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БӨЛШЕКТЕУ ТЕХНОЛОГИЯСЫ 

 
Аңдатпа. Мақалада есепке алынбаған және өнеркәсіпті іске асыру үшін қолжетімді 

энергия және ресурстарды үнемдеу резервтерінің ғылыми негіздемесі, негізгі құралдарды 

жаңарту және жоғары деңгейдегі өнім шығаруды игеру қарастырылған. Шикізат пен ма-

териалдарды қайта өңдеудің технологиялық бөліністерін жүйелі сала аралықталдау 

негізінде оларға баға берілді. Ең қымбат технологиялық кешендердің энергия үнемдеу 

әлеуеті ғылыми негізделген. Мақаланың негізгі нәтижесі әртүрлі материалдарды жан-

жақты өңдеуге арналған инновациялық өнер табыстарды әзірлеу және адамның 

қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін қажетті өнімдерді алу арқылы техникалық 

құрылғыларды жетілдіруді сипаттау болып табылады.  

Түйін сөздер: энерготехнологиялық тұжырымдама, энергетикалық ресурстар, энер-

гетикалық ресурстарды тиімді пайдалану, энергиялық тиімділік, энергия үнемдеу, тұжы-

рымдама, технология. 

 

Кіріспе. Өнеркәсіптік өндірісті сала аралықталдау көрсеткендей [1,8], ең 

жаппай және энергияны көп қажетететін технологиялық операция – бұл әр 

түрлі дизайндағы агрегаттарда жүзеге асырылатын және тұтас қабылдаудың 

ыңғайлылығы үшін бір тұтас анықтамамен біріктіруге болатын ұсақтау [1]. 

Жалпы мақаланың негізгі нәтижесі әртүрлі материалдарды жан-жақты 

өңдеуге арналған инновациялық өнер табыстарды әзірлеу және адамның қа-

жеттіліктерін қанағаттандыру үшін қажетті өнімдерді алу арқылы техникалық 

құрылғыларды жетілдіруді сипаттау болып табылады 

Материалдар және әдістер. Ұсақтау операциясының құрамына негізгі 

ұсақтағыштан басқа бір қатар қосымша жабдықтар – електер, араластырғыш-

тар, түйіршіктегіштер, сіңіргіш мөлшерлегіштер (дозаторлар), сорғылар, клас-

сификаторлар және т.б., сондай-ақ бақылау және басқару жүйелері кіреді.  
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Республикада тонналап түрлі материалдар ұсақталады: құрылыс мате-
риалдарына арналған шикізат, клинкер, астық, металл ұнтақтары, барлық 
түрдегі қалдықтар, толтырғыштар, реагенттер және т. б. Бұл мыңдаған түрлі 
өнімдер және жүздеген түрлі ұсақтағыш құрылғылар. Ұнтақтау мақсатына 2 
млрд. кВт*сағ дейін электрэнергиясы және 70 мың тоннаға жуық ұсақтайтын 
денелер мен футеровкалар жұмсалады. Цемент өнеркәсібі үстемді кететін 
ұнтақтау шығындары барлық ірі зауыттардың электрэнергиясын жалпы тұты-
нуынан асып түсетіні маңызды. 

Көптеген салалардың мамандары бөлшектеу технологиясы техникада ең 
жетілмеген технология да қолданылатын барлық кемшіліктердің бірі екенін жақ-
сы біледі [1]. Олардың тиімділігі, әсіресе ұнтақтау сатысында, 1%-дан аспайды, 
ал жабдық материалды, қымбат және капиталды қажет етеді, сонымен қатар 
қазіргі заманғы жоғары тиімді технологиялық кешендерді құруды шектейді. 

Ыдыратушы технологияларды дамыту үшін 1985 жылы КСРО-да «Меха-
нобр» ХҒТК [9] сала аралық ғылыми-техникалық кешені құрылды, ол осы ма-
шиналардың энергия тиімділігін 2-5 есе арттыру міндеттерін қойды, бірақ 
КСРО-ның құлдырауымен бұл жұмыстар қысқартылды. Айта кету керек, 
өндірістің осы тауашасын иемденген бөлшектеу жабдықтарының негізгі 
өндірушілері ескі құрылымдарды жаңаларына ауыстыруда техникалық секіріс 
жасауға әдейі тырыспайды. Мұның түсіндірмесі өте қарапайым – ірі ұнтақтау 
қондырғыларын модельдеу және құру қиын, әсіресе ғылыми және технология-
лық қоғам бұл машиналардың тиімділігін арттыру резервтері туралы нақты 
түсінікке ие емес, ал инвесторлар жарнамалық ақпаратпен және нақты жағдай-
ды бұрмалаумен адастырады. Бүкіл проблема – жаңа өнімді игеру оны 
өндірушілерге экономикалық банкроттыққа қауіп төндіреді. 

Нәтижелер мен талқылау. Ұнтақтау процестерінің тиімділігін арттыру 
үшін айтарлықтай ғылыми-техникалық әлеует бар және бір неше ғылыми 
мектептер бар [10]. Біз, атап айтқанда, бірқатар жаңа ұсақтағыш құрылғыларды 
ұсынамыз. 

1-суретте көлбеу корпусы бар балғамен ұсақтағыштың дизайны көрсе-
тілген [11]. Оның әйгілі машиналардан айырмашылығы, ең алдымен, өңделген 
ортаның басқарылатын қозғалысын ұйымдастыруда және белгілі бөлімдері ара-
сында бос аймақтардың болуымен және жұмыс органдарында «бәсеңдендіру» 
камералардың орындалуымен қамтамасыз етіледі, бұл ұнтақтау процесін 
жақсартуға, соққы элементтерінің тозуына азайтуға және осындай қондыр-
ғының функционалдығын кеңейтуге мүмкіндік береді. Мұндай дизайн ұнтақтау 
дәрежесін арттыруға, процестің энергия сыйымдылығын азайтуға, жоғары 
ылғалдылық өнімдерін біру ақытта кептіру және жіктеу арқылы өңдеуге, қол-
данылатын жабдықтың мөлшерін азайтуға мүмкіндік береді. 

Қатты, берік материалдарды, атап айтқанда цемент клинкерін ұнтақтау 
үшін 2-суретте көрсетілген өзекті вибродиірмені жақсы үйлеседі [12]. Онда 1 
рамасы, материалды жүктеуге және түсіруге арналған 3 саптамалары бар 2 
құрылғы, бекітілген доғалы шыбықтардан 5 кассета бар. Сапатамалы 2 құрылғы 
7 тірегіне 8 осі арқылы орнатылады, ал жетек 9 теңгерімсіз вибратордан және 
10 серіппелі механизмнен тұрады. 
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1-сурет – Көлбеу корпусты балғалы ұсақтағыш 

 

Мұндағы 9 вибратор 2-ші сапатамалы құрылғы тербелмелі қозғалыс-

тарына әкеледі, ал оған бекітілген 6-шы кассетаның қозғалыс импульстарын 

хабарлайды, ол 3-ші саптамадан берілген және 5-ші кассетаның бекітілген шы-

бықтарына түсетін материалдың бөліктерін өзекшелері мен ұрады. Ұнтақталған 

өнім 5 бекітілген кассетаның өзектері арасындағы бос орындар арқылы еркін 

қозғалады және диірменнен 4 құбыр арқылы шығарылады. 

Мұндай диірмен алдын-ала ұнтақтаушы болып табылады, ол шар диір-

менімен жұмыс істеу кезінде ұнтақтаудың жалпы құнын 20-30% төмендетуге 

мүмкіндік береді. Дизайн қарапайым және техникалық қызмет көрсету және 

жөндеу үшін ыңғайлы. 

 

 
 

2-сурет – Өзекті діріл соққы диірмені 

 

Жұқа ұнтақтау үшін, соның ішінде ұнтақтаушы цемент клинкерінің ди-

зайны 3-суретте көрсетілген инекескіш шаншығыш диірменнің [11] жақсы пер-

спективасы болашақта орасан. Диірменге корпуста орнатылған және щетка 

элементтерінің жиынтығынан жасалған цилиндрлік орамалар кіреді. Шаншы-

ғыштар бір-біріне мықтап жабысады, ал өзек элементтері көптеген бұзылу ай-

мақтарын құрайды. Инекескіш станоктар тұтқыр материалдарды белсендіре 



QazBSQA Хабаршысы. Құрылыс конструкциялары және материалдары. No3 (81), 2021  
 

141 

алады, цементтің ұсақтығын 3500-4500 см2/г дейін жеткізеді және цементті ұсақ 

ұнтақтау процесінің бір бөлігін доңғалақ диірмен арқылы шығарады, бұл про-

цестің жалпы энергия сыйымдылығын 15-25% төмендетеді. 

 
 

3-сурет – Инекескіш диірмен 
 

Дезинтеграторлық технологияларды жетілдіруден энергия үнемдеу әлеуе-

ті белгілі бір технологиялық қондырғының тиімділігіне байланысты нақты ша-

ма емес. Бұлтехнология деңгейіне және олардың ұйымдастырылуына, жұмыс 

жағдайларына, жабдықтар жиынтығымен конструкцияларына, өңделген өнім-

дердің қасиеттеріне және т.б. байланысты көп қырлы фактор [1]. Дезинтеграция 

құралдарын дамыту саласындағы жұмыстардың бай тәжірибесі оларды жаң-

ғырту кезінде энергия шығындарын 2-5 есе азайту нақтылығы туралы сенімді 

болжам берді. Осы болжамның минималды шекарасына сүйене отырып, шикі-

затпен материалдарды ыдырату саласындағы жалпы энергия үнемдеу тегістеу 

денелерімен төсеніштердің шығынын 30 мың тоннаға азайту кезінде жылына 1 

млрд кВт·сағ. жетуі мүмкін деп болжауға болады. 

Термиялық қайта бөлу энергия шығынын айтарлықтай төмендетеді. Тех-

нологиялық қайта бөлуді жүргізу кезінде жүзеге асырылатын жылу қайта 

бөлулерге: кептіру, күйдіру, материалды қыздыру, автоклавты өңдеу, булау, 

балқыту және тағы басқалар жатады. Бұл өнеркәсіптің барлық технологиялық 

құрылымындағы барынша энергияны көп қажетететін процестер. Оларда энер-

гия үнемдеу әлеуеті зор, бірақ оны жүзеге асыру байыпты талдауды және ай-

тарлықтай күрделі шығындарды талап етеді және белгілі бір ұйымдастыру-

шылық қиындықтарға тап болады. 

Осы саладағы жұмыстар келесі бағыттар бойынша жүргізілуде: жаңа 

жұмыс принципінің жаңа жылу агрегаттарын құру және енгізу; қолданыстағы 

жабдықтардың тиімділігін арттыру; жергілікті, баламалы немесе жаңартылатын 

энергия көздерін, сондай-ақ өндіріс қалдықтарымен жергілікті материалдардан 

жасалған отынды пайдалану; өндірісті энергиямен жабдықтаудың ұтымды схе-

маларын жүзеге асыру; жылу агрегаттарының жұмысын басқару және жұмыс 

режимін оңтайландыру; жылу агрегаттарының жұмыс процесін және ма-

териалды өңдеудің басқа түрлерін, мысалы, оны ұсақтаумен біріктіру; термия-

лық өңдеуден бұрын шикізатты қосымша дайындау, мысалы, түйіршіктеу, та-

биғи кептіру, дегидратация, шығатын газдармен жылыту және т.б. 
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Энергияның ең көп мөлшерін металлургия және құрылыс материалдары 

өнеркәсібі пайдаланады. Бұл ең алдымен цемент, әк және керамикалық бұйым-

дар өндірісіне қатысты. Бұл жағдайда негізгі және энергияны көп қажет ететін 

операция – күйдіру. Оны іске асыру сипаттамалары бойынша біз үздік шетелдік 

аналогтардан едәуір артта қалып отырмыз, атап айтқанда, клинкерді күйдіруге 

арналған отын шығыны жоғары – 1 тонна цементке кемінде 50 кг шартты отын. 

Бұл жағдай қолайсыз және оны түзету керек. Мұндай ірі технологиялық 

қозғалыстар ұзақ мерзімді болып табылады және айтарлықтай шығындарды та-

лап етеді. Дегенмен, дәл осы қайта бөлу тек маңызды емес, үлкен агрегаттарда 

шоғырланған, олардың саны аз, сонымен қатар ықтимал жүзеге асырылады. 

Мұндағы Ахиллес табаны – айналмалы пеш, оның дизайны 100 жыл бұрын жа-

салған, тек өздері ғана емес, сонымен қатар пайдалану үшін, әсіресе отын үшін 

үлкен шығындарды қажет етеді [13, 14]. 

Цемент өндірудің дымқыл әдісі үшін тізбекті жылу алмастырғыштардың 

жұмысын оңтайландыру арқылы шығындарды 15-20% төмендетуге болады. 

Мұны айналмалы пешке жібермес бұрын шламды көбейту арқылы қамтамасыз 

ету жеткілікті. Көбіктену пешке шламды енгізу аймағында, мысалы, серіппелі 

араластырғыш көмегімен жүзеге асырылуы керек, ол шламның қатты бөл-

шектерін одан әрі шашыратады және механоактивациялайды. 

Әр түрлі құрылыс материалдарын күйдіруге және кептіруге арналған 

қондырғының дизайны түбегейлі жаңа болып табылады, ол тиісті жетілдіру-

лермен әр түрлі конструкциялардың айналмалы пештері мен кептіргіштерін ал-

мастыра алады. Мұндай қондырғының схемалық диаграммасы 4-суретте көр-

сетілген. 

Қондырғы шикізатты жеткізуге, күйдірілген немесе кептірілген өнімді 

таңдауға, жылу газ агентін жеткізуге және пайдаланылған газдарды шығаруға 

арналған саптамалары бар тікбұрышты қиманың бұрандалы спиралы түрінде 

жасалған жұмыс камерасының серіппелі элементтеріне тігінен орнатылады. 

Жетек үшін жұмыс камерасының жоғарғы жағына орнатылған діріл механизмі 

қолданылады. Құрылғының жұмыс процесі қарама-қарсы схемаға сәйкес ұйым-

дастырылған және жұмыс камерасының геометриялық параметрлері, кинемати-

ка және процестің аэродинамикасы арасында басқарылатын өзара әрекеттесуді 

жасауға мүмкіндік береді. 

 
4-сурет – Күйдіруге және кептіруге арналған спиральды қондырғының схемасы 
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Қорытынды 

Ұсынылған дизайн оны жүзеге асыру, түбегейлі жаңа жылу оқшаулағыш 

және құрылымдық материалдарды таңдау, үлкен массаларға тербеліс беру үшін 

жетек механизмін құру, жұмыс аймақтарына қызмет көрсету үшін қол 

жетімділікті қамтамасыз ету және т.б. үшін өте маңызды жұмыстарды қажет 

етеді. Бұл, дегенмен, әлемдік нарықта сұранысқа ие болатын осындай немесе 

мақсатқа жақын агрегатты құру міндетін қоюға итермелейді. 

Отын шығынын тоннасына 50 кг төмендету және оларды өндірудің жал-

пы көлемі жылына 6 млн тоннаны құрайтын клинкер мен әкті күйдіру сатысы 

бойынша энергия үнемдеу әлеуеті 300 мың тонна құрайды. Бұл сандардың шы-

найылығы туралы мұны әлдеқашан жүзеге асырған әлемдік тәжірибе айтады 

[15]. 

Жылу процестерін экономикалық даму үшін маңыздылығына қарай одан 

әрі жетілдіру энергия үнемдеу саласындағы ұлттық басымдық болып табылады, 

зор әлеуетке ие және ұлттық, салалық және басқа да бағдарламаларда ба-

сымдыққа ие болуға тиіс. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ДРОБЛЕНИЯ 
 

Аннотация. В статье предусмотрено научное обоснование неучтенных и доступных 
для реализации промышленности резервов энерго- и ресурсосбережения, обновление ос-
новных средств и освоение выпуска продукции высокого уровня. Дана оценка техноло-
гическим разделениям переработки сырья и материалов на основе систематического меж-
отраслевого интервала. Научно обоснован потенциал энергосбережения самых дорогих 
технологических комплексов. Основным результатом статьи является описание совершен-
ствования технических устройств путем разработки инновационных разработок для все-
сторонней обработки различных материалов и получения продуктов, необходимых для удо-
влетворения потребностей человека. 

Ключевые слова: энерготехнологическая концепция, энергетические ресурсы, эффек-
тивное использование энергетических ресурсов, энергоэффективность, энергосбережение, 
концепция, технология. 
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Annotation. The article provides a scientific justification of energy and resource-saving re-
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ernization of fixed assets and mastering the production of high-level products. They were evaluated 
on the basis of systematic industry analysis of technological divisions of processing of raw materi-
als and materials. The energy-saving potential of the most expensive technological complexes is 
scientifically justified. The main result of the article is a description of the improvement of technical 
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