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АЛҒЫСӨЗ 
 
«Техник-металлург» біліктілігі бойынша оқу құралы 1002000 «Қара 

металдар металлургиясы» мамандығы бойынша өзектендірілген үлгілік оқу 
жоспарына сәйкес әзірленді. 

Осы оқу құралын жасаудың мақсаты оқытушылар мен студенттерге 
нәтижелер мен оларды бағалау өлшемшарттарына сәйкес кәсіптік 
модульдерді игеруде кәсіби құзыреттілікке қол жеткізуге көмек көрсету 
болып табылады. 

Оқу құралының міндеттері: 
Оқытушылық: техник-металлург жұмыстарын орындаудың заманауи 

технологияларын қолдана отырып, ғылыми негізде қалыптастыруға ықпал 
ету. 

Дамытушылық: тәжірибелік жұмыстарды орындау кезінде зейін, есте 
сақтау, ойлау жетілдіріледі, танымдық белсенділік ынталандырылады, 
өйткені бұл тапсырмаларды орындау білім алушыдан түсіндірулерді, 
дәлелдемелерді, негіздемелерді талап етеді. 

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

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

Осы оқу құралында теориялық материалдың қысқаша мазмұны - қара 
металдар өндірісінде қолданылатын негізгі және қосалқы жабдықтардың 
құрылымы, олардың әрекет ету қағидаты, қолданылу саласы; технологиялық 
операциялар қамтылған. Теориялық материал тәжірибелік дағдыларды игеру 
үшін тәжірибелік жұмыстардың әдістемелік әзірлемелерімен аяқталады. 

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

Қажетті тәжірибелік материалдар:  
қалам мен қағаз, калькулятор. 
Бастапқы талаптар:  
Модульдерді оқуды бастамас бұрын «Жалпы білім беретін пәндер және 

жұмысшы мамандықтарды тағайындауға арналған кәсіптік модульдер» 
курсынан өтіп, курсты игерудің дәйектілігін – жоғарыдан төменге дейін 
сақтау ұсынылады. Техник-металлургтің шеберлік деңгейі курс сұлбасы 
бойынша жылжытылған сайын жоғарылайды.  
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1-БӨЛІМ ҚАРА МЕТАЛЛУРГИЯ ЦЕХТАРЫНЫҢ 
ЖАБДЫҚТАРЫН ПАЙДАЛАНУ 

 
Кіріспе 
Осы КМ 08 модулі металлургиялық жабдықтардың, кен шикізатын 

тасымалдау, сақтау және өңдеу жүйелерінің жұмыс істеуін қамтамасыз ету 
үшін қажетті білімді, іскерлікті және дағдыларды сипаттайды. 

 
 
Модульді зерделеу нәтижесінде білім алушылар: металлургиялық 

үрдістерге шикізатты дайындауға арналған жабдықтың, домна пешінің, оттегі 
конвертерінің, дайындамаларды үздіксіз құю машиналарының, болатты 
пештен тыс өңдеу агрегаттарының, электр болат балқыту пештерінің, 
ферроқорытпа өндіруге арналған пештердің және металлургиялық цехтардың 
қосалқы жабдықтарының құрылымын, жұмыс принципін және техникалық 
пайдалану қағидаларын; металлургиялық жабдықты қауіпсіз пайдалану 
қағидаларын және металлургия өндірісі цехтарындағы өрт қауіпсіздігі мен 
өндірістік санитарияны меңгереді. 

Модульді зерделеу кезінде білім алушылар: негізгі металлургиялық 
агрегаттардың өлшемдері мен технологиялық сипаттамаларын есептеуді; 
пайдаланылатын жабдықты монтаждауға, реттеуге, баптауға және оған 
техникалық қызмет көрсетуге қатысуды; металлургиялық жабдықтың 
пайдаланылуын бақылауды жүзеге асыруды; 

-бақылау-өлшеу аспаптарының көрсеткіштерін бақылауды; паспорттық 
сипаттамаларға сәйкес металлургиялық жабдық жұмысының технологиялық 
параметрлерін сақтауды; металлургиялық жабдық жұмысының ақаулық 
режимдеріне әкелуі мүмкін себептерді анықтауды және жоюды; 
металлургиялық жабдық пен автоматты жүйелер жұмысының параметрлері 
бұзылған кезде жедел шешімдер қабылдауды; 

- металлургиялық жабдыққа қызмет көрсететін қызметкерлерге оны 
пайдалану ережелері, еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы ережелері 
мен нормалары туралы нұсқау беруді; жарақаттануды болдырмайтын және 
қауіпті және зиянды өндірістік факторлардың әсерін жоятын тәсілдерді, 
шаралар мен құралдарды іздестіруді үйренеді. 

КМ 08 Қара металлургия 
цехтарының жабдықтарын 
пайдалану 
 

КМ 09 Қара металдар 
металлургиясының 
технологиялық 
үрдістерін басқару 
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 1.1 Металлургия саласына арналған жабдықтарды зерттеу және 
әзірлеу саласындағы техникалық міндеттер 

 
 Металлургия – бұл белгілі бір тұтынушылық қасиеттері бар кенді 

өңдеу, металдар мен қорытпаларды алу процестерін қамтитын ғылым мен 
техниканың саласы. Соңғы жылдары көптеген балама Құрылымдық 
материалдардың пайда болуына қарамастан: пластмассалар, композиттер, 
шыны, магний, алюминий, титан негізіндегі қорытпалар және т.б., қара 
металдар машина жасау индустриясы мен халық шаруашылығының басқа 
салалары үшін негізгі материалдар болып қала береді [13]. Металдарды 
пайдалана отырып дайындалған өнімнің үлесі қазіргі уақытта мемлекеттің 
жалпы ұлттық өнімінің 70%-дан астамын құрайды. 

 Металлургия кәсіпорындары толық циклді тау-кен және металлургия 
кәсіпорындары немесе шикізат ретінде сынықтарды пайдаланатын, сондай-ақ 
өнімнің жекелеген түрлерін (кокс, құбырлар, метиздер, отқа төзімді заттар 
және т.б.) өндіретін зауыттар болып бөлінеді. Аталған металлургиялық 
кәсіпорындардың әрқайсысы негізгі технологиялық өндіріс объектілері, 
қосалқы және қызмет көрсету мақсатындағы объектілер, қосалқы қызметтер 
мен жүйелер өзара іс-қимыл жасайтын көп функциялы өндіріс болып 
табылады (1.1-сурет). 

 Негізгі өндірістерге (цехтарға) өндіру үшін осы кәсіпорын арналған 
шикізат пен жартылай фабрикаттарды дайын өнімге өндіруші, қайта өңдеуші 
кәсіпорындар жатады.   Қосалқы құралдарға негізгі және қосалқы 
материалдарды дайындайтын немесе оларды кәсіпорынның негізгі 
цехтарында қайта өңдеу үшін дайындауды жүзеге асыратын өндірістер 
(цехтар) жатады.  

Көбінесе бұл өндірістер негізгі болып табылады. 
Өндіріс қалдықтарынан өнім шығаратын өндірістер (цехтар) жанама 

өнім болып саналады. 
Негізгі, қосалқы және қосалқы өндірістердің (цехтардың) қалыпты 

жұмыс істеуі үшін металлургия кәсіпорындарында әртүрлі қызметтер, 
жүйелер мен шаруашылықтар құрылады. 

Материалдық-техникалық жабдықтау және өткізу жүйесі өндірістің 
ырғақты жұмыс істеуі және өнімді уақтылы өткізуді ұйымдастыру үшін 
қажетті негізгі және қосалқы материалдармен өндірісті үздіксіз жабдықтауды 
қамтамасыз ету үшін қызмет етеді. Әдетте жеке цех үшін емес, бүкіл 
кәсіпорын үшін ұйымдастырылады. 

 Өндірісті басқарудың автоматтандырылған жүйесі (ӨБАЖ) – өндірісті 
автоматты бақылау мен басқаруды қамтамасыз ететін құрылымдық-
алгоритмдік қызметтер кешені.  

 ӨАБЖ материалдық бөлігі ӨАБЖ құрылымдық-алгоритмдік бөлігіне 
сәйкес қосылған техникалық құралдарды, жүйелерді (датчиктер, реттегіштер, 
компьютерлер және микропроцессорлар, байланыс құралдары және т.б.) 
қамтиды. 
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 Тұрмыстық қызмет көрсету жүйесіне тұрмыстық үй-жайлар, демалыс 
орындары, асханалар мен тамақтану пункттері, медициналық пункттер, 
сауықтыру кешендері және жұмыста болу кезінде еңбекшілердің 
мұқтаждықтарын қамтамасыз ететін басқа да қызметтер кіреді. 

 

 
 

1.1-сурет – Металлургиялық кәсіпорын цехтарының, қызметтері мен 
жүйелерінің құрамы 

 
Техникалық бақылау жүйесі шикізаттың, басқа да бастапқы 

материалдардың сапасын бақылауды, өндіріс технологиясын және әрбір 
қайта бөлуде дайын өнімнің сапасын бақылауды қамтамасыз етеді. 
Электрмен жабдықтау жүйесі электр энергиясын, сығылған ауаны, суды, 
буды, табиғи газды, оттегін және басқа газдарды, ыстық суды, арнайы 
заттарды, өрістерді, сәулеленуді және т.б. жеткізуді қамтамасыз етеді. 
Шикізат пен материалдарды беру, дайын өнімді жөнелту жүйесі басқа 
кәсіпорындардан немесе жалпы зауыттардан бастапқы материалдарды цех 
ішіндегі қоймаларға беруді және дайын өнімді тұтынушыға одан әрі 
жөнелтуді қамтамасыз ету үшін қызмет етеді. Ол үшін теміржол, автомобиль, 
су және басқа көлік түрлерін пайдаланады [13]. 

Осылайша, металлургиялық кәсіпорын - бұл шикізат, энергетикалық 
ресурстарды тұтынудың және дайын өнімді өндірудің үлкен көлемімен, 

Металлургиялық 
кәсіпорын 

Негізгі өндірістер (цехтар): 
Доменді 
Болат балқыту 
Илемдеу 
Құбыр илемдеу 
Калибрлеу 
Метиздік және т.б. 

Қосалқы өндірістер (цехтар): 
Кокс-химиялық 
Агломерациялық 
Копрлеу 
Отқа төзімді 
Әк-доломитті 

Жанама өндірістер (цехтар): 
Қож-цементтік 
Қож-кірпіштік 
Халық тұтынатын тауарлар және т.б. 

Қосалқы қызметтер (жүйелер): 
Энергетикалық 
Жөндеу 
Көліктік 
БӨАжА 
КБАЖ зертханасы және т.б. 
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үлкен өндіріс орындарымен, қызмет көрсететін персоналдың едәуір санымен, 
құрылыстың қымбаттығымен және т.б. сипатталатын өндірістер, 
шеберханалар, қызметтер мен жүйелер кешені. Мұның бәрі оны жобалауға 
мұқият кешенді көзқарасты қажет етеді.   Соңғы бірнеше жыл ішінде 
материалтану және материалдарды қолдану технологиясы саласында үлкен 
жетістіктерге қол жеткізілгеніне қарамастан, одан да жетілдірілген және 
мамандандырылған материалдарды жасау қажеттілігі әлі де бар. Қазақстан 
аумағында өнеркәсіптік кәсіпорындардың бәсекеге қабілеттілігін арттыру 
үшін жаңа материалдарды мақсатты түрде құру бүгінгі күні маңызды және 
өзекті міндет болып табылады. Жаңа құрылымдық, аспаптық және арнайы 
материалдарды жасау оларды қолдану салаларының кеңдігімен күрделене 
түседі. Қазіргі заманғы материалдарға қажеттілік әсіресе металлургия, аспап 
жасау және аэроғарыш кешендерінде жоғары. Жаңа технологиялық кешендер 
мен жабдықтардың құрылуы әртүрлі физикалық және химиялық үрдістерді 
зерттеумен, қолданылатын материалдар мен жабындарға қойылатын 
талаптарды анықтаумен, кинематика мен динамиканың математикалық 
модельдерін құрумен, құрылымдық және параметрлік синтез әдістерін 
қолданумен, оңтайландырумен, басқару алгоритмдерімен, бағдарламалық 
және аппараттық құралдармен, модельдік үлгілермен байланысты. 
Механикалық, жылу, электромагниттік, гидравликалық, физика-химиялық 
және басқа үрдістерді зерттеу үшін математикалық және физикалық 
модельдер қолданылады. Әдетте, бір технологиялық кешенде немесе 
құрылғыда бірнеше физика-химиялық үрдістер бір уақытта жүреді және 
олардың әрқайсысын зерттеу үшін математикалық модель жасалады, 
есептеулер есептеу математикасы құралдарын немесе белгілі бағдарламалық 
өнімдерді қолдана отырып жүргізіледі. Әр түрлі үрдістердің өзара 
байланысын және олардың бір-біріне және зерттелетін жабдықтың 
жұмысына әсерін анықтау маңызды. Нәтижелердің дұрыстығын тексеру 
мақсатында. 

Өнімділігі жоғары металлургиялық жабдықтардың жаңасын әзірлеу 
және барын жетілдіру әрдайым бірқатар іргелі сұрақтармен бірге жүреді, 
оларға жабдықты пайдалану кезінде болып жатқан үрдістерді егжей-тегжейлі 
ғылыми зерттеу ғана жауап бере алады. Алюминий қорытпаларының 
балқымасын сүзуге арналған жаңа жабдықты әзірлеу, сондай-ақ жалпақ және 
цилиндрлік құймаларды құю алдында балқыманы ластанудан тазарту 
тиімділігін арттыру өте өзекті. Металлургиялық жабдықтардың жұмыс 
ресурсын арттыру үшін отқа төзімді және жылу оқшаулағыш материалдар 
мен басқа да қорғаныш жабындарының жаңа технологияларын әзірлеу 
бойынша іргелі зерттеулер жүргізу қажет. Байытудан кейін қалған 
қалдықтарды газдандыру және газдандыру өнімдерін дизель отынына 
каталитикалық айналдыру көмір байыту қалдықтарын пайдалану мәселесін 
шешуі мүмкін. Жылу шығарудың жоғары деңгейі бар химиялық 
реакцияларды жүргізу үшін микроканалды реакторлық жүйелер 
қолданылады, олар жылу жүктемесін жеңілдетеді және микроканалдардың 
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жартысы арқылы су айналымына байланысты үрдіс катализаторларының 
қызып кетуіне жол бермейді. Мұндай реакторлардың өнімділігі 
стационарлық қабат реакторлары мен суспензия реакторларымен 
салыстырғанда 500-1000 есе артты. Көмірді байыту қалдықтарын газдандыру 
өнімдерінен дизель отынын синтездеу үшін микроканалды реакторларды 
пайдалану мүмкіндігін зерделеу оларды өнеркәсіптік пайдалану үшін негіз 
бола алады, бұл осы қалдықтарды білікті пайдалануға және оларды 
орналастырудың экологиялық міндетін шешуге мүмкіндік береді. 
Металлургия саласының кәсіпорындары Қазақстан экономикасының негізі 
болып табылады, оның аумағында қазіргі уақытта тиімді технологиялардың 
жоқтығынан өңделмейтін кеннің елеулі қорлары бар. Табанды минералдық 
шикізатты ашу мен сілтсіздендіру тереңдігін қарқындату және арттыру, 
қасиеттері бойынша жақын металдарды бөлу және қосылған құны жоғары 
түпкі өнімді алу, қоршаған ортаны қорғау, оның ішінде жаңа реагенттерді 
синтездеу мен қолдануды, шикізаттың, минералдық және техногендік жаңа 
көздерді қайта өңдеуге тартуды қамтитын проблемалар өзекті күйінде қалып 
отыр.  Жаңа өндірістерді құру және жұмыс істеп тұрғандарын жаңғырту 
байыту, пиро- және гидрометаллургиялық технологиялардың химиялық 
негіздерін зерделеуді талап етеді.  

Химия-металлургия жүйелерін іргелі зерттеуді, әдетте, тіпті ірі 
кәсіпорындар мен компаниялар да әлсіз қолдайды және Қазақстанда да, 
жалпы әлемде де ғылыми қорлар басымдықтарының шетінде тұр, бұл 
материалтану, катализ және т. б. салыстырғанда химия-металлургия 
мәселелерін зерделеуде артта қалушылықты айқындайды. Жоғарыда 
айтылғандарға байланысты қазіргі заманғы зерттеу әдістерін, қазіргі заманғы 
химия мен материалтанудың теориялық және эксперименттік жетістіктерін 
тарту өзекті болып табылады. Екінші жағынан, химиялық-металлургиялық 
жүйелерді зерттеу нәтижелері түбегейлі маңызды болуы мүмкін және басқа 
салаларда тәжірибелік қолдануды таба алады. 
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  1.2 Металлургиялық өндірістің технологиялық құрылымы 
 
Металлургия өнеркәсібі металдарды өндіру және өңдеу процестерінің 

кешенін қамтиды. Химиялық құрамына байланысты металлургия қара 
(шойын, болат, ферроқорытпа) және түсті болып бөлінеді. Соңғысы, өз 
кезегінде, қасиеттері мен мақсаты бойынша ауыр (мыс, қорғасын, мырыш, 
қалайы және никель қорытпаларымен жұмыс) және жеңіл (алюминий, титан 
және магний) [14].  

Металлургиялық зауыттарда келесі санаттарға бөлінетін жабдықтар 
кешені бар: 

Шикі металдарды одан әрі балқытуға дайындауға арналған жабдық 
кенді тазартуға, барлық артық қоспаларды кетіруге мүмкіндік береді. 
Дайындықтың нәтижесі – домна пештерінде балқытуға арналған шикізат; 

Домна және болат құю жабдықтары – бұл алдын-ала дайындалған 
кеннен өнімді балқытуға арналған қуатты пештер. Қорытпалардың химиялық 
құрамына, механикалық қасиеттеріне және мақсатына қарай барлық 
қондырғылар ферроқорытпаларды өндіруге арналған жабдыққа; болат 
балқыту қондырғыларына; түсті металдарды балқытуға арналған пештерге 
бөлінеді. 

Илем жабдығы тұтас конструкцияларға одан әрі құрастыру үшін 
бейімделген металл элементтерді жасайды. Тапсырыстың ерекшеліктеріне 
байланысты металл өндірісі цехы құбырлар шығаратын қондырғылармен 
немесе металл тартуға арналған білдектермен жабдықталуы мүмкін; 

 Қазіргі металлургиялық өндіріс - бұл кен орындарында, кокстелетін 
көмірде, энергетикалық кешендерде орналасқан әртүрлі өндірістердің 
күрделі жүйесі [14]. Ол мыналарды қамтиды:  

 - кен және тас көмір өндіру бойынша шахталар мен карьерлер;  
 - кенді байытатын, оларды балқытуға дайындайтын тау-кен байыту 

кешендері; 
 - көмір дайындау мен кокстеуді жүзеге асыратын коксохимиялық 

зауыттар; 
 - сығылған ауа мен оттегін алуға арналған энергетикалық цехтар; 
 - шойын мен ферроқорытпаларды балқытуға арналған домна цехтары; 
 - болат өндіруге арналған болат балқыту цехтары; 
 - прокат цехтары. 

 1.2-суретте қара металдар өндірісінің қазіргі заманғы екі сатылы 
(классикалық) технологиялық сұлбасы келтірілген. Металлургия зауытының 
негізгі цехтары:  
- домна; 
- болат балқыту; 
- илем. 

Көмекші шеберханалар негізгі цехтарға қызмет көрсетуге және 
олардың үздіксіз жұмысын қамтамасыз етуге арналған. Бұл топқа келесі 
шеберханалар кіреді: 
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- энергетикалық; 
- отқа төзімді; 
- көлік; 
- жөндеу. 
Металлургия кәсіпорнының бастапқы шикізаты [14]: 
- алдын ала байытылған және көмкерілген темір кені; 
- шахталарда өндірілген және алдын ала өңдеуден өткен тас көмір; 
-карьерлерде өндірілген, сондай-ақ алдын ала өңдеуден өткен флюстер; 
Металлургиялық зауыттарда шойын өндірісі екі негізгі кезеңнен 

тұрады: 
- бастапқы материалдарды (шихтаны) балқытуға дайындау; 
- шойын балқыту.  
 Домна балқымасының шихта материалдары құрамында темір бар 

компоненттер (агломерат, шекемтастар), кокс және флюстер болып 
табылады. Шихтаның құрамында темір бар бөлігін дайындау байыту 
фабрикаларындағы кенді байытудан және агломерат немесе шекемтас ала 
отырып, тегістеуден тұрады. Байыту кендегі пайдалы компоненттің 
(темірдің) құрамын арттыру мақсатында жүргізіледі, бұл шихтаның 
құрамында темір бар бөлігінің металлургиялық қасиеттерін едәуір 
жақсартады.  

 Шикізатты тегістеу домна пешіндегі шихта материалдарының 
бағандарының газ өткізгіштігін арттыруға, газ ағынының қалпына келу 
қабілетін жақсартуға, домна пешінен шихтаның ұсақ фракцияларының газ 
ағынымен шығарылуын азайтуға көмектеседі [6].  
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1.2-сурет - Болаттың қазіргі заманғы екі кезеңдік өндірісінің технологиялық 
сұлбасы [14] 

 
Бастапқы шикізаттың құрамына кіретін тас көмір арнайы (кокстелетін) 

тас көмірді қайта өңдеу өнімі болып табылатын кокс түріндегі домна 
шихтасында пайдаланылады. Кокстың сапасы химиялық құрамымен, физика-
механикалық қасиеттерімен сипатталады және бастапқы көмірдің 
қасиеттеріне, олардың кокстеуге дайындығына, кокстеу технологиясына 
және дайын коксты өңдеуге байланысты. Домна пешінде қолданылатын 
ағындар бос кен жынысын оңай ерітуге, кокс күлін тазартуға және сұйық 

Темір кенін өндіру 

Уату, ұсақтау 

Байыту 

Бөлшектеу (агломерат, 
шекемтас, брикет) 

Коксталатын көмірді 
өндіру 

Қож түзуші 
материалдарды өндіру 

Домендік шек 

Әк, плавикті шпат, 
бокситтер, кварцит 

Қож 

Шойын 

Шойынды доменнен 
тыс өңдеу 

Дайындау (уату, 
сұрыптау) 

Уату, ұсақтау, байыту 

Кокс өндіру 

Әк 

Әк өндіру 

Болат өндірісі (Конвертер, 
ДББП, мартенді пеш, ИП, 

СЭМ әдістері) 

Сынықты жинау, 
дайындау, сұрыптау 

Оттек, азот, аргон 
өндірісі 

Пештен тыс өңдеу 

Құю 

БҮҚМ Құймақалып  

Илемдеу өндірісі 

Әк 

Шойын        Әк 

Оттек 

Әк 
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жылжымалы қожды алуға қызмет етеді. Флюс ретінде әдетте әктас 
қолданылады. Флюстер домна пешіне әдетте флюстелген агломерат және 
шекемтас түрінде немесе кесек материал түрінде енгізіледі. 

Кен қазбалары немесе кендер металл немесе қажетті элементті алу 
экономикалық тұрғыдан мүмкін болатын минералды массалар (тау 
жыныстары) деп аталады. Осы темір кендеріне сәйкес тау жыныстары деп 
аталады, олардан темірді балқыту экономикалық тұрғыдан тиімді [5]. 

Кендердің өнеркәсіптік кен орны-бұл экономикалық тұрғыдан тиімді 
кен шоғыры. Тәжірибе көрсеткендей, темір кені кен орнын пайдалану 
мақсатқа сай және шамамен 250-500 млн. т қорымен перспективасы бар [5]. 
Кен кенді (кен түзуші) минералдан, бос жыныстардан және қоспалардан 
тұрады. Алынатын элемент кен минералында болады. Темір кендерінің кен 
минералдары-оксидтер, темір карбонаттары және басқа да қосылыстар. 

Темір кендерінің сипаттамасы, оларға қойылатын талаптар, негізгі 
отандық және шетелдік кен орындары «Қара металлургияның шикізат және 
отын базасы» курсында егжей-тегжейлі зерттелуде. Осы оқу құралында осы 
тақырыптар бойынша материалды дұрыс түсіну үшін қажетті көлемде 
қысқаша теориялық ақпарат берілген. Темір кендері - бұл оксидтер, сирек 
карбонаттар немесе силикаттар және бос жыныстар түрінде ұсынылған кен 
минералдары бар полиминералды тау жынысы.  

Темір кендерінің келесі минералогиялық түрлері бар [5].  
1. Қызыл темір кені - сусыз темір оксиді Fe2O3-гематиттен түзілген кен. 

Қызыл темір кені - бұл ең көп таралған кен түрі, әдетте темір мөлшері 
жоғары (55-58% дейін) және зиянды қоспалардың аздығымен сипатталады. 
Қызыл темір кен орындары әдетте экзогендік немесе метаморфогендік болып 
табылады. 

2. Қоңыр темір кені - Fe2O3 * nН2О темір оксидтерінен түзілген кен. 
3. Магнитті темір кені - Fe3O4 магнитті темір оксиді-магнетитпен 

түзілген кен (темір мөлшері 30-50% және күкірт мөлшері 4,0% дейін). Олар 
әдетте магматогендік шығу тегіне ие. Ол құрамында темір бар басқа 
минералдардан магниттік қасиеттерімен ерекшеленеді, бұл оны магниттік 
бөлумен тиімді байытуға мүмкіндік береді.  

4. Сидерит кені (шпат темір кені) - темір карбонаты – сидерит FeСО3 
түзген. Шөгінді немесе гидротермальды шығу тегі бар, темірдің төмен 
құрамымен (28-35%) және жоғары қалпына келтірілуімен сипатталады. 
Атмосфераның ылғал мен оттегі кен орнының жоғарғы қабаттарына әсер 
еткенде, сидериттер қоңыр темір теміріне айналуы мүмкін, өйткені FeO·CO2 
молекуласындағы темір (II) оксиді тотығады және ылғалды сіңіреді. 

5. Ильменит FeTiO3-темір титанаты. Магмалық шыққан бұл кендер 
титаномагниттік деп аталады. 

Темір кендері іс жүзінде жоқ, онда барлық темір бір қосылыс (оксид 
немесе карбонат) түрінде болады. Тіпті ең «таза» қызыл темір темірінде де 
темір оксидінің аз мөлшері бар, сондықтан минералогиялық түрді анықтаған 
кезде басым оксидтің құрамына сүйену керек. Кеннің минералогиялық түрін 
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анықтау үшін кендегі темірдің, темір оксидінің жалпы құрамын және 
кальцийлеу кезіндегі шығындарды білу жеткілікті (п.п. п.) [5]. 

Темір кендерінің бос жынысы құрамында темір жоқ балласты 
қосылыстар деп аталады. Жоғарыда аталған кен минералдары таза түрінде іс 
жүзінде кездеспейді, олар әрдайым кен құрылымына органикалық түрде кіре 
алатын немесе өндіріс процесінде араласатын бос жыныстың көп немесе аз 
мөлшерімен бірге жүреді. Кен минералы мен бос жыныстың сандық 
қатынасы, ең алдымен, кен байлығын анықтайды. Темір кендерінің бос 
жынысы әр түрлі күрделі минералдардан тұрады, олардың құрамдас 
бөліктері: кремний, алюминий, әк және магний оксиді. Бұл минералдар: 
кварц, күрделі алюмосиликаттар, гранаттар, пироксендер, кальцит және т. б. 
Алайда металлургтер негізінен оның минералогиялық компоненттеріне емес, 
жыныстың құрамына қызығушылық танытады. Мінсіз жағдайда тау жынысы 
еріген кезде дайын қож түзуі керек.  

  
 1.3 Металлургиялық жабдықтың жұмыс қағидаты және 

техникалық пайдалану ережелері 
 
 Кендерді уату және ұсақтау. Кенді көп жағдайда металлургия 

өндірісінде тікелей пайдалану мүмкін емес, сондықтан домна пешін 
балқытуға дайындық жұмыстарының күрделі циклынан өтеді. Барлық 
жағдайларда өндірілген кен құрамында көптеген ұсақ фракциялар бар. 

 Кенді балқытуға дайындаудың кейінгі сұлбасына қарамастан, барлық 
өндірілетін кен, ең алдымен, бастапқы ұсақтау сатысынан өтеді, өйткені 
өндіру кезінде ірі кесектер мен кесектердің мөлшері домна балқыту 
технологиясының шарттары бойынша рұқсат етілген кен бөлігінің 
мөлшерінен әлдеқайда көп.  

Қалпына келтіруге байланысты кесектілікке техникалық шарттарда кен 
кесектерінің мынадай ең жоғары мөлшері көзделеді: магнетит кендері үшін 
50 мм-ге дейін, гематит кендері үшін 80 мм-ге дейін және қоңыр темір 
кендері үшін 120 мм-ге дейін. Агломерат кесектерінің ірілігінің жоғарғы шегі 
40 мм-ден аспауы тиіс. 

Ұсақтаудың мақсаты - материалдың бөліктеріне белгілі бір мөлшерде 
беру немесе кейіннен байыту үшін кен минералының түйірлерін босату. 
Ұсақтау және ұнтақтау көп энергияны қажет ететін процестер. Кен 
концентраты құнындағы ұсақтау құны 40% - ды құрайды.  Ұсақтаудың 
мынадай тәсілдері бар (1.3-сурет): ұсақтау (а), ысқылау (б), жару (в), ұру (г), 
жару (д), июмен бірге жаншу (е). 
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1.3 сурет - Ұсақтау әдістері 
 
 Ұсақтаудың ең арзан әдісі - ұсақтау, ал ең қымбаты – энергияны көп 

тұтынумен байланысты абразия. Абразия қағидаты бойынша ұсақ ұнтақтау 
жүзеге асырылады. Ұнтақтау әдісін таңдауға материалдардың қасиеттері 
үлкен әсер етеді.  Ұнтақтау және уату құрғақ және дымқыл болуы мүмкін. 
Әдетте үлкен, орташа және ұсақ ұсақтау құрғақ әдіспен жүзеге асырылады. 

Балшық кендерін ұсақтау кезінде ұсақтағыштардың жұмыс аймағына 
кейде ұсақтау кезінде кеннің жақсы өткізгіштігін қамтамасыз ету үшін су 
беріледі, бірақ бұл әдісті дымқыл ұсақтауға жатқызуға болмайды.  Ұсақ 
ұнтақтау және уату кейінгі байыту үрдістерінің сипатына және 
минералдардың қасиеттеріне байланысты құрғақ немесе дымқыл әдіспен 
жүзеге асырылады. 

Ұсақтау үрдісі өте күрделі және келесі факторларға байланысты: 
ұнтақтағыштың жұмыс аймағындағы материалдардың жеке бөліктерінің 
мөлшері, пішіні және өзара орналасуы, кеннің физикалық қасиеттері 
(беріктік, қаттылық, тұтқырлық, тығыздық, біркелкілік, сыну, ылғалдылық), 
сондай-ақ жабдықтың жұмыс органдарының конфигурациясы, олардың 
траекториясы, массасы, жылдамдығы және өңделетін кендермен кездесу 
бұрышы. 

 Ұсақтаудың мынадай сұлбалары бар: ашық (а); алдын ала елеумен 
ашық (б); алдын ала және салыстырып тексерумен жабық (в) (1.4-сурет). 
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1.4 сурет - Ұсақтау сұлбалары 

 
А және б схемалары бойынша 600/200 = 3 ұсақтау дәрежесі кезінде 

кенді 600-ден 200 мм-ге дейін ұсақтау қамтамасыз етіледі. Алайда, бастапқы 
кен құрамында ұсақтауды қажет етпейтін және ұсатқыштың жұмыс 
кеңістігінің бір бөлігін алып, оның өнімділігін төмендететін <200 мм 
фракцияның белгілі бір мөлшері бар. Бұл бөлшек ішінара ұсақтау 
нәтижесінде ұсақталып, ұсақ-түйек шығымы мен электр энергиясын 
тұтынуды арттырады. Б схемасы бойынша <200 мм фракция ұсақтау алдында 
кеннен бөлінеді. А және В схемалары ұсақталған өнімнің мөлшері 
тексерілмейтіндігімен сипатталады, яғни «ашық» схемалар. 

Ұсақталған өнімде әрқашан мөлшері белгіленген мөлшерден асатын 
бөліктердің аз саны болады. «Жабық» сұлбаларда (в) ұсақталған өнім 
ұсақталмаған кесектерді бөліп алу үшін қайтадан елекке жіберіліп, кейіннен 
ұсақтағышқа қайтарылады, бұл ретте іріліктің жоғарғы шегі қамтамасыз 
етіледі. Ұсақтау әдісі мен ұнтақтағыштардың түрін таңдау материалдың 
физикалық қасиеттеріне, оның бөліктерінің бастапқы және соңғы мөлшеріне 
байланысты. Қатты және тұтқыр материалдарды ұсақтау, ұру және ысқылау 
арқылы ұсақтау ұтымды; сынғыштарын – жару арқылы.  Ұсатқыштар-жақ 
(сурет 1.5 а), конус (б), балға (в), білік (г). 
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а - жақ ұсатқышы; б – конус ұсатқышы; в – балға ұсатқышы; г - білік 

ұсатқышы. 
 

1.5 сурет - Ұсақтағыштардың құрылымдық сұлбалары 
 

Бет ұсатқышта материал тербелмелі 2 және қозғалмайтын 1 жақпен 
жаншылады. Бұл жағдайда жылжымалы щектің тек бір соққысы жұмыс 
істейді, оның кері соққысы кезінде ұсақталған материалдың бір бөлігі 
төменгі шығыс саңылауы арқылы жұмыс кеңістігінен шығуға уақыт алады. 
Саңылаудың мөлшерін өзгерту арқылы ұсақтау дәрежесін реттеуге болады. 
Бет ұсатқыштар кеннің үлкен бөліктерін ұсақтау үшін қолданылады (i = 3-8).   
Электр энергиясының меншікті шығыны 0,3-тен 1,3 кВт∙с/т-ға дейін, ең ірі 
ұсақтағыштардың өнімділігі 450-500 т / сағ құрайды. 
     Артықшылықтары-қарапайымдылық, сенімділік, төмен пайдалану 
шығындары. Олардың кемшіліктері - қатты діріл, дымқыл және сазды 
материалдарды ұсақтау кезінде щектердің жабысуы, бастапқы материалдың 
біркелкі берілуін қамтамасыз ету үшін арнайы жоғарғы фидерді орнату 
қажеттілігі. Конус үгіткішіндегі материалды ұнтақтау бекітілген 8 және 
айналмалы ішкі 9 конустың арасында жүреді. Бұл ұнтақтағыштар орташа 
және ұсақ ұсақтауға арналған. Ұнтақтағыштардың негізгі бөліктері: іргетасқа 
орнатылған цилиндрлік корпус, бекітілген конус (тостаған), білікке 
бекітілген және сфералық тірекке, жетек механизміне сүйенетін жылжымалы 
ұсақтағыш конус. Жетек білігі редуктор арқылы эксцентрик білігін 
айналдырады. Конус үгіткішінде ішкі конустың айналу осі бекітілген 
конустың геометриялық осіне сәйкес келмейді, яғни кез-келген уақытта 
ұнтақтау ішкі және сыртқы конустардың беттерінің жақындау аймағында 
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жүреді. Сонымен қатар, қалған аймақтарда ұсақталған өнім конустар 
арасындағы сақина саңылауы арқылы шығарылады.  
    Өнімділігі 350-400 т/сағ, ұсақтау дәрежесі i = 3-8, электр энергиясының 
меншікті шығыны 0,1-1,3 кВт * сағ/т. Конус үгіткіштері кез-келген 
материалдар үшін қолданылады, оның ішінде қабатты, плиткалы құрылымы 
бар, сонымен қатар саз кендері үшін. Оларға қоректендіргіштер қажет емес 
және олар «қоқыс астында» жұмыс істей алады, яғни жоғарыда орналасқан 
бункерден келетін кенмен толтырылған жұмыс кеңістігі бар. 
    Балғалы ұнтақтағыштарда ұсақтау негізінен айналмалы білікке бекітілген 
болат балғалармен материалдың бөліктері бойынша соққылардың әсерінен 
жүзеге асырылады. 

 Роторлардың диаметрі 370-1700 мм, айналу жылдамдығы 580-2800 
айн/мин, ұсақтау дәрежесі i=8-12, өнімділігі 300 т/сағ дейін. Роликті 
ұсатқыштар сынғыш, қатты емес материалдар үшін қолданылады (саз, кокс). 
Материал айналмалы орамдарды алып кетеді және ұсақталады. Ұсақтау 
дәрежесі төмен: i=3-4. Кейде бір-бірінің үстіне екі жұп орам орнатылады, бұл 
ұсақтау дәрежесін 10-16-ға дейін арттырады. 

Байыту алдындағы дайындық операциясы болып табылатын 
материалдарды ұнтақтау барабанды диірмендерде жүзеге асырылады, онда 
ұсақтаудың екінші, үшінші және тіпті төртінші сатыларынан кейін 8-ден 50 
мм-ге дейін ұсақталған кенді жүктейді. Ұнтақтау шар немесе өзек 
диірменіндегі еркін құлаған ұнтақтау денелеріне байланысты болады. 
Ұнтақтау судың қатысуымен де (дымқыл) немесе онсыз (құрғақ) жасалуы 
мүмкін. Әдетте, егер кенді кейіннен байыту сулы ортада жүрсе, дымқыл 
ұнтақтау жүзеге асырылады. 

Шар мен оның қабырғасы арасындағы үйкеліс салдарынан диірмен 
айналған кезде, шарлар көтеру бұрышы табиғи көлбеу бұрышынан 
аспағанша айналу жағына көтеріле бастайды, содан кейін олар материалды 
ұсақтап, төмен түсе бастайды. Барабанның айналу жиілігіне байланысты 
диірменде әртүрлі ұнтақтау режимдері жасалады (1.6-сурет): каскадты (а), 
аралас (б), сарқырамалы (в). 

 

 
1.6 сурет - Әр түрлі қысым режимдеріне арналған диірмен 

барабанындағы тегістеу денелерінің қозғалыс сызбасы 
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Барабанның критикалық айналу жиілігінде тегістеу денелері 
центрифугалық күшпен оның ішкі бетіне басылады және онымен бірге 
жыртылмай айналады.  

 Диірмендердің айналу жылдамдығы әдетте критикалықтан 0,70–0,85 
құрайды. Ылғалды ұнтақтау процесінде шарлар көрсетілген жағдайларда 
диірменде жеткілікті биіктікке көтеріліп, кенді тиімді түрде ұсақтайды. 
Айналу жиілігі критикалықтан 0,75–0,85 – тен аз болған кезде сарқыраманың 
ұнтақтау режимі жасалады-ұсақтайтын денелердің негізгі бөлігі ішкі бетімен 
бірге белгілі бір биіктікке көтеріледі, содан кейін бөлініп, ауырлық күшінің 
әсерінен параболаға жақын траекториялар бойынша еркін түседі. Бұл 
жағдайда кен түйірлерін ұнтақтау негізінен соққымен жүреді. Сарқырама 
режимі үлкен материалды ұнтақтау кезінде қолданылады (бірінші кезеңде). 
Аралас ұнтақтау режимінде ұсақтайтын денелердің бір бөлігі еркін ұшуға 
қатысады, ал екіншісі барабанның ішіне жабық траектория бойымен оралып, 
кенді соққымен және абразиямен ұнтақтайды. Аралас жылдамдық режимі 
дымқыл ұнтақтау кезінде қолданылады; айналу жылдамдығы критикалықтан 
0,6–0,75 құрайды. Каскад режимі ең баяу жүреді, айналу жылдамдығы 
критикалықтан 0,5-0,6 құрайды, ал тегістеу денелерінің еркін ұшуы алынып 
тасталады, өйткені олар барабан ішінде үнемі айналып, дөңгелек жолдармен 
белгілі бір биіктікке көтеріліп, содан кейін табиғи көлбеу бұрышына жақын 
бұрышта домаланады. Суда шарлардың қалыпты бұрышы шамамен 
30°құрайды. Каскадты режимде кен негізінен абразиямен ұсақталады, ол өзек 
диірмендері үшін ең тиімді болып табылады, өйткені сарқырама мен аралас 
режимде шыбықтардың еркін ұшуы олардың қисаюына, дұрыс 
орнатылмауына және «оттың»пайда болуына әкелуі мүмкін. 

Кен диірменге бір жағынан қуыс цапфа арқылы жүктеледі, ал екінші 
жағынан ұсақталған өнім диірменнен шығады. Ұнтақталған өнімді түсіру 
әдісі бойынша өнімнің еркін шығымы бар (1.7–сурет, а-в) және тор арқылы 
мәжбүрлі түсірумен (1.7-сурет, г) диірмендер ажыратылады. 

Диірмендердің келесі түрлері бар (1.7-сурет):  
а) ұсақталған материалды орталық түсіру бар шар диірмендері, 

олардың ұзындығы диаметрінен 1,5-2 есе көп; 
б) қойыртпақ деңгейі жоғары және ұсақталған материалды орталық 

түсіретін конустық шарлы диірмендер, олар үшін екі конустық бөлік 
арасында қоршалған қысқа цилиндрлік бөлік тән;  

в) пульпа деңгейі жоғары және ұсақталған материалды орталық 
түсіретін цилиндрлік өзек диірмендерінің ұзындығы оның диаметрінен 1,5–2 
есе көп. 

г) целлюлоза деңгейі төмен шар диірмендері және гриль арқылы 
ұсақталған материалды мәжбүрлеп түсіру. Олардың ұзындығы диаметрден аз 
немесе оған тең. 

д) ұзын цилиндрлік бөлігі бар құбыр диірмендері диаметрінен үш төрт 
есе үлкен. Диірмен неғұрлым ұзақ болса, онда кен ұсақтайтын денелердің 



21

  
 

әсерінен соғұрлым ұзақ болады және ұнтақтау дәрежесі жоғарырақ болады. 
Олар негізінен жұқа құрғақ ұнтақтау үшін қолданылады. 

е) шеткері түсірумен құрғақ ұнтақтауға арналған өзекті диірмендер 
кокс ұнтақтары мен әктасты ұнтақтау үшін қолданылады. 

 
1.7 сурет - Диірмен түрлері. 

 
Диірмендер шарлармен олардың көлемінің 30-50% толтырады. 

Диірменді шарлармен шамадан тыс жүктеу және шамадан тыс жүктеу 
қисынсыз: шамадан тыс жүктеме энергия шығыны мен шарлардың көбеюіне 
әкеледі, ал жүктеме өнімділікті төмендетеді. Барабан диірмендерінің 
өнімділігі диаметріне, жұмыс көлеміне, айналу жылдамдығына, дизайн 
ерекшеліктеріне, тегістеу денелерінің мөлшері мен пішініне, кен бөліктерінің 
қаттылығы мен ірілігіне (бастапқы және ұсақталған), целлюлозаның 
тығыздығына және соңғы өнімнің шығуына байланысты. Диірменнің 
өнімділігін анықтайтын қуатты тұтыну оның жұмысының негізгі көрсеткіші 
болып табылады.  Диірмен тұтынатын энергияның бір бөлігі ұсақтау 
ортасының қозғалысына (пайдалы қуат), оның мойынтіректерінің үйкеліс 
күштерін жеңуге (өлі жүктеме), электр қозғалтқышындағы шығындарға 
жұмсалады және әдетте жалпы жұмсалған энергияның шамамен 25% 
құрайды. Осылайша, пайдалы қуат жалпы қуаттың шамамен 75% құрайды. 

Шар диірмендері. Диірмендердің негізгі өлшемдері: ішкі диаметрі 
және цилиндр ұзындығы [2]. 

 Орталық түсіргіші бар шар диірмендері (1.8-сурет) дәнекерленген 
болат цилиндрлік барабаннан тұрады, оның ұштарында дәнекерленген 
фланецтер мен 2 және 3 қақпақтары бар. Ішінде диірменнің барабаны мен 
ұштары 5 және 6 болттармен бекітілген тозуға төзімді болаттан жасалған 7 
футпен қорғалған. 8 және 9 қуыс тырнақтар да ішкі жағынан төсенішпен 
қорғалған. Диірмен екі 4 мойынтіректеріне орнатылады, олардың тек төменгі 
төсеніштері бар. Диірмен жетегі электр қозғалтқышы мен редуктор арқылы 
редуктор және редуктор арқылы жүзеге асырылады 10. 
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1.8 сурет - Орталық жүктемесі бар шар диірмені 

 
Диірмендерге материалды тиеу ұлу қоректендіргіші 11 және қуыс 

цапфа 8 арқылы жүргізіледі. 
Тор арқылы түсіретін диірменде (1.7-сурет, г) 1 болат торлы тор кен 

мен шарлардың үлкен бөліктерін ұстайды. Ұсақталған кен цапфаның алдына 
орнатылған тор (диафрагма) арқылы аралық камераға түсіріледі. Диірменнің 
торы мен бүйір жағының арасында пульпа түсетін радиалды түрде бекітілген 
ребордтар бар. Сондықтан, айналдыру кезінде ребордтар целлюлозаны 
жоғары көтеріп,оны жоғарғы жағында орналасқан конусқа ағызып жібереді. 
Целлюлоза конустың бойымен ағып, түсіру шұңқырына түсіп, диірменнен 
шығады, ал жүктелетін бастапқы материал мен түсірілетін ұсақталған өнім 
деңгейлерінде айырмашылық жасалады, бұл оның тезірек қозғалуына ықпал 
етеді. Сондықтан торлы диірменнің өнімділігі орталық түсіру диірмендеріне 
қарағанда жоғары. Диафрагмадағы әрбір тор торын орнату орнында арнайы 
ойық бар.  

Целлюлоза алдымен тесіктер арқылы, содан кейін диафрагманың 
дөңгелек тесіктері арқылы өтеді. 

Пульпаның түсіру орнындағы деңгейі ашық болуы немесе люктер 
арқылы ағаш тығындармен жабылуы мүмкін тесіктердің көмегімен реттеледі. 
Целлюлозаның жылдамдығын азайту үшін диафрагма саңылауларының 
төменгі қатарын жабу немесе целлюлозаның тығыздығын арттыру керек. 

Пульпа деңгейін реттемей тор арқылы түсіретін диірмендер бар, 
олардың диафрагмасы салалық типтегі жеке торлы торлардан тұрады. 
Тордың әр секторы диірменнің соңғы қақпағына болттармен құйылған болат 
жолақтармен бекітіледі. Тор тесіктерінің ауданы түсіру шұңқырының 
ауданынан бірнеше есе көп. Мұндай диірмендегі целлюлозаның 
жылдамдығы сумен реттеледі. 
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Төсемнің қалыңдығы диірмендердің мөлшеріне байланысты ол 50 мм-
ден 150 мм-ге дейін. Диафрагма, төсеніш тақталар мен торлар 35 ГЛ немесе 
45 Г типті тозуға төзімді марганец болаттарынан жасалады. 

Өзекті диірмендер. Ішінде диірмен болат шыбықтармен толтырылған, 
олардың ұзындығы барабанның ұзындығынан 25-30 мм аз. Барабанның 
қақпақтары тегіс немесе сәл конустық пішінге ие. Диірмен жұмыс істеп 
тұрған кезде кен кесектерімен жайылған өзектер материалдың ірілігі 
бойынша өзіндік жіктеуді жүргізеді: ұсақ түйірлер өзектер арасындағы 
саңылау арқылы құлайды және қайта ұсақталмайды; үлкендері өзекшелерде 
қалып қояды және барынша қарқынды бұзылуға ұшырайды. Сондықтан, 
ұсақталған өнімде шамадан тыс үлкен кесектер жоқ және салыстырмалы 
түрде аз жұқа класс бар. Өзек диірмендері әдетте ашық циклдің бірінші 
кезеңінде жұмыс істейді. 

 Өзін-өзі ұсақтау диірмендері. Кенді өздігінен ұсақтаудың екі сұлбасы 
бар: 
– ірі кен кесектерін (ұсақтау ортасын) арнайы бөлусіз-барлық кен ірі 
ұсақтаудан кейін өздігінен ұсақтау диірменіне жіберіледі.  
- ұсақталғаннан кейін ұсақ кесектердің ұсақтау ортасы ретінде 
пайдаланылатын кеннің ірі кесектерін (100 мм-ден астам) бөлумен (25 мм-
ден аз). 

Бірінші сұлба қарапайым, бірақ барлық кен ірі ұсақтаудан кейін 
диірменге түседі, диірменде 25-тен 75 мм-ге дейінгі сыни бөліктердің 
біртіндеп жиналуы жүреді, олар басқа бөліктерді ұсақтауға тым кішкентай 
және үлкен кесектерді сындыруға тым үлкен.  

Оларды ұсақтау үшін диірменге диаметрі 150-125 мм болат шарларды 
салу керек, бірақ бұл өздігінен тегістеу идеясына қайшы келеді, металл 
шығыны мен төсеніштің тозуын арттырады.  Екінші сұлбаға сәйкес сыни 
материалдың жинақталуы алынып тасталады, бірақ ұсақтау және ұнтақтау 
сұлбасы күрделене түседі. 

Өздігінен ұсақтайтын диірмендер шар және шыбықпен салыстырғанда 
келесі артықшылықтарға ие: тегістеу ортасы арқылы төсеу шығыны азаяды, 
кенді қайта тегістеу және шламдау азаяды, ұсақтау схемасы жеңілдетіледі. 
Кемшілігі-төмен өнімділік. 

Скрининг және жіктеу. Механикалық електердегі бөлшектердің 
мөлшері бойынша материалдарды бөлу немесе сұрыптау скрининг деп 
аталады, ал суда немесе ауада еркін құлаған кезде материалдарды бөлу ауа 
немесе гидравликалық жіктеу деп аталады. Бөлшектердің мөлшері 1-3 мм 
дейінгі материалдар скрининг арқылы бөлінеді, ал кішілері 
классификациямен бөлінеді. Скринингтің мақсаты - бастапқы материалдан 
тақтайша өнімінің ұсақ фракциясын толығымен оқшаулау. Алайда, экранға 
кіретін материалдан ұсақ фракцияны толығымен бөліп алу мүмкін емес, 
өйткені төменгі өнімнің дәндерінің елек саңылаулары арқылы кедергісіз 
өтуін қамтамасыз ету үшін жағдай жасау мүмкін емес. Мысалы, ұсақ астық 
елек саңылауына басқа дәндерден бөлек, нөлге тең немесе жақын 
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жылдамдықпен және тесік жазықтығына перпендикуляр бағытта берілуі 
керек. Астықтың ең аз қимасының ортасы тесіктің осьтік сызығында болуы 
тиіс. Шын мәнінде, бұл жағдайларды жасау мүмкін емес және ұсақ-
түйектердің бір бөлігі әрқашан үлкен материалда қалады (жоғары сапалы 
өнім). 

 Механикалық экрандардың сұлбалары 1.9 суретте көрсетілген. Ең 
қарапайым, сенімді, бірақ ең аз тиімді к.п.д. 50-65%) - бұл бекітілген торлы 
экран (1.9, а сурет), ол көлденеңінен 35-40° бұрышпен орнатылған 15-30 мм 
саңылауы бар тор. Мұндай экрандар кен өндіру орнында алдын-ала сұрыптау 
үшін және агломерация машинасынан түсіру кезінде агломератты сұрыптау 
үшін кеңінен қолданылады. 

Тербелмелі экранның елегі бар рамка (1.9, б-сурет) эксцентрлік 
білікпен қозғалады және елек жазықтығында ауытқиды. Скрининг тиімділігі 
85-90% құрайды, ал ең үлкен модельдердің өнімділігі (елек мөлшері 
2000х2700 мм) 250 т/сағ жетеді. Конструкция бойынша анағұрлым өнімді 
және мінсізі діріл экрандары болып табылады, онда елек бар рамка 
эксцентрлік білік-вибратормен қозғалады. Жартылай тербелісті экранда (1.9-
сурет, в) тербеліс эксцентрлік білікпен жасалады және пайда болған 
центрифугалық күштер жүктемелермен теңестіріледі. 

 
1.9-сурет - Экрандардың сұлбалары 

 
Діріл экранында (1.9-сурет, г) електің тербелісі теңгерілмеген 

жүктердің айналуы кезінде пайда болатын инерция күштерінің болуына 
байланысты болады 3. Бұл конструкция қозғалмайтын қозғалтқыштан 
тербелмелі 4 тегершікке беру қиын. 

 Өздігінен жүретін экранда (1.9, d – сурет) бұл кемшілік жойылды - 
эксцентрлік біліктің инерциялық механизммен үйлесуі жүктерді таңдауға, 
кеңістіктегі осьтің орнын түзетуге мүмкіндік береді. Өзін-өзі теңдестіретін 
вибраторды құру (1.8-сурет, е) қораптың қозғалысы қатаң түзу болатын өзін-
өзі теңдестіретін экранды құруға мүмкіндік берді, өйткені қарама-қарсы 
бағытта бағытталған инерция күштері теңдестіріліп, тек бір түзу сызыққа 
бағытталған күштер әрекет етеді. 
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Домна цехында коксты тиеу алдында сұрыптауға арналған негізгі 
агрегат роликті (білікті) елек болып табылады, ол дөңгелек немесе храп 
дөңгелегі бар дискілер орнатылған орамдардың жиынтығы болып табылады. 
Дискілер квадрат ұяшықтарды құрайтын етіп орналастырылған, олардың 
мөлшері бөлінген материалдың мөлшерін анықтайды. Орамдар 
сұрыпталатын материалды жылжыту бағытында айналады. 

Мұндай экрандар орташа өлшемді (25-75 мм) материалды кесу үшін 
қолданылады, олар 7-14 орамнан тұрады, ені 1270-1500 мм, өнімділігі 200-
400 т/сағ. 

Гидравликалық жіктеу әр түрлі мөлшердегі материал бөлшектерінің 
судағы тұндыру жылдамдығына негізделген. Бұл жіктеу бөлшектері 3-4 мм-
ден аспайтын материалға, яғни құмға немесе шламға ұшырайды. Бөлшектері 
бірдей тығыздығы бар біртекті материалды өңдеу кезінде олардың мөлшері, 
яғни жіктелуі бойынша бөлінеді. Егер бөлшектер бірдей мөлшерде болса, 
бірақ әртүрлі материалдардан тұрса, яғни бөлшектер әртүрлі тығыздыққа ие 
болса, сұйықтықта тұндыру кезінде материал сыртқы түрі бойынша бөлінеді. 
Ол байыту үрдістерінде қолданылады. 

 Үлкен (>1,0 мм) бөлшектердің тез орналасуымен дәннен жоғары және 
төмен сұйықтықтың құйынды ағындары пайда болады, ал сұйықтық әсер 
ететін қарсылық динамикалық деп аталады. Шағын (<0,1 мм) бөлшектердің 
төмен жылдамдықпен тұндырылуы кезінде олар сынайтын сұйықтықтың 
кедергісі сұйықтықтың параллель ағындарының ағуымен және оның 
тұтқырлығымен анықталады және ламинарлық деп аталады. Егер аралық 
мөлшердегі бөлшектер тұндырылса, сұйықтықтың кедергісі де аралық 
сипатқа ие болады. Осы үш жағдай үшін бөлшектердің жауын-шашын 
заңдылықтары әр түрлі сипатталады, бірақ барлық жағдайларда тұрақты 
жауын-шашын жылдамдығы бөлшектердің мөлшеріне және оның 
тығыздығына байланысты болады. Бөлшектердің пішіні де маңызды-
дөңгелек және тегіс бөлшектер бұрыштық және өрескел бөлшектерге 
қарағанда тезірек жиналады. Сұйықтықтағы нақты процестерде жеке бөлшек 
емес, материалдың массасы болады, сондықтан тұндырылған астық 
айналасындағы басқа дәндердің қарсылығын сезінеді. Мұндай жағдайда 
жауын-шашын жылдамдығы әрқашан аз болады. Жіктеу құрылғыларында 
бөлу әдетте сұйықтық ағынындағы материал массасының қозғалысымен 
біріктіріледі. Материалды гидравликалық жіктеуге арналған ең көп таралған 
құрылғы-спиральды жіктеуіш (1.10-сурет), ол айналмалы спиральдары бар 
ойық болып табылады. 
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1.10-сурет - Шиыршық жіктеуіштің сұлбасы 

 
 Бөлінетін материал целлюлоза түрінде беріледі. Үлкен бөлшектер 

түбіне түсіп, құмдар (үлкен фракция) бөлінетін қоқыстың жоғарғы ұшына 
спираль түрінде шығарылады. Ұсақ бөлшектерді судың төменгі бөлігінен 
(ағызу) алып кетеді. 

Қара металлургия құрылымдық материалдардың негізгі жеткізушісі 
болды және болып қала береді, онсыз экономиканы дамыту мүмкін емес. 
Қазіргі уақытта Қазақстан Республикасында, ТМД елдеріндегі сияқты, 
жаһандану жағдайында нарықтық экономикаға өту кезінде металлургияның 
алдына қойылған күрделі міндеттерді шешу қажеттілігі туындады. Әлемдік 
металлургияға интеграция саладан елеулі жаңғыртуды және ірі 
инвестицияларды талап етеді. Мұның бәрі технологиялық жабдықтың 
жоғары физикалық және моральдық тозуымен, қосылған құны жоғары 
өнімдердің салыстырмалы түрде аз үлесімен қиындайды. Сондықтан 
Қазақстанның және Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығы елдерінің 
металлургия саласы постиндустриалды қоғамның талаптарына сәйкес келетін 
сапалы жобаларды қажет ететін елеулі қайта құрылымдауды қажет етеді. 
      Металлургия кешені – бұл индустрияның негізі. [3]. Ол электр 
энергетикасы және химия өнеркәсібімен бірге елдің халық 
шаруашылығының барлық буындарында ғылыми-техникалық прогрестің 
дамуын қамтамасыз ететін машина жасаудың іргетасы болып табылады. 
Металлургия халық шаруашылығының базалық салаларының қатарына 
жатады және өндірістің жоғары материал сыйымдылығымен және капитал 
сыйымдылығымен ерекшеленеді. Қара және түсті металдардың үлесіне 
Қазақстанның машина жасауда қолданылатын конструкциялық 
материалдардың барлық көлемінің 90% - дан астамы тиесілі. 

Металдар - бұл адамның өмірлік қажеттіліктерін қамтамасыз ету үшін 
қолданатын ең көп таралған материалдардың бірі. Қазіргі уақытта мұндай 
өндіріс саласын, адамның ғылыми-техникалық қызметін немесе металдар 
құрылымдық материал ретінде басым рөл атқармайтын жай оның тірлігін 
табу қиын. 

Металдар бірнеше топқа бөлінеді: қара, түсті және асыл. Қара металдар 
тобына темір және оның қорытпалары, марганец және хром жатады. Д. И. 
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Менделеевтің периодтық жүйесінің барлық дерлік басқа металдары түске 
жатады.  

Темір және оның қорытпалары қазіргі заманғы технология мен 
техниканың негізі болып табылады. Құрылымдық металдардың қатарында 
темір бірінші кезекте тұр және түсті металдар, полимер және керамикалық 
материалдар барған сайын көбірек қолданылатынына қарамастан, оны ұзақ 
уақытқа бермейді. Темір және оның қорытпалары қазіргі өндірісте 
қолданылатын барлық металдардың 90% - дан астамын құрайды. 

Темір қорытпаларының ішіндегі ең маңыздысы-оның көміртегі бар 
қорытпасы. Көміртек темір қорытпаларына күш береді. Бұл қорытпалар 
шойын мен болаттың үлкен тобын құрайды. 

Домна пешінің құрылысы мен конструкциясы [6]. 
Домна цехы олардың әрқайсысына жататын және оларға жақын орналасқан 

объектілер кешені бар бірнеше домна пештерін қамтиды (құю ауласы, газ 
үрлегіштері бар ауа жылытқыштар, колошникті тиеу құрылғысына шихтаны беру 
жүйесі, газ тазалау жүйесі, кейде дәнекерлік түйіршіктеу қондырғылары және 
басқалары); бункерлік эстакада (кейде әрбір пеш үшін жеке эстакадалар); көлік 
жолдарының, газ құбырларының жүйесі және цехқа немесе бірнеше пештерге ортақ 
бөлімшелер - шойын құю бөлімшесі, суық шойын қоймасы, домна пешінің үрлегіш 
станциясы, отқа төзімді массаларды дайындау және шойын мен тепловоздарды 
жөндеу бөлімі; қосалқы бөлімдер - жөндеу шеберханалары, қосалқы электр 
станциясы және т. б.  

Домна пештері үлкен көлеммен және жүк ағындарының күрделі жүйесімен 
сипатталады. Жүк ағындарының негізгі желілері мыналар болып табылады: 
агломерациялық фабрикалардан, ұсақтау фабрикаларынан, кокс - химия 
өндірісінен және зауыттан тыс бірқатар басқа да жабдықтау көздерінен бункерлік 
эстакадаға шихта материалдарының жүк ағыны; бункерлік эстакададан 
колошникті тиеу құрылғысына материалдардың жүк ағыны; балқыту өнімдері-
шойын, қож, колошник шаңын жинаудың жүк ағыны; коксты ұсақ заттарды 
жинау; цех объектілерін жөндеу кезінде пайдаланылатын материалдардың жүк 
ағыны; пештерге оттегі мен табиғи газды құбыр арқылы беру және колошник 
газын бұру. Домендік шеберхананың құрылысы, ондағы негізгі объектілерді 
орналастыру сипаты көбінесе таңдалған жүк ағындары мен көлік жүйесімен 
анықталады, және бұл жүйелердің өзгеруі шеберхананы жоспарлауға 
айтарлықтай әсер етеді. 

Домна пеші - шахта түріндегі пеш. Пештің үстіне агломерат 
(шекемтастар) және кокс шихта материалдары порциялармен үздіксіз 
тиеледі, олар баяу төмен түсіріледі; олардың пеште болу ұзақтығы 4-6 
сағатты құрайды. Пештің төменгі бөлігіне (пештің жоғарғы жағы) фурмалар 
арқылы қыздырылған ауа үрленеді; фурмаларда оттегінің әсерінен жылу 
шығаратын кокс жанады, ал ыстық жану өнімдері заряд бағанасы арқылы 
жоғары қарай жылжиды, оны қыздырады; пештегі газдардың болу уақыты 3-
12с құрайды. Ондағы қыздырылған зарядты оксидтерден түсірген кезде темір 
азаяды, ол көміртектенеді, ериді және тамшыларға түсіп, шойын түзеді, ал 
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пештің төменгі бөлігіндегі қалпына келтірілмеген оксидтер (шахтаның 
төменгі жағы, булану) балқып, қож түзеді, ол да үйіндіге түседі. 1450-1500 ° C 
температурасы бар шойын мен қож кен орнында жиналып, мезгіл-мезгіл 
шойын мен қож ағындары арқылы шығарылады. 

 
 

 
 
1 - іргетас; 2 - баған; шойынды шығаруға арналған 3-тесік; 4-шойын 

науалары; 5-фурмалық құрылғылар; б - сақиналы ауа құбыры;  
7- қаптаманың мораторий сақинасы; 8-қаптамалау; 9 - болат қаптама;  
10-колошник; 11-үлкен конус; 12-кіші конус; 13-толтыру құрылғысының 
айналмалы механизмі; 14 - қабылдау құйғышы; 15, 19-газ бұрғыштар, 16-
скип; 17-құйғыш; 18-көлбеу көпір; 20 - құйғыш (тостаған); қожды шығаруға 
арналған 21 – құйғыш; 22-алаң 
 
1.11-сурет - Екі конусты толтыру аппараты бар домна пешінің жалпы көрінісі 

[6] 
 
1.11-суретте екі конустық толтыру құрылғысымен жабдықталған домна 

пешінің жалпы көрінісі көрсетілген.  
Пеш 1 негізіне сүйенеді, оның көп бөлігі жерге көмілген. Сыртта пеш 

қатты болат корпусқа салынған 9. Корпустың ішінде корпустың ішкі бетіне 
бекітілген тоңазытқыштармен салқындатылған 8 төсеніш бар. Пештің (горне) 
төменгі бөлігінде шойынды шығаруға арналған 3 леткалар және қожды 
шығаруға арналған 21 леткалар орналасқан. Пештің айналасында 6 сақиналы 
төселген ауа құбыры бар, оған ауа жылытқыштардан ыстық ауа (ауа) беріледі; 
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сақиналы ауа құбыры пештің айналасында орналасқан көптеген 5 арматуралық 
құрылғыларға үрлеу үшін қызмет етеді, ол арқылы үрлеу пештің жоғарғы 
бөлігіне түседі. Пештің 10 колошник үстінде колошник құрылғысы орналасқан. 
Оған пештен домна газын шығаруға қызмет ететін 15, 19 газ бұрғыштары; 
толтыру (тиеу) аппараты және шихтаны тиеуге және газды бұруға байланысты 
бірқатар басқа механизмдер кіреді. Толтыру аппаратының элементтері 
көрсетілген: 11 шұңқырын (тостағанын) жабатын үлкен конус 20; 12 шұңқырын 
жабатын шағын конус 17 және олардың айналуын қамтамасыз ететін механизм 
13; қабылдау шұңқыры 14, оған заряд материалдары 16 скиптен құйылып, оны 
төңкеріп тастайды, ал скип 18 көлбеу көпірдің рельстеріндегі спикелетке 
жеткізіледі. 

Пештің жоғарғы бөлігінің корпусы мен төсенішінің ауырлығы іргетасқа 
корпустың 7 мораторий сақинасы мен 2 бағанасы арқылы беріледі. Пештен 3 
ағын арқылы шығарылатын сұйық шойын жұмыс алаңында орналасқан 22 
шойын науасына түседі 4 және олар арқылы шойын шөміштерге түседі ағын 
арқылы шығарылатын 21 қож алаңда орналасқан 22 қож науалары арқылы қож 
шөміштеріне немесе сұйық қожды дәнекерлеу түйіршіктеу қондырғыларына 
түседі. 

Пеш профилі [6]. Домна пешінің профилі төсенішпен шектелген 
жұмыс кеңістігінің құрылымы деп аталады. Көлденең (көлденең) қималарда 
профиль ауыспалы диаметрлі шеңбер болып табылады. Тік осьтік қимадағы 
пештің профилі суретте көрсетілген. 1.12;  

 

 
1.12 сурет - Домна пешінің профилі 
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Профильдің негізгі элементтері - пештің пайдалы көлемін құрайтын 
пеш, иық, бу, шахта және колошник, яғни о. ч. л. шойын шұңқырының осінен 
- құю машинасының жылжымалы элементтерінің түбіне дейін төмендетілген 
күйде болады (пайдалы көлемге шойын шұңқырының осінен сұйық 
шойынның төгілмейтін қабаты орналасқан және күмбезбен шектелген 3 
пештің көлемі 2). 

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

Домна пешінің негізгі өлшемі пайдалы көлем болып табылады. Біздің 
елімізде домна пештері стандартты жобаларға сәйкес салынған, оған сәйкес 
келесі пайдалы көлем, м3 қарастырылған: 1033, 1386, 1513, 1719, 2002, 2300, 
2700, 3000, 3200, 4500, 5000 және 5500. 

Пеш профилінің негізгі өлшемдері - жеке профиль элементтерінің 
пайдалы биіктігі, биіктігі және диаметрі, пештің толық биіктігі. Пайдалы 
биіктігі Н (сурет.1.12) шойын шүмегінің осінен үлкен конустың түбіне дейінгі 
қашықтықты 5 немесе айналмалы заряд дистрибьюторының (науаның) төменгі 
жағына дейінгі қашықтық деп атайды. Пештің толық биіктігі Н (сурет.1.12) - 
шойын ағын осінен 4 шпатель фланецінің жоғарғы жиегіне дейінгі қашықтық, 
ол толтыру аппаратының тірегі ретінде қызмет етеді. Өлшемдер арасындағы 
оңтайлы қатынастар пештерді пайдалану тәжірибесінің негізінде жасалады. 

Іргетас пештің негізі болып табылады және пештің массасынан жерге 
түсетін жүктемені беру үшін қолданылады. Іргетастың ауданы пештің 
массасын және топырақтың қысымы аспауы керек екенін ескере отырып 
есептеледі  
2,5 кг / см2. 

Іргетасы [6] екі бөліктен тұрады (сурет. 1.13): төменгі, жер асты, 1 
Табан деп аталады және жоғарғы, 2 діңгек деп аталады. Табан бетоннан 
жасалған,ал 1400-1500 °с отқа төзімді ыстыққа төзімді бетоннан жасалған. 
Байлам ретінде жұқа ұнтақталған шамот немесе отқа төзімді саз қоспалары 
бар портландцемент қолданылады. 
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1-іргетастың табаны; 2-діңгек; 3-көміртекті блоктар;  
4-тоңазытқыштар; 5-табан түбін ауамен салқындату.  

 
1.13-сурет - Көлемі 5500 м3 пештің іргетасы мен табаны 

 
Табан қалыңдығы 4-6 м сегіз бұрышты тақтайша түрінде 

жасалады,діңгектің қалыңдығы 2-3, 5 м құрайды. Қазіргі заманғы пештердегі 
іргетас қызып кетуден және термиялық бұзылудан, төменгі бөлігін ауамен 
салқындату арқылы қорғалған (түйіспемен түйісу). Көптеген пештердің 
іргетасының табанына пештің жоғарғы құрылымының жүктемесін беретін 
болат бағандар сүйенеді. 

Домна пешінің корпусы [6] - болат табақтан жасалған цилиндрлік 
және конустық белдіктерден тұратын дәнекерленген құрылым. Жоғарғы 
бөлігіндегі корпустың қалыңдығы 20-40, төменгі бөлігінде 40-60 ММ. 
Жоғары соққы тұтқырлығы, беріктігі, икемділігі, ыстыққа төзімділігі бар 
болаттан жасалған корпустан тұрады. Пештердің көпшілігінде моратор 
немесе мораторий сақинасы бар корпус бар, яғни біліктің төменгі бөлігі мен 
иықтың жоғарғы бөлігінің корпусымен дәнекерленген болат табақтың 
көлденең орналасқан сақинасы. Моратор мен бағандар арқылы пештің 
жоғарғы бөлігінің жүктемесі іргетасқа беріледі; сонымен қатар, моратор 
шахталар мен буларды төсеу үшін тірек ретінде қызмет етеді. 

Тоңазытқыштар [6] пештің төсеніші мен корпусын суық техникалық 
сумен, ал буланған салқындату кезінде қайнаған химиялық тазартылған 
сумен салқындатуға қызмет етеді. Плиталық тоңазытқыштар кеңінен 
қолданылады, олар корпус пен төсеніш арасында тігінен орналасқан. 
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Тоңазытқыш-бұл айналмалы суға арналған катушкалар түрінде Болат 
түтікшесі бар шойын плитасы. Тоңазытқыш пештің корпусына болттармен 
бекітіледі. 

Горн [6] шойын мен қож жиналатын металл қабылдағыштан және кокс 
жанатын фурмалық аймақтан тұрады. Металлқабылдағыштың қалауының 
қалыңдығы 1,5 м дейін болады және плиталы шойын тоңазытқыштармен 
табан бетінің бүйірі сияқты салқындатылады. Сыртынан көрік қалыңдығы 
30-36 мм болат табақтардан жасалған сауытқа салынған. Таудың 
қабырғалары жоғары сапалы кірпіштен жасалған, графит блоктары да 
қолданылады. 

Шойын құймасы шойын шығаруға қызмет етеді. Ол шұңқырдан 500 мм 
жоғары орналасқан, оның астында сұйық шойынның «өлі» қабаты бар, ол 
шойынның тамшыларымен және ағындарымен бұзылудан қорғайды, кірпішті 
қатайту үшін арнайы жақтаумен бекітілген тоңазытқыштар орнатылады. 

Қож ағындары [6] лещадиден 1,4 - 1,9 м биіктікте орналасқан. Әр тесікте 
диаметрі 60-80 мм болатын мыс конустық сумен салқындатылатын фурма бар. 
Қожды шығару арасындағы аралықта ағын тоқтатқыш-темір тығындармен 
жабылады. Бір кірпішке салынған иықтар сыртынан ішіне түтікшелері бар 
Плиталық тоңазытқыштармен салқындатылып, құрышқа салынған. Жұқа 
қабырғалы иықтарды қарқынды салқындатудың арқасында олардың жұмыс 
бетінде кірпішті сұйық балқыту өнімдерінің әсерінен қорғайтын гарниссаж пайда 
болады. 

Шахта [6] шамот кірпішінен жасалған және металл корпусқа салынған, 
ол спикелет құрылғыларына тірек ретінде қызмет етеді. Төменнен биіктікке 
қарай шахта қораптық тоңазытқыштармен салқындатылады. Қаптаманың 
және колошникті құрылғылардың қалау қысымы бағандарда жатқан тірек 
сақинамен (мораторий сақинасы) қабылданады. 

Колошникті құрылғылар [6] шихтады тиеуге және газдарды 
шығаруға қызмет етеді. Толтыру аппаратында қуыс штангаға бекітілген және 
қабылдау шүмегіне тығыз басылған шағын конус болады. Үлкен конус 
кішкентай конустың ішінде өтетін штангаға да бекітілген. Үлкен конустың 
тостағаны тірек спикелет сақинасының фланеціне бекітілген. Қабылдау 
шұңқыры бекітілген және айналмалы бөліктерден тұрады. Соңғысы келесі 
зарядты жүктегеннен кейін кішкене конуспен бірге берілген бұрышқа 
бұрылады, содан кейін кішкене конус түсіп, заряд үлкен конусқа түседі. 
Үлкен конус барлық зарядты шоғырландырған кезде төмендейді (әдетте 
беріліс алты скиптен тұрады). Қабылдау шұңқырының және кіші конустың 
60, 120, 180, 240 және 300° - қа мерзімді бұрылыстары пештің айналасында 
заряд материалдарының біркелкі таралуын қамтамасыз етеді. 

Құрамында 2,14% - дан аспайтын көміртегі бар темір қорытпалары 
болат деп аталады. Болат - машина жасау, көлік және т. б. үшін маңызды 
құрылымдық материал. 

Болат балқыту өндірісі - бұл болат зауыттарының болат балқыту 
агрегаттарында шойын мен болат сынықтарынан болат алу. Болат балқыту 
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өндірісі қара металлургияның жалпы өндірістік цикліндегі екінші буын 
болып табылады. Қазіргі металлургияда болатты балқытудың негізгі әдістері 
оттегі конвертері, ашық пеш және электр болат балқыту процестері болып 
табылады. Болат балқытудың осы түрлері арасындағы байланыс өзгереді.  

Болат балқыту үрдісі тотығу үрдісі болып табылады, өйткені болат 
темір қоспасының көп бөлігін - көміртекті, кремнийді, марганецті және 
фосфорды тотықтыру және жою арқылы алынады. Болат балқыту 
үрдістерінің ерекшелігі - тотығу атмосферасының болуы. Шойын мен басқа 
да зарядты материалдардың қоспаларын тотықтыру газдардағы, темір мен 
марганец оксидтеріндегі оттегімен жүзеге асырылады. Қоспаларды 
тотықтырғаннан кейін ондағы ерітілген оттегі металл қорытпасынан 
алынады, легірлеуші элементтер енгізіліп, берілген химиялық құрамдағы 
болат алынады.  

Конвертерлердегі болат өндірісі [6]. Оттегі-конвертерлік үрдіс 
металлға жоғарыдан енгізілетін фурма арқылы берілетін техникалық таза 
оттегімен конвертерде шойынды үрлеу арқылы отын шығынсыз Сұйық 
шойынды болатқа қайта бөлу түрлерінің бірі болып табылады. 1 тонна 
шойынды өңдеуге қажетті ауа мөлшері 350 текше метрді құрайды. 

 Алғаш рет өнеркәсіптік масштабтағы оттегі-конвертерлік үрдіс 
Австрияда 1952 - 1953 жылдары Линц және Донавице қалаларындағы 
зауыттарда жүзеге асырылды (шетелде бұл үрдіс қалалардың алғашқы 
әріптері бойынша LD деп аталды, біздің елде - оттегі-Конвертер). 

Қазіргі уақытта сыйымдылығы 20 - дан 450 тоннаға дейін конвертерлер 
жұмыс істейді, олардың балқу ұзақтығы 30-50 минутты құрайды.  

Үрдіс болатты жаппай өндірудің қолданыстағы әдістерінің арасында 
басым рөл атқарады. Оттегі конвертер әдісінің мұндай жетістігі кез-келген 
құрамдағы шойынды қайта өңдеу, металл сынықтарын 10-нан 30% - ға дейін 
пайдалану, Болаттың кең ассортиментін балқыту мүмкіндігі, оның ішінде 
легірленген, жоғары өнімділігі, құрылыстың төмен құны, үлкен икемділігі 
мен өнімнің сапасы.  

Жоғарғы үрлеумен оттегі-конвертерлік үрдіс [6]. Конвертер алмұрт 
тәрізді, концентрлік мойны бар (сурет. 1.14). Бұл конвертердің қуысына 
оттегі фурмасын енгізу, газдарды шығару, шойын құю және сынықтар мен 
қож түзетін материалдарды толтыру үшін жақсы жағдай жасайды. Конвертер 
корпусы қалыңдығы 20-дан 100 мм-ге дейін болат парақтардан 
дәнекерленген. Конвертертің орталық бөлігінде еңкейтуге арналған 
құрылғыға қосылған трункалар бекітілген. Конвертертің бұрылу механизмі 
ілмектерді жетекке байланыстыратын беріліс жүйесінен тұрады. Конвертер 
көлденең осьтің айналасында 0,01-ден 2 айн/мин жылдамдықпен 360о бұрыла 
алады. Сыйымдылығы 200 тонна болатын ауыр жүк конвертерлері үшін екі 
жақты диск қолданылады, мысалы, әр цапфаға екіден төрт қозғалтқыш  
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1-цилиндрлік бөлік; 2-шығатын тесік; 3-дулыға; 

4-тірек сақина; 5-бұрылу механизмі; 6-түбі 
 

1.14 - сурет - Екі жақты бұрылу механизмі жетегі бар сыйымдылығы 300 т 
конвертер [68] 

 
 Конвертердің шлем бөлігінде болатты шығаруға арналған летка бар. 

Болатты ағын су арқылы шығару қождың металға түсу мүмкіндігін 
болдырмайды. Ағын суға араласқан отқа төзімді сазбен жабылады. 

 Үрдіс барысы. Оттегі конвертеріндегі болат өндіру үрдісі келесі негізгі 
кезеңдерден тұрады: металл сынықтарын тиеу, шойын құю, оттегі үрлеу, қож 
түзушілерді жүктеу, болат пен қожды төгу.  

 Конвертерті жүктеу Болат сынықтарын толтырудан басталады. 
Сынықтарды науа түріндегі үю машиналарының көмегімен мойын арқылы 
көлбеу конвертерге салады. Содан кейін құю крандарының көмегімен сұйық 
шойын құйылады, конвертер тік күйге орнатылады, фурма енгізіледі және 
тазалығы кемінде 99,5% О2 болатын оттегінің берілуін қамтиды. Үрлеудің 
басталуымен бір мезгілде қож түзетін және темір рудасының бірінші 
порциясын (жалпы көлемнің 40-60%) тиейді. Сусымалы материалдардың 
қалған бөлігі бір немесе бірнеше порциямен үрлеу үрдісінде конвертерге 
беріледі, көбінесе үрлеу басталғаннан кейін 5-7 минут [6].  

Тазарту үрдісіне фурманың орналасуы (фурманың ұшынан ваннаның 
бетіне дейінгі қашықтық) және берілген оттегінің қысымы айтарлықтай әсер 
етеді. Әдетте фурманың биіктігі 1,0 - 3,0 м, оттегінің қысымы Р= 0,9 - 1,4 
МПа аралығында болады. Дұрыс ұйымдастырылған үрлеу режимі металдың 
жақсы айналымын және оны қожмен араластыруды қамтамасыз етеді. 
Соңғысы, өз кезегінде, шойын құрамындағы C, Si, Mn, P тотығу 
жылдамдығын арттыруға көмектеседі. 

Оттегі-конвертерлік үрдіс технологиясында қождардың пайда болуы 
маңызды. Қождың пайда болуы көбінесе фосфордың, күкірттің және басқа 
қоспалардың шығарылу барысын анықтайды, балқытылған Болаттың 
сапасына, жарамды шығымдылығына және төсеу сапасына әсер етеді. 
Балқытудың осы кезеңінің негізгі мақсаты қажетті қасиеттері бар (негіз, 
сұйықтық және т.б.) қожды тез қалыптастыру болып табылады. Бұл 
тапсырманы орындаудың күрделілігі үрдістің жоғары жылдамдығымен 
байланысты (үрлеу ұзақтығы 14 - 24 минут). Қажетті негіздегі және берілген 
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қасиеттердегі қождың пайда болуы қождағы әктің еру жылдамдығына 
байланысты. Қождағы әктің еру жылдамдығына қождың құрамы, оның 
тотығуы, әк бетінің қожбен сулану жағдайлары, ваннаның араласуы, 
температура режимі, шойынның құрамы және т. б. факторлар әсер етеді. 
Негізгі қождың ерте қалыптасуы 2500о дейінгі температурамен бастапқы 
реакция аймағының (оттегі ағынының металмен жанасу беті) болуына ықпал 
етеді. Бұл аймақта әк бір мезгілде жоғары температура мен темір оксидінің 
көп мөлшері бар қожға ұшырайды. Балқытуға енгізілген әк мөлшері есептеу 
арқылы анықталады және шойынның құрамына және SiO2 кеніне, бокситке, 
әкке және т. б. байланысты болады. Әктің жалпы шығыны балқыту 
массасының 5-8%, боксит шығыны 0,5 - 2,0%, балқыту мөртабаны 0,15 - 1,0% 
құрайды. Соңғы қождың негізділігі кемінде 2,5 болуы тиіс. 

Шойынның барлық қоспаларының тотығуы үрлеудің басынан 
басталады. Бұл жағдайда тазартудың басында кремний мен марганец 
тотығады. Бұл осы элементтердің салыстырмалы түрде төмен температурада 
(1450 - 1500о С және одан аз) оттегіге жоғары жақындығына байланысты.  

Оттегі-конвертер үрдісінде көміртектің тотығуы маңызды, өйткені ол 
балқытудың температуралық режиміне, металды фосфордан, күкірттен, 
газдардан және металл емес қоспалардан қож түзілу және тазарту үрдісіне 
әсер етеді. 

Оттегі конвертер өндірісінің тән ерекшелігі - ваннаның көлемінде де, 
үрлеу кезінде де көміртектің біркелкі емес тотығуы. 

Үрлеудің алғашқы минуттарынан бастап көміртектің тотығуымен бір 
мезгілде дефосфорлану үрдісі - фосфорды жою басталады. Фосфордың ең 
қарқынды шығарылуы Үрлеудің бірінші жартысында металдың 
салыстырмалы түрде төмен температурасында, қожда (темір оксиді) жоғары 
мөлшерде болады; қождың негізділігі және оның мөлшері тез артады. Оттегі-
конвертерлік процесс дайын болатта < 0,02% фосфор алуға мүмкіндік береді.  

Оттегі конвертері үрдісінде күкіртті кетіру шарттары фосфорды жою 
сияқты қолайлы деп санауға болмайды. Себебі, қождың құрамында едәуір 
мөлшерде (темір оксиді) және қождың жоғары негізділігі (> 2,5) Үрлеудің 
екінші жартысында ғана қол жеткізіледі. Оттегі-конвертерлік үрдіс кезінде 
күкіртсіздендіру дәрежесі 30-50% шегінде болады және дайын болаттағы 
күкірт мөлшері 0,02 - 0,04% құрайды. 

Көміртектің белгілі бір мөлшеріне жеткенде үрлеу өшіріледі, фурма 
көтеріледі, конвертер қисайып, металл ағын арқылы (металл мен қождың 
араласуын азайту үшін) шөмішке құйылады. 

Алынған металл құрамында оттегінің мөлшері жоғары, сондықтан 
балқытудың соңғы операциясы-бұл болат құю шелегінде жүзеге асырылатын 
металды залалсыздандыру. Осы мақсатта болатты ағызумен қатар, 
оттексіздендіргіштер мен легірлеуші қоспалар шөмішке арнайы айналмалы 
науаға түседі. 

Конвертерден қожды мойын арқылы конвертердің астына 
қожтасымалдағышқа орнатылған қожды шөмішке құяды. 
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Оттегі конвертер процесінің ағымы температура режимімен 
анықталады және үрлеу мөлшерінің өзгеруімен және конвертерге 
салқындатқыштарды - металл сынықтарын, темір кенін, әктасты енгізумен 
реттеледі. Конвертерден шығарылған кездегі металдың температурасы 
шамамен 1600оС. 

Шойынды үрлеу кезінде конвертерде шығатын газдардың едәуір 
мөлшері пайда болады. Шығатын газдардың жылуын пайдалану және оларды 
шаңнан тазарту үшін әрбір конвертердің артында қазандық-кәдеге жаратушы 
және газдарды тазалауға арналған қондырғы жабдықталған.  

Конвертерлік үрдісті басқару қазіргі заманғы қуатты компьютерлердің 
көмегімен жүзеге асырылады, оған бастапқы материалдар (шойынның, 
сынықтың, әктің құрамы мен мөлшері), сондай-ақ үрдістің көрсеткіштері 
(оттегінің мөлшері мен құрамы, шығатын газдар, температура және т.б.) 
туралы ақпарат енгізіледі. 

Төменгі үрлеумен оттегі-конвертерлік үрдіс (сурет. 1.15) [6]. 

 
1-оттегі; 2-көмірсутекті газ; 3-түбі; 

4- шығару тесігі. 
 

1.15 - сурет - 250-т төменгі үрлеуі бар конвертердің құрылғысы [6]  
 
 60-шы жылдардың ортасында көмірсутектер қабатымен қоршалған оттегі 
ағынын үрлеу тәжірибесі түбінде отқа төзімді заттарды жоймай-ақ 
мүмкіндікті көрсетті. Қазіргі уақытта әлемде бірнеше ондаған конвертерлер 
жұмыс істейді, олар 250 тоннаға дейін түбін үрлейді. Әлемде балқытылған 
конвертер болаттың әрбір оныншы тоннасы осы процеске келеді.  

Төменгі үрлеуі бар конвертерлер мен жоғарғы үрлеуі бар 
конвертерлердің басты айырмашылығы-олардың аз нақты көлемі бар, яғни 
үрленетін шойынның тоннасына келетін көлем. Конвертердің 
сыйымдылығына байланысты түбіне 7-ден 21 фурмға дейін орнатылады. 
Фурмаларды түбіне орналастыру әртүрлі болуы мүмкін. Әдетте олар түбінің 
жартысында орналасады, сондықтан конвертер көлбеу болған кезде олар 
сұйық металл деңгейінен жоғары болады. Конвертерді тік күйге орнатпас 
бұрын фурмалар арқылы үрлеу іске қосылады. 

Төменгі тазарту жағдайында ваннаны араластыру шарттары 
жақсарады, металлдың пайда болуы мен көміртегі оксиді көпіршіктерінің 
пайда болуы артады. Осылайша, түбін тазарту кезінде декарбуризация 
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жылдамдығы жоғарыдан жоғары. Құрамында көміртегі 0,05% - дан аз металл 
алу қиын емес. 

Төменгі тазарту кезінде күкіртті алу шарттары жоғарғы жағынан 
қарағанда қолайлы. Бұл сонымен қатар қождың аз тотығуымен және газ - 
металл байланыс бетінің ұлғаюымен байланысты. Соңғы жағдай күкірттің 
бір бөлігін SO2 түрінде газ фазасына шығаруға ықпал етеді. 

Төменгі үрлеу үрдісінің артықшылығы-жарамды металдың 
шығымдылығын 1-2% арттыру, үрлеу ұзақтығын қысқарту, сынықтардың 
еруін тездету, цех ғимаратының төменгі биіктігі және т. б. Бұл, ең алдымен, 
ашық пештер ғимараттарын түбегейлі қайта құрусыз ашық пештерді 
ауыстыру үшін белгілі бір қызығушылық тудырады. 

Аралас үрлеумен конвертерлік үрдіс [6]. 
Біріктірілген үрлеуі бар оттегі-конвертерлік үрдістің әртүрлі нұсқалары 

бойынша мүмкін жұмыс сұлбалары ұсынылған (сурет. 1.16). 
Біріктірілген үрлеу үрдістерінің барлық нұсқаларында жоғарыдан фурма 
арқылы оттегі беріледі.  

Төменнен үрленетін газдың түріне сәйкес үрдістерді екі топқа бөлуге 
болады:  

- 1-топ-төменнен оттегі берілетін үрдістер. Өз кезегінде, төменнен 
оттегі беру үрдістерін келесіге бөлу керек екі кіші топ: 

- 1А-түбі арқылы берілетін оттегінің үлесі оның жалпы шығынының 
20% - нан асатын үрдістер, үрлеу қарқындылығы 0,7-1,5 м3/т мин құрайды; 

- 1 б - төменгі оттегі үрлеу үлесі құрайтын үрдістер  
- 2-10%, төменнен үрлеу қарқындылығы 0,08-0,5 м3/т*мин. 

 

 
 

1-қож; 2-металл; 3-оттегі + флюстер 
 

1.16-сурет-біріктірілген үрлеуі бар оттегі-конвертерлік үрдістің сызбасы 
  
1 А тобының үрдістерінің негізгі міндеті-сынықтардың үлесін арттыру 

және шойын шығынын азайту. Сынықтарды тұтыну 60-80 кг/т-ға артады 
және қондырғының өнімділігін айтарлықтай төмендетпестен 50% - ға дейін 
жеткізуге болады. Мұнда конвертердің қуысында CO-ны жағу, сыртқы 
салқындатқыштарды (қатты, сұйық, газ тәрізді), соның ішінде ұнтақ 
көміртегі бар материалдарды енгізу сияқты технологиялық элементтер 
қолданылады. 1Б тобының үрдістері негізінен болаттың сапалық 
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сипаттамаларын жақсарту, жарамды шығу, төмен көміртекті болатты 
балқыту мақсаттарын көздейді.  

1-топтағы оттегіні үрлеу қорғаныш газының (метан, пропан және т. б.) 
немесе СО2 жейдесінде жүзеге асырылады, оттегі ағынына ұнтақты әк енгізу, 
сондай-ақ оттегі мен азот немесе оттегі мен аргон қоспаларын енгізу  
 көзделген 

2 - топ - төменнен бейтарап газдар, оксид және көміртегі диоксиді 
берілетін процестер.  

Бұл үрдістер 1 Б тобының үрдістерімен бірдей мақсаттарды көздейді. 
соңғы жылдары төменгі үрлеудің келесі әдістері сыналды және енгізілді: 

1. кеуекті отқа төзімді блоктар-ендірмелер арқылы аргон немесе азот 
енгізу; 2. инертті газды конвертердің кеуекті түбі арқылы үрлеу; 3. газдарды 
бір фурма арқылы енгізу. 

 Кеуекті отқа төзімді блоктар арқылы үрлеудің артықшылығы - газдар 
балқудың кез-келген сәтінде басталуы және тоқтауы мүмкін (металл жұқа 
тесіктерге ағып кетпейді және оларды бітеп тастамайды), ал фурмалардың 
металлмен бітелуіне жол бермеу үшін газдар әдеттегі төменгі фурмалар 
арқылы бүкіл балқыту кезеңінде берілуі керек.  Екінші топтың үрдістері ең 
көп таралған. Бұл технология бойынша біріктірілген үрлеу үшін 
жабдықталған конвертерлердің шамамен 80% - ы жұмыс істейді. Бұл 
үрдістердегі төменгі соққының қарқындылығы, әдетте, 0,30 м /т мин 
аспайды. Болатты жоғарғы және төменгі тазартқыштармен конвертерлерде 
балқыту әдістерінің артықшылықтары мен кемшіліктерін мұқият талдау 
металды жоғарыдан оттегімен және төменнен қорғайтын күрте немесе 
аргонмен (азотпен) тазартатын үрдістің пайда болуына әкелді. Біріктірілген 
үрлеуі бар конвертерді тек жоғарыдан үрлеумен салыстырғанда пайдалану 
металдың шығымдылығын арттыруға, сынықтардың үлесін арттыруға, 
ферроқорытпалардың шығынын азайтуға, оттегінің шығынын азайтуға, 
операцияның соңында инертті газбен үрлеу кезінде газдардың мөлшерін 
азайту арқылы болаттың сапасын арттыруға мүмкіндік береді.  

Металл құюға арналған машиналар, құрылғылар және агрегаттар. 
[6].  

Қазіргі уақытта үздіксіз болат құю қондырғыларының алуан түрлілігі 
жұмыс істейді. Бұл дайындамалардың сұрыпталуы мен сапасына және БҮҚМ 
өнімділігіне қойылатын талаптарға байланысты. Қондырғылардың барлық осы 
түрлері келесі сипаттамаларға сәйкес жіктеледі. 

Дайындаманың түріне сәйкес, БҮҚМ слябты, блюмды және сорттық 
болып бөлінеді. Слябты машиналарда құйылған бланкілер ұзын жағының қысқа 
жағына қатынасы 3-4 - тен асатын тіктөртбұрыш түрінде көлденең қима түрінде 
болады. Блюмды және сорттық БҮҚМ-да дайындамалар шеңбер, шаршы немесе 
тіктөртбұрыш түрінде құйылады, олардың жақтары аз. Бүйірінің өлшемі 200 мм 
– ден асатын бланкілер әдетте блюмдер деп аталады, ал кішірек өлшемі - сорттық 
дайындамалар.  
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Жұмыс қағидаты бойынша үздіксіз құю және жартылай үздіксіз құю 
қондырғыларын ажыратады. Үздіксіз құю машиналарында құйма өлшеуіш 
ұзындықтағы дайындамаларға кесіледі, бұл балқымаларды «балқытуға балқыту» 
әдісімен сериямен құюға мүмкіндік береді. Жартылай үздіксіз құю кезінде 
дайындаманың ұзындығы конструкция ерекшеліктеріне байланысты - бұл 
өндіріс жағдайында машинаны жеңілдету және арзандату мақсатында 
таңдалатын тарту механизмінің барысы. Құйманы кесу, егер қажет болса, 
машинадан тыс жерде жүзеге асырылады. 

Құрамы бойынша бір және көп тармақты БҮҚМ ажыратылады. 
Қондырғының өнімділігін арттыруға металды болат құю шелегінен бірнеше 
кристаллизаторға құю арқылы қол жеткізіледі. Әдетте сорттық машиналар төрт - 
сегіз ағынмен, ал слябты – екеуімен қалыптасады. Жақында төрт ағысы бар 
слябты машиналар жасалды. 

Әр түрлі ағындардағы үздіксіз құймаларды жалпы жетегі бар тарту 
торлары арқылы немесе әр ағынға жетек орнату арқылы тартуға болады. Жалпы 
жетегі бар машиналардың кемшілігі - ақаулар туындаған кезде құю үрдісінде 
ағынның істен шығуы. Сондықтан, қазіргі заманғы машиналарда әр ағын, әдетте, 
өз жетегімен жабдықталған. 
Кристаллизатордың қозғалыс сипаты бойынша БҮҚМ келесі түрлері 
ажыратылады: 
- қозғалмайтын кристаллизатормен (оларға көлденең БҮҚМ жатады);  
- өзара қозғалыспен (белгілі бір кезеңде кристаллизатор құймамен бір 
уақытта немесе одан бұрын қозғалады, содан кейін бастапқы күйіне оралады; 
машинаның бұл түріне болатты үздіксіз құю қондырғыларының негізгі саны 
жатады); 
- құйма жылдамдығымен қозғалатын кристаллизатормен; бұл құйма 
қабығының кристалданушыға қатысты сырғып кетпеуін және олардың 
арасындағы үйкелісті қамтамасыз етеді, бұл құю жылдамдығы жоғары 
болған кезде қабықтың жыртылу ықтималдығын азайтады; бұл БҮҚМ түріне 
роторлы БҮҚМ деп аталады (сурет.1.18,з), мұнда құю жылдамдығы 
қарапайым қондырғылардағы жылдамдыққа қарағанда 2,3 есе жоғары. 

Болатты үздіксіз құю қондырғысының технологиялық осінің орналасуына 
қарай құйманың қатаюы аяқталғанға дейін осінің тұрақты қисықтығы бар 
машиналарға және ауыспалы қисықтықтың құймасы қатаю учаскесінде 
технологиялық осі бар машиналарға бөлінеді. 

Технологиялық осьтің тұрақты қисықтығы бар машиналарға мыналар 
жатады: 

тік және тік иілген (суретті қараңыз.1.18, а, б) құйманың иілісі 
технологиялық осьті көлденең қалыпқа шығару үшін толық қатаюдан кейін 
жүзеге асырылады. Тік БҮҚМ пайдалану үшін шектеу құю жылдамдығының аз 
болуы және тиісінше қондырғылардың өнімділігі болып табылады. Бұл құю 
жылдамдығының жоғарылауымен металлургиялық ұзындықтың (сұйық металл 
саңылауының тереңдігі) артуына байланысты, ал тік машиналардың 
металлургиялық ұзындығының ұлғаюы сұйық фазаның ферростатикалық 
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қысымының және екінші салқындату аймағының тірек элементтеріне 
жүктемелердің өсуіне әкеледі. Мұның бәрі барлық жабдықтардың массасының 
едәуір өсуіне, терең құдықтардың немесе биік мұнаралардың құрылысына 
әкеледі. Тік диірмендерді пайдалану тәжірибесі оларды 12-14 м аспайтын 
қондырғының металлургиялық ұзындығында қолданған жөн екенін көрсетеді. 

Металлдың қатаю аймағында тұрақты қисықтық радиусы бар радиалды 
(суретті қараңыз.1.18, в). Бұл жағдайда бірдей ферростатикалық қысымда БҮҚМ 
мета
мен машинаның өнімділігі артады. 

Көлбеу түзу және көлбеу радиалды (суретті қараңыз.1.18, г). Машина 
биіктігінің едәуір төмендеуі, демек, ферростатикалық қысым, БҮҚМ 
жабдықтарының массасын және сәйкесінше оның құнын едәуір төмендетуге 
мүмкіндік береді. 

Көлденең БҮҚМ (суретті қараңыз.1.18, д); машинаның технологиялық осі 
горизонттарға 7 - 12о бұрышта орналасады. Ол көлбеу машиналар сияқты 
артықшылықтарға ие. 

Ауыспалы радиустың технологиялық осі бар машиналарға мыналар 
жатады: 

- радиалды кристаллизаторы бар қисық сызықты БҮҚМ (суретті 
қараңыз.1.18, е) кристаллизаторы және тұрақты қисықтығы бар қайталама 
салқындату аймағының бөлігі және сұйық өзекпен тегіс түзету жүретін ауыспалы 
қисықтық учаскесі бар. Жалпы биіктігі бар мұндай машиналар (тік және 
радиалды) едәуір ұзын (40 м дейін) және сәйкесінше жоғары өнімділікке ие 
болуы мүмкін; 

- тік кристаллизаторы бар қисық сызықты БҮҚМ (суретті қараңыз.1.18, ж) 
шағын тік учаскеден кейін қайталама салқындату (ЗВО) аймағында құйманың 
иілу учаскесі, радиалды учаскесі және құйманы түзету учаскесі болады. 
Құйманы түзету ол толық немесе ішінара қатайғаннан кейін жүргізілуі мүмкін. 
Қазіргі уақытта радиалды және қисық сызықты БҮҚМ басым 
пайдаланылатынын атап өткен жөн. Конвертер цехтарында, әдетте, қисық 
сызықты БҮҚМ орнатылады, ал неғұрлым күрделі маркалы болаттарды 
балқытатын электр болат балқыту цехтарында радиалды цехтар орнатылады.  

Үздіксіз құю машиналарында төртбұрышты, тікбұрышты дайындамалар 
мен тақталар құйылады.  
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а – тік; б-иілісі бар тік; в-радиалды; 
 г-көлбеу-радиалды; д-көлденең;  
е-радиалды кристаллизаторы бар қисық сызықты;  
ж-сол сияқты, тік кристаллизатормен; з-роторлы БҮҚМ 
 

1.18 сурет - Технологиялық осьтердің орналасуы 
 
Үздіксіз құю әдісімен келесі болат топтары БҮҚМ-ға құйылады: 
- I топ – қарапайым сападағы көміртекті болат; 
- II топ-төмен қоспаланған конструкциялық болат (кәдімгі сападағы); 
- III топ-қазандық жасауға, кеме жасауға, көпір салуға арналған көміртекті 

және төмен қоспаланған болат және құбыр (кәдімгі сападағы); 
- IV топ-суықтай илемделген табаққа арналған алюминиймен 

тұрақтандырылған төмен көміртекті болат (сапалы және жоғары сапалы, тек 
қаңылтырлар құйылады). 

- V топ-көміртекті және қоспаланған конструкциялық болат (сапалы және 
жоғары сапалы); 

- VI топ-аспаптық болат, көміртекті, қоспаланған және подшипникті 
(сапалы және жоғары сапалы); 

- VII топ-электртехникалық төмен көміртекті болат, динамикалық және 
трансформаторлық (сапалы және жоғары сапалы, тек слябалар ғана құйылады); 

- VIII топ-жоғары қоспаланған болат және электродтарға арналған 
қорытпалар. 

Қазіргі заманғы үздіксіз болат құю машиналары сұйық болаттан дайын 
құйма дайындаманы алуды қамтамасыз ететін жүйелер болып табылады, олар, 



42

  
 

әдетте, илем диірмендеріне, блумингтер мен плиталарды айналып өтіп, тікелей 
жіберілуі мүмкін. БҮҚМ пайдаланған кезде болат құю шөмішінен жасалған 
болат аралық шөмішке, ал одан кристаллизаторға түседі. Кристаллизаторда 
дайын дайындаманың параметрлеріне сәйкес келетін пішіні мен қимасы 
бойынша сұйық болатпен толтырылған қабық (қатайтылған металдың қабығы) 
пайда болады. Жартылай қатайтылған дайындама тасымалдау жүйесін - 
тартқышты қолдана отырып, дайындамалардың толық қатаюы орын алатын 
екінші салқындату аймағына енеді. Қатайтылған құйма-үздіксіз құйылған 
дайындама-өлшегіш ұзындыққа кесіледі және дайын дайындамалар рольганг 
немесе басқа да көліктік құрылғылардың көмегімен илем цехына немесе қоймаға 
тасымалданады. 

Әр кристаллизаторда құюды дайындау кезінде тұқым деп аталатын арнайы 
құрылғыны қолдана отырып, үздіксіз түбі орнатылады. Ойықтары бар тұқымның 
жоғарғы ұшы кристаллизаторға енгізіледі, оның қарама-қарсы ұшы тарту 
құрылғысымен байланыста болады. Кристаллизатор толған кезде металл 
ойықтарға ағып кетеді және тез қатайып, тұқымға берік адгезия қалыптастырады. 
Содан кейін тарту құрылғысы қосылады және ішінара қатайтылған металл – 
сұйық өзегі бар қатты қабық екінші салқындату аймағына тартылады. 

Берік қабық – металл қыртысын қалыптастыру үшін кристаллизатордың 
қабырғалары жоғары жылу және температура өткізгіштігі бар материалдан 
жасалады және сумен қарқынды салқындатылады. Металдың қатайған қыртысы 
(қабығы) мен кристаллизатор қабырғалары арасындағы үйкелісті азайту, 
кристаллизатор қабырғаларының сұйық болатпен сулануын болдырмау және 
бейтарап немесе қалпына келтіретін атмосфера құру үшін кристаллизатордағы 
металл бетіне әртүрлі майлар, көмірсутектер немесе экзотермиялық немесе жылу 
оқшаулағыш қож қоспалары түрінде қатты немесе сұйық майлау енгізіледі. 
Сонымен қатар, қабықтың жыртылуын және қатайтылған металл қыртысының 
кристаллизатордың қабырғаларына жабысып қалуын болдырмау үшін соңғысы 
арнайы механизмдердің көмегімен өзара қозғалысты (тербелісті) жасайды.  

Жоғарыда айтылғандай, кристаллизатордан жартылай қатайтылған құйма 
екінші салқындату аймағына тартылады, ол үздіксіз дайындаманың 
салқындауын қамтамасыз ететін тірек элементтері мен құрылғылардан тұрады. 
Сонымен бірге тірек элементтері құйма қабығының деформациясын және 
ферростатикалық қысым әсерінен оның пішінінің бұрмалануын болдырмауы 
тиіс. Дайындаманы салқындату әдетте құйманың бетін сумен суару арқылы 
жүзеге асырылады, оның шығыны болаттың құйылатын маркасына және 
құйманың тартылу жылдамдығына байланысты. 

Түйістіру қосылған жерде толығымен қатайтылған құйма тарту 
құрылғысынан шыққаннан кейін, тұқым құймадан ажыратылып, арнайы 
механизммен алынып тасталады, ал құйма кесу құрылғысына түседі. Құю 
аяқталғаннан кейін құйманың қалдықтары машинадан шығарылады, аралық 
шөміш жиналады, механизмдер мен салқындату жүйесінің жұмысын бақылау 
және баптау жүргізіледі, содан кейін түйістіру қайта енгізіледі. 
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Осылайша, жалпы алғанда қазіргі заманғы БҮҚМ мынадай элементтер мен 
тораптардан тұрады: болат құю стендінен; аралық шөміштен; аралық шөмішке 
арналған арбашадан немесе стендтен; кристаллизатордан; кристаллизатордың 
қайтарымды-үдемелі қозғалыс тетігінен; екінші рет салқындату аймағының тірек 
элементтерінен және құрылғыларынан; құйманы тасымалдауға арналған 
құрылғыдан; түйістіру себуді енгізуге және жинауға арналған тетіктен; үздіксіз 
құйылған құйманы өлшегіш ұзындықтағы дайындамаларға кесуге арналған 
құрылғылардан; дайындамаларды илемдеу цехына немесе дайындамаларды 
өңдеу бөлімшесіне жинауға және тасымалдауға арналған немесе сұйық 
майлауды; кристаллизаторға су беруге арналған жабдықты; қайталама 
салқындату аймағын және БҮҚМ элементтерін; электр жабдығын; бақылау және 
автоматтандыру құралдарын салқындатуға арналған жабдықты қоспағанда, 
рұқсат етілмейді. 

Үздіксіз құюды өнеркәсіптік қолданудың басталуы тік типтегі машиналар 
болды, оларда кристаллизатор, роликті сымдар, тарту және кесу құрылғылары 
тігінен 23-35 м биіктікке, ал кейбір жағдайларда 43 м - ге дейін орналасқан. Тік 
типтегі машиналар жоғары сапалы құймаларды алуға мүмкіндік береді, бірақ 
олардың кең қолданылуына үлкен кемшіліктер кедергі келтіреді – үлкен биіктік 
және төмен құю жылдамдығы. Ғимараттың биіктігін және болат құю шөміштерін 
жұмыс алаңына беру мүмкіндігін азайту мақсатында тік БҮҚМ машинаның 
шеткі бөлігін темірбетон құдықта орналастыра отырып орындайды. Құрылыстың 
қымбаттауынан басқа, бұл ұңғымадан дайындамаларды берудің күрделі 
жүйелерін қолдану қажеттілігіне әкеледі. Тік машиналарда құйманың қатаю 
аймағының ұзындығын ұлғайту арқылы құю жылдамдығын арттыру мүмкін 
емес, өйткені биіктіктің жоғарылауымен үлкен ферростатикалық қысым пайда 
болады, бұл құйманың қыртысының булануына және сұйық фазаның сыртқа 
шығуымен оның бұзылуына әкеледі. 

Жартылай үздіксіз құю машиналары. Құю-илемдеу кешендері [6]. 
Жалпы орналасу сұлбасы. Жоғарыда айтылғандай, кез-келген типтегі 

БҮҚМ қатаң анықталған функцияларды орындайтын көптеген құрылғылар 
жиынтығы болып табылады. Бір-бірімен тығыз байланысты барлық осы 
құрылғылар белгілі бір технологиялық ретпен орналасуы керек. Сонымен 
қатар, олардың орналасуы бірқатар жалпы талаптарды қамтамасыз етуі 
керек, олардың негізгілері мыналар: 

- жеткілікті ұзақ үздіксіз жұмыс кезеңінде машинаның технологиялық 
осінің тұрақты жағдайы; 

- электр энергиясын, суды, майлауды және т. б. жеке жеткізу арқылы 
барлық осы құрылғылардың тәуелсіз жұмыс істеуі.; 

- оның барлық элементтерінің жұмысын дәл синхрондау; 
- Жекелеген тораптар немесе құрылғылар ақаулық істен шыққан 

жағдайда оларды толығымен ауыстырудың барынша мүмкін болатын 
жылдамдығы; 

- барлық машинаны оның құрамдас элементтерін ауыстырмай, басқа 
қиманың құймасын құюға қайта баптау;  



44

  
 

- қызмет көрсету және басқаруды механикаландыру мен 
автоматтандырудың жоғары деңгейі; 

- еңбекті қорғау және қоршаған ортаны қорғау талаптары. 
Кез-келген типтегі БҮҚМ технологиялық осінің тұрақтылығын 

қамтамасыз ету оның негізгі түйіндерін орналастырудың белгілі бір 
схемасымен жүзеге асырылады. Машина ғимараттың кез-келген құрылыс 
конструкцияларынан және оның жабдықтарынан бөлек орналасқан жеке 
монолитті темірбетон негізіне орнатылады. Бұл көптеген жылдар бойы 
технологиялық осьтің тұрақтылығын сақтап қана қоймай, сонымен қатар 
шеберханада жұмыс істейтін басқа жабдықтан жұмыс кезінде оның 
жағдайына кез-келген қосымша әсердің (әдетте діріл түрінде) түсуіне жол 
бермейді. Іргетаста анкерлік қосылыстардың көмегімен тірек металл 
құрылымдары бекітіледі, олар олардың арасындағы қашықтыққа, машина 
желісі мен жүктемелердің орналасуына және басқа факторларға байланысты 
әр түрлі болуы мүмкін – әртүрлі конфигурациядағы тіректерден құйылған 
немесе дәнекерленген іргетас арқалықтарына дейін. Жылу деформацияларын 
болдырмау үшін сәулелер белгілі бір ұзындықта жасалады және ұштарымен 
топсалы тіректерге бекітіледі, олардың біреуі өзгермелі, ал екіншісі 
бекітілген. Сәулелердің қозғалысы нәтижесінде технологиялық осьтің 
тангенциалды орналасуы орын алады. Қолдау сұлбасы сонымен қатар 
реакция барлық тірек құрылымдарына берілетін құймаға қолданылатын 
жалпы тарту күштерінің әсерінен пайда болатын рамалардың 
деформацияларын өтеуге мүмкіндік береді. Үздіксіз құйманы 
қалыптастыруға, салқындатуға, қолдауға және тартуға тікелей байланысты 
машинаның барлық технологиялық элементтері мен түйіндері тез алынатын 
қосылыстардың көмегімен арқалықтарға орнатылады. 

Кристаллизаторлар. Болатты үздіксіз құюдың технологиялық 
үрдісінде кристаллизаторға ең негізгі функциялардың бірі бөлінеді - қажетті 
қиманың құймасын қалыптастыру, яғни кез-келген БҮҚМ-да кристаллизатор 
балқыманың жылуының 30% - на дейін бұратын бастапқы тоңазытқыш және 
үздіксіз дайындаманың көлденең қимасының берілген пішінін қамтамасыз 
ететін қалыптаушы ретінде қызмет етеді. Жұмыс принципі бойынша бұл 
жылу алмастырғыш, оның негізгі міндеті сұйық металдан жылуды қарқынды 
бұру үшін қажетті жағдайлар жасау болып табылады. Нәтижесінде сыртқы 
қабықтың үздіксіз қалыптасуы оның периметрі бойынша жүреді-болашақ 
құйманың қабығы. Кристаллизатордың тиімді жұмыс істеуінің міндетті 
шарты оның шығуында ондағы сұйық металдың ферростатикалық 
қысымынан және тарту күшінен асатын беріктігі бар қабықты қамтамасыз 
ету болып табылады. 

Болатты үздіксіз құюдың технологиялық үрдісінде кристаллизаторға ең 
негізгі функциялардың бірі - қажетті бөліктің құймасын қалыптастыру 
тағайындалады. 

Қазіргі уақытта қабырғалары жоғары жылу өткізгіштігі бар 
металдардан жасалған, яғни мыс пен оның қорытпаларынан жасалған, бірақ 
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жұмыс беттерін басқа материалдармен қапталған, тозуға төзімді және 
ыстыққа төзімді және болат құйманың бетіне зиянды әсер етпейтін 
кристаллизаторлар барлық талаптарға толық жауап береді. Бұл 
материалдарды қабырғалардың жұмыс беттеріне қолдану әр түрлі жолдармен 
жүзеге асырылуы мүмкін: гальваникалық, бүрку, төсеу, беткі қабаттың 
термиялық диффузиялық қанықтылығы, мысты парақ материалымен қаптау. 
Ең көп таралған-гальваникалық жабу әдісі. 

Хромдау кристаллизаторлар қабырғаларының жұмыс беттерінің 
қаттылығын едәуір арттыруға мүмкіндік береді, бұл олардың тозуға 
төзімділігін арттыруға көмектеседі.  

Никель жабыны мысқа жақсы адгезия береді, бірақ тозуға төзімділігі 
төмен. Әдетте никель қалың қабатта қолданылады. Кейбір жағдайларда 
жабын кристаллизатордың биіктігінде өзгермелі болады-менискус аймағында 
жұқа және қабырғаның төменгі бөлігінде қалың болады. 

Кристаллизатордың негізгі құрылымдық параметрлеріне құйманың 
профилін, жұмыс қабырғаларының биіктігін, қалыңдығын және материалын, 
олардың конусын, салқындату жүйесін және өлшемді реттеу жүйесін 
анықтайтын ішкі көлденең өлшемдер жатады. 

Кристаллизатор мыс қуыс қабырғалары бар суды салқындататын құйма 
табақ екені түсінікті. Қаттылық пен беріктікті арттыру үшін мұндай құйма 
болат құйма немесе дәнекерленген корпусқа орнатылады. Дегенмен, құрылғы 
мен жұмыстың жалпы принциптеріне қарамастан, әртүрлі кристаллизатор 
конструкцияларының өте көп саны бар. 

Қазіргі уақытта кристаллизаторлардың барлық конструкцияларын өндіріс 
әдісі мен қолдану саласы бойынша үлкен топтарға біріктіруге болады: блок, 
жең және құрама. Олардың барлығы технологиялық осьтің пішініне 
байланысты БҮҚМ түзу және радиалды болуы мүмкін.  

Блоктық кристаллизаторлар қабырғаларының қалыңдығы 150 - 175 мм 
тұтас немесе құйылған мыс блоктардан жасалады.  
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Қабырғаларда су салқындату үшін өтетін тесіктер бұрғыланады. 
Тесіктердің саны, олардың диаметрі және олардың арасындағы қашықтық 
жылу беру шарттарымен анықталады. Әдетте тесіктердің диаметрі 40-60 мм 
қадаммен 20-22 мм құрайды. Дайын мыс блок болат корпусында беріктігін 
арттыру үшін бекітіледі (1.19-сурет). Осы типтегі кристаллизаторлар 
салыстырмалы беріктікпен сипатталады, қабырғалар арасындағы 
буындардың болмауы олардың жұмысында жоғары сенімділікті қамтамасыз 
етеді. Сонымен қатар, олар өндірісте және пайдалану үрдісінде қымбат.  

Префабрикалық кристаллизаторлар төрт бөлек мыс плиталардан 
жасалған, олардың әрқайсысы үлкен қаттылық үшін бөлек болат табаққа 
бекітілген. Пластиналардың қалыңдығына байланысты кристаллизаторлар 
жұқа (15-25 мм) және қалың қабырғалы (50-100 мм) болып бөлінеді. Барлығы 
бірге жиналып, бүйір жақтарына болттармен бекітілген, олар болат корпуста 
орналасқан мыс жұмыс беті бар құйманы құрайды. Пластиналардағы 
температуралық кернеулерді олардың деформациясын тудыратын және 
плиталардың қабырғалары арасында бос орындардың пайда болуын 
болдырмау үшін қатайтатын болттар серіппелі компенсаторлармен 
жабдықталған. 

Мұндай кристаллизаторлар тікбұрышты табақтар мен үлкен блумдарды 
құю үшін кеңінен қолданылады, өйткені қабырғалардың жоғары қаттылығы 
деформациясыз өте үлкен ферростатикалық қысымға төтеп беруге мүмкіндік 
береді. 

Префабрикалық кристаллизатордың тән ерекшелігі-құйылған 
дайындаманың енін өзгерту мүмкіндігі. Бұған әртүрлі механикалық немесе 
электромеханикалық жетектерді қолдана отырып, кең қабырғалардың 
арасына салынған тар қабырғаларды жылжыту арқылы қол жеткізіледі.  

1.19 сурет - Блок кристаллизатор сұлбасы: 
1-мыс блогы; 2-салқындатқыш су арналары 
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Барлық құрама кристаллизаторлар сияқты, әр қабырға мыс плитадан 
және оған бекітілген шойын болаттан тұрады. Негіз - бұл машинаның үлкен 
радиусының жағында орналасқан қабырға. Негізгі қабырға 1-ші кең 
қабырғадан тұрады және оған екі жағынан бекітілген бүйір қабырғалары 
(бүйір қабырғалары) 4, жоспарда П әрпін құрайды.тар қабырғалар 2-ге ілулі 
және шағын радиусы 6 жылжымалы кең қабырға бекітілген. 3 экрандарының 
көмегімен тар қабырғалар кең қабырғалар арасында қысылады. 
Кристаллизаторды ені бойынша қайта құру бүйір қабырғаларының сыртқы 
жағында орналасқан 5 электромеханикалық механизммен жүзеге асырылады. 
Бұл тар қабырғалардың қозғалысын және олардың конусының өзгеруін 
қамтамасыз етеді. 

Тар қабырғалардың еркін қозғалуын қамтамасыз ету үшін қайта 
құруды бастамас бұрын олардың қысқыш күші алынып тасталады. Осы 
мақсатта жылжымалы кең қабырға тербеліс механизмінің 8 жақтауына 
орнатылған гидравликалық цилиндрдің көмегімен тартылады. 

Кең қабырғалардың болат корпустарында мыс қабырғаларын 
салқындататын суды жеткізу және бұру үшін 7 коллекторлары бар. 

Кристаллизатордың бұл конструкциясы конусты тез өзгертуге, жұмыс 
қабырғаларының тозуын азайтуға және құйманың сапасын жақсартуға 
мүмкіндік береді. Сонымен қатар, кристалдану паркі азаяды және 
машинаның тоқтап қалуын азайту арқылы өнімділік артады. 

Құрама кристаллизаторлардың ұзындығы 650-ден 1200 мм-ге дейін. 
Шетелде құю жылдамдығы 1 м / мин дейін қысқа кристаллизаторлар кеңінен 
қолданылады, олардың ұзындығы 650 - 800 мм. Құю жылдамдығы 1,2-1,8 
м/мин-ге дейін жоғарылаған кезде қысқа кристаллизаторлар бұзылу санының 
өсуіне байланысты апаттылықтың жоғарылауына себеп болды. Сондықтан > 

ұсынылады. 
Дайындама кристаллизатордан шыққан кезде оның сыртқы қабаты 

сұйық фазаның ферростатикалық қысымына төтеп бере алмайды. Сондықтан, 
БҮҚМ технологиялық желісінің бүкіл ұзындығы дайындаманың кең 
жиектерінде қолдау құрылғыларын қажет етеді. Дайындаманың бетімен 
жанасатын қолдау құрылғыларының элементтері қабық қыртысының 
ферростатикалық қысымнан шығуының рұқсат етілген шамаларына сүйене 
отырып, бір-бірінен белгілі бір қашықтықта орналасуы тиіс. 

Екінші реттік салқындату аймағының (ЗВО) негізгі технологиялық 
функциясы металдың қажетті сапасын қамтамасыз ететін үздіксіз құйылатын 
құйманың толық қатаюына оңтайлы жағдай жасау болып табылады. 

Қазіргі үздіксіз құю машиналарындағы құйма сұйық фазасының 
ұзындығы дайындаманың қимасы мен құю жылдамдығына байланысты 15 - 
40 м құрайды. Барлық осы аймақта металдың қатаюымен қатар оған 
ферростатикалық қысымнан басқа көптеген күш факторлары әсер етеді, бұл 
құймадағы әртүрлі кернеулерге әкеледі. Олардың негізгілері: салқындату 
жағдайларына байланысты жылу кернеулері; үйкеліс пен тарту күшімен 
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анықталатын созылу кернеулері; жоғарыда айтылғандай, құйманың 
қыртысының булануына әкелетін сұйық балқыманың ферростатикалық 
қысымының әсерінен пайда болатын кернеулер. ЗВО технологиялық осінің 
формасы айтарлықтай әсер етеді, оған сәйкес құйма оны кеңейту, иілу немесе 
түзету кезінде әртүрлі күштерге ұшырайды.  

Осыған сүйене отырып, ЗВО конструкциясы келесі талаптарға сай 
болуы керек: 

- қабықтың қалыңдығы минималды және оның механикалық беріктігі 
өте төмен болатын кристаллизатордың шығысында құймаға мұқият қолдау 
көрсетіңіз; 

- ферростатикалық қысым әсерінен құйма қыртысының булану 
мүмкіндігін болдырмау; 

- тарту күшінің әсерінен пайда болатын дайындаманың қабығындағы 
созылу кернеулерінің әсерін азайту; 

- құйылатын болаттың тарту жылдамдығы мен сұрыпталымына 
байланысты оңтайлы жылу бұруды және оны реттеуді қамтамасыз ету; 

- технологиялық осьтің тұрақтылығын және машинаны ұзақ уақыт 
пайдалану үрдісінде жоғары температура мен жүктемелер жағдайында 
қолдау құрылғыларының беріктік сипаттамаларын сақтау; 

- апаттық жағдайларда қайталама салқындату аймағының түйіндерін 
тез ауыстыруды, сондай-ақ құйылатын дайындаманың қимасын өзгерту 
кезінде қажетті қайта баптауға кететін уақыттың ең аз шығынын қамтамасыз 
ету. 

Металдарды пештен тыс өңдеуге арналған агрегаттар мен 
қондырғылар [6].   Оны қолдану басталғаннан бері пештен тыс вакуумдау 
жауапты болаттардың сапасын жақсартудың тиімді әдістерінің бірі болды 
және болып табылады. Металдың талап етілетін сапасын қамтамасыз ететін 
операцияларды жүргізу тікелей агрегаттың өзінде оның өнімділігінің 
жоғалуына байланысты және жеткілікті тиімді болмаған жағдайларда 
операциялар шөмішке немесе қосалқы ыдысқа ауыстырылады. Балқыту 
қондырғысынан тыс технологиялық операцияларды жүргізу қайталама 
металлургия деп аталады (шөмішті металлургия, агрегаттан тыс өңдеу, 
пештен тыс өңдеу, шөмішті тазарту). Қайталама металлургияның негізгі 
мақсаты қарапайым болат балқыту агрегаттарында ұқсас мәселелерді 
шешумен салыстырғанда бірқатар технологиялық операцияларды тезірек 
және тиімді жүзеге асыру ретінде тұжырымдалуы мүмкін. 

Қазіргі уақытта жүздеген миллион тонна болат пештен тыс 
металлургия әдістерімен өңделеді, барлық жоғары сапалы металлургия 
зауыттарында пештен тыс өңдеу қондырғылары бар. Ашық пештерде, доғалы 
электр пештерінде және конвертерлерде балқытылған металл өңделеді.  

Болатты пештен тыс өңдеудің басым тәсілдері металлургияда DN және 
RN үрдістері деп аталатын бөлу және циркуляциялық вакуумдау процестері 
болып табылады. Олар үшін ортақ нәрсе-шөміштен тыс металдың 
салыстырмалы түрде аз мөлшерін арнайы камераларда вакуумдау. Алайда, 
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вакуумдық камераларды металмен толтыру принципі және олардың 
құрылғысы екі үрдісте де әртүрлі. 

Пештен тыс өңдеу әдістерін шартты түрде қарапайым (металды бір 
әдіспен өңдеу) және аралас (металды бір уақытта бірнеше тәсілмен өңдеу) 
деп бөлуге болады. Қарапайым әдістерге мыналар жатады:  

1) металды вакууммен өңдеу;  
2) инертті газбен үрлеу;  
3) шөміште металды синтетикалық қожбен өңдеу;  
4) реагенттерді металдың тереңдігіне енгізу;  
5) ұнтақ тәрізді материалдармен үрлеу.  
Металл өңдеудің қарапайым әдістерінің негізгі кемшіліктері:  
1) шөміште өңдеу кезінде металл температурасының төмендеуін өтеу үшін 

балқыту агрегатындағы сұйық металды қызып кету қажеттілігі;  
2) металға шектеулі әсер ету (тек күкіртсіздендіру немесе тек газсыздандыру 

және т.б.).  
Металл сапасына әсер етудің ең жақсы нәтижелеріне бір немесе 

бірнеше дәйекті қондырғыларда бірқатар операциялар жүзеге асырылған 
кезде біріктірілген әдістерді қолдану арқылы қол жеткізіледі. Оларды жүзеге 
асыру үшін шөміштің конструкциясын қиындатып, күрделі жабдықты 
пайдалану қажет. 

Қажетті жабдықты таңдау мәселесін шешу кезінде металды өңдеудің 
белгілі бір технологиясын таңдау шешуші болып табылады. Қайталама 
металлургия әдістерімен металдың сапасын жақсарту мәселесін шешудегі 
міндеттердің көптігіне қарамастан, бұл жағдайда қолданылатын 
технологиялық әдістер аз және іс жүзінде келесі үрдістердің 
қарқындылығына дейін азаяды: 

Металлдың сұйық қожбен немесе қатты қож түзуші материалдармен 
өзара әрекеттесуі арнайы араластырғышпен, газбен үрлеумен, қатты қож 
түзуші материалдарды тікелей металл массасына үрлеумен қарқынды 
араластыру, электромагниттік араластыру және т.б.). Газ бөлу (металды 
вакууммен өңдеу немесе инертті газбен үрлеу). 

Тотықсыздандыру және қоспалау үшін ваннаға енгізілетін 
материалдармен өзара әрекеттесу (оңтайлы құрамды кешенді 
дезоксидтендіргіштерді таңдау; реагенттерді ұнтақтар, блоктар, арнайы сым 
түрінде металл тереңдігіне енгізу; металл тереңдігіне атылатын патрондарды 
пайдалану; тотықсыздандыру өнімдерін жою жағдайларын жақсарту үшін 
жасанды араластыру және т.б.; ваннаны араластырудың қандай да бір тәсілін 
ұйымдастыру, масса алмасу процестерін қарқындату — үрдіс тиімділігінің 
міндетті шарты). 

Металды аралас әдістермен пештен тыс өңдеу жүргізілуі мүмкін:  
1) кәдімгі болат құю шөмішінде шамоттан жасалған қаптамамен және 

тік стопормен; 
 2) негізгі жоғары отқа төзімді материалдардан жасалған футеровкасы 

және шибер типті стопоры бар болат құю шөмішінде;  
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3) қақпақпен жабдықталған болат құю шөмішінде;  
4) газды немесе газды-ұнтақты ағынды төменнен, түбіне орнатылған 

құрылғылар арқылы үрлеу үшін жабдықталған болат құю шөмішінде;  
5) агрегатта - өңдеу үрдісінде металды қыздыратын электродтар 

түсірілген қақпағы (күмбезі) бар шөміште;  
6) металды оттегімен, аргонмен, бумен үрлеумен конвертер түріндегі 

агрегатта;  
7) балқыманы вакуумдауға арналған жабдықпен жабдықталған 

конвертер түріндегі агрегатта және т. б. 
Қазіргі уақытта индустриалды дамыған елдерде әртүрлі дизайндағы 

пештен тыс вакуумдаудың жүздеген қондырғылары сәтті жұмыс істейді. Ең 
оңай жолы - шөміште вакуумдау әдісі. Вакууматорлардың ең көп таралған 
қарапайым конструкцияларының сұлбалары төмендегі сұлбада келтірілген. 
Ең тиімді және кең таралған-бұл бөлу және циркуляциялық вакуумдау 
құрылғылары. 

Доғалы электр болат балқыту пештері. Доғалы электр болат 
балқыту пештерінің қазіргі даму жағдайы. Электр доғалы пештердің 
құрылымы. 

Доғалы электр пештерінің өнімділігі мен техникалық-экономикалық 
көрсеткіштерінің едәуір артуы, сондай-ақ оттегі-конвертерлік процестің 
қарқынды дамуына байланысты бос металл сынықтары санының көбеюі әлемдік 
электрлік болат өндірісінің өсуіне себеп болды. Бәсекелестігі жоғары қазіргі 
заманғы қара металдар нарығы өндірістің тиімділігі мен бәсекеге қабілеттілігін 
арттырудың айқындаушы шарттары ретінде энергия мен материалды 
қажетсінуді төмендетуді талап етеді. 

Электр болат балқыту өндірісін дамытудың прогрессивті бағыты қуатты 
және ауыр трансформаторлары бар доғалық пештерді балқыту үшін қолдану 
болып табылады. Мұндай трансформаторларды қолдану, доғалы пештердің 
дизайнын жетілдіру, олардың электр режимі мен балқыту технологиясы, 
шихтаны қыздыру және балқыту үшін қосымша жылу көздерін пайдалану 
пештердің өнімділігі мен өндірістің техникалық-экономикалық көрсеткіштерін 
едәуір арттырады. 

Болатты пештен тыс өңдеумен бірге бұл болаттың сапасын жақсартуға да, 
бәсекеге қабілеттілікті арттыруға да әкеледі. 

Электр балқыту - ТМД елдерінде өткен кезеңде дамыған 
электротехнологияның бір түрі, негізінен жоғары сапалы металға деген 
қажеттіліктің артуына байланысты, оны басқа қондырғыларда алу мүмкін 
емес немесе экономикалық емес еді. 

Қазіргі уақытта электр балқымасы қара металлургияның дәстүрлі 
агрегаттарына тән басқа да міндеттерді шешеді. Электрометаллургия алдында 
тұрған міндеттердің мұндай кеңеюі жалпы энергетикалық баланстағы көміртегі 
отындары үлесінің үнемі азаюын және атом және жылу электр станцияларында 
алынатын энергия үлесінің артуын көрсететін шикізат және энергетикалық 
ресурстардың даму перспективасына байланысты. Екінші жағынан, 
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металлургияда электр жылытуды кеңінен қолдану жылу генерациясының басқа 
әдістерімен салыстырғанда оның артықшылықтарымен байланысты: 
   - шығарылған энергияның салыстырмалы түрде аз мөлшерде жоғары 
концентрациясы, бұл жоғары температуралық үрдістерді жүзеге асыруға, 
металды қыздыру мен балқытудың жоғары жылдамдығын қамтамасыз етуге 
мүмкіндік береді; 
   - қондырғының жұмыс кеңістігінде температураның таралуы мен шамасын 
реттеудің кең диапазоны, бұл жылу шығынын едәуір азайтуға және жылу 
шығынын арттыруға, жылу және технологиялық үрдістерді автоматтандыру 
үшін қолайлы жағдайлар жасауға мүмкіндік береді; 
  - атмосферасыз қондырғылардың жұмыс істеу мүмкіндігі, бұл жұмыс 
кеңістігіндегі қысымды технологиялық үрдісті реттеу факторы ретінде 
пайдалануға, металды қорғау және сапасын жақсарту үшін белгілі бір қасиеттің 
бақыланатын атмосферасын қолдануға мүмкіндік береді;  

- электр энергиясын берудің тасымалдануы мен қарапайымдылығы; - 
қызмет көрсетуші персоналдың еңбек жағдайларын жақсарту және қоршаған 
ортаға зиянды әсерін азайту. 

Электротермияны енгізудің экономикалық әсері күрделі салымдардан 
орташа есеппен 6-8 есе жоғары. 

Электр балқыту және ферроқорытпа цехтары жабдықтарының негізгі түрі 
электр балқыту пештері болып табылады. 

 Олар, металлургиялық пештердің бір түрі ретінде, электр энергиясын 
жылу энергиясына түрлендіру нәтижесінде металдарды алу және тазарту, 
сондай-ақ белгілі бір композиция мен қажетті сападағы қорытпаларды алу үшін 
металл бар материалдарды қыздыру, балқыту және бірқатар физика-химиялық 
түрлендірулер жүретін қондырғылар болып табылады. 

Электр болат балқыту пештері электр энергиясын жылу энергиясына 
түрлендіру және қыздырылған затқа, яғни балқытылған металға жылу беру әдісі 
бойынша жіктеледі. 

Доғалы пештер, онда жылу генерациясы электрод пен металл арасындағы 
газ ортасында жанатын электр доғасында (тікелей қыздыру пеші немесе тәуелді 
доғалы пеш), ауа атмосферасында (доғалы болат балқыту пештері және 
ферроқорытпа тазарту пештері), балқытылған металдың сирек буларында 
(доғалы вакуумдық пештер), плазма түзетін газ ағынында (плазмалық доғалы 
пештер) жүреді. 

Жылу генерациясы Джоуль - Ленц заңы бойынша ток қызатын объект 
арқылы (тікелей қыздыру) немесе қатты және сұйық қыздыру элементтері 
(жанама қыздыру) арқылы өтетін кедергі пештері: электр қожын балқыту 
пештері. 

Бұл жіктеудегі аралық позицияны аралас қыздыру пештері болып 
табылатын кендерді қалпына келтіретін пештер алады, онда жылу генерациясы 
екі жолмен жүреді: заряд материалдарының қабаты астында жанатын доғада 
және Джоуль - Ленц заңы бойынша электр сымдары арқылы ток ағып жатқан 
кезде. 
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Балқытылған металда (Вакуумдық және ашық индукциялық пештер) 
айнымалы электромагниттік өрістің энергиясын сіңіру кезінде жылу 
генерациясы жүретін индукциялық пештер, сондай-ақ жоғары жиілікті 
плазмалық қондырғылардағы плазма түзетін газдың электр өткізгіш ағынында. 

Жылу генерациясы жоғары вольтты электр өрісінде жылдамдатылған 
электрондар ағынының кинетикалық энергиясын түрлендіру нәтижесінде пайда 
болатын электронды қыздыру қондырғылары. 

Жоғары температуралы жергілікті қыздыруға арналған оптикалық 
генераторларды қолданатын қондырғылар. 

Жоғарыда аталған электр балқыту қондырғыларының ішінде болат пен 
қорытпалардың әртүрлі маркаларын балқыту үшін қара металлургияда кеңінен 
қолданылады, доғалы болат балқыту, кенді қалпына келтіру және тазарту, ашық 
индукциялық пештер табылды. 

Төменде келтірілген 1.1 және 1.2-кестелерде технологиялық процесс, 
мақсаты, жұмыс принципі, болаттың сапасы және керамикалық тигелі бар 
пештері бар ЭСПЦ үшін оның өзіндік құны туралы мәліметтер бар. 

 
1.1-кесте - Керамикалық тигелі бар пештері бар электр болат балқыту 

цехтары 
Балқыту 
сипаттамасы 

Балқытылған 
болаттың көлемі, 
сапасы 

Шихтаның 
еру сипаты 

Болаттың сапасы 
және экономика 

Басым 
қолдану 

Индукциялық 
ашық 

Қоспалары бойынша 
таза шихта 
материалдарынан 
шағын көлемде 

Индуктивті 
тоқпен 

Доғалы пештерде 
балқытуға жақын, 
құны жоғары 

Құю 
цехтарында 

Индукциялық 
вакуумдық 
(тигель 
сыйымдылығы 
50 т дейін) 

Химиялық құрамының 
тар шектері бар 
қоспалар бойынша 
ерекше 

Сол сияқты, 
вакуумда 10-3 
мм рт. ст. 
дейінгі бағана 

Өте жоғары, тек 
осы процеске қол 
жеткізуге болады, 
жоғары құны 

Арнайы 
болаттар мен 
қорытпалард
ы балқыту 
үшін 

Плазмалық 
(тигель 
сыйымдылығы 
30 т дейін) 

Жоғары сапалы доғалы 
пештердің түрі 
бойынша 

Плазма, 
бейтарап 
немесе азот 
ортасында 

Вип сапасына 
жақын, доғалы 
пештерге қарағанда 
жоғары 

Шағын 

 
Соңғы онжылдықтарда салынған және жұмыс істейтін электр болат 

балқыту цехтарында негізінен номиналды сыйымдылығы 100 тонна 
доғалы электр пештерін орнату қарастырылған. Сонымен қатар, жеке 
цехтар сыйымдылығы 50 және 150 тонна электр пештерімен салынды. 
Айта кету керек, сыйымдылығы 50, 100 және 150 тонна пештер электр 
пештерінің типтік қатарын құрайды.  
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1.2-кесте - Балқыту пештері бар электр болат балқыту цехтары 
Қайта балқыту Болат балқыту Жұмсалатын 

электродты қайта 
балқыту 

Сапа және 
өзіндік құн 

Таралуы 

Электроқож, 
200т дейін 

Төмен S және 
металл емес. ұсақ 
кристалды 
құрылымды 

Балқытылған қож 
арқылы су 
салқындататын 
кристаллизаторға 
токтың әсерінен 

Жоғары ең 
төмен өзіндік 
құнымен 

ТМД-да 
ең көп 

Вакуумдық 
доғалы, 60 т 
дейін 

Сол сияқты, газ 
құрамы 
төмендетілген 

Вакуумдағы тұрақты 
ток 10 -3 мм рт. ст. 
дейін.сумен 
салқындатылатын 
кристаллизатор 

ЭШП-ға 
қарағанда 
одан да 
жоғары 

Дамыған 
елдерде 
кең 

Электронды-
сәулелі, дейін  
5 т 

Бірдей, бірақ газ 
мөлшері төмен 

Сол сияқты, 10 -5 мм 
рт. ст. дейін 
сирету.Б. 

Тағы артық 
ВДП 

Кең 
таралған 
жоқ 

Кристаллизато
рға плазмалық, 
5 т дейін 

Болат сапасы 
бойынша ЖДП - 
ға жақын 

Инертті газдағы 
немесе азоттағы 
плазмамен 

ВДП-ға жақын 
болды 

Сол 

 
Бұрын электр пешінің номиналды сыйымдылығы - жобалық қалыңдығы 

бар пештегі сұйық болаттың мөлшері, ал қазір-бір балқыту үшін шөмішке 
шығарылатын сұйық болаттың мөлшері. Бірінші нұсқада пештегі барлық болат 
пен барлық қож болат құю шелегіне толығымен құйылады; екіншісінде – пештегі 
Болаттың шамамен 85% - ы шөмішке шығарылады, ал қалған болат пен барлық 
қож пеште қалады. Қазіргі кездегі тәжірибеде кең таралған бұл әдіс «батпақпен» 
жұмыс деп аталады. Сонымен қатар, номиналды сыйымдылығы 100 тонна 
балқытудың нақты массасы шамамен 118 тоннаға жетеді, бұл ЭББЦ жобалау 
кезінде ескерілуі керек. 

Қазіргі заманғы доғалы болат балқыту пеші: пеш сыйымдылығының 1 
тоннасына қуаты 0,7 - 1,0 МВ·А пеш трансформаторымен; сұйық металды 
шөмішке эксцентриктік түптік немесе сифондық шығарумен; қабырғалар мен 
жинақтағы сумен салқындатылатын панельдермен; газ-оттегі жанарғыларымен; 
оттегін енгізуге арналған манипулятормен; оттегі ағынында көміртегі бар 
материалды үрлеуге арналған манипулятормен; жанбайтын материалдарды 
пайдалана отырып жұмыс істейтін, электродтарды жылжытудың, жинақты 
көтеру мен бұрудың, пешті еңкейтудің жоғары жылдамдықты 
гидроцилиндрлерге арналған сұйықтықтар; жинақтағы тесік арқылы 
материалдарды жоғарыдан жүктеуге арналған құрылғы; газдарды соруға 
арналған жинақтағы келте құбыр; температураны өлшеуге және сынама алуға 
арналған құрылғылар; электр пеші жұмысының технологиялық және 
энергетикалық режимдерін басқаруға арналған есептеу кешендері. 

Соңғы 20-30 жылда электр пештерінде балқыту ұзақтығы күрт төмендеді. 
ХХ ғасырдың 60-жылдарынан бастап Еуропаның дамыған елдерінде ең көп 
таралған электр пештерінің сыйымдылығы 60 тонна (балқыту ұзақтығы 180 
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мин), 70-тен 100 тоннаға дейін болды. Кейінгі жылдары пеш 
трансформаторларының меншікті қуатын 350 – ден 500 кВА/т-ға дейін арттыру 
және металды үрлеу үшін оттегін қолдану нәтижесінде балқыту мерзімін 10 
минутқа және тазарту кезеңін 20 минутқа азайту есебінен балқыту ұзақтығы 30 
минутқа қысқарды. 

1965 - 1975 жылдар аралығында пеш трансформаторларының меншікті 
қуатын 500 – ден 600 кВА/т-ға дейін одан әрі арттырумен қатар, агрегаттан тыс 
металл өңдеу жабдықтары мен құрылғыларын қарқынды енгізу, бірінші кезекте-
болатты вакуумдау және болатты газдармен үрлеу басталды, бұл балқыту 
ұзақтығын едәуір қысқартуды қамтамасыз етті (тағы 30 минутқа, негізінен 
балқыту есебінен). 

1980 жылға дейін электрмен болат балқыту өндірісінің тәжірибесіне  
сумен салқындатылатын қабырғалар мен электр пештерінің күмбездері, 
газ-оттекті шілтерлер, қоспалағыш материалдар мен ферроқорытпаларды 
беруді автоматтандыру енгізілді. Пеш трансформаторларының меншікті 
қуатын 600-ден 700 кВА/т-ға дейін арттырумен қатар, пеш 
конструкциясындағы және жалпы электр балқытудағы мұндай 
жетілдірулер балқыту ұзақтығын шамамен 30 минутқа (барлық кезеңдер) 
90 минутқа дейін қысқартуға мүмкіндік берді. 

Кейіннен балқыту ұзақтығын қысқартудағы маңызды рөлді доғалы 
жылытуы бар болатты пештен тыс өңдеудің жаңа әдісі (АКОСМ) және 
пештен тыс қырғышты жылыту қамтамасыз етті. Осыдан кейін, пештен 
тыс металл сынықтарын жылыту тәжірибесін кеңейту, АКОС және электр 
пештерін эксцентрлік төменгі бөлікпен жабдықтау арқылы электр 
пешінде балқыту уақытын тағы 10 минутқа қысқартуға болады. 
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1-бесік; 2-қаптама; 3 - жұмыс терезесі; 4-жинақ; 5-газ бұрғыш; 6-электрод;7-Электр 

ұстаушы; 8-Электр ұстағыш тірегі; 9-портал; 10-шахта;11-күмбезді көтеру және бұру 
механизмі; 12-кабельдік гирлянд; 13-қысқа желі 

 
1.20 сурет - ДСП-100и7 электр пеші [6] 

 
 Ауыр доғалы пештердің ерекшеліктері. 
Доғалы электр пештерінің өнімділігі мен техникалық-экономикалық 

көрсеткіштерінің едәуір артуы, сондай-ақ оттегі-конвертерлік үрдістің 
қарқынды дамуына байланысты бос металл сынықтары санының көбеюі 
әлемдік электрлік болат өндірісінің өсуіне себеп болды. Бәсекелестігі жоғары 
қазіргі заманғы қара металдар нарығы өндірістің тиімділігі мен бәсекеге 
қабілеттілігін арттырудың айқындаушы шарттары ретінде энергия мен 
материалды қажетсінуді төмендетуді талап етеді. 
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1-диаметрі 710 мм графитті электрод; 2-электр тұтқыш; 3-жинақ;  
4-сумен салқындатылатын жиынтық сақина; 5-цилиндрлік қаптама; 6 - 

сумен салқындатылатын қосалқы есік; 7-пешті еңкейту электромеханикалық 
механизмі; 9 - ағызу шүмегі; 10-су салқындататын икемді кәбілдерден 
жасалған жылжымалы ток өткізу;11-тірек жүйесін тік жылжытуға арналған 
өзек-жең-электр ұстағыш-электрод; 12-салқындатылған мыс құбырларынан 
ток өткізу.  

 
1.21 сурет – Доғалы болат балқыту пеші ДББП-200 [6] 

 
       Электр болат балқыту өндірісін дамытудың прогрессивті бағыты қуатты 
және ауыр трансформаторлары бар доғалық пештерді балқыту үшін қолдану 
болып табылады. Мұндай трансформаторларды қолдану, доғалы пештердің 
дизайнын жетілдіру, олардың электр режимі мен балқыту технологиясы, 
шихтаны қыздыру және балқыту үшін қосымша жылу көздерін пайдалану 
пештердің өнімділігі мен өндірістің техникалық-экономикалық 
көрсеткіштерін едәуір арттырады. Болатты пештен тыс өңдеумен бірге бұл 
Болаттың сапасын жақсартуға да, бәсекеге қабілеттілікті арттыруға да 
әкеледі. 

Электр балқыту - ТМД елдерінде өткен кезеңде дамыған 
электротехнологияның бір түрі, негізінен жоғары сапалы металға деген 
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қажеттіліктің артуына байланысты, оны басқа қондырғыларда алу мүмкін емес 
немесе экономикалық емес еді. 

Электр балқыту және ферроқорытпа цехтары жабдықтарының негізгі түрі 
электр балқыту пештері болып табылады. 

Олар, металлургиялық пештердің бір түрі ретінде, электр энергиясын 
жылу энергиясына түрлендіру нәтижесінде металдарды алу және тазарту, 
сондай-ақ белгілі бір композиция мен қажетті сападағы қорытпаларды алу үшін 
металл бар материалдарды қыздыру, балқыту және бірқатар физика-химиялық 
түрлендірулер жүретін қондырғылар болып табылады. 

Электр болат балқыту пештері электр энергиясын жылу энергиясына 
түрлендіру және қыздырылған затқа, яғни балқытылған металға жылу беру 
әдісі бойынша жіктеледі: 

Доғалы пештер (1.21-сурет), онда жылу генерациясы электрод пен 
металл арасындағы газ ортасында жанатын электр доғасында (тікелей 
қыздыру пеші немесе тәуелді доғалы пеш), ауа атмосферасында (доғалы 
болат балқыту пештері және ферроқорытпа тазарту пештері), балқытылған 
металдың сирек буларында (доғалы вакуумдық пештер), плазма түзетін газ 
ағынында (плазмалық доғалы пештер) жүреді. 

Жылу генерациясы Джоуль - Ленц заңы бойынша ток қызатын объект 
арқылы (тікелей қыздыру) немесе қатты және сұйық қыздыру элементтері 
(жанама қыздыру) арқылы өтетін кедергі пештері: электр қожын балқыту 
пештері. 

Бұл жіктеудегі аралық позицияны аралас қыздыру пештері болып 
табылатын кендерді қалпына келтіретін пештер алады, онда жылу 
генерациясы екі жолмен жүреді: заряд материалдарының қабаты астында 
жанатын доғада және Джоуль - Ленц заңы бойынша электр сымдары арқылы 
ток ағып жатқан кезде. 

Балқытылған металда (Вакуумдық және ашық индукциялық пештер) 
айнымалы электромагниттік өрістің энергиясын сіңіру кезінде жылу 
генерациясы жүретін индукциялық пештер, сондай-ақ жоғары жиілікті 
плазмалық қондырғылардағы плазма түзетін газдың электр өткізгіш 
ағынында. 

Жылу генерациясы жоғары вольтты электр өрісінде 
жылдамдатылған электрондар ағынының кинетикалық энергиясын 
түрлендіру нәтижесінде пайда болатын электронды қыздыру қондырғылары. 

Жоғары температуралы жергілікті қыздыруға арналған 
оптикалық генераторларды қолданатын қондырғылар. 

Жоғарыда аталған электр балқыту қондырғыларының ішінде болат пен 
қорытпалардың әртүрлі маркаларын балқыту үшін қара металлургияда 
кеңінен қолданылады, доғалы болат балқыту, кенді қалпына келтіру және 
тазарту, ашық индукциялық пештер табылды. 
    Электр болат балқыту цехтары жабдықтарының негізгі түрі доғалы болат 
балқыту пештері (ДББП) болып табылады (1.21-сурет). Бұл пештерде 
доғаның жоғары жылу концентрациясы жоғары жылдамдықпен металды 
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жоғары температураға дейін ерітіп, қыздыруға мүмкіндік береді. Доғалы 
болат балқытатын пештердің екі негізгі түрі бар-тікелей қыздыру пештері, 
әдетте үш фазалы, онда доғалар электродтар мен балқытылған металл 
арасында жанады және жанама қыздыру пештері, оларда доға металл бетінен 
екі электрод арасында жанады. 

Құрылымдық көміртекті, төмен легірленген, легірленген және жоғары 
легірленген болаттарды балқыту үшін қолданылатын тікелей қыздыру доғалы 
пештері кеңінен қолданылады. 

Жүктеу әдісіне сәйкес доғалы болат балқыту пештері жұмыс терезесі 
арқылы бүйірлік жүктеу пештеріне және жоғарғы жүктемесі бар пештерге 
бөлінеді. Бүйірлік жүктеуді қолмен еденге немесе ілулі мульти-құю 
машиналарының көмегімен, сондай-ақ жүктеу науаларын қолдана отырып 
кранмен жүзеге асыруға болады. Жоғарғы тиеу ашылатын түбі (қауғалары) 
бар арнайы тиеу себеттерінің көмегімен кранмен жүзеге асырылады. 

Доғалы пештерде негізгі немесе қышқыл төсем болуы мүмкін. 
Металлургиялық электрлік болат әдетте негізгі төсемі бар ДББП-да ериді. 
Пештің негізгі төсемімен жұмыс істеудің ең тән әдісі - тотықтырумен 
балқыту, оның барысында декарбуризация және дефосфорация, содан кейін 
дезоксидтеу және күкіртсіздендіру, қажет болған жағдайда болатты легирлеу. 
Негізгі төсемі бар пештерде болатты балқытуға жұмсалатын шығындардың 
артуы арзан металл сынықтарын пайдалану кезінде жоғары сапалы металл 
алу мүмкіндігімен өтеледі. 

Қышқыл төсемі бар электр пештерінде құюға арналған болат 
балқытылады. Бұл пештер жоғары өнімділікпен және арзан материалдардан 
жасалған жоғары қарсылықтың арқасында төмен шығындармен сипатталады. 
Қышқыл төсемі бар пештің кемшілігі-бастапқы зарядпен салыстырғанда 
күкірт пен фосфор құрамының едәуір төмендеуінің мүмкін еместігі, 
сондықтан сіз таза Күкірт пен фосфорды қолдануға назар аударуыңыз керек. 

ТМД электр болат балқыту цехтарының тәжірибесінде қазіргі уақытта 
пайдаланылуда (суретті қараңыз.1.21) сыйымдылығы 200 т дейін және 
трансформатордың қуаты 60 мВА дөңгелек қималы үш электрод ДББП. 

Жеке циклдармен жұмыс істейтін доғалы болат балқыту пешінің 
негізгі параметрлері кем дегенде екі параметр болып табылады: - электр 
энергиясын конвертертің номиналды қуаты; - пештің сыйымдылығы бір 
балқыту үшін балқытылатын металл мөлшері түрінде.  

Барлық қондырғының жұмысын тұтастай жақсы бағалауға мүмкіндік 
беретін және осы технологиялық процесс кезінде осы ҚБП-ның техникалық 
жетілдірілуіне байланысты негізгі пайдалану коэффициенттері электр 
энергиясының өнімділігі (уақыт бірлігі үшін) және меншікті (өнім 
массасының бірлігі үшін) шығысы болып табылады. 

Ферроқорытпаларды өндіруге арналған пештер. Ферроқорытпа 
пештері. Кедергі пештері. Индукциялық пештер [6].    

Ферроқорытпалар-әртүрлі элементтері бар темір қорытпалары (хром, 
никель, кремний, марганец, вольфрам, молибден, ванадий, кальций және т.б.) 
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немесе бірнеше жетекші элементтердің қорытпалары (силикокальций, 
силикомарганец, силикохром), арнайы термиялық қондырғыларда (тазарту 
және қалпына келтіру, индукциялық және индукциялық-вакуумдық, тигельді 
және плазмалық пештер) және домна пештерінде. 

Ферроқорытпалар болаттарды олардың физикалық-механикалық 
қасиеттерін жақсарту немесе коррозияға төзімділігін, ыстыққа төзімділігін, 
тозуға төзімділігін, машиналар мен механизмдер бөлшектерінің, осы 
болаттардан жасалған құралдар мен болат конструкцияларының қаттылығы 
мен беріктігін арттыру үшін арнайы қасиеттер беру үшін дезоксидтеу, 
күкіртсіздендіру және легирлеу үшін қолданылады. Болаттың сапасы 
неғұрлым жақсы болса, машиналардың сенімділігі мен беріктігі соғұрлым 
жоғары болады және машина жасау мен құрылыста металл аз жұмсалады. 

Ферроқорытпаларды өндіруге арналған жабдықтар-пештер, шөміштер, 
құю машиналары мен құрылғылары – абразивті шаңның, улы газдардың және 
химиялық белсенді ортаның әсерінен ауыр температуралық жағдайда жұмыс 
істейді, бұл пайдаланушыларға жабдықты күту және оның жұмысының 
сенімділігін қамтамасыз ету үшін маңызды міндеттер қояды. 

Зауыттың негізгі жабдықтары электр пештері болып табылады, 
олардың қуаты мен саны цехтың немесе зауыттың өнімділігімен анықталады. 
Ферроқорытпаларды өндірудің негізгі әдістері-электротермиялық және 
металлотермиялық. 

Өндірістің электротермиялық әдісімен ферроқорытпаларды балқыту 
доғалы кендерді қалпына келтіруде (үздіксіз үрдістер) және тазарту (мерзімді 
үрдістер) электр пештерінде жүреді. 

Тотықсыздандырғыш пештерде ферроқорытпалар кендерден элемент 
оксидтерін көміртегімен азайту арқылы алынады. Үрдіс шихтаны үздіксіз тиеу 
және металл мен қожды мерзімді шығару арқылы жүргізіледі. Бұл – барлық 
маркалы ферросилицийді, көміртекті ферромарганецті және силикомарганецті, 
көміртекті және қайта өңделген феррохромды, силикохромды және т. б. 
балқыту. 

Тазарту үрдістерінде тотықсыздандырғыш ретінде кремний 
ферроқорытпалары (силикотермиялық үрдіс) немесе көміртекті 
тотықсыздандырғыш (көміртектітермиялық үрдіс) қолданылады. 

Металлотермиялық үрдістер алюминий (алюмотермиялық үрдіс), 
кремний (силикотермиялық үрдіс) немесе алюминий мен кремний қоспасы 
(алюмосиликотермиялық үрдіс) концентраттарынан жетекші элемент 
оксидтерін тотықсыздандырудың экзотермиялық реакцияларының жылуы 
есебінен төмен көміртекті қорытпаларды алуға негізделген. 
Металлотермиялық әдіспен ферромолибден, ферротитан, феррониобий және 
басқа қорытпалар алынады. 
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Ферроқорытпаларды өндіруге арналған пеш агрегаттары [6].    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 

 
 
 

1-көлбеу гидравликалық жетек; 2-айналу механизмі; 3-пеш ваннасы; 
 4-электрод ұстағыш; 5-электродтардың қозғалу механизмі 

 
1.22 сурет - РКО-3,5 типті тазарту пеші 

 
Ферроқорытпаларды алу үшін бастапқы шикізат кендер немесе 

концентраттар болып табылады. Негізгі қорытпаларды – ферросилицийді, 
ферромарганецті, силикомарганецті және феррохромды өндіру үшін кендер 
қолданылады, өйткені оларда қалпына келтірілетін элемент оксидтерінің 
мөлшері өте жоғары. Ферровольфрам, ферромолибден, феррованадий, 
ферротитан және басқа қорытпалар өндірісінде пайдалы элементтің төмен 
концентрациясына байланысты кен негізгі элементтің оксидтері жеткілікті 
жоғары концентратты алу арқылы байытылады. 

Ферроқорытпалар тиісті металдардың оксидтерін азайту арқылы 
алынады. Кез келген қорытпаны алу үшін қолайлы қалпына келтіргішті таңдап, 
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қайта өңделетін шикізаттан құнды (жетекші) элементтің жоғары алынуын 
қамтамасыз ететін жағдайлар жасау қажет. 

Тотықсыздандырғыш ретінде оксидтен қалпына келтірілуі керек 
элементке қарағанда оттегіге химиялық жақындығы жоғары элемент 
қолданылады. Яғни, тотықсыздандырғыш азайтылатын элементке қарағанда 
химиялық тұрғыдан берік оксид түзетін элемент болуы мүмкін. Қолданылатын 
тотықсыздандырғыштың түріне байланысты ферроқорытпаларды алудың үш 
негізгі әдісі бар: көмірсутекті қалпына келтіру, силикотермиялық және 
алюминотермиялық. Ең арзан-көміртегі, сондықтан ол көміртекті 
ферромарганец пен феррохромды, сондай-ақ кремнийі бар барлық 
қорытпаларды өндіруде қолданылады (кремний көміртектің қорытпаға өтуіне 
жол бермейді). Ферроқорытпаларды көмірсутекті қалпына келтіру процесі 
арқылы балқыту үздіксіз процеспен жұмыс істейтін, яғни пешке шихтады 
үздіксіз тиеу және балқыту өнімдерін мезгіл - мезгіл шығару арқылы жұмыс 
істейтін қуаты 10-15 МВА трансформаторлары бар қалпына келтіру (кенді 
қалпына келтіру) ферроқорытпа пештерінде жүзеге асырылады. 

Силикотермиялық және алюмотермиялық әдіспен көміртегі мөлшері 
төмен немесе өте төмен ферроқорытпалар алынады: Орташа көміртекті және 
төмен көміртекті ферромарганец және феррохром, көміртегі жоқ феррохром, 
металл хром және марганец, титан, ванадий, вольфрам, молибден, цирконий, 
бор және басқа металдармен ферроқорытпалар мен лигатуралар.  

Ферроқорытпаларды өндіруге арналған пештер электр энергиясын жылу 
энергиясына түрлендіру әдісі бойынша доғалық, кедергі, индукциялық және 
электронды-сәулелік болып бөлінеді. 

Доғалы пештер басқалардан ерекшеленеді, өйткені олар өте үлкен 
қуатты аз мөлшерде шоғырландыруға және жоғары температура алуға 
болады, соның арқасында заряд материалдарын ерітуге болады. Олар тікелей, 
жанама және аралас пештерге бөлінеді. 

Тікелей доғалы пештерде доға электродтар мен балқымалар арасында 
жанады. Бұл төмен көміртекті феррохромды, металл марганец пен кремнийді 
және басқа да қорытпаларды алу үшін ферроқорытпа пештерін тазартатын 
болат балқыту пештері. Олар бірнеше мегавольтамперге дейін қуатты үш 
фазалы дөңгелек пештер. Бұл сонымен қатар вакуумды доғалы пештер, онда 
электродтар мен сұйық ванна арасында доғалар жанып тұрады, онда отқа 
төзімді металдар балқытылады. Мысал ретінде тазартылған пеш (сур.1.22) 
ферроқорытпаларды алу үшін пайдаланылады. 

Ферроқорытпа пештері үздіксіз жұмыс істейді. Жұмыс істеп тұрған пеште 
электродтар қатты зарядқа батырылады және доға шихта қабатының астында 
жанады. Шихта еріген сайын толтырылады; қорытпа мен қож мезгіл-мезгіл 
шығарылады.  

Осы типтегі пештер қуатты трансформаторлармен жабдықталған: 10-115 
МВ·А. Үш фазалы, стационарлық немесе тік осьте айналатын пештер; бұрын 
пештер ашық, ал жаңа пештер жабық, яғни жұмыс кеңістігі жоғарыдан су 
салқындататын қоймамен жабылған. 
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Көлденең қимада ферроқорытпа пештерінің көп бөлігі дөңгелек, ал 
бірқатар жаңа қуатты пештер тікбұрышты пішінді. Пештердің көп бөлігі үш 
электродпен жабдықталған, ал жоғары қуатты пештерде кейде алты электрод 
болады. Дөңгелек пештерде электродтар тең жақты үшбұрыштың 
шыңдарында, ал тікбұрышты пештерде – сызықта орналасқан. Балқыту 
өнімдерін шығару үшін пеште бір-екі, кейде үш тесік болады. Егер 
технологиялық үрдіс металл мен қожды бөлек шығарумен байланысты болса, 
онда әртүрлі деңгейлерде орналасқан екі ағын (металл және қож) бар. 

Пештердің корпусы қалыңдығы 15-30 ММ болаттан жасалған және 
сыртынан тік қабырғалармен және көлденең қаттылық белдіктерімен 
күшейтілген,корпустың түбі тегіс. Жабық пештердің қаптамасының жоғарғы 
жағына құм жапқыштың сақиналы ойығы дәнекерленген. 

Пешті төсеу үшін қолданылатын материалдар балқытылған қорытпаға 
байланысты таңдалады. Сонымен, кремнийлі қорытпалар мен көміртекті 
ферромарганецті балқыту үшін пештің жұмыс кеңістігі көмір блоктарынан, 
көміртекті феррохромды балқыту үшін – магнезит кірпішінен жасалған. 
Қабырғалардың жоғарғы жағы кірпіштен жасалған. 

Ферроқорытпа пештері үлкен қалыңдығымен сипатталады. Табанның 
жалпы қалыңдығы 2,5 м жетеді. Шұңқырдың қалыңдығымен үлкен жылу 
инерциясы қамтамасыз етіледі және қысқа мерзімді тоқырау кезінде пештің 
балқыту аймағында тұрақты температураны сақтау шарттары жеңілдетіледі. 

Ферроқорытпа пештерінің көпшілігінде төсеніштің жұмыс қабаты 
гарнисаж деп аталады, яғни балқытылған кеннен, қождан және қорытпадан 
пайда болған тұнба. 

Пеш жинағы. Бұрын салынған ашық пештерде колошник арқылы 
көптеген жылу мен шығатын газдар шығарылады, бұл жабдықтың қызуын 
тудырады және қызметкерлердің жұмысын қиындатады. Сонымен қатар, 
тотықсыздандырғыштың бір бөлігі колошникте тотығады, ал пештің үстінде 

85% СО болады). Егер пеш қоймамен жабылған болса, бұл кемшіліктер 
жойылады. Қазіргі заманғы ферроқорытпа пештерінде су салқындататын 
қоймалар, атап айтқанда, он секциялы қоймалар кең таралған. Арка тоғыз шеткі 
және оныншы орталық бөлімдерден тұрады, олардың әрқайсысы 
салқындатқыш су айналатын тегіс қуыс қорап (кессон) түрінде жасалады. 
Секциялар дөңгелек сақинаға орнатылады; олар цехтың металл 
құрылымдарынан тоқтатылады. 

Төменгі жағында арка отқа төзімді бетонмен қапталған, электродтар 
үшін үш тесік және қажет болған жағдайда тиеу шұңқырлары үшін тесіктер 
бар. Қоймада пеш газын газдан тазартуға арналған екі тесік бар. Сондай-ақ, 
жарылыс клапандарымен жабдықталған бірнеше тесіктер бар, өйткені көп 
мөлшерде СО бар пештегі газ ауа кірген кезде жарылуы мүмкін. 

Сондай-ақ отқа төзімді кірпіштен немесе отқа төзімді бетоннан 
жасалған блоктардан жасалған футеровкасы бар сумен салқындатылатын 
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Болат қаңқа түрінде орындалған күмбездер қолданылады. Жабық пештерде 
арка мен ванна арасында құм жапқыш түрінде тығыздау қарастырылған. 

Ваннаның айналу механизмі көптеген ферроқорытпа пештерде 
қарастырылған. Айналдыру ванна алдын алуға мүмкіндік береді зависание 
шихта мен білім төсемдерден. Мұндай пештерде ванна іргетасқа салынған 
сақиналы рельс бойымен қозғалатын доңғалақтарға негізделген темірбетон 
плитасына орнатылады. Айналдыру екі редукторы бар электр қозғалтқышынан 
жүзеге асырылады, олардың шығыс берілістері плитаға бекітілген редуктормен 
тізбекке енеді. Ваннаның айналуы 35 - 130 сағат ішінде бір айналым 
жылдамдығымен жүреді. Пештің айналуы 1300 секторында қайтымды. Пешті 
бұру кезінде арка қозғалыссыз қалады. 

Электродтар мен электрод ұстағыштар. Ферроқорытпа пештерінде 
өздігінен пісетін үздіксіз электродтар қолданылады, ал электрод 
қалыптастыру (электрод массасын күйдіру және күйдіру) ферроқорытпа 
пешінің жұмысы кезінде жүреді. Бұл электродтар басқа болат балқытатын 
пештерде қолданылатын графиттелген электродтарға қарағанда үш есе арзан. 

Өздігінен балқитын электрод - бұл қалыңдығы 1-3 мм болат табақтан 
электрод массасымен толтырылған, ішінде бойлық қабырғалары бар. Корпус 
ұзындығы 1,4-1,8 м болатын жеке бөлімдерде жасалады, олар кейіннен бір-
бірімен дәнекерленеді. Негізінен диаметрі 900 - 2000 мм дөңгелек 
электродтар қолданылады, ал тікбұрышты пештерде өлшемі 3200 * 800 мм – 
ге дейін жалпақ электродтар қолданылады. Электрод массасына арналған 
қалып ретінде қызмет ететін қаптама электродты ауамен тотығудан 
қорғайды, электр ұстағыштан электродтың күйдірілген бөлігіне токтың өтуін 
жеңілдетеді. Электрод массасы термоантрацит, кокс, көмір шайыры мен 
Пектен жасалған. Электрод массасы жоғарыдан суық күйде корпусқа 
лақтырылады. Пештің жылуының әсерінен масса жұмсарады және корпусты 
тығыз толтырады. Пештің жұмысы кезінде электрод жанған және төмендеген 
сайын оның күйдірілмеген бөлігі біртіндеп пештің қыздырылған 
аймақтарына жақындайды; масса біртіндеп өзгергіштігін жоғалтады. 
Контактілі щектердің астында масса әлі де пластикалық болады, одан әрі щек 
аймағында қызған кезде электрод массасы синтезделеді (кокстеледі), 
электродтың кедергісі төмендейді. Контактілі щектердің астынан электрод 
көмір электродының қалыпты қасиеттерімен шығады. Жанған кезде электрод 
түсіп,мөлшерлеу алаңынан жоғарыдан темір корпусқа токты өшірмей 
дәнекерленген, электрод массасымен толтырылған жаңа бөлім. 

Өздігінен пісетін электродтардағы рұқсат етілген ток тығыздығы 5-8, 5 
А/мм2 құрайды (кіші мән кіші электродтарға жатады). 

Электрод ұстағыш токты электродқа жеткізуге, электродты ұстап 
тұруға және оны тігінен жылжытуға арналған. Электроұстағыш 
тасымалдауыш цилиндр, байланыс (бет жағы мен басқыш әрекетіндегі 
сақинадан тұрады. Контактілі беттер (олардың саны төрт – он) жұмыс тогын 
электродқа жеткізуге қызмет етеді, олар жоғары жылу өткізгіш мыстан 
немесе оның қорытпаларынан жасалған және судың салқындауын 
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қамтамасыз ету үшін – қуыс немесе ішіне толтырылған түтіктермен; мыс 
түтіктің көмегімен ток пен су щекке жеткізіледі. 

Тасымалдаушы цилиндр қалыңдығы 10-16 мм болат табақтан жасалған 
және электродты қозғалыс механизміне дейін биіктікте жабады, цилиндрдің 
жоғарғы жағы осы механизмге бекітілген. Цилиндрдің диаметрі электродтың 
диаметрінен 150-200 мм асады, ал ауа олардың арасындағы саңылауға 
жоғарыдан беріледі. Қысым сақинасы мен жанасатын щеки тірек цилиндрінің 
түбіне ілінеді (төрт су салқындататын құбыр арқылы сақина, ал әр беті болат 
тартқышта). 

Контактілі беттерді электродқа басу серіппелер немесе гидравликалық 
қысқыштар орналастырылған сақинаның қысым құрылғыларының көмегімен 
жүзеге асырылады. тұрады 

Қозғалыс механизмі, яғни электродтарды көтеру және түсіру (қазіргі 
заманғы пештерде гидравликалық және автоматтандырылған жүйемен 
басқарылады) доғаның ұзындығын және электр режимін белгіленген шектерде 
ұстап, қажет болған жағдайда электродты жоғары қарай жылжыту үшін 
электродтың балқыту кезінде төмен қозғалуын қамтамасыз етеді. Механизм 
шеберхананың еденіне бекітілген, ол тірек цилиндрді және ол арқылы 
электродты жылжытады. 

Механизм электродты тасымалдаушы цилиндрге қатысты мерзімді 
төмендетуді немесе электродқа қатысты цилиндрді 50-200 мм көтеруді 
қамтамасыз етеді, бұл электродтың жұмыс ұшының ұзындығын арттырады 
(контактілі беттерден төмен орналасқан). 

Қуат көзі. Ферроқорытпа пештерінің электр жабдықтары доғалы болат 
балқыту пештеріне ұқсас жабдыққа ұқсас. Үш электрод ферроқорытпа 
пештері үш фазалы төмендеткіш пеш трансформаторымен және кейде үш бір 
фазалы трансформаторлармен жабдықталған, олардан қысқа желі арқылы ток 
әр электродқа беріледі; алты электрод пештерінде үш бір фазалы 
трансформатор бар, оларға электродтар жұппен қосылады. Әр түрлі 
пештердегі трансформаторлардың қуаты 10-115 МВА шегінде, екінші кернеу 
130-250 в аралығында; қуатты пештердегі ток күші 100-110 А дейін жетеді. 

Қысқа желі үш бөлімнен тұрады: трансформатордан икемді бөлімге, 
икемді бөлімге, түйіспелі бетке өтетін автобус пакеті. Шина пакеті мыс 
сумен салқындатылатын құбырлардан немесе мыс пластиналардан, икемді 
мыс кабельдерден жасалған икемді бөліктен, су салқындататын мыс 
құбырлар түрінде щекке ток өткізгішінен жасалады. Қысқа желінің 
ұзындығы минималды болуы керек деп саналады; тірі шиналарды немесе 
құбырларды төсеу бифилярмен жүргізілуі керек, яғни әртүрлі бағыттағы 
токтармен жетілдірілген шиналар бір-біріне жақын орналасуы керек. 
Коммутациялық құрылғының конструкциясына байланысты электродтарға 
берілетін екінші кернеу пеш өшірілген кезде де, жүктеме кезінде де ауысады. 
Кернеудің әр кезеңіндегі оңтайлы электр режимі автоматты реттегіштердің 
көмегімен сақталады. 



65

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
1-күмбезді көтеру және бұру механизмі; 2-тигель; 3-индуктор;  
4 - магнит өткізгіш; 5 - корпус; 6-тигль шегендеу күйінің сигнализаторы;  
7-иілу механизмі. 
 

1.23 сурет - Индукциялық тигель пешінің сұлбасы 
 

Индукциялық тигель пеші (ДЖП), әйтпесе ядросыз индукциялық 
пеш деп аталады, әдетте цилиндр тәрізді, отқа төзімді материалдан жасалған 
және айнымалы ток көзіне қосылған индуктор қуысына орналастырылған. 
Металл қоспасы тигельге салынып, электромагниттік энергияны сіңіріп, 
ериді. Индукциялық қыздыру-электрмагниттік өрістегі денелерді 
қыздырылатын дене арқылы өтетін және электромагниттік индукция 
құбылысына байланысты қозатын электр тогының жылу әсеріне байланысты 
қыздыру. Бұл жағдайда қыздырылған өнімдегі ток индукцияланған немесе 
индукцияланған ток деп аталады.  

Индукциялық пеш (1.23 – сурет) - индукциялық қондырғының 
индукторды, жақтауды, қыздыруға немесе балқытуға арналған камераны, 
вакуумдық жүйені, пештің еңкею механизмдерін немесе жылытылатын 
бұйымдардың кеңістікте орын ауыстыруын және т. б. қамтитын бөлігі.  

ИТП түрлері. ДЖП-ны беретін токтың өзгеру жиілігі бойынша: 
1) 66 ил 440 кГц жиілікте шам генераторларынан жұмыс істейтін 

ВНИИТВ конструкциясы ВЧИ типті жоғары жиілікті пештер; 
2) электр машиналы немесе тиристорлы конвертерлерден 0,5 - 10 кГц 

жиіліктегі ток алатын, БҒЗИ конструкциясы ИСТ типті орташа жиілікті 
пештер; 

3) электр желісінен тікелей немесе төмендететін трансформаторлар 
арқылы қоректенетін өнеркәсіптік жиіліктегі пештер. 
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Индуктордың электромагниттік жүйесінің ықшамдылығы ДЖП-ға тән 
металл, олардың негізінде индуктордың сыртында орналасуымен 
ерекшеленетін вакуумдық индукциялық пештердің (VIP) әртүрлі пішінді 
конструкцияларының дамуына әкелді (сурет. 1.24, а) немесе ішінде (сурет. 1.24. 
б-г) вакуумдық камера. Тигельден металды ағызу кішігірім пештің корпусын 
еңкейту арқылы төменгі тесік арқылы жүзеге асырылуы мүмкін (сурет.1.24, б) 
немесе үлкен вакуумдық камераның ішіндегі тигель (сурет. 1.24, в, г). ВИП 
үлгідегі ОТИ конструкциялары ВНИИЭТО пайдаланады әр түрлі тәсілдері, құю 
- металл қалып, арналған центрден тепкіш машинада, кристаллизатор немесе 
құю нысандары. 

1-тигель; 2-индуктор; 3-қаптама; 4-металл қалып (құю нысаны); 5-жүк камерасы; 6-
дозатор 

1.24 сурет - VIP сұлбалары 
 

Индукциялық тигель пешін футерлеу. Тигель пешінің төсемі «жаға» 
деп аталатын ағызу білігі бар балқытқыштан, табаннан, қақпақтан және жылу 
оқшаулау қабатынан тұрады. Балқыту пеші-бұл пештің ең маңызды 
тораптарының бірі, оның пайдалану сенімділігін айтарлықтай анықтайды. 
Сондықтан тигльге және пайдаланылатын футерлеу материалдарына 
мынадай талаптар қойылады: - отқа төзімді материалдар жоғары жылуға 
төзімділікке және отқа төзімділікке, сондай-ақ жұмыс температуралары 
кезінде балқытылған металлға және қожға қатысты химиялық төзімділікке ие 
болуы тиіс; - тигель материалы барлық температура диапазонында оқшаулау 
қасиеттерін сақтауы тиіс (яғни ең аз электр өткізгіштігі болуы тиіс). 
  (1600-1700°С) қара металдар үшін); тигель пайдалы әсер электр 
коэффициентінің жоғары мәнін алу үшін қабырғаның ең аз қалыңдығына ие 
болуы тиіс; - тигель жоғары температуралардың, үлкен металлостатикалық 
әсердің, пештің еңісі кезінде туындайтын айтарлықтай механикалық 
күштердің, шихтаны тиеу және Тұндыру және тигельді тазалау кезінде 
туындайтын соққы жүктемелерінің әсері жағдайында механикалық берік 
болуы тиіс; - тигель материалының қабырғадағы температура градиентінің 
жоғары мәні жағдайында тигельде сызаттардың пайда болуын болдырмау 
үшін 104 °с/м) және тигельдегі жылу кернеуін төмендету үшін; - пештің 
футеровкасы мен жылу оқшаулағышын құрастыру және дайындау 
технологиясы пештің бүкіл науқаны ішінде индукторға іргелес жатқан және 
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өтпелі жарықтардың пайда болуын және балқыманың индуктордың 
орамдарына енуін болдырмайтын піспеген (буферлік) сыртқы қабатты жүзеге 
асыру үшін жағдайларды қамтамасыз етуі тиіс. Қазіргі уақытта ИТП 
дайындау тәжірибесінде келесі әдістер қолданылады:  

- шаблон бойынша тікелей пешке салу; 
- қаптауды пештен тыс әдіспен жасау: тиглдер престелген, тапталған 

немесе қалыпталған;  
- фасонды отқа төзімді бұйымдардан футерлеуді орындау;  
- кез келген әдіспен дайындалған футерлеуге түйіспелі жұмыс 

қабаттарын торкреттеу немесе плазмалық тозаңдату жолымен футерлеуді 
қабаттап пісіру. 

ДЖП үшін қышқыл, негізгі және бейтарап төсеніш қолданылады, 
олардың құрамы өте алуан түрлі. Қышқыл төсеме кремнийлі отқа төзімді 
материалдардан (кварц құмы, кварцит, ұнтақталған динас кірпіші) кремнийлі 
тотықтан кем емес  
93-98%, сульфит-целлюлоза сығындысы байланыстырушы (қатайтатын) 
материал ретінде қолданылады.  
      Мұндай футерлеу шыдайды 80 - 100 балқымалардың. Негізгі төсеу 
магнезитті отқа төзімді заттардан алдын-ала тегістелген немесе балқытылған 
күйде жасалады, яғни.ең үлкен көлемге ие. Жоғары температурада (1500 - 
1600°C) шөгуді азайту және орташа (1150 - 1400°C) біршама өсуді 
қамтамасыз ету үшін шөгу жарықтарының пайда болуына жол бермейді, 
мысалы, сақтау кені, кварц құмы немесе кварциттер сияқты 
минерализаторлар қолданылады. Байланыстырғыш ретінде сазды (магнезит 
массасының 3% дейін) сұйық әйнектің немесе сулы ерітіндісімен (12% дейін) 
ылғалдандыру арқылы қолданыңыз. Бейтарап төсем амфотерлі оксидтердің 
көп мөлшерімен сипатталады(Al2O3, ZnO2, Cr2O3).  Ол көптеген жағдайларда 
қышқыл немесе негізгіге қарағанда жоғары отқа төзімді сипаттамаларға ие 
және ыстыққа төзімді қорытпалар мен отқа төзімді металдарды ДЖП-да 
балқытуға мүмкіндік береді. Қазіргі уақытта бейтарап төсем 
магнезитохромит отқа төзімді, электрокорунд, цирконий диоксиді және 
цирконнан (ZrSiO4 цирконий ортосиликаты) жасалған. Сондай-ақ, кейбір 
баяу балқитын қосылыстардан (нитридтер, карбидтер, силицидтер, боридтер, 
сульфидтер) бейтарап құрамды тигельдерді дайындауға болады, олар 
вакуумда және қалпына келтіру немесе бейтарап ортада химиялық таза баяу 
балқитын металдардың аз мөлшерін балқыту үшін перспективалы болуы 
мүмкін. Мұндай қымбат төсеніш материалдарын қолдануды ақтайтын үлкен 
сыйымдылықтағы шұңқырларда балқыту әлі қолданылмаған. 

Жылу шығынын радиациямен азайтуға қызмет ететін пештің қақпағы 
құрылымдық болаттан жасалған және ішінен қапталған. Қақпақты ашу 
қолмен немесе тұтқалар жүйесінің көмегімен (шағын пештерде) немесе 
арнайы жетектің көмегімен (гидро немесе электромеханикалық) жүзеге 
асырылады. 
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Тигель орнатылатын негіз ретінде қызмет ететін пеш табаны әдетте 
шамот кірпіштерінен немесе блоктардан (үлкен пештер үшін) немесе бір-
біріне салынған асбест-цемент плиталарынан (шағын сыйымдылығы бар 
шағын пештер үшін) жасалады. 

Пештің индукторы. Индуктор-бұл электр тогын тудыратын 
электромагниттік өрісті құруға арналған пештің негізгі элементі. Негізгі 
мақсаттан басқа, ол сонымен қатар балқыту тигінен механикалық және жылу 
жүктемесін қабылдайтын және көбінесе пештің сенімділігін анықтайтын 
маңызды құрылымдық элемент ретінде қызмет етуі керек. ДЖП индукторы 
мыналарды қамтамасыз етуі тиіс: ең аз электр шығындары, салқындатқыш 
судың талап етілетін шығыны, қажетті механикалық беріктік пен жеткілікті 
қаттылық, бұрылыстардың сенімді электр оқшаулауы. Әдетте индуктор-бұл 
цилиндрлік бір қабатты катушка (соленоид), оның бұрылыстары толтыру 
қадамымен анықталатын тұрақты көлбеу бұрышы бар спираль (спиральды 
индуктор) немесе барлық бұрылыстары көлденең жазықтықта орналасқан 
катушка, ал көрші бұрылыстар арасындағы ауысулар қысқа көлбеу 
аймақтармен жүзеге асырылады - мұндай индуктор бұрылыс транспозициясы 
бар индуктор деп аталады. 

Артықшылығы-толтырудың қарапайымдылығы (барабанда, бұрылысты 
бұрылысқа қою), бірақ индуктор бұрылыстарының ұштық жазықтықтары 
көлденең емес, бұл индуктордың осьтік тартылуын қиындатады. 
Транспозициясы бар индукторды жасау қиынырақ, өйткені транспозицияны 
орындау үшін арнайы құрылғылар қажет, алайда индуктордың ұштары 
көлденең жазықтықта жатыр, бұл индуктордың бұрылыстарын соңғы 
плиталар, тарту сақиналары және т. б. көмегімен жеңілдетеді.  

Индуктордағы ең аз электр ысыраптарын қамтамасыз ету үшін 
мынадай шарттарды сақтау қажет: индуктордың материалы магнитті емес 
және меншікті кедергісі аз болуы тиіс; балқымаға қарайтын индукциялайтын 
орамның қалыңдығы кемінде 1,57∆болуы тиіс. Индуктордың электр 
оқшаулауы жоғары диэлектрлік беріктікке ие, шаң мен ылғалға төзімді, 
дірілге және жоғары температураға төтеп бере алады (≈200-300°С), жөндеуге 
қабілетті болуы керек.  

Индуктордың қаттылығы мен механикалық беріктігін қамтамасыз ету 
үшін оның бұрылыстарын бекітудің келесі әдістері қолданылады: 

 - әдетте жезден жасалған және индуктордың сыртқы жағына 
дәнекерленген немесе дәнекерленген шыбықтардың көмегімен;  

- жоғарғы және төменгі қысқыш сақиналардың немесе фланецтердің 
көмегімен индуктордың барлық бұрылыстары бойлық 
байланыстырғыштармен осьтік бағытта бірге тартылады, ал бұрылыстарды 
радиалды бекіту оқшаулағыш материалдан немесе магниттік сымдар 
пакеттерінен жасалған тік рельстермен жүзеге асырылады;  

- қажетті қаттылықты оны компаундқа құю арқылы да қамтамасыз 
етуге болады. 
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Индуктордың суды салқындату жүйесі индукторда жоғалған белсенді 
қуатты және балқытылған металдан жылу өткізгіштіктің жылу жоғалту 
қуатын тигельді төсеу арқылы шығаруға арналған.  

Индукциялық тигель пешінің қаңқасы. Пештің қаңқасы (корпусы) 
пештің барлық негізгі элементтерін бекітуге арналған құрылымдық негіз 
болып табылады. Сонымен қатар, оған екі негізгі талап қойылады: пештің 
бүкіл құрылымының максималды қаттылығын қамтамасыз ету және рамалық 
элементтердің минималды қуат сіңіруі, өйткені олар индуктордың 
шашырауының магнит өрісінде. Қазіргі уақытта тигель пештерінде раманың 
келесі негізгі сұлбалары қолданылады:  

1. Қабырғалары магниттік емес материалдан (мысалы, дюралюмин 
бұрышынан немесе магниттік емес болаттан) жасалған тікбұрышты 
параллелепипед тәрізді жақтау, ал беттері асбест-цемент парағымен 
жабылған. Мұндай рамалармен сыйымдылығы аз пештер (0,5 тоннадан аз) 
және зертханалық пештер жасалады. 

2. Металл жақтау, әдетте, цилиндр тәрізді, индукторға қол жеткізу үшін 
кесіктері («терезелері») бар қалың болат табақтан қатты орам түрінде немесе 
жоғарғы және төменгі тіректерге дәнекерленген тік металл тіректерден 
құралған «сарай торы» түрінде жасалады. Тіректер арасында индукторға қол 
жетімді. Мұндай рамалар негізінен орташа және үлкен сыйымдылықтағы 
пештерде қолданылады.  

Магниттік өткізгіштер және индукциялық тигель пешінің 
экрандары. Іс жүзінде пештің жақтауындағы ысырапты шашырау 
өрістерінен азайтудың үш әдісі қолданылады:  

1.Рамадағы токтың тұйық контурларын жоя отырып, раманың металл 
элементтерін индуктордан жеткілікті қашықтыққа алып тастау;  

2.Қалыңдығы 0,2; 0,35 немесе 0,5 мм табақ электр техникалық болаттан 
жасалған индуктор мен каркас арасында орнатылатын магнит өткізгіштердің 
пакеттерін қолдану; 

3. Магнитті экрандарды корпустың ішкі бетінде тікелей орналасқан 
салыстырмалы жұқа мыс немесе алюминий парақтары түрінде қолдану. 
Металл корпус индуктордың айналасында жабық контур 
құрайтындықтан,бұл жағдайда экрандарды қолдану сөзсіз. Әдетте, 
өнеркәсіптік пештерде магниттік экрандар қолданылады. 

Магнит өткізгіштер өздерінің негізгі мақсаттарынан басқа (раманың 
ішінде сыртқы магнит ағынын жүргізу) индуктор мен пештің қаттылығын 
қамтамасыз ететін құрылымдық элемент ретінде қызмет етеді. Бұл 
индуктордың бекітілуі мен радиалды байланысы пештің корпусына 
орнатылған арнайы қысым болттарымен индукторға басылған магнит 
сымдарының пакеттерімен жүзеге асырылатындығына байланысты қол 
жеткізіледі.  

Индукциялық тигель пешінің байланыс құрылғысы. Электр 
жабдықтарына: пеш, трансформаторлары бар өлшеу құралдарының 
жиынтығы, жоғары немесе жоғары жиілікті генератор, коммутациялық және 



70

  
 

қорғаныс жабдықтары, сыйымдылығын өзгертуге болатын конденсаторлық 
батарея кіреді. Жоғары және жоғары жиілік жағдайында электр жабдықтары 
мен өлшеу құралдарының жоғары жиілік аймағында арнайы жабдықты 
пайдалануға мүмкіндік беретін арнайы орындалуы болуы керек. 

Индукциялық тигель пешінің иілу механизмі. Пештің көлбеу 
механизмі металды төгуге арналған және кез-келген қылшық балқыту 
пешінің маңызды құрылыстарының бірі болып табылады. Металл ағысының 
ұзындығын азайту үшін және құю шөмішін пештің саусағының қозғалысына 
сәйкес жылжытпау үшін (мысалы, доғалы болат балқыту пештерін пайдалану 
кезінде), итарқа осін саусақтың жанына орналастырады. Сыйымдылығы аз 
(60 және 160 кг) пештерді еңкейту үшін шихтады тигельге салуға арналған 
пеш аралығының тельфері пайдаланылады. Пешті еңкейту үшін тельфер 
ілгегі пештің жақтауына бекітілген сырғамен бекітіледі. Тельфер барабаны 
айналған кезде ілгек пешті қажетті бұрышқа бұрады (шамамен 95 – 100°). 
Пештің гидравликалық иілу механизмінің негізгі бөлігі пештің екі жағына 
бір-бірден орнатылған бір жақты жұмыс істейтін цилиндрлер болып 
табылады. Пештің корпусымен, жұмыс сұйықтығының қысымымен (әдетте 
май) байланыстырылған цилиндр поршеньдері жоғары қарай жылжиды және 
пешті еңкейтеді. Цилиндрлер пештің еңкею үрдісінде цилиндрлерге 
плунжердің басымен сипатталған доғаға сәйкес бұрылуға мүмкіндік беретін 
ілмектерге орнатылады. Пеш өз салмағының әсерінен төмендейді, 
цилиндрлерде жұмыс сұйықтығының қысымы жеңілдейді. Бұл көлбеу 
механизмнің кемшілігі гидравликалық (жұмыс істейтін) цилиндрлерді орнату 
үшін пештің астына едәуір орын қажет деп саналуы керек, бұл кейбір 
жағдайларда оны қолдануды болдырмайды. 

Қойманы көтеру және бұру механизмі. Әдетте қарапайым рычагты 
немесе камералы көтеру механизмдері қолданылады, бұл қақпақты 1-2 см – 
ге оңай көтеруге мүмкіндік береді, содан кейін ол ілулі тұрған кронштейннің 
айналу жағына шығарылады. Қақпақты кішкене гидравликалық цилиндрмен 
көтеруге болады. Көбінесе вакуумдық индукциялық пештердің герметикалық 
қақпақтарын көтереді. 

 
      1.4 Зертханалық жұмыстар 
 

№ 1 зертханалық жұмыс [12] 
Тақырыбы: жұмыс сызбалары бойынша домна пешінің құрылысын 

зерттеу. 
Жұмыстың мақсаты: схема бойынша домна пешінің конструкциясын 

сипаттау. 
Жабдықтар мен материалдар: нұсқаулықтар, домна пешінің сұлбасы, 

анықтамалық әдебиеттер. 
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Теориялық мәліметтер: 

 
1.25 сурет - Домна пешінің конструкциясы 

 
      Жұмысты орындау тәртібі: 

1.Домна пешінің құрылымын сызыңыз және оның негізгі бөліктеріне 
қол қойыңыз. 

2. Бойынша қорытынды жасауға болады. 
3. Бақылау сұрақтарына жауап беріңіз. 
 
Есеп мазмұны: 
1. Жұмыстың атауы мен мақсаты. 
2. Құрал-жабдықтар мен материалдар. 
3. Жұмыстың негізгі бөлігі. 
4. Тұжырымдар. 
5. Бақылау сұрақтарына жауаптар. 
 
Бақылау сұрақтары: 
1.Домендік пеш дегеніміз не? 
2.Домна пешінің негізгі элементтерін тізімдеңіз. 
3.Домна пешінің жұмыс принципін сипаттаңыз. 
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4. Домна пешінің іргетасы, горн, себу аппараты, колошник, распар, 
табан не үшін арналған? 
 

№ 2 зертханалық жұмыс [12] 
Тәжірибелік сабақ: заманауи домна пешінің профилінің негізгі 

параметрлерін есептеу. 
Сабақтың мақсаты: берілген мәліметтер бойынша домна пешінің 

профилінің негізгі параметрлерін есептеңіз. 
Жабдықтар мен материалдар: анықтамалық әдебиеттер, әдістемелік 

ұсыныстар. 
Теориялық мәліметтер: 
Домна пешінің профилі - бұл пештің осі арқылы өтетін тік қимадағы 

жұмыс кеңістігінің құрылымы.  
 Пештің профилі сипатталады: 
- үш диаметрмен: горн диаметрі - dг; распара-D ; колошника-dк ; 
 Екі бұрыш: 
- иықтар қабырғаларының еңіс бұрышы-б3 және шахталар-бш ; 
- пайдалы биіктігі-Н0 , ол шойын ағынының деңгейінен үлкен конустың 

шетіне дейін төмендетілген күйде саналады; 
- профильдің барлық басқа элементтерінің биіктік өлшемдерімен 

(горна - һг, заплечиков – һз, распара – һр, шахты – һш, колошник - һк ). 
 
Домна пешінің профилін есептеу үшін бастапқы деректер: 
1. тәуліктік өнімділік 10600 т;  
2. т. а. ә. 0,44 м3 ·тәул / т; 
3. пештің толық биіктігі 32,86 М. 
Есептеу әдістемесі: 
т. а. ә. = V0 / Р (1.1) 
 
Пайдалы биіктік:  

 
Н0 = (V0·е2/KV)1/3 – h0                                                               (1.2) 

 
Будың диаметрі: 

 
 D = (V0 / KV H)1/2                                            (1.3) 

 
Кокстың меншікті және тәуліктік шығындары. Кокстың нақты шығыны 

439 кг/т шойынға тең, зарядты дайындаудың заманауи жағдайларына және 
жоғары температурамен біріктірілген үрлеу режиміне негізделген. Содан 
кейін кокстың күнделікті шығыны 

  
   𝐾𝐾 = 𝑘𝑘 ∗ 𝑃𝑃                                                               (1.4) 
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Горн алаңы. Тәулігіне кокс шығыны 4653,4 т бола отырып, кокстың 
жану қарқындылығының 26,4 т/м2-ге тең тиісті шамасын қоямыз. Содан 
кейін көлденең қимасы: 

    
        𝐹𝐹 = 𝐾𝐾

𝐼𝐼𝐼𝐼                                               (1.5) 
 

Көрік диаметрі:  
  

        DG = (4 * F / π) 1/2    (1.6) 
 
Колошник диаметрі: 
              

         𝑑𝑑𝑑𝑑 = 0.67 𝐷𝐷                                      (1.7) 
 
Ауа фурмаларының осі мен шойын ағын арасындағы қашықтық:  
 

         ℎф =  𝐷𝐷∗𝑉𝑉𝐼𝐼𝐹𝐹                                         (1.8) 
Жұмысты орындау тәртібі: 
1.Домна пешінің профилінің негізгі параметрлерін есептеу әдістемесін 

сипаттаңыз. 
2. Берілген мәліметтерге сәйкес домна пешінің профилінің негізгі 

параметрлерін есептеңіз. 
3. Бойынша қорытынды жасауға болады. 
4. Бақылау сұрақтарына жауап беріңіз. 
 
Бақылау сұрақтары: 
1.Домна пешінің профилі не деп аталады?  
2.Домна пешінің профиль сызбасын сызыңыз. 
3.Домендік балқытуды күшейту әдістерін сипаттаңыз. 
4.Домна пешін балқыту кезінде ресурстарды үнемдеу әдістерін 

сипаттаңыз. 
 

 
№ 3 Зертханалық жұмыс [12] 
 
Тақырыбы: домна цехының мысалын қолдана отырып, домна 

өндірісінің құрылымын зерттеңіз. 
Мақсаты: домна цехының құрылымын сипаттау. 
Жабдықтар мен материалдар: анықтамалық әдебиеттер, әдістемелік 

ұсыныстар. 
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Теориялық мәліметтер: 
Домна цехы көптеген өзара байланысты бөлімдерден, қоймалардан, 

пештерден тұратын құрылымдық цех. Олардың жұмысы темір кендерінен 
одан әрі пайдалануға жарамды шойын алуға бағытталған. Мұндай операция 
үшін құрылғы домна пеші болып табылады. Онда әр түрлі шойын 
балқытылуы мүмкін: қайта өңделген, содан кейін болатқа өңделеді, әр түрлі 
құймалар үшін қолданылатын құйма және арнайы (ферросилиций, 
ферромарганец және т.б.). 

 

 
 
1) домна пеші; 2) шойын ағын; 3) шойын тасығыштар; 4) газ 

бұрғыштар; 
5) құю ауласы; 6) ауа жылытқыштар; 7) түтін құбыры; 
8) ауа өткізгіштер; 9) басқару пункті;10) шаң тұтқыш; 
11) газ тазарту;12) скипті көтергіш; 13) бункерлік эстокада; 
14) газ құбырлары; 15) лифт; 16) агломерациялық фабрика. 

 
1.27 сурет - Домен цехының көрнекі бейнесі 

 
Шойынды балқыту үшін цехтың әр бірлігінің бір-бірімен тығыз 

байланысы қажет.  
Домна цехы бес негізгі блокқа бөлуге болатын белгілі бір бірліктерден 

(жабдықтардан) тұрады: 
1) пешке бастапқы материалдарды тасымалдауға және беруге қызмет 

ететін жүктеу блогы, сондай-ақ балқыту үшін қажетті материалдарды беру; 
2) бастапқы материалдар мен алынған шойынды сақтауға қызмет ететін 

сақтау блогы; 
3) бастапқы материалдар мен шикізатты түсіруге қызмет ететін түсіру 

блогы; 
4) негізгі балқыту процестері жүретін шойын балқытудың негізгі 

бөлігіне қызмет ететін пеш блогы; 
5) алынған шойынды құюға қызмет ететін құю блогы. 
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Таңдалған блоктардың сұлбасы объектінің негізгі блоктары болып 
табылады. Олар белгілі бір функцияларды орындайтын кейбір жабдықты 
қамтиды: 

Домна цехының кен ауласы Домна пешінің шикі материалдарын 
қабылдау, сақтау және орташаландыруға арналған. Домна пештері 
шаймаланған және офлюстелген шикізатпен жұмыс істейтіндіктен, кен 
ауласына келіп түсетін шикі материалдардың негізгі бөлігі ұсақ 
агломерациялық кенді, темір кендерінің концентраттарын және флюстерді 
білдіреді. 

 Бұл материалдар кен ауласынан шикізат өндіретін зауыттарға, содан 
кейін домна пештеріне түседі. Кесек кендердің, флюстердің және 
қоспалардың тек елеусіз бөлігі ғана домна пештеріне тікелей кен алаңынан 
түседі. 

 Шикізаттың жүк ағындарының өзгеруін және жаңа зауыттардың 
орналасуындағы өзгерістерді ескере отырып, шикізат қоймалары, әдетте, 
тегістеу зауыттарына жатады. 

 Кен ауласы домна пештерінің бойында орналасқан. Бір жағынан, ол 
бункерлік трестпен, ал екінші жағынан қабылдау траншеясымен шектелген. 
Кен ауласының сыйымдылығы, демек, шикізат қоры домна цехының 
өнімділігімен, шикізат көздерінің қашықтығымен, материалдарды 
металлургия зауытына жеткізу әдісімен, сондай-ақ материалдарды орташалау 
қажеттілігімен анықталады. 
 

Жұмысты орындау тәртібі: 
1.Домна пешінің құю алаңының құрылысы мен жұмыс принципін 

сипаттаңыз. 
2.Домна пешінің кен ауласының құрылысын сипаттаңыз. 
3.Бойынша қорытынды жасауға болады. 
4.Бақылау сұрақтарына жауап беріңіз. 
 
Бақылау сұрақтары: 
1.Домендік пеш дегеніміз не? Оның конструкциясын сипаттаңыз. 
2.Домна пешінің өнімдерін сипаттаңыз. 
3.Домна пешінің шикі материалдарын сипаттаңыз. 
 
 
№4 зертханалық жұмыс 
 
Тақырыбы: домна цехының жұмысы мен жабдықтарын зерттеу [12] 
 
Мақсаты: домна цехының құрылымын сипаттау. 
 
Жабдықтар мен материалдар: анықтамалық әдебиеттер, әдістемелік 

ұсыныстар. 
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          Теориялық мәліметтер: 
Домна цехы металлургиялық өндірістің бастапқы буыны болып 

табылады-оның мақсаты шойынды балқыту. 
Домна пешінде балқыту үрдісінде темір кенінен темірді қалпына 

келтіру үшін негізгі шойын алу болып табылады. Шойын балқытудың негізгі 
материалы-темір кені, кокс және әктас. Қазіргі уақытта шихтаны дайындау 
мәселесіне үлкен ықпал жасалуда. Негізгі шикізат екі компонентке түседі: 
офлюстелген агломерат және кокс. 

Домна пешінің негізгі қондырғысы-шахталық типтегі Домна пештері, 
онда екі ағын бір-бірімен кездесуге барады. Шихта материалдары толтыру 
аппараты арқылы жоғарыдан түседі, коксты (ыстық үрлеу) жағу үшін қажетті 
қыздырылған ауа фурмалар арқылы төменнен түседі. 
 
       Домна цехының тәуліктік өнімділігі: 

Домна цехының тәуліктік өнімділігі мына формула бойынша 
анықталады: 
 

𝑃𝑃п = Рдн1 + Рдн2 + ⋯Рдн𝑛𝑛                                                  (1.9) 
мұндағы РО-домна цехының тәуліктік өнімділігі; 
Рдн1; Рдн; Рдн n-әрбір домна пешінің өнімділігі, т; 
 
Әрбір домна пешінің өнімділігі мына формула бойынша анықталады: 
 

Рдн=𝑉𝑉𝑉𝑉
𝐾𝐾 𝑉𝑉

                                                (1.10) 

 
мұндағы Vn-пайдалы көлем; 
Kn-пештің пайдалы көлемін пайдалану коэффициенті; 
 

Рдн1 = Vn /Kn =3200/0,49 = 6530,6 т 
 

Рдн2 = Vn /Kn =3200/0,46=6956,5 т 
 
     Қож бойынша домна пешінің тәуліктік жүк айналымы 
      Жүк айналымы-уақыт бірлігіне (тәулігіне) тасымалданатын тонна 
жүктің мөлшері. 

1 тонна шойынға қождың шығуы 400 кг құрайды. Қож бойынша 
тәуліктік жүк айналымы мынадай формула бойынша анықталады:: 

 
𝑄𝑄𝑐𝑐ут=Рп+Кр                                           (1.11) 

 
мұндағыКр-қож бойынша шығыс коэффициенті (0,4); 
 

Qсут =13487,1*0,4 = 5394,9 т. 
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Қайта өңдеу құрылғысына жіберілетін қождың мөлшері мынадай 
формула бойынша есептеледі:: 

 
𝑄𝑄пу

м
= 𝑄𝑄сут∗К

100                                           (1.12) 
 
мұндағы, К-шығыс коэффициенті жүктің үйіндіге және қайта өңдеу 

құрылғыларына таралуын көрсетеді (Ко =40% - сопақ; ҚМУ = 60% - гран 
қондырғы); 

 
𝑄𝑄пу

м
= (5394,8*40) / 100 = 2157,92 т. 

 
𝑄𝑄пу

м
= (5394,8*60)/100 = 3236,88 т. 

 
Есептеу нәтижелері қожды жөнелту жөніндегі есеп кестесіне енгізіледі. 

 
1.3-кесте-қожды жөнелту жөніндегі есеп кестесі 

Жүк түрі Қайда Қайдан К% Qсут Qм
 пу 

Қож Үйінді Домна цехы 40 5394,8 2157,92 

Қож Гранулды 
құрылғы Домна цехы 60 5394,8 3236,88 

      
Қож бойынша домна цехының тәуліктік вагон айналымы. 
 
Вагон айналымы - белгілі бір уақыт аралығында тасымалданатын 

вагондар саны. 
Тәуліктік вагон айналымы мынадай формула бойынша айқындалады: 
 

𝑈𝑈пу=
𝑄𝑄пу
𝑔𝑔∗𝐾𝐾гр                                           (1.13) 

 
мұндағы Uпу-әрбір қайта өңдеу қондырғысында тәулігіне вагондар 

саны; 
 
Qпу-қайта өңдеу құрылғыларынан жіберілетін қож мөлшері; 
 
Q- шөміш сыйымдылығы; 
 
Qпу-қайта өңдеу құрылғыларына жіберілетін қож коэффициенті; 
 
Кгр-жүк көтергіштігін пайдалану коэффициенті. 
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Uпу = 2157,92/(30*0,88)=82 в. 
 
Uпу = 3236,88/(30*0,88)=122 в. 

 
Есептеу нәтижелерін 1.4-кестеге келтіреміз 
 
1.4-кесте-қожды жөнелту жөніндегі вагон айналымының есеп кестесі 

Жүк 
түрі Қайда Қайдан Qпу Вагон 

түрі q Кгр Uв 

Қож Үйінді Домна 
цехы 2157,92 Пв 30 0,88 82 

Қож Гранулятор 
орнату 

Домна 
цехы 3236,88 Пв 30 0,88 122 

 
Жұмысты орындау тәртібі: 
1.Домна цехының күнделікті өнімділігін есептеу әдістемесін 

сипаттаңыз. 
2. Қож бойынша домна пешінің тәуліктік жүк айналымын есептеу 

әдістемесін сипаттаңыз. 
3. Қожға арналған домна цехының күнделікті вагон айналымын есептеу 

әдістемесін сипаттаңыз. 
4. Бойынша қорытынды жасауға болады. 
5. Бақылау сұрақтарына жауап беріңіз. 
 
Бақылау сұрақтары: 
1.Домна пешінің құю алаңы деп нені атайды? Негізгі жабдықты 

тізімдеңіз. 
2.Шойын машинасының конструкциясын сипаттаңыз, олар қандай 

мақсатта қолданылады. 
3. Қож машинасының конструкциясын олар қандай мақсатта 

қолданылатынын сипаттаңыз. 
 
       1.5 Металлургиялық жабдықтарды жөндеуді ұйымдастыру, 
бақылау. 
 

 Техникалық қызмет көрсету жұмыстарын жүргізу [11]. 
      Жабдықтардың жекелеген түрлеріне техникалық қызмет көрсетудің 
құрамын, кезеңділігін және ұзақтығын кәсіпорын бөлімшесінің басшылығы 
белгілейді, бас механиктің қызметімен келісіледі және оны бас инженер 
немесе ол уәкілеттік берген тұлға бекітеді.  
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Техникалық қызмет көрсету техникалық пайдалану ережелеріне, 
нормативтік актілерге, пайдалану құжаттамасына, кәсіпорынның жергілікті 
актілеріне, айлық (жылдық) кестелерге сәйкес жүргізіледі. Бір үлгідегі 
жабдық топтары, сондай-ақ үлгілік тораптар мен механизмдер (конвейерлік 
шаруашылық, гидравликалық тораптар және т.б.) үшін жалпы 
нұсқаулықтарды (нұсқаулықтарды) әзірлеуге жол беріледі. Нұсқаулықтарда 
(нұсқаулықтарда) техникалық қызмет көрсету жөніндегі жұмыстардың 
тізбесі мен кезеңділігі келтіріледі.  

Тиісті жабдықты техникалық пайдалану қағидаларында көзделген 
жағдайларда, сондай-ақ күрделі объектілер үшін техникалық қызмет көрсету 
кәсіпорын әзірлейтін техникалық қызмет көрсету карталарына сәйкес 
жүргізілуі мүмкін. 

Техникалық қызмет көрсету картасы мыналарды қамтуы мүмкін: 
- майлау ерекшеліктері мен карталары бар қызмет көрсетілетін 

механизмдердің кинематикалық схемалары; 
- тораптар мен бөлшектердің тозу нормалары; 
- техникалық қызмет көрсету бойынша ауысым сайынғы міндетті 

жұмыстардың тізбесі, сондай-ақ мерзімді техникалық қызмет көрсету кезінде 
орындалатын міндетті жұмыстардың тізбесі; 

- техникалық қызмет көрсету бойынша жұмыстарды орындау үшін 
қажетті құралдар мен айлабұйымдардың тізбесі; 

- техникалық пайдалану ережелеріне сәйкес келетін басқа да деректер. 
Пайдаланушы, кезекші және жөндеу персоналы ауысым ішінде: 
- бекітілген учаскелерде жабдықты техникалық тексеруді жүргізу; 
- жабдықтардың жұмысына жүйелі бақылау жүргізу (көзбен шолып 

қарау жүргізу, бақылау-өлшеу аспаптарының көрсеткіштерін алу, 
тораптардың қызу дәрежесін және оларға майлау материалдарының түсу 
жеткіліктілігін, футеровканың жай-күйін және т. б. бақылау), ауысымдарды 
қабылдау және тапсыру журналында тұрақты жазбалар жасау; 

- пайдалану құжаттамасында көрсетілген кезеңділікпен жабдықтың 
техникалық жай-күйін диагностикалауды жүргізу; 

- қажет болған жағдайда жабдықтың тез тозатын бөліктерін 
ауыстыруды жүргізу; 

- жабдықтың жұмысындағы ұсақ ақаулықтарды жою, олардың істен 
шығуын болдырмау, майлау материалдарының, будың, газдың, шикізаттың, 
материалдардың, қайта өңдеу өнімдерінің жоғалуын, атмосфераға зиянды 
заттардың шығарылуын болдырмау мақсатында бөлшектер мен тораптарға 
тексеру жүргізу, бұл үшін ауысымаралық аялдамаларды, ауысымішілік 
технологиялық үзілістерді пайдалана отырып, ал қажет болған жағдайда, бұл 
үшін жабдықты оны тоқтатудың қолданыстағы қағидаларына сәйкес арнайы 
тоқтата тұру; 

- белгіленген режимде белгілі бір сортты майлау материалдарымен 
жабдықтардың тораптарын майлау құрылғыларын, механизмдерін, 
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жүйелерін реттеуді жүргізу және оларды қалың және сұйық майлаудың 
орталықтандырылған жүйелерімен беруді қамтамасыз ету; 

– бекіткіштердің әлсіреуі агрегаттың ақаулық тоқтауына әкелуі мүмкін 
контргруздардың, мойынтіректердің қақпақтарының, редукторлардың, 
механизмдер корпустарының, иінтіректердің, белдіктердің, шынжырлардың, 
тісті және фрикционды дөңгелектердің, ашық берілістердің басқа 
элементтерінің және машиналардың басқа бөлшектері мен тораптарының 
бекітілуін тексеру; қажет болған жағдайда-бекіту бұйымдарын ауыстыру 
және машиналардың бөлшектері мен тораптарының (бұрандалық, кілттік, 
шпильдік, бұрамалы, тойтармалы, Желімді, дәнекерленген, дәнекерленген, 
бұрандалардағы, шегелердегі және т. б.) қосылыстарын күшейту.); 

- механизмдерді салқындату және майлау үшін хладагенттер мен 
майдың үздіксіз түсуін қадағалау, су және басқа да хладагенттердің, 
сығылған ауаның және майлаудың магистральдары бөлшектері мен 
тораптарының жарамдылығын тексеру; 

- тісті муфталардан, редукторлардан, картерлерден және басқа 
ыдыстардан майлаудың ағып кетпеуін тексеру, машина тораптарының қызу 
дәрежесін, картерлік жүйе ванналарында майлаудың болуын, 
редукторлардағы, тісті берілістердегі және мойынтіректердегі шудың 
сипатын тексеру, анықталған ақауларды жою бойынша шаралар қабылдау; 

- болат арқандарды қарау, шынжырлардың, тасымалдаушы 
таспалардың керілуін тексеру және реттеу және қажет болған жағдайда 
таспаларды желімдеу, шегелеу немесе ауыстыру, шынжырларды қосу немесе 
ауыстыру; 

- қоршаулардың бар болуын, жарамдылығын және бекітілуін қадағалау, 
қажет болған жағдайда оларды қалпына келтіру бойынша жұмыстар жүргізу. 

Бөлімшелердің жөндеу персоналы техникалық қарап-тексеруді жүргізу 
кезінде пайдалану және кезекші персоналмен бірлесіп: 

- бекітілген кестеге және кәсіпорынның жергілікті актілеріне сәйкес 
өзіне бекітілген жабдықтарды профилактикалық техникалық байқауды 
жүзеге асыру;; 

- реттеу және реттеу жұмыстарын жүргізу, машиналар мен 
механизмдерді сынауға қатысу, қорғаныс блоктарының жарамдылығын 
тексеру; 

- тексеру кезінде анықталған жабдықтың қалыпты жұмысын бұзатын 
немесе оны тоқтатуға қабілетті ақаулар мен ақауларды жою. 

Бөлімше жабдықтарының жай-күйін ауысым ішінде пайдаланушы және 
кезекші персонал ауысымды қабылдау және тапсыру журналдарында, 
сондай-ақ жүк көтергіш машиналардың краншыларының (машинистерінің) 
вахталық журналдарында тіркеуі тиіс [11]. 

Бұл журналдарда жазылуы керек: 
- бекітілген кестеге сәйкес бекітілген жабдықты тексеру нәтижелері; 

ауысым ішіндегі жабдықтың жай-күйі, оның жұмыс қабілеттілігін немесе 
еңбек жағдайларының қауіпсіздігін бұзатын ақаулар мен ақаулықтар; 
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- ақаулар мен ақауларды жою үшін жүргізілген іс-шаралар; 
- жабдықты техникалық пайдалану ережелерін және өндіріс 

технологиясы үрдісін бұзу жағдайлары. 
Журналдардың деректері тек осы ауысымда ғана емес, сондай-ақ 

жабдықты жоспарлы техникалық қызмет көрсетуге немесе жөндеуге жақын 
арада тоқтатқан кезде ақаулықтарды жою бойынша жұмыстардың тізбесі мен 
көлемін анықтау үшін пайдаланылады. 

Жабдықтың әрбір бірлігіне жөндеу бөлімшесінің басшысы агрегаттық 
журналды жүйелі түрде жүргізуге міндетті. Агрегаттық журнал осы 
жабдықтың паспортына қоса беріледі. Агрегаттық журналды жүргізу 
қажеттілігі туралы шешімді кәсіпорынның жөндеу қызметінің басшысы 
қабылдайды. 

Ауысымды қабылдау-тапсыру кезінде жабдықты тексеруге: кезекші 
слесарьлар, майлаушылар (бекітілген учаскеде) және оларға бекітілген 
жабдықтағы пайдаланушы персонал міндетті. 

Пайдаланушы, кезекші және жөндеу персоналы ауысымды тапсыру 
алдында, техникалық қарап-тексеру кезінде, профилактикалық іс-шаралар 
үрдісінде жабдықты тазалауды және жұмыс орындарын жинауды жүргізуге 
міндетті. 

Жабдықты техникалық қарау, тексеру және куәландыру. 
Жабдықты техникалық қарап-тексеру, қарап-тексеру және куәландыру 

оның жай-күйін байқау мақсатында, істен шығуға немесе ақаулық істен 
шығуға әкеп соғуы мүмкін ақауларды анықтау және жабдықты техникалық 
жөндеу және оған қызмет көрсету жөніндегі жұмыстарды жүргізуді 
жоспарлау үшін жүргізіледі. 

Техникалық қарап-тексеру, зерттеп-қарау және куәландыру жөніндегі 
жұмыстардың кезеңділігі мен құрамы жабдыққа техникалық қызмет көрсету 
мен жөндеуді регламенттейтін нормативтік құжаттармен және пайдалану 
құжаттамасымен белгіленеді. 

Егер көрсетілген құжаттарда қарап-тексеру мен зерттеп-қарауды 
жүргізу жөніндегі жұмыстардың кезеңділігі мен құрамы көзделмеген 
жағдайда, оларды тиісті бөлімшелер әзірлейді және кәсіпорынның бас 
механигі бекітеді. 

Пайдаланылуы еңбекті қорғау жөніндегі нормативтік-құқықтық 
актілермен регламенттелетін жабдықты тексеру және қарап тексеру осы 
актілерде белгіленген тәртіппен жүргізіледі. 

Күнделікті техникалық қарап-тексеруді пайдаланушы және кезекші 
персонал ауысым ішінде және ауысымды қабылдау-тапсыру кезінде олардың 
жұмыс нұсқаулықтары шегінде жүргізеді. 

Ауысымды қабылдау-тапсыру кезінде күнделікті техникалық тексеру 
кезінде қажет [11]: 

- алдыңғы ауысым кезінде ақаулар мен ақаулар табылған бөлшектер 
мен тораптарды, механизмдерді тексеру; 
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- тораптар мен бөлшектердің бекітілу сенімділігін тексеру, олардың 
әлсіреуі әрі қарай жұмыс істеу кезінде істен шығуға немесе жабдықтың 
тоқтап қалуына әкелуі мүмкін; 

- майлау құрылғыларының жарамдылығын және олардың 
герметикалығын тексеру; 

- сорғы жабдығының, технологиялық құбырлардың және т. б. 
тығыздағыштарының герметикалығын тексеру.; 

- шу мен діріл сипаты бойынша жабдықтың техникалық жай-күйін 
бақылау; 

- қорғаныс қоршауларының жарамдылығын тексеру; 
- қажет болған жағдайда жабдықтың жұмысын тексеру барысында 

анықталған ақаулықтар мен ақауларды жою; 
- құралдар мен құрылғылардың, қосалқы бөлшектердің болуын 

тексеру; 
- жабдықтың және жұмыс орнының тазалығын тексеру. 
Мерзімді техникалық тексерулер [11] сәйкес жүргізіледі: 
- бөлімшелердің лауазымды тұлғаларының жабдықтарды техникалық 

тексеру кестелерімен; осы кестелерді бөлімшелердің механиктері жасайды, 
бөлімшелердің бастықтарымен келісіледі және кәсіпорынның бас механигі 
бекітеді; 

- кәсіпорынның лауазымды тұлғаларының жабдықты техникалық 
тексеру кестелерімен; осы кестелерді бас механик бөлімі жасайды және бас 
инженер бекітеді. 

Техникалық қарап-тексеру кестелері кәсіпорында белгіленген 
тәртіппен қажеттілігіне қарай қайта қаралады және бекітіледі. 

Мерзімді техникалық қарап-тексеру барысында: 
- ақаулар анықталды; 
- машиналардың неғұрлым жауапты бөлшектері мен тораптарының 

техникалық жай-күйі айқындалады және алдағы техникалық қызмет көрсету 
мен жоспарлы жөндеу көлемі нақтыланады. 

Кезеңдік техникалық қарап-тексеру нәтижелері және жабдықтың жай-
күйіндегі барлық өзгерістер агрегаттық журналдарда көрсетіледі. 

Ауысым ішіндегі жабдықтың жай-күйін пайдаланушы және кезекші 
персонал ауысымды қабылдау және тапсыру журналдарында белгілейді. 

Көрсетілген журналдарды толтырудың уақтылығы мен толықтығын 
бақылауды бөлімшенің механигі жүзеге асырады. 

Техникалық зерттеп-қарауды және куәландыруды құрамы 
кәсіпорынның жергілікті актісімен айқындалатын комиссия 
мамандандырылған ұйымдардың өкілдерімен жүргізеді. 

Кәсіпорынның қалауы бойынша осы комиссия мерзімді техникалық 
байқауларды да жүргізуі мүмкін. 

Егер жабдықты мерзімді техникалық тексеру (тексеру, куәландыру) 
кезінде ақаулар анықталса, олар туралы мәліметтер технологиялық қызмет 
көрсету және жөндеу бойынша жұмыстарды жүргізу кестелеріне одан әрі 
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енгізу үшін агрегаттық журналда және техникалық тексеру (тексеру) 
актісінде көрсетіледі. Бұл ретте агрегаттық журналда акт туралы оның нөмірі 
мен жасалған күні көрсетіле отырып тиісті жазба жасалады. 

Жөндеу жүргізуді ұйымдастыру [11]. 
Жөндеу жұмыстары жылдық жоспарлар мен айлық кестелер негізінде 

жүзеге асырылады.  
Кәсіпорын белгілеген мерзімде жөндеу басталар алдында бекітілген 

тапсырыстар, ақаулар кестелері және басқа да қажетті құжаттама 
жұмыстарды орындау үшін – жұмыстарды орындаушыға және (немесе) 
жөндеу бастығына; жұмыстардың орындалуын бақылау үшін-тапсырыс 
беруші бөлімшеге беріледі. 

Тапсырыс беруші бөлімшенің басшысы жабдықты жоспарлы жөндеуге 
ағымдағы айға бекітілген жөндеу кестесіне қатаң сәйкестікте тоқтатуға 
міндетті. 

Жөндеу жұмыстары басталғанға дейін тапсырыс беруші бөлімше 
жөндеуге жататын жабдықты желілер мен коммуникациялардан ажыратуды 
қамтамасыз етуге, оны технологиялық және өндірістік қалдықтардан 
тазартуға, сондай-ақ жөндеу аумағы мен оған іргелес бөлімшенің өндірістік 
алаңдарын бөгде заттардан босатуға міндетті. 

Жабдықты жөндеуге тоқтату алдында жөндеуді орындаушы және 
(немесе) жөндеу бастығы тапсырыс берушімен бірлесіп объектінің жөндеуге 
дайындығын, жөндеу құжаттамасында көзделген қосалқы бөлшектердің, 
материалдардың, механикаландыру құралдарының және т.б. тікелей жөндеу 
алаңдарында болуын тексереді. 

Жөндеуге толық дайын болмаған жағдайда жұмыстардың бір бөлігі 
толық дайындық аяқталғанға дейін (ағымдағы ай ішінде) ауыстырылуы 
немесе егер жөндеу басқа айға ауыстырылса, айлық кестеден алынып 
тасталуы мүмкін. 

Жөндеуді ауыстыру актімен ресімделеді және бекітіледі [11]: 
- егер ауыстыру ағымдағы ай шегінде жүзеге асырылса - кәсіпорынның бас 
механигі; 
- егер ауыстыру келесі айға жасалса – кәсіпорынның бас инженері. 

Акт кәсіпорын дербес әзірлейтін нысан бойынша жасалады. 
Қажет болған жағдайда, КР күрделі жөндеудің уақытылы жүргізілуін 

қамтамасыз ету үшін кәсіпорын дайындық жұмыстарының кестесін жасай 
алады. 

Бөлімше бастығы жөндеу жұмыстарын орындау үшін жабдықтарды 
пайдаланудан уақтылы шығаруға дербес жауапты болады. 

Жөндеу жұмыстарын бастауға жөндеуге дайындық және жөнделетін 
объектіні тиісті құжаттамамен, қажетті материалдармен, жинақтаушы 
бұйымдармен және қосалқы бөлшектермен қамтамасыз ету жөніндегі 
жұмыстар толық көлемде орындалған жағдайда ғана жол беріледі. 

Жабдықты жөндеуге беру актімен ресімделеді. 
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Бөлімшенің жөндеу персоналының күшімен жөндеуді орындау кезінде 
жабдықты жөндеуге тапсыру актісі жасалмайды. Бұл ретте агрегаттық 
журналда тиісті жазба жасалады. 

Қауіптілігі жоғары жағдайларда жөндеу жұмыстарын орындау кезінде 
жөндеу жұмыстарын орындауға рұқсат наряд-рұқсатпен ресімделеді. 

Жұмыстарды жүргізу еңбекті қорғау жөніндегі нормативтік актілерде 
белгіленген нысан бойынша және тәртіппен әзірленетін» газға қауіпті 
(қауіпті) жұмыстарды ұйымдастыру және жүргізу жоспарына « сәйкес жүзеге 
асырылады. 

Жабдықты жөндеуге беру және оны жөндеуден қабылдау биркалық 
жүйеге және рұқсат беру жүйесіне сәйкес жүргізілуі тиіс. 

Жөндеу жүргізу кезінде жұмыс сапасын бақылауды жөндеу бастығы, 
бөлімше механигі, жөндеу жүргізілетін бөлімше слесарінің шеберлері мен 
бригадирлері жүзеге асырады. 

Жөндеу бөлімшелері мен мердігер ұйымдар орындайтын жұмыстардың 
сапасы үшін жөндеу бөлімшелерінің бастықтары мен мердігер ұйымдардың 
басшылары жауапты болады. 

Жабдықты техникалық жөндеуден қабылдауды тапсырыс беруші 
бөлімшенің персоналы жүзеге асырады. Қажетті сынақтар жүргізілгеннен 
кейін, егер жөндеуге тапсыру тапсыру актісімен ресімделсе, жабдықты 
техникалық жөндеуден қабылдау актісі жасалады, оны кәсіпорынның бас 
механигі бекітеді. 

Егер жабдықты техникалық жөндеуден қабылдау актісі жасалмаса, 
тиісті жазбалар агрегаттық журналда және жөндеу жүргізуге тапсырыста 
жасалады [11]. 

Өндірістік бөлімшенің күшімен техникалық жөндеу жүргізу кезінде 
(мамандандырылған жөндеу бөлімшелерін немесе мердігерлік ұйымдарды 
тартпай) жабдықты жөндеуден қабылдап алу актісі жасалмайды, ал бөлімше 
механигінің қолы қойылған жабдықты пайдалануға рұқсат беру туралы тиісті 
жазба агрегаттық журналда және механикалық қызметтің кезекші персоналы 
бригадирлерінің ауысымды қабылдап алу және тапсыру журналында 
жасалады. 

Өндірістік бөлімшенің күшімен орындалатын жөндеу жұмыстарын 
құжаттамалық ресімдеудің егжей-тегжейлі тәртібін кәсіпорын белгілейді. 

Жабдықты күрделі жөндеуден қабылдауды кәсіпорында құрылатын 
комиссия жүзеге асырады және қажетті сынақтар жүргізілгеннен кейін 
актімен ресімделеді. 

Актіні кәсіпорынның бас инженері бекітеді [11]. 
Қабылдау үрдісінде комиссия жабдықты тексеруді жүргізеді, 

ведомосте белгіленген жұмыс көлемінің орындалуын тексереді, жойылмаған 
ақауларды анықтайды, қаптамалар мен қоршаулардың орнатылуын тексереді 
және жабдықты алдымен босқа, содан кейін жүктемемен сынақтық 
пайдалануға қосуға рұқсат береді. Қабылдау комиссиясының мүшелері қажет 
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болған жағдайда ақауларды анықтау үшін жабдықты ішінара бөлшектеуді 
талап етуге құқылы. Анықталған ақауларды жөндеу орындаушысы жояды. 

Пайдаланылуы еңбекті қорғау жөніндегі нормативтік актілермен 
регламенттелетін жабдықты жөндеуден кейін қабылдау осы нормативтік 
актілерде белгіленген қағидаларға сәйкес жүзеге асырылады. 

Егер мердігер ұйыммен жасалған шартта өзгеше көзделмесе, 
пайдаланушы персонал техникалық пайдалану ережелері мен өндірістік 
нұсқаулықтарды сақтаған жағдайда, жөнделген жабдықтың жүктемемен 
жұмыс істеуінің 72 сағаты ішінде анықталған жөндеудегі ақаулар мен 
ақауларды жедел жоюға міндетті [11]. 

Жөндеуді орындау сапасын бағалау актіде (тапсырыста) тіркеледі. 
Жөндеуді ұйымдастыру және басқару үшін кәсіпорында жөндеу 

бастығы, ал қажет болған жағдайда жөндеуді басқару аппараты (жөндеу 
штабы) тағайындалуы мүмкін. 

Жөндеуді басқару аппаратының құрамына жөндеу бастығының 
орынбасарлары, жөндеу жұмыстарының басшылары, жөндеу жұмыстарының 
диспетчері және басқа да тұлғалар кіреді. 

Жөндеу бастығы және жөндеуді басқару аппараты тағайындалады: 
- тізбесін кәсіпорын белгілейтін жабдықты жөндеу кезінде кәсіпорын 

басшысының бұйрығымен; 
- басқа жабдықтарды жөндеу кезінде-бөлімше бастығының өкімімен. 
Жөндеу бастықтары немесе басшылары болып осы кәсіпорында 

жөндеу жұмыстарын ұйымдастыру және жүргізу тәжірибесі бар кәсіпорын 
қызметкерлері тағайындалады. 

Кәсіпорын бойынша бұйрықпен тағайындалатын жөндеу бастығы 
кәсіпорынның бас инженеріне бағынады. 

Бөлімше бастығының өкімімен тағайындалатын жөндеу бастығы, егер 
тиісті өкімде өзгеше көрсетілмесе, бөлімше бастығына бағынады. 

Жөндеу бастығының немесе жөндеу жұмыстары басшысының 
тағайындауы негізгі лауазымдық міндеттерін не өндірістік (жұмыс) 
нұсқаулықтарда көзделген міндеттерді орындаудан босатпайды. 

Жөндеу бастығы тағайындалғаннан кейін барлық дайындық 
жұмыстары, объектіні жөндеу және объектіні жөндеуден кейін тапсыру оның 
жалпы басшылығымен жүзеге асырылады. 

Жөндеу бастығына мердігер ұйымдардың, кәсіпорынның қызметтері 
мен бөлімшелерінің осы жөндеуді жүргізуге қатысатын басшы персоналы 
жедел бағынады. 
  Жабдық жұмысының тиімділігі құрастыру, дайындау және монтаждау 
кезеңінде салынған оның қасиеттеріне ғана емес, сондай-ақ техникалық 
қызмет көрсету және жөндеу сапасына да байланысты болады. 
Кәсіпорынның механикалық қызметінің басты міндеті-Еңбек және 
материалдық ресурстардың минималды шығындарымен жабдықтың тиімді 
апатсыз жұмысын қамтамасыз ету. Бұл міндеттің маңызды шарты Тқкж 
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(жабдықты технологиялық тексеру және жөндеу) жүйесін қолдану болып 
табылады. 

Жабдықты технологиялық тексеру және жөндеу жүйесі-бұл өзара 
байланысты құралдардың, техникалық қызмет көрсету және жөндеу 
құжаттамаларының, персоналдың, сондай-ақ агрегаттардың немесе олардың 
құрамдас бөліктерінің сапасын сақтау және қалпына келтіру үшін қажетті 
материалдық ресурстардың жиынтығы. 

Жабдықты жоспарлы алдын-ала жөндеу жүйесі шет елдерде 
қабылданған жөндеу технологияларынан ағымдағы және күрделі жөндеу 
арқылы жабдықтың жұмысын қолдауға бағытталған. Соңғысы бұрын негізгі 
қорларды, оның ішінде олардың белсенді бөлігін жаңартудың нормативтік 
коэффициенті үнемі орындалмауымен түсіндіріледі. Өнеркәсіпте көптеген 
амортизацияланған жабдықтар жинақталды, олар күрделі жөндеу арқылы 
қалпына келтірілді. Экономикалық реформалардың басталуына қарай 
өнеркәсіпте ауыстыруды талап ететін негізгі қорлардың белсенді бөлігінің 
25% - ға дейін жинақталды. Машиналардың жыл сайынғы амортизациясы 3,7 
- 5,1% және өткен ғасырдың 90-шы жылдары жарамсыз жабдықтарды 
ауыстыру толығымен тоқтатылған кезде 2000 жылға қарай толық 
амортизацияланған машиналар мен жабдықтардың 60% - дан астамы 
пайдалануда болды [11]. 

 Қызмет мерзімі үшін сатып алынған жабдықтың құны амортизацияны 
есептеу арқылы өтеледі. Амортизация - бұл жабдықтың құнын оның 
қатысуымен жасалған өнімдерге (орындалған жұмыстар, көрсетілген 
қызметтер) ауыстырудың және қарапайым көбею көзін құрудың 
экономикалық механизмі. Кәсіпорынның меншік құқығында болатын және 
ол табыс табу үшін пайдаланатын жабдық амортизацияланатын болып 
танылады.  

Жабдықты технологиялық тексеру және жөндеу жүйесінің негізгі 
негіздері [11]: 

1. Жөндеу, кезекші және пайдалану персоналы өзі жұмыс істейтін 
жабдықты техникалық пайдалану (ТПҚ) қағидаларын, сондай-ақ кәсіпорында 
қолданылатын өндірістік-лауазымдық нұсқаулықтарды (ПДЗ) білуге және 
сақтауға міндетті.  

2. Цехтардың барлық жабдықтары учаскелер бойынша бөлінеді және 
кәсіпорынның пайдалану, жөндеу және кезекші персоналының нақты 
тұлғаларына бекітіледі, ол өндірістік-лауазымдық нұсқаулықтарға сәйкес 
оның жай-күйі мен жарамдылығы үшін жауапты болады.  

3. Учаскелер бойынша бөлінген жабдық кестеге сәйкес техникалық 
пайдалану (ТПҚ) қағидаларына және өндірістік-лауазымдық нұсқаулықтарға 
(ӨЛН) сәйкес өндірістік цехтардың кезекші және пайдалану персоналының 
техникалық қызмет көрсетуіне жүйелі түрде жатады  

4. Жабдықты жоспарлы жөндеуге тоқтату бекітілген жоспарлы жөндеу 
кестесіне сәйкес, белгіленген жөндеу мерзімділігі мен ұзақтығына сәйкес 
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жүргізіледі. Жөндеу жұмыстары сапалы, жоспарланған көлемде, жөндеу 
жұмыстарын барынша механикаландырумен орындалады. 

5. Жабдықты жетілдіру бойынша оның жұмыс қабілеттілігін, 
сенімділігі мен ұзақ мерзімділігін арттыруға, тораптар мен бөлшектерді 
біріздендіру мен қалыпқа келтіруге бағытталған жұмыстар жүйелі түрде 
жүргізіледі. 

 6. Кәсіпорын қажетті қосалқы бөлшектермен, тораптармен, 
ауыстырмалы жабдықтармен, метиздермен, арқандармен және жабдықтарды 
жөндеуді орындау және жарамды күйде ұстау үшін қажетті басқа да 
материалдармен қамтамасыз етіледі. Осы мақсатта өндірістік база құру, 
қосалқы бөлшектерді сақтау және есепке алу тәртібі мен қағидаларын 
әзірлеу, өндірістік цехтар мен тұтастай кәсіпорынның майлау 
шаруашылығын ұйымдастыру көзделеді.  

7. Қажетті жабдықтармен және құралдармен жабдықталған, жұмыс 
күшімен жабдықталған, прогрессивті технологияларды енгізе отырып, 
жөндеу және жөндеу аралық техникалық қызмет көрсетуді дайындау және 
орындау үшін өндірістік база ұйымдастырылады. 

 8. Кәсіпорын техникалық құжаттаманың жүйелі жүргізілуін 
қамтамасыз етеді, жабдықтың жұмысына талдау жасайды, құрылымның 
жұмыс жағдайларына сәйкестігін анықтайды. 

 9. Жабдықтың жұмысы мен жай-күйін есепке алу, сондай-ақ оған 
техникалық қызмет көрсету мен жөндеу шығындарын есепке алу және талдау 
ұйымдастырылады.  

10. Инженерлік-техникалық қызметкерлердің (ИТҚ) күшімен 
жабдықтарды мерзімді тексеру жоспарланады және жүргізіледі.  

11. Жөндеу аралық кезеңде техникалық қызмет көрсету, жоспарлы 
жөндеулердің кезеңділігі мен ұзақтығы, жөндеу жұмыстарының еңбек 
сыйымдылығы, жөндеу кезінде материалдардың жұмсалуы, қосалқы 
бөлшектердің төмендетілмейтін деңгейін орнату және т. б. нормативтері 
әзірленеді және енгізіледі.  

12. Жөндеу қызметі қызметкерлерінің еңбегін ұйымдастыру, нормалау 
және ынталандыру жетілдірілуде.  

13. Жабдыққа техникалық қызмет көрсетумен және оны жөндеумен 
айналысатын Персонал еңбекті қорғау және өнеркәсіптік қауіпсіздік 
қағидаларын сақтауға міндетті. 

Жабдықты технологиялық тексеру және жөндеу жүйесінің талаптарын 
орындау [11]: 
- агрегаттарға, машиналар мен механизмдерге техникалық қызмет көрсету, 
жөндеу, пайдалану жөніндегі ережелер мен нормаларды орындау және 
олардың сақталуын бақылауды ұйымдастыру;  

- жабдықтың жұмысын және техникалық жай-күйін есепке алуды, 
сондай-ақ оған техникалық қызмет көрсету мен жөндеуге арналған 
шығындарды есепке алу мен талдауды ұйымдастыру;  
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- жөндеу қызметтері басшыларының және оларға бағынышты жөндеу 
персоналының күшімен жабдықтарды мерзімді тексеруді ұйымдастыру, 
жоспарлау және өткізу,  

- жөндеу аралық кезеңде агрегаттарға, машиналарға, механизмдерге 
техникалық қызмет көрсетуді қамтамасыз ету, уақытылы және сапалы 
орындалуын бақылау және есепке алу;  

- санаттауды ескере отырып, жөндеу персоналының және мердігерлік 
ұйымдардың күшімен жабдықтарды ағымдағы және күрделі жөндеуді 
ұйымдастыру, жоспарлау және жүргізу, оларды орындаудың уақтылығы мен 
сапасын бақылау және есепке алу;  

- жөндеу аралық кезеңдердің ұзақтығын, барлық жабдықтар үшін 
жөндеу жұмыстарының құрамы мен мазмұнын анықтай отырып, жөндеу 
жұмыстарын жүргізуге техникалық қызмет көрсету рәсімдерін оны 
санаттауды ескере отырып әзірлеу. 

Жабдықтарды жөндеу және техникалық байқаудан өткізудің негізгі 
міндеттері [11]: 

1) еңбекті қорғау және өнеркәсіптік қауіпсіздік жөніндегі нормативтік 
құжаттардың талаптарына сәйкес жабдыққа техникалық қызмет көрсету мен 
жөндеуді ұйымдастыру және орындау;  

2) жабдыққа техникалық қызмет көрсетуді, ағымдағы және күрделі 
жөндеуді дайындау және жүргізу үшін нормативтік құжаттарды уақтылы, 
сапалы әзірлеу және жұмысқа беру:  

3) техникалық диагностиканың заманауи құралдарын және 
нормативтік-техникалық құжаттарды пайдалана отырып, жабдықтың 
техникалық жай-күйін уақтылы және сапалы бақылау;  

4) нормативтік техникалық құжаттарды (ТҚК карталары, жабдықта 
жөндеу жұмыстарын жүргізуге арналған карталар) пайдалана отырып, 
бекітілген кестелерге сәйкес жабдықтарға уақтылы, сапалы техникалық 
қызмет көрсету және жөндеу жүргізу);  

5) жабдыққа техникалық қызмет көрсету және жөндеу жөніндегі 
жұмыстарды орындау кезінде жөндеу персоналының ТҚК карталары мен 
жабдықта жөндеу жұмыстарын жүргізуге арналған карталарда қамтылған 
жұмыстарды жүргізу қауіпсіздігі мен технологиясының талаптарын сақтауын 
бақылауды қамтиды. 

Техникалық қызмет көрсету [11]:  
- ауысым сайынғы техникалық қызмет көрсету;  
- жабдықтың дұрыс пайдаланылуы мен техникалық жай-күйін тәулік 

сайын тексеру;  
- жабдық белгілі бір сағат көлемінде жұмыс істегеннен кейін 

орындалатын мерзімді техникалық тексерулер (ТҚК). 
Металлургиялық кәсіпорындарда техникалық қызмет көрсету үрдісін 

ұйымдастыру үшін жабдыққа техникалық қызмет көрсету стандарттары 
жасалады және мәліметтер негізінде кесте, демалыс күндеріне түсетін 
операциялар, персоналдың жүктелуі, өлшемдер мен кезеңділікті ескере 
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отырып, жабдықтың әр бірлігіне техникалық қызмет көрсетуге ауысым 
сайын наряд-тапсырма беруге мүмкіндік беретін бағдарлама жасалды. 

Техникалық қызмет көрсету стандарттарын әзірлеу кезінде 
қолданылатын техникалық құжаттамалар [11]: 

1.Пайдалану жөніндегі нұсқаулық;  
2.Технологиялық жабдық операторларына арналған нұсқаулықтар;  
3.Жабдық паспорты;  
4.Майлау карталары; 
5.Сызбалар;  
6.Графикалық сызбалар;  
7.Цехтар мен учаскелер бойынша штаттық кесте; 
8.Цех бастықтарының қамқорлыққа алынған бригадаларға жабдықты 

бекіту туралы өкімдері;  
9.Қамқорлыққа алынған жабдыққа қызмет көрсету кестесі;  
10.Бөлімшенің үздіксіз жұмыс кестесі. 
Технологиялық учаскенің жабдықтарына техникалық қызмет көрсетуге 

ауысымдық наряд-тапсырма [11]:  
- жабдықтың жұмыс істеу деңгейін сипаттайтын жабдықты тексеру 

бойынша критерийлер тізбесі (нені қарау керек және қалай болу керек); 
- егер критерийлер қалыпты жағдайға сәйкес келмесе не істеу керек;  
- бекітілгеніне қарамастан, әр ауысымда жабдықта орындалуы қажет 

міндетті регламенттік жұмыстар;  
- басшының қосымша тапсырмасы бойынша жұмыстар. 
Техникалық қызмет көрсетудің негізгі құрамдастары [11]:  
  жабдықтардың профилактикалық тексерулері, аспаптық 

диагностикалау және өнеркәсіптік қауіпсіздіктің техникалық сараптамасы 
(ЭББ) арқылы механизмдердің, тораптардың және бөлшектердің техникалық 
жай-күйін бақылау);  

- тазалау, жуу, және ауыстыру сүзгілер;  
- жұмыс істеп тұрған тораптардың, подшипник тіректерінің, 

гидравлика және майлау жүйелеріндегі майдың қызу температурасын 
бақылау; 

- бақылау-өлшеу аспаптары жұмысының дұрыстығын тексеру, ақаулы 
аспаптарды ауыстыру;  

- шығыс ыдыстарындағы майлау-салқындату сұйықтықтарының, қалың 
және сұйық майлағыштардың, гидравликалық сұйықтықтардың деңгейін 
тексеру, деңгейлерді нормаға дейін толтыру; 

- тірек, базалық конструкциялардың жай-күйін тексеру; 
- құбырлар мен сыйымдылықтардың бұранда, ернемек, тығыздама 

қосылыстарын энергия тасығыштардың (жұмыс сұйықтықтары мен 
газдардың) ағуын анықтау үшін тексеру);  

- тазалық сыныбын зертханалық тексеру үшін сұйық жағармайлар мен 
гидравликалық сұйықтықтардың сынамаларын алу;  
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- сұйық жағармайлар мен гидравликалық сұйықтықтардың тазалық 
сыныбын зертханалық тексеру;  

- механизмдер мен пневмогидравликалық құрылғыларды реттеу, 
баптау; - механизмдер мен құрылғылардың бұрандалы қосылыстарын 
бекітуді керу;  

- электр қосылыстарын тексеру және тарту;  
- машиналар мен агрегаттарды техникалық куәландыру. 
Ауысымдық техникалық қызмет көрсету жабдықты ауысым бойынша 

міндетті, дұрыс ұйымдастырылған түрде беруді көздейді. Кәсіпорын 
әкімшілігі ауысымдарды қабылдау және тапсыру журналын жүргізу міндетті 
жабдықтардың тізімін анықтайды. Механикалық қызметтің пайдаланушы 
және кезекші персоналы ауысым ішіндегі цех жабдықтарының жай-күйі 
туралы ауысымды қабылдау-тапсыру журналдарына және орындалған 
жұмыстардың жедел журналға жазылуына жазба жасайды. Журналдарда 
тіркелу керек [11]:  

1.Бекітілген кестеге сәйкес бекітілген жабдықты тексеру нәтижелері.  
2.Ауысым ішіндегі жабдықтың жай-күйі, оның жұмыс қабілеттілігін 

немесе еңбек жағдайларының қауіпсіздігін бұзатын ақаулар мен ақаулықтар. 
3.Ақаулар мен ақаулықтарды жою үшін қабылданған шаралар.  
4.Ақауларға байланысты үзілістердің ұзақтығы.  
5.Жабдықты техникалық пайдалану ережелерін бұзу жағдайлары. 
Техникалық тексерулер жабдықтың техникалық жай-күйін тексеру, 

ақаулықтарды анықтау және жою, сондай-ақ алдағы жоспарлы жөндеу 
көлемін айқындау үшін жүргізіледі. Жабдықты техникалық қарап тексеруді 
пайдаланушы персонал кесте бойынша жөндеу персоналының қатысуымен, 
әдетте, жөндеу ауысымдары мен күндерінде, сондай-ақ технологиялық тұрып 
қалу кезеңдерінде орындайды. Үздіксіз жұмыс істейтін жабдықты 
техникалық қарап тексеруді орындау үшін арнайы уақыт көзделуі тиіс.  

 Техникалық байқау көлеміне [11]: 
- люктер мен қақпақтарды ашу, тораптар мен механизмдердің жай-күйін 
тексеру және тексеру, ұсақ жөндеу жұмыстарын орындау;  
- жақын арадағы жоспарлы жөндеу жұмыстарының көлемін анықтау және 
нақтылау; 
- негізгі тораптарды реттеу;  
- басқару пультінен берілген командаларды ауыстыру және орындау 
дұрыстығын тексеру;  
- шектегіштер мен тіректердің жарамдылығын тексеру кіреді. 

 Технологиялық учаскенің барлық жабдықтарын жөндеу цехының 
басшылары және технологиялық учаске басшылары өздерінің бекітілген 
кестелері бойынша қарап тексеруі тиіс. Жабдықты тексеру кестелерін тиісті 
құрылымдық бөлімшелердің басшылары бекітеді.  

Жабдықты тексеру нормативтері [11]:  
- Жабдық цехы бастығының орынбасары - айына 1 реттен кем емес; 
- Цех механигі - айына 2 реттен кем емес;  
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- Учаске механигі-  аптасына кемінде 1 рет.  
 Тексеру нәтижелері міндетті түрде негізгі технологиялық жабдыққа 

жүргізілуі тиіс агрегаттық журналға енгізіледі. 
 Агрегаттық журналдарда, ауысымдарды қабылдау-тапсыру 

журналдарында және жедел журналдарда көрсетілген жабдықтың 
анықталған ақаулары мен ақаулары туралы деректерді жөндеу цехтарының 
басшылары технологиялық учаске жабдығына техникалық қызмет көрсету 
және жөндеу технологиясы бойынша кезекті жұмыстарды жоспарлау үшін 
пайдалануы тиіс. 

 Жабдықтың қауіпсіздігі мен тазалығының, сондай-ақ жабдыққа іргелес 
аумақтар мен үй-жайлардың тазалығы мен тәртібінің жеткілікті деңгейін 
ұстап тұру үшін және қолданыстағы 6С жүйесіне сәйкес еңбекті қорғау, 
өнеркәсіптік, өрт және экологиялық қауіпсіздік, өндірістік санитария 
талаптарының бұзылуын анықтау мақсатында жұмыс орындарын, 
жабдықтарды және өндірістік үй-жайларды мерзімді комиссиялық аралау 
орындалады. 

6С жүйесі - қауіпсіздік техникасын ескере отырып, жұмыс кеңістігін 
ұйымдастыру және тәртіпті сақтау жүйесі [11]: 

1.сұрыптаңыз;  
2.тәртіпке келтіріңіз;  
3.жұмыс орныңызды таза ұстаңыз; 
4.қауіпсіз жұмыс кеңістігін жасаңыз;  
5.алғашқы 4 қадамды стандарттаңыз;  
6.алынған нәтижелерді жетілдіріңіз. 
Бақылаудың барлық түрлері кезінде жұмыс орындарында тексеріледі: 
- механикалық жабдықтың жағдайы.  
- нұсқаулықтардың, техникалық қызмет көрсету карталарының болуы 

және олардың талаптарын орындау.  
- ауысымдарды беру сапасы, ауысымдарды қабылдау-тапсыру 

журналдарын жүргізу. 
 Айналып өту нәтижелері хаттамамен ресімделеді. Хаттамаға 

қауіпсіздік талаптарынан барлық ауытқулар, сондай-ақ жою мерзімдері мен 
оларға жауапты адамдар енгізіледі. Кезекті комиссиялық аралау барысында 
алдыңғы хаттамаларда қамтылған жоюға жоспарланған іс-шаралардың 
орындалуы тексеріледі және тексеру нәтижесі бойынша олар орындалмаған 
жағдайда ұйымдастырушылық тұжырымдар жасалады. 

Жұмыс орындарын бақылау [11]: 
- ауысым сайын-кемінде екі жұмыс орны тексеріледі. 
- мерзімді-әр жұмыс орны айына кемінде үш рет тексерілуі керек. 
- таңдамалы-алдыңғы бақылаудың сапасын тексеруге бағытталған. 
 Ауысымды технологиялық персоналдың беруі 
- ауысым аяқталғаннан кейін басқару посттарының машинистері, 

операторлар пайдаланылатын жабдықтың жай – күйі, паспорттық 
сипаттамалардан, пайдалану режимдерінен ауытқулар және жұмыс кезінде 
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анықталған ақаулар туралы, оларды жою үшін қабылданған шаралар туралы 
деректерді қол қойғызып, ауысымды қабылдау-тапсыру журналына жазуға, 
сондай-ақ бұл туралы ауысымды қабылдайтын ауысымға хабарлауға 
міндетті; 

- ауысымды қабылдайтын ауысушы жұмыс басталғанға дейін өзі 
қабылдайтын жабдықты қарап шығуы, қауіпсіздік аспаптарының (шеткі, жол, 
авариялық ажыратқыштар, тежегіш, бұғаттау құрылғылары және т. б.) 
жұмысын тексеруі, одан кейін шеберге (бригадирге) ауысымның 
қабылданғанын және жабдықтың жарамды күйде екенін баяндауы тиіс;  

- ауысымды беру ауысымды қабылдайтын және тапсыратын 
адамдардың қолдарымен ауысымды қабылдау – тапсыру журналында 
расталады, одан кейін ауысым қабылданды (берілді) деп есептеледі. 

- ауысымды қабылдау кезінде анықталған және ауысымды тапсырушы 
журналда белгіленбеген ақауларды ауысымды қабылдаушы персонал 
тіркейді. Барлық анықталған ақаулар туралы ауысымды қабылдаушы 
ауысымды қабылдау-тапсыру журналына жазба жасауға, бұл туралы өзінің 
ауысым басшысына баяндауға міндетті;  

- жабдықтың жұмыс істеуі мүмкін емес немесе тыйым салынған 
ақаулар анықталған жағдайда оператор (машинист) жабдықтың жұмысын 
тоқтатуы, өз басшысын дереу хабардар етуі және жөндеу цехының 
персоналын шақыруы тиіс. Жабдықтың одан әрі жұмыс істеуіне ақаулық 
жойылғаннан кейін немесе ауысым қабылдау-тапсыру журналында 
жасалатын жөндеу цехының ауысым басшысының жазбаша рұқсатымен ғана 
рұқсат етіледі. 

 
 
1.6 Қара металдар металлургиясының әртүрлі бөлімшелерінде 

жұмыс істеу кезіндегі қауіпсіздік техникасы ережелері [7] 
 

  Қазақстан Республикасындағы еңбек қатынастары және еңбекті 
қорғау жөніндегі негізгі талаптар заңмен бекітілген және мынадай 
құжаттармен реттеледі: 

1. ҚР Конституциясы 
2. ҚР Еңбек кодексі 
3. «Еңбекті қорғау туралы» заң 
4. «Еңбек туралы» заң 
5. Еңбек қауіпсіздігі жүйесінің стандарттары (ЕҚСЖ) 
6. Құрылыс нормалары мен ережелері (ҚНжЕ) 
7. Жаһандық өндіріс стандарттары, OHSAS 18001, жұмыс 

стандарттары 
8. Қауіпсіздік ережелері 
9. ҚТ бойынша нұсқаулық 
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Технологиясы 
Қауіпсіздік техникасы ЖҰМЫС 

СТАНДАРТТАРЫ 

Сілтеме:  AM 
қауіпсіздік техникасы 
_________ 
Шығарылымы: 04.03.2008 
Нұсқасы: 0 
Қайта қарау:  

ТӘУЕКЕЛДЕРДІ БАҒАЛАУ 

Бақыланатын 
тарату Әзірлеген: Тексерген: Бекіткен: 

Аты:  AM Қауіпсіздік 
техникасы комитеті 

 

 
Қауіпсіздік техникасы бағдарламасының тиімді болуы үшін ол 

тәуекелдерді басқаруға бағытталуы керек, оған жұмысты жоспарлау және 
жобалау стратегиясы, жазатайым оқиғаларды тергеу және зиянды 
факторларды талдау / бақылау кіреді. Қауіпсіздік техникасы 
Бағдарламасының тағы бір маңызды құрамдас бөлігі болып табылатын 
басқару тәуекелдерді басқару тәсілін жасауға және барлық қызметкерлерді 
тартуға, үшіншісі тәуекелдерді басқару стратегиясына қатысуға негізгі 
жауапты болады. Төмендегі суретте бағдарламаның осы компоненттері мен 
олардың тиісті стратегиялары бір-бірімен қалай әрекеттесетіні туралы мысал 
келтірілген. 

Тәуекелді бағалауды негізгі стратегия ретінде қарастыруға болады; 
дегенмен, ол тәуекелдерді басқарудың басқа стратегияларының құрамдас 
бөлігі ретінде пайдалы. 
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Сурет 1.28-қауіпсіздік бағдарламасы 
 
Тәуекелдерді бағалау-бұл төмендегі суретте көрсетілгендей 

тәуекелдерді басқару тәсілінің бір ғана аспектісі.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.29 сурет - Тәуекелдерді басқару 

 
      Төменде тәуекелдерді басқарудың осы аспектілерінің әрқайсысына шолу 
жасалады, содан кейін зиянды факторларды / тәуекелдерді талдаудың 
бірқатар бағдарламаларында сәтті қолданылатын «тәуекелді қалай бағалау 
керек» әдісінің жеті (7) қадамының қысқаша сипаттамасы келтірілген. 

Зиянды 
факторларды 
анықтау және 
талдау 

Зиянды 
Факторды Жою 

Тәуекелдің 
Қолайлылығы 

 
Тәуекелді 
бағалау 

Тәуекел туралы 
хабарлама 

ТӘУЕКЕЛДЕРДІ БАСҚАРУ 

Байсалдылы
қ 

Тәуекелдер 
Матрицасы 

Басымдықтарды 
Анықтау 

Ықтималды
ғы 

ҚАУІПСІЗДІК ТЕХНИКАСЫ 
БАҒДАРЛАМАСЫ: 

СТРАТЕГИЯЛАРДЫҢ МЫСАЛДАРЫ 

Басқармасы 
- Күту (L) 
- Есеп 
- Белгілі бір күтулер 
(оның) 
- Деректермен алмасу 
- Проблемаларды жою 
- Сүйемелдеу 
- Өнімділікті бақылау 

Қызметкерлерді 
тарту 
- Меншік 
- Есеп 
- Деректермен алмасу 

Тәуекелдерді басқару 

- Жұмысты жоспарлау 
- Жазатайым оқиғаларды тергеу - Жұмыс жобасы 

- Тәуекелді / зиянды факторды бағалау 
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Зиянды факторларды анықтау және талдау 
Бірінші қадам-мемлекеттің, мінез-құлықтың немесе жағдайдың 

қауіпті екенін анықтау немесе тану. Зиянды факторларды тану қабілеті 
көбінесе дайындықты, білімді немесе тәжірибені қажет етеді. Мұндай 
жағдайды, мінез-құлықты немесе жағдайды одан әрі талдау деректердің 
кейбір түрлерін жинауды және/немесе оларды нормативтермен/ 
стандарттармен салыстыруды білдіруі мүмкін, сондықтан олар неге қауіпті 
деп саналады. 

Тәуекелді бағалау 
Кепілдендірілген іс-әрекеттер және/немесе олардың басымдылығы 

сияқты белгілі бір зиянды факторларды жоюға қатысты шешімдер зиянды 
факторларға қатысты тәуекелдерді бағалауға негізделуі тиіс. Тәуекелдерді 
бағалау зиянды факторларды ауырлық дәрежесі мен мүмкін болған кезде 
анықтауды қамтиды. 

Жобаны алдын-ала қарау сияқты кейбір жағдайларда зиянды 
факторлардың ауырлығы туралы ақпарат тәуекелдерді бағалау үшін қол 
жетімді болуы мүмкін. Зиянды факторлардың күрделілігінің санаттары 
экологиялық апаттың, жобаның сәйкессіздігінің, емшара құжаттамасының 
немесе дайындықтың жетіспеушілігінің, жүйелі іркілістің, персоналдың 
ақаулығының немесе қатесінің нәтижесі болуы мүмкін ең нашар (не нақты, 
не ықтимал) жағдайды сандық анықтауды қамтамасыз ету мақсатында 
айқындалған.  

Ауырлық критерийлері келесідей: 
- апатты: еңбекке қайта оралуға кедергі келтіруі мүмкін тұрақты 

еңбекке жарамсыздықтың себебі болған өлім, ауру немесе жарақат (бұған 
бірнеше адамға келтірілген ауыр жарақаттар да кіреді) (өлім); 

- ауыр: ауыр жарақат немесе ауру. Бұрынғы жұмысқа қайта оралуға 
кедергі келтіруі мүмкін, бірақ белгілі бір кезеңде жұмысқа оралуға мүмкіндік 
беруі мүмкін (ТҰРАҚТЫ МҮГЕДЕКТІК); 

- орташа: алғашқы медициналық көмек көрсетуден гөрі көп емдеуді 
қажет ететін елеулі ауру немесе жарақат. Уақыт жоғалуы мүмкін болса да, 
зардап шеккен адам қысқа уақыт ішінде бұрынғы жұмысына оралуы мүмкін 
(УАҚЫТША ЕҢБЕККЕ ЖАРАМСЫЗДЫҚ); 

- болмашы: алғашқы медициналық көмек көрсетуден гөрі көбірек 
емдеу талап етілмейтін елеусіз ауру немесе жарақат. Бұл аз уақытты 
жоғалтуды немесе оның болмауын білдіруі мүмкін (ШАМАЛЫ ЖАРАҚАТ); 

- айқын әсер жоқ: жарақаттың болмауы. 
Зиянды фактордың пайда болу ықтималдығын уақыт бірлігі, оқиға, 

элементтер немесе әрекет ішінде нақты немесе мүмкін болатын жағдай деп 
сипаттауға болады. 

Ықтималдылықты білдірудің ең жақсы әдісін таңдау факторлардың 
санына, соның ішінде қол жетімді ақпарат түріне және мұндай ақпараттың 
нақты проблеманы қаншалықты жақсы көрсететініне байланысты өзгереді. 
Ақпарат көздеріне тақырыпты, проблеманы және маманды біріктіретін 
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тәжірибе, алдыңғы жазатайым оқиғалар туралы мәліметтер және компанияда 
болмаған басқа да ұқсас жазатайым оқиғаларды тергеу, эксперименттік 
немесе инженерлік мәліметтер, сондай-ақ зиянды факторлардың ықтимал 
әсерін есептеу кіруі мүмкін. 

Ықтималдықтың келесі санаттары (төмендегі 1.5-кестені қараңыз) үш 
қарапайым «өлшеу полюстерін» қолдана отырып анықталды; атап айтқанда 
ықтималдық мыналарға негізделуі мүмкін: 

-арнайы жеке элемент - немесе элементтер тобы үшін оқиғаларды 
бағалау немесе тізімдемені жүзеге асыру; 

- зиянды факторлардың нақты немесе бағаланған жиілігі (көбінесе 
тапсырма қаншалықты жиі орындалатынына байланысты есептеледі); 

- пайда болудың бағаланған ықтималдығы (мысалы, әсер етуді талдау 
және істен шығу режимінде анықталған жүйенің немесе жабдықтың істен 
шығуы, сондай-ақ элементті пайдалану уақыты бойындағы істен шығудың 
жалпы ықтималдығына қатысты бір режимде істен шығу ықтималдығы 
ретінде көрсетілген оның ықтималдығы). 

 
Кесте 1.5 - Ықтималдық критерийлері келесідей 

Санаты Арнайы жеке элемент-
немесе - элементтер тобы, 
немесе тізімдеме 

Жиілік Ықтималдық  
(әдетте 
жабдықтың істен 
шығуын білдіреді) 

Өте 
Ықтимал 

Жиі пайда болу 
ықтималдығы-немесе-үнемі 
болады 

Күн сайын, апта 
сайын, ай сайын 
(<1 жыл) 

≥0,20 

Бәлкім Элементтің қызмет ету 
мерзімі ішінде бірнеше рет 
болады-немесе-жиі болады 

Жыл сайын (1-10 
жас) 

<0,20, бірақ ≥0,10 

Кездейсоқ Кейде элементтің қызмет 
ету мерзімі ішінде пайда 
болу ықтималдығы-немесе-
бірнеше рет болады 

<1/10 жас (11-20 
жас) 

<0,10, бірақ ≥0,01 

Жоқ, 
бәлкім 

Мүмкін емес, бірақ 
элементтің қызмет ету 
мерзімі ішінде мүмкін-
немесе-мүмкін емес, бірақ 
пайда болуы күтілуі мүмкін 

<1/20 жас (21-50 
жас) 

<0,01, бірақ ≥0,001 

Қашықтан Мүмкін емес, сондықтан 
пайда болу мүмкін емес деп 
санауға болады-немесе-
мүмкін емес, бірақ мүмкін 

<1/50 жас (>50 
жас) 

<0,001 

 
Зиянды фактор ауырлық пен ықтималдық тұрғысынан 

сипатталғаннан кейін оның тәуекел деңгейі Жоғары, орташа, Төмен немесе 
өте төмен деп бағалануы мүмкін. Тәуекел деңгейлері келесідей анықталады: 
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- жоғары: қолайсыз қиындық; басшылықтың шешімі қажет; 
- орташа: қажетсіз қиындық; басшылықтың шешімі қажет; 
- төмен: басшылықтың қарауымен қолайлы; жақсартулар болуы 

мүмкін; 
- өте төмен: басшылықтың қарауынсыз қолайлы. 

Тәуекелдерді бағалау матрицасы (төмендегі 1.6-кестені қараңыз) 
жекелеген зиянды факторлардың тәуекел деңгейлерін салыстыруды 
қамтамасыз ету үшін қолданылуы мүмкін. Бұл алдын-алу және түзету 
әрекеттерінің басымдылығын анықтауға негіз болып табылады. 

 
Кесте 1.6 - Тәуекелдерді бағалау матрицасы 

Байсалдылық Ықтималдығы 
Қашықтан Жоқ, 

бәлкім 
Кездейсоқ Бәлкім Өте 

Ықтимал 
Апаттық Төмен Жоғары Жоғары Жоғары Жоғары 

Маңызды Төмен Орташа Жоғары Жоғары Жоғары 
Орташа Өте Төмен Өте 

Төмен 
Төмен Орташа Орташа 

Болмашы Өте Төмен Өте 
Төмен 

Өте Төмен Төмен Орташа 

Айқын Әсер 
Жоқ 

Өте Төмен Өте 
Төмен 

Өте Төмен Өте 
Төмен 

Өте 
Төмен 

 
Тәуекелдің қолайлылығы 
Тәуекелдің жарамдылығы дегеніміз-белгілі бір пайда алу мақсатында 

жеке адам, топ, ұйым немесе мәдениет қабылдағысы келетін ауырлық пен 
ықтималдық тұрғысынан тәуекелдің дәрежесі. Жоғарыда келтірілген 
тәуекелдер матрицасы неғұрлым консервативті көзқараспен, сондықтан 
тәуекелдің қолайлылығы төмен болды. Бұл, ең алдымен, тәуекелдің жоғары 
және орта деңгейлерінің анықтамаларына байланысты, сәйкесінше, қолайсыз 
және жағымсыз, олардың екеуі де басшылық тарапынан әрекет етуді талап 
етеді. Сондай-ақ, травматикалық ауырлықтың апатты және ауыр 
деңгейлерімен байланысты зиянды факторлар әр түрлі ықтималдылықта 
жоғары тәуекел деңгейінде қалады және ешқашан өте төмен тәуекел 
деңгейінде болмайды. 

Зиянды факторды жою 
Белгілі бір зиянды факторға қатысты алдын-алу немесе түзету 

әрекетінің басымдығы мен түрі, әдетте, тәуекелдер матрицасына негізделген. 
Орындалуға жататын әрбір ұсынылған іс-әрекет оның тәуекелді 
төмендетудегі әлеуетінің негізінде не ауырлық деңгейіне және/немесе 
ықтималдылыққа ықпал ету арқылы бағалануға тиіс. Мысалы, егер қауіп 
жоғары деңгейден төмендесе (Апатты x өте ықтимал) төмен (Апатты x алыс), 
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бұл тек ықтималдылыққа әсер етеді немесе өте төмен (шамалы x мүмкін 
емес) ауырлық пен ықтималдылыққа қатысты өзгерістерге байланысты. 

Белгілі бір зиянды факторларды жою үшін артықшылықтың жалпы 
тәртібі бар. 

- Минималды тәуекелі бар жоба: бірінші әрекет әрқашан зиянды 
факторды жоюға бағытталуы керек. Егер зиянды факторды жою мүмкін 
болмаса, онда жобаны таңдау арқылы тиісті қауіпті неғұрлым қолайлы 
деңгейге (төмен немесе өте төмен) төмендету керек. 

- Қауіпсіздік функцияларын немесе құрылғыларын енгізу: егер 
белгілі бір зиянды факторларды жою мүмкін болмаса немесе тиісті тәуекелді 
жобаны таңдау арқылы тиісті түрде төмендету мүмкін болмаса, онда 
тәуекелді азайту үшін стационарлық, автоматты немесе басқа да қауіпсіздік 
қауіпсіздігін қолдану қарастырылуы керек. Мұндай функциялардың немесе 
құрылғылардың істен шығуына байланысты тәуекелді жеке бағалауға 
кепілдік берілуі мүмкін. Егер функциялар немесе құрылғылар тұрақты 
немесе автоматты болмаса және кез-келген әрекетті орындау үшін адамның 
қатысуы қажет болса, мысалы, құлыпты немесе ысырманы бекіту болса, онда 
бұл шараның тиімділігі едәуір төмендеуі мүмкін, сонымен қатар 
процедуралық бақылауды күшейту, дайындықты бақылау және қадағалау 
органдарының бақылауы қажет болады. 

Сигналдық құрылғыларды қолдану: егер жоғарыда аталған екі 
әрекетті орындау мүмкін болмаса, онда зиянды жағдайларды анықтайтын 
және зиянды фактор туралы қызметкерлерді хабардар ету үшін тиісті ескерту 
сигналын беретін құрылғылар қолданылуы мүмкін. Персоналдың дұрыс 
шешімдер / іс-қимылдар қабылдау / орындау ықтималдығын арттыру 
мақсатында сигналдық құрылғылармен жұмыс істеу үшін қосымша рәсімдер 
мен дайындық талап етілуі мүмкін. Бұл шараларды тәуекелдердің жоғары 
және орта деңгейлерінің көптеген жағдайлары үшін жалғыз бақылау құралы 
ретінде қолдану ұсынылмайды. Белгілер, белгілер, жыпылықтайтын шамдар 
немесе басқа да пассивті сақтық шаралары алдын-алу шараларын азайтады. 

Жеке қорғаныс құралдарын пайдалану: ЖҚҚ пайдалану сигналдық 
құрылғылармен бірге тиімді болуы мүмкін, бірақ ол сонымен бірге 
қызметкерлердің іс-әрекетіне / сәйкестігіне байланысты, сондықтан ол 
жоғары және орта деңгейдегі көптеген жағдайларды басқарудың жалғыз 
құралы ретінде ұсынылмайды. 

       Процедураларды әзірлеу және дайындау: егер жоба арқылы 
зиянды факторды жою мүмкін болмаса, онда жоғарыда көрсетілген басқа 
әрекеттердің бөлігі ретінде рәсімдер мен дайындық қажет болуы мүмкін. 
Қосымша сақтық шаралары туралы нұсқаулар немесе нашар анықталған 
ережені ұстану, сондай-ақ өзін-өзі оқытудан өту сияқты процедуралар 
ешқашан жоғары және орта деңгейдегі қауіп-қатер жағдайларына 
қолданылатын зиянды факторларды бақылаудың жалғыз құралы болмауы 
керек. 

Тәуекел туралы хабарлама 



99

  
 

Белгілі бір зиянды факторға байланысты тәуекел туралы хабарлау 
бірқатар артықшылықтарды ұсынады: 

- жалпы хабардарлықты қалыптастырады және қауіпсіздік 
техникасы бөлімі қолданатын тәуекелді басқару тәсілінің сенімділігін 
белгілейді; 

- зиянды факторды анықтау / растау бойынша әрекеттердің 
маңыздылығын арттырады; 

- зиянды факторларды бақылауға қатысты танысу және/немесе 
дайындау мүмкіндігін береді; 

- тәуекелдің қолайлылығына қатысты үміттерді растайды. 
Агломерациялық өндірістің технологиялық үрдісінің қауіпті, 

зиянды факторлары және өрт қауіптілігі.  
Агломерациялық цехтарды салу кезінде бірнеше факторлар ескеріледі. 

Өндірістің толық циклі бар металлургия комбинатының құрамына кіретін 
агломерациялық цехты (біздің жағдайда аглофабрика) салуға арналған 
алаңды таңдау үшін негізгі фактор жүктерді тасымалдаудың ағындық бағыты 
бұзылмайтын және қарсы және қиылысатын жүк ағындары құрылмайтын 
орналасу болып табылады. 

Зауыттың орналасуының негізгі факторы «жел раушаны» деп аталады, 
ол желдің бағыты мен желдің әр бағытта қозғалысының орташа ұзақтығы 
(бір жылдағы күндер) көрсетілген кесте болып табылады. Біздің жағдайда 
желдің бағыты комбинат қаланың шығыс жағында, ал тікелей - комбинаттың 
оңтүстік-шығыс бөлігінде конверторлық цех орналасқан. 

ҚР ҚНжЕ 31-03-2001 [8] сәйкес кәсіпорынның айналасында 
санитариялық-қорғаныш аймағы орналасуы тиіс. Санитарлық-қорғау 
аймағында тек жасыл желектер, атап айтқанда ағаштар бар. Конверторлық 
цех үшін санитарлық-қорғау аймағының ені ҚР ҚНжЕ 2.2.02.1.1587-99 [8] 
сәйкес 1000 метрді құрайды. 

Цехтың орналасуы және технологиялық үрдістің әртүрлі бөлімдерінің 
өзара орналасуы өндірістік операциялардың реттілігіне сәйкес келеді және 
шикізат пен дайын өнімнің қарама-қарсы қозғалысын болдырмайды, бұл 
қалыпты санитарлық-гигиеналық жағдай жасау және шеберханада еңбек 
қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін маңызды. 

Агломерация бөліміндегі негізгі өндірістік жабдықтар: 
- агломерациялық машиналар; 
- бет ұсатқыш; 
- таспалы транспортерлер. 
 Жүк көтергіш және көлік жабдықтары ретінде көпір крандары, 
таспалар, пластиналық конвейерлер қолданылады. Әрбір кран үшін кран 
асты жолына шығатын қону алаңдары және кранды жөндеуге арналған 
тельферлері бар монорельстер көзделген. 
 Конвейерлер мен бункерлердің айналасында қайта тиеу тораптарында 
тұрақты металл қоршаулар орнатылады. 
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 Сайттың ерекше қауіпті жерлері-қозғалатын таспаның айналмалы 
бөліктері, рельстер, тартқыш барабандар. Таспалы конвейерлердің жетек 
және керме барабандарының қоршаулары барабандардың жоғарғы жағы мен 
ұштары, сондай-ақ таспалардың учаскелері жабылатындай етіп жасалады. 
Конвейерлердегі қауіпті жерлердің қоршауы қызыл түске боялады. Іске қосу 
құрылғылары машинаны өшіретін тұлға машинаның жанындағы барлық 
жұмыс алаңдары мен өту жолдарын қарайтындай етіп орналастырылады. 
Авариялық ажырату үшін конвейердің бүкіл ұзындығы бойынша екі жағынан 
болат арқан созылады, оның көмегімен конвейерді кез келген нүктеден 
тоқтатуға болады. Конвейерлерді және басқа жабдықтарды басқару 
схемасында авариялық жағдайды жойғанға дейін жетекті қайта қосу 
мүмкіндігін болдырмайтын бұғаттаулар көзделген.   
      

Жылулық сәуле шығару. 
 Агломерат өндірісіндегі қауіп бірнеше факторлардан туындаған жылу 
сәулеленуімен байланысты. 

Агломерациялық цехтағы ауа температурасы агломерашинадан, 
аглошихтадан, жұмыс істейтін электр қозғалтқыштарынан және басқа да 
жабдықтардан, сондай-ақ күн радиациясынан және үй-жай қабырғаларының, 
шатырының және басқа да конструкцияларының температурасынан цех ішіне 
бөлінетін жылу мөлшерімен айқындалады. 

Барлық өндірістік және қосалқы үй-жайларда табиғи, механикалық 
және аралас желдету көзделеді. Табиғи желдету бөлмедегі және одан тыс 
температураның айырмашылығына, сондай-ақ желдің әсеріне байланысты 
жүзеге асырылады. Табиғи желдетуді басқару фрамугалардың көмегімен 
жүзеге асырылады. Цехтың бөлмесіне суық ауаны, қақпалар мен 
саңылауларға тосқауыл қою үшін біз ауа перделерін қарастырамыз. Суық 
мезгілде сорғышты өтеу үшін аралас үй-жайлардан сыртқы ауаның 
ұйымдастырылмаған ағынының көлемі сағатына бір рет ауа алмасудан 
аспауы тиіс, бұл ретте аралас үй-жайларда зиянды бөліністер болмауы тиіс. 

Өзара байланысатын үй-жайлардың ішке сору-сыртқа тарату 
желдеткіші зиянды бөліністер саны аз үй-жайларға зиянды бөліністер саны 
көп үй-жайлардан ауаның түсу мүмкіндігін болдырмайтындай етіп 
орналастырылады. 

Механикалық іске қосылатын жүйелермен берілетін ауа ең аз ластанған 
аймақта олардың жұмыс аймағындағы құрамының шекті рұқсат етілген 
нормасынан 30% - дан аспайтын зиянды бөліністері бар алынады. Олай 
болмаған жағдайда, ағынды ауа тазартылады 

ҚР ЕЖБТ 12.1.005-88 [9] сәйкес сәулелі жылудың қарқынды әсеріне 
ұшырайтын аглофабриканың жұмыс орындарында аспирациялық 
құрылғыларды орнату қажет. 

Ақаулық желдетуді технологиялық жобалау нормаларына және 
кестелік нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес көздеген жөн. Егер 
ведомстволық нормативтік құжаттарда ақаулық желдеткіштің көмегімен ауа 
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алмасу туралы нұсқаулар болмаса, онда ол тұрақты жұмыс істейтін 
желдеткішпен бірлесіп, үй-жайдың ішкі көлеміне есептегенде 1 сағатта 
кемінде 8 алмасу қажет болған кезде үй-жайда ауа алмасуды қамтамасыз 
етуді көздеген жөн. 

Өндіріс кезінде бөлінетін зиянды заттар 
Агломерациялық шихтаны өндіру кезінде зиянды заттар түзіледі: 
Офлюстелген домна агломератын өндіру кезінде қоршаған ортаны 

ластау көздері мыналар болып табылады: 
Әуе бассейні: 
 - шаң, күкіртті ангидрид, азот тотықтары, көміртек тотығы 

шығарындылары аглоцехтің агломерашиналары мен желілік 
салқындатқыштарынан; 

 - ұсақтау құрылғыларынан, тасымалдау тораптарынан шаң 
шығарындылары және  

шихта материалдарын, мөлшерлеу және араластыру құрылғыларын, 
спекті өңдеуге және агломератты тасымалдауға арналған агрегаттарды қайта 
тиеу; 

- аглоцехтің желілік салқындатқыштарынан тозаңның 
ұйымдастырылмаған шығарындылары; 

 - күкірт ангидридінің, азот тотықтарының шығарындылары. 
   Жұмыс істеп тұрған жабдықтың шуылы, дірілі 
   Агломерациялық цехта бірқатар қауіпті және зиянды факторлар бар, 

олардың ішінде жабдықтар мен әртүрлі агрегаттардың жұмысы кезінде пайда 
болатын шу мен діріл: 

- ұсақтау жабдығы,  
- қайта тиеу құрылғылары-эструстар – құйғыштар, бункерлер, 

конвейерлер,  
- таспалы транспортерлермен 
- агломерациялық машина (есту қабілетінің ішінара немесе толық 

жоғалуы және жүйке бұзылыстары сияқты өндірістік жарақаттарға алып 
келетін шудың 90 Дб дейінгі жоғары деңгейі); 

- сусымалы материалдар трактісі, қозғалатын машиналар мен 
механизмдер 45 Гц жоғары шу мен дірілмен сүйемелденеді, олар адамның 
вестибулярлық аппараты функцияларының бұзылуын тудырады. 

Электр желілері және электр жабдықтары 
Агломерациялық фабрикадағы электр тогының көздері 220/380 В 

айнымалы токтың жергілікті қосалқы станциялары болып табылады. 
Ақаулық жағдайлар болған жағдайда қосалқы станцияда бұғаттау құрылғысы 
іске қосылады және электр жабдығының қоректенуі ақаулық жұмыс 
режиміне ауыса отырып, ажыратылады. Аглофабриканың барлық электр 
жабдықтары агломератордың, салқындатқыштың, електердің, 
эксгаустерлердің және конвейерлердің қозғалтқыштарын қоса алғанда, жерге 
тұйықталған, ал өндірістік үй-жайда қосымша жерге тұйықтау контуры 
болады.  
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Қызметкерлердің қалыпты жұмысы үшін жұмыс орнын жарықтандыру 
да маңызды. Агломерациялық цехта табиғи жарықтандыру (ғимарат 
қабырғасындағы терезелер мен ғимарат төбесіндегі жарық шамдары 
көмегімен) және жасанды жарықтандыру (жалпы, жергілікті және аралас) 
қолданылады.  

Жұмыс орындарының жарықтандырылуы орындалатын жұмыстардың 
әрбір түрі үшін қатаң нормаланады. ҚР ҚНжЕ деректеріне сәйкес 2.04-05-
2002 [8]. агломерация цехы сияқты бөлмелер үшін келесі жарықтандыру 
нормалары қабылданады: 

1.басқару пульттері-100 лк; 
2.кезекші үй-жайлар-150 лк; 
3.өндірістік үй-жайлар (цех аралығы) - 50 лк. 
Технологиялық үрдістің қалыпты барысында әрекет ететін жұмыс 

жарығынан басқа, агломерациялық цехта жұмыс кернеуі ажыратылған кезде 
тәуелсіз қуат көздерінен әрекет ететін ақаулық жарықтандыру көзделген. 
      Ықтимал қауіпті және зиянды факторларды талдау 

Агломерациялық цехта, басқа цехтардағыдай, кәсіптік аурулардың 
пайда болуына әкелетін бірқатар зиянды факторлар бар. Сондай-ақ жарақатқа 
әкелетін қауіпті факторлар. Ықтимал қауіпті және зиянды факторларды 
талдау 1.7-кестеде келтірілген. 

 
1.7-кесте  - Ықтимал қауіпті және зиянды факторларды талдау 

Технологиял
ық үрдіс 
операциясы 

Агрегат, 
жабдық және 
басқа да 
құрылғылар  

Негізгі және 
зиянды 
факторлар  

Параметрдің 
нормаланат
ын мәні 

Ықтимал 
өндірістік әсер 

1 2 3 4 5 

Агломератты 
жентектеу Агломашина 

Шаңның 
жоғарылауы, 
қозғалатын 
машиналар мен 
механизмдер 

ШРК 10 мг / 
м3 

Жоғарғы тыныс 
алу жолдарының 
аурулары, тері 
аурулары, -
конъюнктивит 

Агломератты 
ұсақтау Бет ұсатқыш 

Жұмыс орнындағы 
Шудың жоғары 
деңгейі, электр 
желісінің 
тұйықталуы 

80ДБ Есту аппаратына 
зиянды әсер. 

Агломератты 
тасымалдау 

Таспалы 
конвейер 

Шаңның 
жоғарылауы, 

машиналардың 
қорғалмаған 
жылжымалы 
элементтері 

ШРК 4,0 мг / 
м3 

Жоғарғы тыныс 
алу жолдарының 
аурулары, тері 
аурулары, -
конъюнктивит 

Агломерациялық өндірісте талап етілетін еңбек жағдайларын және 
өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі іс-шаралар. 
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1.8-кесте - Агломерациялық өндірістегі қауіпті және зиянды 
факторлардан қорғау іс-шаралары 
Қауіпті немесе 
зиянды 
өндірістік 
фактор  

Жобаланған 
қорғаныс 
құрылғысы 
және оның түрі  

Қауіпсіздік 
құрылғысының 
параметрлері 

Құрылғыны 
орнату орны 

1 2 3 4 
Аглошихта, 
доломит, әк 
бөлшектерімен 
тозаңданудың 
жоғарылауы 

Сору 
желдеткіші, 
аспирациялық 
жүйе желдеткіш-
түтін сорғыш 
ВД-15-5 қап 
сүзгі РФГ-5-МС, 
желдеткіштер 
радиалды жуу 
ЦП-7-40-8 15-5 
желдеткіш 
циклон ЦН-түтін 
сорғыш ВД-10 

Жабдық мөлшері 
бойынша 

Таспалы 
конвейерлер мен 

шығыс 
бункерлерінде, 

сусымалы тракт. 

Жабдық бетінің 
жоғары 
температурасы 

Металл экрандар Жабдықтың 
мөлшері бойынша 

Тікелей объектіде 

Жұмыс 
аймағының 
жоғары және 
төмен 
температурасы 

Ауа перделері, 
осьтік 
желдеткіштер-
0,6-300-4А, кран 
кондиционері 
KT1, 0-4, 1-АТЗ, 
желдеткіш 
радиалды УДМ 
ЦП-7-40-8 

Жабдықтың 
мөлшері бойынша 

Агломашина 

СО және 
күкіртті газдың 
жоғары 
газдануы 

Ағынды 
желдету, осьтік 
желдеткіштер-
0,6-300-4А, кран 
кондиционері 
KT1, 0-4, 1-ATZ, 
желдеткіш 
радиалды CPU-
7-40-8 

Жабдықтың 
мөлшері бойынша 

Тұрмыстық үй-
жайлар, 
шеберханалар, 
түтін соратын, 
маш. Зал, т. 

Жоғары 
ылғалдылық 

КТА-2-5А 
автономды 

Жабдықтың 
мөлшері бойынша 

ГПУ 2,3 газды 
талдау, 
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кондиционерлері
, к1800-2500 
тұрмыстық 
кондиционерлері 

кабинеттер, 
машина.АСУТП 
залы, т. 

Жұмыс 
орнындағы 
шудың 
жоғарылауы 

Жеке қорғану 
құралдары 

Жабдықтың 
мөлшері бойынша 

Жабдық пен пульт 
арасындағы 
дыбыс өткізбейтін 
қабырға, әр 
қызметкердің 
бирушиі 

Жылжымалы 
машиналар мен 
механизмдер 

Сигнал беретін 
«өтпе жабық» 
таблосын, сигнал 
беретін 
фонарьларды 
білдіретін 
қорғаныс 
қоршаулары 

Қоршаулардың 
биіктігі 0,9 м кем 
емес 

Тікелей объектіде. 

 
Сонымен қатар, шеберхананы жобалау кезінде шеберхананың 

процесінде болуы мүмкін барлық жағдайларды ескеру қажет. 
Агломерациялық цех үшін мұндай жағдай өрт болуы мүмкін, өйткені цехта 
жұмыс кезінде жоғары температура қолданылады 

Цехта өрт-жарылыс қаупі бар заттардың болуы да үлкен қауіп 
төндіреді, олар да төтенше жағдайға әкелуі мүмкін, олардың талдауы 1.9-
кестеде келтірілген. 
 

1.9-кесте  - Шикізаттың, жартылай өнімдердің, дайын өнім мен өндіріс 
қалдықтарының өрт-жарылыс қауіпті қасиеттері  

Шикізаттың, 
жартылай 
өнімдердің 
атауы және т. б. 

ОС температурасы 
Таралу 
ықтималдығы, 
% 

t жарқыл°С t тұтанған ° с t өзін-өзі 

қыздыру ° с 

Ғимараттар 
арасындағы 
қашықтық, м 

Қатты  
отын 1050 1100 700 50 - 3% 

Кен қоспасы 800 1200 600 50 - 3% 
Индустриялық 
май 165 200 380 20 - 27% 

Аралас ағын 900 1150 650 50 - 3% 
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     Өндірістік үй-жайларды өрттен қорғау үшін цехта өрт крандары мен өрт 
қалқандары орнатылған. Электр қуатымен жұмыс істейтін Жабдықты 
сөндіру үшін көбікті сөндіру қондырғысы мен көмірқышқылды өрт 
сөндіргіштер пайдаланылады. 

Ғимараттар өрт пен жарылысқа байланысты бөлінетін бірнеше 
санаттар бар. Осы санаттар тізбесі және олардың сипаттамасы ҚНжЕ [8] 
ұсынылған, оған сәйкес агломерациялық цехтың негізгі ғимараты 
«Г»санатына ие. Бұл санатқа өрт және жарылысқа қауіпсіз ғимараттар кіреді.  

Қандай да бір төтенше жағдай туындаған кезде цехтың барлық 
қызметкерлері аварияларды жоюдың арнайы әзірленген жоспарына сәйкес 
әрекет етуге міндетті. Бұл жоспарда әр мамандықтың жұмысшысы орындауы 
керек барлық әрекеттер егжей-тегжейлі сипатталған және белгілі бір төтенше 
жағдай туындаған кезде эвакуация жолдары көрсетілген. Әрбір учаске үшін 
апаттарды жоюдың өз жоспары әзірленген.    Цехтың жұмысшыларын 
хабардар ету үшін цехта жарық және дыбыс дабылы қолданылады. 

Агломерациялық цехтағы қоршаған ортаны қорғау жағдайын 
талдау. 

Зиянды ластаушы заттардың (газ тәрізді, сұйық, қатты) түзілу көлемі 
және бөлінуі) 

1. Офлюстелген домна агломератын өндіру кезінде қоршаған ортаны 
ластау көздері мыналар болып табылады: 

1.1. Әуе бассейні: 
- шаң, күкіртті ангидрид, азот тотықтары, көміртек тотығы 

шығарындылары  
аглоцехтің агломерашиналары мен желілік салқындатқыштарынан; 
- ұсақтау құрылғыларынан, тасымалдау тораптарынан шаң 

шығарындылары және шихта материалдарын, мөлшерлеу және араластыру 
құрылғыларын, спекті өңдеуге және агломератты тасымалдауға арналған 
агрегаттарды қайта тиеу; 

- аглоцехтің желілік салқындатқыштарынан тозаңның 
ұйымдастырылмаған шығарындылары; 

- күкірт ангидридінің, азот тотықтарының шығарындылары. 
1.2. Су бассейні: 

- нөсер кәрізіне сарқынды суларды ақаулық ағызу; 
-шаруашылық-тұрмыстық кәрізге ақаулық төгінділер. 

1.3. Аумағы: 
- негізгі және қосалқы жабдықтарды жөндегеннен кейінгі металл 

сынықтары мен транспортер таспасының қалдықтары; 
- қатты тұрмыстық қалдықтар. 

2. Әрбір көз бойынша атмосфераға зиянды заттардың 
шығарындылары «Арселор Миттал Теміртау»АҚ үшін Қазақстан 
Республикасының Экология министрлігі белгілеген нормативтерден 
аспауы тиіс. Әрбір көз бойынша шекті нормативтердің шамасы 1.10-
кестеде келтірілген 
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1.10-кесте - Офлюстелген домна агломератын өндіру кезінде 
атмосфераға зиянды заттар шығарындыларының лимиттері 

Учаскесі 

 
Шығарындылар көзі 

Зиянды 
заттың 
атауы 

Шығарындылар 
нормативтері 
г / с т / 

жыл 
Аглоцех 

Аймақ 
жентектеу № 5-7 агломераторлары 

SO2 1480,0 38000,0 
CO 5881,58 150439 
NOx 66,0436 1689,26 

Салқындату 
аймағы № 5 агломашина шаң 43,3700 1109,40 

Салқындату 
аймағы № 6 агломашина шаң 120,381 3079,094 

Салқындату 
аймағы № 7 агломашина шаң 109,226 2793,771 

Шихта 
бункерлерінің 
корпусы 

АУ-1 бункер 118, ш2-1 к-
сі, 11, ҚС2-2 шаң 5,3931 51,059 

Шихта 
бункерлерінің 
корпусы 

АУ-2 бункер 218, ш2-2 к-
сі, 11, ҚС2-3 шаң 5,4591 40,793 

Шихта 
бункерлерінің 
корпусы 

АУ-3 бункер 312, ш2-2 к-
сі, 11, ҚС2-3 шаң 6,2458 48,842 

Шихта 
бункерлерінің 
корпусы 

АУ-4 бункер 319, ш2-6, 
6а, 7, 7а шаң 4,1542 17,369 

КСС АУ-1 барабанды қоспа - 
№ 1 тель шаң 2,5333 12,453 

КСС Ау-2 барабанды қоспа-
тель № 2 шаң 2,5615 12,682 

КСС АУ-3 барабанды қоспа - 
№ 3 тель шаң 2,0863 8,815 

КВП АУ-5 Елек 1, 2, бункер 1, 
2, к-р П39 - 1, П40 шаң 10,1448 263,539 

Агломерат 
бункерлерінің 
корпусы 

АУ-1 к-ра П12-3, 4, 
вибраторлар 1-10 шаң 21,1633 29,256 

Агломерат 
бункерлерінің 
корпусы 

АУ-2 бункер 1-10 шаң 9,9083 5,403 
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Аголкорпус АУ-1 к-ра А27 - 31, 
бункерлер шаң 1,5333 18,832 

Аглокорпус АУ-2 к-ра А27 - 31, 
бункерлер шаң 1,5653 72,202 

Аглокорпус АУ-11 № 5 А/м шихто-
жинаушы шаң 5,3393 53,729 

Аглокорпус АУ-13 № 6 А/м шихто-
жинаушы шаң 5,0393 46,839 

Аглокорпус АУ-14 № 7 а/м шихто-
жинаушы шаң 4,9134 40,118 

Әк жолы АУ - 75 к-ра БУ-1 шаң 2,03830 4,773 
 

3. Ағынды сулармен нөсер және нәжіс кәріздеріне түсетін ластаушы 
заттардың құрамы 1, 11-кестеде көрсетілген нормативтерден аспауы тиіс. 
 

1.11 - кесте - Офлюстелген домна агломератын өндіру кезіндегі 
сарқынды сулар сапасының нормативтері 

Ағынды 
сулар 

Ластаушы заттардың шоғырлану нормативтері, мг / дм3 
өлшенге
н заттар мұнай 

құбырлары 

аммон
ий 

азоты 

фенолд
ар темір 

Жуу 
канализациясы 

 Фон 
+ 0,75 0,20 0,42 0,001 0,20 

Фекальды 
канализациясы 50 1,50 2,80 0,100 2,00 

Зиянды ластаушы заттардың түзілуі мен бөлінуін азайту жөніндегі 
технологиялық, техникалық және ұйымдастырушылық іс-шаралар. 

Атмосфераға зиянды заттардың нормативтен тыс шығарылуын 
болдырмау үшін осы технологиялық нұсқаулық тармақтарының талаптарына 
сәйкес орындау қажет: 

 - қатты отынды жентектеуге дайындау; 
 - шихтады бітеу; 
 - шихта мен төсенішті агломерациялық арбаларға салу; 
  - агломератты жентектеу және салқындату үрдісі; 
  - қайтару және төсеніш бөлу. 
Шаң тазалау жабдығын пайдалану «БМЦ пайдалану жөніндегі 

өндірістік-технологиялық нұсқаулыққа» және «ЭГБМ 1-34-12-6-3-330-5а 
үлгісіндегі электр сүзгілерін пайдалану жөніндегі ПТИ»сәйкес жүргізіледі. 
Негізгі сипаттамалары бар тазарту құрылыстарының тізбесі 1.12-кестеде 
келтірілген. 
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1.12-кесте-агло өндірісінің шаң тазалау жабдығының сипаттамасы 

Кесте 
дереккөзі  
шығарындыл
ар 

Тазарту 
қондырғыларын

ың түрі 

Көлем
і, м3 / 
сағ 

Шаң 
концентрациясы, 

г/м3 

Тиімділі
гі 

% 

Тем
-
пера
-
тура
,  
° C 

тазарту
ға дейін 

тазалауд
ан кейін 

Аглоцех       
А\м № 5 
жентектеу 
аймағы 

ЦН-15У, БМЦ 109698
0 2,116 0,050 98 94 

А\м № 6 
жентектеу 
аймағы 

ЦН-15У, БМЦ 110457
5 2,356 0,063 97 94 

А\м № 7 
жентектеу 
аймағы 

ЦН-15У, БМЦ 113040
0 2,208 0,066 97 106 

 
 Агломерациялардың аспирациялық қондырғылары мен газ тазарту 

жүйелері жарамды күйде ұсталуы және атмосфераға зиянды заттардың 
шығарындыларын талап етілетін нормативтерге дейін тазартуды қамтамасыз 
етуі тиіс. 

Аспирациялық жүйелер технологиялық жабдықты іске қосқанға дейін 
жұмысқа қосылуы, ал ол тоқтағаннан кейін ажыратылуы тиіс. 

 Қоршаған ортаны қорғау жөніндегі қолданыстағы ережелер бұзылған 
барлық жағдайларда табиғатты қорғау бөліміне (OOP) хабарлау және жедел 
журналға жазу қажет. 

 Белгіленген нормативтердің сақталуын бақылауды «өндірістік 
мониторинг бағдарламасына»сәйкес OOP су және ауа бассейндерінің 
зертханалары жүзеге асырады. 

Атмосфералық ауаны қорғау бойынша айына бір рет агломерашиндерді 
салқындату және агломерациялау аймақтарынан шығарындыларға бақылау 
жүргізіледі. Өндірістік алаңдардағы атмосфералық ауаның жағдайы апта 
сайын бақыланады. 

Су қоймаларын қорғау бойынша өндірістің шайылатын сарқынды 
сулары келіп түсетін комбинаттың алтыншы су шығарылымына, қалқыма 
заттардың, мұнай өнімдерінің және аммоний тұздарының азотының болуына 
күн сайын бақылау жүргізіледі.  
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Өзін-өзі бақылау сұрақтары 
 
1. Материалдық-техникалық өткізу жүйесі не үшін қызмет етеді? 
2. Металлургиялық кешенге кіретін шеберханалардың, қызметтердің 

және жүйелердің құрамын тізімдеңіз. 
3. Шойын мен болат өндіретін металлургиялық кәсіпорындардың 

шикізаты. 
4. Болаттың қазіргі екі сатылы өндірісінің технологиялық сызбасын 

сипаттаңыз. 
5. Материалдарды ұсақтаудың негізгі әдістерін сипаттаңыз. 
6. Сізге қандай ұсақтау сұлбалары белгілі? 
7. Қатты және тұтқыр материалдарды пайдалану кезінде қандай 

ұнтақтағыштар жиі қолданылады? 
 8. Металлургиялық өндірісте қолданылатын диірмендердің негізгі 

түрлерін тізімдеңіз. 
9. Шар диірмендерінің құрылысы мен жұмыс принципін сипаттаңыз. 
10. Скрининг пен жіктеу қандай мақсатта қолданылады? 
11. Діріл экранының құрылғысы мен жұмыс принципін сипаттаңыз. 
12. Домен үрдісінің мәнін түсіндіріңіз 
13. Домна пешіндегі шихта материалдарының қозғалысының негізгі 

заңдылықтарын атаңыз. 
14. Домна пешіне шихтаның түсуін қамтамасыз ететін үрдістерді 

тізімдеңіз. 
15. Домна пешіндегі шихтаның белсенді салмағына әсер ететін 

факторлар қандай? 
16. Домна пешінде шихта материалдарын түсіруге қандай күштер 

кедергі келтіреді? 
17. Шихтаның белсенді салмағы домна пешінің биіктігінде қалай 

өзгереді?  
18. Үрлеу қысымы мен шығыны домна пешіндегі шихтаның түсуіне 

және жану аймағының мөлшеріне қалай әсер етеді? 
19.Домна пешінің құрылысы мен жұмыс принципін сипаттаңыз 
20. Конвертертің құрылғысы мен жұмыс принципін сипаттаңыз. 
21. Қазіргі уақытта металды құюға арналған қандай машиналар, 

құрылғылар мен қондырғылар қолданылады? 
22. Сіз дайындамаларды үздіксіз құю машиналарының қандай түрлерін 

білесіз? 
23. Блоктық кристаллизатордың жұмыс сұлбасын сипаттаңыз. 
24. Пештен тыс металдарды өңдеуге арналған қондырғылар мен 

қондырғылардың құрылысы мен жұмыс принципін сипаттаңыз. 
25. Электр болат балқыту пештерінің құрылысы мен жұмыс принципін 

түсіндіріңіз. 
26. Электр доғалы пештердің құрылысы мен жұмыс принципін 

түсіндіріңіз. 
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27. Қара металлургия кәсіпорындарында техникалық қызмет көрсетуді 
ұйымдастыру қалай жүзеге асырылады? 

28.Техникалық қызмет көрсету картасы қандай тармақтардан тұруы 
керек? 

29. Жөндеу жұмыстарын ұйымдастыру қалай жүзеге асырылады? 
30.Келесі терминдерге анықтама беріңіз:» еңбек гигиенасы»,» еңбек 

жағдайлары «еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау мониторингі», 
«өндірістік санитария»,»қауіпсіздік нормалары». 

31.Эргономика және инженерлік психология дегеніміз не? Еңбекті 
қорғау мәселелерін шешуде эргономика мен инженерлік психологияның 
маңыздылығын түсіндіріңіз. 

32.Еңбек қауіпсіздігі стандарттарының жүйесін сипаттаңыз. 
33.Вахталық әдіспен жұмыс істейтін қызметкерлердің еңбегін реттеу 

ерекшеліктері. 
34.Зиянды немесе қауіпті еңбек жағдайлары бар жұмыстармен 

айналысатын қызметкерлердің еңбегін реттеу ерекшеліктері. 
35.Еңбек қызметіне байланысты жазатайым оқиғаларды тергеп-тексеру 

және есепке алу. 
36.Қауіпті және зиянды өндірістік факторлардың жіктелуі.  
37.Өнеркәсіптік кәсіпорындардың аумағын таңдау және өндірістік 

ғимараттардың құрылысы. 
38.Жұмыс орындарын ұйымдастыру және жұмыстарды жүргізу. 
39.Еңбекті қорғау бойынша оқыту және білімдерін тексеру. Нұсқаулық 

түрлері. 
40.Шу мен діріл адам ағзасына қалай әсер етеді және қандай нормалар 

реттеледі? 
41.Шу мен дірілден ұжымдық және жеке қорғаныс құралдарын 

көрсетіңіз? 
42.Ультрадыбыстық және инфрақызыл дегеніміз не. Металлургиядағы 

ультрадыбыстық және инфрадыбыстық тербелістердің көздері қандай? 
43.Жұмыс аймағының ауасындағы зиянды заттардың жіктелуі және 

олардың адам ағзасына әсері. 
44.Металдардың токсикалық ерекшеліктері. 
45.Желдетуді анықтаңыз және бар түрлерін қарастырыңыз. 
46.Металлургиялық цехтардағы электромагниттік өрістердің көздері 

қандай және олардың адам ағзасына әсер ету сипатын түсіндіріңіз? 
47.Электр тогының адамға әсері және зақымдану себептері. 
48.Металлургиялық кәсіпорындардағы өрттердің себептері мен 

жіктелуі. 
49. Технологиялық процестер мен жабдықтардың өрт қауіпсіздігі. 
50.Өрт сөндіру әдістері мен құралдары. 
51.Өндірістік жарықтандыру. Түрлері және жарық техникалық 

шамалары. 
52.Жасанды жарықтандыру үшін қандай жарық көздері қолданылады. 
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53.Металлургия өнеркәсібінде иондаушы сәулелену көздерінің 
қолданылу аясы қандай? 

54.»Жабдықтың сенімділігі» нені білдіреді. 
55.Домна цехындағы өндірістік микроклимат нормалары. 
56.Металлургиядағы жарылыстардың себептері және олардың алдын 

алу. 
57.Ыстық цехтардың микроклиматы. 
58.Адам ағзасына жылу әсері. 
59.Домна өндірісіндегі жылу сәулелену көздері және олардан қорғау 

құралдары. 
60.Өндірістік ғимараттар мен ыстық цехтардың жабдықтарын орнату 
61.Жылу оқшаулау. Пештерді экрандау және герметикалау. 
62.Инфрақызыл сәуле. Домна өндірісіндегі инфрақызыл сәулелену 

көздері және олардан қорғау құралдары. 
63.Иондаушы сәулелену, адам ағзасына әсер ету, нормалау және қорғау 

әдістері. 
64.Электромагниттік сәулелену, адам ағзасына әсер ету, нормалау және 

қорғау әдістері. 
65.Домна өндірісіндегі шу көздері және олардан қорғау құралдары. 
66.Домна өндірісіндегі діріл көздері және олардан қорғау құралдары. 
67.Домна өндірісіндегі ауаның ластану көздері.  
68.Технологиялық үрдістер мен жабдықтардың өрт қауіпсіздігі. 
69.Домна цехының аумағын таңдау. Санитарлық-қорғау аймағы. 
70.Домна өндірісінің негізгі қауіпті және зиянды факторлары. 

 
     Қысқаша қорытынды  

Осы модульде металлургия саласына арналған жабдықтарды зерттеу 
және әзірлеу саласындағы техникалық міндеттер, металлургия жабдықтарын 
жөндеуді ұйымдастыру және бақылау, қара металдар металлургиясының 
әртүрлі бөлімшелерінде жұмыс істеу кезіндегі қауіпсіздік техникасы 
қағидалары қаралды 

Металлургиялық жабдық құрылғыларының сипаттамасы, жұмыс 
принципі, параметрлердің сипаттамасы және металлургиялық жабдықты 
техникалық пайдалану ережелері сипатталған 

Қара металдар металлургиясының түрлі бөлімшелерінде жұмыс істеу 
кезіндегі қауіпсіздік техникасының ережелері ұсынылды  

Бұл модульді игеру және тәжірибелік дағдыларды үйрету үшін 
тәжірибелік жұмыстар мен өзін-өзі бақылауға арналған сұрақтар, қосымша 
көздер келтірілген. 
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2-БӨЛІМ ҚАРА МЕТАЛДАР МЕТАЛЛУРГИЯСЫНЫҢ 
ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ҮРДІСТЕРІН БАСҚАРУ 

 
Кіріспе  
Бұл модуль балқытуды жүргізудің технологиялық шарттары мен 

тәсілдерін меңгеру, жұмыс үрдісінде туындайтын мәселелерді уақытылы 
және тиімді шешу үшін қажетті білімді, іскерліктер мен дағдыларды 
сипаттайды. 

Модульді зерделеу нәтижесінде білім алушылар: металлургиялық 
процестерге шикізатты дайындау үрдістерінің сыныптамасын; шойын өндіру 
технологиясын; болат пен ферроқорытпаларды өндіру технологиясын; 
болатты құю және пештен тыс өңдеу технологиясын; металлургиялық 
үрдістер барысында ауытқулардың пайда болу себептерін және оларды жою 
тәсілдерін; қара металлургиядағы инновацияларды меңгереді; 

- стандарттау мен метрологияның негізгі ережелері; физикалық шама 
бірліктері; өлшем түрлері мен қателіктері; өлшеу құралдарының жіктелуі мен 
техникалық сипаттамалары; стандарттау әдістері; стандарттау жөніндегі 
нормативтік құжаттар; металл өнімдерінің сапасы туралы негізгі ұғымдар. 

- химиялық термодинамика мен кинетиканың негізгі ұғымдары; 
химиялық және фазалық тепе-теңдік; химиялық потенциал және парциалды 
молярлық шама ұғымдары; ерітінділердің термодинамикасы; электрохимия 
заңдары. 

Модульді зерделеу кезінде білім алушылар: металлургиялық өнімді 
алудың технологиялық үрдісінің оңтайлы режимін сақтауды; агломерат 
алудың, шойынды, болатты және ферроқорытпаларды балқытудың, болатты 
құю мен пештен тыс өңдеудің технологиялық үрдістерін басқаруды; 
технологиялық үрдісті басқаруда бағдарламалық қамтамасыз етуді 
пайдалануды; шихта материалдары мен дайын өнімнің сапалық 
сипаттамаларын бағалауды; шығарылатын өнімнің ақау себептерін талдауды 
және оның алдын алу жөніндегі іс-шараларды әзірлеуді; шихтаны, 
металлургиялық процестердің материалдық және жылу теңгерімін есептеуді 
жүргізуді; жұмыс процесінде туындайтын мәселелерді уақытылы жою 
бойынша шешім қабылдауды; агломерат, шойын, болат және 
ферроқорытпаларды алу үрдістерінің техникалық-экономикалық 
көрсеткіштерін есептеуді; 

- қара металдар металлургиясының жаңа прогрессивті 
технологияларын жобалауды; технологиялық процесті бақылау үшін өлшеу 
құралдарын пайдалануды; қателіктері бар өлшемдердің нақты мәнін 
анықтауды; өндірістік қызметте стандарттау жөніндегі нормативтік 
құжаттарды пайдалануды; металл өнімдерінің қойылған сапаға сәйкестігі 
туралы шешім қабылдауды; 

- жану режимдерін, жылу ысыраптарын және техникалық-
экономикалық көрсеткіштерді есептеуді жүргізуді; жұмыс ерекшеліктерін 
талдау және металлургиялық жабдық жұмысының ұтымды жылу режимдерін 



113

  
 

таңдауды; процестердің термодинамикалық шамаларын анықтауды; 
химиялық реакция жылдамдығын және реакция тепе-теңдік константасын 
есептеуді; жартылай молярлық шамаларды есептеуді; тотығу-тотықсыздану 
гальваникалық элементін және электродтар әлеуетін есептеуді; 

- фазалық, химиялық және электрохимиялық тепе-теңдікті есептеуді 
үйренеді. 

 
2.1 Шихта материалдары мен түпкілікті өнімнің сапалық 

сипаттамаларын бағалау  
2.1.1 Агломерат, шойын, болат, ферроқорытпа өндіруге арналған 

шихта материалдары 
Темір кендері 
Металдардың ішінде темір жер қыртысында (4,2 %) кремний (26 %) 

және алюминийден (7,4%) кейін үшінші орын алады. Темір жер қойнауында 
оның таза түрінде болмайды. Ол әртүрлі химиялық қосылыстардағы тау 
жыныстарының құрамына кіреді. Табиғатта темір бар тау жыныстарының 
300-ден астам түрі белгілі, бірақ олардың барлығы темір кендерінен алыс. 
Темір кендерін балқыту арқылы темірді алу экономикалық тұрғыдан тиімді 
болатын тау жыныстары деп атайды. Кендерден темір алудың экономикалық 
орындылығы техниканың даму деңгейіне және кен орнының 
сипаттамаларына байланысты [15]. 

Белгілі кен түрлерінің ішінде табиғатта шөгінді тектес кендер жиі 
кездеседі. Осы кендерден шойынның 90% - дан астамы балқытылады. 

Темір кені минералдан (зеңбірек), бос жыныстардан және қоспалардан 
тұрады. Кеннің негізгі бөлігі құрамында темір бар кен минералы болып 
табылады. Көбінесе минералдағы темір химиялық тұрғыдан оттегімен, сирек 
басқа элементтермен және қосылыстармен байланысты. Бос тау жынысы 
күрделі минералдар түзетін кремний, глинозем, әк және магнезиядан тұрады. 
Кен қоспалары пайдалы және зиянды болып бөлінеді. Пайдалы қоспалар 
марганец, хром, никель, ванадий, вольфрам, молибден және т. б. Зиянды 
қоспалар – күкірт, фосфор, мышьяк, мырыш, қорғасын және көп жағдайда 
мыс - металдың сапасын нашарлатады немесе Домна пешінің отқа төзімді 
төсенішіне деструктивті әсер етеді [15]. 

Темір кендерін бағалау критерийлері: темір құрамы; құрамында темір 
бар негізгі минералдың түрі; бос жыныстың құрамы мен қасиеттері; зиянды 
қоспалардың құрамы; химиялық құрамның тұрақтылығы; қалпына келу; 
кеуектілік; беріктік; кеуектілік; ылғалдылық. қазіргі уақытта өндірілген 
кендердің 90% - дан астамы Домна пештеріне жүктемес бұрын арнайы 
дайындыққа ұшырайды, оның барысында жоғарыда аталған кен 
сипаттамалары айтарлықтай өзгереді, бірақ олардың көпшілігі соңғы өнімнің 
сапасы мен қасиеттеріне қатты әсер етеді. Темір рудасын бағалау кезінде, ең 
алдымен, ондағы темірдің құрамына назар аударылады, ол өте кең ауқымда 
өзгереді. Темір рудасындағы темір мөлшері неғұрлым жоғары болса, домна 
пеші соғұрлым үнемді және өнімді болады. Бай кендерге 60-68 темірден 



114

  
 

тұратын кендер, орташаға – 50-60%, кедейлерге – 40-50% жатады. Жоғары 
темір рудаларын домна пешінде алдын-ала дайындықсыз өңдеуге болады, 
бірақ мұндай кендер аз және олар негізінен болат балқыту кезінде 
қолданылады. Құрамында 40% - дан аз темір бар кендер де қолданылады. Бұл 
кендер байытылады. Кендердегі темір құрамының төменгі шегі оларды 
пайдаланудың тиімділігімен анықталады [15]. 

 
Марганец кендері 
Марганец кендері негізінен 10-82% Мn бар ферроқорытпаларды -

балқыту үшін қолданылады және кейде олардағы марганецтің жоғары (0,6-
0,8% дейін) құрамын алу үшін шойын балқыту кезінде домна пешінің 
қоспасына қосылады. 

Марганец кендерін құрайтын минералдар аз, дегенмен марганец 
көптеген табиғи қосылыстардың құрамына кіреді. Өнеркәсіптік типтегі 
марганец кендерін төрт түрге бөлуге болады:  

а) минералдарды білдіретін оксидті кендер - пиролюзит (МnO2), 
браунит (Мn2О3), псиломелан (mMnО*МnО + Н2O), гаусманит (MnO4), 
манганит (Мn2О3 * Н2O);  

б) құрамында марганец шпаты немесе родохрозит бар карбонатты 
кендер (МnСO3); 

в) құрамында родонит бар Силикат кендері (MnSiO3); 
г) карбонатты және силикатты кендердің тотығу өнімі болып табылатын 

тотыққан кендер [17]. 
Бұл минералдардағы марганец мөлшері 41,9-дан 72,1% - ға дейін. 

Алайда, қоспаларға байланысты өндірілген марганец кендерінде марганец 
мөлшері 20-45 және сирек 55-57% құрайды. Бос жыныс темір кендеріне ұқсас 
және негізінен кремний және аз дәрежеде глиноземмен ұсынылған. 
Кальцийлі бос жыныс өте сирек кездеседі. 

Өндірілген марганец кендері әдетте 40-56% марганец бар 
концентраттар алу үшін жуылады немесе гравитациялық-магниттік 
байытылады. 

Тұтыну саласына байланысты марганец кендері мен концентраттарына 
химиялық құрамы мен физикалық қасиеттері бойынша белгілі бір талаптар 
қойылады. 

Марганец кенінде марганец көп және фосфор аз болған жөн. Сонымен, 
фосфор ферроқорытпаларын балқыту үшін 0,2% - дан аспауы керек. Шойын 
балқытуға арналған кендерде фосфор 0,6% немесе одан да көп болуы мүмкін. 
Егер кен бай ферромарганецті балқытуға арналған болса, онда қорытпадағы 
марганецтің жоғары мөлшерін қамтамасыз ету үшін ондағы темір 4-6% - дан 
аспауы керек. 

Марганец кендерінің ресурстары мен қорлары әлемнің 56 елінде 
анықталған.  

Қазақстандағы марганец кендерінің баланстық қоры 400 млн. т. 
Марганец кендерінің негізгі баланстық қорлары (99 %) Орталық 



115

  
 

Қазақстанның Атасу кен ауданында шоғырланған. 
 
2.1.1-кесте-Қазақстанның марганец кендерінің кен орындары мен 

қорлары 
Объектінің атауы Қорлар, 

мың т, 
барлығы 

Қорлар, мың т Мn 
Мазмұны,% 

Fe 
мөлшері,
% 

Кен 
тотығ
ы. 

Кенде
р 
бірінш
і. 

Батыс Қаражал 398158 - 39815
8 

20.76 8,76 
Шығыс Қаражал 1538 - 1538 32,30 10,30 
Қиыр Шығыс 14413 - 14413 21,06 2,62 

  -  Үлкен Қытай 1387 1387 23,31 12,37 
Орташа Қытай  - 99 36,50 8,34 
Ақшағат 4900 4900 - 18.21  
Керегетас 336 336 - 23,67 12,60 
Солтүстік Керегетас 557 557 - 22,65 7.00 
Шоқпартас 300 300 - 22,00 1.86 
Полуденное 300   22,00 10,00 
Солтүстік-Батыс 1200 1200 - 15,20 5,00 
Придорожное 400 40 - 11,18 10.98 
Алтын-Шоко 837 - 837 14,96 4,00 
Қараой 1000 200 800 20,00 4,00 
Аққұдық 200 100 100 21,00 3,00 

Жыра 500 500 - 22,00 2,00 
Үшқатын 1 18750 300 18450 11,74 30.62 

Үшқатын П 5938 - 5938 11,72 27,76 
ҮшқатынШ 196439 5000 19143

9 
23,78 6,85 

Жомарт 5255 1622 3633 24,29 5,96 
Туебай 6000 - 6000 24,00 1,13 
Арап 11500 200 11300 18,71 2,00 

   Оңтүстік Арап  
Шығыс Пальтосы 

3000 
400 

400 3000 20,57  
17,00 

6,38  
4,00 

Шығыс СюртысуІІ 
Шығыс СюртысуІІІ 

12000  
6000 

-  
- 

12000 
6000 

17,92  
18,48 

4,74  
16,37 

Қамыс 26618 4920 21698 17,60 3,70 
Ақсай 140 140 - 23,90 1,50 
Богач  
Тур 

2700 
9200 

1065 
9200 

1660 
- 

27,20  
22,14 

9,70  
9,26 
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Жақсы кон  
Барлығы 

6864  6864  
-  

.20,00  9,00  

Баланстық кендер  
Баланстан тыс кендер
  
Жиыны 

780113 
220988 
1001051 

35576 74453
7 

   

35576 74453
7 

  

 
Агломерация шихтасының негізгі компоненттері: ірілігі 10 – 0 мм темір 

кені, темір кені концентраты, колошник шаңы, әктас және кокс. 
Агломерациялық  шихтаға кейде марганец кені, доломиттелген әктас және 
құрамында темір бар материалдар (пирит күйіндісі, оттекті қабыршақ, металл 
жоңқасы) қосылады. Аглофабриканың технологиялық үрдісі шихтады 
пісіруге дайындаудан басталады. Шихтаны дайындау мынадай 
операцияларды қамтиды: шихта материалдарын орташаландыру, 
материалдарды ірілігі бойынша дайындау, шихта компоненттерін берілген 
арақатынаста мөлшерлеу, шихтаны араластыру және бітеу. Орташалау домна 
цехының кен ауласында, байыту фабрикасының концентрат қоймаларында, 
аглофабрика бункерлерінде және т. б. әдеттегі әдістермен жүргізіледі. Ірі 
кендерді ұсақтауды орындау керек, өйткені 10 мм-ден асатын кендер нашар 
сіңіп, оңай ыдырайтын агломерат береді. Кокс аглофабрикаға 3 – 0 мм 
мөлшерде келеді, өйткені үлкен коксты қолданған жағдайда зарядты 
қыздыру біркелкі емес және нашар болады. Әктас кен материалдарымен 
әрекеттесуі керек, сондықтан ол неғұрлым аз болса, агломерат соғұрлым 
біртекті болады. Осыған байланысты ол 3 – 0 мм мөлшеріне дейін 
ұсақталады. Шихта компоненттерін мөлшерлеу дәлдігі агломераттың 
құрамын да, оның тұрақтылығын да анықтайды. Отын мен әктас беру кезінде 
ең жоғары дәлдік қажет, өйткені процестің жылу деңгейі мен агломераттың 
негізділігі олардың құрамына байланысты. Шихтады араластыру агломерат 
құрамының біркелкілігін қамтамасыз ететін маңызды операция болып 
табылады. Араластыру шихта таспадан таспаға артық жүктелгенде, эструста 
және арнайы араластырғыш барабандарда жүреді. Барабанға келіп түсетін 
шихта тиеу соңынан түсіру ұшына дейін жылжытылады, себіледі және 
араластырылады. 

Шихтаны беттестіру дайындықтың негізгі үрдісі болып табылады, 
өйткені агломератты жентектеу кезінде шихтаның газ өткізгіштігін 
анықтайды. Беттестірудің міндеті-мүмкін үлкен диаметрі бар шикі шихтаның 
түйіршіктерін (кесектерін) жасау болып табылады. Түйіршіктердің жоғарғы 
мөлшері жану үрдістерімен анықталады, егер отын бөлшектері үлкен 
түйіршіктерде болса, ол айтарлықтай баяулайды. Аглошихтаны қағу 
барабанда жүзеге асырылады. Үрдістің мәні шихтаның қатты бөлшектері мен 
шихтаға енгізілген сұйықтықтың физикалық-химиялық өзара әрекеттесуінен 
тұрады. Тұндыру сұйықтықты немесе коллоидты ерітінділерді енгізу кезінде 
пайда болатын молекулалық күштердің пайда болуына байланысты. 
Шихтады ылғалдандыру және жаншылудың оңтайлы жағдайларын 
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қамтамасыз ету үшін жансыздандырғышқа су перфорацияланған құбыр 
арқылы немесе жүктеу жағынан барабан ұзындығының 1/3 учаскесіндегі 
форсункалар арқылы беріледі. Суды жұқа бүрку арқылы беттестірудің 
айтарлықтай жақсы әсеріне қол жеткізіледі. Тұндыру процесіне берілетін 
судың мөлшері, яғни зарядтың ылғалдылығы үлкен әсер етеді. 
Ылғалдылықтың оңтайлы мөлшері бар, онда шөгу ең қарқынды жүреді. 
Қызыл темір және магнетит үшін – 6-8%, қоңыр темір үшін – 14-16% [20]. 

Флюстер – бұл темір кеніне қосылған және бос жыныстың балқу 
температурасын төмендету, Кокс күлін тазарту және жоғары сұр сіңіру 
қабілеті бар сұйық жылжымалы қожды алу үшін домна пешіне салынған 
материалдар. Флюс ретінде бос жыныстың химиялық қасиеттеріне қарама-
қарсы химиялық қасиеттері бар материал таңдалады. Бос кен жынысы 
негізінен кремнийлі (қышқыл) болғандықтан, ағынның рөлін cao және 
ішінара mdo оксидтері атқарады. Кейде бос жыныстың құрамына 
байланысты ағындар қышқыл немесе глинозем болуы мүмкін. Кальций 
оксиді-кальций деп аталатын кальцит минералының бөлігі. Әктастан басқа, 
кальций мен доломит қоспасынан тұратын доломиттелген әктас қышқыл бос 
жыныстағы кендер үшін ағын ретінде қолданылады. Доломиттелген әктас 
қождың қозғалғыштығын жақсарту үшін қолданылады, қождағы марганец 
оксидінің құрамын 6-8% дейін жеткізеді. 

Негізгі флюстерге қойылатын ең маңызды талап-олардағы кремний мен 
глиноземнің төмен мөлшері және күкірт пен фосфордың зиянды қоспалары 
[15]. 

Оттегі-конвертерлік үрдістің негізгі зарядты материалдары сұйық 
шойын, болат сынықтары, қож түзетін (әк, балқытқыш шпат және т.б.), 
оттексіздендіруге және легирлеуге арналған ферроқорытпалар болып 
табылады. Оттегі газы үнемі қолданылады. 

Сұйық шойын. Әр түрлі зауыттарда өңделетін шойындардың құрамы 
кең ауқымда өзгереді: 4,0-4,8% С; 0,1-2,6% Мn; 0,3-2,0% 81;  
0,02-0,07% 8; < 0,3% Р. Алайда, тәжірибе көрсеткендей, үрдістің жоғары 
техникалық-экономикалық көрсеткіштерін қамтамасыз ету үшін шойынның 
құрамдас бөліктерін белгілі бір тар шектерде шектеу ұсынылады [21]. 

Кремнийдің шамадан тыс жоғары құрамымен пайда болған кремний 
оксидін тазарту үшін әк шығыны артады және конвертердегі қож мөлшері 
артады, бұл темір шығындарының өсуіне және төгілген қожбен жылу 
жоғалуына әкеледі; конвертер төсенішінің тұрақтылығы да төмендейді. 
Сонымен бірге, кремнийдің өте төмен (<0,3 %) құрамында бастапқы 
қождардағы кремний оксидінің тым төмен болуына байланысты әктің баяу 
еруіне байланысты қождың пайда болуы баяулайды. Көптеген отандық 
зауыттар құрамында кремний бар шойындарда жұмыс істейді 0,6-0,9%, бұл 
оңтайлы мәнге жақын. 

Көптеген жылдар бойы шойындағы марганецтің оңтайлы мөлшері 0,7-
1,1% деп саналды. Оның құрамы төмен болған кезде қождың пайда болуы 
едәуір баяулайды, өйткені бастапқы қождарда әк еруін тездететін MnO 
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оксиді аз болады. Алайда, конвертерлік балқыту кезінде марганецтің көп 
бөлігі тотығады және МnО түрінде қожбен бірге жоғалады [22]. 

Шойындағы фосфордың мөлшері 0,2 - 0,3% - дан аспауы керек, өйткені 
оның мөлшері көп болған кезде үрлеу кезінде қожды аралық ағызу және 
жаңасын бағыттау қажет, бұл конвертердің өнімділігін төмендетеді. 

Сапалы болаттарды балқытуға арналған шойындардағы күкірт мөлшері 
0,035% - дан, ал қатардағы болаттар-0,05% - дан аспауы тиіс. Мұндай шектеу 
конвертерлік қождардағы темір оксидтерінің көп болуына байланысты 
балқыту кезінде олардағы күкіртті кетіру нашар жүретіндігімен түсіндіріледі; 
күкіртсіздендіру дәрежесі 30%-дан аспайды. Көптеген зауыттарда шойынның 
домна десульфурациясы ұйымдастырылған. 

Сұйық шойынның температурасы әдетте 1300-1450°C. Төменгі 
температурасы бар шойынды қолдану жағымсыз, өйткені бұл суық үрлеудің 
басталуына және қождың пайда болуының баяулауына әкеледі. 

Болат сынықтары. Болат сынықтары конвертер балқыту 
салқындатқыш болып табылады, оның тұтыну арттыру болат құнын 
төмендетіп, шойын үнемдейді. Сынықтарға, басқа болат балқыту 
процестеріндегідей, фосфор, күкірт, түсті металдар мен тоттың жоғары 
құрамына жол бермеу туралы талап қойылады. Конвертерлік балқыту 
жағдайында тотықпайтын мыс пен никельдің мөлшері олардың 
балқытылатын болаттағы рұқсат етілген мөлшерінен аспауы тиіс (әдетте < 
0,2 %). Сынықтардың максималды мөлшерін шектеңіз, өйткені тым үлкен 
кесектердің үрлеу кезінде металда еруіне уақыт болмауы мүмкін, ал жүктеу 
кезінде конвертердің төсенішін зақымдауы мүмкін. Сынық кесектерінің 
қалыңдығы 0,25-0,35 м - ден, ұзындығы-0,8 м-ден аспауы тиіс; пакеттердің 
мөлшері 0,7x1x2 м-ден аспауы тиіс [23]. 

Қож түзушілер. Негізгі қож түзетін материалдар - бұл әк және плавик 
шпаты, кейде боксит, темір кені, илем шкаласы (Fе3О4), агломерат, руда-әк 
түйіршіктері қож түзуші немесе салқындатқыш ретінде қолданылады. Әк 
жаңадан күйіп, құрамында 92% СаО, <2% кремний оксиді және <0,05-0,08% 
S болуы керек. Әк құрамындағы күкірт > 0,1% болса, балқыту кезінде 
күкірттің қождан металға ауысуы мүмкін. Әк бөліктері 10-нан 50 мм-ге дейін 
болуы керек. Әктің ұсақ кесектерін қолдануға жол берілмейді, өйткені олар 
конвертерден шығатын газдармен шығарылады. 

Плавикті шпат  қожды тиімді сұйылтады. Оның құрамында 75-92% 
СаF2 бар, негізгі қоспасы - кремний оксиді. Темір кені, агломерат және 
шекемтас құрамында 8% - дан аспайтын кремний оксиді және 0,1% фосфор 
мен күкірт (әрқайсысы) болуы тиіс, кен кесектерінің мөлшері 10-80 мм 
болуы тиіс [23]. 

Боксит құрамында 28-50% А12О3, 10-20% SiO2 және 12-25 % Fе2О3 бар; 
әдетте оның құрамында ылғал көп (10-20 %), бұл болатқа сутектің енуіне жол 
бермеу үшін алдын - ала кептіруді қажет етеді. Қождың пайда болуын 
тездету және плавик шпатының шығынын азайту үшін үрлеудің басында 
конвертерге енгізілген силикомарганец өндірісінің қождары қолданылады, 
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олар конвертер қождарының әдеттегі компоненттерімен қатар 16-19% МnО 
құрайды; құрамында кремний оксиді, Al2O3, SiC және металл А1 және Si бар 
силумин өндірісінің қождары; алдыңғы балқымалардың қатты конвертер 
қождары және басқалары. 

Ферросилицийді балқытуға арналған шикі материалдар 
Кен. Ферросилиций алу үшін бастапқы материал-құрамында кремний бар 

түрлі минералдар. Табиғатта кремний тау хрусталы, топаз, аметист, кварц, 
шақпақ, халцедон, кварцит, кварц құмы, құмтас және т. б. түрінде кездеседі. 
Алайда, ферросилиций алу үшін, әдетте, барлық осы минералдар 
қолданылмайды. Олардың кейбіреулері  -рок хрусталі, топаз, аметист сияқты-
сирек кездесетін минералдарға байланысты қолданылмайды, басқалары — 
құмтас пен кварц құмдары — тым ұсақталған болғандықтан жарамсыз. Әдетте 
ферросилицийді балқыту үшін кварц, кварцит және халцедон кіретін ең арзан 
және кең таралған минералдар қолданылады [24]. 

Кварц-кристалды құрылымның тығыз минералы, меншікті салмағы 
2,59 - 2,65 г/см3, қаттылығы 7, көп жағдайда түссіз, Ақ, сұр немесе қызғылт-
құрамындағы қоспаларға байланысты. 

Халцедон - түрлі түсті боялған жұқа талшықты, кейде кеуекті минерал. 
Үлес салмағы және қаттылығы - сол, және кварц. 

Кварцит-кварц түйірлерінен тұратын тау жынысы, олардың 
арасындағы Бос орындар негізінен кремнийден тұратын цементтейтін затты 
толтырады. 

Бұл минералдар өте кең таралған. Құрамында кремний бар 
минералдардың кен орындарын таңдағанда, ферросилицийді балқыту үшін 
тек құрамында кемінде 95% кремний бар, қалған қоспалардың ең аз мөлшері 
бар: глинозем, магний оксиді және кальций оксиді бар. Р2О5 құрамына 
ерекше назар аудару керек, ол осы минералдарда 0,02% - дан аспауы керек. 
Темір оксидтерінің құрамына қатысты шектеулер жоқ, өйткені 
ферросилицийді алу кезінде пешке темірді бір немесе басқа түрде енгізу 
керек. Ерекшелік - бұл кристалды кремний: оны өндіру үшін темір 
оксидтерінің ең аз мөлшері бар минералдар қажет. 

Кварциттің механикалық беріктігіне ерекше назар аудару керек, ол 
ұсақталғанда және жұмсарту температурасына дейін қызған кезде құлап 
кетпеуі керек [24]. 

Ферросилицийді балқыту үшін қолданылатын кварц пен кварцит алдын 
ала ұсақталады. Өнеркәсіптік пештер үшін өлшемі 50-100 мм болатын 
бөліктер ең қолайлы. 

Ұсақтау кезінде пайда болған барлық ұсақ заттарды 20-30 мм електен 
өткізіп алу керек. Түсуін ұсақ-түйек пешке орынсыз емес, өйткені ол 
шихтаның газөткізгіштігін төмендетеді, бірақ ол жоғары саны қоспалар.  
Мысалы, әдеттегі глиноземмен кварцитте 1,5% артық емес ұсақ 
заттардағы глинозем мөлшері 20% - дан асуы мүмкін.  

Қалпына келтіргіш. Ферросилицийді алу кезінде 
тотықсыздандырғыш ретінде  құрамында көміртегі бар әртүрлі материалдар: 
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көмір, мұнай коксы, металлургиялық кокс, кейде көмір. Ең жақсы 
тотықсыздандырғыш-бұл көмір, бірақ оның қымбаттығына байланысты ол 
тек жоғары пайыз (90% - дан астам) ферросилиций немесе кристалды 
кремний өндірісінде қолданылады. 

Жақсы тотықсыздандырғыш - бұл мұнай және пек коксы. Олардың 
әдеттегі коксқа қарағанда артықшылығы-күлдің өте төмен мөлшері (1-2% - 
дан жоғары емес), зиянды қоспалардың болмауы және үлкен кеуектілік. 

Алайда, бұл тотықсыздандырғыштар жоғары шығындарға байланысты 
тек кристалды кремний өндірісінде қолданылады. 

Әдетте ферросилиций өндірісінде металлургиялық кәсіпорындардан 
алынған кокс немесе сұрыпталған кокс қолданылады. Кокс құрамында күл аз 
болуы керек, өйткені күл қождың пайда болуына ықпал ететін зиянды 
қоспаларды (глинозем, кальций оксиді) немесе қорытпаны (фосфорды) 
ластайды [24]. 

Металлургиялық кокстегі күлдің мөлшері әдетте 9-13%. Ұсақ кокста 
(коксик) күлдің мөлшері 16 және 20% жетеді. Кокстегі ылғалдың мөлшері 
оны тасымалдау мен сақтау жағдайларына байланысты және кейде 25% - ға 
дейін жетеді. Барлық жағдайларда ылғал мен күлдің ең аз мөлшері бар 
коксты қолдануға тырысу керек. 

Кокс бөліктерінің мөлшері пештің электр режиміне әсер етеді. Кокс 
бөліктерінің өлшемдері пештің қуаты мен екінші кернеуіне байланысты 
таңдалуы керек. Мысалы, қуаты бар пештер үшін 7000 -10000 КВА 140-180 В 
қайталама кернеуде 10 - 25 мм көлеміндегі кокс жақсы нәтиже береді. 
Жоғары кернеулерде 5-15 мм өлшемді бөліктерде тотықсыздандырғыш 
қолданылады. 

Барлық жағдайларда ферросилиций өндіру үшін өлшемі 5 мм-ден 
төмен коксик жарамсыз және електен өткізілуге тиіс. 

Ферроқорытпа зауыттарының көпшілігінде кокс қолданылады, яғни 
домна пештеріне жарамсыз кокс зауыттарының қалдықтары. 

Ретінде аса қолдануға болады, сондай-ақ тас көмір жағдайда төмен 
ұстау, оларға зиянды қоспалардың, сондай-ақ күл және ұшпа. Олар жоғары 
температураға дейін қызған кезде құлап кетпеуі керек. 

20-30% коксты көмірмен алмастыру колошникте шихтаның жабысуын 
азайтады және электродтардың терең отырғызылуын қамтамасыз етеді. 

Құрамында темір бар материалдар. Ферросилиций өндірісінде темір 
болат жоңқалар түрінде шихтаға енгізіледі. Қорытпаны әртүрлі легирлеуші 
қоспалармен ластайтын арнайы болаттардың жоңқаларын, сондай-ақ қатты 
тотыққан жоңқаларды пайдаланудан аулақ болу керек. Жоңқалар қысқа 
бөліктер түрінде болуы керек. Ұзын бұралған жоңқаларды қолдану пештің 
жұмысын нашарлатады. Сондай-ақ, шойын жоңқаларын қолданудан аулақ 
болу керек, ол мөлшері жағынан өте ыңғайлы, бірақ құрамында фосфор 
мөлшері көп. 

Темір шихтаға темір кені түрінде енгізілуі мүмкін. Бірақ кен көп 
мөлшерде қож түзетін заттарды енгізетіндіктен және темірді қалпына келтіру 
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үшін қосымша энергия шығындарын талап ететіндіктен, оны қолдану қажет 
емес [24]. 

Феррохромды балқытуға арналған шикі материалдар 
Көміртекті феррохромды балқыту үшін құрамында 30-58% Сг2O3, 

қалғаны FeO, MgO, Al2O3, SiO2 бар негізінен Дон кен орнында (Қазақстан) 
хром кендері қолданылады. Бай кендердің сарқылуына байланысты соңғы 
жылдары кедей (құрамында 30% - ға дейін Сг2Оэ бар) кендер пайдаланылып, 
оларды байытып, кейде агломерациялайды. Кендер мен концентраттарға 
мынадай талаптар қойылады: Сг2O3 құрамы 47% - дан кем емес; Cr2O3/FeO 
қатынасы 3,0-ден кем емес, мұндай қатынас құрамында 60% - дан астам хром 
бар қорытпаны алуды қамтамасыз етеді; SiО2 құрамы 7-9% - дан артық емес. 
Сг2O3 жоғары мөлшері және SiO2 төмен мөлшері қож мен хром шығынын 
азайтуға, электр қуатын тұтынуды азайтуға мүмкіндік береді. Кейде шихтаға 
құрамында 27-32 Сг2O3 және кейде қорытпаның айналымдағы қалдықтары 
бар орташа көміртекті феррохром өндірісінің қожы қосылады. 

Флюс ретінде қождың қажетті қасиеттері мен құрамын (27-32% SiO2) 
алу үшін қажетті кварцит қолданылады. 

Қалпына келтіргіш ретінде 0,5% S аспайтын және 0,04% Р аспайтын 
мөлшері 10-25 мм сұрыпталған кокс қолданылады. 

Хром кенінің құрамына темір оксидтері кіреді, олар қорытпаға темірдің 
қажетті мөлшерін қосады [21]. 

 
Ферромарганецті балқытуға арналған шикі материалдар 
Ферромарганецті балқыту үшін флюстелген емес және флюстелген 

марганец агломераты және марганец кендерінің концентраттары, темір 
кенінің түйіршіктері немесе темір кендері немесе темір жоңқалары, кейде 
әктас қолданылады. Кендерде марганец МnO2, Мn2O3, Мn3O4 және МnСO3 
түрінде болады, негізгі қоспасы SiO2 болып табылады. Кендердегі марганец 
мөлшері 16-57% құрайды. Өндірілетін марганец кендерінің көп бөлігі кедей; 
олар құрамында > 25-43% Мn концентраты бар концентратты алу арқылы 
байытылады; концентрат, әдетте, агломерацияға ұшырайды, агломераттың 
құрамында > 36-45% Мn бар. Кокс мөлшері 3-15 ММ қолданылады. Ондағы 
күлдің мөлшері 12% - дан аспауы керек, ылғал — 11% - дан аспауы керек, 
фосфор-0,02% - дан аспауы керек [21]. 

 Ферросиликоалюминий балқытуға арналған шикі материалдар 
Ферросиликоалюминий алу үшін шикізат ретінде аллиттер, 

құрамында кремний, каолин көп болатын бокситтер және соңында нашар 
көмір мен жанғыш тақтатастарды күйдіруден алынған күлді қолдануға 
болады. 

Ферросиликоалюминийді балқыту үшін құрамында глинозем бар 
шикізатты таңдағанда, осы материалдардағы фосфордың құрамына ерекше 
назар аудару керек. Ферросиликоалюминий алынған кезде фосфор 
толығымен қорытпаға өтеді, бұл оны болатты оттексіздендіруге және 
металлотермиялық қалпына келтіруге жарамсыз етеді. 
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Құрамында глинозем бар шикізатты балқыту алдында брикеттеу 
немесе агломерациялау жолымен кептірген және ағызған жөн. 

Әдетте көмір ферросиликоалюминий алу кезінде 
тотықсыздандырғыш ретінде қолданылады. 

 
2.1.2 Шойындардың жіктелуі 
«Темір – цементит» диаграммасы (Fe – Fe3C), сурет. 2.1., анықтауға 

қызмет етеді:  
- көміртегі құрамы мен температураға байланысты тепе-теңдік күйдегі 

Болат құрылымдары;  
- болатты термиялық өңдеу температурасы;  
- болатты қысыммен ыстық өңдеуге арналған температура аралықтары; 

- көміртекті болаттың аустенит пен ферриттегі ерігіштігі;  
- болаттар мен шойындардағы фазалардың концентрациясы мен 

салмақтық қатынасы (әр түрлі температурада) [25].  
 

 
2.1 сурет – «Темір-цементит» диаграммасы (Fe-Fe3C) 

 
Феррит-Feα теміріндегі көміртектің қатты ерітіндісі. Ферриттің 

қаттылығы НВ 600 (МПа). Ферриттегі көміртектің ерігіштігі өзгермелі. 
Аустенит-Feγ теміріндегі көміртектің қатты ерітіндісі. Аустениттің 
қаттылығы НВ 2000 (МПа). Аустениттегі көміртектің ерігіштігі өзгермелі.  

 Цементит - Темірдің көміртегімен химиялық қосылысы. Цементиттің 
қаттылығы НВ 8000-9000 (МПа). Цементит (Fe3C) көміртектің тұрақты 
мөлшеріне ие: 6,67% с.перлит - бұл аустениттің қатты ерітіндісінен пайда 
болатын феррит пен цементиттің эвтектоидты механикалық қоспасы. Оның 
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құрамында көміртектің тұрақты мөлшері бар (0,8% C) және HB қаттылығы 
2200 (МПа). Ледебурит - 727 °C-тан жоғары температурада аустенит пен 
цементиттің эвтектикалық механикалық қоспасы немесе 727 °C-тан төмен 
температурада перлит пен цементит қоспасы. Fe - Fe3C диаграммаларындағы 
сызықтар диаграммалардағы түрлендірулер салқындату процесін 
қарастырған кезде сызықтан жоғары және төмен құрылымдарды салыстыру 
арқылы анықталады.  Мысалы, салқындату кезінде ВС сызығында не 
болады? Диаграммадан ВС сызығынан жоғары құрылым сұйық, ал сызықтан 
төмен - сұйық және аустенит екенін көруге болады. Демек, сұйықтық 
аустенитке айналады. Салқындату кезінде PS желісіндегі түрлендірулерді 
қарастырыңыз. PS сызығынан жоғары Ау + F құрылымы, PS сызығынан 
төмен P + F құрылымы. Осы құрылымдарды салыстыра отырып, біз 
қорытынды жасаймыз: PS желісінде салқындаған кезде аустенит перлитке 
айналады [25]. 

 
Құрылым және фаза  
Құрылым-микроскоппен байқалатын металл құрылымының суреті. 

Құрылымның белгілері Fe – Fe3C күй диаграммасында келтірілген. Мысалы, 
40 ° C температурада 600°C болат P + F құрылымына ие. 4,3% C бар ақ 
шойын, 1000 °C температурада, күй диаграммасына сәйкес аустенит пен 
цементит қоспасынан тұратын ледебурит құрылымына ие. Фаза - бұл 
химиялық құрамы мен кристалды торы өзгеретін интерфейске ие 
құрылымның біртекті бөлігі. Fe – Fe3C күй диаграммасындағы 
құрылымдардың біртекті бөліктері (фазалары) сұйық және қатты ерітінділер, 
химиялық қосылыстар (Fe3C) болып табылады. Фазалар құрылымнан 
анықталады. Перлит пен ледебурит фазалар бола алмайды, өйткені олар 
гетерогенді. 

Қорытпалардағы көміртектің қандай түріне байланысты Ақ, сұр, 
жоғары беріктігі бар шойын, вермикулярлық графиті бар шойын және иілгіш 
шойын ерекшеленеді. Жоғары беріктігі бар шойын және вермикулярлық 
графиті бар шойын Сұрдың бір түрі болып табылады, бірақ механикалық 
қасиеттерінің жоғарылауына байланысты олар арнайы топтарға бөлінеді [25]. 

Шоғырлану және сегменттер ережесі  
Берілген құрамдағы қорытпада (мысалы, 5,0%C) берілген 

температурада (мысалы, 800 °с) фазалардың концентрациясын және олардың 
салмақтық арақатынасын анықтау үшін қорытпаның құрамы мен 
температураның қиылысу нүктесі арқылы (суреттегі О нүктесі) қажет. 2.1) 
күй диаграммасында ең жақын фазалық сызықтарға солға және оңға 
көлденең сызыңыз. Қиылысу нүктелері фазалардың концентрациясын 
көрсетеді, ал сегменттер фазалардың салмағына кері пропорционал болады.  

O нүктесінде қорытпаның құрылымы (5,0% C, t=800 °C) – ледебурит 
және цементит. Құрылымнан фазаларды анықтаймыз: аустенит және 
цементит. Берілген қорытпаның аустенит фазасындағы көміртегі мөлшерін О 
нүктесі арқылы анықтау үшін диаграммадағы аустенит фазасының SE 
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сызығымен қиылысқанға дейін солға көлденең сызыңыз. А қиылысу нүктесі 
аустениттегі көміртегі мөлшерін көрсетеді (0,9% С). Цементиттегі 
көміртектің құрамын о нүктесі арқылы оңға қарай анықтау үшін цементит 
сызығымен (DFK) қиылысқанға дейін көлденең сызыңыз. В қиылысу нүктесі 
цементиттегі көміртегі концентрациясын көрсетеді (6,67% С). 

Шойын 2,14% - дан асатын және эвтектиканы қалыптастыру үшін 
қатайған темір-көміртекті қорытпалар деп аталады. Жоғары құю 
қасиеттерінің, жеткілікті беріктіктің, тозуға төзімділіктің, сондай-ақ 
шойындардың салыстырмалы арзандығының арқасында машина жасауда 
кеңінен қолданылады. Олар бөлшектердің өлшемдері мен массасына қатаң 
талаптар болмаған кезде күрделі пішінді сапалы құймаларды өндіру үшін 
қолданылады [26]. 

Графиттің пішініне және оның пайда болу жағдайларына байланысты 
шойын ерекшеленеді: сұр (сурет. 2.2, а), иілгіш (сурет. 2.3, б), сфералық 
графитпен жоғары беріктігі (сурет. 2.2, в).  

 

 
2.2 - сурет – Шойындардың микроқұрылымдарындағы графит пішіні: а 

– пластиналы (сұр шойында); б – үлпек тәрізді (соғып шойында); в - шар 
тәрізді (беріктігі жоғары шойында) [27]. 

 
Ақ шойын деп аталады, онда барлық көміртегі цементит түрінде 

байланысқан күйде болады. 2.1.3-суреттегі Fe-Fe3C күй диаграммасына 
сәйкес Ақ шойын эвтектикалық, эвтектикалық және эвтектикалық болып 
бөлінеді. Цементиттің көп болуына байланысты олар қатты (450 ... 550 НВ), 
сынғыш және машина бөлшектерін жасау үшін пайдаланылмайды. Шектеулі 
қолдану ағартылған шойындарға ие - сұр шойыннан құймалар, бетінде қатты 
қыртыс түрінде ақ шойын қабаты бар. Олардан илемдеу орамалары, соқалар, 
тежегіш жастықшалар және тозу жағдайында жұмыс істейтін басқа 
бөлшектер жасалады. Құрылым көміртегі құрамына байланысты (сурет. 2.3). 
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2.3-сурет - Ақ шойындардың микроқұрылымдары: а – эвтектикалыққа 

дейін, 3% С; б – эвтектикалыққа дейін, 4,3% С; в-эвтектикалыққа, 5% С, х200 
[27]. 

Өнеркәсіпте сұр, беріктігі жоғары және иілгіш шойын кеңінен 
қолданылады, онда барлық көміртегі немесе оның бір бөлігі графит түрінде 
болады. Графит төмен қаттылықты, жақсы кесуді, сондай-ақ төмен үйкеліс 
коэффициентіне байланысты жоғары антифрикциялық қасиеттерді 
қамтамасыз етеді. Сонымен қатар, графиттің қосылуы беріктік пен 
икемділікті төмендетеді, өйткені олар қорытпаның металл негізінің беріктігін 
бұзады. Сұр, беріктігі жоғары және иілгіш шойындар графит 
қосындыларының пайда болу жағдайында және олардың пішінінде 
ерекшеленеді, бұл олардың механикалық қасиеттеріне әсер етеді, олар 
негізінен металл негізінің құрылымына байланысты. Шойындардың беріктігі, 
қаттылығы және тозуға төзімділігі металл негізіндегі перлит мөлшерінің 
жоғарылауымен жоғарылайды, ол барлық жағынан болаттарға жақын. 

Сұр шойын графит тәрізді шойын деп аталады. Химиялық құрамы 
бойынша сұр шойын қарапайым (легірленбеген) және легірленген болып 
бөлінеді. Кәдімгі сұр шойын-негізгі элементтері бар күрделі құрамдағы 
қорытпалар: Fe, C, Si-және тұрақты қоспалар: MP, P және S. Сұр 
шойындардағы бұл элементтердің мөлшері келесі шектерде өзгереді,%: 2,2 ... 
3,7 С; 1 ... 3 Si; 0,2 ... 1,1 Мn; 0,02 ... 0,3 Р; 0,02 ... 0,15 S. Аз мөлшерде 
қарапайым сұр шойындарда кеннен шығатын Cr, Ni және Si болуы мүмкін. 
Бұл элементтердің барлығы дерлік графиттеу жағдайларына, графит 
қосындыларының санына, металл негізінің құрылымына және нәтижесінде 
шойындардың қасиеттеріне әсер етеді. Сұр шойын СЧ 20, СЧ 25, СЧ 30 
индекстерімен белгіленеді. Белгілеудегі сан 0,1 МПа созылған кезде 
шойынның беріктік шегін көрсетеді. 

Графиттің сфералық пішіні бар шойын жоғары беріктікке жатады. Олар 
0,02 мөлшерінде сұйық шойынға енгізілетін магний модификациясымен 
алынады ... 0,08 %. Шойындарды таза магниймен модификациялау күшті 
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пироэлектрлік әсермен бірге жүретіндіктен, таза магний лигатуралармен 
ауыстырылады (мысалы, магний мен никель қорытпасы). 

Модификациядан кейін шойын келесі химиялық құрамға ие,%: 3,0 ... 
3,6 С; 1,1 ... 2,9 Si; 0,3 ... 0,7 Мn; 0,02 S дейін және 0,1 Р дейін. металл 
негізінің құрылымы бойынша жоғары беріктігі бар шойын феррит немесе 
перлит болуы мүмкін. Ферритті шойын негізінен феррит пен сфералық 
графиттен тұрады, 20% перлитке рұқсат етіледі. Перлитті шойынның 
құрылымы-сорбитол немесе пластина перлиті және сфералық графит, 
ферриттің 20% дейін рұқсат етіледі. 

Сфералық графит-бұл пластинкаға қарағанда аз күшті кернеу 
концентраторы, сондықтан ол металл негізінің механикалық қасиеттерін 
азайтады. Сфералық графиті бар шойындар жоғары беріктікке және кейбір 
икемділікке ие. Жоғары беріктігі бар шойынның маркасы жж әріптерінен 
және оның уақытша кедергісінің 10 есе азайтылған мәнін білдіретін саннан 
тұрады. 

Вермикулярлық графиті бар шойындарда құрылым магний мен сирек 
кездесетін металдардан тұратын күрделі модификатордың әсерінен 
қалыптасады. Графит сфералық (40% дейін) және вермикулярлық - 
кішкентай жұқа тамырлар түрінде - пішінді алады. 

Модификациядан кейін бұл шойындардың құрамында %: 3,1 болады ... 
3,8 С; 2,0 ... 3,0 Si; 0,2 ... 1,0 Мn; 0,025 S дейін; 0,08 Р. 

Вермикулярлық графиті бар шойындар төрт марканы шығарады: ЧВГ 
30; ЧВГ 35; ЧВГ 40; ЧВГ 45. Маркадағы сан уақытша кедергінің 10 есе 
азайтылған мәнін білдіреді. 

Механикалық қасиеттері бойынша вермикулярлық графиті бар 
шойындар сұр және беріктігі жоғары шойындар арасында аралық орын 
алады. Олар сұр шойындарға қарағанда күшті, әсіресе циклдік жүктемелерде; 
σ-1 төзімділік шегі CHVG 30 үшін 140 МПа және CHVG 45 үшін 190 МПа 
құрайды. Бұл шойындардың механикалық қасиеттері құймалардың 
массасына аз тәуелді. Олар жақсы жылу өткізгіштігімен ерекшеленеді [40 ... 
50 Вт/(м · К)], бұл олардың жылу алмастырғыштарға төзімділігін қамтамасыз 
етеді. 

Иілгіш шойын деп аталады, онда графит қабыршақты пішінді болады. 
Олар ақ эвтектикалық шойындарды тазарту арқылы алынады. Осы себепті 
иілгіш шойындардың графиті күйдіру көміртегі деп аталады. Мұндай графит, 
плитадан айырмашылығы, металл негізінің механикалық қасиеттерін аз 
төмендетеді, нәтижесінде сұр шойындарға қарағанда иілгіш шойын жоғары 
беріктік пен икемділікке ие. 

Иілгіш шойындарға жағылатын ақ шойыннан жасалған құймалар жұқа 
қабырғалы етіп жасалады. Олардың көлденең қимасының қалыңдығы 50 мм-
ден аспауы керек, әйтпесе пластиналық графит кристалдану кезінде өзекке 
шығады және шойын күйдіруге жарамсыз болады. Дәл сол себепті бастапқы 
ақ шойындарда көміртегі мен кремний мөлшері азаяды. Олардың химиялық 
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құрамы келесідей,%: 2,4... 2,9 С; 1,0... 1,6 Si; 0,2... 1,0 Мn; 0,2 S дейін және 
0,18 Р дейін. 

Күйдіру режимімен анықталатын металл негізінің құрылымына сәйкес 
қақталатын шойындар феритті және перлитті болады. Иілгіш шойындар 
индекспен және одан кейінгі сандармен белгіленеді, олардың біріншісі 
беріктікті сипаттайды, ал екіншісі-KC 30-6, KCH 60-3 және т. б.  (А 
Қосымшасын қараңыз) 

 
2.1.3 Болаттардың жіктелуі 
Болат - құрамында кемінде 2,14% С көміртегі бар темір қорытпасы. 
Әр түрлі болаттардың тепе-теңдік күйіндегі микроқұрылымдары 2.4-

суретте көрсетілген 
 

 
 
2.4-сурет – Құрамында көміртегі әртүрлі болаттардың 

микроқұрылымдары: а – (феррит) 0,03% С, х100; б – (Пластинкалы перлит) 
0,45% С, х500; в – (түйіршікті перлит) 0,8% С, х500; г - (перлит және 
цементит) 1,2% С, х150. 

 
Көміртекті болаттың құрылымына ие бола отырып, оның құрамындағы 

көміртегі мен болат маркасын анықтауға болады. Болаттағы көміртектің 
мөлшері перлиттің ауданы бойынша анықталады (ферритте көміртегі аз және 
оны елемеуге болады). Мысалы, 2.1.6, Б суретіндегі болат феррит және 
перлит құрылымымен (ауданы бойынша) 55% П және 45% Ф құрайды. 100% 
П – 0,8% с 55% П – Х % С пропорциясынан болаттағы көміртектің құрамын 
анықтаймыз: Х % С = 0,44. Шамамен 45 болатта көміртектің осындай 
мөлшері бар. Болаттағы көміртек неғұрлым көп болса (0,8% C дейін), 
соғұрлым перлит, феррит аз болады. Перлит ферритке қарағанда қиын. 
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Сондықтан болаттағы көміртектің ұлғаюымен оның қаттылығы, беріктігі 
өседі, бірақ иілгіштігі, тұтқырлығы төмендейді [28]. 

Болат маркаларын белгілеу үшін әріптік-сандық жүйе қабылданған. 
Легирлеуші элементтер мынадай әріптермен белгіленеді: хром-Х, никель-Н, 
молибден-М, вольфрам-В, кобальт-К, титан-Т, азот-А, марганец-Г, мыс-Д, 
ванадий-Ф, кремний-С, фосфор-П, алюминий-Ю, бор-Р, ниобий-Б, цирконий-
ц. Болаттың әр маркасы әріптер мен сандардың тіркесімінен тұрады. 
Құрылымдық болат маркалары үшін алғашқы екі Сан пайыздың жүзден бір 
бөлігіндегі көміртектің орташа мөлшерін көрсетеді. Легірленген 
элементтердің құрамы, егер ол 1% - дан асса, тиісті әріптен кейін бүтін 
бірліктерге қойылады. Мысалы, 18хгт маркалы болаттың құрамында 
шамамен 0,18% C, 1% Сг, 1% Мn және шамамен 1% Ті; маркасы 12хн3 - 
0,12% С, 1% Сг және 3% Ni бар. Аспаптық болаттарда көміртегі оннан бір 
бөлігінде көрсетілген  мысалы, 9ХС, У7, 5ХНВ, 5ХНМ, 5ХНТ маркалы болат 
Р9, Р18, Р9Ф5, Р9К10 вольфрам негізіндегі арнайы жоғары жылдамдықты 
болаттар: р әрпінен кейінгі сандар («рапид»сөзінен Р әрпі-жылдамдық) осы 
болаттардағы вольфрамның орташа мөлшерін көрсетеді. Кесетін 
керамикалық қорытпалар Ұнтақты металлургия әдістерімен алынады. Оларға 
вольфрам, титан және тантал карбидтері кіреді, байланыс кобальт болып 
табылады. Бір карб тәрізді ВК2 (98% WC, 2% Co); екі карб тәрізді-Т15К6 
(79% WC, 15% ТіС,6% Co); үш карб тәрізді-ТТ7К12 (81% WC, 7% ТаС+ ТіС, 
12% Co) түрлері бар. 

Стандартты емес болаттар әртүрлі жолмен белгіленеді. Ең көп 
кездесетіні-ЭИ және ЭП әріптерімен және нөмірімен белгілеу. Мұндай 
таңбалау дегеніміз, бұл электрлік болат (E әрпі), Болат зерттеу (I әрпі) немесе 
сынақ (P әрпі), мысалы, EI345, EP348 және т. б. 

Химиялық құрамы бойынша негізінен машиналар мен металл 
конструкцияларының бөлшектерін жасауға арналған құрылымдық болаттар 
жіктеледі. Құрылымдық болаттар көміртекті және легірленген болып 
бөлінеді. 

Көміртекті болаттар болуы мүмкін: 
- төмен көміртекті: C 0,09-0,25 %; 
- Орташа көміртекті: C 0,25-тен 0,45-ке дейін % 
- жоғары көміртекті: C 0,45 - тен 0,75% - ға дейін. 

    Легірленген болаттар шартты түрде бөлінеді: легірленген элементтері бар 
төмен легірленген 2,5-5 %; орташа легірленген болаттар-10% дейін % 
легірленген - 10%. 

Басқа болаттар, мысалы, химиялық құрамы бойынша арнайы физика - 
химиялық қасиеттері бар аспаптық болаттар әдетте жіктелмейді [26]. 

Мақсатына сәйкес болаттар құрылымдық, аспаптық және болат және 
ерекше қасиеттері бар қорытпаларға бөлінеді - ыстыққа төзімді, қышқылға 
төзімді, тозуға төзімді, магниттік және т. б. 
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Сапасы бойынша жалпы мақсаттағы болаттар ерекшеленеді, жоғары 
сапалы, жоғары сапалы және әсіресе жоғары сапалы, соңғы жағдайда 
таңбалау болатты балқыту және кейінгі өңдеу әдісін көрсетеді. 

МЕМСТ 380-88 сәйкес жалпы мақсаттағы көміртекті болаттар үш 
топқа бөлінеді: 

- «А» тобы-механикалық қасиеттері реттелген; 
- «Б» тобы-химиялық құрамы регламенттелген; 
- «B» тобы - екі көрсеткіш те реттелген. 
Осыған сәйкес болаттар БСт1, ВСт2, Бст6, ВСт3 және т. б. деп 

белгіленеді; бірінші топтың болаттарында әріптік индекс, әдетте, 
төмендетіледі: Ст3, Ст5 және т. б. Белгідегі сан неғұрлым жоғары болса, 
Болаттың беріктігі соғұрлым жоғары және оның икемділігі төмен болады. 
Бұл топтың болаттары тотығу дәрежесіне байланысты тыныш –(sp); 
жартылай тыныш – (PS); қайнаған – (KP) болып бөлінеді. «Сп» индексі 
әдетте белгілеуде түсіріледі, ал басқалары марканың соңында қойылады: 
БСт3пс, ВСт2кп. (қараңыз Б Қосымшасы) 

МЕСТ 1050-74 сәйкес сапалы көміртекті болаттар пайыздың жүзден бір 
бөлігіндегі көміртектің орташа мөлшерін көрсететін сандармен белгіленеді: 
болат 10, болат 15,..., болат 80. Бұл болаттардағы күкірт пен фосфордың 
мөлшері 0,035% - дан аспауы тиіс, құрамында 0,2% С-тан жоғары осы 
топтағы болаттар тек тыныш шығарылады. 

Қоспаланған конструкциялық болаттар (МЕМСТ 4543-71) Күкірт пен 
фосфордың құрамына қарай сапасы төмен (әрқайсысының 0,035% - дан кем); 
жоғары сапалы (әрқайсысының 0,25% - дан кем); құрамында S< 0,015% және 
P< 0,025% бар аса жоғары сапалы болаттар болып бөлінеді. 

Барлық жоғары легірленген болаттарда зиянды қоспалардың ең аз 
мөлшері бар және жоғары сапалы. Ерекше қасиеттер беру үшін олар арнайы 
әдістермен қосымша өңделеді, олар марканың атауының соңында болаттарды 
белгілеуде көрінеді [29]. 
 

2.1.4 Ферроқорытпалардың жіктелуі 
Ферроқорытпалар - темірдің басқа элементтері бар қорытпалары: 

кремний, марганец, хром, вольфрам және т. б. Қос қорытпалар деп аталады: 
ферросилиций, ферромарганец, феррохром, ферровольфрам. Үш қорытпалар, 
мысалы, темір, кремний және марганец, темір, кремний және хром 
қорытпалары деп аталады, сәйкесінше ферросиликомарганец (немесе 
силикомарганец), ферросиликохром (немесе силикохром) және т. б. қысқаша 
қорытпаларды келесідей белгілеуге болады: ферросилиций - FeSi, феррохром 
- FeCr, ферросиликомарганец - FeSiMn (немесе ЅіМn) және т. б. 

Ферроқорытпаларға сондай-ақ төмен темірлі қорытпалар да жатады, 
мысалы, құрамында темір мөлшері 1,5% - дан аспайтын кристалдық кремний, 
металл марганец (құрамында темір мөлшері 3% - дан аспайтын), металл 
хром, силикокальций, силикоалюминий және т. б. 
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Ферроқорытпалардың негізгі компоненттері: кремний, хром, марганец 
жетекші элементтер деп аталады, өйткені олардың темір қорытпасындағы 
құрамы қорытпаның сапасы мен мақсатын, алудың күрделілігін, электр 
энергиясын тұтынуды, 1 тонна қорытпаға шикі материалдарды тұтынуды 
және т.б. анықтайды [30]. 

Ферроқорытпалардың заманауи электрометаллургиясы кендерден, 
концентраттардан және техникалық таза оксидтерден металдарды алғашқы 
алуға мамандандырылған. Ферроқорытпаларға лигатуралар мен 
модификаторлар жатады, олар өз мақсаттарымен ерекшеленеді. Лигатураны 
оның құрамдас бөліктерін балқыту немесе оларды кендер мен 
концентраттардан азайту арқылы алады. Лигатураның құрамына кіретін кез-
келген металдарға қарағанда төмен балқу температурасы бар, ол 
қорытпаларды легирлеу кезінде тез ериді және элементтердің көміртегі 
тотығын азайтады. Модификатор - аз мөлшерде өңделген металдың немесе 
қорытпаның құрылымы мен қасиеттерін айтарлықтай өзгертетін зат. Бұл әсер 
модификация деп аталады. Академик П. А. Ребиндер (1898 - 1972) 
классификациясына сәйкес модификаторлар екі топқа бөлінеді: бірінші 
типтегі модификаторлар — беттік-белсенді заттар (беттік — белсенді заттар); 
екінші типтегі модификаторлар-инокуляторлар. 

Бірінші типтегі модификаторлар кристалданатын металл 
балқымаларының эмбриондарына адсорбцияланады, олардың өсуін тежейді 
және осылайша құрылымды ұсақтайды. Екінші типтегі модификаторлар 
балқымада кристалдану орталықтарының пайда болуын жеңілдетеді, 
сонымен қатар құрылымдық болаттар мен қорытпалардың микроқұрылымын 
ұнтақтайды [32]. 

Қазіргі классификацияға сәйкес металдар екі негізгі топқа бөлінеді: 
қара және түсті. Бірінші топқа темір негізгі металдар - шойын, әртүрлі 
химиялық құрамдағы болат және ферроқорытпа болып табылатын 
өнімдердің барлық түрлерінде кіреді. Екінші топ барлық белгілі металдарды 
біріктіреді. Физика-химиялық қасиеттеріне байланысты металдар келесі 
топтарға бөлінеді: 

- жеңіл (Al, va, Be, K, CA, Li, Mg, Na, Rb, Si, Sr, Ti, Cs); 
- сирек (V, W, Ga, Hf, Y, Ge, Mo, Re, P3M, Se, Та, Tl, Те, Zr); 
- ауыр (As, Bi, Cd, Co, Cu, Cr, Fe, Hg, Ni, Sb, Sn, Pb); 
- асыл (Au, Ag, Ir, Os, Rt, Rd, Rh, Ru); 
- радиоактивті (Pu, Po, Ra, Np, Th, U). 
Қатты денелер құрылымының аймақтық теориясына сәйкес, оның негізі 

периодтық кристалл торындағы электрондардың әрекетін талдау болып 
табылады, кристалды заттардың төрт тобы бөлінеді: металдар, жартылай 
өткізгіштер, жартылай металдар, диэлектриктер. Металл қатты зат ретінде 
анықталады, оның негізгі физикалық қасиеттері атомға бір электронның 
концентрациясымен бос электрондардың (өткізгіш электрондардың) болуына 
байланысты. Жартылай металлда бір атомға 10-3-10-5 бос электрон бар және 
оның қасиеттері негізінен энергетикалық аймақтардың қабаттасуымен 
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анықталады (2.5-сурет, а). Жартылай өткізгіштерде (Si, Ge, кейбір оксидтер) 
абсолютті нөлдік температурада бос электрондар болмайды және олардың 
электр өткізгіштігі аз болады. Тыйым салынған ΔЕ аймағының кіші ені (2.6 - 
сурет, в, г) және өткізгіштік аймағында электрондардың пайда болуы 
(акцепторлық типтегі жартылай өткізгіштер үшін) немесе валенттік 
аймақтағы тесіктер (донорлық типтегі жартылай өткізгіштер) салдарынан 
температураның жоғарылауы кезінде жартылай өткізгіштердің электр 
өткізгіштігі айтарлықтай (102-103 есе) өседі. Диэлектриктер (Al2O3, ZrO2 және 
т.б. оксидтері) электр өткізгіштігінің төмендігімен сипатталады (металдарға 
қарағанда 104 - 106 есе аз), еркін электрондардың концентрациясы тыйым 
салынған ΔЕ аймағының үлкен еніне байланысты барлық температурада 
елеусіз болады (2.5 Б сурет). 

 

 
2.5 - сурет - Акцепторлық (в) және донорлық (Г) типті металдардың (а), 

диэлектриктердің (б) және жартылай өткізгіш материалдардың электрондық 
құрылымы: 

 
БД - бос деңгейлер; ТД - толтырылған деңгейлер; ӨВА - өткізгіштіктің 

валенттік аймағы; ӨА-өткізгіштік аймағы; ВА - валенттік аймақ; ҚБД - 
қосымша бос деңгейлер; ҚТД - қосымша толтырылған деңгейлер. 

2.5-суретте келтірілген металдардың (а), диэлектриктердің (б) және 
жартылай өткізгіш материалдардың акцепторлық (в) донорлық (г) түрлерінің 
электрондық құрылымы электрондардың негізгі (E1, E2) және қозған (E'1, E'2) 
күйлердің энергия деңгейлері бойынша таралуын көрсетеді. 

Осылайша, қатты дененің макроскопиялық қасиеттері аймақтық 
құрылымның сипатымен және металдардағы Ферми деңгейіне қатысты 
энергетикалық аймақтардың орналасуымен және салыстырмалы түрде 
жоғары энергиялы толтырылған Е деңгейіндегі диэлектриктер мен жартылай 
өткізгіштердегі ЕО өткізгіштік аймағының түбімен анықталады. 
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Ферроқорытпалар үлкен және кіші болып бөлінеді; біріншісіне жалпы 
өндіріс көлемінде негізгі позицияны алатын қорытпалар, ал екіншісіне - аз 
таралған қорытпалар жатады [31]. 

Ірі ферроқорытпалар тобы (немесе жаппай қолдану): 
кремний қорытпалары( барлық маркадағы ферросилиций, кристалды 

кремний); марганец ферроқорытпалары (жоғары, орташа және төмен 
көміртекті ферромарганец, тауарлық және ауыспалы силикомарганец, металл 
силикотермиялық және электролиттік марганец, азотталған марганец); 
хромды ферроқорытпалар (жоғары, орташа және төмен көміртекті 
феррохром, тауарлық және ауыспалы ферросиликохром, металл хром, 
азотталған феррохром). 

Шағын ферроқорытпалар тобы: 
ферровольфрам және вольфрам қорытпалары (W-Cr, W - Ni); 
ферромолибден және молибден қосылған лигатуралар (Mo-А1-Ti, Мо-

А1-Ni, Мо - А1-Сг-Fe); феррованадий және ванадий қосылған қорытпалар (Fe 
- Si-V, Fe - Mn - V, V-Са-Si); қорытпалар сілтілі жер металдар СЖМ 
(силикокальций, силикобарий, силико - магний, силикостронций, Fe-Si-Mg-
Са, Si-Са-ва-Fe, Si-ва-Fe, Si-Ba-Sr жүйелерінің кешенді қорытпалары және 
т.б.; феррониобий және Ni-Nb, Nb-Та-Fe, Nb-Та-Mn - А1-Si-Ti, Nb-Та-Al 
жүйелерінің қорытпалары; ферротитан және Fe-Si-Ti, Ti-Cr-Al, Ti -Cr-Al-Fe, 
Ti - Ni жүйелерінің қорытпалары; Ферробор, Ферроборал және бормен 
лигатуралар (Ni - в, Cr-в, Грейнал B-Si-Al-Ti-Zr; алюминиймен қорытпалар 
(Силикоалюминий, Ферроалюминий, ферросиликоалюминий, Fe-А1-Mn-Si 
жүйелерінің қорытпалары, Fe-Mn-Al); сирек кездесетін металдармен 
қорытпалар (сбм) сбм-si, Ce-Si-Fe, сбм-Al-Si, сбм-Ni-Si жүйелері; 
ферросиликоцирконий, ферроалюминоцирконий; ферроникель, 
феррокобальт [33]. 

Ферроқорытпалардың негізгі компоненттері жетекші элементтер деп 
аталады. Қалпына келтіру және металға ауысу немесе жетекші элементті алу 
дәрежесін анықтайды қолданылатын технологияның техникалық-
экономикалық тиімділігі мен орындылығы. Әр түрлі құрылымдағы және 
қуаттылықтағы пештерде әр түрлі құрамдағы және шыққан шикізаттан 
ферроқорытпаларды өндіру көрсеткіштерін талдау және салыстыру 
ферроқорытпалардың санын базалық тоннаға қайта есептеген жағдайда 
келтіріледі. Негізгі тонна - бұл жетекші элементтің немесе оның 
қосылысының қатаң анықталған құрамы бар 1 тонна ферроқорытпа, кен, 
концентрат. Мысалы, ФС45 маркалы ферросилиций стандартына сәйкес 41-
47% Si болуы мүмкін, ал базалық тонна үшін 45% Si бар 1 тонна қорытпа 
қабылданады. 

Ферроқорытпалардың қасиеттері көбінесе алғашқы үш үлкен кезеңнің 
металдары болып табылатын жетекші элементтердің физика-химиялық 
қасиеттеріне, дәлірек айтқанда, бірінші (Sc, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni), екінші 
(Y, Zr, Nb, Mo), үшінші (La, Та, W) кезеңдердің өтпелі металдарына, сондай-
ақ Д.И. Менделеев элементтерінің периодтық жүйесінің үлкен кезеңдерінің 
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(Ca, Sr және V) басында орналасқан металдарға байланысты. Металдардың 
қасиеттері көбінесе олардың сыртқы электронды қабықтарының 
құрылымымен анықталады. Металдардың электронды конфигурациясының 
өзгеруіне сәйкес олардың қасиеттері табиғи түрде өзгереді. [33]  

Ферроқорытпалардың негізгі саны болатты легирлеу және 
қышқылдандыру үшін, сондай-ақ шойын мен қорытпаларды легирлеу және 
модификациялау үшін, химиялық қосылыстарды өндіру үшін, металл 
конструкциялары мен құрылғыларындағы қорғаныс жабындары үшін 
бастапқы материал ретінде, пайдалы қазбаларды байыту үшін қолданылады. 
Ферроқорытпалар ерекше таза заттарды (элементтер мен қосылыстарды) алу 
кезінде бастапқы шикізат ретінде қызмет етеді және металлотермиялық 
процестерде тотықсыздандырғыш ретінде кеңінен қолданылады. 

Ферроқорытпалардың көпшілігінде темірдің көп мөлшері бар. Бұл 
шикізатта жетекші элементпен бірге әрдайым темір оксидтері бар, олар 
көптеген ферроқорытпалар үшін зиянды қоспалар болып табылмайды. 
Сонымен қатар, темір қалпына келтірілген қорғасын элементін ерітіп, 
соңғысының белсенділігі мен ферроқорытпалардың балқу температурасын 
төмендетеді, бірқатар ферроқорытпалардың тығыздығын арттырады және 
болат пен қорытпаларды залалсыздандыру және легирлеу кезінде жетекші 
элементтердің пайдалы қолданылуын арттырады. Темір ферроқорытпаларды 
алу кезінде қалпына келтіру үрдістерінде оң рөл атқарады. Темірде қалпына 
келтірілетін элементтердің металл ерітінділерінің пайда болуы ерітіндідегі 
жетекші элементтің белсенділігін төмендетеді, бұл қалпына келтіру 
процесінің Гиббс энергиясының өзгеруін азайтады. Сонымен, темір 
негізіндегі ерітінділер пайда болған кезде жетекші элементті қалпына келтіру 
төменгі температурада жақсы экстракция нәтижесімен мүмкін болады, 
сондықтан темір көбінесе заряд материалдарына (жоңқалар, оксидтер 
түрінде) енгізіледі. Ферроқорытпалардағы қалпына келтірілген 
элементтердің құны оның таза түріне қарағанда төмен. 
 

2.1.5 Шихта материалдары мен түпкі өнімге стандарттар мен 
нормативтік құжаттардың талаптары 

Домналық балқытудың шихта материалдарына қойылатын 
талаптар. 

Алынған құжаттар мен материалдарды сырттай қарау негізінде 
вагондар түсіру фронтына және материалдарды кен ауласында орналастыру 
схемасына сәйкес белгіленіп, топтастырылуы тиіс. Әрбір материалды түсіру 
фронттары көрсеткіштермен нақты бөлінуі тиіс. 

Материалдарды түсіру фронттарын таңдау кен ауласында әртүрлі 
материалдардың араластырылуын болдырмауды қамтамасыз етуі тиіс. Шихта 
материалдарының сапасы МЕМСТ және ТШ талаптарына сәйкес болуы тиіс. 

Кокстың технологиялық қасиеттері 
Кокстың сапасын бақылау оның мынадай сипаттамалары бойынша 

жүзеге асырылады. 
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Техникалық талдау; гранулометриялық құрам. 
Беріктік. 
Кеуектілік. 
Сусымалы масса. 
Тұтану температурасы. 
Реакцияға түсу қабілеті. 
Техникалық талдауы. 
Мұнда күкірт (S), күл (a), ұшпа заттар (LV) және ылғал (W) туралы 

ақпарат беріледі. Кокстың ең маңызды сипаттамасы – көміртегі мөлшері 
(ұшпайтын) - мұнда анықталмайды. Ол SNELETV = 100 - (a + LV + S) 
айырмашылығы бойынша анықталады, ал кокстегі ылғалдылық 100% - дан 
асады. 

Күкірт шойынның зиянды қоспасы болып табылады және көптеген 
жағдайларда кокс оның негізгі жеткізушісі болып табылады. Кокстегі 
күкірттің құрамы оның кокстеуге түсетін көмірдегі құрамымен анықталады. 
Домна пештерінің тәжірибесінде кокстегі күкірт құрамының 0,1% - ға артуы 
кокстың меншікті шығынының 9-да орташа есеппен 0,3% - ға артуымен, 
сонымен бірге пештің өнімділігінің төмендеуімен қатар жүретіні анықталды. 

Кокстың күлі. Кокстегі күл өте қажет емес қоспа болып табылады 
және оның құрамы минималды болуы керек. Кокстегі күл әсер етеді  
қождың шығуы мен кокстың беріктігі. Кокс бөліктерінің жойылуы оның күл 
қосындылары арқылы жүретіні белгілі. Кокс күліндегі кремнийдің (SiOB2B) 
мөлшері көбінесе 50% немесе одан көп болғандықтан, қождың қажетті 
негізділігін алу үшін негізгі оксидтерді зарядқа енгізу қажет, бұл Домна 
пешінің балқыту жылдамдығын төмендетеді. Кокстегі күлдің көбеюінің әр 
пайызы пештің өнімділігін 1,0-ден 1,8% - ға дейін төмендетеді (кокстегі күл 
мөлшері сәйкесінше 10-нан 13% - ға дейін) және Кокс шығынын 1,2-ден 2,0% 
- ға дейін арттырады. 

Ұшатын кокс. Кокстағы ұшатын заттардың құрамы оның сапасын 
жанама түрде сипаттайды. Олардың мөлшері кокстау кезеңінің ұзақтығына 
және кокстеудің соңғы температурасына байланысты. Кокстаудың 
көрсетілген параметрлері неғұрлым жоғары болса, кокста ұшпа заттар аз 
болады. Кокстағы ұшатын заттардың қалыпты мөлшері 0,8 - 1,2% деп 
саналады. Кокстағы ұшпалар құрамның жоғарылауы кокстеу процесінің 
толық еместігін көрсетеді және оның сапасына теріс әсер етеді. Мұндай кокс 
«недопал» деп аталды.  

Ол жақсы сапалы кокспен және механикалық беріктіктің төмендеуімен 
салыстырғанда күңгірт түсімен сипатталады. Кокстағы ұшпа заттардың 
шығуының 0,5% - дан төмендеуі кокстеу кезеңінің жоғарылағанын көрсетеді, 
бұл сонымен қатар кокстың «күйіп кетуіне» және крекингтің жоғарылауына 
байланысты беріктіктің төмендеуіне әкеледі. 

Кокстың ылғалдылығы. Кокстегі ылғал домендік үрдіске зиян 
тигізбейді. Пешке дымқыл кокс салынған кезде, пештен шыққан газдардың 
жылуына байланысты бұл ылғал буланып кетеді - пештегі газдың 
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температурасы төмендейді. Балқытудың қалыпты технологиялық режимі 
үшін оның ылғалдылығының минималды ауытқуы бар коксты қолдану өте 
маңызды. Коксты 10 пешке салу масса бойынша жүзеге асырылатындықтан, 
Кокс ылғалдылығының минималды ауытқуларымен балқытудың жылу 
режимінің тұрақтылығына кепілдік беріледі. 

Ресейдің әртүрлі коксохимиялық кәсіпорындарында өндірілген 
кокстардың техникалық құрамы арнайы анықтамалық әдебиеттерде 
келтірілген. 

Кокстың гранулометриялық құрамы. Домна пешіндегі кокс шихта 
қабатының қозғалмалы газ ағынына газдинамикалық кедергісін анықтайды 
және үлкен болуы тиіс, сондай-ақ оның колошниктен фурмалық ошақтарға 
жылжуына қарай кесектердің мөлшерін сақтауы тиіс.  

Кокстың гранулометриялық құрамы-бұл оның бөліктерін бастапқы 
сынаманың массасына пайызбен көрсетілген ірілік кластары бойынша бөлу. 
МЕМСТ кокс бөліктерінің келесі градациясын қарастырады: > 80 мм, 80-60 
мм, 60-40 мм, 40-25 ММ және 25 мм.. Айта кету керек, + 80 фракциясы 
жағымсыз. +80 фракциясының 1% - ға артуы кокстың нақты шығынын 1,2% - 
ға арттыруға әкеледі. -25 фракциясы електен өткізіледі және домна 
пештерінде пайдаланылмайды. 

Кокстың беріктігі. Бұл кокстың ең маңызды сипаттамасы, ол ең 
алдымен домна пешіндегі шихта материалдарының бағандарының газ-
динамикалық сипаттамаларын анықтайды. Нәзік коксты бұзу кезінде ұсақ-
түйектердің пайда болуы пештегі шихтаның газ өткізгіштігін нашарлатып 
қана қоймайды, сонымен қатар домна пешінің көлденең қимасында газ 
бөлуді де азайтады. Кокстың беріктігі оның барлық түрдегі деструктивті 
әсерлерге төтеп беру қабілетін білдіреді. Беріктік диаметрі 1 м және 
ұзындығы 1 м барабанда анықталады. Барабанның ішінде 100 мм сөресі бар 4 
бұрыш дәнекерленген. Барабанға 50 кг фракция коксы > 25 мм тиеледі. 
Содан кейін барабан 4 минут ішінде 25 айн жылдамдықпен айналады./ мин., 
содан кейін кокс барабаннан алынады және ұяшықтары 60х60 мм, 40х40 мм, 
25х25 және 10х10 ММ електерде шашырайды. 10 мм – ден кем кесектердің 
шығуы (М10 көрсеткіші) 11 кокстың абразивтілігін сипаттайды, ал Кокс 
кесектерінің шығуы 40 және 25 мм-ден асады (М40 және М25 көрсеткіштері) 
- оның механикалық беріктігін анықтайды. Өндірілген кокстың абразивтілігі 
6-дан 11% - ға дейін өзгереді (барабанға салынған кокстың массасынан), ал 
25 мм-ден асатын шығу 84-98% құрайды. 

Кокс сапасының отын ретінде маңызды көрсеткіштерінің қатарына 
кеуектілік, сусымалы масса, тұтану температурасы жатады. 

Кеуектілік - бұл бөліктің кеуек көлемінің пайызбен көрсетілген бүкіл 
бөліктің көлеміне қатынасы. Кокстың кеуектілігі оның жану жағдайларына 
әсер етеді: кеуектілік неғұрлым жоғары болса, кокстың жануы соғұрлым 
қарқынды болады, бұл фурмалық ошақтар көлемінің төмендеуіне әкеледі. 
Кокстың кеуектілігі бастапқы көмірдің қасиеттеріне, кокстеуге кететін көмір 
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қоспаларының құрамына байланысты, ол сонымен қатар кокстеу режимімен 
анықталады және 35-50% аралығында болады. 

Кокстың сусымалы массасы. Бұл көлем бірлігіндегі кокстың 
массасы. Домна пештерінің массасы аз кокста жақсы жұмыс істейтіні 
анықталды. Жаппай масса тек бөліктің геометриясымен ғана емес, сонымен 
қатар үлкен және кіші фракциялардың қабатындағы арақатынасымен де 
анықталады. Кокс гранулометриялық құрамы бойынша неғұрлым біртекті 
болса, оның массасы соғұрлым аз және газ өткізгіштігі жоғары болады. 
Домна коксының массасы 0,45 - 0,47 м3/м3 аралығында болады деп саналады. 

Кокстың тұтану температурасы. Домна пешін үрлеуде маңызды рөл 
атқарады. Өндірілген кокстар үшін тұтану температурасы 650 - 750 °C 
аралығында болады.Кокстың реактивтілігі оның көмірқышқыл газымен 
әрекеттесу қабілетін сипаттайды және оның жылдамдығын анықтайды. 
Кокстың реактивтілігінің жоғарылауы темірдің тікелей қалпына келу 
реакциясының дамуына және кокстың шамадан тыс тұтынылуына әкеледі 
[34]. 

Агломерат сапасына қойылатын жалпы талаптар.  
Домна өндірісі үшін қатталған материалдардың сапасына қойылатын 

талаптар: 
а) физикалық қасиеттері бойынша: жоғары механикалық беріктік, 

төмен ұсақтау және абразия, жоғары кеуектілік; 
б) физикалық-химиялық қасиеттері бойынша: жоғары қалпына келу, 

жұмсарудың жоғары температурасы және оның төмен температуралық 
аралығы; 

в) химиялық құрамы бойынша: темірдің максималды мөлшері,шикі 
әктастың шихтанан шығарылуын қамтамасыз ететін жоғары негіз, химиялық 
құрамның тұрақтылығы.      

Агломераттың химиялық құрамы оның маңызды сипаттамасы болып 
табылады, сондықтан қатаң және үздіксіз бақыланады. Әдетте бақылау екі 
көрсеткіш бойынша жүзеге асырылады: Fe мазмұны және негізділік. 

Агломераттағы темір құрамының берілгеннен қатынасы ±0,5% - дан 
аспауы тиіс, FeO құрамы берілгеннен ±1,5% - дан артық емес ауытқуы 
мүмкін, ал агломерат негізінің берілгеннен рұқсат етілген ауытқулары ±0,05 
абсолютті бірлікті құрайды (мысалы, берілген негізділік кезінде 1,2 рұқсат 
етілген негізділік 1,15-тен 1,25-ке дейін негіз болып табылады). 

Домендік агломератта 48-58% Fe, 10-17 FeO болуы және негізділігі 1-
1,4 болуы тиіс. Мартен агломераты 62-65% Fe дейін жоғары беріктікке ие 
және жоғары беріктікке қол жеткізу үшін 0,4 негізділікке ие. 

Агломераттың қалпына келуі оның сапасының маңызды сипаттамасы 
болып табылады. Ол, ең алдымен, агломераттың минералогиялық 
құрамымен, құрылымымен және кеуектілігімен анықталады. 

Агломераттың жұмсарту температурасы оның домна пешіндегі 
әрекетін сипаттайды. Ол негізінен оның минералогиялық құрамымен 
анықталады. Офлюстелмеген агломерат шамамен 12000С температурада 
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жұмсара бастайды, бұл фаялиттің балқу температурасына (12050) сәйкес 
келеді (12050С). Негізділіктің жоғарылауы ОАО мөлшерінің жоғарылауымен 
оливиндердің пайда болуына әкеледі, бұл жұмсарту температурасының 1130-
11800с дейін төмендеуіне әкеледі [34]. 

Болат сапасына қойылатын жалпы талаптар 
Металлургиялық өндіріс тәжірибесінде жақында болаттың химиялық 

құрамына және оның металл емес қоспалармен, газдармен және түсті 
металдармен ластануына қойылатын талаптардың күшеюі байқалды. 
Металлургиялық зауыттарға қатысты бұл мәселені сұйық жартылай өнімді 
өндіру және оны жетілдіру жағдайларын ескере отырып қарастырған жөн. 

Металлургияның дамуының қазіргі жағдайларына сүйене отырып, 
жаппай сұрыпталатын болат өндірісінің сызбасын, сондай-ақ жоғары сапалы 
және жоғары сапалы металл өнімдерін бөлуге болады [35]. 

Болаттың сапасына қойылатын талаптарды салыстырмалы талдау 
жаппай мақсаттағы болат үшін (төмен және орташа көміртекті, төмен 
қоспаланған) көміртектің (0,07 - 0,08 %) және марганецтің (0,30%) 
винтаждық құрамының, күкірттің ең жоғары мөлшерінің шегі (0,040-0,050%) 
және түсті металдар (0,30%), сондай-ақ оттегі мен металл емес 
қосындылардың өте кең диапазонына жол берілетіндігін көрсетеді. 

Болат балқыту цехтарының көпжылдық тәжірибесі көрсеткендей, бұл 
талаптардың барлығын пештен тыс өңдеудің заманауи технологиялық 
әдістерін қолданбай-ақ толық орындауға болады. Алайда, болатты үздіксіз 
құюды қолдану болаттың сапасына қойылатын кейбір талаптарды 
айтарлықтай өзгертті. Ең алдымен, бұл күкірт құрамына қатысты. Болатты 
үздіксіз құю тәжірибесінен бұзылу мен жарықтардың басты себептерінің бірі 
Mn/S төмен қатынасы екендігі белгілі. Бұл қатынас кем дегенде 25-30 
деңгейінде болуы керек деп саналады. Алайда, жоғары жылдамдықтағы 
дайындамаларды үздіксіз құю машинасына арналған көптеген кәсіпорындар 
бұл қатынасты 35-40 немесе одан да көп деңгейде сақтайды, бұл болаттағы 
күкірттің 0,02% - дан төмен деңгейіне сәйкес келеді. 

Болаттағы оттегі мен оксидтің қосындыларын реттеу үшін де белгілі 
бір ерекшелік бар. Негізгі фактор - диаметрі шағын (12-18 мм) шыны 
диспенсер арқылы металды құю технологиясы, ол оның бетіне алюминий 
оксидтерінің түсуіне байланысты құю кезінде толып кетуі мүмкін. Осыған 
байланысты оның кіші қима дайындамаларына құйылатын металдағы 
құрамы 0,007% - дан аспауы тиіс. Сондықтан, іс жүзінде «шөміш-
пеш»қондырғысында диффузиялық оттексіздендіру жиі қолданылады. Бұл 
жағдайда белсенді оттегінің құрамын 0,03-0,04% дейін төмендетуге болады. 

Болатқа металл емес қоспалардың санын едәуір азайтуға мүмкіндік 
беретін технологиялық әдістер белгілі: қайталама тотығуды болдырмау 
арқылы; оксидтердің толық жойылуын қамтамасыз ететін қоспалардың 
морфологиясын өзгерту үшін кальциймен өңдеу; жоғары сапалы 
толтырғыштарды қолдану, сондай-ақ негізгі отқа төзімді материалдарды 
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қолдану арқылы болат шығаратын арналарды оттегімен жағу операцияларын 
болдырмау арқылы [36]. 

Жауапты мақсаттағы дайын металдың оңтайлы химиялық құрамын алу 
көп жағдайда зиянды қоспалардың аса төмен құрамын қамтамасыз етуді 
талап етеді: оттегі (0,015% – дан кем, мысалы, құрамында оттегі аса төмен 
болаттың қоспаланған маркалары үшін); күкірт (әдетте, 0,010% – дан төмен, 
ал Болаттың кейбір маркалары үшін, мысалы, құбырлық Х60 үшін-0,003% - 
дан төмен); газдар: сутегі (флокено сезімтал үшін-0,002% - дан төмен) және 
азот (әдетте электрлік болат үшін 0,07-0,08% - (ультра төмен көміртекті 
болат маркалары үшін 0,003% - дан төмен). 

Сонымен қатар, жауапты мақсаттағы металл өнімдеріне дайын 
бұйымдар мен дайындамалардың ішкі құрылымының макро - және микро 
гетерогенділігі бойынша жоғары талаптар қойылады. 

 
Ферроқорытпалардың сапасына қойылатын жалпы талаптар 
Ферроқорытпалардың сапасы жетекші элемент тербелістерінің 

құрамымен және шектерімен, регламенттелетін ілеспе қоспалардың (С, S, Р, 
түсті металдар, N және т. б.) шоғырлануымен, гранулометриялық құрамымен, 
тығыздығымен, кесектер бетінің жай-күйімен, құймамен, балқу 
температурасымен, металл емес қосындылардың, оттегінің, сутектің және т. 
б. құрамымен сипатталады. Ферроқорытпа сапасының негізгі көрсеткіші 
оның химиялық құрамы және, ең алдымен, ондағы жетекші элементтің 
құрамы болып табылады. Легирленген қоспалардың аз массасына 
қызығушылық танытқан Болат өндірушілердің талаптарына сәйкес 
ферроқорытпа өнеркәсібі негізінен жетекші элементтің жоғары 
концентрациясы бар қорытпалар шығарады. Сонымен қатар, бір партияға 
біріктірілген жеке балқымалардың ферроқорытпасындағы легірлеуші 
элемент құрамының тұрақтылығы маңызды. 

Ферроқорытпалардың химиялық құрамының біртектілігі партиядағы 
жетекші элементтің орташа құрамынан максималды рұқсат етілген 
ауытқумен сипатталады. Көптеген ферроқорытпалар үшін бұл ауытқу ±2% - 
ға тең белгіленеді, бұл легірлеуші элементтер құрамының тар белгіленген 
шектерімен болатты алуды қамтамасыз етеді. 

Ферроқорытпаларды болат ваннаға құю, әдетте, балқытудың соңғы 
кезеңінде, металды ферроқорытпалар енгізген қоспалардан тазарту 
мүмкіндігі шектеулі болған кезде жүзеге асырылады. Осыған байланысты 
ферроқорытпаларға арналған стандарттар болаттың қасиеттеріне зиянды 
әсері белгіленген қоспалардың құрамын нормалайды [37]. 

Бұл ең алдымен фосфор, күкірт және көміртекке қатысты. Қазіргі 
уақытта ферроқорытпаларға арналған стандарттарға титан, алюминий, 
ванадий, вольфрам, молибден және басқалары сияқты қалдық элементтер 
құрамының нормалары енгізілген, оларды бақылау бұрын көзделмеген. 

Ферроқорытпаларда балқыту үрдісінде металдан іс жүзінде 
алынбайтын түсті металдардың қоспалары (Сu, Pb, Zn, Sn, Sb, As, Bi, Cd) аса 



139

  
 

зиянды болып табылады. Осыған байланысты металл қоспасындағы түсті 
металдардың құрамы, ең алдымен, ферроқорытпаларда шектеулі. Соңғы 
уақытта бұл мәселе ерекше өзекті болды, өйткені кедей және күрделі 
кендерді мәжбүрлеп пайдалану жағдайында химиялық құрамның 
тұрақтылығына әрдайым кепілдік беру мүмкін емес. 

Ферроқорытпалардың сапасының маңызды сипаттамасы оның 
гранулометриялық құрамы болып табылады, өйткені дұрыс таңдалған кезде 
балқу процесі жеделдетіледі, легірлеуші элементтің жоғары сіңуі қамтамасыз 
етіледі және тасымалдау кезінде ферроқорытпалардың жоғалуы азаяды. 
Стандарттардағы бөліктердің рұқсат етілген мөлшері жалпы өлшемдермен 
(<300 мм) немесе бөліктің максималды массасымен (5 - 45 кг) сипатталады. 
Қорытпаның шығынын азайту үшін белгілі бір ірілік класындағы ұсақ - 
түйектердің рұқсат етілген мөлшері (<20 мм фракциясының 3-10%) арнайы 
келісіледі. Тұтынушылардың талабы бойынша қатаң белгіленген 
гранулометриялық құрамы бар ферроқорытпаларды жеткізу жүзеге 
асырылады. Қорытпа бөліктерінің пайда болуы оның сапасы туралы түсінік 
береді. Жоғары сапалы ферроқорытпалардың тотыққан беті, қож дәнекерлеуі 
және болатқа газдар мен қосылулардың қосымша көзін білдіретін 
құймақалыптарды жабыстырмауы тиіс. Болат балқыту зауыттарының 
тәжірибесі ферроқорытпалардың сапасын бағалау кезінде олардың химиялық 
құрамын ғана емес, сонымен қатар болат ваннасын легирлеу процесінің 
тиімділігін айтарлықтай анықтайтын физикалық қасиеттерін (балқу 
температурасы, тығыздығы және т.б.) ескеру қажеттілігін көрсетеді. 
Ферроқорытпа мен легирленген металдың тығыздығында үлкен 
айырмашылық жоқ. Ферроқорытпаларға арналған стандарттар олардың 
физикалық қасиеттерінің деңгейін әлі белгілемейді, дегенмен мұндай 
деректер болат пен түрлі маркалы қорытпаларды балқыту кезінде 
қоспалағыш қоспа түрін таңдауды айтарлықтай жеңілдетеді. Легірлеуші 
қоспаларының механикалық қасиеттері де маңызды, 

Олардың негізінде қорытпалардың берілген гранулометриялық 
құрамын алу үшін ұнтақтау құрылғылары таңдалады. 

Ферроқорытпаларды балқыту олардың металл емес қоспалармен 
ластануымен бірге жүреді. Бұл ферроқорытпаларда оттегіге айтарлықтай 
химиялық жақындығы бар элементтердің жоғары концентрациясына 
байланысты. Ферроқорытпалардағы қосындылардың санын оларды санау 
немесе бөліп шығару арқылы тікелей бағалау қазіргі уақытта массасы 
бойынша талдау қиындық тудыратындықтан, оларды қорытпадағы оттегі, 
азот, күкірт және көміртектің құрамы бойынша бақылаған жөн. 
Ферроқорытпалардағы осы элементтердің ерігіштігі олардың құрамындағы 
қоспалардың саны мен формасын анықтайды. Болат пен қорытпалардың 
сапасына әсер ететін маңызды фактор ферроқорытпалардағы газдардың, 
әсіресе сутегі мен азоттың құрамы болып табылады. Жоғары реактивті 
металдар (Ti, V, Nb, Са, Si) негізіндегі ферроқорытпалардағы ең қауіпті 
сутегі, оның концентрациясы 100 Г үшін 200 см3 жетеді. Мұндай 
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ферроқорытпаларды шөмішке қосу құймалардың өсуіне әкеледі. 
Ферроқорытпалардағы сутектің төменгі деңгейі әсіресе болатты вакуумда 
газсыздандыруды қолданған кезде қажет. Ферроқорытпаларды кальцийлеу 
тиімсіз, өйткені ол тек ылғалды кетіруге мүмкіндік береді және оттегі мен 
азот концентрациясын төмендетпейді, кейде тіпті арттырады. Мысалы, 
феррохром коррозияға төзімді болаттың құрамындағы азоттың 50% құрайды. 
Ферроқорытпалардың газға қанығуын бақылау қолданыстағы стандарттарда 
қарастырылмаса да, газ құрамындағы шектеулер негізделген. 

Ферроқорытпалардың сапасына қойылатын талаптар олардың 
технологиялық мақсатына байланысты белгіленуі керек екені анық. 

Жетекші элементтің әртүрлі мазмұны болуы мүмкін ферроқорытпаны 
алу кезінде техникалық-экономикалық көрсеткіштерді дұрыс бағалау және 
салыстыру үшін шартты базалық тонна белгіленеді. Мысалы, құрамында 45% 
кремний бар ферросилицийді балқыту кезінде МЕМСТ бойынша кремний 
құрамында 41-ден 47% - ға дейін ауытқуға жол беріледі. Бұл қорытпаның 
негізгі тоннасы 45% кремний бар тонна ретінде қабылданады. 

Сол сияқты, барлық басқа көрсеткіштерді базалық тоннаға қайта 
есептеуге болады: шикі материалдарды тұтыну, электр энергиясын тұтыну 
және т. б.  

Ферроқорытпалардың негізгі рөлі болатты залалсыздандыру және 
легирлеу арқылы оның сапасын жақсарту болып табылады. 
Ферроқорытпалар сонымен қатар оксидтердің силикотермиялық азаюы үшін 
қолданылады, мысалы, металл марганец, көміртекті феррохромсыз және 
басқалары. 

Болаттың оттексіздендіруі одан артық оттегін байланыстырудан және 
алып тастаудан тұрады, ол балқығаннан кейін металда қалады, ол илемдеу 
немесе соғу кезінде болаттың қызыл сынғыштығын тудыруы және өнімнің 
бұзылуына әкелуі мүмкін. 

Қышқылдану үшін ферроқорытпалар қолданылады, онда жетекші 
элемент темірге қарағанда оттегіге жақын, мысалы, ферромарганец, 
ферросилиций, ферротитан, ферроцирконий және т.б. [38]. Мұндай 
ферроқорытпаларды болатқа сұйық болат ваннада енгізген кезде 
оттексіздендіру реакциясы жүреді: 

FeO + Mn = Fe+ MnO                                          (2.1) 
2FeO + Si = 2Fe + SiO2                                                                   (2.2) 

 
Болатты ферроқорытпалардың құрамына кіретін әртүрлі 

элементтермен (Si, Cr, Mn,W) легирлеу болатқа арнайы физикалық және 
химиялық қасиеттер беру мақсатында жүзеге асырылады. Легирлеу 
нәтижесінде ферроқорытпаларды сұйық болат ваннаға енгізу арқылы тот 
баспайтын болат маркалары (феррохром негізінде), тез кесетін болат 
(вольфрам негізінде) және т. б. алынады. 

Оксидтердің силикотермиялық азаюы үшін кремний хромы, 
силикомарганец сияқты қорытпалар балқытылады, олар ферроқорытпа 
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пешіне тиісті кендермен бірге енгізіледі, ал реакция арқылы кремнийдің 
әсерінен хром немесе марганецтің тотықсыздану реакциясы жүреді: 

 
2Cr2O3 + 3Si = 4Cr + 3SiO2                               (2.3) 
2MnO + Si = 2Mn + SiO2                               (2.4) 

Барлық алынған ферроқорытпалардың 95% - ы болат 
металлургиясында қолданылады. Айта кету керек, болат балқыту цехында 
оттексіздендіргіштер болмаса, арнайы, легірленген болаттарды айтпағанда, 
тіпті қарапайым болат маркаларын алу мүмкін емес. Аз мөлшерде 
ферроқорытпалар түсті металлургия мен химия өнеркәсібінде де 
қолданылады. 

Техникалық таза элементтерден гөрі ферроқорытпаларды 
оттексіздендіру және легирлеу үшін қолдану ферроқорытпаларға қарағанда 
таза элементтерді балқыту әлдеқайда қиын, таза элементтер 
ферроқорытпаларға қарағанда сұйық болатта ериді. 

Осы мән-жайларды ескере отырып, техникалық таза элементтер тиісті 
ферроқорытпалардың орнына ваннаға темір енгізуге болмайтын немесе 
ваннаға басқа ілеспе қоспалардың (көміртегі, кремний) ең аз мөлшері бар 
қоспалаушы элементті әкелу қажет болған жағдайларда ғана қолданылады. 1 
тонна болатқа ферроқорытпалардың нақты шығыны аз: мысалы, марганецтің 
металл марганецке шаққандағы шығыны 9 кг/т құрайды (барлық Болаттың 
0,9%). 

   
2.1.6 Метрология, стандарттау және өнім сапасы саласындағы 

негізгі ұғымдар 
Метрология (грек тіл. «metron» – Өлшем,» logos « – ілім) - өлшем 

бірлігін қамтамасыз ету әдістері мен құралдары және олардың қажетті 
дәлдігін қамтамасыз ету әдістері мен құралдары туралы ғылым. Кез-келген 
ғылым, егер оның өзіндік объектісі, пәні және зерттеу әдістері болса, жүзеге 
асырылады. Кез-келген ғылымның пәні оған не зерттелетіні туралы сұраққа 
жауап береді. Метрологияның пәні объектілердің (ұзындық, масса, тығыздық 
және т.б.) және процестердің (ағым жылдамдығы, ағым қарқындылығы және 
т. б.) қасиеттерін берілген дәлдік пен сенімділікпен өлшеу болып табылады.  

Метрологияның объектісі физикалық шама болып табылады. Ғылым 
объектісі бірқатар басқа ғылымдарға ортақ болуы мүмкін. Метрология үш 
негізгі бөлімге бөлінеді: «Теориялық метрология», «Қолданбалы 
(практикалық) метрология» және «Заңнамалық метрология».  

Метрологияның  маңызды міндеті өлшем бірлігін қамтамасыз ету 
болып табылады [39].  

Метрологияның негізгі түсініктері мен анықтамалары:  
 Өлшем - бұл берілген өлшемнің физикалық шамасын көбейтуге 

арналған өлшеу құралы. Физикалық шама - бұл көптеген физикалық 
объектілер үшін сапалық жағынан ортақ,бірақ әр физикалық объект үшін 
сандық жағынан жеке физикалық объектінің біркелкілігі. Физикалық 
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шамалар өлшенетін және бағаланатын болып бөлінеді. Өлшенетін физикалық 
шамалар белгіленген өлшем бірліктерінде (физикалық шама бірліктерінде) 
сандық түрде көрсетілуі мүмкін. Бағаланатын физикалық шамалар-бұл 
өлшем бірліктерін енгізу мүмкін емес шамалар. Олар белгіленген 
шкалалардың көмегімен анықталады.  

Жеке шамалар  құбылыстардың келесі түрлері бойынша жіктеледі: 
а) заттық - олар заттардың, материалдардың және олардан жасалған 

бұйымдардың физикалық және физикалық-химиялық қасиеттерін 
сипаттайды; 

б) энергетикалық – түрлендіру, беру үрдістерінің энергетикалық 
сипаттамаларын, энергияны сіңіруді (пайдалануды) сипаттайды; в) уақыт өте 
келе үрдістердің жүруін сипаттайтын физикалық шамалар. Физикалық 
шаманың бірлігі - бұл белгіленген мөлшердің физикалық мәні деп аталады, 
ол шартты түрде бірлікке тең сандық мән беріледі және онымен біртекті 
физикалық шамаларды сандық білдіру үшін қолданылады.  

Физикалық шамалардың негізгі және туынды бірліктерін ажыратыңыз. 
Кейбір физикалық шамалар үшін бірліктер ерікті түрде орнатылады, мұндай 
физикалық шамалардың бірліктері негізгі деп аталады. Физикалық 
шамалардың туынды бірліктері физикалық шамалардың негізгі бірліктерінен 
формулалар арқылы алынады. 

Физикалық шамалар бірліктерінің жүйесі - белгілі бір шамалар 
жүйесіне жататын физикалық шамалардың негізгі және туынды бірліктерінің 
жиынтығы. 

Сонымен, ХЖ (халықаралық жүйе) бірліктерінің халықаралық 
жүйесінде физикалық шамалардың жеті негізгі бірлігі қабылданды: уақыт 
бірлігі – секунд (с), ұзындық бірлігі – метр (м), масса–килограмм (кг), электр 
тогының бірлігі – ампер (а), термодинамикалық температура – кельвин (К), 
жарық күші – кандела (кд) және зат мөлшерінің бірлігі – моль (моль). 

Физикалық шама бірлігінің эталоны-физикалық шама бірлігін сақтауға 
және көбейтуге арналған өлшеу құралы, оны берілген шаманың басқа өлшеу 
құралдарына беру арқылы. Өлшем бірлігі ұғымы олардың нәтижелері 
заңдастырылған бірліктерде көрсетілген кезде өлшемдердің күйін 
сипаттайды, ал қателіктер белгілі ықтималдылықтың белгіленген шегінен 
асып кетпейді. Өлшеу қателігі - өлшеу нәтижесінің өлшенетін шаманың 
нақты мәнінен ауытқуы.  

Стандарттау және өнім сапасы саласындағы негізгі ұғымдар. 
Стандарттау - бұл талаптарды, нормаларды, ережелер мен 

сипаттамаларды (орындалуы міндетті және ұсынылатын) әзірлеуге және 
белгілеуге бағытталған, тұтынушының қолайлы бағамен тиісті сапалы 
тауарларды сатып алу құқығын, сондай-ақ еңбек қауіпсіздігі мен 
жайлылығына құқықты қамтамасыз ететін қызмет. Стандарттаудың мақсаты 
- нақты қолданыстағы, жоспарланатын немесе ықтимал міндеттерді шешу 
үшін белгіленген қағидаларды, талаптар мен нормаларды кең ауқымда әрі 
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бірнеше рет пайдалану арқылы қызметтің қандай да бір саласында ретке 
келтірудің оңтайлы дәрежесіне қол жеткізу. 

Стандарттау негізінен стандарттау объектісі және стандарттау саласы 
сияқты ұғымдармен байланысты.  

Стандарт - бұл консенсус негізінде жасалған, танылған орган бекіткен 
және белгілі бір салада оңтайлы тәртіпке қол жеткізуге бағытталған 
нормативтік құжат. Стандартта жалпыға бірдей және бірнеше рет пайдалану 
үшін қызметтің әртүрлі түрлерінің мазмұнына немесе олардың нәтижелеріне 
қатысты жалпы қағидаттарды, қағидалар мен сипаттамаларды белгілейді. 
Стандарттар ғылым, техника жетістіктері және озық тәжірибе негізінде 
әзірленеді; олар өнімнің сапасын (және оны өндірудің үнемділігін), сондай-ақ 
оның өзара алмасушылық деңгейін арттыру мүмкіндігіне кепілдік беретін 
көрсеткіштерді қамтиды. Техникалық шарттар құжаты өнімге, процеске 
немесе қызметке қойылатын техникалық талаптарды белгілейді. 

Қағидалар жинағы, әдетте, жобалау, жабдықтар мен конструкцияларды 
монтаждау, техникалық қызмет көрсету немесе объектілерді, конструкциялар 
мен бұйымдарды пайдалану процестері үшін әзірленеді. Құжаттағы 
техникалық қағидалар ұсынымдық сипатта болады. Қағидалар жинағы 
дербес стандарт немесе дербес құжат, сондай-ақ стандарттың бөлігі болуы 
мүмкін. 

Регламент - бұл міндетті құқықтық нормалар қамтылған құжат. 
Регламентті стандарттау жөніндегі орган емес, билік органы қабылдайды. 
Регламенттердің бір түрі - техникалық регламент - стандарттау объектісіне 
қойылатын техникалық талаптарды қамтиды. 

Стандарттардан басқа, Е - стандарттау бойынша ережелер, Ұ -
стандарттау бойынша ұсынымдар және ТШ - техникалық шарттар 
нормативтік құжаттар болып табылады. 

Мемлекеттік стандарттарда стандарттау объектісіне қойылатын 
міндетті және ұсынымдық талаптар қамтылған. 

Міндетті талаптарға: өнімнің, көрсетілетін қызметтің, үрдістің, адам 
денсаулығы, қоршаған орта мен мүлік үшін қауіпсіздігі, сондай-ақ өндірістік 
қауіпсіздік пен санитариялық нормалар; бұйымдардың техникалық және 
ақпараттық үйлесімділігі мен өзара алмастырылуы; бақылау әдістерінің 
бірлігі мен таңбалаудың бірлігі жатады. Қауіпсіздік талаптары аса өзекті, 
себебі тауардың қауіпсіздігі-сәйкестікті сертификаттаудың негізгі аспектісі 
[40]. 

Стандарттардағы қауіпсіздік талаптарына мыналар жатады: 
электр қауіпсіздігі, өрт қауіпсіздігі, жарылыс қауіпсіздігі, радиациялық 
қауіпсіздік, химиялық және ластаушы заттардың шекті рұқсат етілген 
концентрациясы, машиналар мен жабдықтарға қызмет көрсету кезіндегі 
қауіпсіздік; қорғаныс құралдарына және қауіпсіздікті қамтамасыз ету 
шараларына қойылатын талаптар (қоршаулар, машиналардың жүрісін 
шектегіштер, блоктау құрылғылары, ақаулық дабыл беру және т.б.). 
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Салалық стандарттар белгілі бір саланың өнімдеріне қатысты 
жасалады. Салалық стандарттардың талаптары мемлекеттік стандарттардың 
міндетті талаптарына, сондай-ақ сала үшін белгіленген қауіпсіздік ережелері 
мен нормаларына қайшы келмеуге тиіс. Мемлекеттік басқару органдары 
(мысалы, министрліктер) осындай стандарттарды қабылдайды, олар 
МЕМСТ-тың міндетті талаптарына салалық стандарттардың талаптарына 
сәйкес келеді. Салалық стандарттау объектілері: салаға тән өнімдер, үрдістер 
мен қызметтер; салалық стандарттау жөніндегі жұмыстарды ұйымдастыруға 
қатысты ережелер; салалық қолданылатын бұйымдардың үлгілік 
конструкциялары (техникалық құрылғы, құрал және т.б.); саладағы 
метрологиялық қамтамасыз ету ережелері болып табылады. 

Кәсіпорын стандарттарын кәсіпорынның өзі әзірлейді және 
қабылдайды. Бұл жағдайда ұйымның құраушылары және өндірісті басқару 
стандарттау объектілері болып табылады. Кәсіпорында стандарттау осы 
кәсіпорын өндіретін өнімге де әсер етуі мүмкін.  

Қоғамдық бірлестіктердің стандарттары (ғылыми-техникалық 
қоғамдар, инженерлік қоғамдар және т.б.) - өнімнің жаңа түрлеріне, 
үрдістерге немесе қызметтерге, сынаудың озық әдістеріне, сондай-ақ 
өндірісті басқарудың дәстүрлі емес технологиялары мен қағидаттарына 
әзірленетін нормативтік құжаттар. 

Шаруашылық қызмет субъектілері үшін қоғамдық бірлестіктердің 
стандарттары алғашқы жетістіктер туралы ақпараттың маңызды көзі болып 
табылады және кәсіпорындардың стандарттарын әзірлеу кезінде ерікті 
негізде пайдаланылуы мүмкін. 

Стандарттау ережелері (PR) және стандарттау бойынша ұсыныстар 
(P) өзінің сипаты бойынша әдістемелік мазмұндағы нормативтік 
құжаттарға сәйкес келеді. Олар нормативтік құжаттарды келісу тәртібіне, ҚР 
Мемстандартына салалардың, қоғамдардың немесе қандай да бір 
ұйымдардың қабылданған стандарттары туралы ақпарат беруге, кәсіпорында 
стандарттау жөніндегі қызметті құруға, мемлекеттік стандарттардың міндетті 
талаптарының сақталуына мемлекеттік бақылау жүргізу қағидаларына және 
т. б. қатысты болуы мүмкін. 

Техникалық шарттарды (ТШ) стандартты жасау орынсыз болған 
жағдайда кәсіпорын (немесе шаруашылық қызметтің басқа субъектісі) 
әзірлейді. ТШ объектілері: шағын партиялармен шығарылатын бір реттік 
жеткізу өнімдері; көркем кәсіпшілік туындылары және т. б. болуы мүмкін. 

Өлшеу құралдарының жіктелуі және техникалық сипаттамалары: 
1. дәлдік сипаттамасына сәйкес өлшеулер тең және тең емес болып 

бөлінеді. Физикалық шаманы бірдей өлшеу дегеніміз - бірдей бастапқы 
жағдайларда бірдей дәлдікке ие өлшеу құралдарының (SI) көмегімен 
жасалған белгілі бір шаманың бірқатар өлшемдері. Физикалық шаманың тең 
емес өлшемдері - бұл әртүрлі дәлдікпен және (немесе) әртүрлі бастапқы 
жағдайларда өлшеу құралдарының көмегімен жасалған белгілі бір шаманың 
бірқатар өлшемдері;  
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2. өлшеулер саны бойынша өлшеулер бір реттік және көп реттік болып 
бөлінеді. Бір реттік өлшеу - бір рет жасалған бір өлшемді өлшеу. Іс жүзінде 
бір өлшеу үлкен қателікке ие, осыған байланысты қатені азайту үшін осы 
типтегі өлшеулерді кем дегенде үш рет орындау ұсынылады, нәтижесінде 
олардың арифметикалық орташа мәні алынады. Бірнеше өлшеулер дегеніміз-
төрт немесе одан да көп рет орындалған бір немесе бірнеше шамаларды 
өлшеу. Бірнеше өлшем-бұл бір өлшемнің сериясы. Өлшеуді бірнеше деп 
санауға болатын өлшемдердің ең аз саны – төрт. Бірнеше өлшеудің нәтижесі 
барлық жүргізілген өлшеулер нәтижелерінің арифметикалық ортасы болып 
табылады. Бірнеше өлшеу кезінде қате азаяды;  

3. өзгеру түрі бойынша өлшеу шамалары статикалық және 
динамикалық болып бөлінеді. Статикалық өлшеулер дегеніміз-тұрақты, 
өзгермейтін физикалық шаманы өлшеу. Уақыт өте келе мұндай тұрақты 
физикалық шаманың мысалы жер учаскесінің ұзындығы болуы мүмкін. 
Динамикалық өлшеулер - өзгеретін, тұрақты емес физикалық шаманы өлшеу;  

4. мақсаты бойынша өлшеу техникалық және метрологиялық болып 
бөлінеді. Техникалық өлшеулер - бұл техникалық өлшеу құралдарымен 
орындалатын өлшеулер. Метрологиялық өлшеулер - бұл эталондарды 
қолдану арқылы жүргізілетін өлшеулер;  

5. өлшеу нәтижесін көрсету әдісіне сәйкес олар абсолютті және 
салыстырмалы болып бөлінеді. Абсолютті өлшеулер дегеніміз-негізгі 
шаманы тікелей, тікелей өлшеу және (немесе) физикалық тұрақты қолдану 
арқылы жүзеге асырылатын өлшеулер. Салыстырмалы өлшеулер дегеніміз - 
біртекті шамалардың қатынасы есептелетін өлшемдер, ал алым 
салыстырылатын шама, ал бөлгіш салыстыру негізі (бірлік) болып табылады. 
Өлшеу нәтижесі салыстыру базасы ретінде қандай мән алынатынына 
байланысты болады; 

6. нәтижелерді алу әдістеріне сәйкес өлшеулер тікелей, жанама, 
жиынтық және бірлескен болып бөлінеді. Тікелей өлшеулер - бұл шаралар 
арқылы жүзеге асырылатын өлшеулер, яғни өлшенетін шама оның 
өлшемімен тікелей салыстырылады. Тікелей өлшеулердің мысалы - бұрыш 
шамасын өлшеу (өлшеу-протектор). Жанама өлшеулер дегеніміз - өлшенетін 
шаманың мәні тікелей өлшеу арқылы алынған шамалардың көмегімен 
есептелетін өлшемдер және осы мәндер мен өлшенетін шаманың белгілі бір 
тәуелділігі. Жиынтық өлшеулер дегеніміз - өлшенетін шамалардың мүмкін 
комбинацияларын өлшеу нәтижесінде алынған теңдеулерден тұратын кейбір 
теңдеулер жүйесінің шешімі. Бірлескен өлшеулер - бұл олардың арасындағы 
тәуелділікті анықтау үшін кем дегенде екі гетерогенді физикалық шамалар 
өлшенетін өлшемдер.  

Өлшеу - өлшеу құралдарын қолдана отырып, физикалық шаманың 
мәнін эмпирикалық жолмен табу үрдісі. Өлшеу қағидаты - физикалық 
құбылыс немесе өлшеу негізіне алынған физикалық құбылыстардың 
жиынтығы. Мысалы, дене салмағын массаға пропорционалды ауырлық 
күшін қолдана отырып өлшеу арқылы өлшеу, термоэлектрлік эффект 
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көмегімен температураны өлшеу. Өлшеу әдісі - өлшеу қағидаттары мен 
құралдарын қолдану әдістерінің жиынтығы. Нормаланған метрологиялық 
қасиеттері бар пайдаланылатын техникалық құралдар өлшем құралдары (СИ) 
болып табылады. Өлшеудің әртүрлі түрлері бар. Өлшеу түрлерін жіктеу 
өлшенетін шаманың уақытқа тәуелділігінің сипатына, өлшеу теңдеуінің 
түріне, өлшеу нәтижесінің дәлдігін анықтайтын шарттарға және осы 
нәтижелерді білдіру әдістеріне сүйене отырып жүзеге асырылады.  

Өлшенетін шаманың өлшеу уақытына тәуелділігінің сипаты бойынша 
статикалық және динамикалық өлшемдер ажыратылады. Статикалық-бұл 
өлшенетін шама уақыт өте келе тұрақты болып қалатын өлшемдер. Мұндай 
өлшемдер, мысалы, өнімнің өлшемдерін, тұрақты қысымның, 
температураның және т. б. өлшеу болып табылады. Динамикалық - бұл 
өлшенетін шаманың уақыт өте келе өзгеретін өлшемдері, мысалы, 
қозғалтқыш цилиндріндегі газ сығылған кезде қысым мен температураны 
өлшеу.  

 Өлшеу теңдеуінің түрімен анықталған нәтижелерді алу әдісіне сәйкес 
тікелей, жанама, жиынтық және бірлескен өлшеулер бөлінеді. Тікелей - бұл 
физикалық шаманың қажетті мәні тікелей тәжірибелік мәліметтерден 
табылған өлшемдер. Мұндай өлшеулердің мысалдары: ұзындықты 
сызғышпен немесе өлшеуіш өлшеуішпен өлшеу, диаметрді калиппермен 
немесе микрометрмен өлшеу, бұрышты өлшеуішпен өлшеу, Температураны 
термометрмен өлшеу және т.б. жанама - бұл шаманың мәні қажетті шамалар 
мен шамалар арасындағы белгілі тәуелділік негізінде анықталатын 
өлшемдер. Жанама өлшеулердің мысалдары: дененің көлемін оның 
геометриялық өлшемдерін тікелей өлшеу арқылы анықтау, өткізгіштің 
кедергісі, ұзындығы мен көлденең қимасы бойынша нақты электр кедергісін 
табу, үш сым әдісімен жіптің орташа диаметрін өлшеу және т. б. Жиынтық - 
бұл өлшенетін шамалардың мәндері өлшемдердің немесе осы шамалардың 
әртүрлі комбинацияларындағы бір немесе бірнеше бірдей шамаларды қайта 
өлшеу нәтижелері бойынша анықталатын өлшемдер. Қажетті шаманың мәні 
бірнеше тікелей өлшеулердің нәтижелері бойынша жасалған теңдеулер 
жүйесінің шешімімен анықталады. Жиынтық өлшеулердің мысалы 
жиынтықтың жеке салмақтарының массасын анықтау, яғни олардың 
біреуінің белгілі массасына және тікелей өлшеу нәтижелері мен 
салмақтардың әртүрлі комбинацияларының массаларын салыстыру арқылы 
калибрлеу. Бірлескен - бұл олардың арасындағы функционалды тәуелділікті 
табу үшін бір уақытта екі немесе бірнеше ұқсас шамалар шығаратын 
өлшемдер. Бірлескен өлшеулердің мысалдары оның температурасына немесе 
өткізгіштің электр кедергісінің қысым мен температураға тәуелділігіне 
байланысты өзектің ұзындығын анықтау болып табылады. Нәтиженің 
дәлдігін анықтайтын шарттарға сәйкес өлшеу үш сыныпқа бөлінеді: 

1. қолданыстағы технология деңгейінде қол жеткізуге болатын ең 
жоғары дәлдікті өлшеу. Бұл класс барлық жоғары дәлдіктегі өлшеулерді 
және ең алдымен физикалық шамалардың белгіленген бірліктерін көбейтудің 
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мүмкін дәлдігімен байланысты анықтамалық өлшеулерді қамтиды. Бұған 
физикалық тұрақтыларды өлшеу, ең алдымен әмбебап, мысалы, еркін құлау 
үдеуінің абсолютті мәнін өлшеу кіреді;  

2. бақылау-тексеру мақсатындағы өлшеу, олардың қателігі белгілі бір 
ықтималдықпен белгілі бір мәннен аспауы керек. Бұл сыныпқа техникалық 
регламенттер талаптарының сақталуын, сондай-ақ өлшеу техникасы мен 
зауыттық өлшеу зертханаларының жай-күйін мемлекеттік бақылау 
(қадағалау) зертханалары орындайтын өлшемдер кіреді. Бұл өлшеулер 
нәтиженің қателігін алдын-ала белгіленген мәннен аспайтын белгілі бір 
ықтималдықпен қамтамасыз етеді; 

3. нәтиженің қателігі өлшеу құралдарының сипаттамасымен 
анықталатын техникалық өлшемдер. Техникалық өлшеулердің мысалдары 
өнеркәсіптік кәсіпорындарда, қызмет көрсету саласында және т. б. өндіріс 
үрдісінде орындалатын өлшеулер болып табылады. Өлшеу нәтижелерін 
білдіру әдісіне байланысты абсолютті және салыстырмалы өлшемдер 
ажыратылады. Абсолютті дегеніміз - бір немесе бірнеше негізгі шамалардың 
тікелей өлшеулеріне немесе физикалық тұрақтылардың мәндерін 
пайдалануға негізделген өлшемдер. Абсолютті өлшеулердің мысалдары: 
метрдегі ұзындықты анықтау, ампердегі электр тогының күші,секундына 
метрге еркін түсу үдеуі. Салыстырмалы өлшемдер деп аталады, онда қажетті 
мән бірлік рөлін атқаратын немесе бастапқы ретінде қабылданған бірдей 
атаумен салыстырылады. Салыстырмалы өлшеулердің мысалдары: өлшеу 
ролигінің айналу саны бойынша шеңбердің диаметрін өлшеу, ауаның 1 текше 
метріндегі су буының мөлшерінің берілген температурада 1 текше метр 
ауаны қанықтыратын су буының мөлшеріне қатынасы ретінде анықталған 
ауаның салыстырмалы ылғалдылығын өлшеу.  

Барлық өлшеу құралдары, олардың нақты орындалуына қарамастан, 
олардың функционалды мақсатын орындау үшін қажетті бірқатар жалпы 
қасиеттерге ие. МЕМСТ 8.009-84 сәйкес метрологиялық сипаттамалар-бұл 
қасиеттерді сипаттайтын және өлшеу құралының техникалық деңгейі мен 
сапасын бағалауға, өлшеу нәтижелерін анықтауға және өлшеу қателігінің 
аспаптық компонентінің сипаттамаларын есептік бағалауға арналған өлшеу 
нәтижелері мен қателіктеріне әсер ететін техникалық сипаттамалар. 
Нормативтік-техникалық құжаттармен белгіленген сипаттамалар 
стандартталған және тәжірибелі түрде анықталған деп аталады. Төменде 
метрологиялық сипаттамалардың номенклатурасы келтірілген: өлшеу 
нәтижелерін анықтауға арналған сипаттамалар (түзетулер енгізбестен): 
өлшеу конвертерін, сондай-ақ аты аталмаған шкаласы бар өлшеу құралын 
түрлендіру функциясы; бір мәнді өлшем мәні; өлшеу құралының шкаласын 
немесе көп мәнді өлшемді бөлу бағасы; сандық өлшеу құралдарына арналған 
шығу кодының түрі; өлшеу құралдарының қателіктерінің сипаттамалары; 
өлшеу құралдарының әсер етуші шамаларға сезімталдығының 
сипаттамалары; өлшеу құралдарының динамикалық қателіктері. 
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Өлшеу нәтижесінің сапасының негізгі сипаттамалары дәлдік пен 
сенімділік, яғни оған лайықты сенімділік дәрежесі болып табылады. Өлшеу 
дәлдігі олардың нәтижелерінің өлшенетін шаманың нақты мәніне 
жақындығын көрсетеді. Қателіктер (дәлсіздіктер) көптеген себептердің 
салдары болып табылады, мысалы, өлшеу әдістері мен құралдарының 
жетілмегендігі, операторлардың өлшеу нәтижелерін жүргізу және өңдеу 
сапасының жеткіліксіздігі, тұрақты және ауыспалы сыртқы факторлардың 
әсері. Қателіктерді азайту үшін олардың пайда болу себептерінің 
әрқайсысының әсерін жою немесе азайту қажет. Қазіргі заманғы қымбат SI 
нәтижелерді өте жоғары дәлдікпен өлшеуге мүмкіндік береді, 
яғни.қателіктерді минимумға дейін азайтыңыз. Өлшеу нәтижесінің 
сапасының негізгі сипаттамалары дәлдік пен сенімділік, яғни оған лайықты 
сенімділік дәрежесі болып табылады. Өлшеу дәлдігі олардың нәтижелерінің 
өлшенетін шаманың нақты мәніне жақындығын көрсетеді. Қателіктер 
(дәлсіздіктер) көптеген себептердің салдары болып табылады, мысалы, 
өлшеу әдістері мен құралдарының жетілмегендігі, операторлардың өлшеу 
нәтижелерін жүргізу және өңдеу сапасының жеткіліксіздігі, тұрақты және 
ауыспалы сыртқы факторлардың әсері [41].  
 
      2.1.7 Шығарылатын өнімнің ақау себептерінің алдын алу жөніндегі 
іс-шараларды әзірлеу 

Бақылау түрлерін жіктеу 
МЕСТ 16504 сәйкес бақылаудың барлық түрлерін жүйелеуге болады, 

бірақ келесі негізгі белгілер [78]: 
- өнімді құру және өмір сүру сатысы бойынша; 
- өндіріс үрдісінің кезеңі бойынша; 
- бақылаумен қамту толықтығы бойынша: 
- бақылау объектісіне әсері бойынша; 
- қолданылатын бақылау құралдары бойынша. Өнімді құру және өмір 

сүру кезеңі: өндірістік бақылау-өндіріс сатысында жүзеге асырылатын 
бақылау. 

Эксплуатациялық бақылау-өнімді пайдалану сатысында жүзеге 
асырылатын бақылау. 

Қамту толықтығы бойынша: 
Кіріс бақылау-қамтиды: 
а) өнім берушінің өнімін (материалдарды, жартылай фабрикаттарды, 

сатып алынатын бұйымдарды) өнім өндірудің бастапқы кезеңінде бақылау, 
б) осы кәсіпорынның басқа учаскелерінен (цехтарынан) келіп түсетін 

жинақтаушы бұйымдарды бақылау немесе  
в) пайдалану циклінің кіреберісінде тұтынушыға келіп түсетін өнімді 

бақылау; 
Операциялық бақылау-технологиялық операцияны орындау кезінде 

немесе аяқтағаннан кейін өнімді немесе үрдісті бақылау. Өнім сапасын 
операциялық бақылауды келесі операцияларға сәйкес келмейтін өнімді 
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уақытылы анықтау және өткізуді болдырмау немесе тұтынушыға беру, өнім 
өндірісінің тұрақты деңгейін қамтамасыз ету мақсатында, сондай-ақ сәйкес 
келмейтін өнімді (ақауды) кеш анықтаумен негізделген өнімсіз шығындарды 
қысқарту арқылы өндіріс тиімділігін арттыру үшін тағайындау ұсынылады. 
Өнімді дайындау үрдісінде операциялық бақылауды қолдану, мысалы: - 
өнімді өндірістің бір учаскесінен екіншісіне беру кезінде; - өнімді цехтан 
цехқа беру кезінде: - ақаулар пайда болуы ықтимал технологиялық 
операцияларды орындағаннан кейін; - уақытылы анықталмаған ақауды жою 
үшін қайтару елеулі шығындармен және т. б. байланысты болатын 
технологиялық операцияларды орындағаннан кейін жүргізіледі. 
Инспекциялық бақылауды өнімді құрудың және оның жұмыс істеуінің 
барлық сатыларында кез келген өнімді бұрын орындалған бақылаудың 
тиімділігін (объективтілігін) тексеру үшін, сондай-ақ техникалық бақылау 
қызметі жұмысының сапасын тексеру мақсатында тағайындау ұсынылады. 
Өнімнің негізгі, аса жауапты және күрделі бірліктерін инспекциялық 
бақылауға алған жөн. Қабылдау бақылауы - дайын өнімді бақылау, оның 
нәтижелері бойынша оның жеткізуге жарамдылығы және (немесе) 
пайдаланылуы туралы шешім қабылданады. 

Іріктемелі бақылау сынамаларды пайдалана отырып өнімді немесе 
қызметті тексеру (жаппай бақылаудан айырмашылығы) (МЕМСТ 50779.11 -
2000) ұшпалы бақылау - кездейсоқ уақытта жүргізілетін бақылау. 

Үздіксіз бақылау-бақыланатын параметрлер туралы ақпараттың түсуі 
үздіксіз болатын бақылау-бақыланатын параметрлер туралы ақпараттың 
түсуі белгіленген уақыт аралығында болатын бақылау. 

Объектіге әсер ету сипаты бойынша: 
1) қиратушы - осы қасиеттер көрсеткіштерінің шекті мәндерін 

айқындау жолымен бұйымдардың негізгі пайдалану қасиеттерін белгілеу 
мақсатында жүргізіледі; қиратушы бақылау жүргізілгеннен кейін өнім 
пайдалануға жарамсыз (оның тұтастығы бұзылады немесе ресурстың бір 
бөлігі жұмсалады); 

2) бұзбайтын – бұйымды сипаттайтын қасиеттерді, белгілер мен 
параметрлерді бағалау үрдісін білдіреді, олар өзгертілмей және бұйымның 
ресурсын сақтай отырып жүреді; ол бақылау объектісінің материалдарымен 
әртүрлі физикалық сипаттағы сәулелер мен өрістердің өзара әрекеттесуін 
бағалауға, сондай-ақ деградациялық үрдістердің заңдылықтарын зерттеуге 
негізделуі мүмкін; СК жүргізгеннен кейін өнімнің пайдалануға 
жарамдылығы бұзылмайды (оның тұтастығы бұзылмайды және сенімді 
қасиеттері өзгермейді) [78]. 

СК кезінде ақаулары жоқ бұйымдар СК кезінде бақыланатын 
(сыналатын) объектіге белгілі бір әсер ететініне қарамастан, мысалы, оған 
протондар немесе нейтрондар ағындары, артық қысым, электр немесе магнит 
өрісі және т.б. әсер етеді. Бақылаудың бұзушы әдістеріне, мысалы: созылу 
сынақтары, ауыспалы жүктемелер кезіндегі сынақтар, жоғары 
температурадағы металл сынақтары жатады. Бірақ деструктивті бақылау 
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нәтижесінде өнімнің толық физикалық бұзылуы міндетті емес, сапасы 
нашарлауы мүмкін, мысалы, өнімнің сипаттамаларының өзгеруіне немесе 
оның ресурсының ішінара жұмсалуына және беріктіктің немесе сақтаудың 
тиісті нашарлауына байланысты. Қолданылатын бақылау құралдары 
визуалды, органолептикалық және өлшеу қабылдауды бақылауды 
ажыратады. Бақылау және бағалау құралдары, әдетте, бақылаушының сезім 
мүшелері болған жағдайда визуалды және органолептикалық бақылауды 
тағайындау ұсынылады. Өлшеу бақылауын бақылау және бағалау құралдары 
тиісті техникалық құралдар бола алатын жағдайларда тағайындау 
ұсынылады. Өлшеу әдісі сапа көрсеткіштерінің көпшілігін анықтайды, 
мысалы, өнімнің массасы, пішіні мен өлшемдері, механикалық және электр 
кернеулері, қозғалтқыштың айналу саны. Құжаттарда (сертификаттарда, 
жасырын жұмыстарды куәландыру актілерінде, жалпы немесе арнайы жұмыс 
журналдарында және т.б.) тіркелген деректерді талдау арқылы орындалатын 
тіркеу бақылауы. Тіркеу әдісі белгілі бір оқиғаларды, жағдайларды, заттарды 
немесе шығындарды бақылауға және есептеуге негізделген. Бұл әдіспен, 
мысалы, бұйымды пайдаланудың белгілі бір кезеңіндегі істен шығулар саны, 
бұйымдарды жасауға және (немесе) пайдалануға арналған шығындар, 
күрделі бұйымның әртүрлі бөліктерінің саны (стандартты, біріздендірілген, 
бірегей, патенттермен қорғалған), партиядағы ақаулы бұйымдардың саны 
айқындалады. Бұл әдістің кемшілігі-оның күрделілігі және кейбір 
жағдайларда бақылау ұзақтығы. НК-ның мақсаты мен түрлері НК әдістері 
физикалық белгілердің ортақтығымен біріктірілген түрлер деп аталатын 
топтарға бөлінеді. СК 9 түрлі түрлері бар: магниттік, электрлік, ағымдағы 
Құйын, радиотолқынды, жылу, оптикалық, радиациялық, акустикалық және 
енетін заттар. СК-нің әр түрінің әдістері келесі белгілер бойынша жіктеледі: 
өрістің немесе заттың объектімен өзара әрекеттесу сипаты. Өзара әрекеттесу 
объектінің бақыланатын белгісі заттың физикалық өрісінде немесе күйінде 
белгілі бір өзгерістер тудыратындай болуы керек. Мысалы, сәйкессіздіктің 
болуы ол арқылы өткен сәулеленудің өзгеруіне немесе оған сынақ затының 
енуіне әкелуі үшін. Кейбір жағдайларда бақылау үшін қолданылатын 
физикалық өріс бақыланатын белгімен байланысты басқа физикалық 
әсерлердің әсерінен пайда болады. Мысалы, гетерогенді материалдарды 
қыздыру кезінде пайда болатын электр қозғаушы күш материалдардың 
химиялық құрамын бақылауға мүмкіндік береді (термоэлектрлік әсер). 
Бастапқы ақпараттық параметр-өзгеруі бақыланатын объектіні сипаттау үшін 
пайдаланылатын өрістің немесе заттың нақты параметрі (өрістің 
амплитудасы, оның таралу уақыты, заттың мөлшері және т.б.). Мысалы, 
жетілмегендіктің болуы ол арқылы өтетін сәулеленудің амплитудасын 
арттырады немесе азайтады. Бастапқы ақпаратты алу әдісі-аталған 
ақпараттық параметрді өлшеу және бекіту үшін қолданылатын сенсордың 
немесе заттың белгілі бір түрі. Бұзбайтын тестілеу әдістерін қолдану саласы 
өнеркәсіп өндірісінің, құрылыстың, энергетика мен көліктің барлық саласын 
қамтиды.  
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1. Бұзбайтын бақылаудың тәжірибелік міндеттері. Негізгі терминдер 
мен анықтамалар қазіргі уақытта дамыған елдер жоғары технологиялар мен 
күрделі жабдықтарға негізделген жоғары дамыған өнеркәсіпке ие. Бұл 
азаматтық және әскери мақсаттағы ондаған мың өндірістер мен объектілер, 
оның ішінде ядролық объектілер, химиялық және биологиялық өндірістер, 
зымыран-ғарыш кешендері, Мұнай және газ құбырларының кеңейтілген 
желісі. Мұндай жүйелердегі істен шығулардың, ақаулардың немесе 
ақаулардың пайда болу салдары қайғылы салдарға дейін әкелуі мүмкін: 
жаһандық апаттар, қоршаған ортаның зақымдануы, адам құрбандары, үлкен 
қаржылық және материалдық шығындар [78]. 

Металл бұйымдарының ақаулары. Құюды бақылау ерекшеліктері. 
Құю-бұл қалыптың немесе құймақалыптың сұйық материалын толтыру 

арқылы дайындамалар мен бұйымдарды дайындаудың технологиялық үрдісі, 
содан кейін оны қатайту. Қалыптар-бұл қарапайым геометриялық 
пішіндердің формасы, әдетте кішкене конустықпен. Құймақалыпқа құйылған 
құйма әрі қарай өңдеуге арналған дайындама болып табылады. Құю нысаны 
конфигурацияға ие, жақын немесе дәл (дәл құю) өнімнің конфигурациясын 
қайталайды. Қуыс құймаларды алу үшін ішкі қуыстардың конфигурациясын 
көрсететін шыбықтар қалыпқа салынған. Сұйық материал оларға құю жүйесі 
арқылы құйылады және пайда болған газдар мен артық материалдардың 
шығуын қамтамасыз етеді. Дайындамаларда кездесетін барлық ақауларды 
шартты түрде келесі топтарға бөлуге болады: дайындаманың геометриялық 
пішінінің (профилінің) ақаулары; беттік және беттік ақаулар; дайындаманың 
денесінде орналасқан ішкі ақаулар. Үздіксіз құйылған дайындама бетінің 
негізгі ақаулары: бойлық жарықтар (бұрыштары мен қырлары бойынша); 
көлденең жарықтар; белдіктер; қыртыстың бұралуы; құймалар; қож 
қосындылары; газ көпіршіктері болып табылады. Болат құймаларының ішкі 
ақаулары кристалл құрылымымен, химиялық гетерогенділікпен, шөгу 
ақауларының, жарықтардың, металл емес қоспалардың болуына байланысты 
металдың тұтастығының бұзылуымен байланысты. Химиялық құрамның 
(және соның салдарынан құйма металының физикалық және химиялық 
қасиеттерінің) берілгеннен ауытқуы шихтаның дұрыс есептелмеуінен немесе 
металды балқыту режимінің бұзылуынан болады. Бұл кемшілік қалпына 
келтірілмейді. Нәтижесінде қорытпаның механикалық қасиеттері өзгереді, 
бұл одан жасалған бөліктің мерзімінен бұрын бұзылуына, оның тез тозуына 
және т. б. әкелуі мүмкін. Ақау сұйық немесе мұздатылған металды экспресс-
химиялық талдау арқылы, сондай-ақ электрлік (Термо ЭМӨ өзгеруіне 
байланысты) және электрлік индукциялық бақылау әдістерін қолдану арқылы 
анықталады. Ликвация-құйманың немесе бөлшектің жекелеген 
аймақтарындағы химиялық құрамның гетерогенділігі. Бұл сұйық металдың 
нашар араласуынан да, құю материалын салқындату және кристалдану 
үрдісінде де пайда болады. Сұйылту аймағында металдың механикалық 
сипаттамалары төмендеуі мүмкін. Ликвацияның келесі түрлері бар. 
Дендриттік ликвация - астық көлемі бойынша химиялық құрамның 
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гетерогенділігі (ағаш тәрізді немесе дендриттік құрылымы бар кристалдың 
қаңқасы бойынша). Себебі, салқындаған кезде аустенит алдымен көміртегі 
аз, содан кейін үлкен мөлшерде кристалданады. Меншікті салмақ бойынша 
сұйылту құйманың немесе құйманың төменгі бөлігін сұйық металды нашар 
араластыру нәтижесінде үлкен үлес салмағы бар компоненттермен байытуда 
көрінеді. Аймақтық ликвация дендриттердегі және дендриттер арасындағы 
металдың химиялық құрамының айырмашылығында, құйманың орталық 
бөлігінің тез балқитын компоненттерімен байытуда көрінеді. Ликвация 
рентген және гамма сәулелерінің әртүрлі сіңуі, металл беттерін немесе 
қималарын химиялық және металлографиялық талдау арқылы анықталады. 
Газ тесіктері-бұл құйма ішінде немесе оның беткі қабатында қатайғаннан 
кейін қалған сұйық металда ерітілген газдар. Олар дөңгелек везикулалар 
түрінде және тегіс бетке ие. Тері тесігі кейде үлкен газ көпіршіктеріне 
біріктіріледі. Деформация кезінде құймаларды қыздыру кезінде тотығу 
нәтижесінде бетіне жақын орналасқан көпіршіктер дәнекерленбеуі және 
илектеу бетінде түктер мен тұтқалардың пайда болуына әкелуі мүмкін 
(жалғыз көпіршіктер болған жағдайда) немесе жыртылу (үлкен 
көпіршіктердің топтық орналасуы жағдайында). Жоғары сапалы құю кезінде 
тері тесігі мен көпіршіктері қабылданбайды [78]. 

Құйманың қатаю үрдісінде құйманың денесіне ене алатын шөгу 
қабығы пайда болады. Шөгетін раковиналар-бұл құйманың сәтсіз түрінде, 
пайда жеткіліксіз немесе оның жылынуы нашар болған кезде, сондай-ақ 
құйылған Болаттың жоғары температурасына байланысты пайда болатын 
қуыстар. Көбінесе құйманың пайдалы аймағында қосымша шөгу қуысы 
пайда болады, ол 2.6-суреттегі "көпір" деп аталатын пайдада орналасқан 
шөгу раковинасымен бөлінеді. 
 

 
2.6 сурет - Шөгу қабығының радиограммасы [78] 

 
Шөгу қабықтарына тән-олардың тұрақты емес пішіні және өрескел 

беті. Егер құю шөгу раковиналарына жол берілмейтін бөлшектерді алу 
мақсатында жүргізілсе, онда құю жарамсыз болады. Құймаларда, әдетте, 
шөгу қабығы құйманың бір бөлігімен бірге алынып тасталады. Шөгу 
қабықтарының беттерінің жанында шөгу пайда болады. Құйманың 
тереңдігіне тарала отырып, қопсыту "құйрықты" құрайды. Раковинаның және 
борпылдақ металдың беті қатты тотығады, ал қысыммен одан әрі өңдеу 
кезінде бұл ақаулық қайнатылмайды. Сондықтан қабығы мен қопсытқышы 
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бар құйманың бір бөлігі алынып тасталады, сау металдың бір бөлігін 
"маржамен" кесіп тастайды. 

Радиациялық немесе ультрадыбыстық бақылауды қолдану шөгу 
раковинасының орналасқан жерін дәл анықтауға және артық металды 
кетірмеуге мүмкіндік береді. Жұмсақтықты толық алып тастау кесіндінің 
орнын беттік Дефектоскопия әдістерімен (визуалды, магнитті ұнтақты, 
капиллярлық, ток құйыны) бақылау жолымен тексеріледі. 

Бұзбайтын бақылауды метрологиялық қамтамасыз ету. Стандарттарда 
нормалар мен сапа көрсеткіштері белгіленеді, өлшеу үшін метрология жауап 
береді. Тиісінше, ҰК метрологиялық қамтамасыз етілуі керек. Ол МЕСТ 
56510-2015 стандартымен реттеледі. Бұл жағдайда МЕСТ-қа тек өлшеу 
құралдары ғана кірмейді. Бұзбай бақылауды метрологиялық қамтамасыз ету 
— бұйымды бұзбай бақылау нәтижелерін бағалаудың дұрыстығы мен талап 
етілетін дәлдігін бағалау және қамтамасыз ету жөніндегі жұмыстарды 
ұйымдастыру мен жүргізу әдістемесін айқындайтын ұйымдастыру-
техникалық іс-шаралар, техникалық құралдар, ережелер мен нормалар 
кешені. Бұзбайтын бақылау құралдары мен технологиялық құжаттама 
бақылаудың қажетті дұрыстығын қамтамасыз ету тізбегімен метрологиялық 
талаптарға сәйкес келуі тиіс. Бұзылмайтын бақылаудың метрологиялық 
қамтамасыз ету элементтеріне мыналар жатады: эталондар, өлшем бірліктері 
және өлшем шәкілдері: тексеру және калибрлеу қондырғылары; өлшеу 
құралдары, шаралар; бақылау және баптау үлгілері; қосалқы жабдықтар; - 
әдістемелер (өлшеу, бақылау, тексеру, калибрлеу, сынау, аттестаттау, 
метрологиялық сараптама); бақылау, өлшеу, салыстырып тексерушілер, 
калибрлеушілер, сынаушылар және т.б.; бақылау шарттары (өлшеу, сынау, 
тексеру, калибрлеу және т. б.). СК метрологиялық қамтамасыз ету 
үрдістеріне мыналар жатады: алынатын ақпараттың, оның ішінде өлшеу 
дәлдігінің көрсеткіштеріне қойылатын талаптарды белгілеуді қоса алғанда, 
бұзылмайтын бақылауды метрологиялық қамтамасыз етуді жобалау; бақылау 
мен өлшеудің қағидаттарын, әдістері мен әдістемелерін таңдау; элементтерді 
таңдау; СК метрологиялық қамтамасыз ету элементтерінің белгіленген 
талаптарға жарамдылығын метрологиялық растау, оның ішінде өлшем 
құралдарының типін бекіту мақсатында сынау, өлшем құралдарын тексеру 
және калибрлеу, өлшем әдістемелерін аттестаттау, техникалық 
құжаттаманың метрологиялық сараптамасы және т.б.) бұзылмайтын 
бақылауды метрологиялық қамтамасыз етуді жобалаумен, СК метрологиялық 
қамтамасыз ету элементтерінің жарамдылығын метрологиялық растаумен 
және жүйенің жұмыс істеуін қолдаумен байланысты дайындық және қосалқы 
жұмыстар (іс-қимылдар). 

СК метрологиялық қамтамасыз ету элементтерінің жарамдылығын 
метрологиялық растау мыналарды қамтиды: эталондарды аттестаттау: сынақ 
жабдықтарын аттестаттау; СК мамандарын аттестаттау; өлшем 
құралдарының, шаралардың типін бекіту, салыстырып тексеру немесе 
калибрлеу. бақылау және өлшеу әдістерін метрологиялық аттестаттау; 
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бақылау және өлшеу үрдістерін жоспарлау және әзірлеу жөніндегі 
құжаттардың метрологиялық сараптамасы, СК мамандарының біліктілігі мен 
қажетті жұмыс тәжірибесін бағалау; бақылау мен өлшеулерді орындау 
шарттарын бақылау. 

 
2.2 Металлургиялық үрдіс технологиясын ұйымдастыру және 

бақылау және туындайтын мәселелерді шешу 
2.2.1 Шикізатты дайындау, шойын, болат, ферроқорытпа өндіру, 

болатты құю және пештен тыс өңдеу үрдістерін жіктеу 
Агломерациялық өндірісте темір кені шикізатының, флюстердің және 

қатты отынның технологиялық өндірістік қорлары құрылады, олар кемінде 5 
тәулік бойы үздіксіз жұмыс істеуді қамтамасыз етуі тиіс. Қоймадағы шикізат 
компоненттерінің минималды қоры жеткізушілердің қашықтығына, 
жеткізілім көлеміне байланысты. Қазіргі заманғы агломерациялық 
өндірістерде келіп түсетін шикізаттың әрбір түрі жеке қатарлап жиналады. 
Агломерацияға түсетін темір кені қоспасының орташалану дәрежесін 
арттыру үшін әр түрлі кен орындарынан айына 500 мың тоннадан астам 
темір кені шикізатын жеткізген жағдайда көлемі 100 мың тоннадан 
басталатын темір кені шикізатының алдын ала орташаландыру қатарларын 
қалыптастыру тәжірибесі қолданылады. Содан кейін агломерациялық 
шихтаның барлық темір кені компоненттерінен жалпы штабель қалыптасады. 

Флюстер мен қатты отынды, әдетте, аглофабриканың шихтадық 
бөлімшесінде компоненттерді құрастырмалы таспалы конвейерге мөлшерлеу 
кезінде енгізеді. Химиялық құрамы, беріктігі және қалпына келуі бойынша 
агломерат сапасының тұрақтылығы орта қоймадағы шихтаның орташа 
сапасына және шихта бөлімшесінде жекелеген компоненттерді мөлшерлеу 
дәлдігіне байланысты. Агломерат сапасы көрсеткіштерінің тұрақтылығы 
домна пештері жүрісінің тегістігіне, кокстың меншікті шығыны мен 
өнімділігіне айтарлықтай әсер етеді [42]. 

Жекелеген партиялардағы темірдің мөлшері орташадан ±0,5 абс-қа 
ерекшеленбеуі тиіс. % - ±0,7 абс. % , ал қалғаны ±0,05 ABS. бірлік - ±0,08 
абс. бірлік агломераттың қалпына келуін тұрақтандыру үшін агломераттағы 
FeO құрамын және рұқсат етілген ауытқуларды қалыпқа келтіреді. 

Металлургиялық кәсіпорындарда заряд компоненттерін қабылдау мен 
сақтаудың әртүрлі сұлбалары мен технологиялары бар. Келіп түсетін 
шикізатты вагондардан роторлы немесе жылжымалы вагон аударғыштармен 
түсіреді. Қысқы уақытта қатып қалған жүктер түскен кезде вагондар түсіру 
алдында арнайы еріту гараждарында алдын ала қыздырылады. Ашық 
қатарларды кенді грейферлік тиегіштермен немесе қатардың бүкіл ұзындығы 
бойынша өздігінен тиейтін арбамен-конвейермен қалыптастырады. 
Шикізаттың келіп түсетін партияларын орташаландыру үшін оны алуды 
грейферлік кранмен немесе экскаватормен қатардың бір шетінен кесіп 
жүргізеді (2.6 және 2.7-суреттерді қараңыз). 
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1-вагон; 2-экскаватор; 3-түсіру конвейері; 4-қатардан шикізат алу 
2.7 сурет - Ашық орта қойма [15] 

 
Қазіргі агломерациялық өндірістерде орташаландыру қоймаларында 

қатарларды қалыптастыру үшін шикізатты орташаландырудың жоғары 
сапасын қамтамасыз ететін бір - немесе екі консольді қатарлауыштар, 
қоршау-орташаландыру машиналары қолданылады (2.7 және 2.8-суреттерді 
қараңыз). 

 
 

1-қатарлап; 3-қатарлап салушы; 6-пісіру ұнтағы-реклеймер 
 

2.8-сурет - Реклеймері бар орташа кешеннің сызбасы 
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2.9-сурет - У2Р-600 роторлы орташаландырғыш 

 
Орташаландырғыш қондырғы қатардың ұшынан пісіру ұнтағының 

(реклеймердің) тістерімен қозғалу кезінде материалдың қабатын кесіп 
тастайды, ол төмен түсіп, роторлардың шөміштерімен таңдалады. Содан 
кейін материал бункер арқылы аглофабриканың шихта бөліміне тасымалдау 
үшін таспалы конвейерге тиеледі. Шикізатты қатарларға салу және жөнелту 
процестері АБЖ көмегімен басқарылады, Барлық механизмдер 
автоматтандырылған режимде жұмыс істейді [42]. 

Жабық шикізат қоймаларын пайдалану қоршаған ортаны жұқа 
дисперсті шаңнан қорғау шарттары бойынша қолайлы (2.10-суретті қараңыз). 

 
2.10-сурет - Жабық орта қойма 

 
Агломераттың сапасы едәуір дәрежеде агломерациялық шихта 

компоненттерін жентектеуге дайындау сапасымен айқындалады. 
Агломерациялық кендердегі агломерат сапасын арттыру және қайтару үшін 
фракцияның құрамын 5 мм-ден астам шектеу қажет, өйткені бөлшектердің 
биіктігі 20-30 мм жоғары температура аймағынан өту кезінде балқымамен 
қорытуға уақыты болмайды. Іс жүзінде келіп түсетін агломерациялық 
кендерде фракциялардың құрамы 10 мм-ден асады. 
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Офлюстелген агломератты өндіруде ағын ретінде әктас пен доломит 
қолданылады. Флюстерді дайындау әктасты 3 мм-ден аз мөлшерге дейін 
ұсақтаудан тұрады. Флюс бөлшектерінің бұл мөлшері оларды синтездеу 
үрдісінде толығымен декарбонизациялауға және балқымамен сіңіруге 
мүмкіндік береді. Агломерациялық өндірістердің көпшілігінің техникалық 
шарттары бойынша 0-3 ММ фракцияның құрамы кемінде 95% - ды құрауға 
тиіс. Әктасты ұнтақтау негізінен балғамен ұнтақтағыштармен жүзеге 
асырылады. Кейде айналмалы ұнтақтағыштар немесе шыбықтар диірмендері 
қолданылады. 3 мм-ден астам фракцияның ұсақталған әктасынан шығару 
үшін діріл экрандары қолданылады. Ірі фракция қайта ұсақтауға жіберіледі. 

Агломерациялық үрдісті қарқындату және агломераттың сапасын 
жақсарту үшін кейбір аглофабрикаларда әк қолданылады. Қабылдау-
орташаландыру қоймасына түскен кезде әк темір кені концентратына 
енгізген дұрыс. Қатарлап салу алдында әк қосылған концентратты барабанды 
араластырғышта араластырады. Бұл ылғалды концентраттың қыста қатып 
қалуына жол бермейді және аглошихтаның жақсы бітелуін қамтамасыз етеді. 

Пештің шихта бөлімшесінде қайнаған қабат немесе конвейерлік 
машинада әк күйдіру үшін шағын аудан болған жағдайда агломерациялық 
шихтаның үстінен жинау таспалы конвейерде жаңа күйдірілген әк беруге 
болады. Бұдан әрі жаңа күйдірілген әкпен агломерациялық шихта бастапқы 
араластыру барабанына, содан кейін барабан жинағышқа түседі. 
Аглошихтаға ұсынылған жаңа күйдірілген әк шихтаның бітелуі мен газ 
өткізгіштігін едәуір жақсартады, бұл агломерат қабатының биіктігін 
арттыруға, агломераттың сапасын жақсартуға және агломератордың 
өнімділігін арттыруға мүмкіндік береді. 

Агломерациялық шихтаны жентектеу үшін пайдаланылатын қатты 
отынның құрамында 0-3 ММ фракция 95% - дан кем болмауы тиіс. Үлкен 
қатты отын бөлшектері күйген қабатта ұзақ уақыт күйіп кетеді, бұл жану 
аймағындағы максималды температураның тиісті төмендеуімен жоғары 
температура аймағының биіктігін арттырады. Бұл агломераттың беріктігі мен 
ұсақ-түйек құрамы жағынан сапасының төмендеуіне, сондай-ақ отын 
шығынының артуына алып келеді. Қатты отынмен 0,1 мм-ден аз фракцияның 
көбеюі де қажет емес. Кокс ұсақ отын ретінде қолданылады. Ол домна және 
кокс химия цехтарындағы ірі кокстен ұсақ фракцияны алып тастау арқылы 
алынады. Көп жағдайда кокс төрт роликті ұнтақтағышта ұсақталады. Кокс 
ұнтағының жетіспеушілігімен антрацит немесе ұшпа заттардың аз мөлшері 
бар арық көмір қосымша қолданылады. 

Агломерациялық шихтаның барлық дайындалған компоненттері-
аглокен, темір кені концентраттары, колошник шаңы, құрамында темір бар 
қоспалар, флюстер, қатты отын аглофабриканың шихта бөлімшесінің 
бункерлеріне тиеледі. Шихта бөлімшесінде бірдей бункерлері және 
агломерациялық шихтаның барлық компоненттері бар екі технологиялық 
желі бар. Бункерлер таспалы салмақ өлшегіштермен жабдықталған, олардың 
көмегімен шихтаның компоненттері құрастыру таспалы конвейеріне қажетті 
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арақатынаста мөлшерленеді. Агломерациялық шихта компоненттерін 
мөлшерлеуді және барлық таспалы конвейерлердің жұмысын басқару 
аглофабриканың барлық негізгі жабдықтарының жұмысы туралы қажетті 
ақпараттық жүйелермен жабдықталған орталықтандырылған диспетчерлік 
пункттен жүргізіледі [42]. 

Аглошихта компоненттерін араластыру және бітеу (түйіршіктеу) 
айналмалы барабандарда, әдетте, екі сатыда жүргізіледі (2.9 және 2.10-
суреттерді қараңыз). Бірінші кезеңде өлшенген аглошихтадан барлық ағын 
бастапқы араластырғыш барабанға түседі, онда ол оған берілген ыстық 
қайтарыммен араласады (егер олар оны шығарумен жұмыс істесе) және 
ішінара ылғалдандырылады. Осыдан кейін аглошихта агломератордың 
қабылдау бункеріне агломерациялық бөлімге түседі. Агломашинаның 
қабылдау бункерінен шихтаны қайтарумен араласқан оны полидисперсті 
құрамның шағын түйіршіктері түрінде көлдету үшін екінші барабан-
қаусырғышқа береді. Араластыру барабандары арнайы металл немесе 
резеңке роликтерде 1,2 - 2,2 градус бұрышпен, айналу жиілігі 5-9,5 айн./ мин, 
бұл шихтаны тиеу соңынан түсіру ұшына дейін араластыруды және 
жылжытуды қамтамасыз етеді. 

Осыдан кейін аглошихта агломератордың қабылдау бункеріне 
агломерациялық бөлімге түседі. Агломашинаның қабылдау бункерінен 
шихтаны қайтарумен араласқан оны полидисперсті құрамның шағын 
түйіршіктері түрінде көлдету үшін екінші барабанға береді. 

Құйылатын шихта барабанында шихтаның түйіршіктелген құрылымын 
қалыптастыру үшін су беріледі. Сулы шихтаны домалату кезінде 
полидисперсті құрамның түйіршікті құрылымын қалыптастыру үшін жұқа 
минералды бөлшектердің адгезиясын қамтамасыз етеді. Капиллярлық күштер 
шихтаның пайда болған кесектерін жойылудан сақтайды. Тұндырылған 
шихтаның оңтайлы ылғалдылығы шихта материалдарының нақты бетіне 
және заряд компоненттерінің бөлшектері бетінің қасиеттеріне байланысты. 
Зарядтардың әртүрлі құрамы үшін оңтайлы ылғалдылық 5,5% - дан 9,5% - ға 
дейін өзгеруі мүмкін. Шихта неғұрлым жақсы бітелген болса, шихта қабатын 
агломашина паллеттеріне төсегеннен кейін оның газ өткізгіштігі соғұрлым 
жоғары болады, агломератты сору әдісімен жентектеу соғұрлым жақсы 
болады. Агломератты синтездеу кезінде заряд қабатының газ өткізгіштігіне 
зарядтың температурасы әсер етеді, өйткені зарядтың температурасы 50 °C - 
65 °C кезінде, синтездеу үрдісінде газдарды сору кезінде, төменгі 
қабаттардағы ылғалдың конденсациялану құбылысы төмендейді, бұл 
олардың батпақтану кезінде түйіршіктердің жойылуын жояды. 

Шихтаны жылыту әртүрлі тәсілдермен жүзеге асырылады: 
- бастапқы араластыру сатысында ыстық қайтаруды енгізу арқылы; 
- барабанға бу беру-түйіршіктеу; 
- газды жағу кезіндегі алаумен. 
Осылайша, араластырудың бірінші кезеңінде шихтаның жекелеген бір 

реттік сынамаларында шихтаның неғұрлым біртекті химиялық құрамы 
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алынады, ал екінші сатысында аглотаспа жентектеуге арналған бітелген 
(түйіршіктелген) газ өткізгіш шихта алынады. 

Шихта барабанынан тиегіш құйғыштан, шибері бар барабанды 
қоректендіргіштен және тиегіш науадан тұратын тиегіш құрылғыға түседі. 

Шихтаны біркелкі тарату үшін тарату дистрибьюторы қолданылады 
(2.11-суретті қараңыз). 

 

 
 
2.11 сурет - Көлбеу жүктеу науасы бар барабан бергіші 
 
Шихта конвейерлік таспалы агломерациялық машинаның 

паллеттерінің жел тартқышына салынады. Желтартқыш торға алдымен 
қалыңдығы 30-50 мм болатын 8-15 мм фракциясының қорғаныш төсегі 
қойылады. Бұл дайын агломераттың тортының тортқа пісірілуіне жол 
бермейді, тор торының тірі бөлігінің ұлғаюымен торлардың биіктігін 
азайтады, сонымен қатар ұсақ бөлшектердің түсіп кетуін және шығарылуын 
азайтады. 

Төсеніш дайын агломераттан оқшауланған. Төсеніш бөлінбейтін 
аглофабрикаларда қорғаныш қабаты барабанды қоректендіргіштен көлбеу 
тиеу науасына шихта түскен кезде табиғи сегрегация есебінен шихтаның ең 
үлкен кесектерінен жасалады. Жүктеу науасы қабаттың биіктігін аглолент 
енімен реттейді. Пісірілетін шихта қабатының биіктігі 200-ден 650 мм-ге 
дейін болуы мүмкін. 
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1-паллеттер; 2-төсеніш; 3-шихта бергіші; 4-жандырғыш көрік; 5 - төсеніш; 6 - шикі 

шихта аймағы; 7 - шихта кептіру және жылыту аймағы; 8-қатты отынның жану аймағы; 9-
дайын агломерат аймағы; 10-машинаның түсіру ұшы; 11-вакуум-камера; 12-таспа 
жетегінің жетекші жұлдызшасы; 13-бөлінетін газдардың құрама коллекторы 

 
2.12-сурет - Агломерациялық машинаның және агломерациялау үрдісі 

барысының сұлбасы 
 
Конвейерлік таспалы агломерациялық машинада шихтаны агломератқа 

біріктіру үш кезеңнен тұрады: 
- төселген шихтаның жоғарғы қабатын жандырғыш таужыныстың 

астында тұтату; 
- қатты отынның жану аймағында аглошихтаны кеуекті тортқа 

жентектеу; 
- дайын агломератты отынның жану аймағының паллет жел 

тартқыштарына жылжуына қарай сорылатын ауамен салқындату. 
2.13-суретте аглолентаның тұтанған горн астынан тұтанған агломераты 

бар шығысы көрсетілген. 
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2.13-сурет - Тұтандырғыш көріктің астынан жанған агломераты бар 

аглолентаның шығуы 
 
Агломашина паллеттерінің қозғалыс жылдамдығын шихтаның төменгі 

қабаттарының түйістірілуінің аяқталуы соңғы вакуум-камерада 
аяқталатындай етіп қолдайды. Дайын пісірілген агломерат паллет 
аглотаспаның төмен түсетін бұтағына өткен кезде арнайы пышақпен 
алынады. 

Паллеттен шыққан агломераттың үлкен барабаны 80-100 мм-ден аз 
мөлшерде бір роликті немесе бет үгіткішімен жойылады. Дайын 
агломераттың жалпы массасынан дірілді електе ірілігі 5 мм-ден кем 
қайтарымды сүзеді, ол ыстық күйінде оны қыздыру үшін аглошихтаға немесе 
шихтаға беру алдында алдын ала салқындатуға жіберіледі. Қайтарымды 
салқындату агломерациясы технологиясы шаңның аз болуын және жақсы 
еңбек жағдайларын қамтамасыз етеді. Ыстық агломерат салқындатуға 
арнайы салқындатқыштарға түседі: 

- ауа соратын тостағандар (2.14 және 2.15 суреттерді қараңыз); 
- ауа үрлеуі бар агломераттың желілік салқындатқыштары (2.16-суретті 

қараңыз); 
- ауа үрлеуі бар сақиналы салқындатқыштар (2.17-суретті қараңыз). 
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1-су бекітпесі; 2-конустық кеңістік үстінде; 3-жалюзи торы; 4-агломерат бункері; 5-

Орталық баған; 6-лақтыратын пышақ; 7-ыдыс; 8-электр жетегі 
 
2.14 сурет - Ауа соратын агломераттың тостаған салқындатқышы 
 
2.15-суретте сыйымдылығы ұлғайтылған, сыртқы және ішкі 

жалюздерді бөлек ауыстыру мүмкіндігі, агломераттың салқындату 
жағдайларын жақсарту мүмкіндігі бар жаңғыртылған тостаған 
салқындатқышы көрсетілген. Салқындатқыштың бұл конструкциясы 
аглошихтаны қыздыру үшін бу алу үшін ыстық ауамен газ құбырына жылу 
алмастырғыштарды орнатуға мүмкіндік береді . 

 

 
1-агломератты ұсақтағыш; 3-масақты арбалар; 7-ұсақ заттарды елеуге арналған 

елек 
 

2.15 - сурет - Агломераттың желілік салқындатқышы 
 
Конвейерлік аглоленттердің кейбір конструкцияларында (МАК-

240/138) агломератты салқындату 138/102 жентектеу/салқындату 
алаңдарының ара қатынасы кезінде тікелей жентек таспада көзделген, бұл 
төсеніштің биіктігі 40 мм және жентек аглошихтаның қабаты 510 мм болған 
кезде салқындатылған агломераттың соңғы температурасы бойынша 
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қанағаттанарлық нәтиже береді. Автономды салқындатқыштардағы 
агломератты салқындату технологиясымен салыстырғанда таспада 
салқындатылған агломератты өндіруге арналған пайдалану шығындары 27% 
- ға төмен. 

Салқындағаннан кейін агломерат фракцияларға бөлінеді. 0-5 мм 
фракция қайтарылады. Фракцияның 8-15 ММ бөлігі кесілген шихтаны 
төсемес бұрын паллеттерге төсенішті жасау үшін жіберіледі. Көлемі 5 мм-
ден асатын жарамды агломерат домна цехына жіберіледі. 

Домна цехына келіп түсетін темір кені шикізаты - кен, шекемтастар 
және агломерат бункерлік эстакада болмаған кезде кен ауласындағы 
вагондардан траншеяларға, эстакадаға немесе вагон аударғышпен түсіріледі 
(2.16-суретті қараңыз). Домна цехында бункерлік эстакада болған кезде 
материалдар бункерлерге түсіріледі, соның ішінде шихта материалдарының 
қажетті қысқа мерзімді қорын қамтамасыз етеді. Домна цехының кен 
ауласында жеткізудің ықтимал кідірісі жағдайында кен шикізатының 
стратегиялық қоры сақталады. 

 

 
 

1-домна пеші; 2-скипті көтергіш; 3-коксты конвейер галереясы; 4 - қайта тиеу вагоны (КаР 
трансфері); 5 - бункерлік эстакада; 6-кенді қайта тиегіш; 7-вагон аударғыш; 8-қабылдау 

оры; 9-кен қатарлары; 10-вагон-таразы; 11-скипті шұңқыр; 12-скип 
 

2.16-сурет - Шикізатты қабылдау, орташаландыру және домна пешіне тиеу 
сұлбасы 

 
Кенді қайта тиегіш кранмен келіп түскен шикізаттың жекелеген 

партияларын орташалау үшін қатарлар қалыптастырылады. Әр материал 
үшін, әдетте, екі қатар бөлінеді, олар кезекпен қалыптасады және алынады. 
Кенді грейферлік кранмен орташаландырады, оны қатардың бойымен жұқа 
қабаттарға салады. Кенді алу қатқабатқа қарсы грейфермен жүргізіледі. Кен 
қоймасындағы шекемтастар мен агломерат орташаланбайды. Кран кен 
шикізатын КаР трансферіне түсіреді, ол оны домна пештерінің қажетті 
бункерлеріне тасымалдайды. Кар трансфері (қайта тиеу вагоны) бірнеше 
домна пештерінің бункерлерінің фронты бойымен кенді кран-қайта тиегішті 
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жылжытпау үшін домна пештерінің бункерлерін жүктеуді жеделдету үшін 
қажет. Қазіргі заманғы металлургиялық комбинаттарда аглофабрикадан 
агломерат конвейерлермен домна цехына берілуі мүмкін. Бункерлік 
эстакададан домна пештерін тиеу кезінде шихта компоненттерін жинау және 
оларды тиеу скипіне беру мөлшерлегіштер мен транспортерлер жүйесімен 
жүзеге асырылады. 

Домна пешіне кенді шикізаттан және кокстан беру алдында дозаларды 
жинау үрдісінде таразыға құйғышқа электровибрациялық күртешелерде ұсақ-
түйек себіледі. Агломерат пен шекемтастардан 5 мм - ден кем, ал кокстен 25 
мм-ден кем фракция сорылады. Домна пештеріне шихта скиптермен, ал 
үлкен көлемді қазіргі заманғы пештерде - конвейерлермен беріледі. 

Домна пешінің бункерлік астында ұсақ заттарды тасымалдау, елеу 
және шихта компоненттерін салмақтық құйғыштарға мөлшерлеу үрдісінде 
көптеген жұқа дисперсті шаң пайда болады. Бункерлік үй-жайлардың 
астындағы жұмыс кеңістігінен тозаңды жою үшін ауаны шаңнан тазартатын 
аспирациялық қондырғылармен жабдықталады. 

Кокс өндірісінің негізгі әдістері 
Кокс заты - көміртегі массасы, көміртегі мөлшері 82% - 89%, күл 

мөлшері 10% - 12%. Кокс домна пешіндегі негізгі қалпына келтіру агенті, 
тірек материалы және сүзгі матрицасы болып табылады, ферроқорытпа 
өндірісінде, түсті металлургияда, химия өнеркәсібінде электродтар 
өндірісінде қолданылады. 

Кокс көмірдің пиролизі үрдісінде алынады, ол көмірді ауаға қол 
жеткізбестен қыздырудан тұрады. Көмір қызған кезде газдар, сұйық заттар 
және кокс болып табылатын қатты қалдық пайда болады. Жоғары 
температурадағы көмір пиролизі кокстеу (карбонизация) деп аталады. Кокс 
батареясының жылыту төсемдерінде пеш камералары арасында газ отыны 
жанады. Түтін газдарының температурасы 1150 °с - 1350 °C құрайды, бұл 
көмірді 1000 °С - 1100°C температураға дейін жанама қыздыруды 
қамтамасыз етеді. 14-24 сағат ішінде қыздыру нәтижесінде домна, құю және 
басқа да өндірістерде қолданылатын кокс алынады. 

Пештердің жұмысы кезінде пайда болған кокс газы шайырлы заттар 
мен бензол көмірсутектерінен салқындатылып, тазартылады. Бұл үрдістер 
құнды химиялық өнімдерді алу және алу арқылы жүреді. 

Кокс батареяларына біріктірілген камералық пештерде кокс өндірудің 
дәстүрлі әдісі жалғыз болып қала береді. Тек пештердің масштабы өзгереді 
және қоршаған ортаны ластанудан қорғауға арналған қондырғыларды қоса, 
жабдықты жақсарту қолданылады. Жаңа технологиялар әзірленуде, бірінші 
кезекте - сақиналы, шахталы пештерде және еңіс табаны бар пештерде 
үздіксіз және үздіксіз-кезеңдік кокстеу. Бұл технологиялар тәжірибелік-
өнеркәсіптік тексеруден өтті, бірақ осы уақытқа дейін өнеркәсіптік ауқымда 
пайдаланылмайды. 
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2.17 - сурет - Кокс өндірісінің негізгі сұлбасы 
 
Шикізат материалдары 
Кокс өндіруге қажетті пластикалық қасиеттері бар кейбір көмір ғана 

жарамды. Коксохимиялық өндіріс үшін шикізат базасы зауыттарда 
байытылған немесе шахталар мен тіліктерден сұрыпталған әртүрлі көмір 
бассейндерінің көмірі болып табылады. 

Тас көмірді кокстеу үшін пайдаланған кезде олардың техникалық 
құрамын, күйежентектілігін, кокстелуін, көмір сыныптарындағы минералдық 
қоспалардың олардың ірілігі мен көмір шихтасының үйінді салмағы 
бойынша бөлінуін білу қажет. 

Отынның техникалық құрамы әдетте отынның техникалық 
қолданылуын сипаттайтын деректерді білдіреді. Көмірдің техникалық 
құрамы ылғал мен минералды қоспалардың құрамымен, ұшпа заттардың 
шығуымен, күкірт пен фосфордың, көміртектің, сутектің және азоттың 
құрамымен, сондай-ақ отынның жану жылуымен анықталады. 

Көмірдің ылғалдылығы. Көмір 100 °C - 105 °C дейін қызған кезде одан 
су буланып кетеді. Бұл жағдайда буланған судың мөлшері әдетте отынның 
салмағына пайызбен көрсетіледі және көмірдегі ылғалдылық немесе көмірдің 
ылғалдылығы деп аталады. 

Көмірдегі минералды қоспалардың құрамы оның күлімен сипатталады. 
Отынның күлділігі 800°C температурада көмірді жаққаннан кейін қалдықтың 
шығуымен анықталады. Көмірдің күлі, ылғалдылық сияқты, оның салмағына 
пайызбен көрсетіледі. Бастапқы зарядтың күлі неғұрлым аз болса, алынған 
металлургиялық кокстың күлі соғұрлым аз болады. 

Ұшпа заттардың шығуы - отынның термиялық ыдырауы үрдісінде 
әртүрлі химиялық реакциялар нәтижесінде пайда болған газ тәрізді 
өнімдердің мөлшері. Ұшпа заттардың шығуы көмірдің химиялық жасын 
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(жетілуін) сипаттайды. Көмірден ұшпа заттардың шығуы неғұрлым аз болса, 
олардың жасы соғұрлым үлкен болады. 

Көмірдің жентектілігі - бұл көмір түйірлерінің қоспасының ауаға қол 
жеткізбестен қыздырылған кезде пайда болатын немесе балқытылған 
ұшпайтын қалдықты қалыптастыру мүмкіндігі. Көмірді синтездеу - 
термиялық ыдырау үрдістерінің нәтижесі, бұл олардың пластикалық күйге 
ауысуына, содан кейін жартылай кокстың пайда болуына әкеледі, негізінен 
400 °C-450 °C температура аймағында жүреді. 

Көмірдің коксталуы оларды жоғары температураға дейін қыздырған 
кезде пайда болатын барлық үрдістердің жиынтығымен анықталады (1000 °C 
- 1100 °C) және агломерация үрдістерінен басқа, жартылай кокс пен кокс 
материалының қатаюы мен шөгуі, жарықтар пайда болуы және басқа да 
құбылыстар. Сондықтан кокстау дегеніміз - көмірдің өздігінен немесе басқа 
көмірмен араласқан кезде, белгілі бір дайындық және жоғары температураға 
дейін қыздыру жағдайында белгілі бір мөлшерде және механикалық беріктігі 
бар кеуекті материал-кокс қалыптастыру мүмкіндігі. 

Осылайша, «жентектеу» және «кокстау» ұғымдары әртүрлі. Бірінші 
жағдайда біз көмірдің күйдіру қабілетімен, ал екінші жағдайда көмірдің 
металлургиялық кокс беру қабілетімен айналысамыз. 

Көмір топтары әдетте олардың атауларының бастапқы әріптерімен 
белгіленеді. D, G, G, K, O, C және Т әріптері мыналарды білдіреді: ұзын 
жалын, газ, май, кокс, аршылған, күйдірілген және бос көмір. Көмірдің 
жоғарыда аталған қатары олардың химиялық жетілу дәрежесінің (жасының) 
ұлғаюымен сипатталады. Көбінесе көмір топтарын белгілеу үшін олардың 
комбинациясы немесе көмір топтарын кіші топтарға бөлетін қосымша 
индекстер қолданылады. Көмірді топтар мен маркалар бойынша жүйелеу 
олардың жіктелуі болып табылады. 

Кокс алу үшін тек қыздырылған кезде жұмсартуға, бөлінетін ұшпа 
заттардың әсерінен ісінуге және берік кесектер пайда болу үшін қатаюға 
болатын көмір қолданылады. Бұл үшін ең жақсысы - 18% - 27% шегінде 
ұшпа заттар шығаратын кокстелетін көмір. Ұшпа (газ) көп шығатын немесе 
аз (арық) көмір әдетте нашар сіңіріледі немесе мүлдем сіңірілмейді. Бұл 
кейбір кен орындарының көмірінің едәуір бөлігін кокс өндіру үшін 
пайдалануға болмайтындығына әкеледі. Қазіргі уақытта Кокс алу үшін 
піспейтін немесе нашар күйетін көмір қолданылады, оларды кокстерге 
араластырады. Кокстеу үшін мынадай маркалы көмір қолданылады: кокс (К), 
майлы (Ж), ашытылған күйдіру (ОС) және газ (Г). 

Көмірді кокстеуге дайындау 
Көмір шихтасын дайындау көмір дайындау цехтарында жүргізіледі. 

Көмір дайындау цехы (КДЦ) көмірді қабылдауға, сақтауға, орташаландыруға 
және ұсақтауға, көмір шихтасының компоненттерін мөлшерлеуге және Кокс 
цехтарының берілген сапасын дайын шихтамен қамтамасыз етуге арналған. 
КДЦ өнімі кокстеуге арналған көмір шихтасы болып табылады, ол әртүрлі 
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маркалы, белгіленген құрамы мен сапасындағы тас көмір қоспасынан 
тұрады. 

Көмірді кокстеуге дайындаудың технологиялық схемасы мыналарды 
қамтиды: 

- көмірді еріту гараждары; 
- вагонаударушылар; 
- ашық немесе жабық көмір қоймасы; 
- алдын ала ұсақтау бөлімдері; 
- мөлшерлеу бөлімшесі; 
- түпкілікті ұсақтауды бөлу; 
- көмір мен шихтаны тасымалдауға арналған жабдықтар мен 

құрылыстар (таспалы конвейерлері бар қайта тиеу станциялары); 
- кокс батареяларының көмір мұнаралары. 
Кәсіпорынға көмір қабылдау 
Көмірмен келетін вагондар стационарлық роторлы вагон 

аударғыштарда қабылдау бункерлеріне түсіріледі, олардан көмір 
тасымалдаушылармен көмір қоймасына немесе тікелей көмір қабылдау 
учаскесіне алдын ала ұсақтау бөлімшесіне (АҰБ) беріледі. Көмірді түсіру 
бойынша вагон аударғыштың өнімділігі түсіру шарттары мен жыл мезгіліне 
байланысты сағатына 6-дан 15 вагонға дейін құрайды. 

Вагоннан көмірді түсіру үрдісінің технологиясында вагон 
аударғыштың роторы вагонды аударып, көмір қабылдау бункерлеріне 
бірнеше секунд ішінде түседі деп көзделген. Көмірдің құлаған массасы 
қоршаған ауаны тартады (шығарады), төмен қарай ауа ағынын жасайды. 
Сонымен қатар, ондағы ауа бункерден шығарылады, бұл ағын жоғарыға 
бағытталған. Бір-бірімен соқтығысатын ауа ағындары бұрылыстарды 
құрайды және вагоннан көмір төгіліп, бункерге шашыраған кезде пайда 
болатын ұсақ бөлшектерді алады. Шаңды ауа шаң бұлтын құрайды, ол 
жұмыс орындары мен коксохимиялық өндіріс аумағын, сондай-ақ 
кәсіпорынның жанында орналасқан елді мекендер мен қоныстану 
аймақтарының аумақтарын шаңмен ластайды. Бұл шығарындының алдын алу 
үшін роторды сорумен және шаңды ауаны тазартумен тотықтыруды 
көздейтін аспирациялық қондырғылар салынады. Шаң тұтқыштар ретінде 
дымқыл аппараттар (су үлдірі бар циклондар, СИОТ газ жуғыштар және т.б.) 
қолданылады. 

Қысқы уақытта вагондарда қатып қалған көмір түсіру алдында еріту 
гараждарында ерітіледі. Еріту гаражындағы теміржол вагондарындағы 
көмірді жылытуға арналған жылу тасымалдағыш пештердің оттығында кокс 
немесе табиғи газды жағудан алынған түтін газдары болып табылады. Жану 
өнімдері гаражға гараж қабырғалары бойымен өтетін тарату металл 
пештерінің құбырлары арқылы жіберіледі. Сору құбырлары бойынша еріту 
гаражынан шыққан газдардың 80%-ы оттықтардың араластыру камераларына 
қайта циркуляцияға кері қайтарылады, онда табиғи газдың жану өнімдерімен 
араластыра отырып, гараж үй-жайына түтін сорғыштармен қайтадан беріледі. 
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Қалған бөлігі гараждың төбесінде орналасқан сорғыш құбырлар арқылы 
атмосфераға шығарылады. 

Көмірді орташалау және сақтау 
Өндіріске келіп түсетін көмірді сақтау және орташаландыру ашық 

немесе жабық үлгідегі көмір қоймаларында жүргізіледі. 
Ашық қоймаларда әртүрлі схемалар бар, бірақ соған қарамастан, 

барлығы көмірді штабельдерге қабылдау және оларды қоймадан шығару 
үшін көмір тиегіштер деп аталатын көпірлі крандармен жабдықталған. 
Әдетте ашық қойма әрқайсысының ұзындығы 200-250 м болатын бірнеше 
траншеядан және көмір тиегіштермен жабдықталған бірнеше платформадан 
тұрады. Қоймада көмір қабаттарға қатарлап салу және грейфердің көмегімен 
төселген қабаттарға қарсы өндіріске алу жолымен орташаланады. 
Қатарлардың толық биіктігі 14-16 м-ге жетеді. Қойманың жедел 
сыйымдылығы Кокс батареяларының жұмысын 12 күн ішінде қамтамасыз 
етуге есептеледі. 

Жабық қоймалар-бұл көмірді қоймаға жеткізуге және оны өндіріске 
шығаруға арналған таспалы конвейерлермен жабдықталған бірқатар 
темірбетон бункерлері (силостар). Жабық қоймаларда көмірді бір құрылыста 
сақтау, орташалау және мөлшерлеу функциялары біріктіріледі. 

 
Көмір шихтасын дайындау 
Көмір қоймасынан көмір транспортерлермен көмір қабылдау 

учаскесіне алдын ала ұсақтау бөлімшесіне беріледі. Әдетте көмірді дайындау 
схемаға сәйкес жүзеге асырылады ДШ - зарядты ұсақтау немесе ДК - 
компоненттерді ұсақтау. Gdk сұлбасын қолдануға болады-компоненттерді 
топтық ұсақтау. Көмірді дайындау сұлбасын таңдау, ең алдымен, көмір 
шихтасын дайындау үшін қолданылатын сапаға және кәсіпорында бар 
Технологиялық жабдыққа байланысты. 

Көмір шихтасы-технологиялық қасиеттері бойынша бір-бірінен 
ерекшеленетін көмір қоспасы. Берілген құрамның шихтасын дайындау (ДШ 
сұлбасы бойынша) силостардан әртүрлі маркалы көмірді таспалы 
қоректендіргішке мөлшерлеу және оны құрастырмалы конвейерлерге беру 
жолымен жүргізіледі, ол бойынша шихта ұсақтауға және соңғы ұсақтау 
бөлімшесінің балғалы ұсатқыштарына араластыруға беріледі, содан кейін 
Кокс батареяларының көмір мұнараларына таратылады. 

Көмірді алдын ала ұсақтау барабанды ұсатқыштармен жүргізіледі, онда 
көмір кесектердің мөлшеріне дейін 80-100 мм ұсақталады және бөгде ірі 
габаритті заттар мен жыныс кесектері шығарылады. 

Барабанды ұнтақтағыштардан конвейерлер бойынша көмір қалдықтары 
қабылдау бункеріне беріледі, ол жерден жиналуына қарай түсіріледі және 
автокөлікпен шығарылады. 

Алдын ала ұсақтаудан кейін көмір конвейерлер жүйесі бойынша 
мөлшерлеу бөлімшесіне беріледі және көмірдің маркасына байланысты 
сүрлемдер (мөлшерлеу ыдыстары) бойынша бөлінеді. Сүрлемдер әдетте 
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бірнеше сыйымдылықтағы екі жіпке орналасады. 
 

 
 
В / о - вагон аударғыш; ЖҚБ - алдын ала ұсақтау бөлімшесі; ҚС-қайта 

тиеу станциясы 
 

2.18-сурет - Көмір дайындаудың технологиялық сұлбасы (мысал) 
 
Ферроқорытпаларды балқыту үшін шихта материалдарын дайындау 

шихта материалдарын балқытуға дайындау келесі міндеттерді шешеді [42]: 
- шихтаны орташаландыру; 
- шихтаны кептіру; 
- шихтады қыздыру және қыздыру; 
- шихтаның газ өткізгіштігін қамтамасыз ету. 
Шихта құрамын орташаландыруға шихта қоймасындағы шикізатты 

түсіру, дайындауға материалдарды беру, шихтады пешке тасымалдау кезінде 
және шихтады мөлшерлеу және пешке беру кезінде қайта тиеу операциялары 
нәтижесінде қол жеткізіледі. 

Шихтаның газ өткізгіштігін қамтамасыз ету. Кенді термиялық 
пештердегі көміртекті қалпына келтіру реакцияларының жоғары 
қарқындылығына байланысты газ тәріздес көміртегі оксиді, әсіресе 
электродтардың астында пештің тигель аймағында тұрақты түрде пайда 
болады. Мұндай құбылыстардың алдын алу үшін зарядтың жақсы газ 
өткізгіштігін қамтамасыз ету үшін шаралар қабылдау қажет. Жақсы газ 
өткізгіштігін қамтамасыз ету үшін шихтаны дайындау пешке беру алдында 
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шихта материалының мақсатты фракциясын ұсақ заттарды елеу және рұқсат 
етілген мөлшерден асатын кесектерді өңдеу есебінен бөлуден тұрады. 

Кесекті кендерді дайындау. Балқыту үшін шихтаның кен бөлігінің 
қажетті фракциясы (марганец және хром кендері, темір кені, агломерат және 
т. б.) - 10-100 мм, кварцит үшін - 20-120 ММ. Алайда, кендерді вагондарға 
тиеу, тасымалдау, түсіру кезінде шихта материалдарының қоймаларында 
ұсақ-түйектер қайта пайда болады. Сондықтан кенді пешке берер алдында 10 
х 10 мм және 100 х 100 мм ұяшықтары бар електерде 2 елек елекке себеді. 

100 мм-ден астам фракция жақ ұсатқышта өңделеді және ұсақ заттарды 
елекке қайтарады. Кейбір жағдайларда, егер кендегі + 100 мм фракцияның 
үлесі аз болса, електе 100 х 100 мм електен өткізілмейді. 

0-10 мм кеннің ұсақ бөлшектерін тегістеуге немесе агломерациялауға 
жібереді және балқытуға қайтарады. 0-20 мм кварциттің ұсақтығы енді 
балқытуға қайтарылмайды-басқа металлургиялық бөлімдерде ағын ретінде, 
жол құрылысында балласт ретінде, цемент өндірісінде кремний қоспасы 
ретінде және т. б. қолданылады. 

Кен концентраттары байытылғаннан кейін ірілігі 3 мм-ден кем 
құмдарды немесе ірілігі 0,75 мм-ден кем және одан кем ұсақ ұнтақталған 
концентраттарды білдіреді. Сондықтан оларды тікелей кен термиялық пеште 
балқыту мүмкін емес. Концентраттар алдын - ала тегістеледі-тиісті 
зауыттарда агломерациялау, дөңгелектеу немесе брикеттеу. Агломераттың, 
шекемтастардың, брикеттердің ұсақ бөлшектерін өндіріс процесінде 
сұрыптайды. Дайын өңделген шикізат ферроқорытпа зауыттарына 
жеткізіледі, сондықтан олар бұл шикізатты балқыту алдында қосымша 
дайындамайды. 

Флюстер. Флюстер үшін 10-30 ММ фракция қолданылады. Әдетте, бұл 
фракция жеткізушілерден алынады және алдын-ала дайындықсыз кен 
термиялық пештерде балқыту үшін қолданылады. 

Тотықсыздандырғышты дайындау. Коксты дайындау 5-16 ММ 
мақсатты фракцияны бөлу үшін жүзеге асырылады. Ол үшін коксты 4 білікті 
ұнтақтағышта өңдейді және 5 х 5 мм және 16 х 16 мм ұяшықтары бар 
електерде 2 електі електе себеді. 16 мм-ден астам фракция толық 
пайдалануға және себуге қайтарылады. 

0-10 мм кокстың ұсақ бөлшектері тұтынушыларға жіберіледі. Пешке 5-
16 ММ фракция беріледі. 

Көмірді (антрацит) дайындау 10-100 мм мақсатты фракцияны бөлу 
үшін жүзеге асырылады. Әдетте, көмір өндіруші кәсіпорындардан 20-50 мм 
фракциялы көмір жеткізіледі. Бұл жағдайда көмір мен антрацит 8 х 8 (10 х 
10) мм ұяшықтары бар електе бір биттік електе себіледі. Қайта ұсату 
жүргізілмейді. Алайда, егер көмір 100 мм-ден асатын болса, онда бұл көмір 2 
роликті ұсақтағышта жұмыс істеуге жіберіледі және 8 X 8 (10 X 10) мм 
ұяшықтары бар елекке бір биттік экранда себіледі. 

0-10 мм көмірлі (кокс бұрышты) ұсақ бөлшектер тұтынушыларға 
жөнелтіледі. Пешке 10-50 (10-100) мм көмір фракциясы беріледі. 
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Кенсіз құрамына темірі бар материалдар. Оларға болат жоңқалары, 
шойын жоңқалары, домна пеші кіреді. Шойын жоңқалары мен домна 
қоспасының мөлшері 10 мм-ден аспайды, сондықтан бұл шикізат алдын-ала 
дайындықты қажет етпейді. 

Болат жоңқалар орамдарының ұзындығы 50 мм-ден аспауы тиіс. Олай 
болмаған жағдайда, жоңқалар күнделікті бункерлерде және құбырларда 
қатып қалады, жоңқалардың пешке түсуін тоқтатады. Сондықтан жоңқалар 
алдын-ала ұсақтау машинасында ұсақталады және барабан елегіне 
отырғызылады. 

Кен термиялық пештермен жабдықталған ферроқорытпа зауытының 
шихта шаруашылығы мыналардан тұрады: 

- вагон аударғыштары бар түсіру жабдығының корпустары; 
- шихта материалдарының ашық едендік немесе жабық қоймасы; 
- шихта материалдарын дайындау корпусы; 
- шихта бункерлерінің корпустары; 
- материалдарды дайындау корпусымен немесе шихта бункерлерінің 

корпусымен біріктірілуі мүмкін мөлшерлеу бөлімшесі. 
Ферроқорытпа зауытына келіп түсетін шикізат шихта материалдары 

қоймасында сақталады. 
Шихта материалдарын сақтау үшін қоймалардың үш түрі қолданылады 

[19]: 
- қойманың ортасында орналасқан теміржол жолағы бар жабық 

грейфер (2.19-суретті қараңыз, а); 
- конвейерлік берілісі бар ангарлық үлгідегі жабық бес кран (2.19-

суретті қараңыз), б); 
- шикі материалдарды конвейерлік жеткізумен ашық, материалды 

беруге, қатарлауға және дайындауға беруге арналған көпір грейферлік қайта 
тиегішпен жабдықталған (2.19, в-суретті қараңыз). 

Қоймадан әр шихта материалы дайындық корпусына беріледі. 

 
а-жабық грейферлі; б-жабық бес кранды; в-ашық 

2.19-сурет - Шихта материалдарын сақтауға арналған едендік қоймалардың 
түрлері 
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Материалдарды дайындау корпусында жоғарыда көрсетілгендей шихта 
материалдарын дайындау үшін қажетті кептіру, ұсақтау және сыныптау 
жабдығы орнатылған. 

 
Шихтаны пешке беру және тиеу 
Дайындалған шихта таспалы транспортерлер жүйесі бойынша шихта 

(тәуліктік) бункерлер корпусына беріледі. Күнделікті бункерлердің 
әрқайсысының астына белгілі бір жылдамдықпен бункерден материал 
шығаруға мүмкіндік беретін фидер орнатылған. 

Қоректендіргіштердің екі түрі бар: 
- діріл бергіші-материал діріл арқылы қозғалатын көлбеу ойық; 
- таспа бергіші - берілген жылдамдықпен қозғалатын конвейер таспасы. 

Шихта бункерлері қуатты пештер үшін - жеке ғимаратта да (шихта 
бункерлерінің корпусы, шихтаны мөлшерлеу бөлімшесі және т.б.), сондай - 
ақ балқыту корпусында шағын және орташа қуатты пештер үшін де 
орналасуы мүмкін. 

Аз қуатты пештер үшін де, жоғары қуатты пештер үшін де балқыту 
корпусының ғимараты үш аралықтан тұрады: құю аралығы, пеш аралығы, 
трансформатор аралығы. 

Шихта материалдарын пешке берер алдында белгілі бір пропорцияда 
араластыру керек - шихтады мөлшерлеу керек, содан кейін ғана шихтады 
пешке салуға болады. Ферроқорытпа өндірісінде шихта материалдарын 
мөлшерлеудің екі қағидасы бар: бөлінген және үздіксіз. 

Төмен қуатты цехтарда мөлшерлеу бөлінеді және тікелей пештен 
әлдеқайда жоғары цех белгілерінде орналасқан күнделікті бункерлердің 
астында жүзеге асырылады. Бөлшектерді мөлшерлеу принципі құрамдас 
бөліктер белгілі бір арақатынаста берілген шихтаның (құлақтың) бөлігін 
қалыптастыру болып табылады (2.20-суретті қараңыз) [21]. 

Бұған күнделікті бункерлерден шихта материалдарының шағын 
порциясын діріл қоректендіргіштер арқылы салмақ бункерлеріне (екі 
бункерге бір) беру есебінен қол жеткізіледі. Салмақ бункерлерінің астынан 
монорельсті немесе едендік арба өтеді, оған шихта салмақ бункерлерінен 
жүйелі түрде түсіріледі. Арба шихтаның жиналған құлағын жеткізеді және 
пештің бос пеш бункеріне (қалтасына) тастайды. 
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1-шихта компоненті бар бункер; 2-қоректендіргіш; 3-салмақ бункері; 4-салмақ өлшеу 
құрылғысы; 5-жапқыш; 6-құлақты қалыптастыруға арналған көлік құрылғысы; 7-шихта 

құлағын пешке беруге арналған көлік құрылғысы 
 

2.20-сурет - Шихтаны бөлшектеп мөлшерлеудің сызбасы 
 
Әрбір пеш бункерінің (қалтасының) астында ысырма орнатылған, оны 

ашқан кезде пеш қалтасынан шихта пешін басқару пультінен болат құбыр - 
құбыршектер бойынша өздігінен ағынмен пештің колошникіне түседі. Кейде 
ысырманың орнына құбырға діріл бергіш орнатылады. Бұл жағдайда пешке 
салынған шихтаның мөлшері бір құлақтан аз болуы мүмкін және вибро-
фидердің жұмыс істеу ұзақтығымен реттеледі. Пештің қолшатырының 
астындағы түтіктердің төменгі бөлігі сумен салқындатылады. 

Шихта материалдарын үздіксіз мөлшерлеу қуатты кен термиялық 
пештері бар цехтарда қолданылады. Бұл жағдайда мөлшерлеу шихта 
бункерлерінің корпусында жүргізіледі. 

Үздіксіз мөлшерлеу қағидаты күнделікті бункерлердің қозғалмалы 
конвейерлік таспасына шихта компоненттері қатаң анықталған өнімділікпен, 
әдетте, таспалы салмақ өлшегіштердің көмегімен құйылады. Бұл жағдайда 
компоненттердің қатынасы технология талаптарына сәйкес сақталады. 
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1-шихта компоненттері бар бункер; 2-таспалы дозатор; 3- мөлшерленген 

шихта; 4-транспортер 
 

2.21 - сурет - Шихтаны үздіксіз мөлшерлеудің сызбасы [42] 
 

2.2.2 Агломерат, шойын, болат, ферроқорытпа өндіру, болатты құю 
және пештен тыс өңдеу технологиясы 

 
 Агломерация. Темір кендерін агломерациялау технологиясының 

жалпы сипаттамасы 
Агломерация - бұл ұсақ кендер мен концентраттарды кесек материалға 

айналдыру - агломерат, оны қолдану кеннен түрлі металдарды өндіру кезінде 
металлургиялық үрдістердің барысын жақсартады. домна пештерінің 
зарядында агломераттың үлесі шамамен 60% құрайды. 

Агломерат үздіксіз жұмыс істейтін таспалы машиналарда - 
агломерацияларда темір кені шихтасын жентектеу әдісімен өндіріледі.  

 
2.13 - кесте - Агломашиналардың техникалық сипаттамасы [42] 

Сипаттамалары КЗ-
50 

АКМ-75 АКМЗ-
85/160 

МАК
-

240/1
38 

АКМ-
312 

Жалпы жұмыс алаңы, мг 50 75 160 240 312 
Жентектеу алаңы, мг 50 75 85 138 312 
Салқындату алаңы, мг - - 75 102 - 
Вакуум-камералардың саны, дана 13 15 17/15  26 
Паллет ені, м 2,0 2,5 2,5 2,5 4,0 
Жұмыс бөлігінің ұзындығы, м 25 30 64  78 
Паллет саны, дана 70 86 151  130 
Жетек қуаты, кВт 11 13 32  85 
Эксгаустерлер саны, дана 1 1 1 2 2 
Эксгаустерлердің өнімділігі, м3 / 
мин 3500 6500/7500* 6500  9000 

* Паллеттердің жоғарғы бөлігін кеңейтумен жаңғыртудан кейін және әр жағынан 
қалақтарының саны 2 данаға ұлғайтылған эксгаустер роторын орнатқаннан кейін 
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Домна пешінің талаптарына байланысты агломераттың әртүрлі түрлері 
шығарылады: табиғи негізімен флюстелген емес, CaO/SiO2 бойынша 
негізділігі 1,0-1,2 офлюстелген, негізділігі 1,4-1,8 жоғары флюстелген, 
негізділігі 3,0-5,0 флюс темір, негізділігі 0,4-0,7 жуу агломераты, марганец 
агломераты. 

Темір кендерін сору әдісімен агломерациялау ұсақ кеннен, 
концентраттан, құрамында темір бар қоспалардан, ұсақталған әктастан және 
ұсақталған қатты отыннан тұратын агломерациялық шихтаны біріктіруден 
тұрады, олар түйіршікті түйіршікті құрылым пайда болғанға дейін алдын-ала 
араластырылады, ылғалдандырылады және ұсақталады. Алынған 
түйіршіктелген (ұсақталған) шихта агломерациялық таспалы машинаның 
паллет-агломерациялық арбаларының торына тиеледі. Паллеттердің астында 
700-1100 мм су сирек кездеседі. сыртқы ауаның бітелген газ өткізгіш 
шихтасы арқылы соруға арналған. Шихтаны жүктегеннен кейін бірден 
паллеттер жанғыш газ кенішінің астына түседі, онда шихтаның беті 1100 °C - 
1200 °C температураға дейін қызады, онда қатты отын тұтанып, сорылатын 
ауа атмосферасында жануды бастайды. Қатты отын жанған сайын жану 
аймағы шихта бетінен тор торына дейін жылжиды. Қатты отын шығыны мен 
аглошихта компоненттерінің құрамына байланысты отынның жану 
аймағындағы температура 1250 °C - 1450 °C дейін жетеді. Жабысатын шихта 
қабатының биіктігінде тән аймақтар пайда болады - дайын агломерат, жану, 
дайындау, кептіру және батпақтану. 

 

 
 
2.22 - сурет - Аглотаспадағы жентектелетін шихта қабатындағы 

аймақтар [42] 
 
Үрдіс барысында қалыптасқан аймақтар паллет торларына қарай 

жылжиды. Пісіру паллет торларының дайын агломератына жеткенде 
аяқталады. 

Агломерациялық зарядты синтездеу кезінде алдымен оксидтердің 
гидраттық қосылыстары, кен бөлігі мен ағындардың карбонаттық 
қосылыстары термиялық ыдырайды, содан кейін отынның жану аймағында 
заряд бөлшектері ериді. Жоғары температуралы аймақта шихта 
материалдарының күкірт қосылыстары тотығады, оларды Sox түрінде газ 
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фазасына шығарады SOx (SO2 % - 80 % және SO3 % - 20 %). Шығарылған 
газдармен бірге қатты отынның жануы кезінде пайда болған көміртегі мен 
азот оксидтері СО, СО2 және NOx (NO, NO2) түрінде шығарылады. Дайын 
агломераттың қалыптасуы балқыманың тез балқитын қосылыстарынан 
кеуекті массаға - агломератқа түзілген салқындату және кристалдану кезінде 
жүреді [42]. 

Үрдіс барысында қалыптасқан аймақтар паллет торларына қарай 
жылжиды. Пісіру паллет торларының дайын агломератына жеткенде 
аяқталады. 

Агломерациялық шихтаны синтездеу кезінде алдымен оксидтердің 
гидраттық қосылыстары, кен бөлігі мен ағындардың карбонаттық 
қосылыстары термиялық ыдырайды, содан кейін отынның жану аймағында 
заряд бөлшектері ериді. Жоғары температуралы аймақта шихта 
материалдарының күкірт қосылыстары тотығады, оларды Sox түрінде газ 
фазасына шығарады SOx (SO2 % - 80 % және SO3 % - 20 %). Шығарылған 
газдармен бірге қатты отынның жануы кезінде пайда болған көміртегі мен 
азот оксидтері СО, СО2 және NOx (NO, NO2) түрінде шығарылады. Дайын 
агломераттың қалыптасуы балқыманың тез балқитын қосылыстарынан 
кеуекті массаға - агломератқа түзілген салқындату және кристалдану кезінде 
жүреді [42]. 

Кен шикізатынан басқа, агломерациялық шихтаға 5 мм - ден аз 
фракцияның агломератының айналымды қайтарымы, әртүрлі қоспалар - 
прокат цехтарының қабыршағы, домна пештерінің колошник тозаңы, 
циклондарда немесе электр сүзгілерде ұсталған құрғақ шаң, ылғал газ 
тазалаудың құрғатылған және кептірілген шламдары және т.б. қосылады, 
мысалы, Р2О5, ZnO және R2O аглошихтаға зиянды заттардың келуін 
бақылайды (мұнда R - сілтілік металдар-Na, K). 

Офлюстелген агломератты өндіру кезінде домна пешіндегі қождың 
қажетті химиялық құрамын қамтамасыз ету үшін флюстер - әктас және 
доломит қажетті құрамдас бөлік болып табылады. Агломерациялық шихтаны 
жентектеу кезіндегі қатты отынның негізгі түрі кокстық ұсақ түйіршік болып 
табылады. Аз мөлшерде ұшпа заттар бар алмастырғыштарды - антрацит пен 
арық көмірді қолдануға болады. Агломерациялық шихта компоненттерінің 
шамамен алынған химиялық құрамы және шығыс коэффициенттері 2.14-
кестеде келтірілген. 
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2.14-кесте - Агломерациялық шихта компоненттерінің болжамды 
құрамы, % 

Материал Шығын, кг / 100 
кг 

Feжалпы SiO2 CaO MgO S С 

        
Аглокен 29,0 55,5 13,5 1,5 0,7 0,07  
Концентрат 69,0 65,2 8,5 0,16 0,15 0,05 - 
Құрамында темір бар 
қоспалар 

8,0 40,0 16,5 15,3 0,97 0,21  

Әктас 20,0 0,4 1,4 53,0 0,8 0,02  
Коксты ұсақ-түйек, кг 
/ т 

6,2 3,3 8,4 1,3 0,3 0,6 78,8 

 

 
1-реверсивті таспалы конвейер; 3-шихта компоненттерінің бункерлері; 6-араластыру 

барабаны; 8-барабан-ұсақтағыш; 9 - жанған шихта бункері; 10 - тұтандырғыш көрік; 11-
агломерациялық таспа; 12-вакуум-камера; 13-шығатын газдар коллекторы; 14-шаң 
жинағыш; 15-эксгаустер; 20-агломерат бәлішін ұсақтағыш; 21-елек; 22-сақиналы 

салқындатқыш 
 

2.23 - сурет - Агломерат өндірісінің жалпы сұлбасы [42] 
 

Ұсақ кендер, ұсақ ұнтақталған концентраттар, құрамында темір бар 
өндіріс қалдықтары агломерациялық өндірістің жинақтау немесе 
орташаландыру қоймасына келіп түседі. Қыста қатып қалған материалдарды 
арнайы жібіту гаражында алдын ала ерітеді. Кесек ағындар, әктас және 
доломит, әдетте, балғамен немесе айналмалы ұнтақтағыштарда, кейде 
шыбық диірмендерінде 0-3 мм дейін ұсақталады. Қатты отын төрт роликті 
ұнтақтағышта 0-3 мм-ге дейін ұсақталады. Барлық шихта компоненттері 
шихта бөлімшесінің бункерлеріне келіп түседі, онда оларды қажетті 
салмақтық арақатынаста мөлшерлегіштермен құрастырмалы таспалы 
конвейерге мөлшерлейді. 

Әрі қарай, заряд бастапқы араластыру үшін барабан түріндегі 
араластырғышқа жіберіледі, онда олар зарядты қыздыру үшін ыстық 
қайтаруды тағайындайды, егер олар оны шығарумен сұлбаға сәйкес жұмыс 
істесе. Шихтаны күйдіргіш барабанда жентектеу кезінде батпақтану аймағын 
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жою үшін өткір бумен немесе газды 55 °С-65 °C температураға дейін жағу 
арқылы қыздырады. Шихтаны екінші рет араластырғыш барабанда-
ұсақтағаннан (түйіршіктегеннен) кейін оны қақтау сапасына, машинаның 
конструкциясына және жабдықтың-газ шығару трактісі мен эксгаустердің 
жай - күйіне байланысты биіктігі 200-ден 650 мм-ге дейінгі қабатпен 
жентектеу арба-паллеттерге салады. Пісірілген агломерат ұсақталады, 
салқындатылады, одан 5 мм-ден аз фракция алынады. Төсеніш үшін 8-15 ММ 
фракция бөлінеді. Ыстық қайтарумен жұмыс істеген кезде агломераттың 5 
мм-ден кем агломераттың бөлшектерімен және агломераттың бөлшектерімен 
фракцияны ыстық агломераттың білікті ұсақтағышынан кейін 
салқындатқыштың алдында електен өткізеді. Көлемі 5 мм-ден асатын 
жарамды агломерат домна цехына жіберіледі. 

Агломерат сапасына қойылатын негізгі талаптар: 
- соққы мен абразияға төзімділік; 
- фракцияның ең аз мөлшері 5 мм-ден кем; 
- гранулометриялық құрамның тұрақтылығы; 
- химиялық құрамның тұрақтылығы, оның ішінде FeO құрамы. 
Кәсіпорындарда CaO/SiO2 немесе БЖ (CaO + MgO)/SiO2 бойынша 

темір құрамы мен агломераттың негізділігі агломерациялық өндіріске түсетін 
шикізаттың химиялық құрамына, сондай-ақ домна шихтасының барлық 
компоненттерінің құрамына байланысты регламенттеледі. Агломераттың 
негізділігін соңғы домна пешінің қожының негізділігі пештен балқыту 
өнімдерін шығару кезінде оның қанағаттанарлық сұйықтығын, сондай-ақ 
шойындағы күкірттің қажетті мөлшерін қамтамасыз ететіндей етіп 
белгілейді. 

 Домна балқыту технологиясының жалпы сипаттамасы 
Домна пеші - құрамында темір бар шихта мен кокстан металл алуға 

арналған шахта түріндегі пеш. Биіктігі бойынша домна пеші бірнеше 
бөліктен тұрады, онда шихта материалдары қыздыру, металл оксидтерін 
азайту және балқыту, балқыту өнімдерін - шойын мен қожды алу 
кезеңдерінен өтеді. Домна пешінің колошникінде темір кені шикізаты, 
флюстер мен кокс арнайы тиеу құрылғысымен пештің шеңбері мен радиусы 
бойынша белгілі бір түрде бөлінеді. Шахтада шихта материалдары қызады 
және металл оксидтері қалпына келтіріле бастайды. Булар мен иықтарда 
темір оксидтерінің азаюы іс жүзінде аяқталады және домна пешінің пешіне 
ағатын сұйық балқыту өнімдері пайда болады. Домна пешінің пешінде 
шойын мен қожды олардың меншікті салмағы бойынша бөлу жүреді, сондай-
ақ сұйық қождан металл оксидтерін пештің көрігін толтыратын кокс 
көміртегімен азайту үрдістері аяқталады. 

Домна пеші қарсы ағым қағидаты бойынша жұмыс істейді (2.24-суретті 
қараңыз). Пештің үрлегішіне ауа фурмалары арқылы температурасы 1000°С - 
1400 °C болатын үрлеу арқылы беріледі, Кокс белсенді жанады, фурма 
ошағындағы температура 1900 °с - 2300 °C-қа жетеді, пештің жоғарғы 
жағына көтерілетін көміртегі тотығы (СО) және сутегі (Н2) жоғары ыстық 
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тотықсыздандырғыш газ төмен түсетін темір кені материалдарын қыздырады 
және ерітеді, темір оксидінің кен бөлігінен металға дейін қалпына келтіреді. 
Колошникті газдың температурасы 110 °С - 300 °С.түзілетін сұйық металл 
мен қож кокс саптамасы бойынша пештің көрікшесіне ағады. Пештің 
көрігінде 1500 °С - 1600 °С температурада Feo, MnO, SiO2, Р2O5 және басқа 
қож оксидтері кокс көміртегімен азайтылады. Кеніште жинақталған шойын 
мен қожды белгіленген кестеге сәйкес шығару кезінде шойын ағын арқылы 
мезгіл-мезгіл алып тастайды. Фурмалардың жанында жанып жатқан және 
көрікке түсетін сұйық балқымалардың орнына пештің колошникіне тиеу 
құрылғысымен үздіксіз тиелетін кен шикізаты мен кокстың жаңа порциялары 
келіп түседі. 

 
 

2.24 - сурет - Домна пешінің негізгі технологиялық сұлбасы [42] 
 
Құрамында 0,4 % - 1,2% кремнийі бар шойын болатты балқыту үшін 

қолданылады, ал 1,2% - дан жоғары кремнийі бар шойын машина жасау 
кәсіпорындарына жеткізіледі. Титан магнетит қоспасында ванадий бар 
шойынды балқыту кезінде олар титанның шойынға түсуін шектеу үшін 
кремний құрамын шамамен 0,2 % - 0,3% ұстауға тырысады. Құрамында азот 
бар ауа үрлеуімен граналь деп аталатын өте ұсақ карбидтер мен титан 
нитридтері пайда болады, олар шойында ерімейді және шойын мен қождың 
арасында жиналады, бұл шойын шығаруда қожды өңдеуді қиындатады. 

Фосфор мен күкірт шойындағы зиянды қоспалар болып саналады, ал 
домна пешін қалпына келтіру арқылы шойыннан фосфорды алып тастау 
мүмкін емес. Күкірт соңғы қождың негізін жоғарылату арқылы алынады. 
Шойындағы кремнийдің жоғарылауы күкіртті кетіруге көмектеседі. 



180

  
 

Қож құрылыс материалдары мен портландцемент қождарын өндіру 
үшін қолданылады. Жанама өнім - бұл ауа жылытқыштарындағы үрлеуді 
қыздыру үшін қолданылатын колошник газы, оның негізгі бөлігі 
кәсіпорынның газ желісіне жеткізіледі. Өндіріс қалдықтары құю ауласының 
скрабы, құрғақ шаң ұстағышта ұсталған колошник шаңы, домна газын 
дымқыл тазалау жүйесінің шламдары болып табылады. Дымқыл газ тазарту 
жүйесінде ұсталған шаң шлам түрінде арнайы тұндырғыш бассейндерге 
жіберіледі, онда шлам қалыңдатқыштың түбінен қалыңдатылып, сорылады, 
тазартылған су сумен жабдықтаудың айналым цикліне енеді. Домна пешінің 
дымқыл газ тазарту жүйесінің шламдарында мырыш пен сілтілердің көп 
мөлшері бар, сондықтан олар рециклингте шектеулі қолданылуы мүмкін. 
Әдетте, бұл шлам айналымнан шығарылады және тұндырғыш тоғандарға 
немесе шлам қоймаларына орналастырылады. 

2.25-суретте сұлбалық түрде ұсынылған домна пешінде шойын 
өндірудің технологиялық үрдісі агрегаттар мен жабдықтардың күрделі 
кешенінде жүзеге асырылады, оған мыналар кіреді: 

- шикізатты түсіру және орташаландыру үшін кран-тиегіштері бар кен 
ауласы; 

- пешке тиелетін материалдарға арналған бункерлері бар шихта 
бөлімшесі; 

- үрлеуді 1000 °C-1200 °C дейін қыздыруға арналған ауа жылытқыштар 
(ВНК-да 1400 °C дейін); 

- шикізатты тиеу және балқыту өнімдерін беру механизмдері бар домна 
пеші; 

- газ тазарту жүйелері; 
- қожды өңдеу қондырғылары (қожды доменді түйіршіктеу кезінде 

немесе домна цехынан қашықта орналасқан, шағылтас, гранқож немесе басқа 
өнім алу үшін қожды қайта өңдеу бөлімшесі); 

- тауарлық шойынды құюға арналған құю машиналары. 
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2.25-сурет – Домна пешінде шойын өндірудің технологиялық сұлбасы  
 
Шойын балқыту процесінің технологиялық операциялары, 2.25-

суреттен көрініп тұрғандай, ластаушы заттардың шығарылуымен 
байланысты). Абразивті қасиеттері бар құрғақ материалдарды (кокс, 
агломерат, шекемтас, темір кендері, флюстер немесе оларды 
алмастырғыштар) пайдалану артық тиеу орындарында, ұсақ заттарды електен 
өткізу кезінде, материалдарды шихта бөлімшесіндегі салмақ құйғышқа 
жинау кезінде шаңның бөлінуіне әкеледі. Шойынды шығару кезінде 
шойыннан графит спелінің белсенді бөлінуі және металл ағынының тотығуы 
жүреді. Қожды сумен салқындату кезінде одан кальций сульфидінің қожды 
сумен немесе ауа ылғалымен әрекеттесуі нәтижесінде пайда болатын H2S 
бөлінеді: 

 
CaS + H2O = CaO + H2S.                                    (2.5) 

 
Домна пештерін қыздырған кезде көміртегі оксиді, күкірт оксиді азот 

оксиді түрінде оларға тән құрамы бар түтін газдары пайда болады. 
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Оттегі конверторларында болат өндіру  
Болатты балқытудың конвертер әдісі электр болат балқыту және ашық 

ауада балқыту әдістерімен салыстырғанда жоғары өнімділікке және қайта 
бөлудің төмен құнына байланысты кең таралған. 

Конвертерлік өндіріс-болат балқытатын агрегат-конвертерлерде 
балқыту шихтадарын (сұйық шойын мен металл сынықтарын) оттегімен 
үрлеу арқылы болат алу. 

Негізгі мақсаттары: 
- қажетті деңгейге дейін көміртегі мөлшерінің төмендеуі (өндіруге 
жоспарланған болат маркасына байланысты шойындағы 4,0% - 4,5% - дан 
балқымадағы 0,01% - 0,4% - ға дейін); 
- шойын құрамындағы қоспаларды (фосфор, кремний, марганец, күкірт және 
т.б.) оттегімен тотықтыру, оларды кейіннен балқымадан қожға шығару [42]. 

Шойынды күкіртсіздендіру 
Күкіртті азайту қажет болған жағдайда шойын шойынды 

күкіртсіздендіру қондырғыларына жіберіледі. Десульфураторлар ретінде 
ұнтақты әк, сода, кальций карбиді, түйіршікті магний немесе бірнеше 
реагенттердің қоспасы қолданылады. Шойындағы күкірт мөлшерінің 
төмендеуі шойынды күкіртсіздендіру қондырғыларында Ұнтақ тәрізді 
материалдарды (десульфураторларды) балқытылған шойынға үрлеу әдісімен 
жүзеге асырылады [28]. 

Ферроқорытпаларды қабылдау және дайындау. 
Болаттың химиялық құрамына қойылатын талаптар элементтер 

құрамының диапазондарымен белгіленеді, ал болаттың химиялық 
құрамының берілген диапазондарға түсуіне ферроқорытпаларды балқымаға 
енгізу арқылы қол жеткізіледі. Қажет болса, ферроқорытпалар 
кальцийленеді. 

Болат балқыту. 
Кезекті балқыту шығарылғаннан кейін конвертердің футеровкасын 

және болат шығару тесігін тексеру жүргізіледі. 
Балқытуды шығарғаннан кейін конвертердің футеровкасы 

қанағаттанарлық жағдайда қож гарнисажын жағу үшін қожды дайындау 
жүргізіледі. Конвертердің футеровкасы қанағаттанарлықсыз жағдайда 
футеровкаға жергілікті немесе күрделі жөндеу жүргізіледі. 

Конвертердің шегендеуіне қож гарнисажын жағу үшін қожды 
дайындау үшін шикі, күйген, офлюстелген доломит, шибер плиталарын ұру, 
әк және тас көмір (антрацит, кокс) пайдаланылады. Материалдарды тұтыну 
алдыңғы балқытудың қожының мөлшері мен жағдайына байланысты. 

Конвертердің балқыту шихтасы сұйық шойыннан және шихтаның 
қатты металл бөлігінен тұрады. 

Шихтаны конвертерге салу металл сынықтарын үюден басталады. 
Конвертердің астарының бұзылуын болдырмау үшін алдымен жеңіл 
салмақты сынығы бар қалақ (науа), содан кейін ауыр салмақты салынады. 
Металл сынықтарын үюден кейін, қажет болған жағдайда, ол жылытылады. 
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Содан кейін сұйық шойын құйылады. Қолданылатын шойынның 
химиялық құрамы, әдетте: 4,0 % - 4,5% C; 0,1 % - 0,5% Mn; 0,5% - 0,9% Si; 
шамамен 0,02% S; шамамен 0,1% P [42]. 

Балқытуды жүргізу үшін қажетті шойынның жылу құрамы жеткіліксіз 
болған кезде оттегі ағынында кокс, антрацит жылу тасымалдағышын жағу 
есебінен шихтаның металл бөлігін алдын ала қыздыру технологиясы 
қолданылуы мүмкін. Шойынның артық мөлшерін өңдеу қажет болған 
жағдайда салқындатқыш ретінде темір кенінен түйіршіктері, әктас және шикі 
доломит қолданылады. 

Шойынды құйғаннан кейін конвертер тік күйге орнатылады, фурма 
түсіріледі және балқытуды технологиялық газдармен, негізінен оттегімен 
(негізгі газ) үрлеу басталады. Реакция аймағында оттегімен үрлеу кезінде 
температура  2200 °С - 2500 °С дейін болады, бұл реакциялық аймақты бүкіл 
ваннаны жылыту ошағына айналдырады. 

Үрленетін оттегі ең алдымен темірмен әрекеттеседі: 
 

Fe+1/2O2=FeO                                            (2.6) 
 
Алынған темір оксиді ішінара қожға айналады, ішінара металда ериді 

және шойынның құрамындағы қоспаларды тотықтырады: 
 

2FeO + Si = 2Fe + SiO2                               (2.7) 
FeO + Mn = Fe + MnO                                (2.8) 
5FeO + 2P = 5Fe + P2O5                               (2.9) 

 
Бұл химиялық реакциялар көп мөлшерде жылу шығарумен бірге 

жүреді. Металдағы кремний мен марганец құрамының төмендеуімен 
температура көтеріліп, көміртектің тотығу жылдамдығы FeO-мен әрекеттесу 
арқылы да, оттегі газының тікелей әсерінен де артады [30]. 

 
FeO + C = Fe + CO                                    (2.10) 

 
Үрлеудің қарқындылығын реттей отырып, металл мен қожды қайта 

тотықтырмай жартылай өнімдегі көміртектің төмен мөлшерін (0,04% - дан 
аз) қамтамасыз етеді, содан кейін металды шөмішке шығару жүзеге 
асырылады [42]. 

Балқытудың тотығу сипаты металдағы FeO түріндегі оттегінің жоғары 
концентрациясына әкеледі, сондықтан реакция арқылы металды марганец, 
кремний және алюминиймен залалсыздандыру арқылы алып тастайды [42] : 

 
 FeO + Mn = Fe + MnO                                    (2.11) 
 2FeO + Si = 2Fe + SiO2                                   (2.12) 
 3FeO + 2Al = 3Fe + Al2O3                                                         (2.13) 
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Үздіксіз құйылған дайындамалар мен құймаларды өңдеу. 
Үздіксіз құйылған дайындамалар мен құймалар келесі қайта өңдеуге 

тиеу алдында ақауларды бақылау және жою мақсатында өңдеуден өтеді. 
Үздіксіз құйылған дайындамалар арнайы алаңдарға беріледі, онда бетті 

көзбен қарап тексереді және қажет болған жағдайда дайындамалардың бетін 
отпен ағартуды, ақауларды жоюды жүзеге асырады. Дайындамаларды 
өндірумен, тасымалдаумен және салқындатумен байланысты және жол 
берілмейтін даму дәрежесі бар анықталған ақаулар (қож қосындылары, 
бұралулар, механикалық зақымданулар және т.б.) отпен тазартумен 
жойылады, құрамында көміртегі көп және жоғары қосындылары бар 
болаттар үшін жарықтардың пайда болуын болдырмау үшін абразивтік 
тазартуды қолданған жөн. 

Құймаларды өңдеу 
Құймақалыптарға құйылған құймалар ақауларды жою мақсатында одан 

әрі өңдеуге жіберіледі. Құймалардан беткі ақауларды жою тәсілін таңдау 
кезінде құйманың беткі ақаулармен зақымдану дәрежесі (ақаулардың таралу 
ауданы мен олардың жату тереңдігі), ақаулардың сипаты, тазаланатын 
Болаттың физикалық қасиеттері, одан әрі дайын прокаттың мақсаты және 
оның өлшемдері ескеріледі. 

Металл бетінде орналасқан ақауларды жою кезінде жергілікті тазарту 
қолданылады. Үздіксіз тазарту құйманың бүкіл бетінде орналасқан көптеген 
ақаулар болған кезде қолданылады. Құрамында көміртегі көп және жоғары 
қосындылары бар болаттар үшін сызаттардың пайда болуын болдырмау үшін 
абразивті тазартуды қолдану керек. 

Кейде тазартудың аралас әдісі қолданылады, онда жеке, терең жатқан 
ақаулар пневматикалық кесу арқылы алынып тасталады, ал үлкен аймақта 
кездесетін ұсақ ақаулар абразивті тазарту арқылы алынады [42]. 

Екі сатылы дуплекстің ерекшеліктері-болат өндіру үрдісі. 
Ванадий шойынын жекелеген кәсіпорындарда (атап айтқанда, «ЕВРАЗ 

Нижнетагиль металлургия комбинаты» АҚ) қайта өңдеу кезінде екі сатылы 
дуплекс қолданылады-болат өндіру үрдісі: ванадий қожын алу және жарамды 
болат алу. 

Домна цехынан (өндірісінен) ванадийлі шойын сыйымдылығы 100-120 
т шойын тасығыштағы Конвертерлік цехтың миксер бөлімшесіне түседі және 
химиялық құрамы мен температурасын орташалау үшін миксерлердің біріне 
құйылады. Қажеттілігіне қарай миксерден шойын конвертерлік бөлімшеге 
беру үшін сыйымдылығы 160-170 т шойын құю шөміштеріне құйылады. 
Балқытылған ванадий шойынының негізгі көлемі әр екі сатылы дуплексті 
үрдіс арқылы сыйымдылығы 160 тонна болатын төрт оттегі конвертерінде 
өңделеді. 

Дуплекс-процестің бірінші сатысында құрамында 0,40 % - 0,60% V, 
0,05 % - 0,15% Si, 0,05 % - 0,20% Ti бар сұйық ванадийлі шойын арнайы 
«жартылай өнім» конвертеріне құйылады және сумен салқындатылатын 
фурма арқылы оттегімен үрленеді. Оттекті үрлеу барысында көміртектің 
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және шойын қоспаларының - кремнийдің, титанның, марганецтің, оның 
ішінде ванадийдің тотығу үрдістері жылу шығарумен жүреді. Балқыманың 
температурасы көміртексіздендіру жылдамдығының температурасынан 
жоғары болған кезде (1370 °C - 1420 °C) көміртектің тотығу реакциясы күрт 
жеделдейді, ал ванадий тотығу үрдістері тежеледі. 

Конвертерлік балқытудың төмен температуралық режимін қамтамасыз 
ету үшін қатты салқындатқыш-тотықтырғыш (илемдеу шкаласы) 
отырғызылады. 

Шойынды тотықтырғыш өңдеу нәтижесінде конвертерлік ваннада қож 
балқымасы пайда болады, оған ванадий шойынының бастапқы құрамынан 
ванадийдің жалпы мөлшерінің 90 %-95% аударылады. Оттекті үрлеу 
аяқталғаннан кейін көміртекті металл-жартылай өнім конвертердің науасы 
арқылы конвертердің астына алдын ала орнатылған құю шөмішіне қайта 
құйылады. 

Дуплекс үрдісінің екінші кезеңі үшін жылу қорын қамтамасыз ету үшін 
көміртекті металл - жартылай өнім әдетте 2,8% - 3,5% C құрайды; 
конвертерден шығарылғаннан кейін оның шөміштегі температурасы 1350°C 
 1380°C құрайды. Ванадий тотығу кезеңінде металдағы фосфор мен күкірттің 
концентрациясы іс жүзінде өзгермейді. Жартылай өнім шығарылғаннан кейін 
ванадийлі қожды конвертердің мойны арқылы қож ыдысына құяды немесе 
конвертерде келесі циклді балқытуға қалдырады (қождың жиналуы үшін). 

Көміртекті металл-жартылай өнімді қайта өңдеу балқытпадағы фосфор 
мен күкірттің қажетті тотығу дәрежесін қамтамасыз ету үшін әк пен басқа да 
қож түзуші материалдардың қажетті мөлшерін қоса отырып, басқа, «болат» 
конвертерде дуплекс-үрдістің екінші сатысында классикалық тәсілмен 
жүзеге асырылады. 

Болатты балқыту кезінде пайда болған қождағы ванадий мөлшерін 
арттыру үшін операцияның басында әк жүктелмейді. Осылайша, үрлеудің 
бастапқы кезеңінде 16 % - 18% V2O5 бар қожды алуға болады. Бұл қож 
феррованадийді өндіру үшін ферроқорытпа зауыттарына жүктеледі және 
жіберіледі немесе болатты тікелей легирлеу үшін таза түрінде қолданылады. 

Екі ванна стационарлық конвертерде болат өндірісінің 
ерекшеліктері («Магнитогорск металлургия комбинаты» ЖАҚ») 

«Магнитогорск металлургия комбинаты» ЖАҚ-да мартен пешінің екі 
ваннасын табиғи және моральдық тұрғыдан ескірген «дымқыл типті» газ 
тазалағышты жеңдік сүзгілерге ауыстыра отырып, екі ванна болат балқыту 
агрегатына қайта жаңарту жүргізілді (шығатын газдардағы шаң мөлшері 70-
100 г/м3-ден 20 мг/м3-ге дейін төмендеді). Доғалы болат балқыту 
қондырғысында болатты балқыту процесі шойын мен сынығы бар ваннаны 
оттегімен қарқынды тазартуға және көрші ваннада шихтаны (металл 
сынықтары, қосымша материалдар) қыздыру үшін үрлеу кезінде бөлінетін 
газдардың жылуын пайдалануға негізделген, осы жұмыс әдісімен пештің 
өнімділігі мен тиімділігі артады. 
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Доғалы болатты балқыту агрегатында металошихтаны балқыту оттекті 
конвертерге ұқсас қоспалардың, сұйық шойынның және сынықтардың 
(көміртегі, кремний, марганец және т.б.) тотығуының химиялық 
реакцияларының жылуы есебінен жүзеге асырылады, ал ашық ауада өндіру 
сияқты отынның (табиғи газ және мазут) көп мөлшерін жағу есебінен емес. 

Доғалы болат балқыту агрегатында қолданылатын шихта 
материалдары конвертерлік үрдіске ұқсас, сондықтан сынық-кенді процесс 
кезінде мартен пешінің шихтаы (мартендік балқытуды жүргізудің негізгі 
процесі) - дайындалған болат сынықтары 40% - 50% және 50% - 60% 
көлеміндегі сұйық шойын, ал оттегі конвертері және қайта жаңартылған 
агрегат (доғалы болат балқыту агрегаты) келесі құрамдағы шихта жұмыс 
істейді 75% сұйық шойын және 25% металл сынығы, осылайша металл 
сынықтарын пайдалану болат балқыту агрегаты (доғалы болат балқыту 
агрегаты) конвертерлік үрдісті толығымен қайталайды. 

Болат балқыту 
Шихта материалдарын дайындау 
Қазіргі уақытта электр пештерінде болат балқыту кезінде 

қолданылатын шихталар мен барлық материалдардың тізімі өте кең. Оған 
металл сынықтары, шойын, ферроқорытпа, қож түзетін, отқа төзімді заттар 
және тағы басқалар кіреді. Болаттың жекелеген маркаларын балқытуға мыс, 
қалайы және басқа да қоспалары бар металл сынықтары кедергі болуы 
мүмкін, оның үлесі металл шихтада 90% - 95% - ға жетеді. Кейбір 
жағдайларда бұл мәселе металл шихтаны металданған шикізатпен, 
шойынмен, сондай-ақ басқа да техникалық әдістермен сұйылту арқылы 
шешіледі. 

Копровка цехындағы металл сынықтары салмағы, көміртегі мөлшері, 
легирленген элементтердің болуы бойынша алдын-ала сұрыпталады. Доғалы 
болат балқыту пешіндегі металл сынықтары, әдетте, контейнерлердегі 
платформаларда немесе тиеу себеттерінде беріледі. Легирленген болат 
маркаларын балқытуға арналған магнитті емес сынықтар мульдаларда 
беріледі. 

Балқыту үшін қажетті ферроқорытпалар көп жағдайда шихта 
аралығына контейнерлерде немесе темір жол вагондарында үйіп түседі. 
Темір жол вагондарынан жасалған сусымалы материалдар электр болат 
балқыту цехының шихта аралығында арнайы бункерлерге түсіріледі. 

Болатты балқыту үшін көп мөлшерде борпылдақ, ұнтақ және қож 
түзетін материалдар қажет: жаңа күйдірілген кесек әк, гидроторлы шпат, отқа 
төзімді, кварц құмы, боксит, темір кені, кокс, ұнтақталған ферросилиций, 
алюминий ұнтағы. Бұл материалдар болатқа сутектің түсуіне байланысты 
флокендер мен түктердің пайда болуына әсер ететін гигроскопиялық және 
гидраттық ылғалды кетіру үшін қолданар алдында кептіріліп, кальцийленуі 
керек. Қыздыру доғалы пештің жанындағы арнайы пештерде немесе 
мульчаларда жүзеге асырылады. Сусымалы және ұнтақ материалдарды 
ұсақтау және дайындау бөлек, жақын орналасқан ғимараттарда жүзеге 
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асырылады. 
Қож түзетін материалдар мен ферроқорытпалар пеш аралығына шихта 

бөлімшесінен көпірлік кранмен мульдіде немесе өздігінен түсіретін 
қауғаларда, ал бірқатар зауыттарда бункерлік эстакада арқылы таспалы 
конвейерлер жүйесі бойынша жеткізіледі. 

Пешті дайындау 
Әрбір балқытудан кейін пештің табандары мен еңістері тексеріледі, 

кезекті балқыту алдында тазартылады және ұнтақ тәрізді күйдірілген 
магнезитпен толтырылады, ал алдыңғы балқытудан металдың бір бөлігін 
қалдырып жұмыс істеу кезінде еңістер ғана толтырылады. Электродтарды 
пешке беру және оларды көбейту жүзеге асырылады. 

Шихта үю 
Шихтаны пешке үю түбі ашылатын қауғалармен ашық күмбезде, 

флюстер мен қоспаларды мөлшерлегіш құрылғылары бар бункерлер арқылы 
үю кезінде жүзеге асырылады. Сұйық шойын пешке арнайы ойықтың 
көмегімен құйылады (2.26-суретті қараңыз). 

 

 
 

2.26-сурет - ДББП-180-де шихта қауғаны үю 
 
 
Балқыту 
Шихтады балқыту пеш трансформаторының ең жоғары қуатында газ-

оттегі жанарғыларын пайдалана отырып жүргізіледі. Балқуды тездету үшін 
шихталар пештің корпусын осьтің айналасында бір жағына және екінші 
жағына 45°бұрайды. Қазіргі заманғы пештерде бұрылыстар қажет емес, 
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өйткені бір құдық ериді. Балқытудың соңында ванна қож қабатымен 
жабылуы керек. Балқу кезеңінің қожы шамамен құрамы бар: 35 % - 45% CaO; 
15 % - 25% SiO2; 5 % - 10% MnO; 10 % - 12% MgO; 4 % - 7% Al2O3; 10%-15% 
FeO; 0,5% дейін P2O5 (негізділігі 1,5-2,0). Қожды жүктеу және жинау пештің 
астындағы терезе арқылы өздігінен ағу немесе арнайы қырғыштармен 
жүргізіледі. 

Тотығу кезеңі 
Қазіргі заманғы пештерде металл шихтаның балқу сатысында 

басталатын оттегін белсенді қолдана отырып, балқу кезеңі тотығу кезеңімен 
біріктіріледі. Тотығу кезеңінің негізгі міндеті - фосфорды түпкілікті жою. 
Бұл үрдіс қождың белсенді түсуімен шамамен 70 % - 80% металл шихтасын 
балқыту кезінде басталады. Дефосфорацияға қолайлы жағдай жасау үшін 
ваннаның қажетті қышқылдануын қамтамасыз ету қажет, оған балқыманы 
оттегімен белсенді үрлеу және металдағы көміртегі құрамының 0,1 % - 0,05% 
және одан кем мәндерге дейін төмендеуі есебінен қол жеткізіледі. Бұл 
жағдайда қождың негізділігі 2-3 деңгейінде болуы керек. Фосфордың 
тотығуы реакция арқылы жүреді: 

 
2[P]+5(FeO)+4(CaO)=(P2O5)·4(CaO)+5[Fe]                   (2.14) 

 
Фосфордың тотығу реакциясы үшін қажет: металл мен қождағы 

оттегінің жоғары мөлшері, қождағы CaO мөлшерінің жоғарылауы және 
реакциялық аймақтағы температураның төмендеуі. Осы шарттардың 
орындалуы жаңа қожды бағыттаумен және пештен қаныққан (CaO)4·P2O5 
қожды жүктеу жолымен қожды үнемі жаңартып отырумен қамтамасыз 
етіледі. Тотығу кезеңінде болатты газсыздандыру жүреді - одан сутегі мен 
азотты алып тастау, олар металл арқылы өтетін со көпіршіктеріне 
шығарылады. СО көпіршіктерінің бөлінуі металлдан металл емес 
қосындыларды алып тастаумен бірге жүреді, олар металл ағындарымен 
бетіне шығарылады немесе газ көпіршіктерімен бірге жоғарыға көтеріледі. 
Ваннаның жақсы қайнатылуы металды араластыруды, температура мен 
химиялық құрамды теңестіруді қамтамасыз етеді. 

Тотығу кезеңінің соңына қарай қождың шамамен құрамы болады: 40 % 
- 45 % CaO; 10 % - 20 % SiO2; 10 % - 20 % FeO; 5 % - 19 % MgO; 2 % - 4 % 
Al2O3; 0,5 % - 2,0 % P2O5 (негізділігі 2,5-4,0). Тотығу кезеңінің жалпы 
ұзақтығы трансформатордың және үрлеу құрылғыларының қуатына 
байланысты. Ең жақсы пештерде ДББП-де жартылай өнімді балқыту уақыты 
35-50 минутты құрайды. 

 
Қалпына келтіру кезеңі 
Тотығу кезеңінен кейін пештен фосфорды кетіру үшін қож толығымен 

жүктеледі. Әрі қарай, балқыту 0,5% FeO-дан аз қалпына келтіретін ақ 
қождың астында жүзеге асырылады. Осы кезеңде металдың диффузиялық 
оттексіздендіруі  жүреді, күкірттің қажетті мөлшеріне дейін күкіртсіздендіру, 
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металды легирлеу және шығарар алдында оның температурасын реттеу 
аяқталады. Металды күкіртсіздендіру балқытудың қалпына келтіру 
кезеңінде, сондай-ақ металды қожмен жақсы араластыру кезінде қож 
қабатының астында болат шығару кезінде белсенді түрде жүреді: 

 
[S] + (CaO) = CaS = [O]     (2.15) 

 
Күкіртсіздендіру болат пен қождың жақсы тотығуына, қождағы әк 

мөлшері мен жоғары температураға ықпал етеді. 
«Шөміш-пеш» агрегаттарымен жабдықталған цехтарда тотығу және 

тотықсыздану, қышқылдану және қоспалау кезеңдерінің операциялары бір 
сатыда орындалады. 

Жабық пеште жоғары көміртекті феррохромды балқыту 
Жоғары көміртекті феррохром хром оксиді мен темір хромит кенін 

көміртекпен азайту арқылы алынады. Реакция өнімдері-күрделі карбид пен 
темірден тұратын қорытпа, кремний, магний, алюминий, кальций, хром және 
темір оксидтерінен тұратын қож және көміртегі тотығы, көміртегі диоксиді, 
сутегі, метаннан тұратын газ фазасы. 

Хром оксидінің карбидке дейін тотықсыздануының термодинамикалық 
температурасы 1130 0 С, ал элементар хромға дейін 12400С. 

Өнеркәсіптік жағдайлар үшін хром мен темір оксидтерінің 
тотықсыздану жылдамдығына жететін температура көбінесе шихта мен 
көміртекті тотықсыздандырғыштың кен бөлігінің гранулометриялық 
құрамымен, осы материалдардың араластыру дәрежесімен, хромит кені мен 
тотықсыздандырғыштың байланысының дамуымен анықталады. Қалпына 
келтірудің ең жоғары жылдамдығына ұнтақтау дәрежесі жоғары (0,1 мм-ден 
аз), кен мен тотықсыздандырғышты мұқият араластыру және брикеттеу 
арқылы қол жеткізіледі. 0-0,1 мм фракциясының хромит кенін көміртегі 
феррохромын өндірудің өндірістік үрдісінің жылдамдығына сәйкес келетін 
бірдей гранулометриялық құрамдағы кокспен қалпына келтірудің 
температуралық аралығы 1350-14000С құрайды. 

Осылайша, хромит кендерінің ұсақ кластары сұйық фаза пайда 
болғанға дейін хромит кендерінің балқу температурасынан төмен 
температурада ұсақталған тотықсыздандырғышпен қарқынды түрде азаяды. 
Алайда, көміртекті феррохромды балқыту кезінде, әсіресе жабық пеште 
шихта материалдарының ұсақ фракцияларын қолдануға болмайды. 
Шихтаның ұсақ кластарының (10 мм-ден кем) болуы оның газ өткізгіштігінің 
едәуір төмендеуіне, шихтаның қатып қалуына және құлауына, газ режимінің 
бұзылуына, қорытпалар мен қождарды шығару кезінде шихтаның қарқынды 
шығарылуына әкеледі. Кесекті (10 мм-ден астам) кеннен және хромды 
шекемтастардан кесектердің мөлшері 5 мм-ден асатын кокспен хром және 
темір оксидінің қатты фазада қалпына келу жылдамдығы шамалы. Үрдістің 
жеткілікті жоғары жылдамдығына сұйық фаза пайда болған кезде, яғни 1600-
1650 0 С-тан жоғары температурада қол жеткізіледі. 
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Жабық пештің ваннасында шартты түрде келесі аймақтарды бөлуге 
болады: 

- қатты шихта аймағы; 
- хром және темір оксидтерін қарқынды азайту аймағы; 
- қож аймағы; 
- қорытпа аймағы. 
Қатты шихта аймағының төменгі бөлігінде шихта материалдары 300-

5000С-тан қыздырылады, хромит кені кесектерінің ішінара бұзылуы, ылғалды 
жою және кальций карбонаттарының бұзылуы орын алады. 

Қож-металл шекарасында кесекті кен жеткілікті мөлшерде болған кезде 
қалпына келтірілмеген кен қабаты пайда болады, ол құрамында баяу 
балқитын хром шпинельдері бар қож болып табылады. «Кен қабаты» арқылы 
өтетін феррохромда көміртегі мөлшері 9-10-дан 6,5-8,0% - ға дейін 
төмендейді. 

Жоғары көміртекті феррохромды балқытудың температуралық режимі 
едәуір дәрежеде қождың химиялық құрамымен анықталады. 65-70% хром 
және 6-8% көміртегі бар көміртекті феррохромның балқу температурасы 
шамамен 1550 0 С бұл қорытпаны пештен шығару және құю үшін оны 1700-
1750 0С дейін қыздыру керек. Сондықтан қождың балқу температурасы 
кемінде 1700 0С болуы керек, бұл қождың химиялық құрамын таңдау арқылы 
қол жеткізіледі. Қождың тұтқырлығы химиялық құрамға байланысты. 
Үрдісті қалыпты жүргізу үшін пештен балқыту өнімдерін үнемі алып тастау 
керек, сондықтан қождың құрамы көрсетілген температурада оның жеткілікті 
сұйықтық қозғалысын қамтамасыз етуі керек. Ең маңызды фактор-SiO2 және 
SiO2  мазмұны. SiO2 төмендеуі қождың тұтқырлығын арттырады, Cr2O3 қожының 
жоғарылауы да осыған әкеледі. Жоғары магнезиалдық хром кендерін 
пайдалану кезінде процестің температурасын келесі химиялық құрамның 
қожын қамтамасыз ету қажет: 

- SiO2 30-дан 34% - ға дейін; - MgO 35-тен 42-ге дейін %; 
- Al2O 35 - тен 25-ке дейін; - Cr2O 3-тен 5% - ке дейін. 

Ферросилиций - темір мен кремнийдің қоспалаушы қорытпасы, 
кремнийдің ең аз мөлшері салмағы бойынша 80% және қалпына келтіру 
жолымен алынған массасы бойынша ең жоғары-95% [43]. 

Кремний - күшті оттексіздендіргіш; бұл қасиет оны металлургияда 
қолданудың негізгі бағытын анықтайды. «Қайнаған» ашық болатты 
қоспағанда, кремний болаттың барлық маркаларын өндіруде 
оттексіздендіргіш ретінде және кейбір болаттарда легирлеуші элемент 
ретінде қолданылады. 45% ферросилицийге қайта есептегендегі 
кремнийдің шығыны өндірілетін болаттың барлық мөлшерінің орташа 
0,3%-ын құрайды. Бұл кремний қорытпаларының қара металлургияға деген 
үлкен қажеттілігі туралы түсінік береді. 

Әдетте болаттың құрамында 0,35% Si бар; құрамында кремний көп 
болаттар легирленген кремнийлі болаттарға жатады. 

Болатқа шамамен 1,30 - 2% Si қосу оның беріктігі мен икемділігін, 
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жоғары соққы кедергісімен көлденең қиманың ұзаруы мен сығылу пайызын 
арттырады. 

Мұндай болат құрылымдық ретінде қолданылады. 
Құрамында кремний мөлшері жоғары (2,5 - 4,2%) және көміртегі 

мөлшері төмен (0,1% - дан аспайтын) болаттар аз қалдық магнетизмге ие 
және трансформаторлардың өзекшелерін өндіруде және динамикалық 
машиналарда қолданылады. 
Басқа элементтермен, әсіресе хроммен бірге кремний аспаптық және 
ыстыққа төзімді болаттарда да қолданылады.  

Металлургияда кремнийді (ферросилицийді) қолдану болат 
өндірумен шектелмейді. Кремнийдің оттегіге жоғары жақындығы төмен 
көміртекті ферроқорытпалар — феррохром, ферромолибден, 
ферромарганец өндірісінде әртүрлі оксидтерді азайту үшін қолданылады. 

Жоғары кремнийлі ферросилиций реакция арқылы сутегі алу үшін 
қолданылады: 

 
Si + 2NaOH + Н2О = Na2SiO2 + 2Н2                                                (2.16) 

 
Техникалық тұрғыдан таза кремний түсті металлургияда да 

қолданылады (кремнийлі қола, силумин және т.б.). 
 Ферросилицийдің шашырау құбылысы 
Ферросилиций өндірісін дамыту барысында оның кейбір сорттары 

ұнтаққа оңай ыдырайтыны анықталды. 
Ферросилицийдің шашырауы көп мөлшерде газдардың, негізінен 

сутектің, мышьяк сутегі РНЭ фосфорлы сутегінің AsH3 бөлінуімен қатар 
жүреді. Соңғы екі газ өте улы. Олардың болуы сарымсақтың өткір иісімен 
оңай анықталады. 

Бұл зерттеулер ферросилицийдің барлық сорттары шашыраңқы емес, 
тек 33,3 - тен 75% - ға дейін Si, әсіресе 50-60% Si бар қорытпалар бар 
екенін анықтады. Сондықтан ферросилиций өндірісі үшін стандарт 
шашырауға бейім емес қорытпаларды ұсынады (45%, 75% және 90% Si). 

Зертханалық зерттеу кремниймен темірдің таза қорытпалары 
құрамындағы кремний мөлшеріне қарамастан ауада шашырамайтынын 
анықтады. Сондай-ақ 0,03 - 0,04% Р қорытпалары және 3% Аl дейін бар 
қорытпалар шашылмайды; бірақ 0,03-0,04% Р және 3% Аl қорытпасында 
бір мезгілде болуы ылғалды ауада тез ыдырауды тудырады. Жылдам 
салқындату қорытпаның ыдырауына жол бермейді, баяу, керісінше, оны 
күшейтеді. 

 Ферросилиция сортаменті 
Металлургияда қолданылатын ферросилиций екі МЕМСТ-қа 

байланысты құрамға ие: 
- домендік ферросилиций -МЕМСТ805-41 
- электротермиялық ферросилиций-МЕМСТ 1415-49. 

Ферросилицийдің аталған сорттарымен қатар, ферросилиций 
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жақында электр пештерінде 18-25°/O Si-мен ериді. 
45% Si-ге дейін ферросилиций негізінен болатты залалсыздандыру 

үшін қолданылады. 
75-90% Si бар ферросилиций болатты қож арқылы диффузиялық 

дезоксидтеу үшін, болатты легирлеу үшін және ферроқорытпалардың 
силикотермиялық өндірісінде қолданылады. 

Техникалық тұрғыдан таза кремний түрлі қорытпаларды (кремнийлі 
қола, силумин және т.б.) балқыту кезінде түсті металлургияда 
қолданылады. 

              Үрдіс технологиясы 
Ферросилицийді өндіру үшін электр пештері қолданылады - бір 

фазалы және үш фазалы, қуаты 2000-нан 15000 КВА-ға дейін. Көп 
жағдайда пештердің қуаты 6000 КВА немесе одан да көп. Ферросилиций 
өндірісінде ең көп таралған электродтары бар шахталық электрлік үш 
фазалы пештер болды. Пештің табаны мен қабырғалары 400 - 800 мм 
биіктікте көмір блоктарынан жасалған. 2.26-суретте РКЗ-63И1 типті 
дөңгелек жабық кенді қалпына келтіретін электр пеші көрсетілген. 

 

 
1-ваннаның айналу механизмі; 2-пештің корпусы; 3-пештің жинағы; 4-

шұңқыр; 5-қысқа желі; 6-қайталама ток өткізгіштің икемді кабельдері; 7-
электродтың тірек корпусы; 8-екінші ток өткізгіші;9 

-байланыс беті; 10-қысым сақинасы; 11-қолшатыр; 12-арқанды ілу; 13-
ваннаны төсеу; 14-тесік 

2.27-сурет - РКЗ-63И1 типті дөңгелек жабық кенді қалпына келтіретін электр 
пеші 
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Ең қиын жағдайларда пештің табаны. Ферросилицийді алу үрдісі 
жоғары температурада жүреді, яғни алынған қорытпаның қызып кетуі оның 
балқу температурасынан едәуір жоғары; бұл күйдегі қорытпа өте сұйық 
қозғалмалы және егер сіз табандытөсеу кезінде арнайы шаралар 
қолданбасаңыз, онда ол блоктар арасындағы саңылауларға оңай енеді, бұл 
табанның тез бұзылуына әкеледі. Пештің табаны мен қабырғаларының көмір 
блоктары олардың арасындағы тігіс 25-30 мм болатындай етіп 
орналастырылған. Блоктар арасындағы тігістер жұмсарту температурасы 
жоғары арнайы электрод массасымен (астықпен) тығыздалады. 

Пешті кептіру және жылыту кезінде көмір блоктарын тотығудан қорғау 
үшін пеш кішкене кокс қабатымен жабылған, ал қабырғалар шамот немесе 
динас кірпішінің қабатымен қорғалған. Пешті жаңа төсеммен кептіру 
алдымен ағашпен, содан кейін кокспен жүзеге асырылады; кептіру ток 
астында аяқталады. Бұл жағдайда трансформатор ең төменгі кернеуге 
қосылады. 

Пеш жылынған сайын, пештің қуатын арттыра отырып, кернеу артады. 
Қазіргі заманғы үш фазалы пештің қуаты 7000 - 10000 КВА астында кептіру 
ұзақтығы 36-40 сағатты құрайды. Кептіруден кейін пешке 45% 
ферросилицийге шихта сала бастайды. Пешті тым тез кептіру және жылыту 
пештің ваннасының ұзақтығын төмендететін массаның тез кокстелуіне 
байланысты тігістерде жарықтар мен қуыстардың пайда болуына әкелетінін 
есте ұстаған жөн. 

Пешті жылытуды бақылау пештің температурасын бақылау арқылы 
жүзеге асырылады; ол үшін пештің түбінен 100-150 мм деңгейінде құбырға 
салынған термопара қолданылады. Пеш температурасы тұрақты болғаннан 
кейін пешті жылытуды толығымен аяқталған деп санауға болады. 

Қуатты электр пешін жылыту шамамен 20 күнге созылады. Тұрақты 
жылу режимін орнатқаннан кейін пешті 75% ферросилиций балқытуға 
ауыстыруға болады. 

Шихта материалдарын оларға қойылатын талаптарға сәйкес дайындау 
арнайы шихта аулаларында жүзеге асырылады. 

Шихта ауласынан келіп түсетін шихта материалдары пештің 
мөлшерлеу алаңында орналасқан бункерлер бойынша бөлінеді. Кварцит, кокс 
және темір жоңқалары құрамына сәйкес өлшенеді және мұқият 
араластырылады. Аралас шихта пештің қалтасына құйылады, ол жұмыс 
алаңына түседі. 

Шихта материалдарының сапасына сәйкес шихтаның нақты дозасы 
ферросилицийді ерітетін пештің жақсы жұмыс істеуінің маңызды шарты 
болып табылады. 

Қазіргі уақытта пешке шихтады тиеу негізінен қолмен жүргізіледі. 
Үш фазалы ферросилиций пештерін тиеуді механикаландырудың 

қиындығы пеш колошнигінің әртүрлі бөліктеріндегі шихтаның біркелкі емес 
түсуімен және осыған байланысты таңдамалы тиеудің қажеттілігімен 
анықталады. 
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Шихтады тиеуді механикаландырудың ұсынылған әдістерінің 
бірқатарын сынау бұл әдістер селективті жүктеуді қамтамасыз етпейтінін 
және сонымен қатар құрамдас бөліктері әртүрлі ауырлық күші бар зарядтың 
стратификациясына әкелетінін көрсетті. 

Осы бағыттағы тәжірибелер жалғасуда және жақын арада пешке 
шихтаны жүктеуді механикаландыру мәселесі шешілетін болады. 

Электродтардың айналасындағы шихта конус тәрізді көрініс беруге 
тырысады. Электродтардан конусқа домаланып, шихта электродтар мен пеш 
қабырғалары арасындағы аралықта біркелкі бөлінеді. 

Мұндай орналасуы шихтаны кедергі байқаудан алған серпілістің газдар 
бар электрод. Пеш қуатының 60-70% - ы электр доғаларында және «электрод-
шихтаның» түйісуінде шығарылатындықтан, балқыту процесі негізінен 
электродтардың айналасында жүреді. Электродтардың айналасындағы пештің 
ең ыстық аймағы әдетте крест деп аталады. 

Пештің ең жақсы нәтижелерін алу үшін тигель мөлшерін ұлғайтуға 
тырысу қажет. Бұған электродтардың неғұрлым терең қонуын қамтамасыз 
ететін тиісті электр режимін таңдау, белгіленген мөлшердегі шихтаның дәл 
мөлшерін және оны электродтардың айналасына біркелкі жүктеу арқылы қол 
жеткізіледі. 

Қорытпадағы кремний мөлшері неғұрлым жоғары болса, электродтар 
соғұрлым төмен болуы керек екенін есте ұстаған жөн. 

Шихта конусының электродтың айналасында біркелкі орналаспауымен 
газдардың дұрыс таралуы бұзылады, бұл бір жерде тұндырылған зарядтың 
толып кетуіне және басқа жерде фистула түрінде газдардың бөлінуіне 
әкеледі. Тұнбалар мен фистулалардың пайда болуының ең көп таралған 
себебі-пешке ұсақ кокс пен кварцитті тиеу. 

Шетелдік зауыттардың бірінде электродтардың айналасында 
айналатын пешті қолдану арқылы балқытудың біркелкі жүруін қамтамасыз 
ету әрекеті жасалды. 

Бұл жағдайда пештің өте баяу айналуымен (бірнеше күннің ішінде 1 
айналым) электродтардың айналасында пайда болған шихта үздіксіз 
босатылып, жылу біркелкі бөлінеді, бұл шихтаның қалыпты шығуына ықпал 
етеді. 

Шұңқырлардың қалыптан тыс пайда болу құбылысы балқыту үрдісінің 
нашар жүруінің жалғыз себебі емес. 

Пештің бұзылуы басқа себептерге байланысты болуы мүмкін. Пештегі 
артық кокс пен электр өткізгіш карборундтың жиналуы зарядтағы 
электродтардың қону тереңдігінің төмендеуіне және нәтижесінде тигель 
мөлшерінің азаюына және фистулалардың пайда болуына әкеледі. 

Қарама-қарсы сипаттағы қателік қауіп төндіреді, яғни.зарядқа тым аз 
тотықсыздандырғыш берілсе және пеш құрамында кварц көп болған 
жағдайда жұмыс істейді. Бұл жағдайда кремний толығымен қалпына 
келмейді және пешті кварцтау деп аталады. Пеште балқытылған кварцтың 
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көп мөлшері жиналады, тигельдердің мөлшері күрт төмендейді және пештің 
бағыты бұзылады. 

Пеш жүрісінің осындай бұзылуларының алдын алу үшін шикі 
материалдардың (әсіресе ылғал кең шектерде өзгеруі мүмкін коксика) 
сапасын мұқият бақылау және шикі материалдар сапасының өзгеруіне 
байланысты шихтады уақтылы түзету ұйымдастырылуы тиіс. 

Әдетте 45% ферросилицийді балқыту кезінде электр пеші өте тыныш 
жұмыс істейді. Себебі, бұл жағдайда шихта темір жоңқаларының көп 
мөлшері бар, ол шихтаны босатады, оны газ өткізгіш етеді және кремнийдің 
қалпына келуін жеңілдетеді. Пеш 75% ферросилицийді балқыту кезінде 
біршама қиын жұмыс істейді, мұнда шихтадағы темірдің әсері өте нашар 
әсер етеді және темір болмаған кезде қалпына келтіру шарттары кремнийдің 
қалпына келу жағдайларына жақындайды. 

Бір сортты ферросилиций басқа шихтадағы коксиктың өзгерту 
жолымен жүргізіледі. 

Бай ферросилицийге көшу кезінде шихтадағы тотықсыздандырғыштың 
артық мөлшерін азайту қалпына келтірілген кремнийдің бірлігіне 
электродтарды тұтынудың артуымен және шихтада электродтарды тереңірек 
отырғызу қажеттілігімен байланысты. 

90% ферросилиций мен кристалды кремний өндірісінде шихтада 
тотықсыздандырғыштың қажетті асып кетуіне байланысты одан да үлкен 
қиындықтар туындайды. 

Бұл қиындықтар реактивтілігі жоғары және электр кедергісі жоғары 
пек коксы мен көмірді тотықсыздандырғыш ретінде қолдану, сондай-ақ 
тиісті электр режимін таңдау (төмен кернеудегі басқа заттар тең) арқылы 
ішінара жеңіледі. 

Кристалды кремнийді алу кезінде технологқа темірдің шихтаға түсуіне 
жол бермеуге ерекше назар аудару керек. Осы мақсатта ең таза кварц 
шихтаға беріледі, аз мөлшерде күлі бар мұнай коксы мен көмір 
тотықсыздандырғыш ретінде қолданылады, темір құралын пайдаланудан 
аулақ болады және графит электродтары қолданылады. 

Ферросилицийді ерітетін электр пешінде жұмыс істеу кезінде дұрыс 
электр режимі үлкен мәнге ие. Ең алдымен, пештің қуатымен, оның 
дизайнымен, қысқа желінің параметрлерімен және шикі материалдардың 
сапасымен әр қорытпа үшін анықталатын кернеудің оңтайлы кезеңін таңдау 
керек. Осы факторларға байланысты ферросилицийді балқыту кезінде 
қолданылатын қайталама кернеу 130-дан 185 В-қа дейін өзгереді. 

Қалыпты үрдіс кезінде электр пеші тұрақты кернеуде жұмыс істейді 
және пештің қуатын реттеу электродтардың орналасуына байланысты 
өзгеретін ток күшінің өзгеруіне байланысты болады. 

Электродтарды түсірген кезде ток күші артады, көтерілген кезде ол 
төмендейді. Қалыпты жұмыс істейтін пеште электродтар мүмкіндігінше 
қозғалыссыз болуы керек, дәлірек айтқанда, олар жанған сайын баяу түсіп 
кетуі керек. 
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Электродтарды реттеу қолмен және автоматты түрде жүзеге асырылуы 
мүмкін, бірақ екі жағдайда да пештегі электродтардың жағдайын мұқият 
бақылау қажет, өйткені шихтаның электр өткізгіштігінің өзгеруіне 
байланысты электродтар әртүрлі биіктікте болатын жағдайлар болуы мүмкін, 
ал тиісті амперметрлер бірдей көрсеткіштер береді. Мұндай жағдайлар артық 
тотықсыздандырғыш тиген кезде немесе қандай да бір электродтың астында 
қорытылған кезде пайда болуы мүмкін. 

Пештің жұмысын ұйымдастыруға ерекше назар аудару керек. 
Ферросилиций өндірісінде электр пеші үздіксіз жұмыс істейді және металл 
жинақталған кезде пештен мезгіл-мезгіл шығарылады. 

Жоғары қуатты пештерден, әдетте, ауысымына 6-8 шығарылым 
жасалады; тым жиі шығарылымдарды шығару іс жүзінде мүмкін емес, 
өйткені бұл кесу кезінде металл шығынын көбейтеді; екінші жағынан, пеште 
тым көп металл жинауға болмайды, өйткені пештің қалыпты жүрісі 
бұзылады. 

Металл пештің пешіндегі шығатын тесік арқылы шығарылады. Жақсы 
бекітілген шұңқыр темір сынықпен өте оңай ашылады; төтенше жағдайларда, 
егер шұңқыр осылай ашылмаса, оны электродтан және оны тесікке жеткізуге 
арналған құрылғыдан тұратын арнайы жану машинасының көмегімен электр 
доғасымен күйдіреді. Шұңқырды жағу оны оңай ашуға болатын жағдайларда 
да ұсынылады. Бұл шұңқырдың тесігін кеңейту және пештен металдың тез 
шығуын қамтамасыз ету үшін жасалады. Металл шығуының ұзақтығы әдетте 
10-12 минутты құрайды; осыдан кейін шығарылымды шығару мүмкін емес, 
өйткені егер металл пештен шығып кетсе, онда өте жұқа ағын. 

Шығару кезінде шыныаяқты ағынның астына ауыстырып, металл 
сынағын алады. 

Ағынды тығыздау кезінде оны қождан және жабысқан металдан мұқият 
тазартуға ерекше назар аудару керек. Нашар тазартылған шұңқырда балқыту 
үрдісінде «өсік» пайда болады, бұл шұңқырды кесуді қиындатады, бұл 
балқытудың қалыпты жүрісінің бұзылуына әкеледі. 

Шұңқыр ағаш тірекпен немесе темір шыбықпен тазаланады; сіз 
шұңқырдың тесігін қосымша күйдіре алады, содан кейін оны ағаш конустық 
тығынмен немесе электрод массасынан жасалған конуспен балғамен соғуға 
болады. Олар конусты мүмкіндігінше соғуға тырысады, өйткені жақын 
орналасқан тығын пештің корпусының күйіп кетуіне әкелуі мүмкін. 
Қорытындылай келе, летка сазбен жабылған. 

Ферросилицийді шығару көп жағдайда жалпақ құймақалыпта-шойын 
құймақалыпта немесе табақ темірден дәнекерленген, ішіне шамот кірпішінің 
жұқа қабаты төселген және оның үстіне 50-60 мм құм қабаты төселген; кейде 
құймақалыпта ферросилиций електерімен жабылады. Металл ағынының 
құймақалыптың түбіне бірге құлауы шегендеудің сұйық қорытпамен 
шайылуын болдырмайтын көмір блогын бітейді. 
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Металл ыдысының сыйымдылығы өндірілген металдың мөлшеріне 
сәйкес таңдалады. Жеке зауыттарда отқа төзімді қалыптар көмір ыдысымен 
ауыстырылады; бұл жағдайда төсеу қажеттілігі жоғалады. 

Ферросилиций шығару үшін құймақалыпты таңдағанда, 
ферросилицийдің кремнийді ликвациялауға айтарлықтай бейімділігі бар 
екенін ескеру қажет. 75% ферросилицийдің қатып қалған блогының әртүрлі 
бөліктеріндегі кремний құрамының айырмашылығы кейде 20% жетеді. 
Сұйықтықты азайту үшін блок өте қалың емес және қорытпа тез қататын 
етіп, құйманың мөлшерін таңдау керек. 

Жеке зауыттарда шойын түбі мен қабырғалары бар құймақалыптар 
қолданылады. Бұл жағдайда шойын қабырғаларының жоғары жылу 
өткізгіштігінің арқасында қорытпа өте тез қатады. 

Дайын қорытпаны бөлшектеу оны салқындатқаннан және 
құймақалыптан шығарғаннан кейін жүргізіледі. Әдетте ферросилиций блогы 
оңай бөлінеді. Металлдың құймақалыптың қаптамасымен жанасу 
бөліктерінде оның беті құммен ластанған, сондықтан қорытпаның барлық 
бөліктері осы құмнан тазартылады. 

Құйманың таза бетін алу үшін құрамында кемінде 98,5% SiО2 бар ұсақ 
кварц құмы таңдалады. Құймадан тазартылған құм төсеу үшін қайта 
пайдаланылмауы керек. 

Қожды металдан бөлу әлдеқайда қиын. Пештен металмен бірге шыққан 
қож оған мықтап дәнекерленген және оны алып тастау қорытпаның үлкен 
шығындарымен байланысты. 
         Ферросиликоалюминий 
  Өндірісте ферросилицийді алмастырғыш ретінде қолданылатын «KSP 
Steel» ЖШС Павлодар филиалы өндіретін ФС55А10 және ФС65А10 маркалы 
ферросиликоалюминийдің тәжірибелік - өнеркәсіптік партиясы, сондай-ақ 
өндірілетін болаттардың механикалық қасиеттерін жақсартатын материал 
сыналды. 

Ферросиликоалюминий - Si, Al және Fe қорытпасы (жер қыртысындағы 
оттектен кейінгі ең көп таралған үш элемент), ол болатты балқыту кезінде 
бұрыннан дәстүрге айналған оттексіздендіргіштерді алмастыра алады-
алюминий мен ферросилиций. ФСА артықшылықтарының бірі-дәстүрлі 
оттексіздендіргіштерге қарағанда төмен құны, өйткені ФСА 
электротермиялық балқыту кезінде алюминийдің едәуір көп мөлшері Si және 
Fe-мен қатар қалпына келеді, бұл ретте алюминийді қалпына келтіруге 
арналған электр энергиясының шығындары электролизге қарағанда екі есе аз 
[44]. ФСА - ның оттексіздендіру қабілеті жеке оттексіздендіруге қарағанда 
жоғары-алюминий немесе ферросилиций. Болаттың кремний мен 
алюминиймен бөлек тотығуы кремний оксиді мен алюминий оксидінің - 
қатты силикат пен корундтың пайда болуына әкеледі, олар коагуляцияға 
қабілетсіз және қожға ену қиын. Бұл болаттың тігіс силикаттарымен және 
өткір бұрышты кристалды корундпен ластануына және механикалық 
қасиеттердің тиісті нашарлауына әкеледі. 
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Шихтаға қосымша кварцит және аз мөлшерде болат жоңқалары 
енгізіледі, сонымен қатар темір қорытпаға үздіксіз өздігінен жанатын 
электродтардың болат қаптамаларымен және шығатын тесікке қызмет 
көрсету кезінде құралмен қосылады. Зерттеулер көмір қалдықтары пештің 
үстіңгі горизонттарындағы температура әсеріне жақсы төтеп беретіндігін 
және көмірдің бастапқы бөлігі бастапқы пішінін сақтайтындығын анықтады. 
Үрдістің бір нұсқасы - болат жоңқаларының қатысуымен боксит 
агломератынан (немесе басқа алюмосиликат шикізатынан) кремний мен 
алюминий оксидтерін кокс көміртегімен азайту. Оның орнына 
ферросилицийді ішінара қолдануға болады (ФС25, ФС45 және т.б.). Боксит 
пен кварцитті күлі көп көмірлердің (күлдің 45 - 75% - ы 30 - 40% Al2O3 және 
кремнеземнің 45 - 55% - ы 15-20% - ы қатты көміртектен және Ұшпа 
көмірден 10-15% - дан) үйінді жыныстарымен алмастырып балқыту 
неғұрлым орынды, мысалы, Екібастұз кен орны. Содан кейін болат жоңқалар 
мен ферросилиций немесе тек жоңқалар зарядтың металл бөлігі ретінде 
енгізіледі. ФСА қорытпасын балқытудың силикотермиялық (мерзімді) 
процесі мүмкін, бірақ бұл жағдайда жоғары Al2O3 және жоғары балқу 
температурасы бар қож пайда болады. 

Fe-Si-Al (ФСА) қорытпасы ферроқорытпаларды (ферромолибден, 
феррованадий және т.б.) алудың силико алюминотермиялық үрдістерінде 
пайдаланылатын болаттың кешенді оттексіздендіргіші және 
тотықсыздандырғышы болып табылады. Бұл қорытпаны алу үшін 
қуаттылығы 16,5-33 MB·А болатын кендерді қалпына келтіретін пештерде 
үздіксіз балқыту үрдісі қолданылады. Шихта көмір байытудың күлі көп 
қалдықтарынан, мысалы, Екібастұз кен орнынан тұрады. Бұл қалдықтардың 
құрамында 49-74% күл, 12-18% ұшпа, 3-8% ылғал және 14-35% қатты 
көміртегі бар. 2.15-кестеде минералды бөлік компоненттерінің құрамы 
көрсетілген. 
 

2.15-кесте - Минералды бөлік компоненттерінің құрамы 
Минералды бөліктің 

компоненттері 
% 

ЅіО2 62—66 
А12О3 30—33 
СаО 0,5—1 
MgO 0,2—0,8 
FeO 2—4 

Р 0,05—0,14 
 
ФСА балқыту кезінде қорытпаның химиялық құрамын тыныш болатты 

жаппай сұрыптауды залалсыздандыру үшін қажет Al:Si қатынасына сүйене 
отырып таңдаған жөн. Қорытпаның құрамын таңдау критерийлерінің бірі-
тығыздығы жоғары және сақтау кезінде шашырауға төзімді қорытпаны алу 
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қажеттілігі. Қорытпадағы Si:Al қатынасы ең қолайлы болып табылады (4 - 6): 
(1,5 - 1) 8-15% А1 қорытпада. Бұл ретте кремний мен алюминийдің жиынтық 
құрамы ФС45, ФС65 және ФС75 маркаларының стандартты 
ферросилицийіндегі кремний мөлшеріне сәйкес келуі тиіс, ал фосфор <0,07% 
болуы тиіс. Бірқатар елдерде ферросиликоалюминий 40 - 45% Si және 18 - 
22% Al фералсит атауымен өндіріледі. Алсиминнің құрамы бар,%: 35 - 37 Si, 
48 - 50 Al, 13-17 Fe, 0,4 O2. Симанал қорытпасы шамамен 20% кремний, 
марганец және алюминийден тұрады [30]. 

Кең сұрыпты болатты оттексіздендіру кезінде ферросиликоалюминийді 
қолдану Болаттың сапасын жақсартуға және алюминийдің сіңуін арттыруға 
(30-60% - ға) әкелді. 

Ферросиликоалюминий тұрақты емес пішіндегі кесектер түрінде 
шығарылады. Химиялық құрамына байланысты ферросиликоалюминийдің 
мынадай маркалары белгіленеді: ФС55А10, ФС 55А15, ФС55А20, ФС45А10, 
ФС45А15, ФС45А20. 

Тәжірибе жүргізу барысында жүз қырық екі балқыту балқытылды және 
өңделді (70г болат маркасы, 35 ГС, шарлы болат) және 4,64 тонна 
ферросиликоалюминий материалы (ФС55А10 маркасы - 2,43 тонна, 
ФС65А10 маркасы - 2,21 тонна) жұмсалды. Жарамды өнім 3627 тоннаны 
құрады. 2.16-кестеде ферросиликоалюминийдің химиялық құрамы 
көрсетілген. 

 
2.16 - кесте-Ферросиликоалюминийдің химиялық құрамы 
Маркасы Массалық 

үлесі, % 
Кремний Алюм

иний 
ФС55А10 53,5 - 57,5 7,5 - 

12,5 
ФС55А15 53,5 - 57,5 12,5 - 

17,5 
ФС55А20 53,5 - 57,5 17,5 - 

22,5 
ФС45А10 42,5 - 47,5 7,5 - 

12,5 
ФС55А15 42,5 - 47,5 12,5 - 

17,5 
ФС45А20 42,5 - 47,5 17,5 - 

22,5 
    
   Ферросиликоалюминийді пайдалана отырып, балқытпаларды пештен тыс 
өңдеудің соңғы кезеңінде іріктелген қож сынамаларынан химиялық 
құрамы 2.17-кестеде келтірілген 
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2.17-кесте - Ферросиликоалюминийді пайдалана отырып, пештен тыс 
балқытпаларды өңдеудің соңғы кезеңінде іріктелген қож сынамаларынан 
химиялық құрамы 

 
Балқыту Feоб SiO2 Al2O3 CaO MgO MnO S Негізділік ∑ 

Орта мәні 
эксперименттік 
балқыту 

1,1 26,3 1,05 48,8 9,7 6,1 0,8 1,9 94,0 

Орта
 салы
стырмалы 
балқытудың мәні
 
 желт
оқсан- 
қаңтар 2014ж. 

0,9 28,1 0,7 54,1 6,9 2,7 0,7 1,9 94,3 

Айырмашылық 0,3 -1,7 0,3 -5,7 2,8 3,7 0,2 -0,1 -0,3 

 
Кәсіпорындарда қолданылатын ФС55А10 маркалы 

ферросиликоалюминийдің және ФС65А10 маркалы 
ферросиликоалюминийдің химиялық құрамы 2.18-кестеде келтірілген. 
 

2.18-кесте - ФС55А10 маркалы және ФС65А10 маркалы 
ферросиликоалюминийдің химиялық құрамы 

ФСА маркасы Si,% Al,% P,% S,% 
ФС55А10 41,9 10,1 0,025 0.003 

44,6 10,09 0,042 0,07 
53,5-57,5 7,5-12,5 0,7 артық емес 0,2 артық емес 

ФС65А10 67,5 12,2 0,042 0,005 
 

Материал отырды шығару кезінде металл жылу агрегаттарын доғалы 
болат балқыту пеші №2 (ДББП№2) және доғалы болат балқыту пеші №3 
(ДББП№3) болат құю шөміштерінің саны 20-50 кг балқытуға, сондай-ақ 
агрегат шөміш-пеш (АКП) құрамында қож қоспалар саны 40 кг (екі балқыту). 

Тәжірибе жүргізу барысында отырғызылатын материалдың оңтайлы 
мөлшері анықталды: шарлы болат пен 70г болат үшін - балқытуға 40 кг 
артық емес (1,6 кг/тн жарамды); 35 ГС болат үшін - балқытуға 20-30 кг (1 
кг/тн жарамды). 

Ферросиликоалюминийдің дозасын арттыру кезінде, сондай-ақ оны 
АКП-ға қож қоспасының құрамында қосу кезінде құю жылдамдығының 
ДМЛЗ-ға төмендеуі (0,6 м/мин дейін) байқалды. «Ашық ағынмен» құю 
жағдайында ферросиликоалюминийді артық мөлшерде отырғызу аралық 
шөміш шыны мөлшерлегіш каналының алюминий оксидтерімен толып 
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кетуіне, демек, металл құюдың сериялық жоғалуының (өндірістің төмендеуі) 
жоғалуына әкеледі. Тәжірибелік балқымалардағы ферросиликоалюминийдің 
орташа шығыны 2.19-кестеде келтірілген. 

 
2.19-кесте – Тәжірибелік балқытудағы ферросиликоалюминийдің 

орташа шығыны 
Болаттың 
шығарылатын 
бренді 

Шығыс 
FeSiAl, 
кг / тн 

FeSi 
шығыны, 
кг / тн 

Жалпы 
шығын, 
кг / тн 

Нақты шығын 
FeSi, кг / тн 

Айырмашылық, 
кг/тн 

70Г 1,6 1,3 2,9 3,2 -0,3 
35ГС 1,2 8,3 9,5 9,8 -0,4 
Шарлы 
Болат Сг 

1,6 1,4 3,0 3,3 -0,3 

 
Ферросиликоалюминиймен болатты құю кезінде аралық шөміштердің 

стақан-мөлшерлегіштерінде «тұнбалардың» жоғары түзілуі байқалды. 
Ферросиликоалюминийдің химиялық құрамы 2.20-кестеде көрсетілген 
талаптарға сәйкес келуі тиіс 

 
2.20 - кесте-Ферросиликоалюминийдің химиялық құрамы 

Маркасы Массалық үлесі,% 
Кремний Алюминий 

ФС55А10 53,5-57,5 7,5-12,5 
ФС55А15 53,5-57,5 12,5-17,5 
ФС55А20 53,5-57,5 17,5-22,5 
ФС45А10 42,5-47,5 7,5-12,5 
ФС55А15 42,5-47,5 12,5-17,5 
ФС45А20 42,5-47,5 17,5-22,5 

 
Барлық маркадағы ферросиликоалюминийдегі күкірттің мөлшері 

0,02 - ден, фосфор 0,07-ден аспауы тиіс (массалық үлесі, %). 
 Қолданылатын» әмбебап «оттексіздендіргіштер 
(алюминий+кремний)» сұйық металда оңай біріктірілетін және нәтижесінде 
болаттың тазалығын қамтамасыз ететін үлкен қож бөлшектерін құрайтын 
глиноземмен кремнийдің күрделі қосылыстарының есебінен. 

Көлденең темплеттің макроқұрылымын талдау хабарламаларына 
сәйкес он балқымадағы нүктелі әртектілік бойынша орташа балл 1,55 бірлікті 
құрады, 2013 жылғы желтоқсанмен салыстырғанда орташа балл - 2 бірлік, 
осылайша 22,5% - ға төмендеді.  

Болатты пештен тыс өңдеу үрдістері 
Болатты пештен тыс өңдеу үрдістерінің ерекшеліктері. 
 Бастапқыда болатты қажетті химиялық құрамға (легирлеу, 

отексіздендіру, тазарту, модификациялау операциялары) және температураға 
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жеткізудің барлық процестері тікелей болат балқыту қондырғысында 
жүргізілді. Бұл балқыту уақытының ұлғаюына (сәйкесінше қондырғының 
өнімділігінің төмендеуіне) және легірлеуші элементтердің үлкен иілуіне 
(олар өте қымбат болуы мүмкін) әкелді. Бірте-бірте жоғарыда аталған 
операциялар болат құю шелегіне және арнайы агрегаттарға ауыстырылды 
[45]. 

 
а-шихтаны тиеу; б-қыздыру; в-шихтаны пешке түсіру;  

г - қыздырылған шихтады түсірудің аяқталуы және жаңа порцияны 
жүктеу 

2.28 сурет - ЕРС қондырғысының жұмыс сызбасы 
 
Бұл үрдістер болатты немесе шөмішті металлургиялық пештен тыс 

өңдеу деп аталады (2.28-суретті қараңыз). 
Болатты пештен тыс өңдеу ХХ ғасырдың 60-жылдарынан бастап, 

негізінен доғалы болат балқыту пештері мен конвертерлердің өнімділігін 
арттыру үшін белсенді қолданыла бастады, бұл тазарту үрдістерінің бір 
бөлігін осы қондырғылардан шөмішке шығаруға мүмкіндік берді. 

Алайда, пештен тыс өңдеудің заманауи үрдістерін енгізудің басталуы 
Болаттың сапасын (механикалық қасиеттері, коррозияға төзімділігі, электрлік 
көрсеткіштері және т.б.) айтарлықтай жақсартып қана қоймай, сонымен қатар 
түбегейлі жаңа қасиеттері бар болат алуға мүмкіндік беретінін көрсетті. 

Кез-келген жолмен балқытылған болатты пештен тыс өңдеуге болады. 
Осылайша, болатты пештен тыс өңдеу мүмкіндік береді: 

- пештен тыс өңдеу агрегатына оттексіздендіру, тазарту және қоспалау 
операцияларын шығару есебінен негізгі болат балқыту агрегатының 
өнімділігін арттыру; 

- зиянды газ қоспаларын және металл емес қосындыларды жою арқылы 
металдың сапасын арттыру; 

- оттексіздендіру және күкіртсіздендіру үрдістерінің тиімділігін 
арттыру; 

- металдың химиялық құрамын дәлірек сақтауды қамтамасыз ету; 
- түбегейлі жаңа қасиеттері бар металл алу; 
- құю алдында металдың қажетті температурасын қамтамасыз ету; 
- қымбат легирленген элементтердің күйіп кетуін азайту. Осы 

нәтижелерді алуды қамтамасыз ететін металлургиялық үрдістер бірқатар 
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ерекшеліктерге байланысты болат балқытатын пештерге қарағанда пештен 
тыс өңдеу кезінде тиімдірек болады [45]: 

- осы үрдісті дамыту үшін неғұрлым қолайлы термодинамикалық 
жағдайлар жасау, атап айтқанда терең күкіртсізденуді қамтамасыз ететін 
қожды дәлдеу; 

- металды жанасу беті дамыған порцияларға (тамшыларға) ұсақтау 
салдарынан газ фазасымен немесе қожбен өзара әрекеттесу жылдамдығының 
артуы; 

- порцияға (тамшыға) ұсақтау салдарынан металдағы масса алмасу 
қарқындылығының жоғарылауы және, демек, ондағы еріген элементтердің 
концентрация градиентінің жоғарылауы.  

Болатты пештен тыс өңдеу әдістерін шартты түрде қарапайым (бір 
әдіспен өңдеу) және аралас (металды бір уақытта бірнеше тәсілмен өңдеу) 
деп бөлуге болады. Қарапайым әдістерге мыналар жатады: 

1) металды вакууммен өңдеу;  
2) инертті газбен үрлеу; 
3) металды синтетикалық қожбен, сұйық және қатты қожды 

қоспалармен өңдеу; 
4) реагенттерді металға терең енгізу. 
Металды өңдеудің қарапайым әдістерінің негізгі кемшіліктері: 

шөміште өңдеу кезінде металл температурасының төмендеуін өтеу үшін 
балқыту қондырғысындағы сұйық металды қызып кету қажеттілігі және 
металға шектеулі әсер ету. 

Металл сапасына әсер етудің ең жақсы нәтижелеріне біріктірілген 
немесе күрделі әдістерді қолдану арқылы қол жеткізіледі, бір немесе бірнеше 
дәйекті қондырғыларда бірқатар операциялар жүзеге асырылады. Қажетті 
жабдықты таңдау металды өңдеудің белгілі бір технологиясымен 
анықталады. 

Металды аралас әдістермен пештен тыс өңдеу жүргізілуі мүмкін: 
- кәдімгі болат құю шөмішінде; 
- төменнен түбіне орнатылған құрылғылар арқылы газды немесе газ 

ұнтақты ағынды үрлеу үшін жабдықталған болат құю шөмішінде; 
- қондырғыда шөміш-пеш қақпағы (күмбез), ол арқылы түсіріледі 

электродтар, қыздыратын металл үрдісінде оны өңдеу; 
- металды оттегімен, аргонмен үрлейтін конвертер түріндегі агрегатта; 
- балқыманы вакуумдауға арналған жабдықпен жабдықталған 

конвертер түріндегі агрегатта және т. б. 
Болатты пештен тыс өңдеудің әртүрлі әдістерін бөлек қарастырамыз.  
Шөміштегі болатты инертті газбен үрлеу 
Металды инертті газбен үрлеу болат құю шөмішінде жеке жүзеге 

асырылады немесе басқа процестермен қатар жүретін операция ретінде 
қолданылады. Инертті газ ретінде негізінен аргон, аз азот қолданылады. 
Үрлеу кезінде мыңдаған инертті газ көпіршіктері металдың массасына енеді, 
олардың әрқайсысы вакуумдық камера болып табылады, өйткені мұндай 
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көпіршіктегі сутегі мен азоттың парциалды қысымы нөлге тең. Мұндай 
көпіршіктердің ішіне зиянды газ қоспалары кіреді, ал металл емес қоспалар 
олардың бетіне жабысады, олар металл бетіне шығарылады. Сондай-ақ 
инертті газбен үрлеу кезінде металдың қарқынды араласуы және оның 
құрамының орташалануы орын алады. Егер металдағы көміртегі мөлшерін 
азайту қажет болса, онда инертті газға оттегі қосуға болады. 

Инертті газбен үрлеу металл температурасының төмендеуімен бірге 
жүреді (газ қызады және жылуды қарқынды түрде алады), сондықтан инертті 
газбен үрлеу көбінесе шөміштегі металл температурасын реттеу үшін 
қолданылады [45]. 

Металды үрлеу инертті газды шөміштің төменгі бөлігіне әртүрлі 
тәсілдермен енгізу арқылы жүзеге асырылады (сурет. 2.28). 

Инертті газдың шығыны өңдеудің қажетті дәрежесіне байланысты 
0,5...2,5 м3 / т шегінде ұсталады. Үрлеуді инертті газбен сирету жағдайында 
ұстаумен (вакуумдаумен) біріктіру инертті газ шығынын азайтуға 
мүмкіндік береді. Инертті газбен үрлеу кезінде синтетикалық қожды қолдану 
металлдан зиянды қоспалар мен металл емес қосындыларды тиімді жоюға 
ықпал етеді. 

Синтетикалық қождармен өңдеу 
Күкірт, фосфор және оттегі қожына ауысуды күшейту және 

толықтығын арттыру үшін металды сұйық синтетикалық қожмен араластыру 
қолданылады (сурет. 2.29). 

Металдағы күкірт мөлшерін азайту және оны залалсыздандыру үшін 
әк-глиноземді қож, дефосфор үшін қолданылады 

- әк-темірлі, ал оттегі мен оксид қосындыларын азайту үшін - қышқыл. 
 

 
 

а – батырылатын фурма арқылы; б-кеуекті блок арқылы; в-түбіндегі кеуекті тігістер 
арқылы; г-щибер жапқышы арқылы; д-шөміштің бүйір қабырғасы арқылы; е-SAB тәсілі 

 
2.29-сурет Шөміштегі металды үрлеу әдістері 

 
Өңдеу металлды болат балқыту қондырғысынан шығару кезінде, 

сонымен бірге сұйық болат ағынына сұйық қож ағынын беру кезінде 
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шөміште жүзеге асырылады. Синтетикалық қож алдын-ала балқытылып, 
электр доғалы пеште ~1600°C температураға дейін қызады және металды 
өңдеуден бұрын қож шелегіне шығарылады. Синтетикалық қождың шығыны 
металл массасының 6% аспайды. Қождың бұл мөлшері оның құрамы мен 
қасиеттерін тұрақтандыруға және оларды балқытудан балқытуға дейін 
тұрақты ұстауға мүмкіндік береді. Болатты синтетикалық қожмен өңдеу 
ұзақтығы агрегаттан шөмішке металл шығару ұзақтығымен ғана шектеледі. 

Синтетикалық қожды өңдеуді инертті газбен немесе вакууммен 
біріктіруге болады. 

 
1-синтетикалық қожды балқытуға арналған доғалы электр пеші; 2-болат құю шөмішіне 

синтетикалық қожды құю; 3-болат шығару 
 

2.30-сурет - Болатты сұйық синтетикалық қождармен өңдеудің 
технологиялық сұлбасы 

 
«Пеш-шөміш» агрегаты 
Пештен тыс болатты өңдеудің ең тиімді әдісі - жылу шығынын үздіксіз 

өтеуді қамтамасыз ететін қуатты жоғары температуралы жергілікті қыздыру 
көзін қолдана отырып, болат құю шелегіндегі балқыманы кешенді өңдеу. 
Агрегаттар қамтамасыз ететін қыздыру және араластыру, болат шөмішке, 
оның тазарту және түзету химиялық құрамы, атауын алды «пеш-шөміш» 
(ағылшын ladle-furnace (LD). 

Пеш-шөміш - үш электрод орнатылған тесіктері бар шөміш қақпағынан 
тұратын қондырғы. Қақпақтың астына болат құю пешінен шығарылғаннан 
кейін металл бар болат құю шөміші қойылады. Сонымен қатар, «пеш-
шөміш» қондырғысының құрамына, әдетте, металды инертті газбен 
араластыруға арналған құралдар, ферроқорытпаларды беру жүйесі және 
шөміште болатты тазартуға арналған материалдар кіреді. 

Қазіргі уақытта әртүрлі заттарды (көміртегі, дезоксидтендіргіштер, 
модификаторлар) үздіксіз енгізу болат қабығы әдетте оралған, көлденең 
қимасы немесе тіктөртбұрышы бар ұнтақты сымды қолдану арқылы жүзеге 
асырылады. Мұндай ұзын сым металл немесе ағаш жақтаудағы катушкаларда 
келеді. 

Балқымаға ұнтақ сымды енгізу бағыттаушы құбыр бойынша беруші 
және тарқатушы құрылғылардан тұратын арнайы трайб аппаратының 
көмегімен жүзеге асырылады [45]. SMS Mevac компаниясы шығарған «пеш-
шөмішті» орнату сұлбасы суретте көрсетілген. 2.30. 
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Пештегі болатты өңдеу кезінде энергияны үнемдейтін әдістердің бірі-
қуыс электродтар арқылы аргонды беру. Бұл технология электр энергиясын 
тұтынуды және электродтардың күйіп қалуын азайтуға мүмкіндік береді. 

Болатты вакууммен өңдеу 
Металды вакуумдау негізінен болат құю шелегінде жүзеге асырылады. 

Бұл жағдайда ең жақсы нәтижелер қышқылданбаған металды вакуумдау 
арқылы алынады. Құру есебінен сирету бетінен металдың қарқынды өтеді 
бөлу көпіршіктері, ерітілген онда газдар - сутегі, азот және көміртектің 
монооксидының арада. Сондай-ақ, металл емес қосындылар осы 
көпіршіктердің бетіне жабысады, олар бетіне шығарылып, қожға айналады. 
Сонымен қатар, металда ерітілген оттегі көміртекпен әрекеттеседі, 
сондықтан бұл процесс көміртекті коррозияға төзімді болаттарды алу үшін 
де қолданылады. Кейін қарқынды дегазациялау металл үстінен бірі 
орналастырылған вакуумдық камерада бункерлерге оттексіздендіргіштерді 
және легірлеуші қоспаларды енгізеді [45]. 

Үрдістің екі түрі бар: 
- VD (Vacuum Degassing) - металды вакуумды газсыздандыру;  
- VOD (Vacuum Oxygen Decarburization) - вакуумды-оттегі 

декарбуризациясы, онда металлдан көміртекті алу үшін оттегі үрлеу де 
қолданылады. 

 

 
 

1 - шөміш; 2-қақпақ - жинақтау; 3-трайб - сым беруге арналған аппарат; 4 - электродтар; 5-
аргон ағысында силикокальций ұнтағын үрлеуге арналған фурма; 6-сусымалы 

ферроқорытпалар мен флюстерді беруге арналған құрылғы; 7-аргон беруге арналған 
кеуекті тығын 

2.31 сурет - «Пеш-шөміш» орнату сұлбасы 
 
Алайда, соңғы уақытта екі сортты біріктіретін біріктірілген 

қондырғылар кеңінен таралуда. 
Қазіргі уақытта шөміштегі металды вакууммен өңдеудің ең көп 

таралған әдістері: 



207

  
 

1) вакуум камерасына металл шөміш салу, металды инертті газбен 
араластыру және шанақтан оттексіздендіргіштерді енгізу, бұл әдіс көбінесе 
«Шөміш вакуумдау» деп аталады (сурет. 2.32, а), сондай-ақ металдың 
декарбуризациясы жүреді (сурет. 2.32, б); 

2) шөміштен шөмішке немесе шөміштен құйма қалыпқа құю кезінде 
вакуумдау. Металлдың «ағыны» вакууммен өңделгендіктен, бұл әдіс кейде 
«реактивті вакуумдау» немесе «реактивті вакуумдау» деп аталады (сурет. 
2.32, в); 

3) Металл вакуумның әсерінен зиянды қоспаларды алып тастайтын 
арнайы камераға сорылған кезде циркуляциялық вакуумдау (сурет. 2.32, г); 

4) бөлек вакуумдау, онда металл бөлек бөліктерде вакуумдау 
камерасына сорылады (сурет.2.32, д). 

Импульсті-динамикалық құрылғы 
Жақында ұсынылған әдістердің бірі-импульсті динамикалық 

құрылғыны (IDE) қолдана отырып, шөміштегі болатты пештен тыс өңдеу 
әдісі. Бұл құрылғы қарапайымдылығына байланысты шөміш пешін 
орнатудан әлдеқайда арзан және оның негізгі функцияларын орындай алады. 

Импульсті-динамикалық құрылғы (сурет.2.33), бұл шөміштегі болатты 
өңдеуге қажетті материалдармен толтырылған кассета (картридж). 
Материалдар кассетада секторларда қажетті тәртіппен орналастырылады 
және сегменттердің балқытылған бөлімдерімен бөлінеді. 

Импульсті-динамикалық құрылғының көмегімен оттексіздендіру, 
легирлеу, тазарту, модификациялау, газсыздандыру, қожды жою, химиялық 
құрамы мен температурасын орташалау операцияларын орындауға болады. 
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а) камералық вакуумдау; б) болатты көміртексіздендіру; в) ағынды 
вакуумдау; г) циркуляциялық вакуумдау; д) порциялық вакуумдау 

 
2.32 сурет - Болатты вакуумдау сұлбалары 

 
Шөміштегі металды араластыру ағынды-құйынды 

араластырғыштардың көмегімен алынған ағындардың реактивті энергиясын 
пайдалану арқылы жүзеге асырылады (сурет. 2.34) белсенді компонентті 
буландыру (Mg немесе Ca) және қоспаларды тотығудың экзотермиялық 
реакциялары негізінде жұмыс істейді, бұл болатты тазарту кезінде тиімді 
араластыруға мүмкіндік береді. Осы құрылғының көмегімен өңдеу уақыты 
10 минуттан аспайды. 
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1-болат шыбық; 2-ыстыққа төзімді жең; 3-көлденең қабырғалар; 4-

құрама жиек; 5-реагенттерден жасалған сақиналы элементтер; 6-бөлімдер; 7-
магний қабаты; 8-бағыттаушы элементтер; 9-жылу экраны; 10-алюминий 
пластиналар; 11-тірек; 12, 13 - қорғаныш қаптамасы; 14-болат құю шөміші; 
15-балқыту 

 
2.33 сурет - Импульсті-динамикалық құрылғы сұлбасы 

 
 

 
 

2.34 сурет - ӨИҚ кассетасындағы элементтердің орналасуы 
 
Құрылғы көтергіш механизм мен экран модулінің көмегімен металл 

шөмішке енгізіледі. Өңдеу кезінде металды шөмішке қосымша араластыру 
мақсатында ӨИҚ кезекпен көтеру және түсіру жүргізіледі [45]. 
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2.2.3 Қара металдарды балқыту үрдісінің негізінде жатқан физика-
химиялық үрдістер 

Агломератты жентектеу кезіндегі физика-химиялық үрдістер.  
Агломератты күйдіру үрдісінің мәнін зертханалық ыдыстың қимасы 

ретінде қарастыру ыңғайлы (2.35-сурет).  
 

 
 
1 – төсеніш; 2 – тор; 3 – батпақтану аймағы; 4 – шихтаны жылыту 

аймағы; 5 – жану және күйдіру аймағы; 6-агломератты ауаны жылыту және 
салқындату аймағы.  

2.35-сурет-зертханалық агломерациялық тостағанның қимасы 
 
Біріктіру үрдісі келесідей жүреді: жұқа төсеніш қабаты (агломерат 10-

20 мм) торлы торға жүктеледі, содан кейін шихта 200-350 мм биіктіктегі 
қабатпен толтырылады, 8000-10000н/м2 разрядты тудыратын эксгаустер 
қосылады. Тостағанның жоғарыдан ағып кетуіне байланысты атмосферадан 
ауа үнемі шихта қабаты арқылы сорылады. Егер газ оттығы қазір 
тостағанның үстіне қысқа уақытқа қойылса, онда шихтадағы отын 
бөлшектері жанады, ал биіктігі 15-30 ММ қабат жанып, жоғарыдан төменге 
қарай жылжиды. Үрдіс 8 жану аймағы төсенішке жеткенде аяқталады. 2.34-
суретте жану аймағы шихта қабатының ортасында болатын сәт көрсетілген. 
Шихтаның қабаттарын белгілі бір үрдістермен сипатталатын бірнеше 
аймаққа бөлуге болады. Қазірдің өзінде тегістелген агломератты білдіретін 6 
жоғарғы аймағында үздіксіз жоғарыдан төменге қарай сорылатын ауа 
жылытылады, ол қыздырылған кезде агломератты салқындатады. 6-аймақтың 
астында 5 жану және күйдіру аймағы бар, онда 1300-16000С температураға 
жетеді, ал кен мен ағын ішінара ериді, бұл агломераттың пайда болуына және 
пайда болуына әкеледі. Агломерация аймағынан шыққан газдар шикі 
шихтаға түсіп, оны қыздырады, яғни газ бен шихтаның арасында жылу 
алмасу үрдісі жүреді, сондықтан 4-аймақ шихтаны қыздыру аймағы деп 
аталады. Шихтаны қыздырған кезде ылғал буланып, су буы газдармен бірге 
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төменгі қабаттарға ауысады. Бұл қабаттардағы температура төмен 
болғандықтан, мұнда жұптар конденсацияланады және шихта шамадан тыс 
ылғалданады, сондықтан 3-аймақ батпақты шамадан тыс ылғалды аймақ деп 
аталады. 3-аймақтан булар мен газдар 60-7000С температурамен шығарылады 
[46].  

Агломерация кезінде өтетін физикалық-химиялық үрдістер: 
1.Күйген қабаттағы көміртектің жануы;  
2.Карбонаттардың ыдырауы және ұшпа заттарды жою;  
3.Темір оксидтерінің диссоциациясы және азаюы;  
4.Зиянды қоспалардың газбен және шихтамен өзара әрекеттесуі;  
5.Агломерат құрылымын қалыптастыру. Көміртектің болуы 

агломерациялық шихтада кокстың болуына байланысты. Көміртектің жануы 
реакциялар арқылы өтеді: 

 С + О2 → СО2 + 400,43 МДж                                     (2.14)  
 

С + 1/2О2 → СО + 117,85 МДж                                 (2.15)  
 

Шихта қабатындағы отынның жану үрдісі темір оксидтерінің тотығу 
және тотықсыздану реакцияларымен, карбонаттардың ыдырауымен, сұйық 
фазаның пайда болуымен бірге жүреді, сондықтан оттықтағы отынның 
әдеттегі жану үрдісінен айтарлықтай ерекшеленеді. Егер кәдімгі оттықта 
көміртек толығымен СО2-ге дейін жанса, онда агломерация кезінде жану 
өнімдерінде 3-5% СО, сондай-ақ N2, H2 және O2 болады. Шихтадағы 
карбонаттар (CaCO3, MgCO3, FeCO3 және MnCO3) қыздырылған кезде сұлба 
бойынша ыдырайды:  

 
MnCO3 → МеО + СО2-Q                                  (2.16) 

  
Гематит кендерін синтездеу кезінде жану аймағындағы темір оксиді 

термиялық диссоциация нәтижесінде магниттік оксидке айналуы мүмкін, бұл 
тек t >14500С кезінде мүмкін болады  

 6 Fe2O3 → 4Fe3O4 + O2                                    (2.17)  
Негізінен агломерациялық үрдіс жағдайында темірді қалпына келтіру 

реакциялар бойынша көміртек тотығы есебінен жүзеге асырылады:  
 

Fe2O3 + СО → 2 Fe3O4 + СО2 + 37,137МДж            (2.18)  
 

Fe3O4 + СО → 3feo + СО2 -20,892 МДж    (2.19)  
 

FeO + СО → Fe + СО2 + 13,607 МДж    (2.20)  
 
Fe3O4 агломератын салқындату кезінде, сорылатын ауаның оттегі 

әсерінен Fe2O3 дейін ішінара тотығады:  
4 Fe3O4 + О2 → 6 Fe2O3                                     (2.21) 
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Сондықтан агломерат бөліктерінің бетінде қайталама гематит пайда 
болады. Жентектеу барысында шихтадан  күкірт толығымен дерлік (25-90% - 
ға) шығарылып, реакциялар бойынша газ тәріздес фазаға өтеді:  

         
4FeS2 + 11O2 → 2 Fe2O3 + 8SO2                         (2.22)          

 
3 FeS + 5O2 → Fe3O4 + 3 SO2                             (2.23) 

 
4 SO2 +2O2 → 4 SO3                                          (2.24) 

 
Шихтаны күкіртсіздендіру шихта мен отынды қыздыру аймақтарында 

өтеді. Сульфатты күкірт бар кендерді синтездеу кезінде оны сәтті жою үшін 
отынның жоғары шығыны және шихтаның жақсы газ өткізгіштігі қажет. 
Агломерация кезінде фосфор алынбайды. Мышьяк 10-20% жойылады. 
Мырышты хлорлаушы заттар қосылған төмендететін ортада айтарлықтай 
мөлшерде кетіруге болады. Агломерат құрылымын қалыптастыру үрдісі 
оның беріктігі мен қалпына келуін анықтайды. Бұл үрдіс қатты фазаларда 
орналасқан СаО, SiO2, Fe2O3 және т.б. оксидтерінің өзара әрекеттесуі кезінде 
зарядты қыздыру аймағында басталады. Сұйық фазаның қалыптасуында 
неофлюсті агломератты синтездеу кезінде темір оксидтерінің кен 
кремнийімен әрекеттесуі үлкен рөл атқарады. Бұл жағдайда осы оксидтердің 
тез балқитын қосылысы пайда болады – FeO* SiO2-фаялит. Офлюстелген 
агломератты синтездеу кезінде сұйық фазаның қалыптасуында СаО кальций 
оксидтері маңызды рөл атқарады, СаО*3 FeO* 2SiO2 қосылысы пайда болады 
– кальций оливині, ол t = 11300C температурада ериді. Сұйық фаза шихтаның 
қатты бөлшектерін сіңдіреді және агломераттың неғұрлым тығыз және берік 
құрылымын құруға ықпал етеді. Агломерат құрылымын қалыптастырудың 
соңғы кезеңі – салқындату өте маңызды. Сұйық фаза салқындаған кезде әр 
түрлі минералдардың кристалдану үрдісінде шыны тәрізді заттар пайда 
болады, олар сынғыштықты арттырады және агломераттың беріктігін 
төмендетеді. Шыны тәрізді заттардың мөлшері балқыманың салқындату 
жылдамдығымен анықталады. Агломерат неғұрлым баяу салқындаса, 
соғұрлым аз мөлшерде шыны тәрізді заттар пайда болады және агломерат 
соғұрлым күшті болады [46]. 

 
Шойын өндірісіндегі физика-химиялық үрдістер 
Кокстың жану үрдістері.  
Домна пешіндегі негізгі үрдістер – тотықтарды азайту және шойын мен 

қожды балқыту 1500-18500С жеткілікті жоғары температурада ғана жүзеге 
асырылуы мүмкін. Мұндай температураға отын жағу арқылы қол 
жеткізіледі. Домна пешінің негізгі отыны - кокс. Алайда, кокстың мәні 
мұнымен шектелмейді - кокстың көміртегі мен сутегі тотықсыздандырғыш 
болып табылады, ал кокстың өзі пештегі шихта бағанының қопсытқышы 
болып табылады, бұл оның жоғары газ өткізгіштігін қамтамасыз етеді. 
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Кокстың жануы фурмалардың жанында оттегінің, үрленетін ауаның, 1000-
12000С температураға дейін қызады. Тікелей фурмаларда тотығу 
атмосферасы пайда болады, өйткені мұнда кокс көміртегі негізінен реакция 
арқылы жанады:  

С + О2 = СО2 + 395 кдж    (2.25) 
  

Қарай жылжыту газдар осіне және азайту олардың құрамындағы оттегі 
және көмірқышқыл газ жүргізуден бастап қыздырылған кокс кесектері 
бойынша реакция ағып өтетін  жылу жұтылады, бұл ретте қалпына келтіру 
газы ЖО:  

С + СО2 = 2СО-172кдж.                                   (2.26) 
 
    Ауа үрлеуі кезінде кен орнында мынадай құрамдағы қалпына келтіру 
газы түзіледі: 34% СО, 65,3% N2 және 1% Н2-ден кем. Газ пештің осіне және 
жоғары қарай таралады, шихта материалдарымен тотықсыздандырғыш және 
үрдіс салқындатқышы ретінде өзара әрекеттеседі. Қалпына келтіру оксиді. 
Негізгі заңдылықтарға сәйкес темір оксидтерінің тотықсыздану үрдісі, Fe2O3 
жоғары оксиді аралық оксидтер арқылы темірге айналады: Fe2O3→ Fe3O4→ 
FeO→Fe. 5700С жоғары температурада темір тотығын темірге дейін 
қалпына келтіру мынадай реакциялар бойынша үш сатымен жүзеге 
асырылады:  

3 Fe2O3 + СО = 2 Fe3O4 + СО2 + 63,2кДж                      (2.27) 
 

Fe3O4 + CO = 3 FeO + CO2-23,5 кДж    (2.28) 
 

FeO + СО = Fe + СО2 + 13,2 кДж     (2.30) 
 

T=5700С төмен болған кезде темір оксидінің (вюстит) 
термодинамикалық тұрақсыздығы екі сатылы қалпына келтіру сұлбасын 
анықтайды.  
Fe2O3→ Fe3O4→Fe реакция арқылы магнитті оттекті қалпына келтірумен 
жүреді. 

1/4 Fe3O4 + СО = 3/4 Fe + СО2 - 5,71 кДж   (2.31) 
 
Домнадағы тотықтардың азаюы қатты көміртектің әсерінен де мүмкін. 

Мұндай қалпына келтіру тікелей деп аталады. Көміртегі тотығымен және 
көміртектің диоксидімен әрекеттесуінің жалпы үрдісі ретінде келесі 
реакциялар арқылы қарастырылады:  
 

FeO + СО = Fe + СО2 + 13,2 кДж     (2.32) 
 

С + СО2 = 2 СО-172кДж     (2.33) 
 

FeO + С = Fe + СО-158,8 кДж     (2.34) 
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Жоғары температурада  қалпына келтіру жылдамдығы жанама қалпына 
келтіру реакцияларындағы СО ағымының жылдамдығынан жоғары, 
сондықтан температураның 9000 С және одан жоғары көтерілуімен тікелей 
қалпына келтіру дамиды. Өңделген шойынды балқыту кезінде шамамен 40-
60%, ал ферромарганец өндірісінде темірдің 80% - ы тікелей қалпына 
келтіріледі. Кремнийді қалпына келтіру және кремнийлі шойындарды 
балқыту. Кремний кендерде негізінен кремний түрінде, ал агломератта 
силикаттар түрінде болады. Кремнийдің оттегіге жақындығы өте үлкен, 
сондықтан оны пеште келесі реакция арқылы тікелей қалпына келтіруге 
болады:  
 

SiO2 + C → SiO +CO                                     (2.35) 
 

SiO + C →Si +CO                                          (2.36) 
 

                                       SiO2 + C →Si + 2СО-635096j  (2.37) 
 

Тәжірибелі деректер бұл реакцияның жүруі үшін жоғары температура 
қажет екенін көрсетті – шамамен 15000С. Сонымен қатар, домна пешінде 
кремний төмен температурада қалпына келтірілетіні анықталды, бұл 
темірдің болуымен және FeSi, Fe3Si, FeSi2 силицидтерінің пайда болуымен 
байланысты. Шартты түрде кремнийдің қалпына келу реакциясын осы 
пішінде ұсынуға болады:  
 

SiO2 + 2C + Fe = FeSi + 2CO -554709                 (2.38) 
 

Мұндай реакция t = 1050-11500С  кезінде жүреді. Жоғары 
температурада кремний реакция арқылы сұйық қождан темір карбидінің 
көміртегімен де азаяды:  
 

2 Fe3C + SiO2 = FeSi + 5Fe + 2CO                          (2.39) 
 

Әр түрлі шойын үшін кремний құрамына қойылатын талаптар бірдей 
емес. Өңделген шойындарда кремний мөлшері 0,3 - 0,8% төмендеуі керек. Әр 
түрлі маркалы құйма шойындарда – 1,75-3,75% Si бар. Нашар 
ферросилицийді балқыту кезінде Si мөлшері 9-18% құрайды. Шойындағы 
кремнийдің әр пайызы үшін кокс шығыны 5-15% артады. Сондықтан олар 
ферросилицийді домна пешінде балқытудан бас тартты. Марганецті қалпына 
келтіру және марганец шойындарын балқыту. Кендердегі марганец негізінен 
MnO2, Mn2O3 және Mn3O4 түрінде, ал агломератта – марганец силикаттары 
түрінде  MnO∙SiO2 және (MnO)2∙SiO2. Жоғары Mn оксидтері диссоциацияның 
жоғары икемділігімен сипатталады және MnO марганец оксидіне қалыпты 
температурада (200-5000С) газдармен азаяды, мысалы, келесі реакциялар 
үшін көміртегі тотығы:  
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2MnO2 + CO = Mn2O3 + СО2 + 227556Дж                      (2.40) 
 

3Mn2O3 + СО = 2Mn3O4 + СО2 +170720Дж                      (2.41) 
 

Mn3O4 + СО = 3 MnO + СО2 + 52080Дж                           (2.42) 
 

Осылайша, экзотермиялық реакциялар арқылы өтетін MnO2 - ден MnO-
ға дейін қалпына келтіру көп мөлшерде жылу шығарумен байланысты-
шамамен 2870кдж. Тотықтан Mn қалпына келтіру реакциядан туындайтын 
айтарлықтай жылу шығынын қажет етеді  
 

MnO + С = Mn + СО-288288ДЖ    (2.43) 
 

Марганец оксиді жоғары температурада қалпына келгендіктен, MnO-
ның едәуір бөлігі силикаттарға өтеді. MnO-дан Mn қалпына келтіру үлкен 
жылу шығындарымен байланысты. Барлық Mn шойынға айналмайды, оның 
бір бөлігі қождағы оксидтер түрінде қалады, ал бір бөлігі колошник арқылы 
ұшып кетеді. Шойындарды балқыту кезінде Mn қалпына келу деңгейі 55-
65%, ал ферромарганецті балқыту кезінде – 90% құрайды. Қайта өңделген 
шойынның құрамында 0,5-0,9% Mn, құю – 0,25-1,75% Mn, ферромарганец – 
75% Mn, айналы шойын – 15-25%. Басқа элементтерді қалпына келтіру. 
Домендік зарядты құрайтын элементтерді азайту мүмкіндігі туралы идеяны 
олардың оксидтерінің термодинамикалық сипаттамалары негізінде алуға 
болады. Домна шихтасының элементтері оттегіге жақындығының артуы 
бойынша мынадай тәртіппен орналасады: Cu, As, Ni, Fe, P, Zn, Mn, V, Cr, Si, 
Ti, Al, Mg, Ca. Бұл элементтердің домна пешіндегі әрекеті олардың осы 
сериядағы орналасуына сәйкес келеді. Мыс, мышьяк, фосфор сияқты 
элементтер Fe-ге ұқсас, пеште толығымен қалпына келтіріліп, шойынға 
айналады. Мырыш толығымен қалпына келтіріледі, бірақ ол 
сублимацияланады, газдарға айналады және тесіктер мен тігістерге, 
шахтаның кірпішіне түсіп, оның өсуіне және пештің корпусының 
жыртылуына әкеледі. Ванадий мен хром Mn – ге ұқсас қалпына келтіріледі - 
сәйкесінше 70 – 80 және 80-90%, ал титан кремнийге ұқсас. Титанның 
қалпына келу деңгейі кремнийден төмен, Al, Mg және Ca домна пешінде 
қалпына келмейді. Домна пешінде қалпына келтірілген темір шойын 
қалыптастыру үшін көміртекті және басқа элементтерді сіңіреді. 
Карбюраторлық үрдіс қатты күйде басталады, бұл домна шахтасының 
ортаңғы және жоғарғы бөліктерінен алынған сынамаларды талдаумен 
расталады, олардың құрамында 1,0-1,2% с дейін бар. Бұл үрдісте көміртегі 
тотығының көміртегі тотығына және көміртегі диоксидіне реакция арқылы 
ыдырауына катализатор ретінде қызмет ететін жаңадан қалпына келтірілген 
темір үлкен рөл атқарады:  

 
2СО → С + СО2 – 165кДж     (2.44) 



216

  
 

Бұл реакция кеуекті темірдің бетінде жүреді. Химиялық белсенділігі 
жоғарылаған күйе көміртегі Fe атомдарымен әрекеттеседі және реакцияларға 
сәйкес темір карбидтерін құрайды:  

 
2 СО → СО2 + С                                           (2.45) 

 
 

3 Fe + С → Fe3С + СО2                                        (2.46) 
 
 

3 Fe + 2со → Fe3С + СО2                                      (2.47)      
 

Бұл үрдіс t=450-6000С кезінде айтарлықтай дамиды. Егер көміртектену 
темір t =15390С балқып кетсе, онда құрамында 4,3% С көміртегі бар темір 
қорытпасы t =11350С кезінде ериді. Осылайша, көміртек темірдің балқу 
температурасын төмендетеді және шамамен t = 12500С кезінде темір 
бөлшектері балқып, шойын тамшылары пайда болады. Темірдің неғұрлым 
қарқынды көміртектенуі металдың сұйық күйге ауысуынан кейін жүреді. 
Металл тамшылары ыстық кокспен байланысады және реакция арқылы 
көміртектенеді:  

 
3Fe + С = Fe3С                                               (2.48) 

 
    Басқа қалпына келтірілген элементтер (Si, Mn, P және кейбір 

жағдайларда мышьяк, хром, никель, мыс), сондай-ақ күкірт пештің әртүрлі 
горизонттарында аз мөлшерде шойынға ауысады. Шойындағы көміртектің 
соңғы мөлшері реттелмейді және шойынның температурасы мен оның 
құрамына байланысты. Қождың пайда болуы және оның физикалық 
қасиеттеріне байланысты. Шойыннан басқа, домна пешінде қож пайда 
болады, оған қалпына келтірілмеген элементтер оксидтері, яғни ОАО, МnО, 
Al2О3, SiO2 және аз мөлшерде FeO және MnO өтеді. Бастапқы қождың 
түсуіне және қызуына қарай оның құрамы мен мөлшері өзгереді. Онда SiO2, 
Al2O3, СaО және MgО-ның барлық үлкен мөлшері ериді, ал FeO және MnO 
құрамы Fe және Mn-нің қалпына келуіне байланысты азаяды және қож Fe-дің 
барлық дерлік құрамына жақындаған кезде және Mn-дің едәуір мөлшері 
қалпына келеді. Фурма көкжиегінде күйген кокстың күлі қожға қосылады. 
Күкірт біртіндеп қожға айналады, кальций тотығымен және ішінара магний 
тотығымен әрекеттеседі. Қождағы оның соңғы құрамы шойынның қожбен 
жанасуы кезінде таужыныста орнатылады. Соңғы қож 85-95% SiO2, Al2O3 
және СаО -дан тұрады, сонымен қатар 2-10% MnO; 0,2-0,6% FeO, 0,3-3% 
MnO және 1,5-2,5% S негізінен CaS түрінде болады. Қождың қасиеттерін 
бағалау үшін СаО/ SiO2 немесе (СаО + МnО)/ SiO2 негізділік көрсеткіші 
пайдаланылады. Қатынасы (СаО + МnО) /SiO2 балқытудың әртүрлі 
жағдайлары үшін 1,05-1,45 аралығында болады. Токсиндердің сапасын 
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бағалау үшін олардың физикалық қасиеттері үлкен мәнге ие, олардың ішінде 
тұтқырлық пен балқу температурасы бар. Күкірт-металдың сапасын 
төмендететін зиянды элемент. Шойынның 0,9% S дейін еруі мүмкін, ал болат 
пен құйма шойында ол пайыздың жүзден бір бөлігінен аспауы керек. Болатқа 
қарағанда күкірт кен мен шойыннан оңай алынып тасталатынын есте ұстаған 
жөн. Сондықтан, кенді дайындау кезінде және домна өндірісінде күкіртті 
жоюға ерекше көңіл бөлінеді. Агломерация және түйіршіктерді күйдіру 
кезінде күкірттің едәуір мөлшері күйіп кетеді. Күкірттің негізгі бөлігі домна 
пешіне органикалық қосылыстар түрінде кокспен және оның бір бөлігі – 
күкіртті темір түріндегі темір кені материалдарымен, ал кендерде – пирит 
FeS2, барит ВаЅО4 және гипс СаЅО4∙nН2О түрінде енгізіледі. Бу түріндегі 
күкірттің кейбір мөлшері газдарға өтеді (SO2, H2S және т.б.). Күкірттің 
булану үрдісі температураның жоғарылауымен күшейеді. Шекті шойынды 
газдармен балқыту кезінде 10-15% S, құйма шойынды – 15-20% S және 
ферроқорытпаларды – 40-50% S дейін шығарылады. Күкірттің едәуір бөлігі 
шойында еритін FeS және CAS түрінде шихтада қалады. Шойыннан күкіртті 
алу үшін оны шойында ерімейтін қосылыстарға, мысалы, CaS -қа ауыстыру 
керек. Сондықтан пешке жоғары негіздегі сұйық және жақсы қыздырылған 
қож қажет, содан кейін келесі реакциялар жүреді:  

 
FeS + СаО = СаЅ + FeO + FeO + C = Fe + СО FeS + СаО + C = СаЅ + Fe + СО  

(2.49) 
 
   Күкірт шойынды шөмішке шығарғаннан кейін ішінара жойылады, 

өйткені реакция жүреді:  
 

  FeS + Mn = MnS + Fe                                      (2.50) 
 
Домна балқыту өнімдері. Домна пешінен от-сұйық түрінде 

шығарылатын шойын мен қож және домна газы домна пешінің соңғы 
өнімдері болып табылады. Барлық домна шойындары олардың одан әрі 
мақсаты бойынша 3 негізгі түрге бөлінеді: болатқа одан әрі қайта бөлуге 
арналған; шойын бұйымдарын құю үшін шойын балқыту пештерінде қайта 
балқытудан кейін пайдаланылатын құю; болат балқыту немесе шойын құю 
өндірісінде оттексіздендіргіштер немесе қоспа ретінде пайдаланылатын 
домна ферроқорытпалары. Шойынның жалпы өндірісінің шамамен 90% - ы 
шойынның үлесіне тиесілі. Ол конвертерлерде немесе ашық пештерде болат 
өндіруге арналған және әдетте 0,3-1,2% Si; 0,2-1,2% Mn; 0,15 - 0,2% P және 
0,02-0,07% S. 

 
Болат өндірісіндегі физика-химиялық үрдістер. 
Болат қорыту процестерінің негізгі реакциялары.  
Ең маңызды болат балқыту үрдістері: ашық пеш, оттегі 

конвертері,доғалы және индукциялық пештерде болатты балқыту және кен 
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түйіршіктерін тікелей қалпына келтіру және болатты электр пештерінде 
балқыту, ұнтақты металлургия әдісімен болат өндіру болып табылады. Болат 
балқыту үрдістерінің мәні шойын мен болат сынықтарының қоспаларын 
(мысалы, C, Si, Mn, P және т.б.) қож темір оксидтерімен, темір кендерімен, 
таза оттегімен немесе ауа оттегімен тотықтыру және металл құрамын 
винтажды болаттың құрамына дейін жеткізу, содан кейін оны 
залалсыздандыру және легирлеу болып табылады. Тотықтырғыш балқыту 
кезінде оттегіні металға беру қож арқылы жүзеге асырылады, ол металдың 
жанып кететін қоспаларының (SiO2, MnO, Р2О5 және т.б.) тотықтарынан, 
флюстеуші қоспалардан (СаО) және пештің отқа төзімді футеровкасынан 
(МnО, СаО және т. б.) түзіледі. Сондықтан қождың химиялық құрамы мен 
физикалық жағдайы металда ерітілген көміртектің, кремнийдің, марганецтің 
және фосфордың тотығу реакцияларының толықтығы мен жылдамдығына, 
сондай-ақ күкіртті жоюға шешуші әсер етеді. Болат балқыту қождары 
химиялық құрамына байланысты негізгі немесе қышқыл болуы мүмкін. 
Негізгі қождар % СаО / %SiO2 = 1,3-3 және одан жоғары қатынасы бар деп 
аталады. Қышқыл қождардың негізі ≤1. Қождың негізділігі болат балқыту 
процесінің түрін анықтайды-негізгі немесе қышқыл, яғни оның 
технологиялық мәні, сонымен қатар болат балқыту қондырғысын төсеу 
материалдарының құрамы мен түрі. Негізгі қождар металлдан зиянды 
қоспаларды – күкірт пен фосфорды кетіруге мүмкіндік береді, сондықтан 
негізгі металлургия үрдісі кең таралды. Қождың ең маңызды сипаттамасы 
оның тотығуы, яғни оның құрамындағы темір оксидтерінің, атап айтқанда 
FeO, ол металл қоспалары – кремний, марганец, фосфор және көміртектің 
тотығуының негізгі көзі болып табылады [46]. 

Пеш газдарының құрамындағы О2, Н2О(г) және СО2 қожбен өзара 
әрекеттесіп, FeO газ шлагының шекарасында Fe2O3 дейін тотықтырады. Қож 
– металл шекарасында темір оксиді сұйық темірмен әрекеттеседі және FeO -
ға дейін азаяды, содан кейін металл қоспаларын тотықтырады. Көміртектің 
тотығуы болат қорыту процестерінің Негізгі реакцияларының бірі болып 
табылады. Бұл реакция қож-металл бетінде қождың темір оксидінің оттегіне 
байланысты пайда болуы мүмкін, бұл ваннаның «беткі» қайнауын тудырады, 
сонымен қатар металл көлемінде немесе пештің табанында ерітілген 
көміртегі мен оттегі өзара әрекеттесіп, ваннаның «төменгі» қайнатылуын 
тудырады. 

Көміртек тотығының көпіршіктері металдың бүкіл қабатынан өтіп, 
ваннаны араластырудың үлкен жұмысын жасайды, оның қызуын тездетеді 
және болаттан металл емес қоспаларды кетіруге көмектеседі. Пештің 
қайнатылуы сонымен қатар ваннаның қатты газдануын қамтамасыз етеді – 
болаттан азот пен сутекті кетіру. Сондықтан көміртектің тотығу үрдісі 
балқытылған болаттың сапасына үлкен әсер етеді. Металда ерітілген 
кремнийдің, марганецтің және фосфордың тотығуы қож-металл 
интерфейсінде жылу шығарумен жүретін реакциялар бойынша қож темірінің 
тотығына байланысты жүзеге асырылады:  
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[Si] + 2(FeO) → (SiO2) + 2Fe + 87ккал                            (2.51) 
         

[Mn] + (FeO) → (MnO) + Fe + 29,5 ккал                         (2.52) 
 

2 [Р] + 5(FeO) + 4(СаО) = (4 СаО ∙Р2О5) + 5 Fe + 130ккал              (2.53) 
 

Бұл реакциялардың өнімдері – кремний, марганец оксиді және кальций 
тетрафосфаты қожға түседі, ал қалпына келтірілген темір металға өтеді. 
Металлдан күкіртті алу болат балқыту үрдістерінің маңызды технологиялық 
операцияларының бірі болып табылады және металда ерімейтін берік 
сульфид түзу жолымен күкіртті металдан қожға ауыстырудан тұрады [46]. 

Металды негізгі қожбен күкіртсіздендіру үрдісі мынадай сұлба 
бойынша жүзеге асырылады: [FeS] = (FeS)  

Осы реакциялармен қатар металды көміртексіздендіру үрдісі жүреді, 
бұл ваннаны қайнатқанда және қожды ішінара оттексіздендіру нәтижесінде 
қож металдардың бетін ұлғайту арқылы күкіртті кетіруді жеңілдетеді. 
Металды күкіртсіздендірудің жалпы реакциясы теңдеумен ұсынылуы 
мүмкін: 

 [FeS] + (СаО) +[С] = (СаЅ) + СО + Fe   ( 2.54) 
 

Негізгі болат балқыту үрдістері кезінде болаттағы күкірт құрамын 0,02-
0,03% және одан төмен деңгейге жеткізуге болады. Болаттағы газдар - оттегі, 
азот және сутегі зиянды қоспалар болып табылады, олар болаттың 
қартаюына ықпал етеді, оның сынғыштығын арттырады, қызыл сынуды 
тудырады, микрокректер мен басқа да ақаулардың пайда болуына әкеледі. 
Болатты залалсыздандыру және легирлеу. Болатты залалсыздандыру оны 
ерітілген оттектен тазарту мақсатын көздейді. Оттексіздендіру екі әдіспен 
жүзеге асырылады – тұндыру және диффузия. Тұндыру оттексіздендіру 
үрдісі реакция арқылы жүреді:  

 
[О] + [Э] = ЭО (тв.ж.)                                                              (2.55) 

Реакция өнімі - сұйық металда ерімейтін тотықтырғыш элемент оксиді. 
Оттексіздендіргіштер элементтері – кремний, марганец, алюминий және 
олардың негізіндегі ферроқорытпалар – ферросилиций (12-75% Si), 
ферромарганец (72% Mn) және т. б. кеңінен қолданылды.  

 
2.2.4 Үрлеудің температуралық режиміне және металл 

сынықтарының сапасына байланысты конвертерлердің жылу жұмысы  
Оттегі конвертерлерінің 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 
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болмайды. Әдетте термопаралармен өлшенеді, ваннаның температурасы 
орташа болып белгіленеді. 

Балқытудың негізгі бөлігіндегі сынықтардың нақты балқу жылдамдығы 
теңдеумен сипатталады 

,                 (2.56) 

қайда α  - сұйық ваннадағы жылу алмасу коэффициенті, Вт / (м2·К); 
Тликв – өтімділік температурасы, К; qскр – балқытудың жасырын жылуы, 
Дж/кг; Сл – сынықтың жылу сыйымдылығы, Дж/(кг·К); Тнач-сынықтың 
бастапқы температурасы, к; к  - сынықтың тығыздығы, кг / м3. 

Ваннаның (Тв) температурасы сынықтардың саны мен сапасымен 
анықталады, яғни оны тұтынудың артуы балқыту кезінде Тв-ның айтарлықтай 
төмендеуіне әкеледі, бұл конвертерлерді 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 үрдістің 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 тиеу 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;   (2.57) 
 
- дөңгелек қималы сынықтар және оған жақын сынықтар үшін: 
 

F = (0,51/α) + (πd2/2),                                     (2.58) 
 
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 

лγ )]Т(ТС [q /)Т(Tα
dτ
dx

начликвлскрликвв



221

  
 

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. 

Конвертерлердің жылу шығыны. 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 шихтаны 
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 
қабырғалардағы тесіктер арқылы сәулеленуді есептеу әдісімен бағалауға 
болады: 

 
Q = φ C0 (Тп / 100)4 · Fотв · τ,                              (2.59) 

 
мұндағы 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. 
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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,дизайнерлер DG = 0,33·G0, 4 арақатынасын салыстырмалы түрде 
қатаң сақтауға әкелді (мұндағы G – қондырғының сыйымдылығы, т; DG-
мойынның 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 = АК·ΔT·F * τ,                                         (2.60) 

 
мұндағы Qк– конвекциямен жылу шығындары, кДж/т; ак – 

конвекциямен жылу беру коэффициенті, Вт/м2; ΔT – футеровка беті мен 
жұмыс кеңістігіне түсетін ауа температурасының айырмасы, К; F – 
футеровка бетінің меншікті ауданы, м2/т;τ – футеровканың 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 тиеу-қосалқы 
операциялардың ұзақтығын қысқарту, конвертерлердің жұмысын үзіліссіз 
ұйымдастыру (материалдардың болмауына байланысты), торкреттеуді 
пайдалану. 

Фурманы салқындататын сумен жылу шығыны мынадай формула 
бойынша анықталуы мүмкін: кДж / т: 

 
 Q = Cp * ΔT * екі * τпрод,     (2.61) 

 
мұндағы Cp  - судың жылу сыйымдылығы, кДж/(кг·К); ΔT  - 

фурмалық құрылғыға шығу және кіру кезіндегі температуралық 
айырмашылық, к; д  - судың меншікті шығыны, кг / (c * т). 

Материалдық және жылу балансы. Материалдық және 
энергетикалық шығындардың деңгейі мен құрылымы үрдістің технологиясы 
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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 мүмкін жолдарын анықтауға мүмкіндік 
береді. 

Кәдімгі шойын жоғарыдан үрленген кезде оттегі жылу мөлшерін 
шығарады, ол 1850...1900 ° C дейін салқындатқыштарды қолданбай үрдістің 
соңына дейін ваннаны жылытуға мүмкіндік береді.  

Үрлеу соңында қалыпты температураны алу үшін (1580...16500С) 
салқындатқыш қоспалардың негізгісі – болат сынықтары – 24...28%, 
шойынның құрамы мен температурасына байланысты металл шихта 
массасының 72...76% құрауы тиіс. Салқындатқыштың оңтайлы 
тұтынылуынан асып кету, әдетте, темірдің тотығу реакцияларының жылу 
үлесінің артуымен байланысты, нәтижесінде кірістілік айтарлықтай 
төмендейді. 

Қосымша салқындатқыш қоспалар (қатты тотықтырғыштар) 
қолданылады: темір кені, металл сынықтары, 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%). 
 
2.21 - кесте  -100 кг металлошихтаға балқытудың материалдық теңгерімі 
(қышқылданғанға дейін) (шойын құрамының шегі, %: 4,2 [C]; 0,75 [Si]; 0,6 
[Mn]; 0,15 [P]; 0,05 [S]болатқа tчуг=1340оС кезінде)  
 

 
Өңделген шойынды үрлеу кезінде материалдық баланстың басқа 

баптары (кестені қараңыз. 2.22) мынадай 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. 

Келу, кг Шығын, кг 
Сұйық шойын 74,00 
Металл сынықтары 25,10 
Миксерлік (домналық) қож және  
шойынтасушы шөмішті шегендеу 0,46 
Металл сынықтарының ластануы 0,15  
Металл сынықтарының шкаласы 0,29 
Плавикті шпат 0,15 
Әк 6,30 
Конвертердің қожға өткен футеровкасы 0,20 
Үрлемелі оттегі 6,46  

Сұйық металл 90,34 
Қож 11,44 
Газдар 7,97 
Бөлінетін газдардағы темір оксиді 1,41 
Металдың шығарындылары және 
шығарылуы  
Конвертер 1,00 
Қождағы патшалардың темірі 0,95 

 

Барлығы: 113,11  Барлығы: 113,11 
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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 метал сынығы мөлшері әдетте оның массасының 
1,0...1,5% құрайды. 

ТМД және алыс шетел мемлекеттерінің металлургиялық 
кәсіпорындарының деректері бойынша төмен фосфорлы шойынды қайта 
өңдеу кезінде балқытылған болаттың сортына, соңғы қождың негізділігіне, 
үрлеу режиміне, әк сапасына және балқытудың басқа да маңызды емес 
параметрлеріне байланысты плавиктік шпаттың шығыны 1,5...5,0 кг/т 
болатты 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 тәжірибесінде 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, ұсақ металл тамшылары мен қождардың 
шығарылуымен темірдің жоғалуы металл балқыту массасының 1% – на жетеді; 
конвертертен 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 үрдістің ауыр бұзылуларымен, 5% 
дейін; қожға оралған металл шашырандылары түрінде (көбінесе массаның 
6...10% мөлшерінде).) және темір оксидтерінде кездеседі. 
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2.22-кесте - 350-400 т конвертерде қышқылданғанға дейін балқытудың 
жылу балансы (100 кг өлшенген металл шихтаға)   
Кіріс кДж % Шығын кДж % 
Сұйық шойынның физикалық 
жылуы 92630 52,5 Сұйық металдың 

физикалық жылуы 127600 72,5 

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 

- доСО2 тотығуы (10% С) 10325 5,9/17 
Зарядтан CaCO3 
диссоциациясының 
жылуы 

878 0,5 

- тотығу Si 15950 9,0/26 Шихта темір оксидтерінің 
диссоциациялану жылуы 1465 0,8 

- 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 патшаларының 
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 - футеровкамен 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 %  

 
Конвертерте корпус, мойын арқылы, футеровканы қыздыруға, 

салқындатқыш фурмамен сумен жылу шығыны агрегаттардың жұмысын 
нақты ұйымдастыру кезінде тәрбие жағдайында байқалатын жылу кірісінің 
1,5...3,0% шегінде, яғни тоқтаусыз, аяқтаусыз, талдау нәтижелерін ұзақ күту 
кезеңдерінсіз шаманы құрайтынын атап өткен жөн.  

Осылайша, қарапайым шойынның оттегі конвертеріндегі көміртек үрдістің 
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 
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тотығуға қол жеткізу үшін Үрлеудің технологиялық қажеттілігінің бірқатар 
мақсаттарында әдеттегі конверсиялық балқыту технологиясы жағдайында 
бірінші орынға қою мүмкін емес.  

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 
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.  

 
2.2.5 Технологиялық үрдісті басқарудың автоматтандырылған 

жүйесі мен қолданбалы бағдарламалық қамтамасыз ету жұмысының 
жалпы қағидаттары 

Кен термиялық пештің электр режимін автоматты түрде реттеу 
жүйесінің негізгі міндеті балқыту кеңістігінің берілген аймағында 
максималды пайдалы қуаттың фазалары бойынша біркелкі бөлінуі болып 
табылады. 

Электрлік режимді реттегіштер келесі талаптарға сай болуы керек: 
1. реттелетін параметрдің қателігі ± 1,5 артық емес%; 
2. техникалық қызмет көрсетудің қарапайымдылығы мен 

қауіпсіздігі; 
3. реттелетін параметрді номиналды мән шегінде орнатудың 

жоғары сенімділігі; 
4. 3С ішінде амплитудасы 200 параметрінің ауытқуын жою; 
5. сыртқы көріністің ықшамдылығы мен эстетикалық дизайны; 
АРРГ-3 Автоматты реттегіші осы талаптарға сәйкес келеді. Ол Аррг 

реттегіші негізінде Новосибирск электрометаллургиялық жабдықтар 
зауытының СКБ-мен жасалған және ваннаның фазалық белсенді кедергісі 
мен белсенді қуатын тұрақтандыруға арналған. 

Кернеу жұмыс кезеңдері 5-09 (206-185, 5 в). Шығарылғаннан кейін 
трансформаторлар кернеудің 5-7 сатысына ауысады. Толық емес ток 
жүктемесі жағдайында электр ұстағыш сақиналарының төменгі жағдайы 
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кезінде балқыту циклінің басында 230-211,5 в (кернеудің 1-4 сатысы) аса 
жоғары кернеуде жұмыс істеуге рұқсат етіледі. Балқыту басталғаннан кейін 
1-1, 5 сағаттан кейін трансформаторлар кернеудің 9 сатысына ауысады. 
Трансформатордың кернеу сатыларының сәйкес келмеуі 3-тен аспауы тиіс.  

 
Кесте 2.23 - № 22,23 пеш трансформаторларының сипаттамасы 

Көрсеткіш 
ережесі 

Қуаты, 
кВа 

ВН 
орамасының 

тогы, А 

Ғн жағы 

Кернеу, ВН Ағым, А Электрод 
тогы, А 

1  231,0 231,0 30300 52419 
2   224,0 31250 54062,5 
3   218,0 32110 55550 
4   211,5 33100 57260,3 
5 7000 667 206,0 33900 58785 
6   200,0 35000 60550 
7   195,0 35900 62107 
8   190,0 36840 63733 
9   185,5  65281,5 
10 6679 639 177,0   
11 6377 607 169,0   
12 6094 580 161,5   
13 5849 557 155,0 37735  
14 5623 536 149,0   
15 5396 514 143,0   
16 5207 496 138,0   
17 5010 478 133,0  65281,5 

 
2.3 Металлургиялық өндіріс технологиясын жетілдіру 
2.3.1 Қара металлургиядағы инновациялық технологиялар туралы 

негізгі ұғымдар 
Темірді тікелей қалпына келтіру үрдістері деп домна пешін айналып 

өтіп, кеннен тікелей темір алуға мүмкіндік беретін үрдістер түсініледі. 
Темірді тікелей алу әдістері металлургиялық коксты тұтынбай, оны басқа 
отынмен алмастырмай үрдісті жүргізуге мүмкіндік береді. 

Болатты балқыту кезінде (негізінен электр доғалы пештерде) тікелей 
қалпына келтірілетін темірді пайдалану ең жоғары сапалы, экономикалық 
тиімді (салыстырмалы түрде төмен энергия сыйымдылығы бар) және күкірт 
пен фосфор қоспаларынсыз экологиялық таза металл өндіруге мүмкіндік 
беретіні белгілі.машина жасау (әуе, кеме жасау және т. б.) сияқты 
тұтынушылық салалардың жоғары талаптарын қанағаттандыруға жарамды. 
Қазіргі уақытта темірді тікелей алудың 20-дан астам түрлі әдісі ұсынылған 
[47]. 
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Тікелей қалпына келтіретін темір (немесе губка тәрізді темір) негізінен 
шығарылады  в түріндегі металдандырылған шекемтастар: 
суық СDRI (Суool Direct Reduced Iron) немесе ыстық HDRI (Hot Direct 
Reduced Iron), сондай-ақ ыстық брекеттелген темір НВІ (Hot Briquetted Iron). 

СDRI шекемтастары (сурет. 2.36 а) негізінен пештің төменгі бөлігінде 
50ºС дейін салқындатылатын шахталық пештерде алады, содан кейін қоймаға 
уландырылады, содан кейін электр пешіне тиеледі. 

HDRI түйіршіктері (сурет. 2.36 б) тікелей қалпына келтіру 
қондырғысынан ыстық күйінде түсіріледі және 600ºС және одан жоғары 
температурада қатармен орналасқан электр пешіне тиеледі. 

Ыстық күйдірілген темір НВІ (сурет. 2.36 в) өлшемі 30х50х110мм 
брикеттерді металдан жасалған өнімнің жастықшалары түрінде басу арқылы 
алынады, ол пештен шамамен 700º С температурада шығарылады. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

2.36 сурет - Тікелей қалпына келтіру темір СDRI (а), HDRI (б) және НВІ (в) 
 

Ең көп таралған технологиялар Midrex (АҚШ). Процесс шахта пешінде 
жүреді, оның жоғарғы бөлігіне түйіршіктер немесе кесек кен беріледі. Midrex 
қондырғылары Германия, Канада, Мексика, Тринидад және Тобаго мен ОАР-
да орналасқан Arcelor Mittal ірі металлургиялық компаниясының көптеген 
кәсіпорындарында жұмыс істейді. 

Темірді тікелей қалпына келтірудің екінші кең таралған технологиясы-
HYL / Energiron. HYL процесін Мексиканың Tenova компаниясы 
жылжымалы қабаты бар реактордағы тотықсыздандырғыш газ көмегімен 
темір кенін (кесек немесе түйіршіктер) темірге тікелей қалпына келтіру үшін 
жасаған. 

Finmet технологиясы аз белгілі, бұл қайнаған (жалған сұйылтылған) 
қабатта газды қалпына келтіру үрдісінде алдын-ала тегістеусіз темір 
кенінқолдануға мүмкіндік береді. Осы технология бойынша әзірге 
Венесуэлада тек бір ғана кәсіпорын - Orinoco Iron жұмыс істейді. 

Тікелей қалпына келтірілетін темірді алу үшін бірқатар көмір 
технологиялары қолданылады - SL/RN, Jindal, DRC, SIIL, Tisco, Codir және т. 
б. Негізінен, олардың барлығы көмір немесе көмір қоспасын қолдана 
отырып, айналмалы пеші бар пештер негізінде жұмыс істейді. 

Мұндай кәсіпорындар Үндістанда, сондай-ақ Оңтүстік Африка, Қытай, 
Перу және басқа да елдерде жұмыс істейді. Мұндай өндірістердің 
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экологиялық қауіпсіздігі мен алынған металдың сапасы « газ « 
кәсіпорындарына қарағанда едәуір төмен болғанымен, олар арзан, бұл 
әлемдік DRI өндірісінің құрылымында айтарлықтай үлесті қамтамасыз етеді. 

Сондай-ақ, тікелей қалпына келтірудің сұйық фазалық әдістері және 
шойын алу үшін балама домна пешінің қондырғылары бар. 

Соңғы жылдары әлемде тікелей қалпына келтірілетін темір өндірісінің 
құрылымы 2.37-суретте көрсетілген. 
 

  
 

Сурет - 2.3.7- Әлемдегі тікелей қалпына келтірілетін темір өндіру 
тәсілдерінің үлесі 

 
Шахта пештерінде құрамында темір бар түйіршіктердің қалың 

қабатында газ тәрізді тотықсыздандырғыштармен губка тәрізді темір 
алынады. Шахта пешін қолдана отырып, тікелей қалпына келтірілетін 
Темірдің әртүрлі түрлерін өндіру сұлбасы 2.38-суретте көрсетілген. 

Темір өндіру үрдісі агрегатқа жоғарыдан тиелетін темір кені 
материалдарының қарсы ағынында және төменнен берілетін қыздырылған 
төмендету газдарында жүзеге асырылады (сурет. 2.39). Құрылғының қарсы 
ағындағы жұмысы газды жақсы пайдалану арқылы жоғары өнімділікке қол 
жеткізуге мүмкіндік береді. 

Тотықсыздандырғыш ретінде негізінен сутектен (H2) және көміртегі 
оксидінен (CO) тұратын конверттелген табиғи газ қолданылады. 
Тотықсыздану газы оттегі реакторында (реакторда) табиғи газды оттегіде 
толық емес жағу арқылы алынады. 29% CO, 55% H2 және 13% тотықтырғыш 
(H2O және CO2) бар газ ішінара тотықтырғыштардан босатылады, содан кейін 
1100...1150 °C температураға дейін қызады және фурмалар арқылы пешке 
беріледі [47]. 
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Сурет 2.38- Шахта пештерінде тікелей қалпына келтірілетін темір өндірісінің 
технологиялық сұлбасы 

 
Өндірілген кенді байытып, шекемтастарды алады. Бункерден 

шекемтастар ағысқа қарсы қағидат бойынша жұмыс істейтін шахталық 
пешке тиеледі. Темірді шекемтастан қалпына келтіру үшін пештің ортаңғы 
бөлігіне құбыр арқылы түрлендірілген табиғи газ беріледі. Пештің қалпына 
келтіру аймағында 1000...11000С температура пайда болады, онда H2 және CО 
темір кенін қатты кеуекті темірге дейін қалпына келтіреді. Түйіршіктердегі 
темір мөлшері 90...95% жетеді. Темір түйіршіктерді салқындату үшін пештің 
түбінен пештің салқындату аймағына ауа жіберіледі. Салқындатылған 
шекемтастар конвейерге беріледі және болатты электр пештерінде балқытуға 
түседі. Егер ыстық шекемтастар немесе ыстықтай крикеттелген темір 
өндірілсе, онда қалпына келтірілген темірді пештің төменгі аймағында 
салқындату жүргізілмейді. 

 
Мерзімді әрекеттегі реторттарда темір өндіру (HYL/Energiron 

технологиясы) 
Тікелей қалпына келтіру темірін өндірудің тағы бір тәсілі - бұл 

қалпына келтіру қондырғылары ретінде қолданылатын мезгіл-мезгіл жұмыс 
істейтін реторттардағы үрдіс. Осындай төрт ретортты орнату (сурет. 2.39). 
Әр реторттың сыйымдылығы 100...150 т. 
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Реторттар бір позициядан екінші позицияға ауыстырылады, бұл 
шихтаны дәйекті жүктеу, қыздыру және қалпына келтіру, губканы 
салқындату және түсіру операцияларынан тұратын процестің циклдік 
сипатын анықтайды. Реторттар газды жоғарыдан жүктейді және береді. 
Шикізат ретінде құрамында кемінде 60% темір бар, мөлшері 12...50 мм таза 
кендер қолданылады. 

Қалпына келтіру кесекті кеннің немесе шекемтастардың қозғалмайтын 
қабатында 0,35...0,4 МПа артық қысымда және 870...1040ос температурада 
жүргізіледі. Кенді жылыту және үрдістің жылу шығынын өтеу 980...1240 ° C 

дейін қыздырылатын қалпына келтіретін газдың физикалық жылуы арқылы 
жүзеге асырылады. 4...6 сағат қартаю кезінде темір металдануының орташа 
деңгейі 85% құрайды. Жіңішке темірді түсіру төменнен арнайы 
қырғыштардың көмегімен жүзеге асырылады. Губка темір болат балқыту 
бөліміне губканы тасымалдайтын конвейерге түседі. - сур. 2.39 алынбалы 
қақпағы мен жиналмалы түбі бар стационарлық реторттың сұлбасы 
көрсетілген [47]. 
 

 
 

1-табиғи газдың десульфураторы; 2-конверсия қондырғысы; 3-
қазандық-кәдеге Жаратушы; 4-бу шығаруға арналған барабан; 5-ауа 
салқындатқышы; 6-ауа үрлегіш; 7-скруббер; 8-ауа қыздырғыш; 9-тиеу 
бункері; 10-газ қыздырғыш; 11 – реторттар (I – IV); 12-скруббер; 13-кенді 
беру конвейері; 14-кеуекті темірді жинау конвейері; 15-кеуекті темірдің 
құрама бункері 

2.39 сурет -HYL орнату сұлбасы 
 
Төрт реторттың әрқайсысында әртүрлі үрдістер жүреді. Бір ретортта 

шихтаны басқа реторттардан шығатын газбен алдын ала қыздыру және 
қалпына келтіру жүреді. Екі ретортта конверсиялық қондырғыда алынған 
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қыздырылған газбен темір қосымша қалпына келтіріледі. Төртіншіден, 
губкалы темірдің көміртектенуі орын алады. Дайын темір конвейерге түседі, 
ал бастапқы шихта босатылған қондырғыға жүктеледі. 

Әдістің кемшіліктері: - үрдістің жиілігі;  
 биіктігі бойынша біркелкі емес металдандыру; 
 шахталық пештерде жүзеге асырылатын үрдістермен салыстырғанда 

металданудың төмен дәрежесі. 
 

 
 

1-гидравликалық цилиндр; 2-арба; 3-жетек; 4-корпус; 5-қақпақ; 6-жүктеу 
мойыны; 7-қызмет көрсету алаңы; 8-жіңішке темірді алып тастауға арналған 
тұтқасы бар кескіш; 9-жіңішке темір; 10-төсеу; 11-жиналмалы түбін басқару 

механизмі; 12-жиналмалы түбі; 13-түсіру науасы 
 

2.40 сурет - Ретортты жобалау 
 
Жылжымалы тор торында темір өндіру 
Қозғалмалы торда темір алу үрдісі (сурет. 2.41) агломерациялық 

машинаның жұмысына біршама ұқсайды. Бұл жағдайда түрлендірілетін газ 
шихта қабаты арқылы жоғарыдан төменге өтеді. 

Трансформацияланған газдың орнына қатты тотықсыздандырғыш 
(көмір, кокс және т.б.) қолданылған кезде қозғалмалы торда темір алу 
үрдісінің бір түрі бар. 
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1-күйдіру конвейері, 2-шихта, 3-кептіру аймағы, 4-күйдіру және қалпына 

келтіру аймағы, 5-электр пеші, 6-сұйық металл шелегі, 7-қож шелегі 
Сурет 2.4.1 - қозғалмалы торда темір алу үрдісінің сызбасы 

 
Бұл жағдайда қондырғының бас бөлігіндегі шикі түйіршіктер қайта 

өңделетін газдармен кептіріледі, содан кейін түйіршіктер ыстық газдардың 
сіңуі нәтижесінде темір оксидтері қызады және қалпына келтіріледі. Бұл 
үрдістің басты артықшылығы - қалпына келтіруге арналған қондырғыға отқа 
төзімді түйіршіктерді беру мүмкіндігі. Бұл үрдістің кемшілігі - кеуекті 
темірдің бос жыныспен, күкіртпен және қатты отын фосфорымен ластануы. 
 

Айналмалы құбырлы пештерде темір өндіру 
Қатты тотықсыздандырғышты қолданатын үрдістің тағы бір түрі-

айналмалы құбырлы пештерде темір алу әдісі (сурет. 2.42). 
Бұл әдіс бойынша горизонтқа сәл бұрышпен орнатылған айналмалы 

құбырлы пешке кеннен, қатты отыннан және доломиттен немесе әктастан 
тұратын шихта салынады. Күкіртсіздендіру үшін доломит пен әктас 
қолданылады. Пеш пештің түсіру ұшына орнатылған жанарғылардың 
көмегімен газ тәрізді немесе сұйық отынмен жылытылады. 

  
1-элеватор; 2-бастапқы шихта; 3-айналатын пеш; 4-вибропитатель; 5-шаң 
аулағыш; 6-шаңды жинау; 7-отынның жану аймағы және материалдардың 

еруі; 8-жанарғы 
2.42 сурет - Құбырлы айналмалы пештерді қолдану арқылы орнату сызбасы 
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Шихта пештің тиеу ұшынан түсіру ұшына қарай жанған газ тәрізді 

өнімдерге қарай жылжып келе жатқанда, темір оксидтері қалпына келеді. 
Тотықсыздану негізінен қатты көміртектің қатысуымен газ фазасы арқылы 
өтеді. Пештің түсіру соңында тотығуды болдырмау үшін азайтылған 
материал арнайы айналмалы салқындатқышта салқындатылады және 
ұсақталғаннан кейін және одан кейін магнитті байытудан кейін болат 
балқыту өндірісінде қолданылады [47]. 

 
Қайнаған қабат реакторларында темір өндіру 
Бұл әдіс қайнаған қабат деп аталатын әсерге негізделген, онда ұсақ 

темір кендері материалдарының газ тәрізді тотықсыздандырғышпен жақсы 
байланысы үшін жағдайлар жасалады. 

Қайнаған қабат құбылысының мәні келесідей. Егер жоғары газ ағыны 
түйіршікті материал қабаты арқылы өтетін болса, онда аз газ 
жылдамдығымен қатты бөлшектер қозғалыссыз қалады. Қабат сүзгі кеуекті 
элемент ретінде әрекет етеді. 

Бастапқы темір кені материалы жүктелген реактордың көлденең 
торының астына қайнаған қабат жасау үшін белгілі бір жылдамдықпен ыстық 
газ беріледі. 

Қалпына келтірілген темірдің сіңуіне жол бермеу үшін процесс төмен 
температурада (шамамен 500°C) жүзеге асырылады. Осы температурада 
алынған темір пирофоризмнің жоғарылауымен сипатталады (ауада өздігінен 
жану). Пирофоризмнің алдын алу үшін алынған темір 820...880 °C дейін 
қызады, содан кейін тотықсыздандырғыш немесе бейтарап атмосферада 
салқындатылады [47]. 

 
FASTMET және ITmk3 агрегаттары 
Бұл агрегаттарда кеннен темір және кокстелмейтін көмір өндіріледі. 

FASTMET қондырғыларында толық металлургиялық циклді зауыттарда 
пайда болатын темірі бар жанама өнімдер (шаң мен шламдар) да жойылуы 
мүмкін. Бұл технологияның дамуы 1996 жылы түйіршіктерден немесе 
брикеттерден «жоғары сапалы шойын» өндірісінің ITmk3 процесін құруға 
әкелді, процестердің схемасы суретте көрсетілген. 2.43. 

Темір алу технологиясы келесідей. Ұсақ темір кендерінен көмірмен 
араластырғаннан кейін түйіршіктер алынады, олар кептіріліп, айналмалы 
табаны бар пешке салынады. Үрдіс негізінен тороидальды қоршалған 
кеңістікте айналатын үлкен айналмалы үстелде жүзеге асырылады. 
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1-шихта компоненттері бар бункерлер; 2-тегістеу; 3-Кептіру; 4-брикеттеу; 5-

айналмалы пеші бар пеш; 6-компрессор; 7-регенератор; 8-жанарғыға 
арналған ауа; 9-жанарғыға арналған отын; 10-газ тазарту; 11-түтін құбыры; 

12-электр болат балқыту пеші; 13-сепаратор 
2.43 сурет - FASTMET, FAST MELT және ITmk3 технологиялық сұлбасы 

 
Шихтанан жасалған түйіршіктер пештің астына бір немесе екі қабатпен 

тиеледі және айналу кезінде қабаттың үстінде орналасқан оттықтармен 
қыздырылады, онда оксидтерді қыздыру және азайту кезінде бөлінетін 
көміртегі оксиді мен ұшпа көмірдің жануы орын алады. Айналмалы пештің 
бір айналымы 10 минут ішінде жүзеге асырылады. 

FASTMET үрдісі  жағдайында өнімдер губка тәрізді темір, 
FASTMELT-сұйық болат, ал ITmk3 процесінде Бұл кесектер осы пештің 
соңғы аймағында ериді, осылайша шойын мен қож түйіршіктерін алады. 
Соңғы кезең - шойын кесектері мен қождарды бөлу [47]. 

 
Темір алудың химиялық-термиялық әдісі  
Бұл әдіс зиянды қоспалардың көп мөлшерін қамтитын қиын 

байытылған кен шикізатынан өте таза темір алу үшін қолданылады. Оны 
күрделі кендерден легирленген темір губканы алу үшін де қолдануға болады. 

Осы әдіс бойынша темір алудың технологиялық үрдісінің сұлбасы 
келесі операцияларды қамтиды (сурет. 2.44). 

Кен ауласында орташаланған кен ұсату бөлімшесіне, содан кейін 
күйдіру пешіне түседі. Үрдісті жеделдету үшін кенді күйдіру қатты 
тотықсыздандырғышты қолдану арқылы жүзеге асырылады. Бұл үшін 
диірмендердің қабылдау бункерлері кен мен қатты қалпына келтіргіштен 
тұратын шихта дайындауға арналған мөлшерлегіштермен жабдықталады. 

Дайындалған шихта пешке қалпына келтіру үшін жеткізіледі. Күйдіру 
900...1000°С температурада жүзеге асырылады. Ерудің бастапқы кезеңі өте 
тез жүреді және сутектің бөлінуімен бірге жүреді. Қышқыл концентрациясы 
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төмендеген сайын және қатты фазаның беті қысқарған сайын, еріту 
реакциясының жылдамдығы төмендейді. Үрдісті жеделдету үшін соңғы 
кезеңде реакциялық көлем реакторлардың бу жейделеріне берілетін 
температурасы 80...90 °С болатын бумен қыздырылады. 

Тазартудан кейін ерітілген сутегі хлоридті азайту пешіне жіберіледі, 
онда ол газ тәрізді тотықсыздандырғыш ретінде қолданылады. Еріту 
процесінде конденсацияланған тұз қышқылының буы қышқыл жинау 
жүйесіне енеді, сол жерден еріту реакторына жіберіледі. 

 
1-қалпына келтіріп күйдіру пеші; 2-еріту реакторлары; 3, 5-аралық 

сыйымдылықтар; 4-сүзгілер; 6 – буландыру аппараттары; 7 – 
кристаллизаторлар; 8 – центрифуга; 9-вакуум – кептіргіш; 10 – хлоридтерді 
кептіру пеші; 11 – хлоридтерді тотықтыру пеші; 12 – гранулятор; 13-
хлоридтерді қалпына келтіру пеші 

 
2.44-сурет - Темірді химиялық-термиялық тәсілмен тікелей алудың 

технологиялық үрдісінің сұлбасы 
 
Еріту нәтижесінде алынған пульпа ерітіндіні ерімейтін қалдықтан бөлу 

үшін сүзгілерге беріледі. Сүзілген ерітінді булану аппараттарына түседі, онда 
булану хлорлы темір бойынша қаныққанға дейін жүргізіледі. Содан кейін 
ерітінді кристаллизаторларға жіберіледі, олардан кристалдар мен ерітіндінің 
қоспасы центрифугаларға беріледі. Центрифугалардан кристалдар кептіру 
пешіне, содан кейін табиғи газбен жылытылатын хлоридтерді қалпына 
келтіру пешіне жіберіледі.  

Хлоридтерді қалпына келтіру үшін сутегі қолданылады. Қалпына 
келтіру температурасы 600...700 °C. нәтижесінде қалпына келтірілгеннен 
кейін химиялық таза темір пайда болады. 

Пештерден шығатын сутегі мен су буы бар газ құрғатылады, 
тазартылады және хлоридтерді қалпына келтіруде тотықсыздандырғыш 
ретінде қолданылады. Шығарылған газдарды салқындату және тазарту 
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нәтижесінде пайда болған қышқыл тұз қышқылын жинау жүйесіне кіреді, сол 
жерден кенді еріту реакторларына жіберіледі [47]. 

Осылайша, процесс мүмкіндігінше ұтымды түрде құрылады, өйткені 
процеске қатысатын барлық Реактивтердің қайта айналымы қамтамасыз 
етіледі. 

Consteel үрдісі электр болат балқыту өндірісіндегі инновациялық 
шешім болып табылады, ол энергия ресурстарын едәуір үнемдеуге мүмкіндік 
береді және электр пештеріндегі болат өндірісінің тиімділігі мен 
экологиялылығын арттырады. 

Бұл технологияның ерекшелігі металл сынықтарын конвейер арқылы 
электр болат балқыту пешіне үздіксіз беру болып табылады (2.4.5-сурет). 
Осылайша, балқыту үрдісі іс жүзінде үздіксіз болады. Бұл электродтар 
жанатын металдың тұрақты жалпақ айнасын қамтамасыз етеді, ал кіретін 
металл сынықтары сұйық металл ваннасында ериді, бұл үрдістің 
тұрақтылығын арттырады. Мұндай пештердің сыйымдылығы 40-тан 320 
тоннаға дейін. Орнатудың сыртқы түрі суретте көрсетілген. 2.45. 

 

 
1-металл сынықтарын тиеу; 2-конвейер; 3-шихтаны жанарғылармен жылыту; 4-газ тазалау 

қондырғысына Шығатын газдарды бұру; 5-шихтаны шығатын газдармен жылыту; 6-
электр болат балқыту пеші; 7-ваннаны оттегімен және көміртегімен үрлеуге арналған 

фурма 
2.45 сурет - Constee орнату сұлбасы 

Технологияға сәйкес, шихта электромагниттік кранның көмегімен 
вагондардан шығатын пеш газдарымен жылытылатын тиеу конвейеріне 
беріледі, ол оны ДББП-ға тасымалдайды. Конвейердің үстіне орнатылған 
қосымша қыздырғыштары бар технологияның нұсқасы бар. Процестің 
артықшылығы-сынықтарды тегістеу қажеттілігінің болмауы, тіпті 
жоңқаларды да қолдануға болады. 

Қыздырылған заряд ДББП-ға жүктеледі, онда ол сұйық металл 
ваннасында ериді. ДББП-дан шығатын пеш газдары конвейер бойынша 
қозғалатын шихтаны қыздырады, содан кейін газ тазалау станциясына 
жіберіледі. 

Жүктеуден айырмашылығы, пештен болат мезгіл-мезгіл шығарылады, 
ал шығару кезінде қожды автоматты түрде анықтау үшін инфрақызыл 
сенсорға негізделген құрылғы қолданылады. 
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Сұйық шойынды пешке де құюға болады, ол пештің жұмыс кеңістігіне 
арнайы төселген науамен үздіксіз жеткізіледі. 

Consteel технологиясының артықшылықтары: 
- процестің тұрақтылығын арттыру және шихтаны жылыту есебінен 

электр энергиясының шығынын 80...120 кВт·сағ/т-ға және электродтарға 
қысқарту; 

- үрдістің үздіксіздігі арқылы пештің өнімділігін арттыру;  
- қож түзілу үшін жақсы жағдайлар және пештегі қолайлы атмосфера. 
- пештің төсенішінің беріктігін арттыру; 
-материалдық-техникалық қамтамасыз етуге, персоналға және өндіріс 

қалдықтарын өңдеуге жұмсалатын шығындарды 40% - дан астамға 
төмендету. 

- қождағы FeО құрамының төмендеуі, болаттағы азот, фосфор және 
сутегі құрамының төмендеуі; 

- шу деңгейін төмендету және өндірістің экологиялылығын арттыру. 
Екі қабатты пештер 
Екі корпусты пештер, ең алдымен, өнімділіктің жоғарылауымен 

сипатталады. Мұндай пеш екі ваннадан (корпустан) және бір ваннадан 
екіншісіне ауыстырылатын бір (тұрақты ток пеші) немесе үш (айнымалы ток 
пеші) электродтары бар бір қуат жүйесінен тұрады.  

Металл бір корпуста электродтардың көмегімен балқып жатқанда, 
екінші корпуста шихта бірінші корпустан шығатын газдармен немесе газ 
қыздырғыштарымен қызады. Бұл ретте балқыту уақыты 40% - ға қысқарады, 
ал шихтаны жылыту есебінен электр энергиясының шығыны 40...60 
кВт·сағ/т-ға азаяды. Электродтар екі ваннаға орнатылатын пештер бар, бірақ 
бұл жағдайда қондырғының құрылысына күрделі шығындарды азайтудың 
экономикалық әсері жоғалады. 

Екі қабатты пештерді іске асырудың тағы бір нұсқасы-CONARC 
(Converter + electric ARC furnance) қондырғысы. Бұл қондырғыда пештің екі 
корпусы бар, бірақ электродтардың бір жиынтығынан басқа, оған оттегі беру 
үшін фурма да орнатылған (конвертердегідей). Құрылғының сыртқы түрі 
суретте көрсетілген.2.46. Бұл қондырғының артықшылығы-болатты сұйық 
шойыннан және металл сынықтарынан (немесе DRI) кез-келген пропорцияда 
балқыту мүмкіндігі. 

Болатты балқыту процесі екі кезеңге бөлінеді. Алдымен шойын бір 
корпусқа құйылады, фурма пешке орнатылып, оттегімен үрлене бастайды. 
Бұл кезеңде металды көміртексіздендіру жүзеге асырылады. 

Үрлеу кезінде пайда болатын көміртегі, кремний, марганец және 
фосфордың тотығу үрдістеріне байланысты ваннаның қызып кетуіне жол 
бермеу үшін пешке металл сынықтары немесе DRI түрінде салқындатқыштар 
қосылады. Үрлеу аяқталғаннан кейін оттегі фурмасы екінші корпусқа 
ауыстырылады (немесе жағына шығарылады), ал электродтар бірінші 
корпусқа орнатылады. Бұл кезеңде пешке қатты зарядтың қалған мөлшері 
қосылып, электродтардың көмегімен ери бастайды. 
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1-зарядты қыздыратын корпус; 2-болат балқытылатын корпус; 3-шығатын 

газдарға арналған арна; 4-газды тазарту жүйесіне арна; 5-ұстағышы бар 
электрод; 6-электродтың екінші сатыдағы жағдайы; 7-жоғарғы электродқа 

электр кабелі; 8-төменгі электродқа электр кабелі 
 

2.46 сурет - Екі корпусты электрлік болат балқыу пешінің сұлбасы 
 

Қажетті температураға жеткеннен кейін металл шөмішке шығарылады. 
Содан кейін процесс циклді түрде қайталанады. Осылайша, болатты балқыту 
пештің екі корпусында бір уақытта жүреді, ал электродтар мен фурмалар 
оларға кезекпен орналастырылады, бұл қондырғының жоғары өнімділігін 
қамтамасыз етеді, бұл ұқсас сыйымдылықтағы екі бөлек қондырғыдан 30% 
жоғары). Балқыту уақыты 40-тан 60 минутқа дейін. 

Осыған ұқсас принцип Concast Standard AG компаниясы әзірлеген 
Arcon-үрдіс агрегатында да қолданылды. Айырмашылығы-қондырғы тікелей 
токпен қамтамасыз етіледі және қондырғы корпусы конвертердің корпусына 
сәйкес келеді. Тікелей ток пайдаланылатындықтан, қондырғыға үш емес, екі 
электрод – бір жоғарғы графит және бір төменгі тақтайша мыс электрод 
орнатылады (суретті қараңыз. 2.47). 
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1, 2 – пеш корпустары; 3-оттегі фурмасы; 4-электродтар; 5-газ бұрғыш  

 
2.47 сурет - CONARC агрегатының сұлбасы [47] 

 
«Arcon» агрегатының өнімділігі жылына 1,6 млн. т. сұйық шойын 

(40%), түйіршіктелген шойын (5%) және HBI (55%) металл шихтасы ретінде 
қолданылады. Шығарылатын балқыманың массасы-170 т. Құрылғының әр 
корпусының жұмыс циклі 92 минутты құрайды.  

Жалпы, конвертер пен доғалық пештің бір қондырғыдағы үйлесімі 
қарапайым доғалық пешке қарағанда келесі артықшылықтарды береді: 
- кең таңдау металлошихты;  
- жоғары өнімділік; 
- химиялық энергияны пайдалану нәтижесінде электр энергиясының төмен 
шығыны металл шихта қоспаларының тотығуы; 
- талап етілетін электр қуатын азайту;  
- электродтардың үлестік шығынын азайту; 
- ток өткізу желілеріне әсері аз, қуаты аз электр желілерінде жұмыс істеу 
мүмкіндігі; 
- электр жабдықтарының шығындарын азайту. 

 
Шахталық электр болат балқыту пештері  
Шахталық электрболатбалқыту пеші конструкциясының ерекшелігі 

шахтаның болуы болып табылады, онда металл сынықтарын пешке салмас 
бұрын қыздырады. Мұндай білік кәдімгі доғалы пештің доғасының үстіне 
орнатылады. Шахта бір немесе екі болуы мүмкін. Металл сынықтарын 
жылытуға болатын температура 800 0С құрайды. Металл сынықтарын алдын 
ала жылыту есебінен электр энергиясын үнемдеу 70...100 кВт·сағ/т құрайды. 
Металл сынықтарының 60% - ы шахта арқылы жүктеледі, қалғаны (мысалы, 
үлкен) пештің ваннасына жүктеледі, ол үшін шахта бүйіріне қарай жылжиды. 
Балқыту циклі шығарудан шығарылғанға дейін 35...50 минутты құрайды. 
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Электр энергиясын үнемдеуден басқа, электродтар шығынын 30% - ға азайту 
және өнімділікті 40% - ға арттыру қамтамасыз етіледі. 

Бұл үрдіс жақында пайда болды (20 ғасырдың 80-жылдарының 
соңында), сондықтан мұндай пештің оңтайлы конструкциясын іздеу 
жалғасуда. Ең заманауи екі нұсқаны қарастырамыз. 

SIMETAL EAF Quantum - металл сынықтарын жылытатын пештің ең 
заманауи дизайн шешімі. Қазіргі уақытта talleres y Aceros S. A. de C. V. 
(Тиаса қ.) мексикалық болат құю компаниясының зауытында бір ғана пеш 
орнатылған. 

Металл сынығы қауғаға тиеледі және шығару бойынша балқыту 
массасы 100 т құрайды, бірақ бұл ретте батпақтың массасы (алдыңғы 
шығарудан кейін қалған металл мен қож) 70 т құрайды. Металл сынығы 
қауғаға тиеледі және шахтаның жоғарғы жағына көтерілетін көтергішке 
қайта тиеледі және люк ашылғаннан кейін ол жылытылатын жерге ішке 
төгіледі. Бұл пеште су өткізбейтін саусақтары бар сынықтарды ұстап тұратын 
шахтаның жаңа конструкциясы қолданылады (сурет. 2.48) 

Қыздырғаннан кейін саусақтар жағына қарай сұйылтылып, пештің 
ваннасына металл сынықтары құйылады. Жалпы балқыту циклі үшін 
ұзақтығы 33 мин, металл сынықтарының үш порциясын беру қарастырылған. 
Әр бөліктің қыздыру ұзақтығы - 9 минут. Металл сифон түрінде канал 
арқылы шығарылады (сурет. 2.49) бұл пешті тек 40-қа қисайтуға және қожды 
толығымен кесуге мүмкіндік береді. 

Шахта пештері мен үздіксіз жүктеу пештерінің артықшылығын 
біріктіретін тағы бір инновациялық шешім CVS MAKINA және KR Tec 
GmbH (Түркия) компаниялары әзірлеген EPC (Environmental Preheating and 
Continuous Charging) жүйесі болып табылады. 

EPC қондырғысы бар пештің сұлбасы суретте көрсетілген. 2.50. 
ЕРС жүйесі келесідей жұмыс істейді (сурет. 2.48). Шихта үю себетінің 

көмегімен ЕРС жүйесінің үю камерасына ашық қақпақ арқылы тиеледі 
(сурет. 2.48, а). 

Бұл позицияда толтыру камерасының алдыңғы қабырғасы шихтаның 
бірінші бөлігі қыздырылған шахтаны (алдын ала қыздыру камерасын) 
жабады. Шихтаны үйінді камерасына тиеу кезінде ҚБП-да балқыту үрдісі 
және шихтаны алдын ала қыздыру үрдісі тоқтатылмайды. 

Себеттен шихтаны үю камерасына тиегеннен кейін қақпақ жабылады 
және гидравликалық цилиндрлердің көмегімен үю камерасы шахтаның 
үстіне орналастырылады, оған шихта алдын ала қыздыру үшін құйылады 
(сурет. 2.48, б). 
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2.48 сурет - SIMETAL EAF Quantum (a) шахталы пешті және су 
салқындататын саусақты (B) жобалау [47] 

 

 
  

 2.49 сурет -  SIMETAL EAF Quantum пешінде болат шығару 
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Шихтаны қыздырғаннан кейін, итергіштің көмегімен оның бір бөлігі 
пештің кеңістігіне құйылады, содан кейін металл сынықтарының жаңа бөлігі 
жүктеледі. 

ЕРС жүйесімен жабдықталған пеште балқыту уақыты 36 мин құрайды, 
шығару бойынша балқыту массасы-100 т, шихтады қыздыру температурасы 
8000С.. 

ЕРС жүйесінің артықшылықтары: 
- 100 кВт·сағ/т дейін энергия үнемдеу; 
- өнімділікті 20% - ға арттыру; - сынықтарды тәуелсіз толтыру; 
- ең аз шаң шығару; 
- жылдам өтелімділік (шамамен 12 ай). 

 
 

1-ДББП; 2-ЕРС жүйесі; 3-үю камерасы; 4-газ шығару жүйесі; 5-шихтаны 
қыздыруға арналған шахта; 6-телескопиялық итергіш 

 
2.50 сурет - ЕРС жүйесі бар доғалы пеш 

 
2.3.2 Металлургиялық үрдістерді қарқындату тәсілдері 
Агломерация үрдісін қарқындату тәсілдері 
Агломерация үрдісі 100 жылдан астам уақыттан бері белгілі болғанына 

қарамастан, оны жетілдіру үшін әлі де үлкен қорлар бар. Өндірілетін 
агломераттың сапасының нашарлауы өндірушілерді өз өнімдерінің сапасын 
жақсартудың жаңа жолдарын іздеуге мәжбүр етеді. Оларға екі түрлі тәсіл 
кіреді: күйдіру машинасын модернизациялау арқылы технологияны 
жетілдіру және шихта компоненттерінің сапасын оңтайландыру.  Барлық 
ұсынылған әдістер қандай да бір жолмен бір мақсатқа ие – агломераттың 
сапасын жақсарту, ол бүгінгі күні металлургиялық зауыттарды 
қанағаттанарлықсыз болып қалдырады. 

Бірінші топ әдістерінің мәні, ең алдымен, аглофабриканың негізгі 
механизмдерінің бөлшектері мен түйіндерін жаңарту болып табылады, атап 
айтқанда: агломерациялар, желдеткіш барабандары, жүктеу құрылғылары, 
қоректендіргіштер және т. б. Бұл топқа әр түрлі уақытта зерттеушілер 
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ұсынған қарқындату әдістерін, атап айтқанда, әр қабат үшін әр түрлі 
пропорцияда отын мен ағындарды алдын-ала араластыру, ылғалдандыру 
және ұсақтау арқылы аглошихтаны екі қабатты төсеу; шихтаны «шық 
нүктесіне» алдын-ала жылыту; машинаның құйрығын шағылысатын 
экрандармен жабу; оттегімен байытылған ауаны қолдана отырып агломерат 
өндіру технологиясы; жоғары вакуумды қолдану; дайын агломератты 
термиялық өңдеу; шихтаны алдын-ала қыздырып, оның бетін 600-650 °C 
дейін от алдыруға арналған үш зоналы көрік; аглоқоспаны жанудың әртүрлі 
кезеңдерінде фракциялық отын бере отырып, екі сатылы жаншылту [47]. 

Түпкілікті өнім сапасының міндетін шешудің түбегейлі басқа тәсілі 
шихта дайындау үрдісінде қоспаларды қолдану болып табылады. Осы 
әдістерді енгізу ұсақталған зарядты термиялық өңдеу кезінде пайда болатын 
физика-химиялық үрдістерді түзетуге және әр түрлі құрамдағы агломераттар 
шоғырын қалыптастыру арқылы қоспаның мөлшері мен түрін өзгерте 
отырып, дайын өнімнің қасиеттерін алуға мүмкіндік береді. Осы типтегі ең 
көп таралған қоспалардың бірі-әк. Пісіру үрдісін күшейтетін әк пен басқа 
қоспаларды қолдануды қарастырамыз. 

Әк қоспасы және оның агломерация үрдісіндегі рөлі 
Әктің байланыстырушы қасиеттері агломерация өндірісінде 

агломерация үрдісін күшейту үшін кеңінен қолданылады. 
Аглошихтаға әк қосу бітелген шихта түйіршіктерінің орташа 

диаметрінің ұлғаюын, сондай-ақ кептіру және батпақтану аймақтарында 
түйіршіктердің беріктігінің артуын қамтамасыз етеді. Осының салдарынан 
шихта қабатының газ өткізгіштігі жақсарады және агломерашинаның 
өнімділігі артады [48]. Әктің ерекше түрлері (күйген, доломиттелген, 
магнезиальді) аглоүрдіске интенсификациялаушы әсерімен қатар агломерат 
құрылымындағы балқыманың қасиеттеріне және байламның құрамына оң 
әсер етуінің арқасында дайын өнімге едәуір нығайтушы әсер етеді [48]. 

Агломератты өндіру кезінде әкті қолданудың тиімділігі аглошихтадағы 
және әкті белсенді CaO құрамын оңтайландыруға негізделеді, олардың нақты 
мәндері агломератты өндіру және әктасты күйдіру жағдайларына сүйене 
отырып айқындалады [48]. 

Мәселен, Новокриворожск тау-кен байыту комбинатында циклон 
пешінде (ірілігі 3-0 мм) күйдірілген әкті пайдалана отырып жүргізілетін 
зерттеулер барысында ол агломераттың агломерат шығару жылдамдығының 
6-7% - ға артуын, барабанда агломератты сынақтан өткізгеннен кейін плюс 5 
мм шығу шығымының 6-7% - ға артуын және 0,5 мм минуттарда сынып 
шығымының 7-8% - ға азаюын қамтамасыз ететіндігі анықталды. Әкті 
қолданудың тиімділігі аглошихтаның құрамына байланысты екенін атап 
өткен жөн: шихтада ұсақ кендер мен концентраттар неғұрлым көп болса, әкті 
қолдану соғұрлым тиімді болады [48]. 

Әк қоспаларының аглошихтаның қасиеттеріне әсерін және оның 
агломерация үрдісінде жүруін зерттеу агло қондырғысының өнімділігінің 
артуы қабаттың суық күйінде газ өткізгіштігінің жоғарылауының ғана емес, 
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сонымен қатар агломерация басталғаннан кейін тікелей түйіршіктердің 
беріктігін арттырудың, батпақтану кезінде олардың беріктігін сақтаудың 
және жану аймағында қысымның жоғалуын азайтудың салдары екенін 
көрсетті. Шикі кальцийлі түйіршіктердің беріктігінің жоғарылауы 
капиллярлық өзара әрекеттесудің жоғарылауы нәтижесінде (ерітіндінің рН 
жоғарылауына байланысты), сондай-ақ сөндіру кезінде әк өздігінен таралуы 
нәтижесінде бөлшектердің коллоидтық адгезиясының жоғарылауы 
нәтижесінде пайда болады. Агломерацияланатын қабаттың кептіру және 
батпақтану аймақтарындағы түйіршіктердің беріктігінің артуы сұлбаға 
сәйкес әктің ылғалдануымен байланысты: ылғалды жою, кристалдану және 
кальций гидрооксидінің ішінара карбонизациясы [48]. 

Әктасқа қарағанда әктің беріктендіру әсерінің себебі кальций 
гидроксиді ыдыраған кезде β-СаО пайда болады, оның реактивтілігі кальций 
карбонаты ыдырағаннан кейін бірден пайда болатын α-Саоға қарағанда 
едәуір жоғары. Сондықтан әк кальций ферриттерінің көп мөлшерде, тіпті 
зарядтың төмен негіздерінде де пайда болуына ықпал етеді. 

Әк мөлшері және оны аглошихтаға енгізу әдісі маңызды. Сонымен, 
Жапонияда ≤ 0,25 мм фракциясының әкімен шихтаның ең жұқа дисперсті кен 
бөлігін ғана ұсақтау, содан кейін алынған түйіршіктерді аглошихтаға енгізу 
ұсынылды. Бұл жағдайда әк шығыны 5-15% құрайды. Басқа әдіс бойынша 
әкті екі қабылдауға беру керек: әк бөлігі ірі фракция түрінде (≤5 мм) 
шихтаның құрастырмалы конвейеріне бірден түсіріледі, ал қалғаны – 
белсенділігі жоғары фракция түрінде (класының құрамы ≤0,25 мм ≤25%) 
шихтаның барлық компоненттері берілгеннен кейін конвейерге 
мөлшерленеді [48]. 

Агломерациялық өндірістің интенсификаторы ретінде әкті қолданудың 
ұтымды тәсілі оны түйірленген шихта түйіршіктеріне домалату болып 
табылады [49]. 
      Феррит қоспаларын қолдану 

Жұмыста [48] балқыманың мөлшерін көбейтетін минералды түзуді 
белсендіруге ықпал ететін қоспа ретінде агломерация шихтасына феррит 
қоспасын енгізу ұсынылады, оның балқуы аглошихтаны белсенді түрде 
ерітеді. SPEC CaO * Fe2O3 2·CaO·Fe2O3-тен гөрі шихтаға тең дәрежеде 
ылғалдандырады. Бұл оның төмен балқу температурасына және балқыманың 
төмен тұтқырлығына байланысты. 

Кальций ферриттері мен кальций оливиндерінің қосындыларымен 
агломераттың беріктігі артады, өнімділігі мен нақты өнімділігі артады. 
Кальций оливин қоспалары сонымен қатар өнімнің сапасын жақсартады, 
бірақ жоғары тұтқырлыққа байланысты тік күйдіру жылдамдығы мен 
қондырғының өнімділігін төмендетеді. 

Өнеркәсіптік сынақтар барысында шихтаға нашар гематит кені мен әк 
қоспасының 8,5% енгізілді. Бұл ретте таспаның меншікті өнімділігі 63,7-ден 
75,0% - ға дейін өсті. Агломератты төрт рет шығарғаннан кейін 5-0 ММ 
фракцияның шығысы 15-тен 6,5% - ға дейін төмендеді. Аглошихтаға 
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ферритті қоспаларды қосу технологиясын пайдалану үлкен күрделі 
шығындарсыз аглофабрикалардың жұмыс көрсеткіштерін және 
агломераттың сапасын едәуір жақсартуға мүмкіндік береді [48]. 
  

2.3.3 Домендік үрдісті қарқындату тәсілдері 
Домен үрдісінің интенсификациясы деп оның ағымының 

жылдамдығын арттыру түсініледі. Домна пешінің қарқындылығының 
өлшемі-бұл домна пешінің пайдалы көлемінің бірлігіне шаққандағы уақыт 
бірлігінде алынған шойынның мөлшері. Өндіріс жағдайында кері мәнді 
қолдану әдеттегідей-күніне 1 тонна шойын балқытуға жұмсалған пештің 
пайдалы көлемі. Бұл көрсеткіш домна пешінің пайдалы көлемін пайдалану 
коэффициенті деп аталады және Vpol (м3) пешінің пайдалы көлемін T (T) 
шойын/күн пешінің тәуліктік өнімділігіне бөлудің квитанциясы ретінде 
анықталады. Бұл көрсеткіш абсолютті мән бойынша неғұрлым аз болса, 
процесс соғұрлым қарқынды, домна пешінің жүрісі де қарқынды болады. 

Домна пешінің қарқындылығын екі жолмен арттыруға болады: 
1. Уақыт бірлігінде домна пешінің пешіне жанғыш көміртектің 

жануына жұмсалатын үрлеудің көп мөлшерін беруге болатын жағдайларды 
жасау. 

2. Егер уақыт бірлігінде көрікке түсетін үрлеу мөлшері кокс шығынына 
қарағанда кем дегенде төмендемесе немесе төмендейтін болса, 
балқытылатын шойынның бірлігіне кокс шығынының төмендеуін 
қамтамасыз ететін жағдайлар жасау арқылы жүзеге асырылады. 

Уақыт бірлігінде горнға берілетін үрлеу мөлшерінің артуымен уақыт 
бірлігінде жанатын көміртегі мөлшері сәйкесінше артады, демек пештің 
өнімділігі де артады. Жанармайдың салыстырмалы шығыны азайған кезде 
және үрлеу мөлшері өзгермегенде, кокстегі кен жүктемесінің жоғарылауына 
байланысты пештің өнімділігі де артады. Үрдістің қарқындылығының ең 
жоғары дәрежесіне үрлеу мөлшерінің ұлғаюымен бір мезгілде жанармайдың 
салыстырмалы шығынын азайту мүмкіндігі болған кезде қол жеткізіледі [50]. 

Уақыт бірлігіне соққы шығынын көбейту арқылы домна пешінің 
қарқындылығын арттыру үрдістің газ динамикасын жақсартуды қамтиды. 
Бұған агломераттың беріктігін арттыру, ұсақ фракцияларды бөлу және шихта 
материалдарының гранулометриялық құрамының біркелкілігін жақсарту, 
пештің жұмыс кеңістігіндегі газ қысымының жоғарылауы, қождың 
салыстырмалы шығымдылығын төмендету және оның физикалық 
қасиеттерін жақсарту арқылы қол жеткізуге болады. 

 
Үрлеуді жылыту 
Домна өндірісінде алғаш рет қыздырылған үрлеу 1829 жылы 

қолданылды. Үрлеудің салыстырмалы түрде төмен қызуына (150°C) 
қарамастан, пештің жұмысы едәуір жақсарды: жанармайдың салыстырмалы 
шығыны 30% азайды, пештің өнімділігі артты, үрлеу санын көбейту 
мүмкіндігі пайда болды. Сонымен қатар, үрлеуді жылытуға жанармай 
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шығыны үнемнен әлдеқайда төмен болды. Кейіннен кокс домна пештерінде 
көбірек қыздырылған үрлеуді (350 - 400°C) қолдану кокстың салыстырмалы 
шығынын 25 - 35% - ға азайтуға мүмкіндік берді. Қазіргі уақытта үрлеу 1100-
1200 °C дейін және одан жоғары қызады [50]. 

Үрлеуді ылғалдандыру 
Ауаның табиғи ылғалдылығы күн ішінде де, жыл мезгілдерінде де 

айтарлықтай өзгереді. Үрлеу ылғалдылығының ауытқуы таудың жылу және 
температуралық режимдерінде және қалпына келтіру кезінде өзгерістер 
тудырады, бұл көбінесе пештің бұзылуына әкеледі, техникалық-
экономикалық көрсеткіштерді нашарлатады. 

Табиғи ылғалдылықтың ауытқуын екі жолмен жоюға болады: үрлеуді 
құрғату және оның ылғалдылығы табиғи, бірақ уақыт өте келе тұрақты 
болатындай етіп ылғалдандыру. 

Газ қысымының жоғарылауы 
Жоғары қысымды домна пешінің жұмыс істеу идеясы газдардың 

қалпына келу қабілетін жақсарту мақсатында ұсынылды. 
Алайда, жоғары қысымның оң әсері газдардың қалпына келу қабілетін 

жақсартуда емес, домна пешінің газ-динамикалық режимін жақсартуда 
көрінеді, онда өнімділіктің едәуір артуы және кокс ағыны төмендеуі мүмкін. 
Домна пешінің ішіндегі газ қысымының жоғарылауына шаңнан тазартылған 
газ құбырына орнатылған арнайы дроссель құрылғысы арқылы газ ағынын 
қысу арқылы қол жеткізіледі. Жоғары газ қысымының оң әсері қысымның 
жоғарылауымен газдың көлемі мен оның жылдамдығы төмендейді, 
нәтижесінде газдың көтеру күші азаяды және тау мен колошник арасындағы 
газ қысымының төмендеуі байқалады. Бұл үрлеудің массалық мөлшерін 
оның критикалық көлемінен аспай арттыруға мүмкіндік береді [50]. 

 
2.3.4 Болат өндіру үрдісін қарқындату тәсілдері 
Электр энергиясын меншікті шығысын азайту түрінде электр болтын 

балқытудың энергия сыйымдылығын қарқындату және төмендету 
технологиялық процесті жетілдіру есебінен қамтамасыз етіледі: 

- металл сынықтарын «кесу», отынды жағу, сұйық металл ванналарын 
үрлеу және көміртексіздендіру, қожды көбіктендіру («көбікті» қождар 
технологиясы), «еркін» кеңістікте технологиялық газдарды жағу үшін оттегін 
қолдану; 

- сұйық металл ваннасын ұнтақ тәрізді реагенттермен (соның ішінде 
құрамында көміртегі бар) қабырғалық және түптік инжекторлар 
(инжекциялық технологиялар деп аталатын) арқылы үрлеу); 

- жекелеген технологиялық операцияларды біріктіру (ерте қождың 
пайда болуы, энергетикалық кезеңде сұйық металды көміртексіздендіру, 
әсіресе үю кезінде сұйық шойынды пайдалану кезінде); 

- пештен тыс өңдеу агрегаттарына, оның ішінде «шөміш – пеш» 
түріндегі агрегаттарға металды тазарту, жетілдіру және қышқылсыздандыру 
операцияларын шығару (үшінші буын ҚБПҮ-де сифонды төгу кезінде және 
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төртінші буын ҚБПҮ-де түбін эксцентрлік төгу кезінде тотықтырғыш қожды 
кесу кезінде бір қожды технология деп аталады); 

- ҚБП жұмысының ұтымды электр режимінде балқытудың 
энергетикалық кезеңінде металл шихтаны балқыту технологиясын жетілдіру 
(жоғары электр қуаты, ұзын доғаларда көбіктенген қожмен жұмыс істеу және 
энтальпияны пайдалана отырып сұйық металл мен қождың қалдығында 
жұмыс істеу кезінде, келесі балқытудың металын ерте дефосфорлау 
мүмкіндігі. Сұйық металл және қож подинаның төсенішін қуатты доғалармен 
жергілікті қызып кетуден қорғайды (төртінші буын ДББП-да); 

- берілген жаппай тығыздықпен, металл сынықтарының әртүрлі 
фракцияларының белгілі бір арақатынасымен, олардың ДББП жұмыс 
кеңістігінде дұрыс орналасуымен және барлық металл шихтаны біркелкі 
еріту үшін электродтар астында симметриялы орналасуымен металл 
шихтаны ұтымды тиеу; 

Металл сынықтарын алдын ала  қыздыру.   
Металл сынықтарын физикалық жылумен алдын-ала қыздыру 

(энтальпияның өзгеруі нәтижесінде) алдымен 1980 жылы жапондық Toshin 
Steel (NKK үрдісі) қолданған. 

Технологияның келесі нұсқалары мүмкін: 
-аралық жылу тасымалдағышты (ауаны) жылу алмастырғыш-

рекуператорда автономды жанама қыздыру, содан кейін металл сынықтарын 
қауғада қыздыру (қыздыру үрдісін кезекпен немесе бірнеше қауғада рет-
ретімен реттеуді қамтамасыз ететін Danieli фирмасының тәсілі); мұндай 
қыздыру жылу тасымалдағыштың температурасын тұрақтандыру үшін газ 
жанарғысын пайдалана отырып, екі тізбекті қондырғыға қарағанда 
қымбатырақ; 

- конвейердегі фрагменттелген металл сынықтарын (губка тәрізді 
темір, металлдалған түйіршіктер) өздігінен тікелей қыздыру (және пештің 
жұмыс кеңістігіне үздіксіз жүктеу), жылу техникалық жылыту қосымша 
отынды қолдану арқылы жоғары температуралы, қарсы токты қолдану 
арқылы анағұрлым жетілдірілген; 

-кезектесетін технологиялық циклдармен жұмыс істейтін екі корпусты 
(«екі білікті») пештердің жұмыс кеңістігінде тікелей қыздыру; мұндай 
қыздыру кезінде металл сынықтарының жылу шығыны болмайды; сол 
сыйымдылықтағы екі пешпен салыстырғанда қызмет көрсету бойынша 
қосалқы операциялардың уақыты қысқарады, күрделі шығындарды үнемдеу 
кезінде өнімділіктің ұлғаюын қамтамасыз ете отырып, электр қуатын 
пайдалану артады. 

Сұйық шойынды қолдану. Соңғы жылдары электр болат балқыту 
өндірісінің әлемдік және отандық тәжірибесінде доғалы пештерде сұйық 
металды қолдануға деген қызығушылықтың жандануы байқалды, бұл 
бірқатар факторларға байланысты:  

- құрамында жойылмайтын қоспалар, атап айтқанда түсті металдар бар 
металл сынықтары ресурстарының жеткіліксіздігі; 
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- металл сынықтары ресурстары жеткіліксіз өңірлерде шағын зауыттар 
(қазіргі заманғы ҚБПҮ және ҚБПҮ ПТ) салу түріндегі электр болат балқыту 
өндірісін озыңқы дамытумен; 

- шойын кокс металлургиясының жаңа үрдістерінің пайда болуы: 
Romelt («Ресей балқыту»), Corex (Kohlen Reduktion) типті сұйық фазалық 
қалпына келтіру (ӨЖВ) үрдістері, олар тіпті шағын өндіріс көлемінде де 
тиімді; 

- толық металлургиялық цикл зауыттарында мартен болат өндірісін 
жоюға (қысқартуға) байланысты сұйық шойынның бос ресурстарының 
болуы; 

- электр энергиясы құнының өсуі және оны пайдалануға шектеулердің 
жиілеп кетуі; 

- электр балқытуда баламалы энергия көздерін (оттегі, көмір, табиғи газ 
және т.б.) сұйық шойынмен енгізілген көміртектің артық мөлшеріне 
баламалы мөлшерде пайдаланудың жинақталған тәжірибесі, сонымен бірге 
газ бөлуді ұстау және тазарту тиімділігін арттыру. 

Пештен түпкі шығару.  
Төменгі шығарылым қамтамасыз етеді: 
- Электрлік болат өндірісінің бір қожды технологиясы кезінде пештен 

тыс тиімді өңдеу үшін ДББП-дан сұйық жартылай өнімді тез (2-3 мин үшін) 
қожды ағызу; 

- ұзындығы аз металл ағынының ықшамдылығы, жылу шығыны аз, бұл 
металдың қызып кетуін азайтады; 

- пештің көлбеу бұрышының диапазонын 28-300-ге азайту, икемді 
кабельдердің ұзындығы, қайталама сымның белсенді және индуктивті 
кедергісі, электр коэффициенттерін жақсарту; 

- су салқындататын қабырға панельдерінің ауданын ұлғайту, отқа 
төзімді материалдардың шығынын азайту; 

- қапталған қабырғаның едәуір бөлігін су салқындататын панельдермен 
ауыстыру арқылы (жеңіл металл сынықтарын көп орналастыру үшін) және 
пеш ваннасының шығанақ терезесінің қосымша көлемі есебінен пештің 
сыйымдылығын арттыру. 

Балқытуды шығармас бұрын, пеш тесікке периклаз ұнтағының қабатын 
басу үшін биіктігі 700-800 ММ сұйық металдың ферростатикалық қысымын 
жасау үшін 50-ге еңкейтіледі. Төгу кезінде пеш біртіндеп 12-150 бұрышқа 
еңкейіп, қождың тартылуын болдырмас үшін шұңқырды басу үшін шығанақ 
терезесіндегі сұйық металдың белгілі бір тереңдігін сақтайды. Металдың 
қажетті көлемін (массасын) құйғаннан кейін пеш шөмішке қождың түсуін 
болдырмау үшін бастапқы қалпына тез қайтарылады (жылдамдығы кемінде 3 
град/С). 

Жылу энергиясының балама көздері. Электр энергиясының жоғары 
құны мен тапшылығы электрлік болат өндірісінің технологиялық үрдісін 
өзгерту және экзотермиялық тотығу реакцияларына негізделген жұмыс 
кеңістігінде жылу энергиясының балама көздерін пайдалану қажеттілігін 
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тудырады. Алайда, электрмен балқыту кезінде қолданылатын заряд 
материалдарының барлық химиялық элементтерінен енгізілген көміртекті 
жылу энергиясының балама көзі ретінде қарастырған жөн: 

- жұмыс кеңістігіне толтыру кезінде-материалдар-көмірсутектер-әр 
түрлі құнды тірі заттар (карбюризаторлар): кокс, электрод сынығы, 
ұсақталған көмір немесе тиісті гранулометриялық құрамдағы кокс, қатты 
немесе сұйық шойын, темір карбиді және т. б. Металда ерітілген артық 
көміртектің экзотермиялық тотығу реакциясы металл энтальпиясының 
жоғарылауын қамтамасыз етеді. 

- сұйық металл ваннасына-көміртек монооксидінің түзілуі және 
қосымша жылу генерациясы есебінен ваннаның барботажы үшін оттегі 
ағынындағы кокс ұнтағы (түбін үрлеу) ; 

- қож-көбікті («көбікті») қожды қалыптастыру кезінде көміртек 
монооксидін қосымша қалыптастыру үшін оттегінің дыбыстан жоғары 
ағынында көмір ұнтағы немесе кокс ұнтағы; 

– «бос» кеңістікте-жұмыс кеңістігінің су салқындататын 
элементтеріндегі жылу шығынын өтеу үшін көміртегі диоксиді пайда болған 
кезде қосымша жылу генерациясы үшін оттегі ағынындағы көмір ұнтағы. 

Доғалы пештердің жұмыс кеңістігінде технологиялық газдарды жағу 
үшін, жоғарыда айтылғандай, әртүрлі конструкциядағы реактивті (құйынды) 
инжекторлар арқылы жеткізілетін қосымша оттегі шығыны қажет. 

Көбіктенген қождар. Көбіктенген («көбіктенген») қождар өнімділікті 
арттыруға, электр энергиясын үнемдеуге және қымбат тұратын жоғары 
сапалы графиттелген электродтарды тұтынуды азайтуға ықпал ете отырып, 
тиісті жоғары электр техникалық көрсеткіштері бар кіші токтарға сәйкес 
қайталама кернеудің жоғары сатыларында қазіргі заманғы ДББП-ның жұмыс 
режимін қамтамасыз етеді. 

«Көбік» қожының жеткілікті электр өткізгіштігімен доғаның айналуы 
жүреді және доғалық пеш Джоуль – Ленц заңы бойынша жылу техникалық 
жетілдірілген ішкі жылу генерациясымен және қож ваннасын тікелей 
қыздырумен қарсыласу пешіне айналады. Тотықтырғыш пеш шлагының 
көбіктенуі Сығылған ауа немесе оттегі ағынында Ұнтақ тәрізді көмір немесе 
кокс ұсақ заттары түрінде көміртектің «қож – металл» бөлімінің деңгейінен 
төмен аймаққа Үрлеу кезінде жүреді. 

Тұрақты токтың доғалы болат балқыту пештері (ДББП ПТ). 
Жоғары қуатты ДББП-ға балама ПТ ДББП болып табылады. Бұл пештерде 
графиттелген электрод-катодтың шығыны аз, шудың төменгі деңгейі (10-15 
дБ), қабырғаға және аркаға біркелкі жылу жүктемесі, шаң мен газ 
шығарындылары аз, бұл pt DSP-ті үнемді, электрлік және экологиялық таза 
қондырғылар деп санауға мүмкіндік береді. 

Қазіргі заманғы ДББП және ДББП ПТ пайдалану тиімділігі болатты 
балқыту технологиялық процесінің энергия сыйымдылығын күшейту және 
азайту құралдары мен әдістерінің жиынтығымен анықталады. 
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  2.3.5 Жаңа техника мен прогрессивті технологияны енгізудің 
экономикалық әсерін есептеу 

Темірлі құмдардан агломерат алудың өнеркәсіптік жағдайларындағы 
тәжірибемен салыстырылған агломерация технологиясы бірнеше бағыттар 
бойынша елеулі экономикалық әсер алу перспективасын ашады: 

- шойын мен қождарды алу; 
- минералды қож түзетін (боксит, плавик шпаты) үнемдеу) 
- болатты балқыту кезінде; 
- Домна коксын үнемдеу және темір кені шихтасының құрамында темір 

кені агломераттарын қолдану есебінен домна пештерінің өнімділігін арттыру. 
Қызыл шламнан алынған металл өте жоғары беріктікке ие екендігі 

белгілі. Тамман пешіндегі шойынның қызыл шламын балқыту 
эксперименттерімен бұл фактіні көптеген авторлар эксперименталды түрде 
растады [53]. Тарихи тұрғыдан алғанда, шойынның бұл сапасын алғаш рет 
Қызыл шламнан алынған шойын құюдан ауыр құралдарды өндіруді 
ұйымдастырған неміс Крупп компаниясының мамандары анықтады. 
Шойынның беріктігі KS скандийінің болуымен түсіндіріледі. Шамасы, 
скандий тиісті зерттеулер болғандықтан [54] қожға ғана емес, шойынға да 
ауысады. 

Алюминий өндірісінің қалдықтары болып табылатын жұқа материалдан 
шойын өндіру үшін оны тегістеу қажет. 

Мамандар домна пешінде қызыл шламды балқытуға жол бермейтіні 
белгілі, өйткені оның құрамындағы сілтілердің көп болуы оның төсенішін 
бұзады. 

Сонымен қатар, агломератта қалған сілтілер газ фазасына өтпейді, 
өйткені олар алюминосиликаттарда байланысады және домна пешінен қож 
құрамында шығарылады. Нәтижесінде домна пешінің газ фазасында 
агломератты балқыту кезінде сілтілердің саны көбеймейді және олардың 
рұқсат етілген құрамынан аспайды [55]. 

Тәжірибелі маңыздылығы осы нәтижелердің бағалануы мүмкін мынадай 
есеппен. Экономикалық есептеулердің негізі қарапайым және жоғары 
беріктігі бар шойынның нарықтық бағасы болып табылады. 

Кәдімгі құйма шойынның құны қазіргі уақытта 270 мың тнг /т, беріктігі 
жоғары құйма шойынның құны 480 мың тнг /т тең. 1 млн. тонна темір 
қалдықтарынан шамамен 300 мың тонна шойын алынады. 7000 тнг /т 
тасымалданатын темір қалдық құны кезінде оны сатып алуға жұмсалатын 
шығындар 600 млн.тнг құрайды. Агломерат өндірісіне жұмсалатын 
шығындар 17500 тнг /т құрайды. Алынған сапалы және қарапайым 
шойындарды сату деңгейіндегі айырмашылық шамамен 480 млрд. теңгені 
құрайды. 

Нәтижесінде қызыл шламдағы темір құрамының төмендеуіне, сондай-ақ 
ескерілмеген шығындарға байланысты кокстың артық шығынының 50% - ын 
шегере отырып, темір қалдықтарынан агломератты домна балқытудың 
экономикалық тиімділігі кемінде 24 млрд.теңгені құрайды. 
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Темір кені агломератын қолдану кезінде болаттың өзіндік 
құнының күтілетін төмендеуі. 

Минералды шикізатты (плавик шпаты, боксит, әктас, әк, темір кені, 
сондай-ақ темір кені агломераты және шекемтас) үнемдеу мақсатында темір 
құм барлық көрсетілген компоненттерді плавик шпатынан басқа жеткілікті 
мөлшерде қамтитын әмбебап материал болып табылады. Оның қож түзуші 
рөлін сілтілер мен үштік ферроалюмосиликаттардың болуы орындай алады 
[58]. 

Экономикалық тиімділікті есептеу үшін 2.2.8-кестеде келтірілген 
деректерді пайдалануға болады 

 
2.24-кесте - Құрамында темір бар қалдықтардан жасалған агломератты 

болат балқыту үрдістерінде минералдық қож түзуші (боксит, темір кені және 
балқытқыш шпат) алмастырғыш ретінде қолданудың экономикалық әсерін 
есептеуге арналған бастапқы деректер. 
 

Материал Темір құмдар 
агломераты 

Боксит Темір кені Плавикті шпат 

Индекс АЖП Б Ж П 
Құны, тнг / т 15000 30000 30000 75000 
Саны, т 1000 170 800 30 

 
1000 тонна темір құм агломератына үнемдеу: 

 
Б-БЦ + Ж-Жц +П-ПЦ – АЖП -АЦ = 16350000 тнг/т.              (2.62) 

 
Ескерілмеген шығыстарды шегергенде 7%: 16350000-70% = 15205500 

тнг /т. 
Жылына 100 мың тонна пайдаланғанда: 15205500*100 = 1,520 млрд. 

тнг/жыл. 
Осылайша, алынған экономикалық әсер болат өндірісінде қара 

металлургияда агломерат түрінде темір құмдарын шихтаның қож түзуші 
компоненттерін алмастырғыш ретінде пайдаланудың мүмкін пайдасын 
шамамен бағалауға мүмкіндік береді. 

Демек, болат өндіру үрдісінде темірлі құмдардан 100 мың тонна 
агломератты пайдаланған кезде, оны қож түзуші минералдық 
құрамдастармен алмастыру есебінен үнемдеу жылына шамамен 1,5 млрд.тнг 
мөлшерінде айқындалды. 

Темірлі құмдар – глинозем өндірісінің қалдықтары 
агломерацияның тиімділігін қосымша дәлелдеу.  

Өнеркәсіптік тәжірибе көрсеткендей, кәдімгі офлюстелген 
агломераттың беріктігі бастапқы шихтаға КШ аздап қосылған кезде де 
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артады [56]. Сонымен қатар, осы әлеуетті іске асыруға кедергі келтіретін 
кейбір қауіптер бар. 

Әдеби деректерге аналитикалық шолудан: 
а) агломератта Al2O3 құрамының ұлғаюына байланысты домна 

пештерінің тұтқырлығын арттыру және соның салдарынан домна пештерінің 
жылдамдауының төмендеуі және жүрісінің бұзылуы; 

б) қызыл шламдағы сілтілердің көп мөлшері, нәтижесінде домна 
пештерінің науқанының айтарлықтай төмендеуіне әкеледі; 

в) глинозем өндірісінің кейбір қалдықтарындағы темірдің төмен 
мөлшері, нәтижесінде кокс ағынының жоғарылауына және домна пештерінің 
өнімділігінің төмендеуіне әкеледі: 
- 20 кг/т агломерат мөлшерінде глинозем өндірісінің қалдықтарын пайдалану 
агломераттағы Fe құрамының 0,64% - ға төмендеуіне әкеледі %, бұл домна 
цехындағы өндірісті тәулігіне 214 тоннаға азайтады және скип коксының 
шығынын 4 кг/т шойынға арттырады; 

- 30 кг/т агломерат көлемінде глинозем өндірісінің қалдықтарын 
пайдалану агломераттағы Fe құрамының 0,97% - ға төмендеуіне алып келеді, 
бұл домна цехындағы өндірісті тәулігіне 934 т-ға төмендетеді және скип 
коксының шығынын 6,2 кг/т шойынға арттырады. 

- глинозем өндірісінің қалдықтарын аглошихтаға енгізумен домна 
қождарының тұтқырлығы артып қана қоймай, төмендейді. Бұл күрделі 
кешендерді бұзатын FeО, cao-ны оңай ыдырататын A12O3 енгізу нәтижесінде 
пайда болады [57]; 

- зерттеулер көрсеткендей, агломератта сілтілердің глинозем 
өндірісінің қалдықтарынан екі есе аз болады. Сонымен қатар, глинозем 
өндірісінің қалдықтарынан жасалған агломераттағы сілтілер байланысқан 
түрде, кальцийдің сілтілі алюмосиликаттарының құрамында болады, олар 
толығымен қожға айналады. Олар оң рөл атқарады, домна пешінің қожын 
сұйылтады [58]. 

- домна пештерінің өнімділігі төмендемейді, керісінше артады: 
жалпыға бірдей танылған тәуелділіктер бар, олар бойынша домна 
шихтасының құрамында 0-5 мм-нің 1% - ға азаюы домна пештерінің 
өнімділігінің 1% - ға өсуін және 0,5% - ға жуық домендік коксты үнемдеуді 
береді [59]. Әдеби көздерден алынған нәтижелер мен өнеркәсіптік 
сынақтардың қолда бар деректерін талдау домна өндірісі үшін офлюстелген 
агломерат алу кезінде қосымша ретінде глинозем өндірісінің қалдықтарын 
пайдаланудың экономикалық тиімділігін шамамен бағалауға мүмкіндік берді. 
Жиналған деректер 2.29 [59.60] кестеде келтірілген. Қолда бар деректерге 
жүргізілген талдау агломератты нығайту нәтижесінде ұсақ - түйектердің 
саны 4-6% - ға төмендегенін көрсетті (2.29-кесте). Бұл екі кальцийлі 
силикаттың β фазасын тұрақтандыруға байланысты. Агломератты кәдімгі 
темір кені шихтасынан салқындату кезінде екі кальцийлі силикаттың β-
фазадан γ - фазаға ауысуы есебінен кристалдық тор ұлғаяды, осылайша ішкі 
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кернеу пайда болады. Осының арқасында агломераттың дайын тортының 
бұзылуы орын алады. 

 
2.25-кесте - Аглодомна өндірісінде қызыл шламды пайдалану тиімділігі 

Жұмыстың мазмұны 

Саны 
эксперименттер -
немесе  
өнеркәсіптік 
сынақтар 
(шикізат нұсқалары) 

Ұлғайту 
өнімділік, 
% 

Азаюы 
сынақтардан 
кейін ұсақ-
түйек шығу 
беріктікке, 
% ( % )) 

Үнемдеу 
отын, 
% 

Ірі зертханалы 
жентектеу 
доңғалақты торда 

130-дан астам 
(21) 8-15 3-5 

(7- 20) 4-15 

Агломерациялық 
фабрикаларда сынау 

8 ( 6 ) 4-10 2-5 
(8-16) 8-12 

Кепілдендірілген 
көрсеткіштер 
агломерациялық 
өндіріс 

х 5-10 3-5 
(10-15) 8-10 

Домендік сынақтар 
өндіру 

4 ( 4 ) 1,15-1,25 2-6 
(8-16) 1,2-1,8 

Кепілдендірілген 
көрсеткіштер 
домендік өндіріс үшін 

х 1,2-2,5 4-6 
(12-17) 1,5-1,8 

 
Есептеулер үшін біз 5+0 мм фракциясының 5% - ға төмендеуін 

қабылдаймыз. Шихтаға салмағы 20 кг / т агломерат глинозем өндірісінің 
қалдықтары-темір құмдарын енгізу есебінен Fe саны 0,6% - ға қысқаруда. 
Жалпы алғанда, бұл төмендеу емес, домна пештерінің өнімділігін 3,56% - ға 
арттыру.  

Осылайша, шойын өндірісінің өсуі тәулігіне 249 тоннаны құрайды, ал 
скип коксын үнемдеу шамамен 3,5 кг/тонна шойынды құрайды. Жылына 10 
млн. т шойын өндіретін қазіргі заманғы металлургия комбинаты үшін оң 
экономикалық әсер: 

- шойын өндірісінің өсуі есебінен: 
249 т / тәулік * 365 күн * 150000 тнг /т = 13, 632 млн. /жыл 
- коксты үнемдеу есебінен: 
3,5-10 « 3 * 10 млн. т/жыл * 174900 тнг /т = 6,123 млрд. /жыл.  
 
600 тнг/т бағасы бойынша агломератты нығайту үшін талап етілетін 200 

мың т /жыл тауарлық темірлі құмдарды сатып алуға жұмсалатын шығындар 
жылына 120 млн.тнг құрайды. Оларды ескере отырып, металлургия 
комбинатының пайдасы жылына 18 миллиардқа тең. 70% мөлшеріндегі 
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есепке алынбаған шығыстарды шегергенде, пайда жылына шамамен 5,4 
млрд. 

 
2.4 Металлургиялық үрдістердің физика-химиялық параметрлерін 

анықтау 
 
Термодинамикалық жүйе - бұл нақты немесе елестетілген 

шекаралармен шектелген, бір немесе бірнеше объектілерден тұратын кез-
келген кеңістік, онда компоненттер арасында немесе жүйенің шекараларына 
іргелес сыртқы ортада масса және жылу алмасу жүреді.  

Тепе-теңдік термодинамикада термодинамикалық жүйелер (затпен де, 
қоршаған ортамен де энергия алмасу жоқ) және жабық термодинамикалық 
жүйелер (қоршаған ортамен зат алмасу жоқ) қарастырылады. 
Термодинамикалық жүйе жүйенің күйін нақты анықтайтын және 
термодинамикалық параметрлер деп аталатын физикалық шамалардың 
жиынтығымен сипатталады – 
концентрациясы және т.б. бұл біртекті).  

Гомогенді жүйе (грек. гомогендер термодинамикалық жүйе, оның 
барлық бөліктеріндегі химиялық құрамы мен физикалық қасиеттері бірдей 
немесе үздіксіз өзгереді (жүйенің бөліктері арасында интерфейс жоқ). Екі 
немесе одан да көп химиялық компоненттердің біртекті жүйесінде әр 
компонент екіншісінің массасына бөлінеді. Біртекті жүйенің құрамдас 
бөліктерін механикалық жолмен бөлуге болмайды. Біртекті жүйелердің 
мысалдары: мұз, сұйық немесе қатты ерітінділер, газдар қоспасы және т. б. 
Зат - белгілі бір химиялық құрамы бар біртекті физикалық зат. Жеке зат - бұл 
өздігінен болатын және оны жүйеден ажыратуға болатын зат. Гетерогенді 
жүйе (гетерогенді) – бірнеше фазалардан тұратын термодинамикалық жүйе, 
олардың арасында көрінетін интерфейс бар. Фаза-физикалық шекаралармен 
басқа бөліктерден бөлінген жүйенің біртекті бөлігі. 

Жүйе - қоршаған ортадан өзара әрекеттесетін физикалық түрде 
оқшауланған денелер тобы, мысалы, металл қож жүйесі, - Металл төсеу және 
т.б. іс жүзінде сіз күрделі жүйелермен жиі айналысуыңыз керек, мысалы, - 
металл қож пештің атмосферасы, төсеніш - (Арка) металл қож пештің 
атмосферасы - (астында). 

«Металл», «қож», «төсеу», «пеш атмосферасы» ұғымдарын қолданған 
кезде жүйенің бұл бөліктері біртекті екендігі жиі айтылады, бірақ металда 
металл емес қосындылар мен газдардың көпіршіктері, қожда ерімейтін қож 
түзгіштер, металл сызаттары, - газ көпіршіктері, атмосферада қож бөлшектері 
(балқыту шаңы), кейде металл бар. Жүйелер біртекті және гетерогенді болуы 
мүмкін. Біртекті жүйе - бұл көлемнің барлық бөлімдері бірдей құрамы 
(химиялық біртекті жүйе) және қасиеттері (физикалық біртекті жүйе) 
болатын жүйе. Нақты жағдайларда жүйенің жеке бөліктерінің құрамы да, 
қасиеттері де әдетте өте гетерогенді. Егер, мысалы, балқыту кезінде пештің 
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лезде шартты тік кесуін жасасаңыз, онда келесі параметрлердегі 
айырмашылық анықталады: 
1) табанның химиялық құрамы, металлдың химиялық құрамы ванналар 
(тереңдігі бойынша), қождың химиялық құрамы (қалыңдығы бойынша), 
атмосфераның құрамы (биіктігі бойынша), жинақтың химиялық құрамы 
(кірпіштің қалыңдығы бойынша); 
2) температура және, тиісінше, қабаттың қалыңдығы, ваннаның тереңдігі, 
қождың қалыңдығы, жұмыс кеңістігінің биіктігі, доғаның қалыңдығы 
бойынша физикалық қасиеттері. 

Гомогенді жүйе - бұл химиялық құрамы мен физикалық қасиеттері 
барлық бөліктерде бірдей немесе үздіксіз өзгеретін, секірусіз (жүйенің 
бөліктері арасында интерфейс жоқ) жүйе. 

Гетерогенді жүйе - бұл физика-химиялық жүйе, оның қасиеттері 
бойынша әр түрлі бөліктерден тұрады, олар бөлімнің беттерімен бөлінген. 

Фаза - бұл жүйенің басқа бөліктерінен бөлім бетімен бөлінген, құрамы 
мен қасиеттері бірдей жүйенің барлық біртекті бөліктерінің жиынтығы. 
Болатты балқыту кезінде келесі фазалар бөлінеді: металл, қож, пештің 
атмосферасы, сұйық металдағы металл емес қоспалардың дисперсті 
суспензиясы және т. б. Іс жүзінде фаза жүйенің бөлігі (металл, қож және т.б.) 
деп аталады, мысалы, металл фазасы іс жүзінде бірнеше фазалардан тұратын 
жүйе болып табылады: сұйық металл, тоқтатылған қатты бөлшектер, металл 
емес материалдар (төсеу, металл емес қоспалар), қалқымалы сұйық металл 
емес қосындылар, газ көпіршіктері. 

Физикалық химияның негізгі терминдері келесі ұғымдар болып 
табылады: 

Күй параметрлері - жүйенің күйін сипаттауға қызмет ететін физикалық 
шамалар (қысым, көлем, компоненттердің концентрациясы, температура, 
тығыздық және т.б.). 

Үрдісті сипаттайтын - мән параметрлері, яғни. күй параметрлерінің 
өзгеруімен байланысты жүйенің өзгеруі. Болат балқыту үрдістері әдетте 
тұрақты қысым кезінде жүреді (p = const), сондықтан термодинамикалық 
есептеулер үшін изобаралық-изотермиялық потенциалдың өзгеру шамалары 
қолданылады G, тұрақты қысым кезіндегі жылу эффектінің энтальпиясы Н 
Qp = Н; тұрақты көлемдегі QP мен жылу эффектісі арасындағы қатынас Qv 
келесі түрге ие: Qp = Qv –(pV); егер реакцияға газ тәрізді заттар қатыспаса, 
онда Qp және арасындағы айырмашылықтарды елемеуге болады. Т 
температурасындағы GT (немесе Гиббс энергиясы) бос энергиясының 
өзгеруін анықтайтын жалпы теңдеу келесідей болады: GT = HT – TST. 

Іс жүзінде есептеулер стандартты жағдайларда (G°, S°, H°) 
жүргізіледі. Стандарт ретінде, әдетте, әр компоненттің парциалды қысымы 
100 кПа болатын жағдайлар қабылданады; әр компоненттің белсенділігі 
бірлікке тең; сұйық түрдегі конденсацияланған заттар (Сұйықтықтар мен 
қатты заттар) 100 кПа қысымында болады. Бұл қатынас кез-келген 
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температураға қолданылады. «Стандартты» температура әдетте 25 °С немесе 
298,15 к құрайды. 

Реакцияға қатысатын компоненттер металл мен қождағы ерітінді 
түрінде болады. 

Ерітінді екі немесе одан да көп заттардан тұратын біртекті қоспасы деп 
аталады, оның құрамы белгілі бір шектерде үнемі өзгеруі мүмкін. 

Ерітінділерді қарау кезінде ерітінді компоненттерінің химиялық және 
физикалық өзара әрекеттесуін ескеру қажет. Кейбір жағдайларда ерітінді 
пайда болған кезде бір компонентті екіншісімен сұйылту орын алады; басқа 
жағдайларда, сұйылтумен бір уақытта еріткіш пен ерітіндінің жылу 
шығарумен немесе сіңірумен химиялық әрекеттесуі жүреді. 

Ерітіндінің құрамдас бөлігіне айналған зат өзінің даралығын 
жоғалтады. Берілген компоненттің ерітіндідегі концентрациясын да, оның 
еріткішпен (немесе тіпті ерітіндінің басқа компоненттерімен) әрекеттесуін де 
ескеретін сандық сипаттама осы компоненттің берілген ерітіндідегі 
белсенділігі болып табылады.  

Ерітінділердің құрамын білдіру тәсілдері. Ең алдымен, ерітіндінің 
анықтамасы беріледі: «ерітінді – ауыспалы құрамның фазасы». Бұл 
анықтамадан ерітінділердің жалпы қасиеттері алынады: Біртектілік және көп 
компонентті (кем дегенде екі). Ерітіндінің компоненттері туралы айтатын 
болсақ, «еріткіш» және «ерітінді» ұғымдарын талқылап, 96% алкоголь 
мысалында олардың конвенциясын көрсету орынды. Шешімдер туралы 
жалпы ақпаратқа оның құрамын білдіру тәсілдері жатады. Ерітіндінің 
құрамын білдіретін барлық шамалардың ішінен төртке арналған формулалар 
берілген: массалық лоб, моль лоб, молярлық (молярлық концентрация) және 
молярлық. Алғашқы екеуі өлшемсіз, қалған екеуі өлшемге ие. Бұл 
шамаларды жұппен салыстыру орынды: моль мен массаның, молярлықтың 
және молярлықтың айырмашылығы неде. Барлық осы шамалар бір-бірімен 
байланысты және тек ерітіндінің мөлшерімен емес, компоненттердің 
қатынасымен анықталады, яғни олар қарқынды. Бір мәннен екіншісіне ауысу 
үшін компоненттердің молярлық массалары және (молярлық жағдайда) 
ерітіндінің тығыздығы қажет [51]. 

 
Электрохимияның негізгі түсініктері  
Электрохимия - физикалық химия және химия ғылымының саласы, 

онда иондық жүйелердің физика-химиялық қасиеттері, зарядталған 
электрондармен немесе иондармен фазалық шекарадағы процестер мен 
құбылыстар зерттеледі. Электрохимия бөлшектер тепе-теңдік күйінде де, 
фазалық шекарадағы реакциялар кезінде де конденсацияланған фазалардағы 
жылжымалы зарядталған бөлшектер арасындағы өзара әрекеттесудің барлық 
формаларын қамтиды. Электрохимияда энергия мен жүйенің химиялық және 
электрлік формаларының өзара өзгеру заңдылықтары зерттеледі. 

Өткізгіштік немесе электр өткізгіштігі жүйенің (дене, зат, ерітінді) 
электр өрісінің әсерінен оның тасымалдаушылары (электрондары немесе 
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иондары) арқылы электр тогын өткізу қабілеті ретінде анықталады. Электр 
тогын өткізетін денелер өткізгіштер деп аталады. Өткізгіштер әрқашан бос 
(квази – бос) заряд тасымалдаушылардан тұрады – бағытталған (реттелген) 
қозғалысы электр тогы болатын электрондар немесе иондар. Өткізгіш 
бөлшектердің сипатына және олардың электр өткізгіштігінің мәніне 
байланысты өткізгіштерді шартты түрде үш топқа бөлуге болады: 1-ші, 2-ші 
және аралас (сурет. 2.51). 

 

 
2.51 сурет - Өткізгіштердің түрлері және электр тогының өткізгіштігі 
 
1-ші типтегі өткізгіштерде токтың өтуі бос электрондармен қамтамасыз 

етіледі, ал иондар қатты тордың торына бекітіледі. Металдардағы байланыс 
сипаты және кристалл торының түрі атомдардың (иондардың) құрылымдық 
ерекшеліктеріне және кристаллохимия заңдарына байланысты. 
Металдардағы электрондар, әсіресе атом ядросымен әлсіз байланысқан 
электрондар өз орбитасынан шығып, атомаралық кеңістікке ене алады. 
Мұндай электрондар бос деп аталады. Металл бос электрондар мен оң 
зарядталған металл иондары арасындағы байланыс деп аталады. Мұндай 
өткізгіштерге металдар, олардың кейбір оксидтері, қорытпалары мен 
балқымалары, сондай-ақ тұз балқымалары, сулы емес ерітінділер, көміртекті 
материалдар жатады. 

1-ші типтегі өткізгіштердегі электронды өткізгіштік затты бір бөлімнен 
екінші бөлімге ауыстырумен байланысты емес. 2-ші типтегі өткізгіштерде 
өткізгіштік өткізгіш материалдағы иондарға - иондық өткізгіштерге 
байланысты болады. Оларға электролит ерітінділері, қатты тұздар, иондық 
балқымалар жатады. Электр энергиясы катиондармен немесе аниондармен 
тасымалданады, ал зат электродтар арасында екіншісіне және керісінше 
қозғалады. Электролиттердің сулы ерітінділерінде гидратталған иондар жылу 
мен броундық қозғалыстарда болады. Иондық ерітіндіге электр өрісін салған 
кезде иондардың қарама-қарсы зарядталған электродтарға реттелген 
қозғалысы пайда болады, яғни 1-ші типтегі өткізгіш электрондардың ағуына 
қатысқан кезде - бұл электронды және иондық өткізгіштікті біріктіретін 
заттар. Өткізгіштіктің бұл түрі тұздардың балқымаларында және кейбір 
оксидтерде пайда болады: Ag2S, ZnO, Сu2О аралас өткізгіштер және т.б., 
сұйық аммиактағы сілтілі металдардың сулы емес ерітінділерінде. Кейбір 
қатты тұздарда қыздырылған кезде иондық өткізгіштік аралас болуы мүмкін, 
мысалы, CuCl тұзының балқымасында. 
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Еріткіштегі молекулалары екі ионға бөлінетін электролиттер екілік 
немесе симметриялы деп аталады. Егер екі ион да бір зарядты болса, онда 
электролит екілік бір валентті (LiCl, NaOH, AgI және т.б.), егер екі зарядты-
екілік екі валентті электролиттер түріне (MgSO4, ZnCO3, CaSO3 және т.б.) 
жатады. Асимметриялық электролиттер үшін оның түрі иондардың заряды 
бойынша да белгіленеді: K2SO4 – бір-екі валентті, MgCl2 – екі валентті типке 
жатады. Электролиттік диссоциация-электролит молекулаларының полярлы 
еріткіште ерігенде немесе тұздардың еруі кезінде иондарға ыдырау процесі. 
Ерітіндідегі күшті электролиттер иондарға толығымен ыдырайды деп 
саналады, оларға қышқылдар жатады: HCl, HNO3, KОН сілтілері, NaOH, 
күшті қышқылдар мен күшті негіздердің тұздары (мысалы, NaCl және т.б.). 
Ерітіндідегі әлсіз электролиттер тек жартылай ыдырайды, оларға барлық 
дерлік органикалық қышқылдар мен негіздер (CH3SOON, CH3SOONNa), 
сондай-ақ күшті қышқылдар мен әлсіз негіздердің тұздары және керісінше, 
күшті негіздер мен әлсіз қышқылдар жатады. 

Электр өткізгіштік электродтар арасындағы зарядтың физикалық 
берілуін көрсетеді және объектінің электр тогын өткізу қабілетін анықтайды. 
Электр тогы - зарядталған бөлшектердің реттелген қозғалысы. Электролит 
ерітінділерінің электр өткізгіштігі иондардың электр өрісіндегі қозғалысына 
байланысты. Физикада бұл қабілетті бағалау үшін нақты электр өткізгіштік 
ұғымы қолданылады. 

Электролиттердің өткізгіштігі металдарға қарағанда ондаған және 
жүздеген есе аз. Химияда нақты электр өткізгіштігін қолдану әртүрлі 
электролиттердің ерітінділерінің өткізгіштігін салыстыруды болдырмайды, 
өйткені заттар эквивалентті мөлшерде реакцияға түседі және өзара 
әрекеттеседі. СИ жүйесінде заттар саны өлшенеді молях. Ерітінділердің 
термодинамикасында күй функциясының мәндері электр өткізгіштіктің 1 
мольіне жатады, молярлық өткізгіштік ұғымы бұрыннан бері қолданылып 
келеді. 

Металдар мен жартылай өткізгіштерде (I типтегі өткізгіштер) ток 
иондармен тасымалданады. Шекаралар арқылы өтетін Ток, ал ерітінділерде 
(II типтегі өткізгіштер) «металл ерітіндісі», егер осы шекарада ток электр 
тасымалдаушысын өзгертуге мүмкіндік беретін процесс мүмкін болса. 
Мұндай процесс электрохимиялық немесе электрод реакциясы деп аталатын 
гетерогенді реакция болып табылады. Оған электрондар да, иондар да 
қатысады. Электрод-бұл бірінші және екінші типтегі өткізгіштен тұратын екі 
фазалы жүйе. Қайтымды электрод деп аталады, онда электродтың 
электролитпен жанасу орнында ток бағыты өзгерген кезде химиялық 
түрлендіру жүзеге асырылады, бұл токтың бастапқы бағытында болған 
жағдайға кері болады. Бұл талапты қанағаттандырмайтын Электрод 
қайтымсыз деп аталады. Қайтымды электродтың мысалы: мырыш тұзының 
ерітіндісіне батырылған мырыш. Егер мырыш сұйылтылған тотығу 
қышқылына салынса, онда мұндай электродпен анодтық процесс сутектің, 
яғни мырыштың азаюы, ал ток бағыты өзгерген кезде мұндай электродпен 



260

  
 

катодтық  үрдістің бағытын өзгертпейді, бірақ мүлдем басқа процесс 
басталады. Бұл комбинацияда «металл ерітіндісі» мырыш электрод 
қайтымсыз, онымен кез-келген электрохимиялық тізбек қайтымсыз болады. 
Электрохимиялық тізбектер-бір-бірімен байланыста болатын электролит 
ерітіндісіне (немесе екі электролитке) орналастырылған екі электродтан 
тұратын жүйелер. EC-нің бірінші түрі-электролизерлер. Оларда химиялық 
реакциялар ерітінді арқылы тұрақты токтың өтуіне байланысты жүзеге 
асырылады. EC екінші түрі-гальваникалық элементтер (GE). Оларда 
химиялық реакцияның жүруіне байланысты электр тогы шығарылады. 
Қайтымды электрохимиялық жүйелерде бұл айырмашылықтар жоғалады, 
өйткені оларды гальваникалық элементтер және электролизерлер ретінде 
қарастыруға болады. ГЭ қайтымды жұмысы үшін екі талап орындалуы тиіс: 
1) жүйедегі материалдық ағындардың қайтымдылығы; 2) энергетикалық 
ағындардың қайтымдылығы. Материалдық ағындардың қайтымдылығына ие 
элементтің мысалы қорғасын аккумуляторы [63]. 

Зарядтау кезінде қорғасын аккумуляторы ток көзі (гальваникалық 
элемент), ал зарядтау кезінде электролизер ретінде жұмыс істейді. Бұл 
жағдайда қорғасын сульфатынан сыртқы көзден токтың өтуіне байланысты 
бір электродтағы таза қорғасын және басқа электродтағы қорғасын диоксиді 
алынады. Батареяға қолданылатын энергия ағындарының қайтымдылығы 
батареяны зарядтаған кездегі энергия мөлшері оны босатқан кездегі энергия 
мөлшеріне тең болуы керек дегенді білдіреді. Яғни, энергия шығыны 
болмауы керек. Сыртқы тізбектегі ток күші нөлге жетуі керек, әйтпесе 
джоулдың жылу шығаруы үшін энергия шығыны сөзсіз. Қайтымды ГЭ 
көмегімен химиялық және электрохимиялық процестердің 
термодинамикалық сипаттамаларын анықтау ыңғайлы. Мұндай талдаудың 
негізгі көрсеткіші қайтымды ГЭ электр қозғаушы күші (ЭМӨ) болып 
табылады. Оны Е. Ашық сыртқы тізбектегі қайтымды ГЭ электродтары 
арасындағы кернеу қайтымды ГЭ ЭМӨ деп аталады. Шындығында, ашық 
сыртқы тізбектегі ЭМӨ мөлшерін өлшеу үшін жоғары ішкі кедергісі бар 
құрылғылар қолданылады – токты іс жүзінде тұтынбайтын потенциометрлер 
немесе вольтметрлер, сондықтан өлшеу кезінде сыртқы тізбекті ашық деп 
санауға болады. 

Электродтық потенциалға әртүрлі факторлар әсер етеді:  
1. Нернст теңдеуіне кіретін заттардың белсенділігі: тотыққан 

формалардың белсенділігінің артуы потенциалды оң бағытқа ауыстырады.  
2. Ерітіндінің электродтық потенциалға қышқылдығы. Оның әсері 

гидроксон немесе гидроксил иондары электрод тепе-теңдігіне қатысқан 
жағдайларда көрінеді. Бұл мәселе кейінірек электродтардың түрлері туралы 
бөлімде қарастырылады.  

3. Температура. Оның электродтық потенциалға әсері екі есе: бір 
жағынан RT/zF мультипликаторы температураның жоғарылауымен 
жоғарылайды. Екінші жағынан, ЭМӨ температуралық коэффициенті реакция 
кезінде энтропияның өзгеруімен анықталады: 
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 1. егер ЭМӨ-нің температуралық коэффициенті теріс болса, онда 
химиялық реакция тек энтальпия төмендеген кезде болуы мүмкін, 
яғни.эктотермиялық химиялық реакцияның барлық жылуы электр жұмысына 
жұмсалмайды, бірақ оның бір бөлігі ғана. Реакция кезінде бөлінетін жылу 
мөлшері қоршаған ортаға таралады, ал егер ГЭ адиабатикалық қабыққа 
салынса, ол қызады. Қорытынды реакцияның энтропиясы төмендейді;  

2. егер ЭМӨ температуралық коэффициенті нөлге тең болса, онда GE-
дегі соңғы реакция тек экзотермиялық болуы мүмкін. Реакция кезінде 
энтропияның өзгеруі болмайды. Электрлік жұмыс бөлінетін жылуға тең, A 
Qp el, қоршаған ортаға таралатын артық жылу жоқ, ал адиабатикалық 
қабықта жұмыс істеген кезде GE температурасы өзгермейді; 

3. егер ЭМӨ температуралық коэффициенті оң болса, онда 
энтальпияның өзгеру белгісі туралы ештеңе айту мүмкін емес, яғни реакция 
экзо -, эндотермиялық немесе жылу әсерінсіз жүруі мүмкін. Реакция кезінде 
Энтропия артады. Бұл жағдайда бізде химиялық реакцияның жылуына 
қарағанда электрлік жұмыс көп. Жүйе қоршаған ортадан жетіспейтін 
энергияны алады, сондықтан ГЭ адиабатикалық қабыққа орналастырылған 
кезде гальваникалық элемент салқындатылады [63].  

Металлургиялық үрдістердің кинетикасы 
Металлургиялық процестердің кинетикасын химиялық реакциялар 

кинетикасының ерекше жағдайы ретінде қарастыруға болады. 
Металлургиялық агрегаттарда химиялық үрдістер жылу беру, реагенттерді 
реакция аймағына беру немесе жеткізу, реагенттерді жасанды немесе табиғи 
араластыру, реакция өнімдерін жасанды түрде шығару және т. б. 
процестермен бір уақытта жүреді.: Жалпы жағдайда үрдіс келесі кезеңдерден 
тұруы мүмкін: 

1) реагенттерді реакция орнына жеткізу;  
2) химиялық реакция актісі; 
3) реакция өнімдерін жеке фазаға бөлу және оларды реакция орнынан 

алып тастау. 
Әр кезеңді бірқатар аралық кезеңдерге бөлуге болады. Жалпы v 

процесінің жылдамдығы әр кезеңнің жылдамдығына байланысты: v1, v2, 
v3,..., т. е. 

 
v = 1/(1/v1 + 1/v2 + 1/v3 + …).                        (2.63) 

Әрбір жағдайда, осы сатылардың кез-келгені, егер оның жылдамдығы 
басқа сатылардың жылдамдығынан аз болса, процесті тұтастай шектей 
алады. Егер, мысалы, v2 жылдамдығы нөлге дейін төмендесе, онда 1 / v2 мәні 
шексіздікке жетеді, ал V жылдамдығы нөлге дейін төмендейді. 

Заттардың реакция жылдамдығы а, В, С,... қолданыстағы массалар заңы 
бойынша олардың концентрациясының көбейтіндісіне пропорционалды. 
Реакция жылдамдығы уақыт бірлігіне бастапқы заттардың немесе 
реакцияның соңғы өнімдерінің концентрациясының төмендеуімен 
сипатталады. Мысалы, А затының реакцияға түсу жылдамдығы (уақыт 
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бірлігіне оның концентрациясының төмендеу жылдамдығы) теңдеумен 
өрнектеледі 

Реакция жылдамдығының тұрақтысы, егер бастапқы заттардың 
әрқайсысының концентрациясы бірлікке тең болса, реакция жылдамдығына 
тең болады. Нақты болат балқыту үрдістерінде жүретін реакциялар 
жылдамдығының мәні іс жүзіндегі массалар заңына сәйкес анықталған 
мәндерден айтарлықтай ерекшеленеді, өйткені ерітінділермен күресуге тура 
келеді және нақты жағдайдағы реакциялар, әдетте, біртекті ортада емес, 
гетерогенді ортада жүреді. 

Жану үрдістері жылу мен жоғары температура алу үшін металлургияда 
кеңінен қолданылады. Жанармай жануында отын компоненттерінің 
оттегімен әрекеттесу реакциясы түсініледі. 
Температураның химиялық реакция жылдамдығының тұрақтысына әсері 
Сванте Август Аррениус теңдеуінен туындайды: 
 

            К = К0 exp(–E/(RT)),        (2.64) 
 

                           lnК = –E/(RT) + B,                               (2.65) 
 

мұндағы К0 - тұрақты (жылдамдық константасының экспоненциалды 
мультипликаторы деп аталады); E - реакцияның активтендіру энергиясы 
(әдетте эксперименталды түрде анықталады); R - әмбебап газ тұрақтысы [51]. 

Болат балқыту үрдістеріне физика-химиялық тепе-теңдік 
теңдеулерін қолдану ерекшеліктері 

Болат өндіру үрдістері жоғары температурада болатын физика-
химиялық өзгерістердің күрделі кешені болып табылады. Үрдістерге бір 
уақытта әртүрлі агрегаттық күйлердегі көптеген компоненттер қатысады: 
қатты (балқыту қондырғыларын төсеу, қосымша материалдар және т.б.), 
сұйық (металл, қож) және газ тәрізді (пештің атмосферасы, металл арқылы 
үрленеді). ауа немесе оттегі және т.б.). 

Металл сапасына, белгілі бір үрдістің техникалық-экономикалық 
көрсеткіштерінің деңгейіне қойылатын талаптар үнемі артып келеді. Осы 
талаптарды орындау үшін физика-химиялық зерттеу әдістері саласындағы 
білімді үздіксіз тереңдету қажет. Бақылаудың қолданыстағы әдістері болатты 
балқыту параметрлері туралы ақпарат алуға мүмкіндік береді (өзара 
әрекеттесетін заттардың концентрациясы, қысым, температура және т.б.). 
Алынған ақпарат физикалық химия заңдарын қолдану кезінде мыналарды 
анықтауға мүмкіндік береді: 

1. Үрдістің бағыты, реакциясы; процестің нәтижесінде қандай өнімдер 
пайда болады. 

2. Жүйенің соңғы күйі: үрдіс жүретін шектер, үрдіс аяқталған кезде 
жүйенің күйі. 

3. Үрдістің жылдамдығы, оның жеке параметрлерге тәуелділігі. 
Алғашқы екі мәселе термодинамика әдістерімен шешіледі, үшіншісі-

үрдістің кинетикасын зерттеудің заманауи әдістері. Үрдіс туралы неғұрлым 
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сенімді ақпарат алу үшін кем дегенде үш әдісті біріктірген жөн: есептеу, 
эксперименттік және тәжірибелік. 

Біртекті және гетерогенді жүйелердің физика-химиялық тепе-теңдігінің 
негізгі заңдарына массалар мен таралу заңдылықтары жатады. 

Массаның әрекет ету заңы. Химиялық реакцияның жылдамдығы 
олардың стехиометриялық коэффициенттеріне тең дәрежеде көтерілген 
реактивті заттардың концентрациясының көбейтіндісіне тура пропорционал.  

Қайтымды реакция үшін aA + bB ↔ Dd + eE ... алға және кері 
реакциялардың жылдамдығы сәйкесінше  
 

;                                              (2.66) 
 

;                                              (2.67) 
мұндағы с-ерітіндідегі заттың концентрациясы. 

Тепе-теңдік сәтінде  

.                                     (2.68) 

 
Тұрақты температурада K1 және K2 жылдамдық константалары, сондықтан K1 / 

K2=K-тұрақты шамалар. Бұл қатынас тепе-теңдік константасы деп аталады, ал 
теңдеулер (1.1) – (1.3) – массаның әсер ету заңының теңдеулері. 

Газ тәрізді заттардың реакцияларына қатысқан кезде теңдеудегі соңғы 
концентрация (1.3) көбінесе ішінара қысым арқылы көрінеді  

 ; . 
Бөлу Заңы. Екі жанаспайтын араласпайтын фазалардың тепе-теңдігі 

және тұрақты температура кезінде фазалардың бірінде ерітілген кез-келген 
заттың концентрациясының екінші заттың концентрациясына қатынасы 
тұрақты болады. Бұл заңдылық - массаның әрекет ету заңының ерекше 
жағдайы. 

Байланыс фазаларының агрегаттық күйіне және олардың арасында 
бөлінетін зат концентрациясының сипаттамаларына байланысты таралу 
заңын білдірудің әртүрлі формалары қолданылады. 

Нернст Заңы. Екі жанасатын конденсацияланған (сұйық және қатты) 
фазалардың тепе-теңдігі кезінде бірінші фазадағы зат концентрациясының 
екінші фазадағы концентрациясына қатынасы-берілген температурада 
тұрақты мән  

 .                                              (2.69) 

 
Сонымен, егер сұйық қож пен металда процестің тепе-теңдігіне 

қол жеткізілсе , онда күкірттің таралу коэффициенті тұрақты 
температурада тұрақты болады. 
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Генри Заңы. Конденсацияланған (сұйық немесе қатты) фазада а заттың 
сұйылтылған ерітіндісімен газдың тепе-теңдігі кезінде заттың 
концентрациясы газ фазасындағы будың парциалды қысымына 
пропорционал 

;  .                                    (2.70) 

мұндағы КА-газдың таралу тұрақтысы, тұрақты температурада тұрақты 
мән. 

Сивертс Заңы-Генри Заңының ерекше жағдайы. Ол газ 
молекулаларының атомдарға диссоциациялану реакциясын 
конденсацияланған фазада газ атомдарының еруі процесіне дейін ескереді. 
Сонымен, темірдегі сутектің еруін сипаттауға болады: 

; ; ; ;        (2.71) 

                                           (2.72) 
мұндағы КН-темірдегі сутектің ерігіштігі тұрақты. 
Рауль Заңы. Газ фазасы конденсацияланған  А еріткішінің қаныққан 

буының қысымымен тепе-теңдік жағдайында оның ерітіндідегі моль 
үлесіне пропорционал 

 
,                                     (2.73) 

 
мұндағы -еріткіштің тепе-теңдік парциалды қысымы 

(қаныққан будың қысымы).  
Нақты жүйелер үшін идеалдағыдай заңдар қолданылады, бірақ нақты 

шешімдер бөлшектерінің өзара әрекеттесуін ескеретін түзету 
коэффициенттері осы заңдылықтарды сипаттайтын теңдеулерге енгізіледі. 

Нақты жүйелерге қатысты аі затының белсенділігі ұғымы енгізіледі, ол 
оның басқа заттармен реакция жасау қабілетін сипаттайды. Оның 
белгілерінің бірі-заттың ерітіндіден шығарылу тенденциясы болғандықтан, аі 
заттың қаныққан буының парциалды қысымына немесе зерттелген 
ерітіндімен тепе-тең кез-келген конденсацияланған фазадағы соңғысының 
белсенділігіне пропорционал. 

А заты белсенділігінің коэффициенті ( –концентрацияланған 
ерітіндіде;  - сұйылтылған ерітіндіде) нақты жүйедегі зат қасиеттерінің 
оның қасиеттерінен ауытқу дәрежесін есепке алады.: 

 
; .                                   (2.74) 

  
Нақты жүйелер үшін физика-химиялық тепе-теңдік заңдары келесі 

теңдеулермен сипатталады: 
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массаның әрекет ету заңы; 
     

(2. 75) 

     Нернст бөлу Заңы; 
       

(2.76)  

Генри Заңы ;
        

(2.77)    

Рауль Заңы .                              (2.78)     

А=1 белсенділігі бар заттың күйі стандартты деп аталады. 
Стандартты күй ретінде көбінесе таза зат, қаныққан немесе шексіз 
сұйылтылған ерітінді таңдалады (металлургияда – бір пайыз). 

Белсенділік коэффициенттері  а  затын молярлық (немесе иондық) 
және сәйкесінше массалық пайыздарда білдіру үшін қолданылады. Шамалар

 бірліктен  асып кетуі мүмкін, ал аА концентрациядан көп болуы мүмкін. 
Рауль заңынан теріс ауытқулар ерітіндідегі бөлшектердің өзара 

әрекеттесуіне байланысты (жылу шығарумен өзара тарту), ал араластыру 
энергиясы теріс. Рауль заңынан оң ауытқулар болуы мүмкін (бөлшектердің 
өзара шағылысуы жағдайында, қашан ). 

Рауль заңынан айтарлықтай ауытқу ерітіндіде күшті химиялық 
қосылыстар пайда болған кезде пайда болады. 

Оттегі-конвертер үрдісінде жылу көзі сұйық шойынның энтальпиясы 
және тотықтырғыштың шихта 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. 

Конвертертің жылу энергиясын сипаттайтын жалпы теңдеу келесі 
түрде ұсынылуы мүмкін 

 
НЖ + QЭКЗ = НТ + НУ.Г.+ qn ·,                             (2.79) 

 
мұндағы НЖ-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 ысыраптарының барлық түрлері. 

Оттегі конвертерінің жылуының жалпы жоғалуын жеке 
компоненттердің қосындысы ретінде жазуға болады, яғни: 

 
qn = q1 + q2 + q3 + q4,                                   (2.80) 
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мұнда q1 – фурманы салқындататын сумен жылу шығындары; q2 – 
агрегат корпусы арқылы қоршаған ортаға бірдей; q3 – үрлеу үрдісінде 
футеровканы жылытуға арналған жылу шығындары; q4-конвертердің мойны 
арқылы жылу шығындары. 

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 ,                               (2.81) 

 
мұндағы t және tо-үрлеудің нақты сәтіндегі ваннаның температурасы 

және ваннаның бастапқы температурасы тиісінше, 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. 

Үрдістің 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. 

ТМД елдерінде және алыс шетелдерде оттегі-конвертерлік балқытуды 
жүргізудің қазіргі заманғы тәжірибесі өте алуан түрлі. Сонымен бірге оның 
дамуының үш бағыты байқалады: 

 -кез-келген құрамдағы шойындарды қайта өңдеу, бірақ негізінен 
жоғары технологиялық таза оттегімен (LD, Kal-Do үрдістері) немесе ұнтақты 
әк (LD-AC, OLP) қоспасындағы оттегімен үрлеу); 

-кез-келген құрамдағы шойындарды қайта өңдеу, бірақ негізінен 
фосфорды төменнен сұйық немесе газ тәрізді көмірсутектермен (Q-BOP, 
LWS, OBM процестері және т. б.) фурмаларды қорғаумен техникалық таза 
оттегімен үрлеу арқылы.); 

-жоғарғы және төменгі үрлеумен біріктірілген оттегі-Конвертерлік 
процестер (lbe, STB, LD-OB, LD-AB және т. б. процестер).) 

 
 
 



267

  
 

Тақырып 2.5 Тәжірибелік тапсырмалар 
 
Өндірістің техникалық-экономикалық тиімділігін есептеу. 
Оқу құралының экономикалық бөлімінде жоғары көміртекті 

феррохромды балқыту цехының Ақсу ферроқорытпа зауыты мысалында 
есептеулер алынды. 

 
 2.5.1 Жоғары көміртекті феррохромды балқытуға жұмсалатын 

күрделі шығындар 
Пештердің өнімділігі мен цех қуатының өзгеруін есептеу. 
Цехтың өнімділігін есептейміз 
Базалық цех: 

  Рсут = 21000* 24 * 0,91 * 0,92 * 0,93 * 0,93= 62,9 т / 
тәулік 
               5800 

 
№ 2 цехта  феррохром өндірісі бойынша 8 ркз-21 пеші жұмыс істейді. 

Демек, цех бойынша: 
В = 8* 62,9 *340 = 171000 т/жыл 
 
Ыстық және суық үзілістерді ескере отырып. 
Жобалау цехы. 
Жоба бойынша 8 пеш, біз №2 базалық цехтағы сияқты, жоғары 

көміртекті феррохромды балқытуды қарастырамыз. 
 
Рсут = 21000* 24 *0,91 * 0,92 * 0,93 * 0,93 = 66,3 т/ тәулік 
                      5500 
 
Демек, ФХ-800,900 балқыту цехында тең болады 
8* 66,3 * 340 = 180 000 т/жыл 
мұндағы 24-тәулігіне сағат; 
К1, к2, к3, к4—пеш қуатының жоғалуын ескеретін коэффициенттер 0,92-

0,98-ге тең; 
21000-трансформатордың қуаты, кВА; 
5500-1 тонна қорытпаға электр энергиясының шығыны, кВа. 
 
2.5.2 Цехтың өндірістік бағдарламасын есептеу 
 
Өндірістік бағдарламаны есептеу үшін жабдықтың жұмыс уақытының 

балансын жасау қажет 
Суық жөндеу уақыты 
Тхр = 18 * Т11 + 5 * Т1 = 18 *60 + 5 * 90 * 1230 = 2160 сағат 
Тхр пеші = 2160: 24: 4 = 22,5 тәулік 
1 пештің ыстық үзілістерінің ұзақтығы: 
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Тг.п.= (365 – 340) – 22,5 = 3 күн / жыл. 
Цехта ыстық тұрып қалу: 
Тг.п. ц. = 10 * 3 = 30 тәулік. 
 
Кесте 2.26 - Цехтың өндірістік бағдарламасы 

Көрсеткіштер Шартт
ы 
өтпей 
қалды 

Базалық цех Жобалау цехы 
Пеш Цех Пеш Цех 

1. Пештер саны дана РКЗ-
21МВА 

8 РКЗ-
21МВА 

8 

2.Тәуліктік өндіріс, т / тәул. Рсут 62,9 171000 66,3 180000 
3. Меншікті шығыны 
эл.знерхия 

W, 
кВт 

5800 - 5500 - 

4. Уақыт балансы 
4.1 күнтізбелік уақыт 
4.2 суық жөндеу 
4.3 номиналды уақыты 
4.4 ыстық үзіліс 
4.5 нақты уақыт 

 
Тоқым 
 Тхол 
Тном 
Тг.п. 
Тф 

  
365 
15 
350 
10 
320 

 
2190 
90 
2100 
60 
2058 

 
365 
15 
350 
10 
343 

 
2190 
90 
2100 
60 
2058 

 
2.5.3 Қызметкерлер санының өзгеруі және жалақы қоры 
 
Жоба бойынша цехтағы жұмысшылар санын 10 адамға көбейту 

мүмкіндігін қарастырамыз: VI разряд бойынша – 5 адам; V разряд бойынша-5 
адам. 

 
Орташа сағаттық тарифтік мөлшерлеме: 

С
 = 

4* 154 + 4 *165,2 = 127,6 тнг 
        10  

Жалақы қоры тең: 
 
100 * 2190 * 127,6 = 27 961 920 теңге. 
 
Түнгі, сыйлық, мерекелік және кестені өңдеуді ескере отырып: 
 
27 961 920 * 1,6 = 44739072 теңге. 
  
мұндағы 2190-жыл ішіндегі сағат саны; 
1,6-сыйлықақыны ескеретін коэффициент 
Қорытпалардың өзіндік құны 
Шығындарды есептеу үшін біз жобадағы баланстық есептеулерден 

алынған Шығыс коэффициенттерін анықтаймыз. 
а) 1 тоннаға жоғары көміртекті ФХ үшін: 
Хром кені                     3741 т / т 
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Хром бұрышты брикеттер            800 т / т 
Кварцитті өндіріске жіберу      156 т / т 
Кокс                              743 т / т 
Көмірді елеу                        54 т / т 
Коксты елеу                       33т / т 
Айналымдағы қалдықтар                273 т / т 
Қож ФС                          73т / т 
Эл.массасы                          41 т / т 
Эл.энергия                         3500 кВт/сағ 
 
Кесте 2.27 - Өзіндік құн калькуляциясы 

Шығындар құны Т/т саны Бағасы 1 т Сомасы мың / 
тнг 

I. Шикізат және негізгі 
шығындар 
1.Кварцитті елеу 
2. Кокс 
3. Коксты елеу 
4. Көмірді елеу 
5. Хром кені 
6. Айналым  
7.Қож ФС 
8. Металлконцентрат 
Өзгелері 

 
 
156 
743 
33 
55 
3741 
273 
73 
22 

 
 
97 
7602 
6991 
424 
4210 
50 
650 
60 

 
 
 16 
5648 
230 
24 
15749 
14 
48 
3 

Жиыны:   21729,49 
II. Қалдықтар мен ақаулар 
 Барлық қалдықтар 

2,092 
1000 

  

III. Жобаға арналған шығыстар 
Эл.энергия 
Электродты арматура 
Электрод массасы 
Дөңгелек болды 
Отқа төзімді саз 
Шөмішті кірпіш (магнезит) 
Өзгелері 

  
7400 
3,30 
41 
39,00 
5,00 
3,5 
 
10,00 

 
1108,00 
27250,00 
32490 
32200,00 
17370,00 
190,00 
 
11322,00 

 
 9528 
89,9251358 
1255,8 
 86,85 
4,165 
113,22 
 
163,02 

Жиыны   11241 
IV. Заработная плата 
1.Балқытушы З / плавильщика 
және өндірістік жұмысшылар 
2.З / ж - ҒА Есептеу 

   
 
818,5 
192,3 

Жиыны   1010,80 
V. Шихтады беру 
VI. Үстеме шығындар 

3652 189,5 675,00 
5231 
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2.31 кестенің жалғасы    
Оның ішінде 
Энергорасходы 
ОЖ мазмұны 
Ағымдағы жөндеу 
ТБ қызметтері 
Аммортизация 
Еңбекті қорғау 
Өзгелері 

    
1174,1 
2239,7 
591,8 
303,1 
288,3 
58,2 
575,8 

Өзіндік құны 41 678 теңге 
 
Жоба бойынша феррохромның толық өзіндік құны 41 678 теңгені 

құрайды. 
 
2.5.4 Экономикалық әсерді есептеу 
 
ФХ-800 өндірісіне базалық цехтың пайдасы : 
 
П1 = (Ц1 – С1) В1 (2.83) 
  
мұндағы С1-қайта құруға дейінгі өзіндік құн 1 т ФХ-800, мың т; 
С2-қайта жаңартудан кейінгі өзіндік құн 1 т ФХ-800, мың т; 
В1 - базалық цехтың жылдық өндіріс көлемі. 
П1 = (43143-41678) ∙ 171000 = 250 515 мың теңге 
 
Жобалау цехының пайдасы 
 
П2 = (43143-41678) ∙ 180000 = 263 700 мың теңге 
 
Экономикалық тиімділік 
Эф = П2-П1 = 263 700 – 250 515 = 13 185 мың теңге (2.84) 
 
2.28 - кесте - Техникалық-экономикалық көрсеткіштер 

№ Көрсеткіштер Базалық цех Жобалау цехы 
1 
 
2 
3 
4 
5 
6 
 
7 
8 

Балқытылатын қорытпа, 
маркасы 
Пеш саны, дана 
Өнім шығару, т/жыл 
Электр энергиясының 
шығыны, кВт / сағ 
Пайда, млн. теңге 
Экономикалық тиімділік, 
теңге 
Өтелу мерзімі, жыл 
Рентабельділік,% 

ФХ-800,900 
 8 
171000 
5800 
250,5 
  
- 
 - 
 86,8 

ФХ-800,900 
 8 
180000 
 5500 
263,7 
 
13 185 000 
 4,3 
90,2 
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Агломерат,  шойын, болат және ферроқорытпа алу үшін шихтаны 
есептеу. Жылу және материалдық балансты есептеу 

1.ФХО10 маркалы феррохромның силикотермиялық өндірісінің 
материалдық және жылу есептеулерінің мысалы. 

Төмен көміртекті феррохромды балқыту технологиясының мәні 
кальций оксидінің (әк) қатысуымен хром және темір рудасының оксидтерін 
ферросиликохромды кремниймен азайту болып табылады. Толық 
балқытумен және балқыманы шығарумен мерзімді әдіс, қалпына келтіретін 
кремний, ағын. Мысалда 800°С дейін қыздырылған кен мен әкті балқыту 
пешінен кейін және T = 1500°С сұйық ферросиликохромды пайдалану 
технологиясы қарастырылған [52]. 

Күмбезбен жабылған, периклаз футеровкасы бар үш фазалы дөңгелек, 
еңкейтілетін пеш (Ж қосымшасын қараңыз) балқытуды жүргізу тәртібі кен-әк 
қоспасынан (400-500 кг) «жастыққа» және қатты силикохромды (~ 450 кг) 
үюге, кейіннен кен-әк қоспасының ілмегін үюге (әк жетіспеушілігі бар), 
оларды қыздыруға және ішінара Балқытуға, сұйық силикохромды құюға, 
балқыманы ауамен үрлеуге, қожды шығаруға, балқыманы жаңа қалыпқа 
кенді-әк қоспасынан және әктен жасалған қождар, оны қайта қалпына 
келтіру, металл мен қожды шығару. 

Балқыту ұзақтығы мен пештің параметрлері есептеумен анықталады. 
Есептеу шарттары 
Шихтаны есептеу 100 кг хром кенін құрайды. Шихта материалдарының 

құрамы 2.30 және 2.31-кестелерде келтірілген. 
 
2.30 - кесте-ферросиликохромның құрамы, % массалар 

 
2.31-кесте - Оксидті шихта материалдарының құрамы, % массалар. 

Материал Сг203 СаО Si02 FeO MgO А12О3 С Өзге де* Барлығы 
Хром 

руд
а 

51,0 0,8 6,0 12,0 19,0 10,0 0,2 1,0 100,00 

Әк - 92,0 0,8 - 1,0 0,4 5,0 0,8 100,00 
«Басқалары» құрамында 0,008% Р бар. 
Балқыту өнімдері арасындағы элементтердің тотықсыздануы мен 

балқуының толықтығы 2.32-кестеде келтірілген 
 

Кесте 2.32 - Балқымадағы элементтердің бөлінуі [10] 
Элемент Кеннен қалпына келтіру  

толықтығы, % Қалпына келтірілген элементтердің бөлінуі, % 

 
 

 
 

қорытпаға қожға улет 
Сг 
Fe 
Р 
С 

88 95 90 100 94 95 80 50 

      6 
5 
- 
25 

- 
- 
20 
25 

Si Сг Fe Аl С Р Өзге де Барлығы 
50,0 30,0 18,0 1,1 0,04 0,02 0,84 100,00 
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Алюминий, кальций, магний оксидтері кен мен әкпен қалпына 
келмейді және қожға айналады деп қабылдаймыз. 
 

Кесте 2.33 - Қосымша шарттар 
Балқыту кезінде кенді және әкті шаңды кетіру, % 1,0 
100 кг хромға электродтарды тұтыну.кен, кг 0,65 
Қалпына келтіру үшін кремний ферросиликохромын қолдану, % 85,0 
Кремнийдің берілген металлдан металға ауысуы, % 3,0 
Кремнийдің, темірдің, көміртектің, фосфордың силикохромнан металға 
ауысуы, % 

100,
0 Көміртекті электродтардың металға ауысуы, % 3,0 

Қождағы CaO/Si02 қатынасы (негізділік) 1,8 
Графтелген электродтардың құрамында: күл 1%, қалғаны-көміртек 1,0 

 
Пеш гарнисажда жұмыс істейді, қожды қалыптастыруға футеровка 

қатыспайды. 
Шихта құрамын есептеу. 
Тотықсыздандырғыштың санын есептеу. 
Кенді қалпына келтіру үшін қажетті кремний мөлшерін есептеу 2.34-

кестеде келтірілген.     
 

2.34-кесте - Кремний шығындары және алынған элементтер саны 

Оксид Реакция 

Қалпына 
келтіру 

толықтығы, 
% 

Кремний қажет, кг 
Алынған 

элементтер, 
кг 

Сг2О3 2/3Cr2O3+Si=4/3Cr+SiO2 88 
 

30,50 

Foe 2FeO+Si=2Fe+Si02 95 
 

8,78 

Р2О5 2/5 P2O5+Si=4/5P+Si02 
90 

 
0.007 

Барлығы: 14,52 39,29 
Мұндағы 0,99-шаң жинаудан кейінгі қалдық 
 
Кремнийді пайдалануды және оның металға ауысуын ескере отырып, 

силикохромды қажет етеді, кг: 
 

14,52/(0,50-0,85-0,97) = 35,22.                              (2.85) 
 
Біз 100 кг рудаға 31,5 кг-ға тең силикохромның қажетті мөлшерін 

қабылдаймыз. 
 
 

32,12
101
2888,099,051 

19,2
144
2895,099,012 

008,0
25
289,0008,0 
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Әк мөлшерін есептеу 
Ағындар санын есептеу қождың негізін алу шартынан жүзеге 

асырылады, 1,8. 
Қожға кремнезем ауысады: 
кремнийдің тотығуынан силикохромы, кг: 
 

14,52 * (28+32) / (0.85 * 28) = 36,60;                          (2.86) 
кеннен 100∙0,99∙0,06=5,94                        
 
Әктегі «бос» кальций оксидінің пайызы 
 

                                       (2.87) 
Енгізілген кенді ескере отырып, СаО қажет, кг: 
 

(36,60 + 5,94)- 1,80-100∙0,99∙0,008 = 76,3.                    (2.88) 
Әк қажет, кг: 

76,3 / (0,9056 • 0,99) = 85,0                                (2.89) 
 
Шихта құрамы: 
Құрғақ кен, 51% Сг203 - 100 кг. 
Әк, 92% СаО - 85,0 кг. 
Сұйық Силикохром, 50% Si - 35,5 кг. 
Материалдық теңгерім 
Металл мөлшері мен құрамы 
Металдың мөлшері мен құрамын есептеу 2.35-кестеде келтірілген  

 
Кесте 2.35 - Металдың құрамы 

Элемент Қорытпаға ауысады, кг Жиыны 
 
 

кеннен бірі-әк электродтардан силикохромнан кг % 
Сг 30,50 - - 35,5∙0,30=10,65 41,15 71,94 
Fe 8,78 - - 35,5∙0,18=6,39 15,17 26,52 
Si - - - 35,5∙0,50∙0,03=0,53 0,53 0,93 

С 0,002∙0,5= 
=0,001 - 0,65∙0,99∙ 

∙0,03=0,019 35,5∙0,0004=0,014 0,034 0,06 

P 0,007∙0,8= 
=0,006 

85∙0,99∙8∙ 
∙10-5∙0,8= 
=0,005 

- 35,5∙0,0002=0,007 0,018 0,03 

Өзгелері - - - 35,5∙0,0084=0,30 0,30 0,52 

Барлығы 39,29 0,005 0,019 17,89 57,20 100 
 
Қождың мөлшері мен құрамы 
Қождың мөлшері мен құрамын есептеу 2.36-кестеде келтірілген 

%56,9080,18,092 
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Кесте 2.36-қож құрамы 
Оксид Қожға ауысады, кг Жиыны 

 
 кеннен бірі-әк силикохромның 

тотығуы кг % 

Сг2О3 99∙0,51∙0,12=6,06 - - 6,06 3,78 
СаО 99∙0,008=0,79 85∙0,99∙0,92=77,42 - 78,21 48,77 
SiO2 

 99∙0,06=5,94  
85∙0,99∙0,008=0,67 36,60 43,21 26,94 

MgO 99∙0,19=18,81 85∙0,99∙0,01=0,84 - 19,65 12,25 

А12О3 99∙0,10=9,90 85∙0,99∙0,004=0,34 
 
10,89 6,85 

FeO 99∙0,12∙0,05=0,59 - - 0,59 0,37 

Р205 
99∙8∙10-5∙0,1∙2,25 
=0,0018 

85∙8∙10-5∙0,01∙2,25 
=0,0015 - 0,003 0,002 

Өзгелер
і 

99∙0,01=0,99 85∙2,250,008=0,67 - 1,66 1,03 
Барлығ
ы 

43,082 79,941 37,34 160,36 100 
 
Қождың еселігі 160,27 / 57,20 =2,80      (2.90)      
 
Қождың негізділігі 48,77 / 26,94 =1,81    (2.91) 
 
100 кг рудаға жұмсалатын алюминий мен артық кремний силикохромы 

мен көміртекті электродтардың тотығуына ауа оттегінің шығыны 
 
Алюминий силикохромының тотығуына, кг: 
35,5∙0,011∙48/54 = 0,35                                       (2.92) 
 
Кремнийдің тотығуына силикохромы, кг: 
35,5∙0,50∙0,15 32/28 = 3,04                                    (2.93) 
 
Электродтардың көміртегінің тотығуына, кг: 
  0,65∙0,99∙0,97∙32/12 =1,68                                   (2.94) 
 
Барлық қажетті оттегі, кг: 
0,35 + 3,07+1,68 = 5,07                                       (2.95) 
 
Шаң мен газ өнімдерін мөлшерін есептеу 
Кен мен әк шаңының мөлшері, кг: 
 
185∙0,01 = 1,85 электродтардың тотығуынан СОг Саны, кг:   (2.96) 
 

74,0
54

102011,05,35 
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0,65 0,99∙0,97∙44/12 = 2,29 әк СОг Саны, кг:     (2.97) 
 
85∙0,05 = 4,25 газ фазасындағы көміртегі мен фосфордың мөлшері, кг; 
 
100∙0,002∙0,25+185∙0,99∙8∙10-5∙0,2 = 0,053.                     (2.98) 

 
Кесте 2.37 - Материалдық баланс 
Берілген, кг: Алынған, кг: 

Хром кені 
Силикохром 
Әк 
Электродтар 
Оттегі 

100,00 
35,50 
85,00 
0,65 
5,07 

Металл Қож 
Шаң 

Газдар, улет  
 
Невязка 

57,20 
160,36 
1,85 
6,59 
0,22 

Барлығы: 226,22 Барлығы: 226,22 
 
Кесте 2.38 - Колоштың шамамен құрамы, кг: 
Құрғақ хром кені - 1800,0 
Силикохром - 640,0 
Әк - 1530,0 
 
Жылу балансы 
Ферроқорытпаларды алудың мерзімді силикотермиялық үрдісін 

балқытудың жылу балансы теңдікпен анықталады 
 

 Qспл+Qшл+Qгаз+Qпот=Qэкз+Qфиз+Qдоп                                   (2.99) 
 
онда  Qспл, Qшл, Qгаз-құрамында жылу бар балқыту өнімдері;  
Qпот-үрдістің жылу шығыны;  
Qэкз-тотықсыздану, қож түзілу, тотығу реакцияларының экзотермиялық 

жылуы;  
Qфиз - қыздырылған шихтаның физикалық жылуы;  
Qдоп-электр энергиясымен енгізілетін қосымша жылу. Баланстың 

шығыс және кіріс бөліктері арасындағы айырмашылық ретінде анықталады 
[52]. 

Есептеу шарттары 
Жылу балансын бір балқымаға есептейміз. Материалдық баланстың 

деректері бойынша балқытуға арналған материалдардың шығыны, кг 
құрайды: 

Хром кені (Т = 800 °С)     8400 
Силикохромы (80% сұйық Т = 1500 °С)   2980 
Әк (80% қыздырылған Т = 800 °С)   7140 
Электродтар      55 
Балқыту өнімдері алынды, кг 



276

  
 

Металл (феррохром)     4805 
(оның ішінде 240 кг қождағы патшаларда) 
Қож        13470 
Шаң                155 
Газдар              554 (яғни 443 м3) 
Жылу шығынын есептеу үшін пештің өнімділігі мен параметрлерін 

бағалау қажет. 
 
Тазарту пешінің негізгі параметрлерін анықтау. 
Электр параметрлері. Пеш қондырғысы трансформаторының қуаты 

өнімділікпен (G), қорытпа тоннасына электр энергиясының үлестік 
шығынымен (W), трансформаторды тиеу коэффициенттерімен (0,83), жұмыс 
уақытын пайдалану (0,95), жұмыс жағдайларын қиындататын (0,96), пеш 
қуатының коэффициентімен (0,95): 

 
кВа   (2.100) 

 
 
Суық шихтада жұмыс істеу кезінде тазартылған феррохром тоннасына 

электр энергиясының меншікті шығыны 2300÷2500 кВт.с / т құрайды. 
Бұл мысалда шихтаны жылытуды және сұйық силикохроммен жұмыс 

істеуді ескере отырып, нақты тұтыну 1300÷1500 кВтсағ. бағалануы мүмкін. 
Пештің өнімділігі тәулігіне ~ 60 тонна (тәулігіне шамамен 12 металл 

шығысы), трансформатордың қажетті қуаты: 
 
 
Аламыз: Ѕтр = 5000 кВа  (2.101) 
 
Электр энергиясын балқытуға алу кезінде ~ 6800 кВт.сағ ток астында 

балқытудың ұзақтығы 1 сағаттан астам; жиынтық ұзақтығы - 2 сағат.  
 
Белсенді трансформатор қуаты 

Ѕа = 5000 ∙ 0.95 = 4750 кВт.                               (2.102) 
 
Пайдалы қуаты (ŋэ

= 0,95) 
Ѕпол = 4750 ∙ 0,95 = 4513 кВт.                              (2.103) 

 
Пайдалы фазалық кернеу  

                                       (2.104) 
Трансформатор терминалдарындағы сызықтық кернеу 

                              (2.105) 
Электродтағы сызықтық ток (максималды) 
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                           (2.106) 
Жұмыс тогы 9830 • 0,85 = 8350 А. 
Рұқсат етілген ток тығыздығы кезіндегі графиттелген электродтың 

диаметрі j = 12 А / см2: 

                             (2.107) 
 
Біз диаметрі 350 мм электродтарды қабылдаймыз. 
 
Пештің геометриялық параметрлері. Ваннаның диаметрін және 

электродтардың ыдырауын таңдағанда, есептеу ваннаның тиісті аймағына 
рұқсат етілген қуат бойынша жүзеге асырылады. Тәжірибелік деректер 
бойынша меншікті қуаттар құрайды, кВт/м2 [7] 

 ванна алаңы үшін      580-620 
 электродтардың ыдырау ауданы үшін   4500-8100 
Пештің ванна диаметрі: 

                                    (2.108) 
Электродтардың ыдырау диаметрі: 

                                   (2.109) 
Пештің ваннасы екі бөліктен тұрады: 
балқыманың (металл мен қождың) көлемін қамтитын цилиндрлік және 

үймеге шихта материалдарын сыйғыза алатын конустық болып бөлінеді. 
Ваннаның цилиндрлік бөлігінің көлемі болуы керек (тығыздығы, т / м3, 

металл 6,9 және қож 2,9: 

                                 (2.110) 
Ваннаның цилиндрлік бөлігінің биіктігі  

                                (2.111) 
Кеннің, әк пен силикохромның тиісінше т/м3 тең үйілмелі тығыздығы 

кезінде: 2,45; 1,2; 2,8 жалпы көлемі, м3 болуы керек 
 

                          (2.112) 
Ваннаның конустық бөлігінің көлемі, м3: 
10,44-5,35=5,10                                       (2.113) 
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Ваннаның диаметрі күмбез деңгейінде 5,2 м болса, ваннаның конустық 
бөлігінің биіктігі, м болуы керек: 

 

         (2.114) 
 
Біз ваннаның конустық бөлігінің биіктігін 0,50 м аламыз. Ваннаның 

жалпы тереңдігі h=0,5+0,65=1,15 м құрайды. Күмбезді орнату үшін 
қабырғалардың биіктігі 0,6 м болады. Қалыңдығы 1,5 м болған кезде пештің 
қаптамадағы биіктігі 

Нпечи=1,5 + 1,15 + 0,6 = 3,25 М   (2.115) 
Корпустың диаметрі:  
 

   МҮ= 5,2 + 2 • 0,5 =6,2 м    (2.116) 
Пештің параметрлері 
 
 
Кесте 2.39 - Пештің параметрлері 
Трансформатордың қуаты, кВа 5000 
Жұмыс кернеуі, В 346 
Жұмыс тогы, А 8350 
Қауданның деңгейіндегі ваннаның диаметрі, м 3,25 
Күмбез деңгейіндегі ваннаның диаметрі, м 5,20 
Ваннаның тереңдігі, м 1,15 
Ванна қаптамасының диаметрі, м 6,20 
Пештің биіктігі 3,25 
Балқыту ұзақтығы, сағат 2,0 
Пештің тәулігіне өнімділігі, т 57,6 

 
Жылудың келуі 
Шихтаның физикалық жылуы Q, 

 
Кесте 2.40 - Жылу балансы 

Құрамдас Салмағы, кг t°C Жылу 
сыйымдылық, 

кДж / 
кг-К 

Жылу құрамы, кДж 

Хром.руда  
Әк (80%) 
Силикохром (80%) 

8400 
5712 
2384 

800 
800 
1500 

0,76 
0,69 
1,44 

5,107∙106 3,153∙106 5,150∙106 

Барлығы: 13,410∙106 
 
Qэкз реакцияларының экзотермиялық жылуы 
Балқыту масштабын ескере отырып, 5354 кДж/кг кремнийдің жылу 

әсері кезінде хромды қалпына келтіру жылуы, (кесте. 10), кДж 

    357,0
2,52,525,325,314,3
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QCr=5354 ∙ 12,32 ∙ 84 = 5,541 ∙ 106.                       (2.117) 
 
13600, кДж/кг кремний, кДж жылу әсері кезінде темірді қалпына 

келтіру жылуы:         
QFe= 13600 ∙ 2,19∙84 = 2,502 ∙ 106                        (2.118) 

 
10650 кДж/кг кремний, кДж жылу әсері кезінде фосфорды қалпына 

келтіру жылуы: 
QP = 10650 • 0.008 • 84 =0,007 • 106.                      (2.119) 

 
33167 кДж/кг көміртегі, кДж жылу әсері кезінде электродтардың 

көміртегінің СО2 дейін тотығуы: 
 

Qc = 33167 ∙ 55 ∙ 0,99 ∙ 0,97= 1,752 ∙ 106                   (2.120) 
28462,5 кДж / кг оттегі, кДж жылу әсері кезінде кремний 

силикохромының ауа оттегімен тотығуы: 
 

QSi = 28462,5 ∙ 3,04 ∙ 84 = 7,268 ∙ 106                     (2.121) 
 
34925 кДж / кг оттегі, кДж жылу әсері кезінде силикохромнан 

алюминийдің тотығуы: 
QAl = 34925 • 0.35 • 84 = 1,027 ∙ 106.                     (2.122) 

 
2 * SiO2 жылу эффектісі 2319,6 кДж/кг SiO2 (егер қождың негізділігі екі 

кальцийлі силикаттағы осы қатынастан сәл төмен болса, онда SiO2 бөлігі 
байланыссыз қалады), kj: 

 
Qобр = 2319,6 ∙ 41,9 ∙ 84 = 8,164 ∙ 106.                    (2.123) 

 
Жылу шығыны 
1760°C температурада өндірілген феррохромның физикалық жылуы 

белгілі қорытпаның жылу сыйымдылығымен өрнекті қолданады 
 

Qспл=Gme[Cтв ∙ tпл + Lпл + Cж(tж – tпл)]           (2.124) 
 
Басқа жағдайда қорытпаның жылу мөлшері қорытпаның 2-3 негізгі 

компоненттен (Kt) тұратындығын ескере отырып, негізгі компоненттерге 
қосымша есептеледі) 

 

                       (2.125) 
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Әрбір компонент (металл-элемент) үшін оның жылу мөлшері 
температура интервалдары мен фазалық ауысулар үшін анықтамалық 
мәліметтер бойынша есептеледі: 

- ерігенге дейін қыздыру; 
- еру (еру); 
- балқу температурасынан жоғары қызып кету; 
 

                 (2.126) 
 
Біздің жағдайда екі компонентті жүйеге қайта есептегенде феррохром 

құрамы бар: 73% Cr , 27% Fe. Балқытуға дейінгі қорытпаның энтальпиясын 
(tпл ~ 1630°С) П. в. белгілі эксперименттік деректері бойынша анықтауға 
болады. Гельда: 

 
∆H298=-198,346+0/382T+1,888-4T2+24790∙T-1.           (2.127) 

 
Tl = 1900 К кезінде жылу мөлшері 1231 кДж/кг-ға тең. Темірдің балқу 

жылуы LFe = 246,2 кДж/кг, хром - 370,2 кДж/кг, бірақ соңғысының балқу 
температурасы (2130 К) қорытпаның балқу температурасынан (1900 К) 
жоғары, сондықтан хром ерімейді, бірақ ериді. Ерудің жылу әсері: 

                     (2.128) 
 
 

Lrast хром үшін:  
Қорытпаны балқытудың меншікті жылуы, кДж / кг құрайды: 
 

L SPL = 330,2∙0,73 + 246,2∙0,27 =307,6.                 (2.129) 
 

Сұйық қорытпа үшін жылу сыйымдылығы темір 
компоненттерінің жылу сыйымдылығымен анықталады - 0,746 және хром -
0,758, феррохром үшін 

 
                        (2.130) 

 
Қорытпаның қызып кетуіне жұмсалатын жылудың үлестік шығындары 

кДж / кг құрайды: 
                         (2.131) 
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Шығару температурасы (1760°с) кезіндегі қорытпаның жиынтық 
меншікті жылу құрамы, кДж/кг құрайды: 

 
                          (2.132) 

4805 кг қорытпаның жылу мөлшері, кДж: 
 

Qcпл=4805∙1639 = 7,875∙106.                           (2.133) 
 
2.3.4.2. 1800°С кезінде қождың физикалық жылуы 

                               (2.134) 
Шамасын меншікті жылусыйымдылық қожды дейін балқыту (1600°С) 

анықтаймыз аддитивно. Ол 1,147 кДж/кг-ға тең (кесте.11), ал сұйық үшін: 
1,165. 
 

2.41-кесте - Қождың жылу сыйымдылығын бағалау 

Оксид  Тпл, К % - ға қож 
  

Lпл, кДж / моль 

Сг2О3 2573 3,78 0,945 0,9237 104,67 
СаО 2860 48,77 1,029 1,012 75,36 
Si02 1933 26,94 1,287 1,260 8,54 
MgO 3073 12,25 1,391 1,387 77,46 
Аl2О3 өндірістік-

лауазымдық 
нұсқаулықтармен 
жабдықталады.  
2320 

6,85 1,360 1,340 108,86 
Өзгелері 1900 1,40 1,250 1,230 50,00 
Қож 1873 100 1,165 1,147 40,00 

 
Отқа төзімді оксидтердің көпшілігі қожда ериді. Осы қождың пайда 

болу жылуын ескере отырып, 768 кДж/кг бағаланды. 
Қождың жалпы жылу құрамы, кДж: 
 

Qшл=13470(1,147*1600+768+1,165*200)=38,204∙106.          (2.135) 
 
Шаңның физикалық жылуы 1200°C температурада, орташа жылу 

сыйымдылығы 0,972 кДж / (кг∙град). 
 

Qжалпы=155∙0,972∙1200=0,18∙106 кДж    (2.136) 
 
Бөлінетін газдардың физикалық жылуы (технологиялық газдар мен 

сорғыштар). Балқыту үшін 160°С температурада 16500 м3 газ-ауа 
қоспасының мөлшері және жылу сыйымдылығы 1,329 кДж/(м3∙град) 
құрайды: 

 
Qгаза=16500∙160∙1,329=3,509∙106 кДж.                    (2.137) 
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Qдисс эндотермиялық реакциясының жылуы 
Кен шпинелидтерінің диссоциациясына жылу шығыны  
 
FeCr2О4(∆Н298= 52,09 кДж/моль) және MgCr2О4 (∆Н298=41,84 кДж/моль)               

            (2.138)  
Байламның магнезиялық құрамын ескере отырып, алғашқы хромитте 

2127 кг Сг2О3,ал магнохромитте 2157 кг байланысты деп есептеу 
эксперименталды түрде алынды. 

                (2.139) 
Силикохромдағы силицидтердің диссоциациясына жылу шығыны: 
FeSi (∆h298=76,90 кДж/моль) және CrSi (∆H298=53,14 кДж/моль)  (2.140) 
Силикохромдағы темір мен хром мөлшері бойынша 1490 кг 

кремнийдің 268,2 кг темір силикидіне, ал 481,40 кг хром силикидіне 
байланысты екендігі анықталды. 

 

            (2.141) 
Карбонаттар диссоциациясының жылуы  
7140∙0,05 = 357 кг әктен СО2 бөлінеді. (2.142)  
Диссоциацияның меншікті жылуы 9640 кДж/кг болған кезде жылу 

шығындары кДж құрайды: 
 

                                 (2.143) 
 
Барлығы Qдисс=6,415∙106 кДж 
Салқындатқыш судың жылуы 
Бір электродқа су шығыны 11,8 м3 / сағ, температура айырмашылығы 5 

градус. Арка сақинасын салқындату үшін су шығыны 23 м3 / сағ, температура 
айырмашылығы 10 градус. 

 
Qводтар=1000(11,8∙5∙3+23∙10)2∙4,184=3,406∙106 кДж.           (2.144) 

 
мұнда 2 - 1 балқытуға екі сағат 
 
Қоршаған кеңістікке жылу шығыны 
Пеш жылу өткізгіштігін жоғалтады футеровку түрінде конвективті 

жылу беру бастап теплоотдающей бетінің корпусының және күмбез, сәуле 
арқылы және құю тесігі, жылу өткізгіштігін арқылы графитты электродтар. 

Төсеу арқылы жылу өткізгіштіктің жоғалуын өрнек арқылы анықтауға 
болады. 

QТ = qT∙f∙τ,                                           (2.145) 
мұндағы qT-меншікті жылу ағыны, кДж/м2 сағ , 

  .10323,1
152
1000)84,215709,522127 6 кДжQдисс 

кДжQII
дисс

610650,1
28

1000)14,5340,48190,762,268( 

.10442,39640357 6III
диссQ
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F-пеш қаптамасының және күмбездің жалпы беті, м2, 
τ-балқыту ұзақтығы, сағ, 

                                   (2.146) 
Кесте 2.42 - Жылу беруді есептеу 

Параметрлері  Есептеу формуласы Жинақтау Қабырғалар Ванна Подина 
Температура: 
- ішкі tв 

 Эксперименттік 
өлшеулер бойынша 

 
1200 

 
1000 

 
1500 

 
1500 

- сыртқы tTO  500 200 200 300 
Қалыңдығы δ, 
м 
Коэфф. 
теплоров. λ, 
Вт / (м∙К) 

 Орташаланған 0,46 0,5 1,55 1,50 
 Периклазохромит 

λ=4,77-3,03∙10-3t+ 
+0,975∙10-6t2 

2,84 2,5 2,7 2,5 

 Магнезит 
λ=4,2-1,95∙10-3t+ 
+0,58∙10-6t2 

3,0 3,25 2,95 2,90 

Ауданы, F, м2 
Меншікті 
жылу беру q 

 

 

30,2 11,7 51,6 30,2 
 4322 5200 2474 2320 

Сағатына 
жылу жоғалту, 
кДж 

 Q=3,6∙q∙F 469886 219024 459569 252230 

Балқыту үшін 
жылу 
шығыны, 
МДж 

 QT=Q∙τ 939,77 438,05 919,14 504,46 

       Барлығы 2,801∙106 Дж 
 
Шүмек пен құйма саңылау арқылы жылу шығыны 
 

Qизл=3600q0∙ψ∙F∙τ, кДж     (2.147) 
 
мұндағы q0-меншікті жылу шығындары (tвн=1100ºс кезінде, q0=165 кВт 

/ м2); 
ψ-диафрагма коэффициенті, 0,8-ге тең; 
F-тесіктердің ауданы, 0,75 м2;  
τ-балқыту ұзақтығы, 2 сағат. 
 
 Qизл = 3600∙165∙0,8∙0,75∙2 = 0,713∙106 кДж (2.148) 
Электродтар арқылы жылу өткізгіштіктің жоғалуы 
 

Qэл = 3∙К∙λср∙τ∙∆ТSэл/1,                                          (2.149) 
 
мұндағы l-электродтардың төменгі (жұмыс кеңістігінде) және жоғарғы 

(Арка үстінде) қималары арасындағы қашықтық (0,46 тең); 
S-электрод қимасы, м2( 0,096); 

     


qttq
n

i
iТОвT

1
// 

2,
/ м

Втtq
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∆T-1 ұзындықтағы температуралық қысым (500 град); 
λ-жылу (120 Вт/м К); 
К-дал/l қатынасына байланысты коэффициент 3,2-ге тең 
 
Qэл=3∙3,2∙2∙120∙3,6∙500∙0,096/0,46=0,864∙106 кДж (2.150) 
 
Қоршаған кеңістікке жылу шығынының жиынтығы, кДж: 
 

(2,801+0,713+0,864)∙106=4,378∙106                        (2.151) 
 
Кесте 2.43-жылу балансын есептеу нәтижелері 

Кіріс мақалалары кДж∙106 % Шығыс баптары кДж∙106 % 
жылуы   жылу   

1 2 3 4 5 6 
1.Жеке   1 .Жылуқұрамды 7,875 12,31 
шихта жылуы 13,410 20,96 қорытпа   

2.Жылу   қож 38,204 59,72 

изотермиялық      
реакциялар:   газдар 3,509 5,49 
- қалпына келтіру      
хром 5,541 8,66 шаң 0,180 0,28 
темір _ 2,502 3,91    
фосфор 0,007 0,0 2. Жылу   
- тотығу   изотермиялық   
көміртегі 1,752 2,74 реакциялар 6,415 10,03 
кремний 7,268 11,36    
алюминий 1,027 1,60 3.Жылу шығындары   
-   сумен 3,406 5,32 
қож түзілімдері 8,164 12,76 төсеу арқылы 2,801 4,38 

   сәуле 0,713 1,11 

   электродтар 0,864 1,35 

3.Электр энергиясын 24,296 37,98    

Жиыны 63,967 100 Жиыны 63,967 100 

 
Шығын және кіріс баптарының айырмашылығы бойынша; балқытуға 

жұмсалатын электр энергиясының жылу шығыны 24,296∙10 кДж немесе 6749 
кВт * сағ құрайды. Ток астындағы пештің ұзақтығы 6749/4750 = 1,42 сағат. 
Қосалқы операцияларды ескере отырып, балқытудың жалпы ұзақтығы ~2,0 
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сағатты құрайды. Қорытпаның тоннасына электр энергиясының шығыны Wэн 
= 6749/4,8= 1405 кВт∙с/т құрайды, бұл қабылданған есептеу шарттарына 
сәйкес келеді. 
 

2.44-кесте - орындалған есептеулердің нәтижелері 
Пештің параметрлері  
Трансформатордың қуаты, кВА 5000 
Жұмыс кернеуі, В 346 
Жұмыс тогы, А 8350 
Табан деңгейіндегі ваннаның диаметрі, м 3,25 
Ваннаның тереңдігі, м 1,15 
Ванна қаптамасының диаметрі, м 6,20 
Ванна қаптамасының биіктігі, м 3,25 
Пештің тәулігіне өнімділігі, т 57,6 
Балқыту ұзақтығы, сағат 2,0 
Пештің ток астында жұмыс істеу ұзақтығы, сағат 1,42 
Балқытуға шихта құрамы 
хром кені 
силикохром 
әк 

 
8400 2980 7140 

Балқыту металының салмағы, кг 4805 
Қождың салмағы, кг 13470 
Қож еселігі 2,80 
Основность қож 1,81 
Қорытпаның тоннасына Материалдың шығыны, кг 
хром кені 
силикохрома 
әк 

 
1748 620 
1485 

Қорытпа тоннасына электр энергиясының шығыны, 
кВт.сағат 

1405 
 

Металлургиялық үрдістердің физика-химиялық параметрлерін 
анықтау бойынша есептерді шешу әдістемесі (энтальпия, энтропия, 
реакцияның жылу әсері, химиялық реакцияның тепе-теңдік 
константасы, тотығу-тотықсыздану гальваникалық элементінің 
термодинамикалық есебі, электролиз есебі). 

№1 тапсырма 
T=500°C температурада күйген кезде пириттің тотығу реакциясының 

жылу әсерін (жүйенің энтальпиясының өзгеруі) есептеңіз. 
 

Есептеу үшін біз реакцияға қатысушылардың пайда болу жылуының 
деректерін және 298°К болатын физика-химиялық шамалар каталогынан 
алынған СР температураға тәуелділік теңдеуін қолданамыз:  

23222 82114 SOOFeOFeS 
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 кДж / моль  ;  
 кДж / моль  ;  
 кДж / моль  ;  

. 
1) реакцияларды анықтаңыз ;       

  кДж / моль; 
 Дж / моль, өйткені теріс мән; сондықтан пириттің 

тотығуы кезінде айтарлықтай жылу бөлінеді,сондықтан бұл жылу жану 
немесе балқыту үрдістерінде қолданылуы керек.  

2) анықтаңыз   ; 

; 
; 

 . 
3) 773 К немесе 500°С  кезінде реакция шамасын анықтаймыз 

; 

        
 кДж, 

және т. б . 

 
№2 тапсырма 
Кварц энтропиясының абсолютті мәнін (дәлірек айтқанда, оның 

тридимит модификациясы) 1100°C температурада табыңыз, егер 
Дж / моль болса. Т=848°к  кезінде кДж/моль шамасы (фазалық ауысу 
жылуы) да ауысатыны белгілі.  Тәуелділік теңдеумен 
өрнектеледі  ; .  

Шешім: 

; 

; 

 Дж / молк 

16,8220
32

 OFeH 253
2 107,71087,719,46/   TTSOCP

90,2960
2

 SOH 253
2 1077,31039,346,31/   TTOCP

40,1770
2

 FeSH 253
32 1089,121013,7274,97/   TTOFeCP

253
2 1076,121052,581,74/   TTFeSCP

298H 00
298 2232

482 FeSSOOFe HHHH 

92,33094,17749,2968216,822298 H
3309920298 H 298H

  левСпрCC РРP  
22

114
O
C

FeS
СлевС PР

Р

   253 1038,871022,207565 TТпрCP

   253 1051,921037,593,645 TТлевCP

   253 1013,51085,1473,80 TТCP

773H

  
773

298

253
773 )1013,51085,1473,8093309920 dTTTH












298773
)773298(1013,5

2
)298773(1065,147)298773)(3,80(3309920

5223

773H

513,33119,331151283,1067495,376075,381423309920 

dT 
773

298

251013,5 29855 )
298
1

773
1(1013,5)11(1013,5 

KH TT
T

51,43298 S

2SiO
2SiO

 848H 29,02 SiO

TC SiOP
31076,10368,13/

2

 TC SiOP
31006,1107,57/

2



 



1 2

1298 ..

..21
298

T T

T ПФ

ПФPP
T Т

НdT
T

CdT
T

CSS

848
2901005,1107,671076,10368,1361,43

1373

848

3848

298

3

1373 


 


dT
T

TdT
T

TS

 

848
290)8481373(1005,11

848
1373ln07,57)290390(1076,103

298
848ln68,1351,43 33

1373S

373,21274,086,1083,7155,9053,451,43 
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№3 тапсырма 
Металлургиялық балқыту үрдістерінде магнетит жағымсыз, өйткені 

оның қожда болуы түсті металдардың қожбен жоғалуының артуына әкеледі. 
Парциалдық қысым оттегіні қолдау қажет атмосферада пештер үшін 
Т=1300°С реакция ( ).  

Есептеу үшін вюстит пен магнетит диссоциациясының температураға 
тәуелділігін қолданыңыз: 

; 

. 

Оксидтердің құрамы вюстит пен магнетиттің гомогендік 
аймақтарының металл жиектеріне сәйкес келеді. 

 

 Па; ,   

содан кейін  Па, яғни Fe3O4 түзілуі сақталуы керек, 
өйткені вюстит магнетитке тотығады.   

 
№4 тапсырма  
Шойынды тотықтырғыш тазартудан кейін қорытпадағы оттегінің 

қалдық мөлшері  (салмағы) балқымадан ішінара CОқысымында 
болды: 

а)  Па; 
б)  Па. 
Осы жағдайларда және 1627°C температурада көміртектің қалдық 

мөлшерін анықтаңыз FeO және CO түзілуінің температураға тәуелділігі 
теңдеумен өрнектеледі: 

 Дж / моль ; 
 Дж / моль . 

Шешім: 
Шойыннан болат алу процесі оттегімен тотығу кезінде пайда болатын 

Feo есебінен көміртектің тотығу реакциясына негізделген .
  

Алдыңғыдан балқымада ағып жатқан реакция соңына жетпейді, бірақ 
тепе-теңдікке жетеді.  

Тепе-теңдік кезінде :  ,  
мұндағы  және -қысым тепе-теңдігі  
 

432 OFeOFeO 

68,1)600(00165,0lg5,329078lg )(2
 TT

T
P FeOO

07,1232623lg )( 432


T
P OFeO

67,1161,1068,165,12,35,3
1573

290078lg )(2
FeOOP

111045,2
2

OP 67,833,707,13
1573
32623

)(2
FeOOP

8
/ 1068,4

2

FeoOP
81068,4

2

OP
2432 / OOFeO PP 

%06,0
2
ON

51001325,1 COP
8745,66COP

0G

TG 09,1235117450
1   )22( 22 FeOOFeO 

TG 10,1856,2213330
2  )22( 22 COOCO 

 CoFeCFeO

COOFeOO PP // 22


FeOOP /2
 COOP /2
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,    ;      ; 

;     ;     

 немесе сол және оң теңдеулерді теңестіре отырып, біз мынаны аламыз 

,  

бұдан көміртектің қалдық мөлшері мынаған тең: 

 

А) жағдайында Па, қабылдаған кезде  біз 
белсенділікті анықтаймыз  

FeО-мен байланысты 0,06% O2 (салмақ) мазмұнында: 

 

Біз анықтаймыз  
32 - 2·72 
0,06-ХFeO       

Сонда:.   

Сонда . Есеп шарттарынан (шамалар  мен ) 
және  анықтаймыз . 

 Дж.; 
 Дж.; 

; 

 

немесе  ; 

 немесе салмағы % 

 (салмағы); 

б) Па  кезінде 

FeOOFe 22 2 
2

1 2

2

O
P PFed

FeOdK



1

2 2

2

/
P

FeOO KFed
FeOdP




COOC 22 2 
COO

CO
P

PC
PK

/
2

2

2 


2

2 2

2

/
P

CO
COO

KC
PP 

2

2

2

2

21 CK
P

dK
FeOd

P

CO

FeP



2

1

2

22

P

PCO

KFeOd
FeKdP

C





51001,1 CoP 1Fed

FeOFeO NG 

56/72/

72/

FeFeO

FeO
FeOFeO nn

nNd




FeOOFenFeO 22: 2 

27,0
32

72206,0



FeOn

0021,0

56
73,99

72
27,0

72
27,0




FeON

0021,0 FeoFeO NG 0
1G 0

2G

1PK
2PK

04,277874190009,17304,511745 G
60,573023190010,18560,221333  COG

764,7 1037,41064,7
1900148,19

04,277874lg
1




 PFeOFeO KKK

1575,15 1062,51075,15
1900148,19

60,673023lg
2




 PCOCo KKK

9
15

7

1077,7
1062,5
1037,4

2

1 




P

P

K
K

04,01076,1
101010021,0
1001,11077,7 3

52

59
2 




 


cC dd

%88,0
5696,01204,0

1001204,0





C

8745,66COP
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;салмағы % 

. 

 
 
№5 тапсырма 
333°К температурада темірдің бескарбонилінің термиялық ыдырауы 

кезінде көміртегі тотығының тепе-теңдік қысымы 0,7 атм, ал тепе-теңдік 
константасы КР=0,86 атм4 құрайды.  

Осы реакцияның қалыпты изобарлық потенциалын және көрсетілген 
температурада Fe(CO)5 тепе-теңдік концентрациясын анықтаңыз. 

Шешімі. 
Реакция теңдеуі:  ; 

тепе-теңдік константасы: . 

1 қоспадағы карбонил мөлшерін анықтаңыз :  

; 

осыдан  атм; 

 (мол). 

 
2 Біз реакцияның қалыпты изобарлық потенциалын 333 ° C 

температурада есептейміз: 
 Дж / моль.  

 
 

№6 тапсырма 
1073-1173°К аралығындағы сульфидтен мысты қалпына келтіру 

процесінің активтену энергиясы 13 ккал 
құрайды , ал процестің тиісті кезеңі үшін кинетикалық теңдеу түрлену 

дәрежесі болатын жерде пайда болады.  
Егер 1073°К және  =10 мин (немесе 0,05) болса, 1173°К және =20 

мин мәнін анықтаңыз. 
Шешімі. 

; 

осыдан:  

және   

009,0108,7
1001,10021,0

1077,7)8745,66( 5
52

92
2 




 


CC dd

%19,0
56991,01209,0

10012009,0





C

)(5)(5 ГГТВ COFeCOFe 

КАРБ

CO
P p

pK
5



5)(COFeCO

КАРБ

CO
P p

pK
5



195,0
86,0

)7,0( 55


P

CO
K K

pp

%7,21217,0
195,07,0

195,0








KCO

K
K pp

pN

10086,0lg333575,4lg3,2ln0  PPT KRTKRTG

243322 246 SOCuOFeOFeSCu 

 K
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EKKT exp0
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01073






 R
E

eKK 1173
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Сонымен қатар,  
 

Сонда  
.   (а) 

(А) теңдеуін логаримфдеп, K0 = 941 мәнін табамыз (осы жылдамдық 
константасының өлшемі: %·мин1/2). 

Енді сіз k1173 - ті, содан кейін түрлендірудің қажетті дәрежесін анықтай 
аласыз :  

; 
. 

 
№7 тапсырма 
Шеелит минералынан вольфрамды сода ерітіндісімен шаймалау: 

 

 

Жайылған шеелит мөлшері 1 моль және ерітіндінің көлемі V литр 
болғанда, біз аламыз  

;  ; 

1 моль шеелитке соданың термодинамикалық қажетті шығыны  
,  

оның ішінде стехиометриялық қажетті мөлшер 1 моль және минималды 
(термодинамикалық) артық моль.  

№2 мысал 
Ферберит минералын натрий гидроксиді ерітіндісімен шаймалау  

,  

. 

Толық ыдырауды есептеу кезінде 1 моль FeWO4 аламыз: 

;     ; 

фербериттің 1 моль үшін натрий гидроксидінің термодинамикалық 
қажетті шығыны,  
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, 

оның ішінде мольдердің ең аз мөлшері.   

№8 тапсырма 
Тотықтырғыш ретінде темір сульфатын қолдана отырып, мысты еріту: 

   немесе  
. 

Реакцияны екі электрод процесінің қосындысы ретінде елестетуге 
болады: 

; (1)       . (2) 
Электродтардың стандартты потенциалдары, В: ;   
Реакцияның жиынтық теңдеуіне сәйкес электродта (2) тотықсыздану 

жүреді, ал электродта (1) Тотығу реакциясы жүреді, сондықтан осы 
электродтар түзетін гальваникалық элементтің стандартты электр қозғаушы 
күші:  в. 

Тепе-теңдік константасын есептеу үшін теңдеуді қолданамыз: 

. 

Шамаларды ауыстыру;  Дж / (в * г-экв);  Дж / 
(моль * К·; к; аламыз ;.  

 
№9 тапсырма 
Қара қалайыдағы қорғасын қоспасының бастапқы құрамын және 

тазартылған металда 0,1% (моль) Pb қалса, 800°к кезінде SnCl2 (Ж) өңдеумен 
қалайы тазартылған кезде хлоридті балқыманың тепе-теңдік құрамын 
есептеңіз.  

Хлоридтердегі металдардың ерігіштігі ескерілмейді, балқымалар 
идеалды ерітінділер деп саналады. SnCl2 шығыны-150 кг/т Sn.  

, нәжіс; 
, кал. 

Шешімі.  
Хлорлы тазарту реакциясының теңдеуі:  

; 
. 

1 реакцияның тепе-теңдік константасы негізінде хлоридті балқыманың 
құрамын есептейміз (а): 
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, 

қайда  нәжіс; 

, 

мұнда  қалай  (шарт бойынша). 

Сонда ; 

  немесе   , 

өйткені  , онда  және  
Сонымен, тепе-тең тұзды ерітінді 98,2% (массасы бойынша) SnCl2 және 

1,8% (массасы бойынша) PbCl2 тұрады.  
 
2 қорғасынның хлорид фазасына 1 тонна қара қалайыға қатынасын 

анықтайық: 
 

мұндағы -тұзды балқымадағы SnCl2 салмақтық үлесі; 
    х-жұмсалған SnCl2 саны, кг; 
    у-тұзды балқымаға өткен PbCl2 саны, кг; 
бірақ  

 

сондықтан:  

немесе у=2,7 кг PbCl2, ал металл қорғасынға қайта есептегенде - 2,0 кг.  
Осылайша, тазарту кезінде қалайы қорғасынның хлоридті фазасына 

(массасы бойынша) шығарылады, ал хлорланғанға 

дейін қара қалайда барлығы:  (моль) Pb болды.  
 
№10 тапсырма  
Алюминий монохлоридінің түзілу реакциясының КР тепе – теңдік 

константалары – субхлорид арқылы айдау арқылы металды тазартудың 
бірінші кезеңі-сандық тең: 1773°К 1,9·104 атм-2, 1373°К 80 атм-2. 

Бірінші жуықтауда газ фазасында 90% (көлем) қамтамасыз ететін ең 
төменгі температураны анықтаңыз.) монохлорид.  

Шешімі. 
Реакция теңдеуі ; 
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, атм-2. 

Міндет тепе - теңдік газ фазасындағы алюминий моно-және 
трихлоридінің моль (көлемдік) қатынасы болатын температураны табу үшін 
азаяды . Бұл ретте КР мәні:  

 атм-2. 

Демек, мәселені шешу үшін функцияны шығару қажет . 
Бастапқы деректер мұны бірінші жуықтауда Вант-Гофф изобара теңдеуімен 
жасауға мүмкіндік береді: 

. 

Осыдан мәнді табу арқылы (бұл бірінші жуықтау) сәйкес 
келетін қажетті ТХ температурасының мәнін анықтауға болады .  

; 

 нәжіс. 
Сонда  

. 

Осы жерден біз қалаған температураны табамыз:  
 
№11 тапсырма 
333°К температурада Темірдің бескарбонилінің термиялық ыдырауы 

кезінде көміртегі тотығының тепе-теңдік қысымы 0,7 атм, ал тепе-теңдік 
константасы КР=0,86 атм4 құрайды.  

Осы реакцияның қалыпты изобарлық потенциалын және көрсетілген 
температурада Fe(CO)5 тепе-теңдік концентрациясын анықтаңыз. 

Шешімі. 
Реакция теңдеуі:  ; 

тепе-теңдік константасы: . 

1 қоспадағы карбонил мөлшерін анықтаңыз :  

; 

осыдан  атм; 

 (мол). 
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2 біз реакцияның қалыпты изобарлық потенциалын 333 ° C 
температурада есептейміз: 

 Дж / моль.  
№12 тапсырма  
Мыс сульфидінен қалпына келтіру үрдісін белсендірудің айқын 

энергиясы 
 

1073-1173°К интервалында 13 ккал, ал үрдістің тиісті кезеңі үшін 
кинетикалық теңдеу пішінге ие ,  мұндағы - конверсия дәрежесі.  

Егер 1073°К және  =10 мин (немесе 0,05) болса, 1173°К және =20 
мин мәнін анықтаңыз. 

Шешімі. 

; 

осыдан:  

 
және  

  
Сонымен қатар,  

 

Сонда  
.   (а) 

(А) теңдеуін прологарифмирлеп, K0 = 941 мәнін табамыз (осы 
жылдамдық константасының өлшемі: %·мин1/2). 

Енді сіз k1173 - ті, содан кейін түрлендірудің қажетті дәрежесін анықтай 
аласыз :  

; 
. 

 
№13 тапсырма 
1000°К және 1200°к кезінде аргон атмосферасындағы титан тотығының 

магний-термиялық азаюы кезінде титандағы оттегінің тепе-теңдік мөлшерін 
анықтаңыз. Қатты титандағы магний мен магний оксиді іс жүзінде ерімейді.  

Реакцияның қалыпты изобарлық потенциалы: 
   (а) 

теңдеумен сипатталады  
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Шешімі.  
Біз 1000 және 1200°К  мәндерін және оларға сәйкес келетін 

реакцияның тепе-теңдік константаларын есептейміз: 
 ; (а) 

 ккал; 
 ккал. 

1000°К Кезінде 
 

. 
1200°К Кезінде 

; 

 

Себебі реакция үшін  (А): (қатты ерітіндіні идеалды деп 

санау),  
онда: 1000°C кезінде: 

;  (мол).  

1200°к кезінде: 
;  (мол). 

Титандағы оттегінің % - ға (массасы бойынша) қайта есептегенде, 
тиісінше: 1,04% (1000°К) және 2,36% (1200°К). 
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  Өзін-өзі бақылау сұрақтары 
 
1.Темір кендері, минералдар және кен орындары. 
2. Марганец кендері, минералдар және кен орындары 
3.Негізгі  флюстерге қойылатын талаптар 
4. Оттегі-конверторлық үрдістің негізгі шихта материалдары. 
5. Сұйық шойынның химиялық құрамы 
6. Негізгі қож түзуші материалдар 
7. Ферросилиций алу үшін бастапқы материалдар. 
8.Ферроқорытпаларды өндіру кезіндегі қалпына келтіргіштер. 
9. Феррохромды балқытуға арналған бастапқы материалдар. 
10. Ферромарганецті балқытуға арналған бастапқы материалдар. 
11. Ферросиликоалюминий балқыту үшін бастапқы материалдар. 
12. Шойындардың жіктелуі 
13. Темір-цементит диаграммасы. 
14. Болаттардың жіктелуі. 
15. Ферроқорытпалардың жіктелуі. 
16. Домна балқымасының шихта материалдарына қойылатын талаптар. 
17. Агломерат сапасына қойылатын талаптар. 
18. Болат сапасына қойылатын талаптар. 
19. Ферроқорытпалардың сапасына қойылатын талаптар. 
20. Шикізатты дайындау, шойын, болат, ферроқорытпа өндіру 

үрдістерінің жіктелуі. 
21. Агломерацияға арналған шихта.  
22.Агломерациялық үрдісті қарқындату. 
23. Барабан бергіштің құрылысы.  
24. Агломерациялық машинаның жұмыс принципі және сұлбасы 
25. Кокс өндірісі  
26. Кокс алу технологиясы 
27. Көмірді кокстеуге дайындаудың технологиялық сұлбасы. Көмір 

шихтасын дайындау 
28. Ферроқорытпаларды балқыту үшін шихта материалдарын 

дайындау.  
29.Шихтаны мөлшерлеудің технологиялық сұлбасы. 
30. Темір кендерін агломерациялау технологиясы. 
31.Сору әдісімен агломерация. 
32. Домна балқыту технологиясы. 
33. Домна пешінің конструкциясы. 
34. Домна пешінде шойын өндірудің технологиялық сұлбасы. 
35. Болатты балқытудың конвертер әдісі. 
36. Шойынды күкіртсіздендіру. 
37. Конвертердің жұмыс сұлбасы. 
38. МНЛЗ-да болатты құю 
39. Екі сатылы дуплекстің ерекшеліктері-болат өндіру үрдісі. 
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40. Екі ванна стационарлық конвертерде болат өндірісінің 
ерекшеліктері. 

41. Жоғары көміртекті феррохромды балқыту технологиясы.  
42. Ферросилицийді балқыту технологиясы.  
43. Ферросиликоалюминий балқыту технологиясы. 
44. Болатты пештен тыс өңдеу үрдістері.  
45. МНЛЗ түрлері мен конструкциялары. 
46. Ферросиликоалюминийдің химиялық құрамы.  
47. Шөміштегі болатты инертті газбен үрлеу 
48. Болат өндірісіндегі физика-химиялық үрдістер. 
49. Бөлу заңы. 
50. Массаның әрекет ету заңы.  
51. Нернст Заңы.  
52. Генри Заңы.  
53. Рауль Заңы. 
54. Оттегі-конвертерлік үрдістің жылу балансы.  
55. Болат алудың инновациялық технологиялары. 
56. Темірді тікелей қалпына келтіру әдістері.  
57.Метрологияның қолданылу саласы  
58. Метрологияның мақсаттары мен міндеттері 
59.Метрологияның негізгі бөлімдері 
60.Өлшеу объектілерімен байланысты ұғымдар 
61.Өлшеу құралдарымен байланысты ұғымдар 
62. Тікелей қалпына келтіретін темір дегеніміз не? Ол қандай түрде 

шығарылады? 
63. Темірді тікелей алу жолдарын беріңіз және оларға сипаттама 

беріңіз. 
64.Consteel үрдісінің сипаттамасын беріңіз, оның негізгі 

артықшылықтарын атаңыз.  
65.Екі қабатты пештерді қолдана отырып, орнату нұсқаларын 

сипаттаңыз. 
66.Шахталық электр болат балқыту пештерінің конструкциясына 

сипаттама беріңіз. 
67.G, H, S параметрлері нені сипаттайды?  
68.Ерітіндідегі белсенділікті не анықтайды? 
69.Тепе-теңдік константасының термодинамикалық үрдістің 

параметрлерімен байланысы қандай? 
70.Қандай термодинамикалық параметрлер элементтердің химиялық 

жақындығын сипаттайды? Химиялық реакциялар кинетикасының негізгі 
кезеңдерін атаңыз. 
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Қысқаша қорытынды 
Модульдің мазмұны агломерат, шойын, болат, ферроқорытпа 

өндірісінің технологиялық үрдісінің негіздерін зерделеуге бағытталған: 
шихта материалдарының сапасына қойылатын негізгі талаптар айқындалды; 
қара металдарды алудың физика-химиялық үрдістері сипатталды; 
технологиялық үрдістердің жүру ерекшеліктері және т. б. Өндірістің 
техникалық-экономикалық көрсеткіштері мәселелеріне, үдемелі 
технологияны енгізуден экономикалық тиімділікті есептеуге, темір мен болат 
алу саласындағы инновацияларға, сондай-ақ стандарттау, метрология және 
түпкілікті өнім сапасы мәселелеріне ерекше назар аударылды. 
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ГЛОСАРИЙ 
 
Агломерация - балқыту үшін қажетті пішін мен қасиеттер (химиялық 

құрам, құрылым) беру мақсатында металлургиялық шихтаның құрамдас 
бөліктері болып табылатын ұсақ материалдарды (құрамында металл 
қалдықтары бар кенді концентраттар) жентектеу арқылы оларды 
жентектеудің термиялық үрдісі. 

Аспаптық болат - кесу, штамптау және өлшеу құралдарын жасау үшін 
қолданылатын жоғары қаттылыққа, беріктікке, тозуға төзімділікке ие жоғары 
көміртекті және легирленген болат. 

Ашық пеш - шойын мен болат сынықтарын болатқа өңдеуге арналған 
отты қалпына келтіретін пеш. 

Бессемер үрдісі - металды ауамен немесе оттегімен үрлеу арқылы 
жылу бермей сұйық шойынды болатқа айналдыру. 

Болат - құрамында 2% - дан аз көміртегі бар, басқа элементтердің 
қоспалары бар темір-көміртекті қорытпа. 

Дәнекерлеу темірі - қамыр тәрізді қожтемірлер немесе олардан 
жасалған жолақтар арқылы алынған, қатаю арқылы қатаймайтын темір. 

Дислокация - бұл екі өлшемде атомдық ретті, ал үшіншісінде үлкен 
өлшемді болатын кристалдық тор құрылымының сызықтық жетілмегендігі. 

Диффузия - заттың атомдарының (иондарының) немесе 
молекулаларының оның концентрациясын теңестіру бағытында жылу 
қозғалысы. 

Домна пеші, домна - темір кенінен, отыннан және ағыннан шойын 
алуға арналған тік шахталы балқыту пеші. 

Еңбекті қорғау - еңбек үрдісінде адамның қауіпсіздігін, денсаулығы 
мен жұмыс қабілеттілігін сақтауды қамтамасыз ететін заңнамалық актілер, 
әлеуметтік-экономикалық, ұйымдастырушылық, техникалық, гигиеналық 
және емдеу-алдын алу іс-шаралары мен құралдары жүйесі 

Еңбек қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі - еңбек заңнамасымен 
реттелетін мәселелерден басқа, еңбек үрдісінде адамның қауіпсіздігін 
қамтамасыз етуге, денсаулығы мен жұмыс қабілеттілігін сақтауға 
бағытталған талаптарды, нормалар мен ережелерді қамтитын өзара 
байланысты стандарттар кешені. 

Кен - құрамында металл бар тау жынысы 
Көрік - ауа үлбірімен жабдықталған кенді немесе металды қыздыруға 

арналған ошақ. 
Конвертер - балқытылған (сұйық) шойыннан болат алуға арналған 

агрегат. 
Конверторлық өндіріс - сұйық шойынды ауамен немесе оттегімен 

үрлеу арқылы конвертерлердегі болат өндірісі. 
Крица - кеуекті, қамыр тәрізді, сұйық қожға малынған металл. 
Қожтемірлік (дәнекерлеу) темір - 800 ° - 1350 ° С температурада кенді 

азайту немесе шойынды тотықтыру арқылы алынған темір. 
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Қожтемірлік көрік - темірді қожтемірлік тәсілмен алу кезінде кенді 
және отынды қыздыруға арналған ошақ. 

Қожтемірлік шек - дәнекерлеу темірін алу мақсатында қожтемірлік 
көрікті шойынын тазарту процесі. XIX ғасырдың соңында пайда болған 
бессемер және ашық аспан астындағы процестермен алмастырылды. 

Қоспаланған болат - құрамына оның физикалық және химиялық 
қасиеттерін жақсарту үшін қоспалаушы элементтер (марганец, кремний, 
никель, хром, молибден, вольфрам және басқалары) енгізілген болат. 

Қож шойын мен болатты балқыту кезінде міндетті компонент болып 
табылады. Оксидтердің, сульфидтердің және басқа қосылыстардың балқуы. 
Қатты күйде шыны тәрізді немесе тасты мұздатылған масса. 

Ликвация - құйма, құйма немесе бөлшек көлемі бойынша химиялық 
құрамның әртектілігі. Бұл қорытпаның кристалдануы (қатаюы) кезінде пайда 
болады. 

Макроқұрылым - көзге немесе аз мөлшерде (30 есе аз) көрінетін 
металдар мен қорытпалардың құрылымы. 

Мартен өндірісі - құрамында темір бар материалдарды тотықтырғыш 
балқыту жолымен Мартен пештерінде болат өндіру. XIX ғасырдың аяғы мен 
ХХ ғасырдың басында негізгі болат балқыту процесі болды. 

Оттекті қабыршақ - қыздырудан және соғудан немесе илемдеуден 
кейін болат бетінде пайда болатын оксидтер қабаты. 

Оттегі-конвертерлік үрдіс  - металды техникалық таза оттегімен 
үрлеу арқылы сұйық шойынды болатқа жылу бермей қайта өңдеу. 

Регламент - бұл міндетті құқықтық нормалар қамтылған құжат. 
Регламентті стандарттау жөніндегі орган емес, билік органы қабылдайды. 
Регламенттердің бір түрі - техникалық регламент - стандарттау объектісіне 
қойылатын техникалық талаптарды қамтиды. 

Стандарттау объектісі - олар үшін қандай да бір талаптар, 
сипаттамалар, параметрлер, қағидалар және т.б. әзірленетін өнім, процесс 
немесе қызмет. Стандарттау жалпы объектіге не оның жекелеген құрамдас 
бөліктеріне қатысты болуы мүмкін. 

Стандарттау саласы - стандарттаудың өзара байланысты 
объектілерінің жиынтығы. Мысалы, машина жасау - стандарттау саласы, ал 
машина жасаудағы стандарттау объектілері машина жасаудың 
технологиялық үрдістері, металл материалдар, қозғалтқыштардың түрлері 
және т. б. болуы мүмкін. 

Скрап - жарамды металл дайындау үшін қайта балқытуға түсетін 
металл қалдықтары. 

Скрап-үрдіс - шойын, скрап және кенді балқыту арқылы болат алу. 
Стандарттау - бұл талаптарды, нормаларды, ережелер мен 

сипаттамаларды (орындалуы міндетті және ұсынылатын) әзірлеуге және 
белгілеуге бағытталған, тұтынушының қолайлы бағамен тиісті сапалы 
тауарларды сатып алу құқығын, сондай-ақ еңбек қауіпсіздігі мен 
жайлылығына құқықты қамтамасыз ететін қызмет. 
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Стандарт - бұл консенсус негізінде жасалған, танылған орган бекіткен 
және белгілі бір салада оңтайлы тәртіпке қол жеткізуге бағытталған 
нормативтік құжат. Стандартта жалпыға бірдей және бірнеше рет пайдалану 
үшін қызметтің әртүрлі түрлерінің мазмұнына немесе олардың нәтижелеріне 
қатысты жалпы қағидаттарды, қағидалар мен сипаттамаларды белгілейді. 

Соққы тұтқырлығы - жүктеме соққысы кезінде металдың 
(қорытпаның) сынуға қарсы тұру қасиеті. 

Тұтқырлық - жүктеме қолданылған кезде металдың (қорытпаның) 
бұзылу алдында созылу қасиеті. 

Темір ойықтар - ұсақ темір сынықтары, жолақтарды және сымдарды 
кесу. 

Техникалық қызмет көрсету - бұл объектіде жүргізілетін және 
олардың жұмысының сенімділігі мен тиімділігін арттыру мақсатында оларды 
мақсаты бойынша пайдалану үрдісінде техникалық жүйелердің жабдығын 
(бағдарламалық қамтылымын) жұмыс немесе ақаусыз жай-күйде ұстап 
тұруға бағытталған ұйымдастыру-техникалық іс-шаралар мен жұмыстар 
кешені. 

Тигельді болат - металл шихтаны отқа төзімді тигельде флюстеу 
материалдарымен балқыту арқылы алынған болат. 

Фаза - бұл макроэлементте бірдей қасиеттермен сипатталатын зат 
күйінің пішіні. 

Феррит - альфа безіндегі көміртектің қатты ерітіндісі. «Темір — 
көміртек» қорытпасының құрылымдық компоненті. 

Флюс - балқу температурасын төмендету және қождардың пайда 
болуы үшін кенге немесе металл шихтаға қосылатын зат. 

Цементтеу - темір немесе болатты көміртектеу үрдісі. 
Цементит - темірдің көміртегімен химиялық қосылысы-темір карбиді. 

«Темір — көміртек» қорытпасының құрылымдық компоненті. 
Шойын - құрамында 2% - дан астам көміртегі және қоспалардың көп 

мөлшері бар темір-көміртекті қорытпа. 
Шихта — белгілі бір пропорцияда металлургиялық агрегатқа балқыту 

үшін тиелетін материалдар (кен, металл, кокс-көмір, флюс және басқалар) 
қоспасы. 

Шикі үрлеу үрдісі - 800°-1350°С температурада кенді тікелей қалпына 
келтіру арқылы крица түрінде темір алудың ежелгі тәсілі. Шикі болат - 
балқитын көміртекті болат, ол дәнекерлеу темірінен ерекшеленеді, оны 
қатайтуға болады. 

Электрлік болат - электр тогының көмегімен тазарту арқылы алынған 
болат. 
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Қорытынды аттестаттауды өткізуге арналған тест тапсырмалары 
 
1. Темір кені - бұл мыналардан тұратын материалдар: 
А) құрамында темір бар материалдар 
В) темір оксидтері мен бос жыныстар 
С) оксидтер, силикаттар, темір карбонаттары – бос жыныстар 
D) құрамында темір бар минералдар, бос жыныстар, зиянды және пайдалы 
қоспалар 
Е) кенді және кенсіз бөліктер 
 
 2.Темір кені концентраттарын тегістеу үшін жабдық қолданылады: 
А) шахта аппараттары 
В) ыдыстық және барабандық түйіршіктегіштер, агломерациялық машиналар 
С) айналмалы пештер 
D) конвейерлік машиналар 
Е) қайнататын және фонтандайтын типті қондырғылар 
 
3.Домна пешінің бастапқы материалдарының құрамына мыналар кіреді: 
А) темір кендері мен флюстер 
В) темір кені концентраттары, отқа төзімді заттар және отын 
С) агломерат, кокс, көмір, флюстер 
D) агломерат, шекемтас, бай темір кені, флюстер, отын 
Е) шекемтастар, кокс, концентрат, табиғи газ 
 
 4.Темір кені концентраттарын қамтамасыз ету үшін:  
А) шихтаның жақсы газ өткізгіштігі 
В) тасымалдау шарттары 
С) материал шығынын азайту 
D) шойын мен болаттың сапасын арттыру 
Е) жақсы газ өткізгіштігі, тасымалдау жағдайлары, материалдық 
шығындарды азайту 
 
5.Шойын мен болаттың құрамына кіретін және олардың механикалық 
қасиеттерін жақсартатын кен компоненттері деп аталады: 
А) легирлеуші 
В) конвертер 
С) ферроқорытпалар 
D) зиянды қоспалар 
Е) пайдалы қоспалар 
 
 6.Шойын мен болаттың құрамына енетін және олардың механикалық 
қасиеттерін нашарлататын кен компоненттері деп аталады: 
А) легирлеуші 
В) конвертер 
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С) ферроқорытпалар 
D) зиянды қоспалар 
Е) пайдалы қоспалар 
 
7.Темір кені материалдарынан агломерат пен шекемтас алу операциясы деп 
аталады: 
А) ұнтақтау 
В) байыту 
С) масштабтау 
D) скрининг 
Е) орташалау 
 
8.Магнетиттегі темір мөлшері, %: 
А) 70 
В) 724 
С) 48,2 
D) 61,2 
Е) 69 
 
9.Гематиттегі темір мөлшері, %: 
А) 70 
В) 72,4 
С) 48,2 
D) 61,2 
Е) 69 
 
 10. Fe2O3 * nH2O химиялық формуласы сәйкес келеді: 
А) гематит 
В) магнетитке 
С) гидрогематит 
D) сидериту 
Е) титаномагнетит 
  
11.Доломитке химиялық формула сәйкес келеді: 
А) Аl2O3 
В) СаСО3 
С) (Са, Мg) СО3 
D) МgСО3 
Е) СаЅО4 * 2Н2О 
 
12. «Негізгі» темір кендеріне құрамында кені бар кендер жатады: 
А) FeCO3 
В ) Fe2О3

 * nH2O 
С) Аl2O3, ЅіО2 
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D) СаСО3, МgСО3 
Е) Fe3О4. 
 
13.Темір кендерін «қышқыл» деп атаған жөн»: 
А) FeCO3 
В )Fe2О3 * nH2O 
С) Аl2O3, ЅіО2 
D) СаСО3, МgСО3 
Е) Fe3О4 
 
14.72, 4% Fe құрамында: 
А) магнетит кені 
В) магнетит 
С) сидерите 
D) қызыл темір 
Е) гематит 
 
15. Кокс көмірді келесі жағдайларда қыздыру арқылы алынады: 
А) ауаға қол жеткізбестен, Т = 1100 – 12000С. 
В) ауада, Т = 1100 – 12000C. 
С) ауаға қол жеткізбестен, Т = 500 – 6000C. 
D) ауада, Т = 500 – 6000C. 
Е) ауаға қол жеткізбестен, Т > 20000С. 
 
16.Домен газы келесі компоненттерді қамтиды: 
А) Н2; СО; СН4; СnНm 
В) СО; СпНм; N2; СО2 
С) Н2; СО; СО2; N2 
D) СН4; СпНм; N2 
Е) Н2; N2; О2 
 
17.Кокс газы келесі құрамға ие: 
А) Н2; СО; СН4; СnНm; СО2; N2 
В) Н2; СО; О2; N2 
С) СН4; СnНm; О2; N2 
D) Н2; N2; О2 
Е) СО; СО2; N2; О2 
 
18.Магнезиттің термиялық ыдырауының реакциясы мен температурасын 
көрсетіңіз: 
А) МgСО3 → МgО + СО2, Т = 200 – 3000C. 
В) МgСО3 → МgО + СО2, Т = 400 – 5000С. 
С) МgСО3 → МgО + СО2, Т = 700 – 8000C. 
D) МgСО3 → МgС + СО2, Т = 800 – 10000C. 
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Е) МgСО3 → МgО + СО2, > 20000С. 
 
19.Доломиттің термиялық ыдырауының реакциясы мен температурасын 
көрсетіңіз: 
А) МgСО3 * СаСО3 → МgО + СаО + 2CO2, Т = 900-9500С 
В) МgСО3 *СаСО3 → МgО + СаСО3 + СО, Т = 1000-12000С 
С) МgСО3* СаСО3 → МgО + СаО + 2CO2, Т = 750-9000С 
D) МgСО3 * СаСО3 → (МgСа) + МgО + 2CO, Т = 350-5500С 
Е) МgСО3 * СаСО3 → МgО + СаСО3 + СО, > 20000С 
 
20.Отқа төзімді отқа төзімді заттардың құрамына мыналар кіреді: 
А) Аl2О3 (28-45%), ЅіО2 (50-65%) 
В) ЅіО2 (>93%) 
С) Аl2О3 (>93%) 
D) ЅіС (84-87%) 
Е) МgО (92-95%) 
 
21.Динас отқа төзімді құрамына мыналар кіреді: 
А) Аl2О3 (28-45%), ЅіО2 (50-65%) 
В) ЅіО2 (>93%) 
С) Аl2О3 (>93%) 
D) ЅіС (84-87%) 
Е) МgО (92-95%) 
 
22.Өнімдердің отқа төзімділігі температура аралығында болады: 
А) >17100С 
В) 1610 – 17700С 
С) >20500С 
D) >23000С 
Е) <15000С 
 
23.Темір кендерінің бос жынысына компоненттер кіреді: 
А) балқытылатын шойынның сапасын нашарлататын 
В) балқытылған шойынның сапасын жақсарту 
С) домна балқыту көрсеткіштеріне әсер етпейтін 
D) кендегі темірдің салыстырмалы құрамын арттыру 
Е) кендегі темірдің салыстырмалы мөлшерін азайтатын 
 
24.Агломераттың оңтайлы негізділігі: 
А) 1,1 < СаО/ЅіО2 < 1,4 
В) СаО/ЅіО2 ≤ 1,0 
С) СаО/ЅіО2 ≤ 1,1 
D) СаО/ЅіО2 ≥ 1,4 
Е) СаО/ЅіО2 = 0,9 
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25.Агломератты синтездеудің ұзақтығы: 
А) 1,5-2,0 мин 
В) 1,5-2,0 сағат 
С) > 1 сағат 
D) 10-15 мин 
Е) > 0,5 сағат 
 
26.Агломератты алу кезінде келесі химиялық реакция жүреді: 
А) Fе2О3 + С(СО) → FеО + СО (СО2) 
В) Fе2О3 + С → Fе + СО2 
С) Feo + СО → Fе + СО2 
D) Fе2О3 + С → Fе3О4 + С 
Е) Fе2О3 + Н2 → FeО + Н2О 
 
27.Офлюстелген агломерат шихтаға қосу есебінен алынады: 
А) коксика 
В) темір кені концентраты 
С) флюстер 
D) легирлеуші 
Е) модификаторлар 
 
28.Шекемтастарды өндіру үшін жабдық қолданылады: 
А) барабан пештері 
В) агломерациялық машиналар 
С) түйіршіктегіштер 
D) магниттік сепараторлар 
Е) жіктеуіштер 
 
29.Шекемтастарды алған кезде бастапқы шихтаға қосады: 
А) байланыстырушы материалдар 
В) тотықтырғыштар 
С) толтырғыштар 
D) қоспалаушы материалдар 
Е) модификаторлар 
 
30.Домна пешінде металданған шекемтастарды пайдалану: 
А) болаттың сапасын жақсартады 
В) шойын балқыту үшін кокс шығынын азайтады 
С) фосфорды жоюға ықпал етеді 
D) қождың негізділігін төмендетеді 
Е) пештен шойын шығаруды жеңілдетеді 
 
31.Домна пешінің білігінің конустық бұрышы қандай? 
А) < 830 
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В) 83-850 
С) 91-940 
D) 100 
Е) 900 
 
32.Домна пешінің иықтарының конустық бұрышы қандай? 
А) < 790 
В) > 810 
С) 81-900 
D) 79 - 810 
Е) 91-950 
 
33.Домна пешінің пайдалы (H1) және толық (h) биіктігі арасындағы 
байланыс: 
А) Н1 = 2,7 Н 
В) Н2 = 0,4 Н 
С) Н2 = 0,88 Н 
D) Н1 = 0,1 Н 
Е) Н1 = Н 
 
34.Домна пешінің негізгі құрылымдық элементтеріне мыналар жатпайды 
А) көрік. 
В) булау 
С) шахта 
D) колошник 
Е) ауа жылытқышы 
 
35.Домна пешінің пайдалы көлемін (КИПО) пайдалану коэффициенті 
қатынастар деп аталады: 
А) тәуліктік өнімділігіне пайдалы көлем 
В) пештің толық биіктігіне пайдалы биіктік 
С) кеніш көлемінің шахтаның көлеміне 
D) будың көлемі және көріктің көлемі 
Е) шахта көлеміне колошник көлемі 
 
36.Домна пешінің пайдалы және толық биіктігі арасындағы байланыс: 
А) > 1,0 
В) 0,5 – 1,0 
С) < 0,5 
D) > 2,0 
Е) < 0 
 
37.Домна пешіне шихта материалдарын тиеу мыналардың көмегімен 
жүргізіледі:  
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А) шахталар 
В) екі конустық аппарат 
С) летка 
D) колошника 
Е) фурмалар 
 
38.Домна пешіне шихтаны беру:  
А) скипа немесе таспалы конвейер. 
В) кран 
С) шахталар 
D) колошник 
Е) екі конустық аппарат 
 
39.Домна пешіндегі конус аппараты функцияларды орындайды: 
А) шихтаны шахтаның қимасы бойынша бөлуді жүктеу. 
В) шихтады пешке салу 
С) пешке отын құю 
D) үрлеу беру 
Е) колошник газын бұру 
 
40.Домна пешіндегі темір оксидтерін тікелей төмендету реакция арқылы 
жүреді: 
А) FeО + СО → Fе + СО2 
В) FeО + СО → Fе2СО3 + СО2 
С) FeО + С→ Fе + СО2 
D) Fе2О3 + СО → FеО + СО2 
Е) Fе2О3 + Н2 → FeО + Н2О. 
 
41.Домна пешіндегі темір оксидтерінің жанама азаюы реакция арқылы 
жүреді: 
А) FeО+ СО → Fе + СО2 
В) FeО + СО → Fе2СО3 + СО2 
С) FeО + С→ Fе + СО2 
D) Fе2О3 + СО2 → FeО + СО 
Е) Fе2О3 + Н2 → FeО + Н2О 
 
42.Домна пешіндегі марганецтің қалпына келуі реакция арқылы жүреді: 
А) (МnО) + С → [Мn] + С 
В) (МnЅіО3) + СО → [Мn] + (ЅіО2) + СО2 
С) (МnЅіО3) + С → [Мn] + (ЅіО2) + СО 
D) [МnО] + СО → [Мn] + СО2 
Е) [Мn] + СО2 → (МnО) + СО 
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43.Домна пешіндегі ЅіО2-ден кремнийді қалпына келтіру келесі 
компоненттермен өзара әрекеттесу арқылы жүзеге асырылады: 
А) Fе2СО3 
В) СО 
С) СО2 
D) С 
Е) Мп  
 
44.Домна пешіндегі күкіртсіздендіру үрдісі: 
А) қождың негізділігін арттыру 
В) қождың негізділігін төмендету 
С) Кокс шығынының ұлғаюы 
D) үрлеу санын көбейту 
Е) үрлеу санын азайту 
 
45.Домна пешіндегі карбонаттардың диссоциациясы: 
А) жылу шығындары 
В) жылу бөлу 
С) пештегі қысымның жоғарылауы 
D) пештегі қысымды төмендету 
Е) үрлеу жылдамдығын арттыру 
 
46.Домна пешін балқытуға жарамды кендегі темір мөлшері, %: 
А) 10 – 20 
В) 20 – 29 
С) 60 – 70 
D) 70 – 80 
Е) 29-60 
 
47.Көп мөлшерде темір кендері домна пешін балқытуға жарамсыз: 
А) Мn, Si 
В) Аl, Со 
С) S, Р 
D) Ni, Сu 
Е) Сг, W 
 
48.Домна пешінде шойын қайда жиналады? 
А) колошник 
В) булау 
С) көрік 
D) шахта 
Е) иық 
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49.1т. шойын балқытпастан орташа есеппен қанша тонна агломерат 
жұмсалады? 
А) 0,8 
В) 2,5 
С) 1,8 
D) > 3,0 
Е) < 1,0 
 
50.Қандай газ домендік үрдістің өнімі болып табылады? 
А) кокс 
В) генераторлық 
С) табиғи 
D) колошникті 
Е) мұнай 
 
51.Шойын балқыту қондырғысы деп аталады: 
А) айналмалы пеш 
В) оттегі конвертері 
С) кенугератор 
D) домна пеші 
Е) агломерациялық машина 
 
52.Домна пешінің шахтасының жоғарғы бөлігінде реакция жүреді: 
А) шойынды көміртектендіру 
В) кремнийді қалпына келтіру 
С) марганецті қалпына келтіру 
D) шихта материалдарының диссоциациясы 
Е) темір оксидтерін тікелей төмендету 
 
53.Қождың негізділігі келесілер бойынша анықталады:: 
А) қатынас (СаО + МgО) / (ЅіО2 + Аl2О3). 
В) қатынас (СаО +ЅіО2) / (МgО + Аl2О3). 
С) қождағы FeO құрамы. 
D) пешке берілетін флюс мөлшері. 
Е) СаО және МgО жалпы мазмұны. 
 
54.Домна пешіндегі газдардың қозғалысы: 
А) материалдарды пештен шығару 
В) пештегі температураның төмендеуі 
С) материалдарды пешке тиеу 
D) жылу алмасу 
Е) шойын шығаруды жеделдету 
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55.Домна пешіндегі кокс функцияларды орындайды: 
А) тотықтырғыш 
В) қалпына келтіргіш 
С) бейтараптандырғыш 
D) пассиватор 
Е) интенсификатор 
 
56.Шойын балқыту кезінде жүретін үрдіс деп аталады: 
А) гидрометаллургиялық 
В) электрометаллургиялық 
С) электромагниттік 
D) байыту 
Е) пирометаллургиялық 
 
57.Пирометаллургиялық-бұл келесі жағдайларда жүретін үрдіс: 
А) Т = 10000С, Р = 105 Па 
В) Т = 1000С, Р = 105 Па 
С) Т = 8000С, Р = 105 Па 
D) Т = 1000С, Р = 3·105Па 
Е) Т = 2000С, Р = 2·105Па 
 
58.Химиялық құрамын орташалау үшін домна пешінен алынған сұйық 
шойын алдын ала деп аталатын құрылғыға орналастырылады: 
А) араластырғыш 
В) мартен 
C) конвертер 
D) шөміш 
Е) электр пеші 
 
59.Колошник газын шаңнан тазарту үшін: 
А) скруббер 
В) электростатикалық фильтр 
С) тазаламайды 
D) газ ысырмалары 
Е) екі конустық аппарат 
 
60.Колошник газы не үшін пайдаланылады: 
А) оттегі-конвертерлік процесс 
В) мартен үрдісі 
С) домна өндірісінде үрлеуді қыздыру 
D) байыту 
Е) қожды түйіршіктеу 
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61.Домна үрдісінде электр зеңбірегінің мақсаты: 
А) металды шығару аяқталғаннан кейін шойын ағынды жабу 
В) жинақталған шойынды шығару үшін шойын ағынды ашу 
С) домна пешіне үрлеу 
D) пештен колошник газын бұру 
Е) фурмаларға оттегін беру 
 
62.Домна пешіндегі үрлеуді жылытуға арналған құрылғы деп аталады:  
А) ауа жылытқышы 
В) рекуператор 
С) генератор 
D) дистиллятор 
Е) бу қыздырғыш 
 
63.Домна пешінде шойынды балқыту үрдісі: 
А) пештегі газ қысымын төмендету 
В) пештегі газ қысымын арттыру 
С) пешке шихтады салу жылдамдығын арттыру 
D) пешті шихтамен толтыру дәрежесін азайту 
Е) жану өнімдерін пештен уақтылы шығару 
 
64.Домендік үрдісті қарқындату: 
А) көмір шаңының фурмалары арқылы үрлеу 
В) кокстың қосымша мөлшерін беру 
С) флюстердің қосымша санын беру 
D) оттегімен байытылған үрлеуді беру 
Е) көрік пен иық биіктігінің ара қатынасының өзгеруі 
 
65. Кокс көміртегінің қай бөлігі (%) темір оксидтерінің жанама азаюы 
жұмсалады? 
А) 50% 
В) 40% 
С) 65% 
D) 80% 
Е) 100% 
 
66.Домна пешіндегі кокстың салыстырмалы шығынын азайту үшін:  
А) үрлеуді жылыту 
В) фурмалардың санын көбейту 
С) фурм өткізу қимасының ұлғаюы 
D) пештің диаметрін ұлғайту 
Е) пештің диаметрін азайту 
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67.Қазіргі заманғы оттегі конвертерлерінің сыйымдылығы, тонна: 
А) 2 – 5 
В) 20 – 30 
С) 50 – 100 
D) 300 – 350 
Е) > 1000 
 
68.Металлургиялық зауыттарда конвертерлік болатты құю жүргізіледі: 
А) пресс-қалыптарға 
В) қабық пішіндеріне 
С) құмды-сазды пішіндерде 
D) кокилиде 
Е) құймақалыптар мен мыс кристаллизаторларда 
 
69.Жоғары сапалы болат маркаларын балқытуы жақсы жүреді: 
А) домна пешінде 
В) вагранкада 
С) конвертер 
D) электр пештері 
Е) шағылыстырғыш пеш 
 
70.Пештегі температураны бірқалыпты реттеу:  
А) домна балқыту 
В) конвертерлік балқыту 
С) мартен балқыту 
D) плазмохимиялық балқыту 
Е) электр балқымасы 
  
71.Оттекті-конверторынде алынады: 
А) шойын 
В) құйма шойын 
С) баббиттер 
D) силумин 
Е) болат 
  
72.Болатты құрайтын химиялық элементтер: 
А) легирлеуші 
В) ингредиенттермен 
С) еріткіштермен. 
D) еріген заттармен 
Е) компоненттері 
 
73.Дендрит-грек тілінен аударғанда «дендрон» дегенді білдіреді: 
А) түбір 
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В) ағаш 
С) астық 
D) қатаю 
Е) балқыту 
 
74.Болаттан жасалған машина қатайғаннан кейін қанша аймақтан тұрады? 
А) Бір 
В) екі 
С) үш 
D) төрт 
Е) бес 
 
75.Болат құйманы қатайту және салқындату кезінде пайда болады: 
А) сорғыштар 
В) шөгетін раковиналар 
С) пайда 
D) жәрдемақы 
Е) жіберу 
 
76.Әр түрлі температурада әр түрлі кристалды формаларда бір металдың 
болуы деп аталады: 
А) полиморфизм 
В) дислокация 
С) ликвация 
D) қайтару 
Е) полигонизация 
 
77.Болат үшін зиянды қоспалар: 
А) Fе, С 
В) Мn, Si 
С) W, V 
D) Аl, Мg 
Е) Р, S 
 
78.Ст3гпс Болат маркасындағы «Г» әрпі: 
А) ыстықтай илектелген болат 
В) құрамында мыс көп 
С) молибден мөлшері жоғары 
D) құрамында кремний көп 
Е) құрамында марганец көп 
 
79.Болаттардың негізгі легирлеуші элементтері: 
А) Р, S, О, N 
В) Ті, СО, Р, S 
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С) Аl, V, О, N 
D) Сr, Ni, Мn, Si 
Е) Сu, W, S, Р 
 
80.18ХГТ маркалы болаттың құрамында: 
А) 1,8% С, Сг, Мn, Ті 
В) 0,18% С, Сг, Мn, Ті 
С) 1,8% Сг, Мn, Ті 
D) 0,18% Сг, Мn, Ті 
Е) 0,18% С, Сг, Та 
 
81.Болат маркалы 15Г, 20Г ... 40Г2 жатады: 
А) көміртекті 
В) кремнийлі 
С) марганец 
D) тозуға төзімді 
Е) тот баспайтын 
 
82.Ашық пештегі болат балқытуға арналған шихта 55-75% сұйық шойыннан, 
45-25% скраптан, флюсты әктен тұрады. Бұл қандай үрдіс? 
А) қышқыл скрап- үрдіс 
В) негізгі скрап-кенді үрдіс 
С) қышқыл скрап-кенді үрдіс 
D) негізгі скрап үрдісі 
Е) қышқыл кен үрдісі 
 
83.Болат балқыту кезіндегі ағындардың мақсаты: 
А) металл температурасының жоғарылауы 
В) металды көміртектендіру 
С) қоспаларды байлау және оларды қожға ауыстыру 
D) тотығу 
Е) қалпына келтіру 
 
84.Мазмұны фосфордың болды төмендейді жағдайда: 
А) ақ қожды бағыттау 
В) металл бетіне әк пен темір кенін беру 
С) құрамында фосфор бар қожды бірнеше рет жүктеу  
D) диффузиялық-шөгінді тәсіл 
Е) металл бетіне әк және көміртегі ұрысын беру 
 
85.Оттегі-конвертерлік үрдістің жылу балансына кірмейді: 
А) шойын көміртегінің тотығуы 
В) шойынның физикалық жылуы 
С) кремнийдің тотығуы 
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D) оттегінің физикалық жылуы 
Е) ағындардың физикалық жылуы 
 
86.Индукциялық пеште қож түзілу үрдісі үшін пайдаланылмайды: 
А) шыны күрес 
В) шамот сынығы 
С) әк 
D) плавикті шпат 
Е) көміртек  
 
87.  Мартен үрдісінің басқаларға қарағанда басты артықшылығы: 
А) болаттың сапалы маркаларын балқыту 
В) түтін газдарының жылуын үрлеу мен отынды жылыту үшін пайдалану 
С) шихтада металл сынықтарын пайдалану 
D) мазут пен газды пайдалану 
E) жоғары өнімділік 
 
88.Доғалы пештің тотығу кезеңінде ағып кетеді (қате жауапты атап өту 
керек): 
А) фосфор құрамының барынша төмендеуі 
В) металдағы газдарды шығару 
С) металды қыздыру 
D) пеш көлеміндегі температураны теңестіру 
Е) күкіртсіздендіру 
 
89.Фосфордың қождан металға кері ауысуын болдырмау үшін: 
А) пешке жеткізілетін әк мөлшерін көбейтіңіз 
В) қожды мезгіл-мезгіл жүктеп алу 
С) Р мен S арасындағы қатынасты өзгерту 
D) болаттың температурасын көтеру 
Е) металдағы көміртегі мөлшерін көбейту 
 
90.Доғалы пештердегі электродтардың материалы: 
А) вольфрам 
В) баяу балқитын металдар 
С) графит немесе көмір 
D) карбид-кремнийлі қыздырғыштар 
Е) мыс шиналар 
 
91.Болат таңбалауындағы «Г» әрпі: 
А) хром 
В) марганец 
С) никель 
D) кремний 
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Е) молибден 
 
92.Ашық ауада пайдалану үрдісіне сәйкес келеді: 
А) 3000С дейін қыздырылған оттегі 
В) балқытылған шихтадағы құдықтардың түзілуі 
С) электр доғасының жылуы 
D) үрлеуді қыздыруға арналған регенераторлар 
Е) болатты қыздыруға арналған миксерлер 
 
93.Электр пешіндегі қалпына келтіру атмосферасы: 
А) негізгі футеровканы пайдалану 
В) қышқыл қожды бағыттау 
С) электродты ұрыстың немесе кокстың қоспалары 
D) негізгі қожды бағыттау 
Е) қышқыл футеровканы қолдану 
 
94.Болатты балқыту үрдісі қолданылмайды: 
А) автоклав өндірісі 
В) мартен өндірісі 
С) конвертерлік өндіріс 
D) болатты индукциялық балқыту 
Е) болатты балқытудың электр доғалы тәсілі 
 
95.Болатты балқыту кезінде қож функцияларды орындайды (қате жауапты 
көрсетіңіз): 
А) тотығу 
В) оттексіздендіру 
С) болаттан металл емес қосындыларды алып тастау 
D) фосфорды жою 
Е) марганец құрамының төмендеуі 
 
96.Электр доғалы пештің келесі кемшіліктері бар (дұрыс емес жауапты 
көрсетіңіз): 
А) шихтаны көміртектендіру 
В) ашық доғаның қоймаға әсері 
С) шихтаны сұрыптау және оны ірілігі бойынша салу қажеттілігі 
D) шихтаның әркелкі балқуы 
Е) қоспалаушы элементтердің тотығуы және олардың тотығу кезеңінде 
жоғалуы 
 
97.Болаттағы көміртегі мөлшері сәйкес келеді %:  
А) < 2,14 
В) > 2,14 
C) шойыннан гөрі 
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D) 2,14 - 4,5 
Е) > 4,5 
 
98.Конвертерде болатты балқыту үшін шихтаның негізгі компоненті ретінде 
қолданылады: 
А) агломерат 
В) шекемтастар 
С) шойын 
D) флюстер. 
Е) хромомагнезит 
 
99.Болатты электр пештерінде балқыту үшін шихтаның негізгі компоненті 
ретінде қолданылады: 
А) агломерат 
В) шекемтастар 
С) шойын 
D) флюстер 
Е) болат сынықтары 
 
100.Ашық пештегі болатты балқыту кезінде шихтаны: 
А) конустық толтыру аппараты 
В) конвейер 
С) скипа 
D) сүйреу-тиеу машинасы 
Е) қолмен 
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Қорытынды  
 
Оқу құралында қойылған негізгі мақсаттар мен міндеттер - 

студенттерді қара металлургия цехтарының жабдықтарын пайдалануға, 
технологиялық үрдісті басқаруға үйрету болып табылады.  

Атап айтқанда, оқыту нәтижесінде студенттер жабдықты дұрыс 
пайдалануды, металлургиялық жабдықтың жұмыс принципі мен техникалық 
пайдалану ережелерін, сондай-ақ технологиялық үрдістерді басқару әдістерін 
үйренеді  

Осы оқу құралы металлургиялық құрал-жабдықтардың 
конструкциясына және қара металдарды өндіру технологиясына қатысты 
мәселелерді қамтиды  

 Бірінші бөлімде металлургия саласына арналған жабдықтарды зерттеу 
және дамыту саласындағы негізгі техникалық міндеттерді толық сипаттады, 
жабдықтың құрылымын, жұмыс принципін және техникалық пайдалану 
ережелерін сипатталады. Сондай-ақ, қара металлургия цехтарының 
металлургиялық жабдықтарын жөндеуді ұйымдастыру, бақылау мәселелері, 
еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы мәселелері қаралды. 

Екінші бөлімде шикізатты дайындау үрдістерін жіктеу, шойын, болат 
және ферроқорытпа өндіру технологиясы мәселелері қамтылған. 

Қара металдарды өндіруге арналған шихта материалдарына сипаттама 
берілген. Стандарттау, метрология, түпкілікті өнім сапасы мәселелері 
қарастырылды.  

Сондай-ақ, қара металдарды алудың негізгі технологиялық үрдістері 
жарықтандырылды.  

Металлургиялық үрдістердің физика-химиялық параметрлерінің 
анықтамалары келтірілген: термодинамика, балқыту, отынның жануы және 
техник-металлургтің тәжірибелік жұмысында қажет басқа да көптеген заттар 
қарастырылды. 
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А ҚОСЫМШАСЫ 
 

Болаттардың жіктелуі 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



326

  
 

Б ҚОСЫМШАСЫ 
 

Шойынның жіктелуі 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 



327

  
 

В ҚОСЫМШАСЫ 
 

Темір кенді шекемтастар 
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Г ҚОСЫМШАСЫ 
 

Темір кенді металдандырылған шекемтастар 
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Д ҚОСЫМШАСЫ 
 

Қуаты 30 МВА дейін дөңгелек жабық пештері бар кремнийлі 
қорытпаларды балқытуға арналған цех 

 

 
 
1-электр пеші; 2-электродтар; 3-құю машинасы; 4-кантователь; 5-шөміш 
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Е ҚОСЫМШАСЫ 
 

1-кесте - Кенді қалпына келтіретін және тазартатын электр пештерінің 
өнімділігін есептеуге арналған коэффициенттер [64-65] 
 

Қорытпаның түрі W, МВА Пештің түрі соѕф К1 К2 К3 

Феррохром (н/ж) 5–6 Ашық тазарту 0,96 0,9 0,9
7 

0,9
9 

Ферромарганец (н/ж) 5 Сол 0,96 0,9 0,9
5 

0,9
9 

Металл марганец 5 Сол 0,94 0,8 0,9
4 

0,9
9 

Марганец қожы 5–10,5 Сол 0,90–
0,88 0,8 0,9

4 
0,9
9 

Силикомарганец 5–10,5 Сол 0,90 0,9 0,9
5 

0,9
9 

Ферросиликокальций  
силикотермиялық 3,5–5 Жинақпен 

сараланған 0,92 0,9 0,9
5 

0,9
9 

Араластыру әдісімен 
тазартылған феррохром 
өндіруге арналған кенді әк 
балқымасы 

10,5–16,5 Күмбезі бар 
болат балқыту 0,90 0,9

0 
0,9
6 

0,9
9 

Ферросилиций: 20,25,45,65 
% 16,5–63 

ҚІЖК - мен 
жабық кенді 

қалпына келтіру 
0,92 0,9

8 
0,9
8 

0,9
9 

ФС-75 16,5–33 Сол 0,92 0,9
7 

0,9
7 

0,9
9 

ФС-90 16,5–33 
ҚІЖК-мен ашық 

кен қалпына 
келтіруші 

0,92 0,9
8 

0,9
6 

0,9
9 

Жоғары көміртекті 
ферромарганец 16,5–63 

ҚІЖК-мен 
жабық кен 
қалпына 

келтіруші 

0,92 0,9
6 

0,9
5 

0,9
9 

Силикомарганец 16,5–33 Сол 0,92 0,9
6 

0,9
5 

0,9
9 

Жоғары көміртекті 
феррохром 16,5–63 Сол 0,92 0,9

6 
0,9
6 

0,9
9 

Ферросиликохром 16,5–33 Сол 0,92 0,9
6 

0,9
6 

0,9
9 

Марганецті аралық қождар 16,5–21 Сол 0,90 0,9
8 

0,9
6 

0,9
9 

Силикокальций 16,5 Ашық кенді 
қалпына келтіру 0,86 0,8

6 
0,9
8 

0,9
9 
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2-кесте - Цех жабдықтарын есептеуге арналған коэффициенттер [65] 
Материалдардың атауы Грейфердің артық жүктелімдер санының 

коэффициенті 
Марганец кені 2,3 
Марганец концентраты 2,7 
Хром концентраты 2,4 
Хром кені 2,8 
Кварцит 1,16 
Флюсирлеуші (әктас, доломит) 0,58 
Кокс 0,65 
Темір қырыну 0,80 
Шекемтастар 0,97 

 
3-кесте - Ферроқорытпа өндірісіне арналған шихта материалдары мен 

отқа төзімді материалдардың тығыздығы мен үйілген массасы [66, 67-71] 

Материал 
Негізгі 

элементтің 
мазмұны, % 

Тығыздығы, 
кг / м3 

1м3 

материалдың 
үйілме 

салмағы, кг 

Ескертпе 

1 2 3 4 5 
Құрамында кремний бар материалдар 

Кварцит 99–98 SiO2 2350–2650 1600 50-100 мм 
Кварцитті ұсақ-
түйек 96–98SiO2 2350–2650 1400 0-40 мм 

Хром кендері мен концентраттары 
Хром кені 45–53 Cr2O3 – 2400–2750 0-50 мм 
Хром 
концентраты   2300 0,1-0,5 мм 

Хром оксиді   1500  
Марганец кендері мен концентраттары 

Тур 
-1 сұрып; 
-2 сұрып 

 
42-43Mn 
36-38Mn 

 
– 
– 

 
1800–2100 

1730 

 
– 
– 

3.16 кестенің аяқталуы 

Материал 
Негізгі 

элементтің 
мазмұны, % 

Тығыздығы, 
кг / м3 

1м3 

материалдың 
үйілме 

салмағы, кг 

Ескертпе 

1 2 3 4 5 
Шығыс қамыс 
1 сорт 49-53Mn 3800-4000 2000–2100 Ылғал 6-8% 

Құрамында темір бар материалдар 
Болат жоңқа 95 Fe 7800 1500–1800 – 
Окалина 70Fe 7800 1900–2000 – 
Темір кені 46–58Fe – 2000–2800 – 
Темір 
рудасының 
агломераты 

49–55Fe – 1700–2000 – 

Көміртекқұрамды материалдар 
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Кокс 81,6-87,6 С 1400 450–500 Кесек 
Кокс-жаңғақ 81,6-87,6 С 1400 500–600 10-25мм 
Ангар 
жартылай 
коксы 

62-75С 1820 550–570 0-40 мм 

Антрацит 93,1-94С – 1050 10-30 мм 
Электрод 
массасы – 1600–1900 700–1000 100-200мм 

Флюстер 
Әктас 93СаСО3 2500–2800 1600–1700 Ұсақталған 
Әк 90СаО 900–1300 600–320 – 
Доломит – 2900 1670–1740 Кесек 
Плавикті шпат 65–92 СаF3 – 1700–1800 кесек 

 
 
4-кесте - Ферроқорытпа пештерінің номиналды уақыт нормативтері [65] 

Қорытпаның түрі Трансформатордың 
номиналды қуаты, МВА 

Пештің 
жұмыс 
режимі 

Жылдағы жұмыстың 
номиналды 

тәуліктерінің саны 
1 2 3 4 

Ферросилиций: 
45–65% 

 
33–63 

 
жабық 

 
350 

3.20-кестенің аяқталуы 

Қорытпаның түрі Трансформатордың 
номиналды қуаты, МВА 

Пештің 
жұмыс 
режимі 

Жылдағы жұмыстың 
номиналды 

тәуліктерінің саны 
1 2 3 4 

В/е Феррохром және 
қайта өңдеу 

 
16,5–33 

 
жабық 

 
355–350 

Ферросиликохром 16,5–33 жабық 355–350 
С/Е және н/е 
Феррохром 

 
3,5–6 

 
ашық 

 
355 

Ферромарганец в / у 16,5–63 жабық 343 
Силикомарганец: 
СМн-12-22 

 
16,5–63 

 
жабық 

 
343 

Қайта жасалған 
СМн-25 

 
5–10,5 

 
ашық 

 
355 

Ферромарганец а / е 3,5–5,0 ашық 350 
Силикокальций: 
- көміртекті 
термиялық 
- силикотермиялық 

 
16,5 

3,5–5,0 

 
Ашық 
Сол 

 
355 
355 

 
 

 
 
 



333

  
 

5-кесте - Көміртекті және қайта өңделген феррохром өндіру кезіндегі 
материалдар мен электр энергиясының шығысы (бір базалық тоннаға) 

Көрсеткіштер Қайта өңделген феррохром Көміртекті 
феррохром 

Ашық пеш Жабық пеш Ашық пеш 
Материалдар шығыны, кг    
- хром кені 1920 1956 1920 
- коксик 400 386 430 
- тас көмір 10 – – 
- кварцит 58 – – 
- силикохром қожы – 22 12 
- темір қырыну – – 57 
- қож (50% Сг2О3) – – 60 
- электрод массасы 37 30,7 24,2 
Электр энергиясының 
шығыны, кВт*сағ 

3385 3295 3340 

Хром алу, % 91,5 89,5 88,7 
 

6-кесте - Силикохромды өндіру кезіндегі материалдар мен электр 
энергиясының шығыны (бір базалық тоннаға) 

Көрсеткіштер Қож әдісі Шаңсыз 
әдіс қождарды 

байытусыз 
қождарды 
байытумен 

1 2 3 4 
Материалдар шығыны, кг 
- хром кені 

 
1000 

 
954 

 
– 

- құрғақ кокс 600 570 385 
- ағаш жоңқасы 113 107 – 
- кварцит 1120 1040 890 
6-кестенің соңы 

Көрсеткіштер Қож әдісі Шаңсыз 
әдіс қождарды 

байытусыз 
қождарды 
байытумен 

1 2 3 4 
- хромды бөлу – – 432 
- графиттеу қалдықтары – – 30 
Электр энергиясының 
шығыны, кВт*сағ 6550 6220 4500 

Хром алу, % 88,0 94,0 96,8 
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Ж ҚОСЫМШАСЫ 
 
 

 
1-ваннаның айналу механизмі; 2-пештің корпусы; 3-пештің жинағы; 4-

шұңқыр; 5-қысқа желі; 6-қайталама ток өткізгіштің икемді кабельдері; 7-
электродтың тірек корпусы; 8-екінші ток өткізгіші;9 
-байланыс беті; 10-қысым сақинасы; 11-қолшатыр; 12-арқанды ілу; 13-
ваннаны төсеу; 14-тесік  

 
Сурет - Ркз-63И1 типті дөңгелек жабық кенді қалпына келтіретін 

электр пеші 


