балқытуды 
Үрлеу кезінде фурмалардың қарқынды салқындауы жағдайында ғана 
қамтамасыз етіледі. Шығатын судың температурасы уақытша қаттылықтың 
жауын-шашын температурасынан төмен болуы керек (шамамен 50 °C). 

Фурмаларды басқару тетіктерін фурмалардың ағуы пайда болған кезде 
фурмаларды конвертерден көтеруді және шығаруды жүзеге асыратын 
автобұғаттаумен жабдықтау қажет. Сорғы станциясындағы фурмаларға 
судың үздіксіз берілуін қамтамасыз ету мақсатында басқа қосалқы 
станциядан қоректендіре отырып, резервтік сорғыларды орнату талап етіледі. 

Жаңа фурмаларды гидравликалық сынақтан өткізу қажет. 
Фурмаларға оттегі мен салқындатқыш судың түсуін бақылау үшін 

конвертерлерді басқару пультінде бақылау-өлшеу аппаратурасы орнатылады. 
 
4.1.7-тақырып Конвертерлерді пайдалану 
 
Конвертерді балқытуды үрлеуге дайындағаннан кейін оттекті үрлеуді 

қосар алдында басқару пультінің машинисі шартты дыбыстық сигнал беруге 
міндетті. Цехта көрінетін жерлерде сигналдардың мағынасын түсіндіретін 
кестелер болуы керек. 

Жарылыстардың алдын алу үшін оттегі фурмасы оған майдың түсуінен 
сенімді қорғалуы керек. Оттегі фурмаларын қож төсемдерінен тазалауды 
таяныштары бар арнайы алаңда бола отырып, балқыту арасындағы 
үзілістерде жүргізуге болады. Конвертерлерден балқыту өнімдерін шығару 
кезінде күйіктерді болдырмау үшін жұмысшылардың конвертерге жақын 
және жұмыс алаңының астында болуына жол берілмейді. 

Балқыту барысын бақылау қашықтықтан жүргізілуі тиіс. Металл 
температурасын термопарлармен өлшеу кезінде жылу шығарудан қорғау 
үшін қорғаныс экрандарын қолдану керек [42]. 

Конвертерден сынама алуды механикаландырған жөн. Іріктеу 
қасықтары кептіріліп, жылытылуы керек. Сынамаларды қолмен іріктеу 
кезінде жылу оқшаулағыш, отқа төзімді материалдардан жасалған қорғаныс 
алжапқышы мен жеңдерін және кең киізден жасалған шляпаны пайдалану 
керек. Бет пен көзді қорғау үшін жарық сүзгілері бар көзілдірік және қалың 
металл тор немесе жарық сүзгісі бар талшықты дулыға қолданылуы керек. 
Үлгіні алу кезінде конвертер мойнының алдына орнатылған қорғаныс 
экрандарын қолдану пайдалы. 

Қожды балқытуды үрлеу аяқталғаннан кейін арбаларға орнатылған 
құрғақ қожды шөміштерге төгуге рұқсат етіледі. Нәтижесінде судың қож 
шөміштеріне түспеуін, су өткізгіштердің су салқындатылатын конвертер 
құрылғыларына ағып кетуін мұқият бақылау қажет. 

Шашыраудың алдын алу үшін қожды Конвертерден тыныш ағынмен 
ағызу керек. Қож шөміштерінің сыйымдылығы шөміш Конвертердің 
барынша рұқсат етілген артық жүктемесі кезінде толып кетпейтіндей болуы 
тиіс. 
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Жұмыс істеп тұрған цехтарда конвертер арасында шамалы қашықтықта 
түптерді ауыстыру және көршілес конвертерлер арасында металл мен 
қождың шашылуынан конверт астындағы кеңістікті жинау кезінде қауіпсіз 
еңбек жағдайларын жасау үшін үлкен көлемдегі металл қалқандарды орнату 
қажет. 

Жаңа және қайта жаңғыртылатын цехтарда конвертер астындағы темір 
жолдарды жинауды, мысалы, ернеулері бар металл плиталарды төсеу және 
механикалық жетегі бар арнайы қырғыштарды қолдану арқылы 
механикаландыру қажет. 

Рельстерді темірбетон шпалдарға салу қажет. Ағаш шпалдарға 
салынған рельстердің түсуіне байланысты кейбір зауыттарда болат құю 
арбаларымен ауыр апаттар болды. 

Ванадий қоспасы бар шойынды қайта өңдейтін конвертерлік цехтарда 
Конвертерлік бөлімшеде ванадий қождарын жинауға және бөлуге жол 
берілмейді. Қождарды арнайы бөлмеде ауаның шаңмен ластануын 
болдырмайтын шараларды қолдана отырып, механикаландырылған 
әдістермен өңдеу керек. 

Конвертердің болат шығару тесігін ашу және бітеу 
механикаландырылуы керек. Егер жұмыс істеп тұрған цехтарда летка қолмен 
тесілсе, онда конвертердің ойығына құлаудың алдын алу үшін жылжымалы 
алаңдарды пайдалану қажет. Ағынды оттегімен жағу кезінде оттегіні 
жеткізуге арналған металл түтіктерді ұзындығы кемінде 4 м қолдану керек. 

Тесікті ашар алдында Конвертердің астына болат құю шөмішін орнату 
қажет. Конвертердің шамадан тыс жүктелуін ескере отырып, шөміштің 
сыйымдылығы шөміштегі металдың деңгейі оның шетіне кемінде 250 мм 
жетпейтіндей болуы керек. Балқыманы ағызу алдында ескерту сигналын беру 
керек. 

Болат құю шөмішінде дезоксидтендіргіштерді мөлшерлеу және беру 
жөніндегі жұмыстарды толық механикаландыру керек. 
Дезоксидтендіргіштерді шөмішке беру кезінде жұмысшылар металл 
шашырауының ұшып кету аймағынан тыс жерде болуы тиіс. 

Конвертерден балқыманы ағызу кезінде металл мен қождың 
шашырауын азайтуға арналған арбаның конструкциясы шөміштің жағдайын 
реттеуге мүмкіндік беруі тиіс. Арбаны конвертерлерден қауіпсіз қашықтықта 
орналасқан басқару постынан басқару керек. Болат және қож таситын 
арбаларды тіркеу үшін автоматты Тіркейтін аспаптарды қолдану керек. 

Металды төгу кезінде жарылыстардың алдын алу үшін, шойын 
конвертерлер ге құю кезінде немесе болатты төгу кезінде, конвертер 
алаңының еденінде су болмауы керек. 

Балқытуды құйғаннан кейін Конвертердің қабырғалары мен түбінің 
қаптамасын қаптама ақауларын анықтау және жөндеу жүргізу үшін мұқият 
тексеру қажет. Конвертердің қаптамасында және мойнында скрап тұнбасы 
пайда болған жағдайда оларды механикаландырылған тәсілмен алып тастау 
қажет. 
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Жұмыс істеп тұрған цехтарда конвертер арасында шамалы қашықтықта 
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болдырмайтын шараларды қолдана отырып, механикаландырылған 
әдістермен өңдеу керек. 

Конвертердің болат шығару тесігін ашу және бітеу 
механикаландырылуы керек. Егер жұмыс істеп тұрған цехтарда летка қолмен 
тесілсе, онда конвертердің ойығына құлаудың алдын алу үшін жылжымалы 
алаңдарды пайдалану қажет. Ағынды оттегімен жағу кезінде оттегіні 
жеткізуге арналған металл түтіктерді ұзындығы кемінде 4 м қолдану керек. 

Тесікті ашар алдында Конвертердің астына болат құю шөмішін орнату 
қажет. Конвертердің шамадан тыс жүктелуін ескере отырып, шөміштің 
сыйымдылығы шөміштегі металдың деңгейі оның шетіне кемінде 250 мм 
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Конвертерден балқыманы ағызу кезінде металл мен қождың 
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қажет. 
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4.1.8-тақырып Конвертерлерді жөндеу 
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қауіпсіздігі үшін жаңа қаптаманы қалау кезінде берік және тұрақты төсеме 
тақталарды орнату қажет. Конвертерге отқа төзімді материалдар мен 
ерітінділерді беру механикаландырылуы керек. Кірпіш беруге арналған 
конвейерлер олардың құлау немесе конвейерлердің жыртылу мүмкіндігін 
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Конвертердің қаптамасының қауіпті деформациясын болдырмау үшін, 
қаптаманың қабырғалары арасында отқа төзімді заттарды төсеу кезінде 35-40 
ММ бос орын қалдыру керек. Бұл саңылауға ағаш блоктар немесе сабан 
қабаты салынып, содан кейін арнайы масса құйылады. 

Металл арқылы ағып кету мүмкіндігін болдырмау үшін отқа төзімді 
кірпіш өте мұқият жасалуы керек. Конвертердің қаптамасында смоло-
доломиттік қаптаманы қолданған кезде қаптаманы жөндеуден кейін кептіру 
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кезінде су буын кетіру үшін диаметрі 8-10 мм тесіктер көзделуі тиіс. Жөндеу 
аяқталғаннан кейін конвертердің төсенішін газ тәрізді отынды қолдана 
отырып, мұқият кептіру керек. Жану өнімдерін шығаратын құрылғылардың 
көмегімен шеберханадан шығару керек. 

Конвертерлерді алып тастамай жөндеу кезінде жұмысшыларды көрші 
жұмыс істеп тұрған конвертерлерден металл мен қождың шашырауы мен 
шашылуынан қорғау жөнінде шаралар қабылдау қажет. Жөндеу алдында 
Конвертерден және кессондар мен каминдердің қабырғаларынан скраптың 
барлық тұнбаларын алып тастау қажет. Жөндеу қызметкерлері арнайы 
киіммен және қорғаныс құралдарымен, атап айтқанда, қауіпсіздік 
каскаларымен қамтамасыз етілуі керек. Конвертерлерді ыстық және суық 
жөндеу кезінде еңбек жағдайларын жақсарту үшін жазғы уақытта ауаны 
салқындататын ағынды үрлейтін желдетуді қолдану қажет [43]. 

Түптердің тозған қаптамасын қағуды, қаптамасын ауыстыруды, түбін 
кептіру мен күйдіруді осы жұмыстарды механикаландыруға арналған 
жабдығы бар арнайы бөлімшеде жүзеге асырған жөн. Шаңның пайда 
болуымен қатар жүретін жұмыстарды сору желдеткіші бар жабық үй-
жайларда жүргізу қажет 

 
4.1.9-тақырып Конвертерлік газдар мен шығарындыларды 

шығару және тазарту 
 
Шойынды оттегімен үрлеу кезінде көміртегі тотығының көп мөлшері 

пайда болады, бұл газ тазарту құрылғылары жүйесіндегі жарылыстар мен 
оларды жөндеу кезінде улану қаупін тудырады. 

Конвертерлерден газдарды шығару және балқыту өнімдерін шығару 
үшін үлкен диаметрлі су салқындататын құбырлар (кессондар) қолданылады. 
Кессондардың тегіс ішкі беті және олардың қабырғаларының қарқынды 
салқындауы оларға шығарындылардың жабысып қалуын айтарлықтай 
жояды. 

Алайда, су салқындататын кессондардың қауіпсіздік тұрғысынан өте 
маңызды кемшіліктері бар. Конвертердің үстінде кессонның болуы оның 
тығыздығы бұзылғанда немесе қабырғалардың авариялық жарылуы кезінде 
балқытылған металдың сумен жанасуына және жарылысқа әкелуі мүмкін. 
Салқындатқыш суды ағызуды авариялық тоқтату жағдайында кессонның 
жарылу мүмкіндігі елеулі қауіп төндіреді. Кессон қабырғалары сынған және 
ыстық су шығарылған кезде кессондарға қызмет көрсететін сантехниктердің 
күйіп қалу мүмкіндігі де жоққа шығарылмайды. Кессондардың кемшіліктері 
олардың құрылғысының күрделілігін де қамтиды. Сумен 
салқындатылмайтын газ шығаратын құрылғылардың конструкцияларын 
жасау су салқындататын кессондардың кемшіліктерін жоюға мүмкіндік 
береді. 

Конвертерлер ден сорылатын газдар мен шығарындылар газ тазарту 
жүйесіне жіберіледі, содан кейін қатты бөлшектердің негізгі бөлігі 
тұндырылғаннан кейін түтін сорғыштармен түтін құбырына шығарылады. 
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шығарылуын қамтамасыз етуі тиіс. Каминдердің жоғарғы бөлігі цех 
ғимараттарының шығатын шамдарынан кемінде 1 м жоғары болуы керек. 

Шығарындылардың жабысып қалуына жол бермеу үшін каминнің ішкі 
қабырғалары тегіс және әк немесе саз ерітіндісімен шашыратылуы керек. 
Каминдердің қабырғаларын төсемнен тазартуға арнайы алаңдардан 
есіктермен жабылатын камин қабырғаларындағы тесіктер арқылы рұқсат 
етіледі. Каминнің қабырғаларына жабысып қалған науаларды тек жоғарыдан 
төменге түсіруге рұқсат етіледі. Жұмысшылар сақтандырғыш каскалармен 
жабдықталуы тиіс. Каминдерді тазалау кезінде конвертерде немесе оның 
астында қандай да бір жұмыстарды орындауға, әрине, жол берілмейді. 

 
4.1.10-тақырып Конвертерді жүктеу операторының жұмысы 
 
Конвертерді жүктеу операторы (оператор) Үрлеудің берілген режимі 

бойынша балқытуды жүргізеді, үрлеуді бастайды және тоқтатады, оттегі 
ағынының ұзындығын реттейді, оның қысымын бақылайды, фурманың 
жарамды жай-күйін бақылайды және Конвертердің еңкею механизмдерін 
басқарады. Оператордың негізгі міндеті-Конвертердің тыныш (төгілусіз және 
шығарындыларсыз) және жоғары өнімді жұмысын қамтамасыз ету. 

Технологиялық нұсқаулық тыныш ванна деңгейінен 1000 мм биіктікте 
тұрақты күйде үрлеуді қамтиды. Үрлеуді бастаудың алғашқы 5 секундында 
белсенді темір-марганец бастапқы қожын көрсетуді тездету және ондағы әкті 
тез еріту үшін фурма 1,3-1,5 м-ге көтеріледі. Сонымен қатар, конвертерден 
металл бөлшектерін және борпылдақ материалдардың ұсақ фракциясын 
шығару азаяды. 

Фурма деңгейінің жоғарылауы және сәйкесінше оттегі ағынының 
ұзаруы реакция аймағын ваннаның жоғарғы қабаттарына және қожға 
өткізеді. Қож арқылы металдың қайталама тотығуы күшейеді. Фурманың 
төмендеуімен және оттегі ағынының біршама төмендеуімен ваннаның 
тотығуы негізінен таза оттегіде тікелей жүреді. 

Процестің көрнекі бағдарлары Конвертерден қызған ұсақ «нүктелі» 
шығарулар болып табылады, олардың түрі бойынша машинист үрлеуді 
тоқтату сәтін анықтайды. Әрбір» атылатын « металл бөлігі ауада тотығуға 
және көміртектенуге ұшырайды. Микротүтікшеде пайда болған көміртегі 
оксиді бөлшекті жыртып, конвертердің мойнында ұшқын тудырады. 
Ұшқынның тоқтауы-металдың жеткілікті көміртексізденуінің белгісі және 
Үрлеудің аяқталуына себеп. 

Ваннаның одан әрі тотығуы қажет емес. Бұл металдың шамадан тыс 
тотығуына әкеледі (ерітілген оттегінің концентрациясын қождағы FeO-мен 
тепе-теңдікке дейін арттыру), яғни.берілген температурада металдағы 
оттегінің ерігіштігінің жоғарғы шегі. 

Берілген және артық қышқылданған металл (0,04-0,05% с) нашар 
құйылады, құймалардың жоғары болуын тудырады. Блюмингте орамды кесу 
пайызы артады және жарамды дайындаманың шығымы сәйкесінше 
төмендейді. 
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Үрлеуді қарқындату конвертерді басқару пульті машинисінің жұмысын 
қиындатады. Фурма ұштығына па жылу жүктемелері ұлғаяды, бұл Лаваль 
шүмегінің профилін бұрмалауды (оның аэродинамикалық моделінен 
ауытқуды) тудырады және Үрлеудің қалыпты режимін ұстауды қиындатады. 

Мультиплексті фурманың техникалық идеясы саптамалар санының 
артуымен және олардың тиісті қисаюымен оттегі ағынының жұмысы 
жақсаратындығына негізделген. Ұшындағы саңылаулар неғұрлым үлкен 
болса және саптаманың осінің тік фурма осінен алшақтау бұрышы неғұрлым 
үлкен болса, шығудағы ағын соғұрлым кең болады. Бұл жағдайда ортаның 
қарсылығы артып, шашыраңқы ағынның кинетикалық энергиясы төмендейді. 
Оның металмен жанасу орнындағы жылдамдығы төмендейді (бір қабатты 
фурма арқылы оттегінің бір жолды берілуімен салыстырғанда), бұл үрлеу 
қарқындылығын арттыруға мүмкіндік береді. 

Оттегіні көп ағынды жеткізу кезінде (жұмсақ үрлеу) ваннадан СО-ны 
біркелкі бөлу үшін жағдайлар жасалады. Конвертердің шығарылу 
ықтималдығы төмендейді. Көп қабатты фурма арқылы үрлеу ұзақтығы 
қысқарғандықтан, қождың астарға тотығу әсері азаяды және оның төзімділігі 
артады. 

Көп ағынды үрлеу балқытуды мұқият ұйымдастыруды қажет етеді. 
Саптамадан шыққан оттегінің қысымы дәл есепке алынбайтын көптеген 
себептерге байланысты тұрақты болып қалмайды. Оттегі өткізгіштегі 
қысымның ауытқуы, конвертерге зарядтың біркелкі жүктелмеуі, оның 
меншікті тербелісі, тербелісі және басқа факторлар әсер етеді. 
Противодавление ортасының барысы бойынша үрлеу көрсетіледі, яғни 'көп 
болса, онда аз қысым ағынының на срезе шүмектер. 

Егер Үрлеу кезінде оттегі ағынының қысымы сыртқы қарсыласудан 
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болуын бәсеңдетуді, қолайсыз сәттің пісіп-жетілуін, жағдайды түзету үшін не 
істеу керектігін және не істеу керектігін бірден бағалау керек: ваннаны 
жылытуға арналған фурманы төмендету, плавикті шпатты жүктеу, процесті 
тоқтату және т. б. 

Шығарылудың қауіпті белгісі мойынның үстіндегі ұшқынның әлсіреуі 
болуы мүмкін. Әдетте қуатты шығарудан бұрын конвертерде ызылдау, оның 
корпусының дірілдеуі, фурманың тербелісі болады. Оператор фурманы 
көтеріп, қауіпті құбылыстың алдын алуға уақыт болуы керек. Кез келген 
қауіпті жағдайда ол ескерту дыбыстық сигналын беруге міндетті. 

Мәжбүрлі Үрлеу кезінде конвертерді басқару операторға жүйке 
жүктемелерін тудырады. Көрнекі анализатор қарқынды инфрақызыл және 
көрінетін сәулеленудің көптеген күшті тітіркенулерін қабылдайды. Бұл 
дененің тез шаршауына әкеледі, дегенмен машинистің қызметі күшті 
бұлшықет кернеулерімен байланысты емес. 

Конвертерді басқару тақтасының операторының жұмысын уақтылы 
ауыстыру және жақсы ұйымдастырылған қысқа демалу арқылы жеңілдетуге 
болады.  

Оператор мынадай арнайы қауіпсіздік ережелерін сақтауға міндетті: 
1. Үрлеуді 20-25% - ға төмендеген кезде бастау керек. Әктің бірінші 

бөлігін жүктегеннен кейін ғана оны қалыпты қарқындылыққа жеткізіңіз. 
Үрлеуді мұндай реттеу Конвертерден балқыту және әк шаңын шығаруды 
азайтуға көмектеседі. 

2. Лаваль шүмегінің және фурма ұшының жай-күйін үрлеу сипаты 
бойынша жүйелі түрде бақылау. Өңделген арнасы бар (бұрмаланған 
профиль) шүмектерді уақытында жаңа, жарамды етіп ауыстыру керек. 
Саптамалардың салқындауын үнемі қадағалаңыз. 

3. Конвертердің қуысына судың ағып кетуіне жол бермеңіз. Фурманың 
су өткізетін ұшын балқыманы босатқаннан кейін бірден ақаусыз ұшымен 
ауыстыру қажет. 

4. Газ өткізгіштен су ағып кеткен жағдайда ақаулы тігісті дәнекерлеу 
немесе газ өткізгіштің экрандалған бөлігінің күйіп кеткен түтіктерін 
ауыстыру үшін конвертерді (балқытуды шығарғаннан кейін) тоқтату қажет. 

5. Белгіленген фурмада жұмыс жасамаңыз. Цех әкімшілігі басқару 
посттарының операторларына ыңғайлы еңбек жағдайларын жасауға міндетті: 
қашықтан басқару пультін кондиционерлермен, қалыпты жарықпен, ыстыққа 
төзімді әйнекпен, жеткілікті дыбыс оқшаулауымен және цехтың негізгі 
бөлімдерімен сенімді селекторлық байланыспен жабдықтау. 
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4.2-тарау Технологиялық процестің жүргізілуін бақылау 
 

Балқытудың негізгі технологиялық құжаты паспорт болып табылады. 
Паспортқа болатты балқыту, жетілдіру және құю процесін сипаттайтын 
барлық технологиялық параметрлер енгізіледі. Паспортты толтыруды ТББ 
бақылаушысы, ҚІЖК болат балқытушысы, МТБМ операторы, ТББ шебері 
жүргізеді. 

Технологиялық процесті міндетті бақылау көлемі 2-қосымшада 
берілген. 

Балқытпаларды тағайындауды ТББ бақылау шебері жүргізеді. 
Балқытудың мақсаты паспортта белгіленеді. 

Болаттың химиялық құрамы жоғарыда көрсетілген талаптардан 
ауытқыған кезде аз жауапты тапсырыстарға тағайындау жүргізіледі [45]. 
 

 
Процесті метрологиялық қамтамасыз ету 
Конвертерлік болат өндіру кезінде мынадай параметрлер бақылауға 

жатады: 
- шойын құю шөмішіндегі шойынның массасы; 
- шойын құю шөмішіндегі қож қабатының қалыңдығы; 
- металл сынығы бар қалақтардың массасы, металл сынығының түрі; 
- Шығыс бункерлеріндегі және конвертер бункерлеріндегі 

ферроқорытпалардың массасы; 
- шығару кезінде шөмішке отырғызылатын алюминийдің массасы; 
- шойын құю шөмішіндегі сұйық шойынның температурасы; 
- Конвертер ваннасының температурасы және тотығуы; 
- шөміштегі Болат температурасы; 
- үрлеу кезіндегі оттегінің қысымы; 
- үрлеуге оттегі шығыны; 
- шығатын газдардың шығыны; 
- шығатын газдардың көлемі; 
- үрлеуге оттегінің көлемі; 
- шығатын газдардың құрамы; 
- оттегі фурмасының металл деңгейінен тыныш күйдегі жағдайы; 
- үрлеу ұзақтығы; 
- аяқтаудың ұзақтығы; 
- металл шығару ұзақтығы; 
- балқыту ұзақтығы. 
Конвертерлік болатты балқытудың технологиялық процесінің 

параметрлерін бақылау 1-қосымшада көрсетілген бақылау құралдарымен 
жүзеге асырылады. 
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4.3  Практикалық жұмыстар 
 
 

4.3.1-тақырып МЕМСТ және ТШ зерттеу. Болаттың жіктелуі 
Стандарттар. 

Болатты жіктеудің бірыңғай әлемдік жүйесі жоқ. Техникалық 
әдебиеттерде белгілі бір жолмен алынған болаттар әдетте келесі белгілерге 
сәйкес жіктеледі: мақсаты, сапасы, құрамы бойынша (төмендегі суретті 
қараңыз. 1), өндіріс сипаты (балқыту әдісі) және т.б. бірқатар елдерде 
(сонымен қатар бірқатар ірі фирмаларда) өзіндік жіктеу жүйелері бар, 
сәйкесінше әр түрлі елдерде бірдей құрамдағы болатты таңбалау өзіндік 
сипатқа ие, бұл, әрине, шетелдік көздерді пайдалануда қиындықтар 
туғызады. 

 
Стандарттар  

 
Болаттарды таңбалау. Мемлекеттік стандарттың белгіленуі - ГОСТ. 

Стандарттаумен айналысатын ұйым - Мемстандарт. 
Кәдімгі сападағы көміртекті болат (МЕМСТ 380-88) — маркалардың 

белгіленуі Ст әріптерін («болаттан» қысқартылған) қамтиды, одан кейін 0 — 
ден 6 — ға дейінгі цифрлар (марканың шартты нөмірі Болаттың химиялық 
құрамына байланысты, әрі нөмірінің ұлғаюымен болаттағы көміртегі 
мөлшері артады, бірақ нөмірдің сандық мәндерінің және көміртегі 
құрамының тікелей сандық сәйкестігі жоқ); соңында қышқылсыздандыру 
тәсілін сипаттайтын әріптер көрсетілген, атап айтқанда: кп-қайнау, пс-
жартылай тыныш, сп-тыныш. 

Мысалдар: st3ps, St6sp болат маркалары. 
Сапалы болаттар (көміртекті және легирленген) - маркалардың 

белгіленуі Болаттың шамамен химиялық құрамын көрсететін сандар мен 
әріптерді қамтиды. Алғашқы санды белгілеу конструкциялық болаттар - 
орташа мазмұны көміртегі жүздік үлеспен пайызды, аспаптық болаттардың 
түрленген беттік ондық үлеспен пайызды құрады. 

Легирленген элементтер орыс алфавитінің келесі әріптерімен 
белгіленеді: 
           Азот-А; Мыс-Д; Алюминий-Ю; Ванадий-Ф; Молибден-М; 
Никель-Н; Вольфрам; Титан-Т; Кремний-С; Марганец-Г.; Хром-Х 

Әріптерден кейінгі сандар осы легірлеуші элементтің шамамен 
мазмұнын пайызбен көрсетеді. Элемент шамамен 1% немесе одан аз болған 
кезде сандар жоқ. 

Марканы белгілеудің соңындағы «А» әрпі ең алдымен Күкірт пен 
фосфордың рұқсат етілген мөлшерінің төмендігіне байланысты «жоғары 
сапалы болат» дегенді білдіреді. 

Мысалдар: 45 маркалы болат - орташа көміртегі 0,45% жоғары сапалы 
құрылымдық көміртекті болат. 
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әдебиеттерде белгілі бір жолмен алынған болаттар әдетте келесі белгілерге 
сәйкес жіктеледі: мақсаты, сапасы, құрамы бойынша (төмендегі суретті 
қараңыз. 1), өндіріс сипаты (балқыту әдісі) және т.б. бірқатар елдерде 
(сонымен қатар бірқатар ірі фирмаларда) өзіндік жіктеу жүйелері бар, 
сәйкесінше әр түрлі елдерде бірдей құрамдағы болатты таңбалау өзіндік 
сипатқа ие, бұл, әрине, шетелдік көздерді пайдалануда қиындықтар 
туғызады. 

 
Стандарттар  

 
Болаттарды таңбалау. Мемлекеттік стандарттың белгіленуі - ГОСТ. 

Стандарттаумен айналысатын ұйым - Мемстандарт. 
Кәдімгі сападағы көміртекті болат (МЕМСТ 380-88) — маркалардың 

белгіленуі Ст әріптерін («болаттан» қысқартылған) қамтиды, одан кейін 0 — 
ден 6 — ға дейінгі цифрлар (марканың шартты нөмірі Болаттың химиялық 
құрамына байланысты, әрі нөмірінің ұлғаюымен болаттағы көміртегі 
мөлшері артады, бірақ нөмірдің сандық мәндерінің және көміртегі 
құрамының тікелей сандық сәйкестігі жоқ); соңында қышқылсыздандыру 
тәсілін сипаттайтын әріптер көрсетілген, атап айтқанда: кп-қайнау, пс-
жартылай тыныш, сп-тыныш. 

Мысалдар: st3ps, St6sp болат маркалары. 
Сапалы болаттар (көміртекті және легирленген) - маркалардың 

белгіленуі Болаттың шамамен химиялық құрамын көрсететін сандар мен 
әріптерді қамтиды. Алғашқы санды белгілеу конструкциялық болаттар - 
орташа мазмұны көміртегі жүздік үлеспен пайызды, аспаптық болаттардың 
түрленген беттік ондық үлеспен пайызды құрады. 

Легирленген элементтер орыс алфавитінің келесі әріптерімен 
белгіленеді: 
           Азот-А; Мыс-Д; Алюминий-Ю; Ванадий-Ф; Молибден-М; 
Никель-Н; Вольфрам; Титан-Т; Кремний-С; Марганец-Г.; Хром-Х 

Әріптерден кейінгі сандар осы легірлеуші элементтің шамамен 
мазмұнын пайызбен көрсетеді. Элемент шамамен 1% немесе одан аз болған 
кезде сандар жоқ. 

Марканы белгілеудің соңындағы «А» әрпі ең алдымен Күкірт пен 
фосфордың рұқсат етілген мөлшерінің төмендігіне байланысты «жоғары 
сапалы болат» дегенді білдіреді. 

Мысалдар: 45 маркалы болат - орташа көміртегі 0,45% жоғары сапалы 
құрылымдық көміртекті болат. 

  

20ХН3А маркалы болат орташа құрамы бар жоғары сапалы 
қоспаланған конструкциялық болат, %: көміртегі 0,20, хром 1-ге жуық, 
никель 3, күкірт 0,025-тен аспайды, фосфор 0,025-тен аспайды. 

темір жол көлігі, жоғары жылдамдықты, сондай-ақ жоғары легірленген 
және тәжірибелі болаттар сияқты жекелеген жоғары мамандандырылған 
топтардың болаттары үшін жоғарыда айтылған ережелерге сәйкес келмейтін 
белгілер қолданылады, мысалы, SHH15, M76V, P6M5, EI179, EP398 және т. 
б. 

Техникада қабылданған болатты жіктеу әдістері келесі белгілерге 
негізделген. 

1. Мақсаты бойынша болаттардың келесі негізгі топтары бөлінеді: 
2. Сапасы бойынша болат топтары ерекшеленеді: қарапайым сапа, 

сапалы және жоғары сапалы.  
3. Құрамы көміртекті, хромды, хромникельді, марганец және т. б. 

болаттарды ажыратады. 
4. Болаттың қалыптардағы қатаю сипаты бойынша тыныш, қайнаған 

және жартылай тыныш болаттар ерекшеленеді.  
5. Өндіріс әдісіне сәйкес болат жіктеледі: 
 1) агрегат түрі бойынша (Конвертерлік, Мартен, электрлік болат, 

электроқож балқытатын болат және т.);  
2) технология бойынша (негізгі және қышқыл Мартен, негізгі және 

қышқыл электрлік болат, вакууммен, синтетикалық қождармен өңделген, 
инертті газдармен үрлеу және т.б.). 

Болат маркаларының әр тобы үшін белгіленген жарамдылық мерзімі 
бар ГОСТ бар. Стандарттардың сақталмауы заң бойынша қудаланады. 
Болаттар тобына байланысты ГОСТ мәтінінің мазмұны өзгереді, бірақ жалпы 
құрылыс шамамен бірдей болып қалады. 

Мысал ретінде ГОСТ 1050-74 «көміртекті болат, сапалы құрылымдық» 
мазмұнын қарастырыңыз. ГОСТ келесі бөлімдерді қамтиды: 

Бөлім 1. Жіктелуі. Бұл бөлімде болаттың әртүрлі түрлері орнатылады: 
1.1) өңдеу түрлері бойынша:  
а) ыстықтай илектелген және қақталған;  
б) калибрленген;  
в) дөңгелек, беті арнайы өңделген (серебрянка);  
1.2) Механикалық қасиеттерді сынауға қойылатын талаптар бойынша 

(бес санат);  
1.3) Материалдың жағдайы бойынша:  
а) термиялық өңдеусіз;  
б) термиялық өңделген;  
в) жинақталған;  
1.4) мақсатына қарай:  
А) ыстық қысыммен өңдеу үшін;  
б) суық өңдеу үшін (айналдыру, тегістеу, фрезерлеу және т. б.);  
в) суықтай созу үшін. Болаттың (кіші топтың) мақсаты тапсырыста 

көрсетіледі. 
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2-бөлім. Маркалар. Бұл бөлімде топқа кіретін болаттың барлық 
маркаларының химиялық құрамы көрсетіледі (осы топта барлығы 30 маркаға 
жуық). 

3-бөлім. Сортамент. Бұл бөлімде осы болаттан жасалған металл 
өнімдері сәйкес келуі керек ГОСТ көрсетілген. 

4-бөлім. Техникалық талаптар.  
Қазақстанда болаттарды таңбалау.  
Болатты келесі критерийлер бойынша жіктеуге болады: 
- өндіріс тәсілі бойынша; - мақсаты бойынша; - сапасы бойынша; - 

химиялық құрамы бойынша; - қатаю сипаты бойынша. 
Болаттың химиялық құрамының бірыңғай шартты белгілері 

белгіленді: 
Элемент: Mn Si Cr Ni Mo W V Al Ti 
Белгіленуі: У Г С Х Н М В Ф О Т 
Стандартты таңбаларды белгілеу кезінде әріптердің сол жағындағы 

сандар пайыздың жүзден бір бөлігіндегі көміртектің орташа мөлшерін 
білдіреді. Көміртектің орташа пайызын білдіретін сандардың оң жағындағы 
әріптер Болатта тиісті элементтің болуын білдіреді. Әріптерден кейінгі 
сандар, егер ол 1% - дан жоғары болса, тиісті элементтердің шамамен 
мазмұнын көрсетеді. Марканың соңында А әрпі Болаттың жоғары сапалы 
екенін көрсетеді.  

Коррозияға төзімді және ыстыққа төзімді болаттардың маркалары үш 
таңбалы санмен белгіленеді, олардың бірінші саны келесі мәнге ие: 

2-азотпен хроммарганецникельді болаттар; 
3-хромникельді болаттар; 
4-хромды болаттар; 
5-хроммолибден болаттары; 
6-хромникельмолибден болаттары және басқа элементтері бар 

хроммолибденов болаттары. 
Мысал: 302 маркалы болат-құрамында 17-19% Сг және 8-10% Ni бар 

хромды Болат. 
 

Төлқұжат деректері бойынша конвертердің сағаттық өнімділігін, 
жарамды және сұйық шығымдылығын анықтаңыз. 

 
Сабақ өткізу кезінде студенттердің өнеркәсіптік балқыту 

паспорттарының деректерін пайдалана білетіндігі ескеріледі. Әрбір 
студентке балқытудың жеке паспорты беріледі, оның мазмұнына қысқаша 
сауалнама жүргізіледі, содан кейін олар қойылған міндеттерді өз бетінше 
шешеді. 

Оқытушы студенттермен бірлесіп нәтижелерге талдау жүргізеді, сол 
немесе өзге жағымсыз немесе оң деректердің алыну себептерін бағалайды. 
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2-бөлім. Маркалар. Бұл бөлімде топқа кіретін болаттың барлық 
маркаларының химиялық құрамы көрсетіледі (осы топта барлығы 30 маркаға 
жуық). 

3-бөлім. Сортамент. Бұл бөлімде осы болаттан жасалған металл 
өнімдері сәйкес келуі керек ГОСТ көрсетілген. 

4-бөлім. Техникалық талаптар.  
Қазақстанда болаттарды таңбалау.  
Болатты келесі критерийлер бойынша жіктеуге болады: 
- өндіріс тәсілі бойынша; - мақсаты бойынша; - сапасы бойынша; - 

химиялық құрамы бойынша; - қатаю сипаты бойынша. 
Болаттың химиялық құрамының бірыңғай шартты белгілері 

белгіленді: 
Элемент: Mn Si Cr Ni Mo W V Al Ti 
Белгіленуі: У Г С Х Н М В Ф О Т 
Стандартты таңбаларды белгілеу кезінде әріптердің сол жағындағы 

сандар пайыздың жүзден бір бөлігіндегі көміртектің орташа мөлшерін 
білдіреді. Көміртектің орташа пайызын білдіретін сандардың оң жағындағы 
әріптер Болатта тиісті элементтің болуын білдіреді. Әріптерден кейінгі 
сандар, егер ол 1% - дан жоғары болса, тиісті элементтердің шамамен 
мазмұнын көрсетеді. Марканың соңында А әрпі Болаттың жоғары сапалы 
екенін көрсетеді.  

Коррозияға төзімді және ыстыққа төзімді болаттардың маркалары үш 
таңбалы санмен белгіленеді, олардың бірінші саны келесі мәнге ие: 

2-азотпен хроммарганецникельді болаттар; 
3-хромникельді болаттар; 
4-хромды болаттар; 
5-хроммолибден болаттары; 
6-хромникельмолибден болаттары және басқа элементтері бар 

хроммолибденов болаттары. 
Мысал: 302 маркалы болат-құрамында 17-19% Сг және 8-10% Ni бар 

хромды Болат. 
 

Төлқұжат деректері бойынша конвертердің сағаттық өнімділігін, 
жарамды және сұйық шығымдылығын анықтаңыз. 

 
Сабақ өткізу кезінде студенттердің өнеркәсіптік балқыту 

паспорттарының деректерін пайдалана білетіндігі ескеріледі. Әрбір 
студентке балқытудың жеке паспорты беріледі, оның мазмұнына қысқаша 
сауалнама жүргізіледі, содан кейін олар қойылған міндеттерді өз бетінше 
шешеді. 

Оқытушы студенттермен бірлесіп нәтижелерге талдау жүргізеді, сол 
немесе өзге жағымсыз немесе оң деректердің алыну себептерін бағалайды. 

 
 
 

  

4.3.2-тақырып Үрлеудің меншікті қарқындылығын анықтау 
 
2.1. Үрлеу режимінің параметрлері 
Оттегі қысымы.  Фурмаға берілетін оттегінің қысымы жоғары болуы 

тиіс. Тәжірибе көрсеткендей, үрлеу қысымының жоғарылауы ағынның 
жеткілікті кинетикалық энергиясына және оны ваннаға қажетті тереңдетуге 
қол жеткізу үшін қажет, бұл металдың оттегінің толық сіңуін және 
конвертердегі металл мен қождың қарқынды айналымын қамтамасыз етеді. 

Қазіргі заманғы конвертерлер де желідегі оттегінің қысымы 1,5 – 2,0 
МПа (1 5 – 20 ат.) және одан да көп. 

Үрлеудегі оттегінің мөлшері (оттегінің тазалығы). Тотықтырғыш 
газдарға қойылатын негізгі талап-олардың тазалығы. Оттегі құрамында 
азоттың ең аз мөлшері болуы керек. 99,5-99,8% оттегі тазалығымен азот 
құрамы төмен болат алу үшін қажетті алғышарттар жасалады (0,002 – 0,003 
%). Жоғары таза оттегі алған кезде ауаны бөлу қондырғыларының өнімділігі 
төмендеп, оттегінің құны көтерілетінін есте ұстаған жөн. Сондықтан оның 
тазалығына қойылатын талаптар орынды болуы керек. Жоғары тазалықтағы 
оттегі (99,5 %) T X H және C C K және M деп аталады, ал таза (арзан) – 
технологиялық. 

Үрлеу қарқындылығы үрлеу режимінің маңызды көрсеткіші болып 
табылады, өйткені үрлеу ұзақтығы оған байланысты, сондықтан 
қондырғының өнімділігі. Бұл мән бойынша JO2 (M3/мин) оттегінің минуттық 
шығыны түсініледі) 

 

JO2 =                                                      (2.1) 

 
мұнд 2-балқытуға оттегінің жиынтық шығыны, м3; 
пр. - үрлеу уақыты, мин. 
Үрлеу қарқындылығы Конвертер сыйымдылығының ұлғаюымен 

артады және қазіргі заманғы агрегаттарда 1500 – 2000 м3/мин құрайды. 
Үрлеудің меншікті қарқындылығы. Бұл индикатор әртүрлі 

қуаттылықтағы конвертерлердің тиімділігін бағалау үшін қолдануға 
ыңғайлы. 

 

                                                 (2.2) 

 
мұндағы Gк-Конвертердің сыйымдылығы, мг (т). 
WD-балқытуға оттегінің нақты шығыны, м3 / мг. 

WD мәні 50 – 55 м3/мг аралығында өзгереді. (м3/т), бірақ осы цехтың нақты 
жағдайлары үшін ол тар шектерде өзгереді, сондықтан үрлеу ұзақтығы іс 
жүзінде тек iO2 мәніне байланысты болады 
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Қазіргі уақытта io2 мәні 5 м3/мг мин жетеді, осыған байланысты үрлеу 

ұзақтығымин құрайды. 
Айта кету керек, үрлеу қарқындылығын арттыру оңай емес. Негізгі 

қиындықтар конвертерге оттегін жеткізумен, оны ваннаға жеткізуді 
ұйымдастырумен ғана емес, ең алдымен Шығатын газдарды шығарумен 
байланысты. 

300 т конвертерде болатты балқыту кезінде Үрлеудің меншікті 
қарқындылығының артуымен 3-тен 5 м

[О] = 2СО реакциясы бойынша көміртектің тотығуына барлық оттегі 
жұмсалатынын ескере отырып, Конвертерден газдың шығуы 12,3 мыңнан 
20,6 м3/мин дейін немесе 741 мыңнан 1,2 млн.м3/сағ. дейін (оның 
температурасы 1600ос болғанда) артады. 

Бұл асқынулар жұмыс істеп тұрған цехтарды қайта құру кезінде 
айтарлықтай кедергі болып табылады. Бұл жағдайда газ тазарту 
құрылғыларын қоса алғанда, газ шығару жолын толық ауыстыру қажет [46]. 

Үрлеу қарқындылығының артуымен біртекті қождың қалыптасу 
процестері күрделене түсетінін есте ұстаған жөн, өйткені көміртексіздендіру 
процесі қож түзілу процесінің алдында болады. 

 
2.2. Мәселені шешудің мысалы 
 
Үрлеуге оттегінің жалпы шығыны (ΣО2) 15 мың нм3 құрады. Үрлеу 

ұзақтығы (τ) 15 мин. Конвертердің сыйымдылығы 300 т. Соққының 
қарқындылығы мен нақты қарқындылығын анықтаңыз. 

 

Iud = I / G =  

 
2.3 Дербес шешуге арналған есептер 
 

1. Конвертердің сыйымдылығы (G) 250 т. Оттегінің меншікті шығыны 
(qо2) 55м3/т. Үрлеу ұзақтығы 15 мин. I және Iud анықтаңыз. 

 
2. Конвертердің сыйымдылығы 300 т. Үрлеу қарқындылығы 800 

нм3/мин. 
Үрлеудің меншікті шығыны 50 м3 / т. Үрлеу ұзақтығын анықтаңыз. 
 
3. 300 тонна сыйымдылығы бар конвертердің газ тазарту жолының 

өткізу қабілеті қалыпты жағдайда 2,5 мың нм3/мин газды құрайды. Барлық 
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оттегі көміртектің СО-ға дейін тотығуына жұмсалады деп есептей отырып, іуд-ны 5 

м3/т·мин дейін ұлғайту мүмкіндігін (мүмкін еместігін) дәлелдеу. 
 
4. Конвертерге 200 тонна сұйық шойын құйылған. Көміртектің тотығу 

жылдамдығы 0,4% / мин құрайды. Үрлеудің қарқындылығын табыңыз, 
өйткені барлық көміртегі үрлеу оттегі арқылы тотығады. 

 
5. Барлық оттегі реакция бойынша көміртектің тотығуына жұмсалады 

деп есептей отырып, 800 нм3/мин қарқындылығымен Үрлеу кезінде уақыт 
бірлігіне конвертерден бөлінетін газдардың мөлшерін анықтаңыз: 

 
[C] + [O] → CO. 

 
6. Конвертердің сыйымдылығы 300 т., Үрлеудің меншікті 

қарқындылығы 3 м3/т. мин. Көміртек толығымен СО-ға дейін тотығады. 
Барлық оттегі көміртектің тотығуына жұмсалады. Оттегі тазалығы 99,5%. 
1600ос температурада м3 газдың шығуын анықтаңыз. 

 
7. Оттегі-Конвертерлік балқыту шихтасының құрамы 75% шойын және 

25% скрап. Көміртегі мөлшері сәйкесінше 4,0% және 0,2% құрайды. Үрлеу 
ұзақтығы 15 мин. Егер ваннадағы қалдық мөлшері 0,1% болса, көміртектің 
орташа тотығу жылдамдығын анықтаңыз (%/мин). 

 
8. Конвертер торы 250 т. II үрлеу кезеңінде Vс көміртегінің тотығу 

жылдамдығы 0,20 %/мин құрайды. Реакция болған жағдайда уақыт бірлігінде 
пайда болатын со көпіршіктерінің көлемін анықтаңыз: 

 
[C] + [O] → СОг. 

 
9. Оттегінің меншікті шығыны 55 м3/т құрады. Егер қарқындылығы 

I=800 м3/мин болса, үрлеу ұзақтығын табыңыз. Конвертердің сыйымдылығы 
250 т. 
 

4.3.3-тақырып Ваннаның араластыру қуатын анықтау 
 
Мақсаты: Студенттерге үрлеу кезеңінде конвертерлік ваннаның аэро-

және гидродинамикасы бойынша практикалық есептеу дағдыларын үйрету 
және араластырудағы ең маңызды буындарды анықтау. 

 
Қазіргі заманғы оттегі конвертер процесі ваннаға оттегінің жоғары 

қарқындылығымен сипатталады. Үрлеу қарқындылығының жоғарылауы 
көміртектің тотығу жылдамдығының жоғарылауына әкеледі. Көпіршіктердің 
шығарылуымен бірге көміртектің тотығуы араластырудың қозғаушы күші 
болып табылады. Екінші қозғаушы күш-бұл металға дыбыстан жоғары оттегі 
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ағынын енгізу. Болат балқыту ваннасын араластырудың пайдалы қуаты 
теңдікпен анықталады: 

 
мұндағы nс-оттегі ағынымен ваннаға берілетін қуат; 

      NСО-со көпіршіктерін араластыру қуаты. 
Төменде Конвертер ваннасын араластырудың шамамен есептеуі 

келтірілген. 
 
Бастапқы деректер: 
Конвертердің орналасуы G = 250 т; үрлеу қарқындылығы 750 нм3/мин; 

Үрлеудің меншікті Шығыны 60 нм3 / т. Шихта құрамы: 75% шойын (4,0% 
көміртек), 25% скрап (0,2% көміртек). 

Шығарылымдағы көміртегі мөлшері 0,2% құрайды. Ваннаның тыныш 
күйдегі тереңдігі: Нв = 1,5 м. Үрлеу қысымы 1,4 Мн/м2 (14 атм.). 

 
3.1. СО көпіршіктері бар конвертер ваннасының араластыру 

қуатын есептеу. 
Болат балқытатын ваннаның көміртегі тотығы көпіршіктерімен 

араластыру қуаты көпіршіктер пайда болған кезде итергіш (Архимед) 
күштердің жұмысына тең және Кочо формуласы бойынша есептеледі. 

                                  (1) 

мұндағы Р0-атмосфералық қысым; 
V0-қалыпты жағдайда уақыт бірлігінде пайда болатын көпіршіктердің 

көлемі; 
Т-металдың температурасы, °К; 
Н-көпіршіктер пайда болған жерден жоғары металл қабатының биіктігі. 
Конвертер ваннасында көміртегі тотығының көпіршіктері ваннаның 

бүкіл көлемінде өткір, белгілі бір шығу горизонты жоқ. Сондықтан, шамамен 
есептеулерде Н = 0,5 Нв (тыныш жағдайда) қабылдау керек. 

Конвертер ваннасының араластыру қуатын анықтау үшін уақыт 
бірлігінде пайда болатын көпіршіктердің көлемін табу керек. Барлық үрлеу 
ұзақтығы тең 

 

мұндағы -үрлеуге оттегінің мөлшері, м3; 
 - үрлеу қарқындылығы, м3 / мин. 

 = 60 · 250 = 15000 м3 
мұндағы ω-Үрлеудің меншікті шығыны, м3 / т; 
      Конвертердің G-торы, т. 
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Үрлеу шартты түрде 2 кезеңге бөлінеді: бірінші кезеңнен кейінгі 
температура - 1500°c, екінші кезеңнен кейін - 1600°C. бірінші кезеңде 
(Үрлеудің жалпы ұзақтығының 20%) негізінен кремний мен марганец 
тотығады, көміртектің тотығу жылдамдығы осы кезде аз болады және 
шамамен ис = 0,05 %/мин құрайды. 

І кезеңнің ұзақтығы τ1 = 0,2 * 20 = 4 мин. ІІ кезеңнің ұзақтығы τ2 = 20-4 = 16 

мин. І кезеңдегі тотығатын көміртектің мөлшері: 
С1 = ис * τ = 0,05 * 4 = 0,2% 

ІІ кезеңде жанған көміртектің жалпы саны: 
С2 = [С]ч·0,75+[С]с·0,25 – С1 - [С]в 

[С]сағ, [с]С – шойын мен қырғыштағы көміртектің құрамы,%. 
         [С]в – шығарудағы көміртектің концентрациясы,%. 

С2 = (4,0·0,75 + 0,2·0,25) – 0,2 -0,2 = 2,65 %. 
ІІ кезеңдегі көміртектің орташа тотығу жылдамдығы: 

 

Уақыт бірлігінде пайда болатын көпіршіктердің көлемін реакция 
жағдайынан табамыз 

[С] + [О] = СОг 
Үрлеудің бірінші кезеңі үшін: 
Уақыт бірлігінде Үрлеудің бірінші кезеңінде жанып кететін 

көміртектің саны, СІ 
, 

мұнда 250 тонна Конвертер торы бар. 
Құрылады-БАБЫНА 

, 

немесе  

немесе тор бірлігіне 
Соя = 3,92: 250 = 0,0157 м3·т * с 
Екінші кезеңде уақыт бірлігінде пайда болған со көпіршіктерінің 

көлемі: 
 м3 / т·с 

1 теңдеуін қолдана отырып, Үрлеудің I және II кезеңдеріне арналған со 
көпіршіктері бар ваннаның араластыру қуатын анықтаймыз 

кгм / т∙с 

 кгм·т * с 

мұнда 101,3∙103 – атмосфералық қысым, Па, 
1 Па = 1 Н/м2,   1Н = кгм∙с-2 
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100

25005,0





стСОI /0049,0
12

280021,0





см /92,3
28

224000049,0 3
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3. 2. Ваннаның оттегі ағынымен араластыру қуатын есептеу. 
Оттегі ағынымен араластыру күші тең 

Nс = G · E0 · φ 
мұндағы G-уақыт бірлігіне үрлеу шығыны, м3 / т∙сек; 
E0-бастапқы кинетикалық энергия 1 кг үрлеу, 
φ-ваннаны араластыруға жұмсалатын ағынның кинетикалық 

энергиясының үлесі. 
Шамамен есептеулер көрсеткендей, ваннаны оттегі ағынымен 

араластыру үшін ағынның бастапқы энергиясының 20-25% жұмсалады. 
Nс = (0,2 – 0,25) ·G · E0  

Лаваль саптамаларын қолданған жағдайда саптамадағы газдың кеңеюі 
адиабатикалық түрде жүреді. 

 

мұндағы К-оттегіге арналған адиабат көрсеткіші к = 1,4; 
      R-26,5 тең әмбебап газ тұрақтысы ;  

     Р1-оттегі өткізгіштің қысымы 1,4 Мн/м2 (14 атм.); 
    Т1-оттегі өткізгіштегі температура, Т1 = 298ºк. 

 Дж / кг = 14930 кгм / кг 

Nс= (0,2 – 0,25)·1,41·14930 = 210,5 – 263,1 кгм / т∙с 
мұнда 0,05-оттегі шығыны, м3 / т·сек; 
1,41-оттегінің тығыздығы, кг/м3. 
Nс және Nсо мәндерін салыстыру көміртегі тотығы көпіршіктерінің 

ваннасын араластыруға шешуші әсер етеді. 
 
 Өзіндік жұмыс үшін бастапқы деректер. 
 1-кестенің мәліметтерін қолдана отырып, көміртегі тотығуының орташа 

жылдамдығын және конвертер ваннасының араластыру қуатын (Nсо және Nс) 
анықтаңыз. 

 Кесте 1 - Тапсырма нұсқалары 

Нұсқа Конвертер 
торы 

, 

м3/мин 
iуд, 

м3/т 
Св, 
% 

Нв, 
м 

Р, 
ат 

Сч, 
% 

Св, 
% 

Шихта, % 
ºС шойын скрап 

1 100 500 55 0,2 1,2 12 4,2 0,10 75 25 1600 
2 130 600 50 0,1 1,5 12 4,0 0,20 78 22 1590 
3 250 750 60 0,15 1,5 14 4,35 0,3 80 20 1620 
4 300 1000 55 0,3 1,8 16 4,2 0,4 85 15 1550 
5 150 700 50 0,2 1,5 13 4,5 0,20 90 10 1600 
6 300 1000 50 0,4 1,6 15 4,2 0,10 75 25 1500 
7 250 700 55 0,3 1,7 15 4,1 0,30 70 30 1620 
8 400 1100 45 0,2 1,8 17 4,2 0,10 75 25 1610 
9 450 1200 45 0,1 1,8 17 4,3 0,20 80 20 1580 
10 130 650 60 0,15 1,4 12 4,25 0,20 85 15 1590 
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Бақылау сұрақтары 
 
1. Конвертер цехтарының орналасуы және орналасуы. 
2. Шихта аулалары. 
3. Шихта материалдарын конвертерлерге жеткізу және үю. 
4. Конвертерлерге шойынды жеткізу және құю. 
5. Конвертерлер ді орнату және пайдалану. 
6. Конвертерлер  құрылғысы. 
7. Конвертерлерге оттегін беруге арналған құрылғылар. 
8. Конвертерлер ді пайдалану. 
9. Жөндеу конвертерлер. 
10. Конвертерлік газдар мен шығарындыларды шығару және тазарту. 
11.Конвертерлік болатты балқытудың технологиялық процесінің 

параметрлерін бақылау. 
 
 
Қысқаша қорытынды 
 
Модульді зерделеу нәтижесінде білім алушылар білімдерін, біліктері 

мен дағдыларын бекітеді, кеңейтеді және жүйелейді; еңбек ұжымы 
жағдайында кәсіби қызметтің практикалық тәжірибесін алады; Қызмет 
көрсетілетін жабдықты тексеруді, диагностикалауды және ағымдағы 
жөндеуді жүргізуді үйренеді; қабылдау және шығыс бункерлерінде шихта 
материалдарының болуын өлшеуді, жүктеуді және есебін жүргізуді 
жүргізеді; шихта материалдарын конвертерге беру бойынша механизмдерді 
басқаруды және беруді реттеуді басқарады. 

 
 
Ұсынылатын әдебиеттер тізімі 

 
1. «АрселорМиттал Теміртау»АҚ конвертерін жүктеу операторы 

үшін технологиялық нұсқаулық. 
2. Ефимов В.А., Эльдарханов А. С. қазіргі металлургия 

технологиялары. М:» жаңа технологиялар», 2014. – 784с. 
3. Сұлтанұрат Г. И., Шишкин Ю. И. Болат өндірісі. - Қарағанды.: 

ҚарМТУ баспасы, 216-121с. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



290   

1-қосымша 
 

Болат балқыту процесін метрологиялық қамтамасыз ету 
Өлшенетін 

параметрдің атауы 
Параметр 

көрсеткіштері, 
физикалық 

шама 
бірліктері 

Өлшеу 
құралдарының 

атауы, типі 

Өлшеу 
диапазоны 

Өлшеу 
құралының 

дәлдік класы 
немесе 
қателік 

1 2 3 4 5 
Шойын құю 
шөмішіндегі 
шойынның 
температурасы 

1280-ден 
1400-ге дейін, 

оС 

Конвертер, 
термоэлектрлік  

1100-ден 
1600 оС-қа 

дейін 

Абсолютті 
қате ± 1,0 оС 

HP-STEAMBOILER 
түріндегі қазандық 
салқындатқыштың 
шығатын газ 
шығыны» 

(90-нан 250-ге 
дейін) х 10 м3 

Шығын өлшегіш (0-ден 250-ге 
дейін) х 10 

м3 

Дәлдік класы 
1,6 

Шығатын газ 
шығыны қазандық 
салқындатқыш  

(90-нан 250-ге 
дейін) х 10 м3 

Шығын өлшегіш (0-ден 250-ге 
дейін) х 10 

м3 

Дәлдік класы 
1,6 

Үрлеуге оттегінің 
шығыны 

400-ден 1100 
м3/мин дейін 

Шығын өлшегіш (0-ден 250-ге 
дейін) х 10 

м3 

Дәлдік класы 
1,6 

Үрлеуге оттегінің 
көлемі 

0-ден 25000 
м3 дейін 

Шығын өлшегіш 0-99000 м3 Дәлдік 
сыныбы 0,2 

Үрлеу кезінде 
оттегінің қысымы 

14-тен 17 
кгс/м2 дейін 

Қысым датчигі 0-25 кгс / м2 Дәлдік 
сыныбы 0,2 

Оттегі фурмасының 
жағдайы 

0,6-дан 4,5 м-
ге дейін 

Өлшеу кешені 0-ден 17 м-
ге дейін 

Абсолютті 
қателік ± 1,0 
м 

Технологиялық 
операциялардың 
ұзақтығы (үю, 
шойынды құю, 
т.б.)үрлеу, қожды 
жүктеу, үрлеу, 
балқытуды шығару 
және т. б.) 

0-ден 30 мин Механикалық 
Секундомер 

0-ден 60 
минутқа 

дейін 

Дәлдік класы 
2,0 

Конвертердегі 
металл 
температурасы  
Конвертердегі 
металл ЭМӨ 

1450-ден 1700 
оС-қа дейін 

 
 

100-ден 250 
mV-ге дейін 

Өлшеу жүйесі 600-ден 1820 

оС-қа дейін 
 
 

минус 400-
ден плюс 
400 mV-ге 

дейін 

Абсолютті 
қате ± 0,1 оС 
± 0,1 mV  

Бөлінетін 
газдардың құрамы: 
СО; СО2; О2; Н; N2 

0-ден 100-ге 
дейін% 

Газ анализаторы 0-ден 100-ге 
дейін % 

Дәлдік класы 
1,0 
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1-қосымша 
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1,6 
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көлемі 

0-ден 25000 
м3 дейін 

Шығын өлшегіш 0-99000 м3 Дәлдік 
сыныбы 0,2 

Үрлеу кезінде 
оттегінің қысымы 

14-тен 17 
кгс/м2 дейін 

Қысым датчигі 0-25 кгс / м2 Дәлдік 
сыныбы 0,2 

Оттегі фурмасының 
жағдайы 

0,6-дан 4,5 м-
ге дейін 

Өлшеу кешені 0-ден 17 м-
ге дейін 

Абсолютті 
қателік ± 1,0 
м 

Технологиялық 
операциялардың 
ұзақтығы (үю, 
шойынды құю, 
т.б.)үрлеу, қожды 
жүктеу, үрлеу, 
балқытуды шығару 
және т. б.) 

0-ден 30 мин Механикалық 
Секундомер 

0-ден 60 
минутқа 

дейін 

Дәлдік класы 
2,0 

Конвертердегі 
металл 
температурасы  
Конвертердегі 
металл ЭМӨ 

1450-ден 1700 
оС-қа дейін 

 
 

100-ден 250 
mV-ге дейін 

Өлшеу жүйесі 600-ден 1820 

оС-қа дейін 
 
 

минус 400-
ден плюс 
400 mV-ге 

дейін 

Абсолютті 
қате ± 0,1 оС 
± 0,1 mV  

Бөлінетін 
газдардың құрамы: 
СО; СО2; О2; Н; N2 

0-ден 100-ге 
дейін% 

Газ анализаторы 0-ден 100-ге 
дейін % 

Дәлдік класы 
1,0 

  

  

Кестенің жалғасы 
 

1 2 3 4 5 
Сынығы бар 
қалақтың массасы 

10-нан 75 т-ға 
дейін 

Стационарлық 
тензометриялық 
платформалық 
таразылар 

0-ден 100 т-
ға дейін 

Абсолютті 
қателік ± 200 
кг 

Үрлеуге арналған 
сусымалы 
материалдардың 
массасы 

0,5-тен 5,0 т-
ға дейін 

Мөлшерлегіш 
тензоөлшегіш 

0-ден 5,0 т-ға 
дейін 

Абсолютті 
қателік ± 10 
кг 

Шығыс 
бункеріндегі 
ферроқорытпалар 
мен алюминийдің 
массасы 

0,5-тен 3,0 т-
ға дейін 

Тензоөлшегіш 0-ден 5,0 т-ға 
дейін 

Абсолютті 
қателік ± 5 кг 

Шөмішке 
отырғызылатын 
алюминийдің 
массасы 

5,0-ден 500,0 
кг-ға дейін 

Тауарлық таразылар 0-ден 500,0 
кг-ға дейін 

Абсолютті 
қате ± 500 г 

 

2-қосымша 
Технологиялық параметрлерді бақылау 

 
№ 
п/
п 

Бақыланат
ын 

параметр 

Бақылау 
жүргізет

ін 
бөлімше 

Бақылау 
жүргізуге 
жауапты 

Бақылау 
мерзімділігі 

Бақылау 
құралдары 
мен әдісі 

Бақылау 
нәтижелерін 
тіркеу орны 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Балқыту 

нөмірі 
ТББ ТББ 

контроллері 
Әр балқытуда  Балқыту 

паспорты 
2 Берілген 

Болат 
маркасы 

ККО ККО 
диспетчері, 
өндіріс 
шебері 

Әр балқытуда Диспетчерді
ң деректері 
бойынша 
өндіріс 
шебері 

Про кестесі, 
балқыту 
паспорты 

3 Конвертер 
төсенішіні
ң 
тұрақтылы
ғы 

ККО. 
ТББ 

Болат 
балқытушы, 
ТББ 
контроллері 

Әр балқытуда Алдыңғы 
балқытудың 
деректері 
бойынша 
конвертерле
рді күту 
журналы 

Балқыту 
паспорты, 
конвертерле
рді күту 
журналы 

4 Конвертер
ді 
торкреттеу 

ККО. 
ТББ 

Торкреттеу 
жөніндегі 
болат 
балқытушы, 
ТББ 
бақылаушы
сы 

На плавках с 
торкретировани
ем 

Көзбен Торкреттеуш
і журналы, 
келесі 
балқытудың 
паспорты 
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Кестенің жалғасы 
1 2 3 4 5 6 7 
5 Конвертердің 

қаптамасын 
дәнекерлеу 

ККО
. ТББ 

Болат 
балқытушы, 
аға өндіріс 
шебері, ТББ 
бақылаушысы 

Балқымалард
а пісіре 
отырып 

Көзбен Конвертер 
журналы, 
келесі 
балқытуды
ң паспорты 

6 Оттегі 
фурмасының 
тұрақтылығы 

ККО
, ТББ 

Конвертерді 
жүктеу 
операторы, 
ТББ 
бақылаушысы 

Әр балқытуда Көзбен  Балқыту 
паспорты 

7 Оттегі 
фурмасын 
ауыстырудың 
себебі 

ККО Конвертерді 
жүктеу 
операторы, 
фурмаларды 
жөндеу 
жөніндегі 
слесарлар 
бригадасы 

Фурманы 
ауыстырған 
жағдайда 

Көзбен Фурма 
паспорты 
журналы 

8 Оттегі 
фурмасының 
нөмірі 

ККО
, ТББ 

Конвертерді 
жүктеу 
операторы, 
ТББ 
бақылаушысы 

Әр балқытуда Журнал-
фурма 
төлқұжатына 
сәйкес 

Балқыту 
паспорты 

9 Фурма түрі ККО
, ТББ 

Конвертерді 
жүктеу 
операторы, 
ТББ 
бақылаушысы 

Әр балқытуда Журнал-
фурма 
төлқұжатына 
сәйкес 

Балқыту 
паспорты 

10 Технологиялық 
операцияларды
ң басталу 
уақыты және 
ұзақтығы 

ККО
, ТББ 

ТББ 
контроллері 

Әр балқытуда Секундомер Балқыту 
паспорты 

11 Металл 
сынықтарының 
түрі, 
қалақтардың 
саны, 
қалақтардың 
нөмірі, 
қалақтың 
салмағы 

ККО
, ТББ 

Шихта 
бөлімшесінің 
бригадирі, 
ТББ 
бақылаушысы 

Әр балқытуда Көзбен Балқыту 
паспорты 

12 Шойынның 
химиялық 
құрамы, 
температурасы 

ККО
, 
ОЗЗ, 
ТББ 

Аға миксерші, 
квантометрис
т ЛЧиС ЦЗЛ, 
ТББ 
контроллері 

Әр балқытуда Квантометр, 
шойын, 
батыру 
термобары 
сынамалары
н талдау 
нәтижелері, 
табло 

ОЕЛ 
журналы, 
конвертерді 
жүктеу 
операторы, 
балқыту 
паспорты 
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Кестенің жалғасы 
1 2 3 4 5 6 7 
5 Конвертердің 

қаптамасын 
дәнекерлеу 

ККО
. ТББ 

Болат 
балқытушы, 
аға өндіріс 
шебері, ТББ 
бақылаушысы 

Балқымалард
а пісіре 
отырып 

Көзбен Конвертер 
журналы, 
келесі 
балқытуды
ң паспорты 

6 Оттегі 
фурмасының 
тұрақтылығы 

ККО
, ТББ 

Конвертерді 
жүктеу 
операторы, 
ТББ 
бақылаушысы 

Әр балқытуда Көзбен  Балқыту 
паспорты 

7 Оттегі 
фурмасын 
ауыстырудың 
себебі 

ККО Конвертерді 
жүктеу 
операторы, 
фурмаларды 
жөндеу 
жөніндегі 
слесарлар 
бригадасы 

Фурманы 
ауыстырған 
жағдайда 

Көзбен Фурма 
паспорты 
журналы 

8 Оттегі 
фурмасының 
нөмірі 

ККО
, ТББ 

Конвертерді 
жүктеу 
операторы, 
ТББ 
бақылаушысы 

Әр балқытуда Журнал-
фурма 
төлқұжатына 
сәйкес 

Балқыту 
паспорты 

9 Фурма түрі ККО
, ТББ 

Конвертерді 
жүктеу 
операторы, 
ТББ 
бақылаушысы 

Әр балқытуда Журнал-
фурма 
төлқұжатына 
сәйкес 

Балқыту 
паспорты 

10 Технологиялық 
операцияларды
ң басталу 
уақыты және 
ұзақтығы 

ККО
, ТББ 

ТББ 
контроллері 

Әр балқытуда Секундомер Балқыту 
паспорты 

11 Металл 
сынықтарының 
түрі, 
қалақтардың 
саны, 
қалақтардың 
нөмірі, 
қалақтың 
салмағы 

ККО
, ТББ 

Шихта 
бөлімшесінің 
бригадирі, 
ТББ 
бақылаушысы 

Әр балқытуда Көзбен Балқыту 
паспорты 

12 Шойынның 
химиялық 
құрамы, 
температурасы 

ККО
, 
ОЗЗ, 
ТББ 

Аға миксерші, 
квантометрис
т ЛЧиС ЦЗЛ, 
ТББ 
контроллері 

Әр балқытуда Квантометр, 
шойын, 
батыру 
термобары 
сынамалары
н талдау 
нәтижелері, 
табло 

ОЕЛ 
журналы, 
конвертерді 
жүктеу 
операторы, 
балқыту 
паспорты 

  

Кестенің жалғасы 
 
1 2 3 4 5 6 7 
13 Шойын құю 

шөмішіндегі 
Домна қожы 
қабатының 
қалыңдығы 

ККО
, 
ТББ 

Миксер, 
Конвертерді 
жүктеу 
операторы, 
ТББ 
контроллері 

Әр 
балқытуд
а 

Зондпен 
өлшеу, 
сызғыш 

Миксер 
журналы, 
балқыту 
паспорты 

14 Шойын массасы ККО Аға миксер Әр 
балқытуд
а 

Таразы  Миксер 
журналы, 
балқыту 
паспорты, 
дистрибьютор 
журналы 

15 Сынықтың 
массасы 

ККО Шихта 
бөлімшесінің 
бригадирі 

Әр 
балқытуд
а 

Таразы Шикіқұрам 
бөлімшесінің 
журналы, 
балқыту 
паспорты, 
дистрибьюторды
ң журналы  

16 Массалық үлес 
(CaO+MgO), 
әктегі 
жетіспеушілік 
және 
реактивтілік 

ККО
, 
ТББ 

Қабылдау 
құрылғысының 
операторы. 
Конвертерді 
жүктеу 
операторы, 
ТББ 
бақылаушысы 

Тәулік 
сайын 

Химиялы
қ талдау 

Тшжж журналы, 
қабылдау 
құрылғысындағ
ы журнал, 
балқыту 
паспорты  

17 Конвертерге 
отырғызылатын 
материалдардың 
массасы мен 
түрі, отырғызу 
уақыты 

ККО
, 
ТББ 

Конвертерді 
жүктеу 
операторы, 
ТББ 

Әр 
балқытуд
а 

Таразы Дистрибьютор 
журналы, 
балқыту 
паспорты 

18 Оттегінің 
минуттық 
шығыны және 
фурманың 
жағдайы (үрлеу, 
үрлеу)) 

ККО
, 
ТББ 

Конвертерді 
жүктеу 
операторы, 
ТББ 

Әр 
балқытуд
а 

АБЖ 
өлшеу 
құралдар
ы 

Балқыту 
паспорты 

19 Үрлеуге және 
үрлеуге оттегінің 
жиынтық 
шығыны 

ККО
, 
ТББ 

Конвертерді 
жүктеу 
операторы, 
ТББ 

Әр 
балқытуд
а 

АБЖ 
өлшеу 
құралдар
ы 

Дистрибьютор 
журналы, 
балқыту 
паспорты 

20 Оттегі 
фурмасының 
жағдайына 
түзету 

ККО
, 
ТББ 

Конвертерді 
жүктеу 
операторы, 
ТББ 

Күніне 
бір рет, 
фурманы 
ауыстырғ
аннан 
кейін 

Өлшеу Дистрибьютор 
журналы, 
балқыту 
паспорты 
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Кестенің жалғасы 
 
1 2 3 4 5 6 7 

21 Додувоктардың 
саны, 
додувоктардың 
түрі (себептері) 

ККО, 
ТББ 

Конвертерді 
жүктеу 
операторы, 
ТББ 

На 
плавках с 
додувками 

Сынамаларды 
талдау және 
температураны 
өлшеу нәтижелері 

Дистрибьютор 
журналы, 
балқыту 
паспорты 

22 Металл мен 
қождың 
химиялық 
құрамы 

ККО, 
ТББ, 
ОЗЗ 
ТШЖ 

Өндіріс 
шебері, болат 
балқытушы, 
ТББ 
бақылаушысы 

Әр 
балқытуда 

Химиялық талдау Балқыту 
паспорты, 
ОЗЗ Озз 
журналы 

23 Бастапқы және 
соңғы қожды 
кесу 

ККО, 
ТББ 

Өндіріс 
шебері, болат 
балқытушы, 
ТББ 
бақылаушысы 

Әр 
балқытуда 

Көзбен Балқыту 
паспорты 

24 Үрлеуден, 
үрлеуден кейін 
және балқытуды 
шығарар 
алдында алдын 
ала арбада 
температураны 
өлшеу 

ККО, 
ТББ 

Өндіріс 
шебері, болат 
балқытушы, 
ТББ 
бақылаушысы 

Әр 
балқытуда 

Термопарамен 
батыруды өлшеу, 
табло 

Дистрибьютор 
журналы, 
балқыту 
паспорты 

25 Алдын ала 
үгінділерде 
және балқытуды 
шығарар 
алдында 
оттегінің 
белсенділігін 
өлшеу  

ККО, 
ТББ 

Өндіріс 
шебері, болат 
балқытушы, 
ТББ 
бақылаушысы 

Әр 
балқытуда 

«Celox» табло 
зондымен 
таяқшаны өлшеу 

Балқыту 
паспорты 

26 Шығару 
алдында 
шөміштің 
жағдайы 

ККО, 
ТББ 

Өндіріс 
шебері, болат 
балқытушы, 
шөміш 
бригадирі, 
ТББ 
бақылаушысы 

Әр 
балқытуда 

Көзбен Балқыту 
паспорты 

27 Жұмыс 
алаңынан 
шөмішке 
отырғызылатын 
материалдардың 
шығысы мен 
түрі 

ККО, 
ТББ 

Өндіріс 
шебері, болат 
балқытушы, 
ТББ 
бақылаушысы 

Әр 
балқытуда 

Көзбен шолып, 
шығын 
бункерлерінің, 
сертификаттардың 
таблосы 

Балқыту 
паспорты, 
ферроқорытпа 
журналы 

28 Отырғызылатын 
материалдардың 
химиялық 
құрамы 

ККО, 
ТББ 

Өндіріс 
шебері, болат 
балқытушы, 
ТББ 
бақылаушысы 

Әр 
балқытуда 

Жүкқұжаттар 
бойынша 

Балқыту 
паспорты 
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Кестенің жалғасы 
 
1 2 3 4 5 6 7 

21 Додувоктардың 
саны, 
додувоктардың 
түрі (себептері) 

ККО, 
ТББ 

Конвертерді 
жүктеу 
операторы, 
ТББ 

На 
плавках с 
додувками 

Сынамаларды 
талдау және 
температураны 
өлшеу нәтижелері 

Дистрибьютор 
журналы, 
балқыту 
паспорты 

22 Металл мен 
қождың 
химиялық 
құрамы 

ККО, 
ТББ, 
ОЗЗ 
ТШЖ 

Өндіріс 
шебері, болат 
балқытушы, 
ТББ 
бақылаушысы 

Әр 
балқытуда 

Химиялық талдау Балқыту 
паспорты, 
ОЗЗ Озз 
журналы 

23 Бастапқы және 
соңғы қожды 
кесу 

ККО, 
ТББ 

Өндіріс 
шебері, болат 
балқытушы, 
ТББ 
бақылаушысы 

Әр 
балқытуда 

Көзбен Балқыту 
паспорты 

24 Үрлеуден, 
үрлеуден кейін 
және балқытуды 
шығарар 
алдында алдын 
ала арбада 
температураны 
өлшеу 

ККО, 
ТББ 

Өндіріс 
шебері, болат 
балқытушы, 
ТББ 
бақылаушысы 

Әр 
балқытуда 

Термопарамен 
батыруды өлшеу, 
табло 

Дистрибьютор 
журналы, 
балқыту 
паспорты 

25 Алдын ала 
үгінділерде 
және балқытуды 
шығарар 
алдында 
оттегінің 
белсенділігін 
өлшеу  

ККО, 
ТББ 

Өндіріс 
шебері, болат 
балқытушы, 
ТББ 
бақылаушысы 

Әр 
балқытуда 

«Celox» табло 
зондымен 
таяқшаны өлшеу 

Балқыту 
паспорты 

26 Шығару 
алдында 
шөміштің 
жағдайы 

ККО, 
ТББ 

Өндіріс 
шебері, болат 
балқытушы, 
шөміш 
бригадирі, 
ТББ 
бақылаушысы 

Әр 
балқытуда 

Көзбен Балқыту 
паспорты 

27 Жұмыс 
алаңынан 
шөмішке 
отырғызылатын 
материалдардың 
шығысы мен 
түрі 

ККО, 
ТББ 

Өндіріс 
шебері, болат 
балқытушы, 
ТББ 
бақылаушысы 

Әр 
балқытуда 

Көзбен шолып, 
шығын 
бункерлерінің, 
сертификаттардың 
таблосы 

Балқыту 
паспорты, 
ферроқорытпа 
журналы 

28 Отырғызылатын 
материалдардың 
химиялық 
құрамы 

ККО, 
ТББ 

Өндіріс 
шебері, болат 
балқытушы, 
ТББ 
бақылаушысы 

Әр 
балқытуда 

Жүкқұжаттар 
бойынша 

Балқыту 
паспорты 

  

ГЛОССАРИЙ 

А 
 
Автоматтандырылған жобалау жүйесі - есептеу техникасының заманауи 
математикалық әдістері мен құралдарын қолдануға негізделген және 
жобалық шешімдерді қабылдауға, жобалауды ұйымдастыру мен басқаруға 
арналған ұйымдық-техникалық жүйе. 
 
Адгезия (1) іргелес беттер арасындағы үйкеліс орындарында пайда болатын 
адгезия күші. Физикалық химияда адгезия қатты бет пен екінші (сұйық 
немесе қатты) фаза арасындағы тартымдылықты білдіреді. Бұл анықтама 
қайтымды тепе-теңдік жағдайына негізделген. Өңдеу кезінде ілінісу әдетте 
қайтымсыз болады. Теміржол дизайнында адгезия әдетте үйкеліспен бірге 
жүреді. (2) екі түрлі фазаның молекулалары (немесе атомдары) арасындағы 
тартылыс күші. Қарама-қарсы cohesion-когезии. (3) шекаралық күштердің 
әсерінен екі бет бір-біріне қосылатын күй, мысалы, валенттілік. 
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Ақпаратты пайдаланушы (тұтынушы)– пайдалану үшін өзіне қажетті 
мәліметтерді алу үшін ақпараттық жүйеге немесе делдалға жүгінетін субъект. 
 
Айналмалы өңдеу. Айналмалы цилиндрде немесе конустық ыдыста 
материалды сұйықтықпен немесе сұйықтықсыз ұнтақтау және араластыру 
әдісі, ішінара шар немесе тас сияқты тегістеу ортасымен толтырылған. 
 
Активтендіру энергиясы. Металлургиялық процесті бастау үшін қажет 
Энергия, мысалы, пластикалық деформация, диффузия, химиялық реакция. 

 
Б 
 

Байыту. Пайдалы минералдар құрамын ұлғайту немесе металл балқыту 
өндірісі үшін кенді басқа дайындау. 
 
Белсенділік. Заттың химиялық потенциалының өлшемі. 
 
Бағаналы құрылым. Параллель ұзартылған дәндердің ірі түйірлі 
құрылымы, олардың бір бағытты өсуімен қалыптасады. Көбінесе құймаларда 
байқалады, бірақ кейде қатты күйдегі түрлендірулермен бірге диффузиялық 
құрылымдарда байқалады. 
 
Бессемеровский процесс. Болатты өндіру процесі көміртектің, кремнийдің 
және марганецтің көп бөлігін тотығу мақсатында отқа төзімді конвертерде 
орналасқан балқытылған шойын арқылы ауаны үрлеу арқылы жүзеге 
асырылады. Бұл процесс ескірген және Америка Құрама Штаттарында сирек 
қолданылады 
 
Блум. (1) блюмингте илектелген тік бұрышты көлденең қимасы бар 
ыстықтай илектелген дайындама. Сондай — ақ, Billet дайындамасын 
қараңыз.  Болат үшін-блюмнің ені оның екі қалыңдығынан аспауы тиіс және 
көлденең қимасы әдетте кемінде 230 см2 (36 дюйм2) болуы тиіс. Болат блумдар 
кейде соғу арқылы жасалады. (2) Электролиттік ваннаның бетіндегі көрінетін 
разряд немесе түс өзгеруі. (3) газдардың, шаңның немесе майдың жұқа 
қабықшасының тұндырылуына байланысты боялған беті бар көкшіл-
жарқыраған құю. (4) ылғалды қоршаған атмосферада ашық металды 
пайдаланудан туындаған боялған коррозиялық пленка. 
 
Блуминг. Болат құймаларын блюмге айналдыру үшін қолданылатын 
илемдеу диірмені немесе басқа жабдық. 
 
Боксит. Құрамында Аl2О3 2Н2О бар глинозем гидраттарынан тұратын ақшыл-
қызғылт минерал. Бұл алюминийді, алюминий абразивтерін және алюминий 
негізіндегі отқа төзімді заттарды өндіруге арналған ең маңызды шикізат. 
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Бас консультант - жұмыс тәжірибесі және жобаның барлық аспектілері 
бойынша тиісті біліктілігі бар маман-мамандар құрамы бар инжинирингтік 
фирма. 
 
Бас мердігер (бас контрактор) – жабдықты жеткізуді және «толық 
аяқталған»талаптармен жүзеге асырылатын жұмыстардың бүкіл жоспарын 
қоса алғанда, жоба бойынша барлық объектілердің тұрғызылғаны үшін 
жауапкершілікті өзіне алатын мердігер. 
 

Г 
 

Гарнисаж. (1) металл төгілгеннен кейін қалған қатайған металл немесе қож 
қабаты. (2) тұтынылатын дәнекерлеу толтырғыш металдың ерітілмеген 
қалдығы. 
 
Гиперболалық бөлу - Н-бөлу, орнатылатын жабдыққа, салынатын 
ғимараттар мен желілерге, ірі және ұсақ бұйымдардың (объектілердің) 
әртүрлілігі мен арақатынасына сандық шектеулер қоятын параметр бойынша 
түрлік, рангтік және рангтік нысандарда. 

 
Ғ 

 
Ғылыми-техникалық прогрестің түйінді нүктелері – әсері техника мен 
технологияның эволюциясын айқындайтын адам қызметінің нәтижелері 
(мысалы: 1) Бұйымның жасалуын айқындайтын құжат; 2) техноценоздың 
(зауыттың) құрылуын және оның жұмыс істеуін қамтамасыз ететін құжат; 3) 
ақпараттық іріктеу-бұйымды дайындауға, техноценоздың бір бөлігін 
жаңғыртуға және болашаққа шешімдер қабылдауға құжатқа енгізілетін 
өзгерістерді іске асыру). 

 
Д 
 

Дезоксидтеу өнімдері. Балқытылған металға дезоксидті агенттерді енгізу 
нәтижесінде пайда болатын металл емес қосындылар. 
 
Дезоксидтеу. Балқытылған металдан артық оттегін шығару;  
әдетте толтырғыш материалдармен орындалады  
 
Дезоксидтегіш. Бос немесе байланысқан оттегін кетіру үшін балқытылған 
металға қосылуы мүмкін зат. 
 
Дефосфоризация. Балқытылған болаттан фосфорды алу. 
 
Домна пеші. Кенді ұзақ уақыт еріту үшін ауа беретін қатты отын жағылатын 
шахта пеші. Шойын өндірісінде температура жоғары болуы керек 
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болғандықтан, ауа қызады. Мыс, қорғасын және қалайы балқығандағыдай 
температура төмен болуы мүмкін, кішігірім пештер үнемді және ауаны 
жылыту қажет емес. 
 

Ж 
 
Жартылай тыныш болат. Жартылай тыныш Болаттың құймасы бетінің 
жай-күйі қайнаған Болаттың бетіне жақын. Қалған сипаттамалар қайнаған 
және тыныш болаттар арасында аралық мәнге ие. 
 
Жетілдіру. Соңғы әрлеу алдында өңдеу. 

 
Жетекші бөлім - объектінің (оның бөлімшесінің немесе шаруашылығының) 
құжаттамасының технологиялық бөлімін әзірлеуді орындайтын, кешенді 
жобалауға тапсырмалар беретін, барлық бөліктер (маркалар) бойынша 
шешімдерді байланыстыруды және келісуді жүзеге асыратын, объектінің 
жалпы техникалық деңгейі үшін жобаның бас инженерімен қатар жауапты 
болатын бөлім. 
 
Жоба-1) берілген уақыт кезеңі ішінде және белгіленген бюджет кезінде 
нақты айқындалған мақсаттармен қойылған міндеттерге қол жеткізуге 
арналған өзара байланысты іс-шаралар кешені; 2) белгіленген нормативтік 
құжаттар мен талаптарға сай келетін құрылысқа арналған техникалық 
(жобалау-сметалық) құжаттама кешені. 
 
Жобаны басқару - мынадай ережелерге негізделетін тұжырымдама: 1) 
жобаның күрделілігін бағалау (санаттарға бөлу); 2) оның нақты 
күрделілігінің жобасын әзірлеу және іске асыру әдістерінің барабарлығын 
қамтамасыз ету; 3) инвестициялық циклдің үздіксіздігіне кепілдік беру; 4) 
жобаны іске асырудың сыртқы жағдайларын (ортасын) болжау. 
 
Жобалау өнімді (технологияны, материалды) жасауды немесе техноценозды 
немесе перспективаға арналған болжамдарды (тиісінше: құрастыру 
(бұйымдар), жобалау (ценоздар), болжамды жобалау) генетикалық 
анықтайтын құжатты алу үшін ақпаратты түрлендіру. 
 
Жобалаушы - Тапсырыс берушімен шарт (келісімшарт) бойынша жобалау-
зерттеу жұмыстарын орындайтын және жобалау өнімін Тапсырыс берушіге 
немесе тұтынушыға жеткізетін заңды тұлға. 
 
Жобалау өнімі - жобалау-іздестіру қызметінің және инвестициялық құрылыс 
объектілерінің тіршілік циклын қамтамасыз ету жөніндегі тиісті ұйымдар 
көрсететін қызметтердің нәтижесі. 
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Жоба-1) берілген уақыт кезеңі ішінде және белгіленген бюджет кезінде 
нақты айқындалған мақсаттармен қойылған міндеттерге қол жеткізуге 
арналған өзара байланысты іс-шаралар кешені; 2) белгіленген нормативтік 
құжаттар мен талаптарға сай келетін құрылысқа арналған техникалық 
(жобалау-сметалық) құжаттама кешені. 
 
Жобаны басқару - мынадай ережелерге негізделетін тұжырымдама: 1) 
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Жобалау өнімді (технологияны, материалды) жасауды немесе техноценозды 
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Жобалаушы - Тапсырыс берушімен шарт (келісімшарт) бойынша жобалау-
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Жобалау өнімі - жобалау-іздестіру қызметінің және инвестициялық құрылыс 
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Жобалау объектісінің бейнесі-бас жоспар, материалдық ағындардың 
схемасы, барлық объектілерді жоспарлау, жабдықтың егжей-тегжейлі 
техникалық сипаттамалары, халықаралық стандарттарға сәйкес толық 
экономикалық көрсеткіштер негізінде мәліметтер жиынтығы. 
 
Жоба жетекшісі – Тапсырыс беруші (инвестор) жобаны іске асыру бойынша 
жұмыстарға басшылық жасау бойынша өкілеттік беретін заңды тұлға 
(басқарушы, менеджер): өмірлік цикл бойы барлық қатысушылардың 
жұмыстарын жоспарлау, бақылау және үйлестіру (жоба басшысының 
функциялары мен өкілеттіктерінің құрамы Тапсырыс берушімен келісім-
шартта айқындалады). 
 
Жобалауға арналған технологиялық тапсырма (ЖТТ) – бастапқы 
шикізатқа, технологиялық процестер мен жабдыққа, өндірілетін өнімге және 
өнімді жеткізу жағдайына, технологиялық процестің қауіпсіздігіне, 
экологиялық бағалануына және метрологиялық қамтамасыз етілуіне 
қойылатын техникалық және технологиялық талаптар қамтылған құжат. 
 

И 
 

Инвестициялық құрылыс жобасы-жобалау алдындағы, жобалау, 
Құрылыс және іске қосу-жөндеу жұмыстарын, объектіні пайдалануға беру 
жөніндегі жұмыстарды жүргізу нысанында күрделі құрылыс объектілеріне 
инвестицияларды іске асыру жөніндегі ұйымдастырушылық-техникалық іс-
шаралар жиынтығы. 
 
Инженерлік есептеу-тәжірибеге қолайлы дәлдікпен (әдетте 5 немесе 10% 
қатемен) нәтиже алуға мүмкіндік беретін оңайлатылған (теориялық 
әдістермен салыстырғанда) әдістер, модельдер бойынша есептеу. 

 
К 
 

Конвертер. Сұйық металл ваннасы арқылы үрленетін ауа қоспаларды 
тотықтыратын және тотығу реакциясы нәтижесінде температураны көтеретін 
пеш. Кәдімгі конвертер карбондау үшін аргон-оттегі қоспасын пайдаланады. 
 
Карбид. Бір немесе одан да көп металл элементтері бар көміртектің 
химиялық қосылысы. 
 
Катализатор. Компоненттермен қандай да бір реакцияға енбестен реакция 
жылдамдығын өзгерте алатын зат. 
 
Конструкция-бөлшектердің (құрылыстың, механизмнің) құрылысы, 
құрылысы, құрылысы, өзара орналасуы. 
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Кокс. Битум көмірін, майды немесе көмір шайырын құрғақ айдау арқылы 
жасалған кеуекті, сұр, ерімейтін зат жану кезінде көп мөлшерде жылу 
шығарады. Балқыту өндірісінде отын ретінде қолданылады. 
 
Көміртекті болат. Құрамында 1,65% марганец, 0,60% кремний және 0,60% 
мыс концентрациясының нормасынан аспайтын болат — және көміртектен, 
кремнийден, марганецтен, мыстан, күкірттен және фосфордан басқа кез 
келген басқа элементтердің шамалы мөлшері ғана. Төмен көміртекті болаттар 
құрамында 0,30% көміртегі бар, Орташа көміртекті болаттар құрамында 0,30-
0,60% көміртегі бар және жоғары көміртекті болаттар оны 0,60-1,00% С 
құрайды. 
 
Қ 
 
Қорытпа. Металл қасиеттері бар және екі немесе одан да көп химиялық 
элементтерден тұратын Материал, олардың кем дегенде біреуі металл. (2) екі 
немесе одан да көп металдардың балқуы. 
 
Қартаю. (1) Қоршаған орта материалдарына ұзақ уақыт аралығында әсер ету 
нәтижесі. (2) өндірістік қызмет мерзімін модельдеу мақсатында қоршаған 
ортаға ұзақ уақыт әсер ету кезінде материалдарды өңдеу процесі. 
 
Құжаттаманы индекстеу-жобалық (конструкторлық) құжаттамаға 
өзгерістер енгізу. 
 
Құрылыс - кәсіпорындарды, ғимараттар мен құрылыстарды жаңа салу, 
кеңейту, қайта жаңарту және техникалық қайта жарақтандыру. 
 
Қызмет - Өнім беруші (Жобалаушы) мен Тапсырыс берушінің 
тұтынушының талаптарын қанағаттандыру бойынша өзара іс-қимылының 
нәтижесі (қызмет өнімнің материалдық және материалдық емес түрлерін 
өндірумен және жеткізумен байланысты болуы мүмкін). 
 
Қышқыл. Құрамында сутегі иондары бар химиялық зат (h+). Базалық 
негізмен салыстырыңыз. (2) қождарға, отқа төзімді заттарға және 
кремнийдің жоғары пайызы бар пайдалы қазбаларға қолданылатын Термин. 
 
Қышқыл төсем. Жұмыс температурасында қышқыл реакция беретін құм, 
кремнийлі тау жыныстары немесе кремний негізіндегі кірпіш түріндегі 
материалдардан тұратын пештің ішкі төсеніші. 
 
Қышқыл жаңбыр. РН 5.6—5.7-ден төмен атмосфералық жауын-шашынның 
түсуі. Жылыту және электр энергиясын өндіру үшін органикалық отынды 
жағу азот пен күкірт оксидтерін өндіруде маңызды фактор болып табылады, 
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келген басқа элементтердің шамалы мөлшері ғана. Төмен көміртекті болаттар 
құрамында 0,30% көміртегі бар, Орташа көміртекті болаттар құрамында 0,30-
0,60% көміртегі бар және жоғары көміртекті болаттар оны 0,60-1,00% С 
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Қорытпа. Металл қасиеттері бар және екі немесе одан да көп химиялық 
элементтерден тұратын Материал, олардың кем дегенде біреуі металл. (2) екі 
немесе одан да көп металдардың балқуы. 
 
Қартаю. (1) Қоршаған орта материалдарына ұзақ уақыт аралығында әсер ету 
нәтижесі. (2) өндірістік қызмет мерзімін модельдеу мақсатында қоршаған 
ортаға ұзақ уақыт әсер ету кезінде материалдарды өңдеу процесі. 
 
Құжаттаманы индекстеу-жобалық (конструкторлық) құжаттамаға 
өзгерістер енгізу. 
 
Құрылыс - кәсіпорындарды, ғимараттар мен құрылыстарды жаңа салу, 
кеңейту, қайта жаңарту және техникалық қайта жарақтандыру. 
 
Қызмет - Өнім беруші (Жобалаушы) мен Тапсырыс берушінің 
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Қышқыл төсем. Жұмыс температурасында қышқыл реакция беретін құм, 
кремнийлі тау жыныстары немесе кремний негізіндегі кірпіш түріндегі 
материалдардан тұратын пештің ішкі төсеніші. 
 
Қышқыл жаңбыр. РН 5.6—5.7-ден төмен атмосфералық жауын-шашынның 
түсуі. Жылыту және электр энергиясын өндіру үшін органикалық отынды 
жағу азот пен күкірт оксидтерін өндіруде маңызды фактор болып табылады, 

  

олар жаңбырмен бірге азот пен күкірт қышқылдарына айналады. См. 
Atmosphere corrosion - атмосфералық коррозия. 
 
Қышқыл отқа төзімді. Металлургиялық өндірісте қолданылатын кремнийге 
негізделген кірпіш түріндегі жоғары балқу температурасы бар кремнийлі 
Керамикалық материалдар. Basic refractories — пен салыстырыңыз-негізгі 
отқа төзімді заттар. 
 
Қышқыл болат. Кремнийлі қышқыл компоненті бар қож астындағы 
қышқыл төсемі бар пеште балқытылған Болат. 
 

Л 
 

Легирлеуші элемент. Құрылымы мен химиялық құрамын өзгертетін металға 
қосылатын және қалатын Элемент. 
 
Легирленген болаттар. Механикалық немесе физикалық қасиеттерін 
өзгерту үшін қажетті құрылымдық легірленген болаттар шегінде белгілі бір 
мөлшерде легірлеуші элементтер (көміртегі ғана емес, сонымен қатар 
марганец, мыс, кремний, күкірт және фосфор) бар. 

 
М 
 

Мерзімді пеш. Металл бөліктерін жылыту үшін қолданылатын пеш. Бұл 
пештер үлкен құймаларды немесе ауыр соғуды жылыту үшін қажет және 
қолайлы  
 

Н 
 
Негізгі оттегі конвертері. Негізгі отқа төзімді бұл пеш қазіргі заманғы болат 
құю үшін пештің ең маңызды түрі болып табылады. Балқытылған шойын 
пешке құйылғаннан кейін (ол әдетте көлемнің 65-тен 75% - на дейін), болат 
сынықтарымен және ағынмен жүктеледі, оттегі ағынын балқытылған 
металдың бетіне жоғары жылдамдықпен жібереді. Оттегі көміртекпен, 
болаттағы басқа қоспалармен әрекеттеседі, қождарда еритін сұйық 
қосылыстар мен Конвертердің мойны арқылы шығарылатын газдар түзеді. 
 
Негізгі отқа төзімді заттар. Үлкен құрамы әк, магний оксиді немесе/және 
қоспасы бар және жоғары температурада қышқылмен, қышқыл қождармен 
немесе қышқыл ағындармен химиялық реакция жасай алатын отқа төзімді 
заттар. Пешті төсеу үшін негізгі отқа төзімді заттар қолданылады. Қышқыл 
рефракторымен салыстырыңыз Acid refractory -қышқыл отқа төзімді. 
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Негізгі болат. Негізгі төсеніші бар пеште балқытылған Болат, құрамында 
магний оксиді немесе әк сияқты негізгі компоненттің артық мөлшері бар қож 
астында. 
 
 О 
 
Объект - зерттелетін, жобаланатын, бағаланатын, құрылатын (құрылатын) 
және аумақтық, заңды, эпистемологиялық тұрғыдан бөлінген белгілі бір 
қауымдастық ретінде пайдаланылатын кез-келген ерекше тұтастық. 
 
Орналасу-объектінің жекелеген негізгі және қосалқы элементтері мен 
түйіндерін өзара орналастыру. 
 
Оттегі конвертері. Негізгі отқа төзімді бұл пеш қазіргі заманғы болат құю 
үшін пештің ең маңызды түрі болып табылады. Балқытылған шойын пешке 
құйылғаннан кейін (ол әдетте көлемнің 65-тен 75% - на дейін), болат 
сынықтарымен және ағынмен жүктеледі, оттегі ағынын балқытылған 
металдың бетіне жоғары жылдамдықпен жібереді. Оттегі көміртекпен, 
болаттағы басқа қоспалармен әрекеттеседі, қождарда еритін сұйық 
қосылыстар мен Конвертердің мойны арқылы шығарылатын газдар түзеді. 
 
 Ө 
 
Өнім беруші - Өнімді тапсырыс берушіге немесе тұтынушыға ұсынатын 
ұйым (өнім беруші Жобалаушы, іздеуші, қосалқы мердігер, өндіруші немесе 
техникалық немесе ақпараттық-консультациялық қызмет көрсетуді жүзеге 
асыратын басқа ұйым болуы мүмкін). 
 
Өнім - материалдық және аралас көрсетілетін қызметтерді, оның ішінде 
тұтынушының қажеттіліктерін қанағаттандыру бойынша өнім берушінің ішкі 
қызметінің нәтижесі болып табылатын техникалық және бағдарламалық 
қамтамасыз етудің барлық түрлерін қамтитын қызметтің немесе процестердің 
нәтижесі. 
 

П 
 
Пайда. Құйманың жоғарғы бөлігінің шихтаға шығарылатын металы. 
 

С 
 

Сапа-өнімнің немесе қызметтің белгіленген талаптарға немесе 
тұтынушының қажеттіліктеріне сәйкес келу қабілетіне қатысты қасиеттері 
мен сипаттамаларының жиынтығы. 
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 О 
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Салқын сынғыштық. Қайта кристалдану температурасынан төмен 
температурада кейбір металдарға тән сынғыштық. 
 
Сынғыштық. Материалдың айтарлықтай пластикалық деформациясыз 
сынуға бейімділігі. Кері Ductility-Икемділік. 
 
Силикокальций. Құрамында 28-35% кальций, 60-65% кремний және Макс 
6% темір бар кальций, кремний және темір қорытпасы. 
 
Сынық, сынық. (1) ақауы немесе сатуға жарамсыздығы себебінен жарамсыз 
деп танылған бұйымдар. (2) қайта балқыту үшін пайдаланылуы мүмкін неке 
болып табылады металл материал. 
 
Сұйық сұйықтық. (1) сұйық күйдегі металдың қасиеттері мен қатайту 
сипаттамаларының үйлесімі, бұл дәл және берік құймаларды жасауға 
мүмкіндік береді. (2) балқытылған металдың құймақалыпты немесе Құю 
қалыптарын толтыру қабілеті. 
 
 Т 
 
Тендер - жабдықтың жеңіл тағамдарына тапсырыстарды орналастырудың 
немесе кешенді объектілерді салу, инжинирингтік қызметтер көрсетуді қоса 
алғанда, басқа да жұмыстарды орындау үшін мердігерлерді тартудың 
конкурстық нысаны. 
 
Техникалық ұсыныс - техникалық-экономикалық негіздемеге жақын 
жобалық құжаттама. Конкурстың шарттары алдын ала жарияланады. 
 
Техникалық шындық - объективті бар материалдық әлемнің бір бөлігі, 
адамның пайда болуы және психика мен ойлауға кері әсерін көрсететін 
идеалды әлемнің бір бөлігі. 
Техникалық паспорт - кәсіпорындардың жабдықтары, ғимараттары мен 
құрылыстары пайдалануға берілген кездегі жай-күйін және олардың бүкіл 
қызмет ету мерзімі кезеңінде болып жатқан өзгерістерді есепке алуға 
арналған бастапқы құжат. 

 
Техникалық тапсырма - жабдықтың бірінші данасын әзірлеу, дайындау 
және пайдалануға қабылдау процесі ретінде айқындалатын жеке және шағын 
сериялы өндіріс жабдықтарын құрудың негізгі бастапқы құжаты. 
 
Тұтынушы - өнім беруші жеткізетін жобалау өнімін алушы (тұтынушы 
Тапсырыс беруші, пайдаланушы немесе сатып алушы бола алады). 
 
Технологиялық процесс жөніндегі ұсынымдар (ӨСБ) – бастапқы 
шикізатқа, технологиялық процестер мен жабдыққа, өндірілетін өнімге және 
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өнімді жеткізу жай-күйіне, технологиялық процестің қауіпсіздігіне, 
экологиялық бағалануына және метрологиялық қамтамасыз етілуіне 
қойылатын негізгі техникалық және технологиялық талаптар қамтылған 
құжат. 
 
Тәуекел - қауіп, жоғалту немесе зиян келтіру мүмкіндігі. 
 
Томас конвертері. Бессемер конвертері, негізгі доломит төсемі бар және 
негізгі қожды қолданады. 
 

Ү 
 
Үздіксіз құю. Құю әдісі, онда құйма қатуына қарай су салқындататын 
кристаллизатордың саңылауы арқылы үздіксіз тартылады, сондықтан оның 
ұзындығы құймақалыптың өлшемдерімен анықталмайды. Металл 
құймаларын, Блум дайындамаларын, плиталарды, таспалар мен құбырларды 
жасау үшін қолданылады. 
 
Үйінді. (1) Жылтырату шеңбері үшін, сұйық абразивті бетін сіңдіру. (2) 
пешке материалды жүктеу. 
 
 Ұ 
 
Ұйымдық құрылым - ұйым өз функцияларын орындайтын схема түрінде 
ұсынылған міндеттемелер, өкілеттіктер, қатынастар. 
 
Ұйым - тәуелсіз функцияларды орындайтын және әкімшілігі бар компания, 
бірлестік, фирма, кәсіпорын немесе олардың бөлімшелері (бірлестік немесе 
жоқ). 

 
Ш. 

 
Шихта. (1) пешті толтыратын материалдар. (2) бір жүктеу циклі ішінде 
пешке орналастырылған түрлі сұйық және қатты материалдарды жүктеу. 
 
Шөгу. Бөлме температурасына дейін қатаю және салқындату кезінде пайда 
болатын металдар мен қорытпалар көлемінің азаюы. 

 
Ы 

 
Ықтималдық талдау - белгісіздік факторын есепке алу әдісі: бастапқы 
деректердің әр параметрі үшін ықтималдық мәндерінің қисығы құрылады, 
содан кейін олар талдау үшін орташа өлшенген шамаларды анықтайды 
немесе әр түрлі шамалардың әр ықтималдық комбинациясы үшін есептеулер 
жүргізеді.  
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ҚОРЫТЫНДЫ 
 

 
Конвертерлік цехтарда сапалы болатты балқыту, оның ішінде тоттануға 

төзімді және т. б. кең сұрыпталымды – қайнаған, жартылай тыныш және 
тыныш, төмен және орташа көміртекті, қоспаланған. 

Конвертерлердегі болат өндірісінің едәуір өсуі, оның сұрыпталымының 
кеңеюі және күрделенуі, құю жағдайлары үшін қасиеттердің тұрақтылығын 
қамтамасыз ету қажеттілігі конвертерлік процестің өзіне де, шеберханаларды 
жабдықтауға да түбегейлі жаңа талаптарды тудырды. 

Бұл талаптар үрлеудің жоғары қарқындылығына және конвертерде 
стандартты жартылай өнімді алуға, металды шөмішке жетілдіру бойынша 
түзету операцияларын шығаруға дейін азаяды. 

Осы оқу құралының кәсіби модульдерін зерделей отырып, «Қара 
металдар металлургиясы» мамандығының «Конвертерді жүктеу операторы» 
біліктілігінің студенттері: еңбек заңнамасын, еңбекті қорғау, өнеркәсіптік 
және экологиялық қауіпсіздік талаптарын және металлургиялық процестерді 
қауіпсіз жүргізу қағидаларын сақтауға; сусымалы материалдарды 
конвертерлерге беру жолының үздіксіз жұмысын қамтамасыз етуге; 
конвертерді шикіқұрам материалдарының барлық түрлерімен толық жүктеуді 
қамтамасыз етуге «Конвертерді жүктеу операторы» біліктілігі бойынша 
негізгі жұмыс түрлерін орындауға үйренеді. 
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