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АҢДАТПА 

 

Дипломдық жоба: «Ақтөбе қаласында өнімділігі 20 мың м3/жылына 

автоклавсыз көбікбетон блоктарын шығаратын зауыт» тақырыбында жазылған. 

Көбікбетон блоктарын өндіретін зауытты Ақтөбе қаласында тұрғызу өте 

тиімді. Өйткені Ақтөбе қаласы облыс орталығы атанды және қалада жаңа 

көпқабатты тұрғын үй ғимараттары тұрғызылып жатыр. Зауыт сапалы дайын 

өнім өндіре алатын, барлық негізгі және қосымша жабдықтармен қамтылған, 

және автоматтандырылған. Зауыттың өндірістік ауданында сәулеттендіру, 

көгалдандыру, көліктің қауіпсіз қозғалысы, жеңіл көліктұрағы, орны 

қарастырылған. Бақылау кезінде алынған көбікбетон бұйымдары МЕСТ 

талаптарын қанағаттандырады. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Дипломная работа написана на тему: «Завод по производству 

безавтоклавного пенобетонного блока производительностью 20 тыс. м3/год в 

городе Актобе».  

Строительство завода по производству пенобетонных блоков в городе 

Актобе очень выгодно. Так как город Актобе областной центр и в городе 

строятся новые многоэтажные жилые здания. Завод планировался как и 

автоматизированное производство, оснащенное всем основным и 

вспомогательным оборудованием, способным производить качественную 

готовую продукцию. В производственном районе завода предусмотрены 

благоустройство, озеленение, безопасное движение транспорта, легковых 

автомобилей, центральное контрольно-пропускное место. Пенобетонные 

изделия, полученные при контроле, удовлетворяют требованиям ГОСТ. 

 

 

ABSTRACT 

 

Diploma thesis written on the subject: « Plant for the production of autoclave-

free foam concrete block with a capacity of 20 thousand m3/year in Aktobe city ».  

The construction of a plant for the production of foam concrete panels in Aktobe 

is very profitable. Since the city of Aktobe became the third regional center and new 

multi-storey residential buildings are being built in the city. The plant was planned as 

and automated production, equipped with all the basic and auxiliary equipment capable 

of producing high-quality finished products. In the production area of the plant there 

are landscaping, landscaping, safe traffic, transport for cars, Central checkpoint. Foam 

concrete products obtained during the inspection meet the requirements of GOST. 
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КІРІСПЕ 

 

Көбікбетонның тарихы өткен ғасырдың отызыншы жылдарында бастау 

алады. Кеңес ғалымы, құрылысшы-экспериментатор Брюшков цемент 

ерітіндісіне Орта Азияда өмір сүретін және көбікті құрайтын сабынды тамыр 

қосты. Нәтижесінде жаңа құрылыс материалдары - көбікбетон пайда болды. 

Кейін мамандар цементті химиялық қоспалармен - көбік немесе газ тәріздес 

заттармен (алюминий қоспасымен, клееканифоль ерітіндісімен және т.б.) 

белсенді араластыра бастады. Көбікбетон - цементтен, құмнан және судан, 

сондай-ақ көбіктен тұратын ерітіндінің қатаюы нәтижесінде алынатын жеңіл 

кеуекті бетон. Бұл көбік бетондағы ауаның қажетті мөлшерін және оның тұйық 

ұяшықтар түрінде барлық массада біркелкі таралуын қамтамасыз етеді. 

Қазіргі таңда көбікбетон жылу және дыбыс оқшаулау сияқты шатырлар 

мен едендерде қолданылады. Ол сондай-ақ теннис корттары үшін және жер асты 

қабырғаларының кірпіш қалауында бос жерлерді толтыру, қуыс блоктарда 

оқшаулау және жоғары оқшаулау қасиеттері талап етілетін кез келген басқа да 

толтыру үшін қолданылады. Көп деңгейлі тұрғын және коммерциялық 

құрылыстарда аспалы төбелердің плиталарын жабатын, жылу және дыбыс 

оқшаулағыш қалқалардың құрама блоктары мен панельдерін дайындау үшін 

қолданылады. Бұл материал сыртқы қабырғалар мен қалқалар үшін бетон 

блоктар мен панельдерде, шатырлар мен қабаттардың жабындарына арналған 

бетон плиталарда қолданылады. Сондай-ақ коммерциялық және өнеркәсіптік 

пайдалану үшін кез келген өлшемдегі құрама панельдерде, монолитті 

қабырғаларда және басқа да салаларда қолданылады. Көбікбетон өте аққыш 

материал болғандықтан тесіктер арқылы ең қиын жерлерде (терезе алды, 

құбырлар және т.б.) кез келген қуыстарды толтыруға болады. Шатырларды жылу 

оқшаулауға, төмен тығыздықтағы көбікбетон тамаша жылу қасиеттерін береді. 

Көбікбетон шөкпейді, дірілді тығыздауды талап етпейді және жоғары сапалы 

толтыруда қамтамасыз ету, жүктемені бөлу бойынша тамаша сипаттамалары бар. 

Туннельдерде пайдаланылуы бойынша  туннель төсеу кезінде пайда болатын 

қуыстарды толтыру үшін пайдаланылады. 

Көбікбетонның тағы бір ерекшелігі өндіріс технологиясы өте қарапайым 

және көп қаражат салуды талап етпейді.Бірақ нарықта осындай майдагерлік 

өнімнің көптігінен көбікбетон сапасын одан әрі жақсартуға тура келеді. 

Көбікбетон өндірісі бойынша Ресей, Украина, Беларусь, Европа 

мемлекеттері алда келеді.  
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1 Технологиялық бөлім 

 

1.1 Құрылыс алаңын таңдау  

 

Жылына 20 мың м3 көбікбетон блоктарын шығаратын зауыт Ақтөбе 

қаласында орналасқан. Негізінен Ақтөбе қаласында көптеген өндіріс орындары 

бар. Шикізаттары дұрыс дамып, индустриясы жоғары деңгейге жету үшін 

экономиканы ежелі түрде қайтып қарастыру қажет, осы айтылып отырған 

факторларды қарастыра отырып, өндіріс цехін Ақтөбе қаласында салуды жөн 

көрдім. 

Ақтөбе облысы Қазақстанның алты облысымен, солтүстік-шығысында 

Қостанай облысымен, оңтүстік-шығысында Қарағанды және Қызылорда 

облысымен, оңтүстік-батысында Маңғыстау облысымен, батысында Атырау 

облысымен, солтүстік-батысында Батыс Қазақстан облысымен шектеседі. Бұл 

ТМД елдерімен тікелей шектесетін Қазақстанның жалғыз өңірі. Солтүстігінде-

Ресей Федерациясының Орынбор облысымен, оңтүстігінде-Өзбекстан 

Республикасының Қарақалпақ автономиялық облысымен. 

Ақтөбе өңірінің көлік инфрақұрылымы су көлігін қоспағанда, көліктің 

барлық түрлерінің жиынтығын қамтиды. 

 

1 Кесте – Ақтөбе қаласының климаты 

 

Климат 

  
  

Күн 

сәулесінің 

түсуі, сағ/жыл 

Жауын-шашынның 

орташа жылдық 

деңгейі, мм 

Орташа 

температура, °С 

Қар 

жамылғысының 

кезеңі, күн 

2316 135-350 -14,4 

(қаңтар) 

+22,5 

(шілде) 

138 

 

Ауа – райы көрсеткіштері төмендегі кестеде көрсетілген.  
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2 Кесте – Ауа райы көрсеткіштері 

 
Көрсеткіш  

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
Жы

л 

Абсолютты

қ максимум, 

°С 
4,5 5,3 

23,

6 

30,

9 

39,

0 

39,

9 

42,

2 

42,

9 

38,

3 

29,

7 

17,

0 

11,

2 
42,9 

Орташа 

максимум, 

°С 

-8,1 -7,1 -0,4 
13,

3 

22,

0 

28,

2 

29,

9 

28,

3 

21,

7 

12,

1 
0,7 -5,7 11,2 

Орташа 

температура

, °С 

-

12,

3 

-

11,

9 

-5,4 7,0 
14,

9 

20,

9 

22,

7 

20,

7 

14,

0 
5,7 -3,2 -9,7 5,3 

Орташа 

минимум, 

°С 

-

16,

5 

-

16,

3 

-9,8 1,4 7,9 
13,

4 

15,

6 

13,

5 
7,4 0,6 -6,5 

-

13,

6 

-0,2 

Абсолютты

қ минимум, 

°С 

-

48,

5 

-45 -37 

-

18,

9 

-7,6 -0,9 4,1 0,7 -7,9 

-

26,

3 

-35 

-

41,

5 

-

48,5 

Жауын-

шашын 

нормасы, 

мм 

25 23 26 31 34 35 29 27 19 27 28 29 333 

 

 
 

1 Сурет – Ақтөбе қаласының жел раушаны 

 

3 Кесте – Ақтөбе қаласының жел бағыты, пайыз 

 

С С-Ш Ш О-Ш О О-Б Б С-Б 

5,3 12,4 12,9 11,7 15,6 13,9 17,4 10,7 
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1.2 Зауыттың жұмыс істеу режимі 

 

Зауыттың жылдағы жұмыс істеу күндері саны және бір күндегі ауысым 

санымен, жұмыс істеу уақытымен жұмыс режимі сипатталады. Осы аталған үш 

көрсеткіш арқылы номиналды жылдық қорды анықтайтын боламыз. 

Зауыттағы жұмыс істеуші қондырғылар техникалық нормаларға сәйкес 20 

күн жөндеу жұмыстарын жүргізуге тоқтатылады. Сонда аптасына 2-3 

ауысыммен жұмыс жасайды деп алсақ, 262 күн жылына жұмыс жасайды, және 

де, жұмыс уақыты 8 сағатты құрайды.  

Сағаттағы технологиялық қондырғылардың жылдық қорын есептеу 

кезінде коэффициент ұсақ жөндеуге тоқтауға байланысты пайдаланылады. 

Жылдық уақыт Қоры жылдық жұмыс күнін күніне бір сағатқа көбейту және 

пайдалану коэффициенті арқылы анықталады. Зауыттың (цехтың) өнімділігі 

берілген жылдық өнім формуласы бойынша анықталады: 

 

                                                              Өкүн =
Өж

Кж.к
                                                      (1) 

 

Өкүн = 
20000 м.куб 

262
 = 76 м3 

 

мұндағы Өж – берілген жылдың өнімділігі, м3;  

                Кж.к – жылдық жұмыс күні; 

 

Кәсіпорынның жұмыс уақытының номиналды жылдық қоры мына 

формула бойынша анықталады: 

 

                                                          Тж = N∙n∙t                                                          (2) 

 

мұндағы N - жылдағы жұмыс күндерінің саны;  

                n – тәуліктегі жұмыс ауысымдар саны;  

                t – жұмыс ауысымының сағат ұзақтығы. 

 

Тж = 262∙1∙8=2096 сағ/жыл 

 

Тж1 = 262∙2∙8=4192 сағ/жыл (2 ауысым) 

 

Тж2 = 262∙3∙8=6288 сағ/жыл (3 ауысым) 

 

Жабдықтардың үздіксіз және үздікті жұмыс сағаты уақытының есептік 

қоры, сонымен қатар жекелеген және тұтастай желілердің қуаты төмендегі 

формула бойынша есептелінеді, сағ/жыл: 

 

                                                       Фе = Т·Кж.п.                                                         (3) 
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мұндағы Т - жылдағы жұмыс уақыт қоры, сағ;  

Кж.п. – орташа жылдық, жабдықтарды пайдалану коэффициенті 

(0,8-0,95); 

 

Ф1 = 4192∙0,95 =3982 сағ/жыл 

 

Ф2 = 6288∙0,95 = 5974 сағ/жыл 

 

4 Кесте – Кәсіпорынның жұмыс істеу тәртібі. 

 

Бөлістер аталуы 

 

Жылдық 

жұмыс 

күндер 

саны 

Тәуліктегі 

ауысым 

саны 

Жұмыс 

ауысым 

ұзақтыл

ығы, 

сағ. 

Жұмыс уақытының 

жылдық қоры 

Жұмыс 

уақыты, 

сағ/жыл 

Жабдық 

жұмысы, 

сағ/жыл 

Шикізатты 

қабылдау 

262 2 8 4192 3982 

Қоспа дайындау 262 2 8 4192 3982 

Қалыптау 262 3 8 6288 5974 

Табиғи жолмен 

өңдеу 

262 3 8 6288 5974 

Сапаны бақылау 262 2 8 4192 3982 

Дайын өнім 

қоймасы 

262 1 8 2096 1991 

 

 

1.3 Шығарылатын өнімнің номенклатурасы 

 

Автоклавсыз көбікбетон – экологиялық таза, жеңіл, ылғалға төзімді, аязға 

төзімді, конструкциялық, жылу оқшаулағыш, жасанды кеуекті құрылыс 

материалы, барлық бетон көлемінің 40-тан 90 пайызға дейін алатын, диаметрі 0,1 

– 1 мм біркелкі бөлінген жабық ауа ұяшықтары бар. Бұл сыртқы қабырғаларға, 

қалқаларға, монолитті ғимараттардың жабындарына арналған барынша 

қолжетімді және тиімді материал. Мұндай материалдан жасалған 

конструкциялар тұрудың қолайлылығы және экологиялық қауіпсіздік бойынша 

ағаштан кейін екінші орынды алады, ұзақ уақытқа дейінгі төзімділігімен асып 

түседі. Пенобетон отқа жанбайды, басқа материалдарды жанудан тиімді 

қорғайды, жақсы жылу және дыбыс оқшаулағыш қасиеттері бар. Ұяшықты бетон 

өзінің ерекше қасиеттерінің арқасында Скандинавия, Батыс және Орталық 

Еуропа елдерінде, АҚШ-та, Канадада, Жапонияда кеңінен таралған. Ресейде 

автоклавсыз пенобетон өндірушілер, әдетте, шағын кәсіпорындар кеңінен 

таралған. Осы өндірістің технологиялық желісі бойынша МЕМСТ 5742-76 

"жылу оқшаулағыш ұяшықты бетондардан жасалған бұйымдар"бойынша 

көбікбетоннан жылу оқшаулағыш плиталар дайындалады. Көбікті бетондарды 
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монолитті құрылыста, жылуизоляция конструкцияларындағы қолданысы 

шектеулі. Көбікбетонды бірнеше қабатты үйлер салуда қолданбаған жөн. 

Көбікбетоннан панельдер мен тастарды, тақталар мен блоктарды қалыптайды.  

Көбікбетоннан жасалынған бұйымдардың беті тегіс болады. Бұйымдардың 

бетіне декоративті немесе қорғаныс жабын қабаттарын қаптайды. 

 

5 Кесте – Шығарылатын бұйымдардың ассортименті 

 

Көбікбетонды 

блок 

Маркасы  Өлшемдері, мм Көлемі,м3 

Ұзындығы Ені Биіктігі 

 

D300 600 300 100 0.018 

D400 600 300 150 0,027 

D500 600 300 200 0,036 

D700 600 300 250 0,045 

D800 600 300 300 0,054 

D900 600 300 400 0,072 

 

 
 

2 Сурет – Көбікбетонды блоктар эскизі 

 

Көбікбетон өзінің кеуекті құрылымдылығымен және төмен тығыздылығы 

және жеңіл салмағы бойынша жақсы сипатта, сонымен қатар көптеген 

ерекшеліктері бар. Өртке қауіпсізділігі де жоғары болып табылады. Бұл 

факторлары көптеген тәжірибелерден өткен, яғни, дәлелді. Көп жағдайларда 

көбікбетонды тақталардан жасалған құрылыс ауқамы өрт кезінде 4 сағатқа дейін 

төзе алады. 
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1.4 Бұйымның физико-техникалық қасиеттері және оларға 

қойылатын талаптар 

 

Бұл дипломдық жұмыста көбікбетонды блоктардың өндірісі жалпы 

қарастырылады, сондықтан төменде сипатталған техникалық талаптар барлық 

номенклатураға бағдарланып жазылады.  

1 Ұяшықты бетондардан жасалған жылу оқшаулағыш материалдар 

МЕМСТ 5742-76 талаптарына сәйкес дайындалуы тиіс. 

2 Бұйымдарды дайындау үшін қолданылатын материалдар стандарттардың 

немесе техникалық шарттардың талаптарына сәйкес болуы керек. 

3 Сапасы жоғары санаттағы бұйымдардың өлшемдерінен шекті ауытқулар 

ұзындығы мен ені бойынша ±3 мм, қалыңдығы бойынша ±2 мм, сапасы бірінші 

санаттағы бұйымдарға тиісінше ±5 және ±4 мм аспауы жөн. 

4 Ұяшықты бетондардан жасалған жылу оқшаулағыш бұйымдардың 

физикалық-механикалық көрсеткіштері 5-кестеде көрсетілген талаптарға сәйкес 

болуы міндетті. 

5 Бұйымның дұрыс геометриялық нысаны болуы тиіс. Қабырғалар 

қырының перпендикулярлығынан ауытқу қырдың әрбір метріне 5 мм-ден аспауы 

тиіс. 

6 Сынықта бұйымның біртекті құрылымы болуы тиіс, қатпарларсыз, 

қуыссыз, жарықсыз және бөгде қоспасыз. 

7 Бұйымдарда жол берілмейді: 

-ұзындығы 25 мм - ден астам және тереңдігі 7 мм - ден астам бұрыштар 

мен қабырғалардың ағартылуы мен ақталуы-сапасы жоғары санаттағы 

жәнетереңдігі 10 мм-ден асатын бұйымдар үшін; 

-жоғары санаттағы бұйымдар үшін - 3 мм астам және бірінші санаттағы 

бұйымдар үшін - 5 мм астам жазықтықтар мен қабырғалардың қисаюы. 

 

6 Кесте – 350 маркалы бұйымдарға арналған нормалар 

 
Көрсеткіштер атауы 350 маркалы бұйымдарға арналған 

нормалар 

Тығыздығы, кг / м3 артық емес 350 

Сығу кезіндегі беріктік шегі, Мпа(кгс/см2), 

кем емес, бұйымдар: 

а) жоғары санаттағы сапа 

б) Бірінші сапа санаты 

 

 

0,8(8) 

0,7(7) 

Иілу кезіндегі беріктік шегі,Мпа(кгс/см2), 

кем емес, бұйымдар: 

а) жоғары санаттағы сапа 

б) Бірінші сапа санаты  

25±5°С (298±5К), Вт/м·К 

(ккал/м·сағ·град)температура кезінде 

құрғақ күйдегі жылу өткізгіштік, артық 

емес 

 

 

0,3(3) 

0,2(2) 

0,093(0,080) 
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6 Кестенің жалғасы  

 
Көрсеткіштер атауы 350 маркалы бұйымдарға арналған 

нормалар 

Көлемі бойынша босату ылғалдылығы, %, 

артық емес 

10 

 

Сапаның бірінші санатындағы бұйымдар партиясында жартылай 

бұйымдар саны 5 пайызан аспауы тиіс.Сапасы жоғары санаттағы бұйымдар 

партиясы тұтас бұйымдардан тұруы тиіс. 

 

7 Кесте – Көбіктібетон маркасына байланысты жылуөткізгіштік 

коэффициенттері 

 

Көбіктібетон түрі Орташа тығыздығы 

бойынша маркасы 

Жылуөткізгіштік 

коэффициенті,
Вт

М·℃
 

Жылуоқшаулағыш D300 

D400 

D500 

0.08 

0.10 

 0.12  

Конструктивті-

жылуоқшаулағыш 

D500 

D600 

D700 

D800 

D900 

 

0.12 

0.14 

0.18 

0.21 

0.24 

Конструктивті D1000 

D1100 

D1200 

0.29 

0.34 

0.38 

 

8 Кесте – Автоклавсыз өндірілетін көбіктібетонның физика – механикалық 

қасиеттері 

 

Көбіктібетон түрі Орташа тығыздығы 

бойынша маркасы 

Сығуға 

беріктігі 

бойынша 

классы 

Аязға төзімділігі 

бойынша классы 

Жылуоқшаулағыш D300 -  

D400 В 0,75 

В 0,5 

 

Нормаланбайды 

 

D500 В 1 

В 0,75 
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8 Кестенің жалғасы  
 

Көбіктібетон түрі Орташа тығыздығы 

бойынша маркасы 

Сығуға 

беріктігі 

бойынша 

классы 

Аязға төзімділігі 

бойынша классы 

Конструктивті-

жылуоқшаулағыш 

D500 - - 

D600 В 2 

В 1 

F 15-F 35 

D700 В 2,5 

В 2 

В 1,5 

F 15-F 50 

D800 В 3,5 

В 2,5 

В 2 

F 15-F 75 

D900 В 5 

В 3,5 

В 2,5 

 

Конструктивті D1000 В 7,5 

В 5 

F 15-F 50 

D1100 В 10 

В 7,5 

D1200 В 12,5 

В 10 

 

 

1.5 Шикізат материалдары мен бұйымдардың сипаттамасы 

 

Көбікбетондарды өндіруге арналған негізгі шикізат компоненттері 

беріктігі бойынша әртүрлі типтегі және кластағы портландцементтер және 

құм,көбіктүзгіш ретінде клееканифольді эмульсия, алюмосульфонафтенді 

эмульсия,сондай-ақ синтетикалық және ақуыз көбіктендіргіштер.  

Байланыстырғыш – Цемент.  

Портландцемент дегеніміз клинкер мен гипс қосындысынан алатын, суда 

және ауада қатаятын гидравликалық тұтқыр затты айтамыз. Портландцементке 

қойылатын стандарттың негізгі талаптарының бірі оның заттық құрамы болып 

табылады, яғни, құрамында глиеж, трепел, глинит, үш кальцийлі С3А болмауы 

керек. Оның өз бойына суды талап етуі 20 және 25 пайыздың аралығында 

болады. Ал тығыздығы болса 3,1 мен 3,15 г/см3 – ты құрайды. Үгілмелі 

тығыздығы 1200 кг/м3 болса, тығыздау кезіндегісі 1450 кг/м3 болады.  

Портландцемент көбікбетон өндірісінде негізгі шикізат болып табылады 

және оның беріктігі бойынша әртүрлі класстары болады. МЕМСТ 10178 

«Портландцемент және шлакопортландцемент» талаптарына сәйкестендірілген. 
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Орташа беріктігі 700 кг/м3 болатын көбікбетонды алу үшін ПЦ500-ДО және 

ПЦ550-ДО түріндегі жоғары маркалы қоспасыз портландцеметтерді қолдану 

қажет.  

-портландцемент "Central Asia Cement" ЖШС Ақтау қ.маркасы – 500; 

-беріктік шегі, МПа, 28-тәулік; 

-иілу кезінде 6,0; 

-сығу кезінде 48,6. 

-қойылатын талаптар МЕСТ 10178 " Портландцемент және 

шлакпортландцемент. Техникалық шарттар"; 

Клинкердегі болуы тиіс құрамы: 

-C3S кемінде 50 пайыз; 

-С3А 6 пайыздан артық емес; 

-SO3 3,5 пайыздан артық емес; 

-СаО 28 пайыздан артық емес; 

-MgO 5 пайыздан артық емес. 

Цементтің меншікті беті 3200 см/кг болуы тиіс; 

Цемент шала ұстасқан болмауы керек; 

Цементті орау, таңбалау, тасымалдау және сақтау МЕМСТ 31108 бойынша 

нормаланады. 

Өндірісте автоклавсыз көбікбетонды жасау негізгі шикізат  ретінде 

портландцемент немесе 400-ден төмен емес маркалы пуццоланды 

портландцемент қолданылады. Төмен белсенді портландцемент пайдалану 

тиімсіз, өйткені бұл жағдайда беріктігі төмен көбікбетон алынуы мүмкін.Цемент 

шығынын арттыру арқылы беріктіктің арттыру көлемдік салмақтың артуына 

және, әрине, жылу оқшаулағыш қасиеттердің нашарлауына әкеледі. Шлакты 

портландцементті автоклавты емес көбікбетон өндірісінде қолдануға болмайды, 

өйткені жаңа төселген пенобетон массасының едәуір шөгуін тудырады.  

Ұнтақтау жұқалығы(дисперсиялық.). Ұнтақтау жұқалылығы екі көрсеткіш 

бойынша бағаланады. 10178 МЕМСТ-қа сәйкес цементті ұнтақтаудың жұқадығы 

материал сынамасын елек арқылы №008 тормен елек арқылы елеу кезінде (80 

мкм жарықтағы ұяшықтың өлшемі) еленетін сынама салмағының кемінде 85 

пайызы (Елек қалдығы 15 пайыздан аспайтын) өтуі тиіс. 

Толтырғыш – Құм. 

Негізінен, табиғи құм – тау жыныстары бұзылған кезде солардан пайда 

болған сынық және үгілмелі жыныс болып табылады. Құрылыс ерітінділеріне 

және де бетондарды өндіруде кварцты құмдарды пайдаланады, себебі, олардың 

сапасы жоғары, яғни, минералдық құрамдарына байланысты болады. 

Көбікбетонның құрамына құм толтырғышын қолдану себебі – шөгуді болдырмас 

үшін, жарыққа деген төзімділігін арттыру үшін, сонымен қатар эксплуатациялық 

қасиеттерін жоғарылату. 

Ақтөбе облысының Әйтеке би ауданындағы "Сазды" табиғи кварц-дала 

шпатты құмдары пайдаланылды. Ірілік модулі 2,39, үйінді тығыздығы 1510кг/м3, 

тығыздығы 2630 кг/м3, қуыстық 42,59 пайыз, ластануы 2,1 пайыз. Дала құмы 

сазды дала шпаты кварцтан, дала шпаттарынан (ортоклаз, микроклин, 
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плагиоклаз), пироксен, амфибол және слюдадан тұрады.Бұл құмның 

минералогиялық құрамы, мас. пайыз: кварц 65-70; далалық шпаты 28-35; 

пироксенмен амфиболдар 5-10. Кеуекті бетонның тығыздығына байланысты 

құмның үлестік беті – 1200-2000см2/г арасында болуы тиіс. Құм-бетондағы ең 

көп таралған толтырғыш. Ұнтақталмаған құм әдетте 30-190см2/г тең дисперсті 

болады,ол ПСХ-4 аспабымен анықталады.Ол 600-800см2/г дейін ұсақталады. 

 

9 Кесте – Құмның түйіршіктік құрамы 

 

Құм тобы  0,63 мм електегі толық қалдық, 

пайыз  

Ірілік модульі 

Жоғары ірілік 65 - 75 3,0 - 3,5 

Ірі  45 - 65 2,5 - 3,0 

Орташа  30 - 50 2,0 - 2,5 

Ұсақ  10 - 30 1,5 - 2,0 

Өте ұсақ 10 дейін 1,0 - 1,5 

 

Көбіктүзгіш 

Барлық түрдегі көбіктүзгіштерді жабық ыдыстарда концентрациялынған 

күйінде сақталуы тиіс. Көбіктүзгіштерді сақтау кезінде цехтағы температура 

40°С-тан жоғары болмауы және 5°С-тан төмен болмауы тиіс, бұл өнімнің 

сақталуын және оны дереу пайдалану мүмкіндігін қамтамасыз етеді. Әрбір 10°С 

орташа температураның жоғарылауымен оларды сақтау мерзімі 2 есе азаяды. 

Көбіктүзгіштерді сақтаудың оңтайлы температурасы 20°С құрайды.Көбік түзуші 

"қарағай канифоли" негіздегі көбіктүзгіш пайдаланады.Осы көбіктендіргіштен 

алынған көбіктің шығуы 1 кг көбіктендіргішке кемінде 15 л құрауы тиіс, 

пайдалану коэффициенті >0,8. Көбікбетон өндіру үшін қолданылуы тиіс көбіктің 

ерекшелігі олардың төмен еселігі болып табылады, ол көбік-бетон қоспасын 

агрегаттардың түзілуінсіз біркелкі араластыруға мүмкіндік береді. 

Көбік түзуші ретінде әртүрлі активті заттар пайдаланылады. 

Көбіктүзгіштің желімшырайлы түрі бар. Оны дайындау үшін шайырлы сабынды 

қайнатып алып, одан соң желім ерітіндісімен араластырады. Ондай желім секілді 

ерітіндіні алу үшін оны 2 және 3 см бөліктерге бөледі, солан соң темір бакке 

салып, үстіне 15-20°С аралығындағы суды құйып бір тәулікке қалдырады. Желім 

бір тәулік тұрғаннан кейін бөріте бастайды, сол кезде оны ыстық сумен немесе 

45-50°С – тағы бумен қыздырып, арнайы ерітінділі түтікшеде қайнатады. Оның 

ұзақтығы бір жарым-екі сағатты құрайды. Дайын болған шайырлы көбіктүзгішті 

ылғалды, балшықталған ыдыстарда, ағаштан жасалған бөшкілерде сақтайды. 

Сақталу уақыты ыстық жағдайда он тәулік, суық болғанда жиырма күннен артық 

емес. 

Су 

Барлық құрылыс материалдарын жасауда су ең маңызды компоненттердің 

бірі болып табылады. Ең бастысы таза және ішуге жарамды болуы керек. Теңіз 
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суы тұзды болғандықтан ғимараттар мен тұрғын үйлер салуда пайдаланбаған 

жөн. Оны көбінесе темірбетон конструкциясында қолданады. Егерде құрамында 

тұздың мөлшері екі пайыздан аспаса қолдануға болады. Және де шалшық, 

лайланған суларды пайдалануға болмайды, өйткені оның құрамында әртүрлі 

қоспалар, қышқылдар, химиялық заттар болуы мүмкін. Сондықтанда суды 

пайдаланбас бұрын алдын – ала зертханада зерттеу жұмыстарынан өткізіп, 

тексеріп алған жөн. 

Су бетондар мен цемент ерітінділерін дайындау үшін оның сапасын 

регламенттейтін МЕСТ 23732-79-қа сәйкес болуы тиіс. Қатайту үшін МЕСТ Р 

51232-98 ауыз суында пайдаланылуы мүмкін. Ең алдымен су 40-60°С 

температураға дейін жылытылуы тиіс. Судың жылы болуы цементтің жылдам 

гидратациясын қамтамасыз етеді, сәйкесінше, блоктардың тез жетілуін, олардың 

қорытынды беріктігін арттырады. 

 

 

1.6 Өнімділікті есептеу 

 

Жалпы өнімділік сағаттық, ауысымдық, тәуліктік еңбек өнімділігі келесі 

формулалар бойынша есептеледі 

 

,
р

ж
т

С

П
П                                                          (4) 

 

мұндағы Пж - белгіленген жылдық өнімділік; 

Ср - жылына есептелген жұмыс күндерінің саны; 
 

,
nС

П
П

р

ж
а


                                                        (5) 

 

мұндағы Пж - белгіленген жылдық өнімділік; 

Ср - жылына есептелген жұмыс күндерінің саны; 

n - тәуліктік жұмыс ауысымдарының саны. 

 

,
р

ж
с

B

П
П                                                          (6) 

 

мұндағы Пж - белгіленген жылдық өнімділік; 

Вр - жұмыс уақытының жылдық есептік қоры; 

 

,nrСВ рр                                                      (7) 

 

мұндағы r - жұмыс ауысымының ұзақтығы. 

Ср - жылына есептелген жұмыс күндерінің саны; 
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n - тәуліктік жұмыс ауысымдарының саны. 

 

33.76
262

20000
тП м3/т 

 

16.38
2262

20000



аП м3/а 

 

77.4
82262

20000



сП  м3/сағ 

 

10 Кесте – Бұйым өнімділігі 

 

Өнім атауы 
Өлшем 

бірлігі 

Өндіріс көлемі 

жылдық тәуліктік ауысымдық сағаттық 

Көбікбетон 

блогы 
м3 20000 76,33 38,16 4,77 

 

Ақау мен шығындарды ескергендегі өнімділігін анықтау керек. Бетон 

қоспаларына қажеттілік тасымалдау мен қалыптау кезіндегі қалдықтар мен 

ысыраптарды ескере отырып, 1,5 пайыз, оның ішінде 1пайыз- қайта өңделетін 

қалдықтар, 0,5пайыз қалпына келтірілмейтін шығындар ескеріледі. 
 

20619

100

3
1

20000




жП м3/жыл 

 

7,78
262

20619
тП  м3/т 

 

3,39
2622

20619



аП  м3/а 

 

92,4
82262

20619



сП  м3/с 

 

11 Кесте – Ақау мен шығындарды есептегендегі бұйым өнімділігі 

 

Өнім атауы 
Өлшем 

бірлігі 

Өндіріс көлемі 

жылдық Тәуліктік ауысымдық сағаттық 

Көбікбетон 

блогы 
м3 20619 78,7 39,3 4,92 
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1.7 Көбікті бетонның құрамын есептеу 

 

1 Көбікбетонның ең үлкен беріктігін алу үшін С бағдарлы мәнін 

қабылдайды, олар кестеде келтірілген. 

 

 12 Кесте – С бағдарлысының тұрақты мәндері 

 

Байланыстырғыш түрі Бетонның салмағы бойынша кремнеземді 

компонеттің байланыстырғышқа қатынасы С 

автоклавты автоклавты емес 

Цементті және әк-

цементті 

0,75; 1; 1,5; 1,75;2 0,75; 1; 1,25 

Әкті 3,5; 4; 4,5; 5;6 - 

Әк-шлакты 0,6; 0,8; 1 

 

2 Қоспаның кеуектілігін анықтасақ 

 

Пк = 1 −
ρорт

Kc∗1000
· (Vү +

С

Қ
)                                                   (8) 

 

мұндағы 𝜌орт- құрғақ күйдегі бетонның берілген орташа тығыздығы; 

                  𝐾с - химиялық байланысқан су есебінен қатаю нәтижесінде 

массаның ұлғаю коэффициенті (Кс=1,1);   
         С/Қ = 0,5 – су қатты қатынасы (кесте бойынша); 

                   𝑉ү – құрғақ араласпаның үлестік көлемі.Ол мына формуламен 

анықталады: 

Vү = 
1+

С

Қ
ρн.ш
1000

−
С

Қ
 = 

1+0.5
1400

1000

− 0,5 = 0.57 

 

мұндағы 𝜌н.ш – кремнеземді тұтқыр ерітіндінің орташа тығыздығының 

нақты шамасы (1400 кг/м3 ); 
 

Пк = 1 −
600

1.1·1000
· (0.57 + 0.5) = 0.416 

 

3 1 илемге кететін материалдардың шығыны 

 

Pп =
ρорт

(α·K)
·V = 

6000

(0.85∗20)
·1 = 35,3 кг 

 

мұндағы 𝛼 – кеуектендіргішті пайдалану коэффициенті(0,85); 

𝐾 - кеуектің шығу кэффициенті (20 л/кг); 
V - сынама илемнің көлемі, м3 немесе л; 

𝜌орт- құрғақ күйдегі бетонның берілген орташа тығыздығы; 
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4 Құрғақ материалдардың жалпы шығыны 

 

                                             Pқұр =
ρорт

Kс
· v                                                                 (9) 

мұндағы 𝜌орт- құрғақ күйдегі бетонның берілген орташа тығыздығы; 

                  𝐾с - химиялық байланысқан су есебінен қатаю нәтижесінде 

массаның ұлғаю коэффициенті (Кс=1,1); 

V - сынама илемнің көлемі, м3 немесе Л; 

 

Pқұр =
600

1,1
· 1= 545.45 кг/м3 

 

5 Байланыстырғыш шығыны: 

 

                                                    Pбайл=
Pқұр

1+C
                                                               (10) 

 

мұндағы С=0,75 кесте бойынша 

 

𝑃байл= 
545.45

1+0,75
 = 311,685 кг 

 

 6 Цемент шығыны 

 

                                                     Рц = Рбайл · n                                                         (11) 

 

мұндағы n - байланыстырғыштағы цементтің салмақтық үлесі(1); 

 

Рц = 311,685 · 1 = 311,685 кг 

 

 7 Құм шығыны 

 

Рқ = Рқұр - Рбайл  = 545,45-311,685= 233,765 кг 

  

8 Су шығыны 

 

Рсу = Рқұр · 
B

T
 = 545,5 · 0,5 = 272,75 л. 

 

9 Көбік түзушінің шамаланған шығысы ТУ немесе әдеби деректерге сәйкес 

анықталады және оның түріне байланысты; қоспаның компоненттік құрамына, 

сондай-ақ шикізат материалдарының химиялық, минералогиялық және 

гранулометриялық қасиеттеріне байланысты.1 м3 автоклав емес пенобетон 

өндіру үшін орташа тығыздығы 400...800 кг/м3 көбік түзушінің шығыны әдетте 

1,2...1 кг құрайды. Оның шығынын Pкөб =1,1кг деп аламыз. 
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10 Илем салмағы 

 

Мил = VКтρ                                                       (12) 

мұндағы V – көбікбетон араластырғыштың көлемі,1000 л; 

Кт - көбікбетон араластырғыштың толтыру  коэффициенті 

(0,6…0,8); 
ρ - кремнезем тұтқыр ерітіндінің орташа тығыздығы, есептеулер 

үшін 1400 кг/м3 тең қабылданады. 

 

Мил = 10.61400 = 840 кг 

 

Портландцемент М500   

 

311,685 кг 

Құм 233,765 кг 

Көбіктүзуші 1,1 кг 

Су 272,75 л 

 

 

1.8 Материалдың жалпы шығынын есептеу 

 

Цемент шығыны: 

 

Жылына  Рц=Пж∙Ц=20000∙0,312= 6240 т 

Тәулігіне  Рц=Пт∙Ц=76,33∙0,312=23,81 т 

Ауысымына Рц=Па∙Ц=38,16∙0,312= 11,9 т 

Сағатына  Рц=Пс∙Ц=4,77∙0,312= 1,49 т 

 

Құм шығыны: 

 

Жылына  Рц=Пж∙Қ=20000∙0,234 = 4680 т 

Тәулігіне  Рц=Пт∙Қ=76,33∙0,234= 17,86 т 

Ауысымына Рц=Па∙Қ=38,16∙0,234= 8,93 т 

Сағатына  Рц=Пс∙Қ=4,77∙0,234= 1,12 т 

 

Су шығыны: 

 

Жылына  Рц=Пж∙С=20000∙0,273= 5460 м3 

Тәулігіне  Рц=Пт∙С=76,33∙0,273=20,83 м3 

Ауысымына Рц=Па∙С=38,16∙0,273= 10,42 м3 

Сағатына  Рц=Пс∙С=4,77∙0,273= 1,3 м3 

 

Көбіктүзуші шығыны: 

 

Жылына  Рц=Пж∙КТ=20000∙0,001= 20 т 
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Тәулігіне  Рц=Пт∙КТ=76,33∙0,001=0,07633 т 

Ауысымына Рц=Па∙КТ=38,16∙0,001= 0,03816 т 

Сағатына  Рц=Пс∙КТ=4,77∙0,001= 0,00477 т 

 

13 Кесте – Шикізаттар шығыны 

 

Шикізат атауы 
Өлшем 

бірлігі 

Өнімділігі 

жылына тәулігіне ауысымына сағатына 

Цемент т 6240 23,81 11,9 1,49 

Құм т 4680 17,86 8,93 1,12 

Су м3 5460 20,83 10,42 1,3 

Көбіктүзуші т 20 0,07633 0,03816 0,00477 

 

Көбікбетон блогын дайындауға арналған жабдықтарды орналастыру. 

 

-көбікбетон дайындауға арналған жабдықты орналастыру үшін 25 м2 

ауданы қажет.; 

-цемент силосы және құм бункерді орналастыру үшін үй-жайдан тыс 

орналастыруға болатын ауданы 40 м2 қажет; 

-көлемі 0,63 м3 болатын 36 қалып үшін - 50 м2 қажет.; 

-соңғы беріктік жиынтығы постындағы блоктары бар 36 металл 

табандықтары үшін-50 м2 қажет.; 

-дайын өнім қоймасы үшін кемінде 200 м2 алаң қажет. Қойма жабық немесе 

кем дегенде күн сәулесінің және блоктарға жауын-шашынның түсуін болдырмау 

үшін қалқамен жабулы болуы тиіс; 

-дайын өнімді тиеуге арналған автомашинаның кіруіне арналған бос алаң-

30 м2.; 

-сумен жабдықтаудың болуы немесе жеткізу мүмкіндігі; 

-жылыту немесе өткізу мүмкіндігі (үй-жайдағы температура кемінде 10 С 

болуы тиіс). 

-көбікбетон мен блоктарды дайындауға арналған жабдықтарды 

орналастыруға қойылатын осы талаптарға сүйене отырып, жалпы ауданы 

кемінде 400 м2 талап етіледі. 

 

 

1.9 Өндірістің технологиялық сұлбасын және тәсілін таңдау 
 

Автоклавты емес көбікбетоннан жасалған блоктарды: құю және кесу 

технологиясы бойынша екі жолмен дайындалады.Мен бұл дипломдық жұмыста 

құю технологиясын таңдадым.Көбікблоктардың құю технологиясында 

көбікбетон қоспасы берілген ұяшықтары бар пенобетонның металл кассеталық 

формаларына құйылады. Көбікбетонның пішіні табандықтан, 4 қайырмалы 

борттардан, құлыптардан және бөлгіш қалқалардан тұрады. Көбікбетонды 

қалыптарға құю дірілсіз жүргізіледі, кейін бетін металл сызғышпен тегістейді. 
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Көбікбетонмен толтырылған пішіндер табиғи жағдайда екі тәулікке дейін 

пенобетонның бастапқы беріктігінің жиынтығы үшін ұсталады, ол блоктарды 

шығарып, қалыптауды жүзеге асыруға мүмкіндік береді. 

Көбікбетон пішінін қалыптау кезең-кезеңмен жүргізіледі: құлыптарды 

қағу, борттарды лақтыру, механикалық құралдардың көмегімен бөлгіш 

қалқаларды алу, дайын блоктарды қолмен алу және ағаш тұғырыққа салу. 

 

 

1.10 Өндірістің технологиялық сұлбасы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Портландцемент  Құм Су  

Көбіктүзгіш Қор бункері Қор бункері Су багі 

Шнекті 

мөлшерлегіш 

Ленталы 

конвейер 

Мөлшер-

легіш 

Мөлшер-

легіш 

Автоматты салмақ 

мөлшерлегіш 

Пеноге-

нератор  

Ауа 

 

Компрессор  

 

Көбікбетон араластырғыш қондырғысы 

Тұғырлы касеталы қалып 

2 тәулік табиғи жағдайда жатқызу 

Көбікбетон қалыбын тарқату 

Сапаны бақылау 

Дайын өнім қоймасы 
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1.11 Өнім өндірісінің технологиялық процесінің сипаттамасы 

 

Көбікбетон өндіру технологиясы өте қарапайым.Ұяшықты құрылым көбік 

немесе газтүзгіштердің негізінде алынады. 

Автоклавты емес көбікбетон өндірісі жабдықтың қарапайымдылығымен 

ерекшеленеді және полигонды немесе зауыттық жағдайларда технологиялық 

процесті жүзеге асыруға мүмкіндік береді. 

Өндірістің технологиялық желісі мынайдай операциялардан тұрады: 

-көбік түзуші құрамды дайындау; 

-көбіктендіру; 

-цемент қамырын немесе ерітіндіні дайындау; 

-көбікпен цемент қамырымен араласытыру арқылы көбіктібетон массасын 

алу; 

-қалыптарды құю әдісімен толтыру; 

-бұйымдарды табиғи жолмен қатайту; 

-қалыптарды тарқату; 

-дайын өнім қоймасына жіберу. 

1 Көбік түзуші құрамды дайындау және көбіктендіру. 

Су және көбіктүзгіш арнайы ыдыстарда сақталады.Олар автоматты 

мөлшерлеу құрылғыларымен жабдықталған.Сол құрылғылар арқылы шикізаттар 

пеногенераторға беріледі. 

 

 
 

3 Сурет – Су және көбіктүзгіш  ыдыстары 

 

Көбік түзушінің құрамын пеногенератордың көмегімен алады. Алдымен су 

және көбіктүзуші автоматты түрде мөлшерленіп пеногенераторға беріледі. Ал 

негізгі көбікті құрылымын алу үшін пеногенераторға компрессордан сығылған 

ауа беріледі. 
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4 Сурет – Суға арналған бакты қосу схемасы 

 

Нәтижесінде алынған көбіктүзуші құрамды мөлшерлеп араластырғышқа 

жібереді. 

2 Цемент қамырын дайындау және көбіктібетон массасын алу. 

Көбікті құм-цемент қамырын немесе ерітіндіні дайындау процесі 

көбікбетон араластырғыштарда жүргізіледі.Өндірісте екі немесе үш барабаннан 

тұратын көбік араластырғыштардың әртүрлі түрлері қолданылады. Ең көп 

таралған түрлері екібарабанды араластырғыштар. 

 

 
 

5 Сурет – Екібарабанды көбікбетон араласытырғыш 

 

Көбікбетонараластырғыштың жұмыс циклының ұзақтығы қоспаны 

дайындау ұзақтығына,яғни цементтің және құмның араластырғышқа келуіне 

байланысты. Цемент шнекті цемент мөлшерлегішпен силостан автоматты түрде 

жіберіледі.Ал құм арнайы мөлшерлегіші бар бункерден таспалы конвейермен 

беріледі.Көбік пен цемен-құм қоспасын араластырғыш 3-4 мин арасында 

араластырады.Араластырғыштың өнімділігі оның араластырғышының 

сыйымдылығымен көрсетіледі,бұл көбікбетон массасын бір илеуге берумен 

анықтайды. 

3 Қалыптарды құю әдісімен толтыру. 

Дайын біркелкі көбікбетонды масса құйма технологиясында берілген 

ұяшықтары бар пенобетонның металл кассеталық формаларына құйылады. 

Қалып пішіні табандықтан, 4 қайырмалы борттардан, құлыптардан және 

бөлгіш қалқалардан тұрады. 
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6 Сурет – Касеталы қалып 

 

Көбікбетонды қалыптарға құю дірілсіз жүргізіледі, кейін бетін металл 

сызғышпен тегістейді. 

4 Бұйымдарды табиғи жолмен қатайту. 

Көбікбетон табиғи жолмен де қатаяды.Ол бойынша бұйым арнайы ашық 

ауалы алаңда қалыппен бірге 2 тәулік жатқызылады.Құрғақ климат жағдайында 

және жоғары күндізгі температура кезінде қатып қалған бұйымдардың бетін 

ылғалдандыру үшін сумен суару жұмысын жүргізеді.Табиғи қатайған 

көбікбетоны жақсы жылу оқшаулағыш қасиеттерге ие.Ал 

кемшіліктерге:беріктігі автоклавты көбікбетонмен салыстырғанда төмен, 

портландцементтің жоғары шығыны, жарықтың пайда болуы,бұйымдардың 

едәуір шөгуі,бұйымдардың қатаюының едәуір уақыты және тиісінше өндіріс 

процесінің ұзақтығы жатады.Көбікбетоннан алынған бұйымдар өзінің сапалық 

көрсеткіштері бойынша автоклавты қатайған көбікбетоннан кем емес болады. 

Технология мен қолданылатын жабдықтың қарапайымдылығының арқасында 

бұйымдардың құны автоклавты бетоннан жасалған бұйымдардың құнына 

қарағанда 1.5-2 есе төмен.Технология тығыздығы 500-1200 кг/м3 

конструкциялық-жылу оқшаулағыш бұйымдарды және тығыздығы 500кг/м3 кем 

жылу оқшаулағыш бұйымдарды дайындауға мүмкіндік береді. 

5 Қалыптарды тарқату. 

Көбікбетон қалыбын алып тастау кезең-кезеңмен жүргізіледі: құлыптарды 

қағу, борттарды шешу, механикалық құралдардың көмегімен бөлгіш қалқаларды 

алу, дайын блоктарды қолмен алу және ағаш тұғырыққа салу. 

6 Дайын өнім қоймасына жіберу. 

Касеталы қалыпға бірден 30 бұйым сыяды, олар қажетті беріктікке жеткен 

соң қолмен алынып, жинау – орау жұмыстары жүргізіледі. Блоктарды 

индексациялап дайын өнім қоймасына тасымалдайды. 

 

 

1.12 Негізгі технологиялық жабдықты таңдау және есептеу 
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Технологиялық жабдықтарды есептеу үшін келесі формуланы 

пайдаланады: 

 

                                                 N = 
Qт.с.ө

(Qж.с.ө· Кн)
                                                    (13) 

 

мұндағы N – қондырылатын машиналардың саны;  

Qт.с.ө – технологиялық бөлістің сағаттық өнімділігі (т/с, дана/с, 

м2/с, м3/с);  

Qж.с.ө - жабдықтың сағаттық өнімділігі (т/с, дана/с, м
2/с, м3/с);  

Кн -  жабдықты пайдалану нормативтік коэффициенті (0,8 - 0,9). 

Жабдықтың саның есептеу үшін шикізаттың шығынын және дайын 

өнімнің көлемін білу қажет. 

 

1 ВБ-06719 Бетон өндіруге арналған көбікбетон араластырғыш. 

 

Өнімділігі – 6...8 м3/сағ; 

Ыдыс көлемі – 1 м3; 

Дайындау уақыты – 5 минутқа дейін; 

Түсіру уақыты – 3 минутқа дейін; 

Горизонт бойынша – 150 м дейін; 

Тігінен – 3 м дейін; 

Жетек қуаты – 5,5 кВт; 

Өлшемдері – 3135x1430x1415 мм; 

Ерітіндісіз салмағы – 1350 кг; 

 

N = 
4,7 

(7 ∙ 0,9) 
 = 0,7 (1 дана) 

 

2 ВК2/26 Пеногенератор. 

 

Сорғымен су беру – 120 литр/мин; 

Көбік шығару өнімділігі – 500 л/мин; 

Ауаның жұмыс қысымы – 4-5 бар; 

Кернеу – 380 В; 

Сорғы қуаты – 2,2 квт/сағ; 

Көлемі – 863х335х653 мм; 

Салмағы – 82 кг. 

 

N = 
1508

(500∙ 0,9) 
 = 3,35 (1 дана) 

 

3 СБ4Ф Компрессор. 
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Өнімділігі – 680 литр/мин; 

Ресивер көлемі – 270 литр; 

Ең жоғарғы қысым – 10 бар; 

Кернеу – 380 В; 

Электр қуаты қозғалтқышы – 4 кВт; 

Көлемі – 1610х510х1150 мм; 

Салмағы – 206 кг. 

 

N = 
500

(680∙ 0,9) 
 = 0,816 (1 дана) 

 

4 Су багі. 

 

Көлемі:1000 л. 

Жабдықтау: Кран, шланг 

Габариттік өлшемдері: 1020х1210х1170 мм. 

Салмағы: 30 кг. 

 

Жабдықтың саны N = 1 дана 

 

5 Құмды мөлшерлегішке беруге арналған таспалы конвейер. 

 

Қозғалтқыш қуаты: 3,0 кВт; 

Компоненттерді беру қашықтығы: 6 м; 

Қуаты: 380 В; 

Ұсынылатын көтеру бұрышы: 30 град.; 

Өлшемдері: 6200х1000х760 мм; 

Салмағы: 400 кг артық емес. 

 

N = 
1,3 

(10∙ 0,9) 
 = 0,144 (1 дана) 

 

6 Цемент үшін шнекті мөлшерлегіш 

 

Өнімділігі: 20 м3/сағ дейін; 

Жұмыс органының диаметрі: 135 мм; 

Габариттік өлшемдері: 600х500х2400 мм; 

Қуаты: 2,2 кВт; 

Салмағы: 120(180) кг. 

 

N = 
1,746 

(20∙ 0,9) 
 =0,097 (1 дана) 

 

7 Су және көбік үшін дозатор 
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Бір цикл үшін максималды су мөлшері: 1000 л; 

Дозалау кезіндегі максималды шығын: 3,0 м3/сағ; 

Қорек кернеуі: 220±10 В; 

Тұтынылатын қуаты: 60 Вт; 

Су температурасы: 5 – 45°С; 

Салмағы: 4,3 кг. 

 

Жабдықтың саны N = 1 дана 

 

8 Көбіктендіргіш дозаторы 

 

Дозалау пайызы: 0,4-4; 

Су қысымы: 0,2-8 Атм; 

Судың жалпы шығыны: 20-2500 л/сағ; 

Бұрандалы байланыс, дюйм: 3/4; 

Салмағы: 6 кг. 

 

Жабдықтың саны N = 1 дана 

 

9 Құм және цемент үшін дозатор 

 

Бункер көлемі: 1м3; 

Дозаланатынматериалдар: цемент, құм; 

Датчиктер түрі: тензометриялық таразы; 

Салмақ датчиктері саны: 4; 

Өлшеу шегі:1-ден 2000 кг-ға дейін; 

Мөлшерлеу қателігі:1 пайыздан артық емес; 

Өлшемдері: 2900х1660х1660 мм; 

Салмағы: 650 кг. 

 

Жабдықтың саны N = 1 дана 

 

10 Касеталы қалып 

 

Өлшемдері: 1650х1450х815 мм; 

Салмағы: 1380 кг; 

Көлемі: 1 текше метр; 

Табандықты, борттарды және қалқаларды тазалауға арналған уақыт: 20 мин./1 

адам; 

Жинау уақыты: 25 мин./2 адам; 

Майлау уақыты: 20 мин./1 адам; 

Қорапқа арналған уақыт: 30 мин./2 адам. 

 

Жабдықтың саны N = 1 дана 
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11 Бункер 

 

Көлемі: 3718х2008х3370 мм; 

Салмағы: 1620 кг 

 

Жабдықтың саны N = 1 дана 

 

14 Кесте – Жабдықтар құрама ведомості 

 

Аталуы, 

маркасы 

 

Өнім-

ділігі 

Саны, 

дана  

Масса, 

кг  

 

Электр 

қозғалт. 

қуаты, 

кВт  

Габарит 

өлшемдері, мм. 

ВБ-06719 

көбікбетон 

араластырғыш 

6...8 

м3/сағ 

1 1350  5,5 3135х1430х1415 

ВК2/26 

Пеногенератор 

500 л / 

мин 

1 82 2,2 863х335х653 

СБ4Ф 

Компрессор 

680 

л/мин 

 

1 206 4 1610х510х1150 

Су багі - 

 

1 30 - 1020х1210х1170 

Ленталы 

конвейер 

ЛК-П 300 

10т/сағ 1 400 380 6200х1000х760 

 

Шнекті 

мөлшерлегіш 

20 

м3/сағ 

1 140 2,2 600х500х2400 

Дозатор 

(су,көбік) 

- 

 

1 4,3 0,6 - 

Дозатор 

(құм,цемент) 

 

- 

1 650 - 2900х1660х1660 

Дозатор 

(көбіктендіргіш) 

- 1 6 - - 

Касеталы қалып - 1 1380 - 1650х1450х815 

Бункер - 1 1620 - 3718х2008х3370 

 

 

1.13 Шикізаттың, өндірістің және дайын өнім сапасын бақылау 

 

Төмендегі кестеде шикізаттың сипаттамалары көрсетілген. 
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15 Кесте – Шикізатты, технологиялық процесті және дайын өнім сапасын 

бақылау 

 
Бақылау 

операция

лары мен 

көрсеткіш

тердің 

атауы 

Бақыланатын Бақылау 

немесе 

сынама 

алу орны 

Аралық 

бақылау 

Зерттеу 

методикас

ы 

Бақылау 

құралда

ры 

Бақылауғ

а жауапты 

Парамет

рлері 

Рұқсат 

етілеті

н шама 

1 Кіріс бақылауы 

Портланд

цемент  

Марка М500 

 

Цемент 

склады 

Әрбір 

партия 

Анықтау 

үшін 

арқалықтар

ды сынау 

4*4*16,  

Гидравл

икалық 

пресс, 

Вика 

аспабы 

Зертхана 

инженері 

Ұстасу 

мерзімі, 

сағ 

Бастал

уы 1,5 

сағ.Со

ңы 4-5 

сағ. 

Сазбалш

ық 

құрамы; 

3-5 

пайыз 

Кремнезе

мдік 

компонен

т 

Төгілме-

лі ты-

ғыздығы 

 

 

≥1100 

кг/м3 

 

 

 

 

Құм 

алаңы 

Әрбір 

партия 

Стандартт

ы әдістер 

ДСТУ Б. 

В2, 7-32-ға 

сәйкес 

Өлшеуі

ш 

цилиндр

, таразы, 

стандарт

ты елек 

жынтығ

ы 

Зертхана 

инженері 

Ірілік 

Модулі  

˂2,2 

 

ПИГ 

құрамы 

 ≤7 

пайыз 

Көбіктүзг

іш 

Көбік 

тұнбасы 

 

1 сағ 

кейін 

10 мм 

көп 

емес 

 

Пеноген

ератор 

Әрбір 

партия 

ГОСТ 

24211-

әдістеріне 

сәйкес 

 Зертхана 

инженері  

Сұйықт

ық 

қалдығы 

  

1сағат-

тан 

кейін 

80 см3 

артық 

емес 

Көбіктің 

еселігі 

10 кем 

емес 
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15 Кестенің жалғасы 

 
Бақылау 

операция

лары мен 

көрсеткіш

тердің 

атауы 

Бақыланатын Бақылау 

немесе 

сынама 

алу орны 

Аралық 

бақылау 

Методика 

испытания 

Бақылау 

құралда

ры 

Бақылауғ

а жауапты 

Парамет

рлері 

Рұқсат 

етілеті

н шама 

2 Операциялық бақылау 

Мөлшерл

еу 

Мөлшер

леу 

дәлдігі 

- тұтқыр 

 

 

±1 

пайыз 

 

Мөлшер

леу 

бөлімше

сі 

  Эталонд

ық 

таразы 

Зертхана 

инженері  

 

Инертті 

 

±2 

пайыз 

Араласты

ру 

Араласт

ырғышқ

а 

компоне

нттерді 

жүктеу 

реті; 

Араласт

ыру 

уақыты 

 

 

 

 

60-90 

с. 

 

Араласт

ыру 

бөлімі 

Ауысым

ына екі 

рет 

 Секундо

мер 

Зертхана 

инженері  

 

Массивті 

қалыптау 

Қалыпта

рды 

жылыту 

 

30-

40˚С 

 

Қалыпта

у цехы 

Тұрақты   Зертхана 

инженері  

 

Үй-

жайдағы 

темпера

тура; 

Құю 

биіктігі; 

Ұстау 

18-

20˚С 

 

 

 

2тәулік 

3 Дайын өнімнің сапасын бақылау 

Көлемдік 

салмағы 

кг/м3 550 Склад 

ГП 

Әрбір 

партия 

МЕМСТ 

12730.1 

 Зертхана 

инженері  

Ылғалдыл

ығы  

%    МЕМСТ 

12730.2 

  

Ауалық 

шөгуі 

мм/м 0,3-0,5   ДСТУ Б 

В.2.7-45 

  

Аязға 

төзімділік 

циклы ˃50   ДСТУ Б 

В.2.7-45 

  

Сығу 

кезіндегі 

беріктігі 

МПа 2,5-4,0   МЕМСТ 

10180; 
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2 Жылу – техникалық бөлім 

 

Бетон цемент тасынын қатаюына қарай беріктігін біртіндеп ала бастайды. 

Бетонның беріктігі үдей түсуінің ең тез журуі алғашкы қатаю кезеңінде 

байқалады, ал одан әрі ақырындап баяулай түседі. Қатаю жылдамдығы ортаның 

температурасына айтарлықтай дәрежеде тәуелді болады. Бетон беріктігінің 

артуы нөлге жақын температурада тоқтап қалады, ал ортаның температурасы 

артканда және барынша ылғалдылықта едәуір жеделдей түседі (шамамен 50 – 

60°С). Бетон беріктігінің арта түсуінің маңызды шарты ылғалдылық болып 

табылады. Ылғалды ортада бетон ауадағыға қарағанда айтарлықтай көп беріктік 

ала бастайды. Ылғал бетоннан буланып ұшып кеткен кезде оның қатаюы 

аякталады. Бетон беріктігінің арта т   үсу жылдамдығы цементтің турі мен 

минералогиялық құрамына байланысты болады, оның үстіне ол қоспаға арнаулы 

үстеме – жедел қатайтқыштар (мысалы, хлорлы калий) қосу есебінен 

айтарлықтай ұлғая алады. Жедел қатайтқыштардың әрекеті тек бетонның 

алғашқы қатаю кезеңінде ғана тиімді болмақ. Бетонның қатаюын тездетудің ең 

кең тараған тәсілі – жылы ылғалмен өңдеу. Ол бетон және көбік бетон бұйымдар 

өндірісіндегі ең ұзақ, жауапты әрі қуатсіңіргіш процесс болып табылады. Ол 

үшін мерзімді және үздіксіз жұмыс істейтін қондырғылар пайдаланылады – 

шұңқыр және туннельдік камералар, а   втоклавтар, электр тоғының 

индукциялық әрекет өрісіндегі жылытқыш камералар. Үдіксіз жұмыс істейтін 

қондырғыларға туннельді вибропрокат камералары жатады. Атмосфералық 

қысыммен және атмосфералықтан жоғары, бу және электр қуатымен жұмыс 

істейтін қондырғылар болады. 

 

 
1-гидравликалық тығын; 2-сулы тығыны; 3-құбыр; 4-ауалық бу араласпасының 

шығуына арналған канал; 5-сулы тығыннан суды төгу; 6-вентиляциялы канал; 7-камераның 

периметрі бойынша буды тарату каналы; 8-темірбетон плита; 9-буды камераға беру каналы. 

7 Cурет – Шұңқырлы камера 

 

Жылы ылғалмен өңдеу режимін белгілі бір уакыт ішіндегі температура,    

ылғал және кысыммен аныктайды. 

Ж   ылы ылғалмен өңдеудің барлық циклы үш кезеңді қамтиды: б   ұйымды 

барынша температураға дейін қыздыру, о   сы температурада ұстап тұру және 

оларды қоршаған орта температурасына дейін салқындату. Бұл жерде бұйымды 
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қыздыру мен салқындату қарқыны қатаң түрде реттеліп және бақыланып 

отырады.  

ЖЫӨ тәртібінің тағайындалуы. Жылумен өңдейтін қондырғылардың 

ұзақтылығы қыздыру уақыты (τ1), изотермиялық ұстамдылық (τ2) және суыту 

уақытымен (τ3) анықталады (8 сурет)  

Берілген ЖЫӨ тәртібі маркасы М500 бетон негізінде қабылданады, оның 

су цемент қатынасы С/Ц=0.4 және ыңғайлы температурада бұйымды 24 сағат 

көлемінде қоймада сақтағанда бетон беріктігі 66-76 пайызға дейін өседі. 19-шы 

суретте изотермиялык ұстамдылығымен бірге ЖЫӨ тәртібі көрсетілген. 

 

 
 

8 Сурет – Изотермиялық ұстамдылығымен бірге ЖЫӨ тәртібінің тізбегі 

 

ЖЫӨ кезінде изотермиялық ұстамдылық температурасы шұңқырлы 

буландыру камерасы үшін 50 – 60°С аралығында болады.  

 

 

2.1 Жарықтандыру энергиясына қажеттілікті есептеу 

 

                            Пжар = 
(15 ∙ Ѕжалпы ∙ Тжар + 2600 ∙ Ѕөн)

1000,
                                         (14) 

 

мұндағы Пжар - жарықтандыру энергиясына қажеттілік, кВт; 

15 - жарықтандыру нормасы, 1 м2 өндірістік және тұрмыстық 

алаңдарға Вт/сағ;  

Ѕжалпы - өндірістік және тұрмыстық алаңдардың жиынтық 

ауданы, м2;  

Ѕөн - өндірістік алаңдарды кезекші жарықтандыру ауданы, м
2 

Тжар – екі ауысымдық жұмыс режімінде жарықтандыру кезеңінің 

ұзақтығы - 2400 сағат.; 

2600 - өндірістік алаңның 1 м2 жылына Вт/сағ кезекші 

жарықтандыру нормасы. 

 

Пжар =
(15 ∙ 400 ∙ 2400 + 2600 ∙ 600)

1000
 = 15960 кВт .  
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3 Сәулеттік – құрылыстық бөлім 

 

3.1 Бастапқы мәліметтер  

 

«Өнімділігі 20 мың м3/жылына автоклавсыз көбікбетон блоктарын 

шығаратын зауыт» 

Автоклавсыз көбікбетон өндіретін зауыт Ақтөбе қаласында орналасқан. 

Өндіріс ғимараттары отқа төзімділігі бойынша екінші деңгейге жатады. 

Таңдалған аймақтың климаттық көрсеткіштері былай сипатталады: 

-орташа температура қаңтар айында -14,4 ºС; 

-шілде айындағы орташа температура +22,5 °С;  

-абсолютті минимальді температура-минус -48,5 ºС;  

-абсолютті максимальная температура 42,9°С; 

-цех ішіндегі негізгі температура 20°С;  

-жылытуға кететін температура болса 24°С. 

-желдің орташа жылдық жылдамдығы 2,4 м/с 

 

 
 

9 Сурет – Ақтөбе қаласының жел раушаны 

 

16 Кесте – Ақтөбе қаласының жел бағыты, пайыз 

 

С С-Ш Ш О-Ш О О-Б Б С-Б 

5,3 12,4 12,9 11,7 15,6 13,9 17,4 10,7 

 

 

3.2 Бас жоспардың жобалық шешімдері  

 

Бас жоспардың жобалық шешімдері Ақтөбе қаласының желінің 

бағыттарын қарастыра отырып қабылданған болатын. Санитарлы нормаларға 

және де гидрогеологиялық шешімдерді толықтай қанағаттандырады. 
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Автоклавсыз көбікбетон блогын өндіретін зауыттың бас жоспарында мыналар 

орналасқан: әкімшілік – тұрмыстық бөлім (ӘТБ), өндірістік цех, цемент және құм 

қоймалары, бақылау жұмыстары өтетін бөлім, көлік тұрағы. Әкімшілік – 

тұрмыстық бөлімнің алды тротуарлы тақталармен төселген. Бас жоспарымыздың 

реті цехтің технологиялық тізбегіне негізделе отырып ойластырылған. Бас 

жоспарда орналасқан бөлімдер: 

-Әкімшілік – тұрмыстық бөлім; 

-Өндірістік бөлім; 

-Дайын өнім қоймасы; 

-Бақылау өткізу орны; 

-Цемент қоймасы; 

-Құм қоймасы; 

-Көлік тұрағы. 

Сонымен қатар, тасымалдау жұмыстары зауыттың ішкі жолдары арқылы 

жүзеге асады. Ал жол ені 6 метрді құрайды. Зауыт алаңы көгалдандырылған, 

яғни, ағаштар егілген, және де газондар төселген.  

Әкімшілік–тұрмыстық бөлім желдің бағытымен бағыттас 

орналастырылған. Бұл ғимараттың алдында тротуарлы тақталар төселген және 

көлік тұрағы бар. Ғимаратымыз екі қабатты, биіктігі 6 метр және өлшемдері 

45х15 м. қабырғалары кірпішпен қапталған, ал іргетасы монолитті бетоннан 

құйылған. Ал шатырлары болса метал черепицадан жасалған. 

Өндірістік бөлім және дайын өнім қоймасы 

Бұл бөлімнің өлшемдері бізде 30х12 метрді құрайды. Бағаналардың 

аралығы 6 метр. Біздегі жабдықтар көп орын алмайтынды. Оның 

артықшылықтары өте көп. Яғни, ең біріншіден ұтымды әрі уақыт тиімділігі. 

Сонымен қатар силос және су цистернасы деген сияқты жабдықтар ғимараттың 

сыртында орналасқан. Сол себепті көп орын алмайды. 

Цемент қоймасы 

Цемент қоймасының ішінде 5 силос орналасқан, сыйымдылықтары 340 

тоннаны құрайды. Қойма өлшемі 6х9 метр болып табылады. Сонымен қатар 

тасымалдағыш, дозалағыш, фильтр секілді жабдықтармен жабдықталған. 

Құм қоймасы 

Құм қоймасының ішінде әрбіреуі 43 тонна болатын 5 қойма орналасқан. 

Өлшем жоспар бойынша 9х6 метр, биіктігі болса 5 метрді құрайды. Тоқ 

қабылдағыш қуаты 10 кВт/сағ.  

Бақылау өткізу орны 

Жоспарда зертхана жүргізу кешенінің ұзындығы мен ені 3 метр. 

Конструктивті шешімдер  

Зауыт құрама темірбетоннан жасалған, ол жеңіл және ауыр өндірісте де 

қолайлы құрылыс материалы. Сонымен қоса қабырғалары панельмен қапталған. 

Бағаналардың арасы болатпен байланыстырылған, ара-қашықтығы 6 метрден. 

Қабырға панельдері газдыбетоннан жасалған. Газдыбетонды панельдер өте 

тиімді, өйткені, жылуды жақсы сақтап тұрады және дыбысоқшаулағыш 

материал.  
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Зауытта өрт қауіпсіздігі қатаң сақталған. Яғни, өртті сөндіру 

қондырғыларымен толықтай жабдықталған. Және де отқа төзімді 

материалдардан тұрғызылған. 

Санитарлы талаптар 

Жалпы өндіріс зауыттарында ерекше санитарлы жағдайларға мұқтаж 

болмайтындықтан, көп қарастырылмайды. Дегенмен де, шаң көп болатын 

жерлерде, әсіресе, құм және цемент сияқты қоймаларда шаңнан тазарту 

мақсатында әртүрлі қондырғылар орналасқан. Сонымен қатар жұмысшылар да 

сақтық шараларын мұқият қадағалап, арнайы шаңнан қорғайтын маска деген 

секілді киімдермен толықтай қамтылатын болады. 
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4 Автоматтау және автоматтандыру 

 

4.1 Көбікбетон өндірісі үшін шикізатты автоматты мөлшерлеу жүйесі. 

 

Қазіргі таңда көптеген автоклавты емес көбікбетон дайындау цехтары 

шикізатты дайындау және оны қондырғыға төгу кезінде көп уақыт жоғалтады. 

Мысалы, V=1 куб.м. 1 илемге қолмен 6 қап цемент (300 кг) себу, 17 шелек құм 

(270 кг)себу, су мен көбіктің қажетті мөлшерін өлшеу қажет. Ең жақсы жағдайда 

10-15 минут жұмсайды. 20 куб. м. өнімділігі кезінде бір ауысымда 1,5-2 сағат 

уақыт шығыны шығады, 3-4 адам қолмен 6 тонна цемент пен 5 тонна құм себеді. 

Барлық адам факторын ұмытуға болмайды: цемент қаптарының санын 

есептеудегі қателер, құм шелегі, литр су дұрыс мөлшерленбеуіне әкеледі. 

Нәтижесінде төмен өнімділік, жоғары өзіндік құн,көбікбетонды қоспаның 

тұрақсыз сапасы шығады. Сондықтан,көбікбетон өндірісінің барлық процесін 

механикаландырған жөн болады. 

Бұл автоматтандырылған мөлшерлеу жүйесі шикізатты беруден бастап 

дайын қоспаны түсіруге дейінгі көбікбетон өндірісінің барлық кешенін 

басқаруға арналған. 

Автоматты мөлшерлеу жүйесін пайдаланудың артықшылықтары: 

-оператор көбікбетон өндірісінің әр түрлі рецептілерін түзете және қоя 

алады, шикізат беру дозасын таңдай алады, материалдардың рецептурасы мен 

шығынын қадағалай алады, процестің барлық параметрлерін баптай және 

қадағалай алады; 

-пультпен орнатылған бағдарлама нақты уақытта операторлық панельде 

көбікбетонды автоматты дайындаудың барлық процесін бейнелеуге мүмкіндік 

береді. 

Автоматтандырылған мөлшерлеу жүйесін пайдалану тиімділігі: 

- көбікбетон өндірісінің өзіндік құнын азайту; 

- көбікбетонды дайындау уақытын азайту; 

- қызметкерлер санының азаюы; 

- өнімділікті арттыру; 

- сапалы өнім шығару. 
 

 
 

10 Сурет – Автоматты басқару құрылғысы 
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Басқару пульті көбікбетон қоспасын дайындаудың барлық кешенін 

басқаруға мүмкіндік береді: таразы мөлшерлегішпен, шнекті конвейермен, 

таспалы транспортермен, су сорғымен және мөлшерлегішпен, көбікті беру 

сорғысымен, араластырғышпен, цемент силосына цементті еріту станциясының 

вибраторымен.Оператордың сенсорлық панелі пенобетон өндірісінің 

технологиялық процесін басқару және бақылау үшін қажетті компоненттердің 

дозаларын тапсыру үшін қызмет етеді. 

Автоматтандырылған өндіріс процесінің сипаттамасы: 

Оператор көбікбетон дайындау рецептін таңдайды және пенобетон 

автоматтандырылған өндіріс процесін іске қосады: 

-шнек қосылады және силостан салмақ мөлшерлегішке цемент беріледі. 

Цементтің қажетті салмағын жинағаннан кейін шнек өшіріледі. 

-таразы мөлшерлеуішіне құм беру ленталы транспортері қосылады. Құм 

салмағын жинағаннан кейін транспортер өшіріледі. 

-су сорғымен араластырғышқа беріледі. Су мөлшерін алғаннан кейін сорғы 

ажыратылады. 

-араластырғыш қосылады, бункердің ысырмасы автоматты түрде ашылады 

және цемент пен құм түсіріледі. 

-көбік генераторынан көбік араластырғышқа көбіктүзгіш мөлшерлегіш 

арқылы қосылады. 

-компоненттерді араластырғаннан кейін пенобетон қалыптарға түсіріледі. 
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5 Экономикалық бөлім  

 

5.1 Экономикалық тиімділік  

 

Жеңіл материалдардан өндірілген бұйымдарды және көбік түзушілерді 

қосып дайындауда өндірістің мәдениетін жетілдіреді. (Маркасы М400 бетон 

материалының бағасы қосымша бөлімінде қарастырылған) Жеңіл 

материалдарды дайындау бағасы көбік түзушіні қосқанда орташа алғанда 30 

пайызға көтеріледі, М300 маркалы бетонның 1 м³ - қа кететін материалдың 

экономикалық тиімді бағасы 557 теңге, М200 – 239 теңге, М100 – 400 теңге.  

 

17 Кесте – Бұйымның сатылу бағасы  

 

Көбікбетонды блок 1 м3 1 блок 

Өзіндік құны, теңге 9520 345 

Сатылу бағасы, теңге 16300 590 

Пайда, теңге 6780 245 

 

Электр қуатын пайдалану. Э   лектр энергиясының қолдану жиынтығы 

оның құрамдас бөліктерінің айналымын есепке ала отырып 8 сағаттык жұмыста 

38 кВт құрайды. 1 кВт электр энергиясының орташа бағасы 11 тенгені курайды. 

Сонымен, 8 сағаттық ауысымда 25 көбікбетонды блок өндіруге кететін электр 

энергиясына кететін шығын 38 кВт∙11=418 теңгені құрайды. Яғни, 1 дана блок 

шығаруға элетрэнергия шығыны 418/25=23 теңгені құрайды. 

 

 

5.2 Еңбекақы есептемесі 

 

Күніне 8 сағат жұмыс істейтін жұмысшының айына 22 жұмыс күніне 

енбекақысы 60000 теңгені құрайды. Айына 5 жұмысшының еңбекақысы 300000 

теңгені құрайды. Айына 5 жұмысшы 25∙22=550 дана көбікбетон блоктарын 

шығарады. 5 жұмысшының еңбек ақысы және электр энергия шығынын қоса 

есептегендегі өзіндік күні 377+6,5+10=394 теңгені құрайды. Енбекақының айлық 

және жылдық фонды 18 кестеде берілген. 

 

18 Кесте – Еңбекақының айлық және жылдықфонды 

 

Бөлімдер мен 

мамандық аталуы 

Жұмысшылар 

саны, адам 

Еңбек ақы, теңге Еңбекақыға 

кететін шығын, 

теңге. 

Директор 1 180000 180000 

Технолог  1 150000 150000 

Есепші  1 100000 100000 
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18 Кестенің жалғасы  

 

Бөлімдер мен 

мамандық аталуы 

Жұмысшылар 

саны, адам 

Еңбек ақы, теңге Еңбекақыға 

кететін шығын, 

теңге. 

Сату бойынша 

менеджер 

1 80000 80000 

Цех мастері 1 90000 90000 

Жұмысшы 31 80000 2 480 000 

Зауыт бойынша 

барлығы 

36 - 3 080 000 

Жылдық шығын - - 3 080 000 

 

Сәуір айынан қазан айына дейінгі уақыт жылдың жылы кезі болып 

саналады, осы кездеy нағыз кептіру жургізіледі. Қазаннан сәуірге дейінгі уақыт 

суық кез болып саналады. Осының нәтижесінде өндірісте қыс уақытында электр 

энергиясы шығыны әлдеқайда жоғарылайды. Өндірісті кеңейткенде және үстеме 

шығындарды азайтқан жағдайда зауыттың рентабельділігі анағұрлым артады. 

Өтеу мерзімін 19 кестеде есептедім. 

 

19 Кесте – Өтеу мерзімін есептеу  

 

Кәсіпорынды салуға 

кететін шығын, теңге 

Таза табыс, теңге Өндіре бастаған кезден 

бастап өндірістін өтеу 

мерзімі, жыл 

91 833 738 34 012 495 2,7 жыл 

 

 

5.3 Негізгі технико – экономикалық көрсеткіштер 

 

Негізгі технико-экономикалық көрсеткіштер 20 кестеде көрсетілген.  

 

20 Кесте – Негізгі технико-экономикалық көрсеткіштер 

 

Атауы  Өлшем бірлігі Саны  

Өндіру қуаты   

а) Табиғи мағынада м3 20 000 

б) Құнды мағынада млн.теңге 217 

Цехтардың өндірістік 

ауданы 

м2 1 080 

Құрылыстың сметалық 

құны 

мың теңге 24 603 

Жабдықтар құны мың теңге 17 895 
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20 Кестенің жалғасы  

 

Атауы  Өлшем бірлігі Саны  

1 м3 өндіріс көлемінен 

алынатын өнім шамасы 

мың теңге 1443 

Орташа айлық табыс мың теңге 4 296 600 

Барлық қызметкерлер 

саны 

адам 36 

Соның ішінде 

жұмысшылар саны 

адам 31 

Бір жумысшының 

жылдық өнімі 

мың 76 274 

Бір бұйымның өзіндік 

құны 

теңге  9520 

Пайда теңге 6780 

Рентабельділік деңгейі   

а) Өндіріс қоспаларына пайыз 33 

б) Өзіндік құны пайыз 67 

Өтеу мерзімі жыл  2,7 

Электрэнергия кВт/сағ 38 

Су  л  180 

 

Өнімділігі жылына 20 мың м3 көбікті бетон өндіретін зауыт үшін алынған 

технико-экономиялық көрсеткіштері қолайлы және зауыт кұрылысқа ұсынылып 

қалуы мүмкін. Зауыттын мерзімін өтеу уакыты 2,7 жыл. Бір жұмысшы жылына 

835 м3 өндіреді. Өзіндік құны мен тұтыну бағасы құрылыс базарындағы бағаға 

сәйкес, сондықтан дер кезінде өнімді өткізуге мүмкіндік береді. 
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6 Еңбек және қоршаған ортаны қорғау 

 

Көбікбетондар өндіру жөніндегі жаңа кәсіпорындарды жобалау, салу және 

пайдалану және жұмыс істеп тұрғандарын қайта жаңарту кезінде "құрылыс 

материалдары өнеркәсібі кәсіпорындары үшін қауіпсіздік техникасы және 

өнеркәсіптік санитария жөніндегі жалпы ережелерді" басшылыққа алу қажет. 

Еңбек жағдайларының қолайсыз жағдайлары негізінен үй – жайдағы шаң мен 

ылғалдың жоғары шоғырлануына; аппараттардың жылу оқшауламаларының 

жеткіліксіздігіне; механизмдердің айналмалы бөліктерінің сенімсіз қоршауына 

және т. б. байланысты болуы мүмкін. 

Жетектердің және басқа да механизмдердің барлық айналатын бөліктері 

сенімді қоршалуы, ток өткізгіш бөліктері оқшауланған, ал механизмдердің 

металл бөліктері оқшаулама бұзылған жағдайда жерге тұйықталуы тиіс. 

Дыбыстық және жарықтық сигнал беру кез келген жабдықтың іске қосылуы 

туралы, сондай-ақ ақаулықтар немесе авариялық жағдайлар туралы ескертуі тиіс. 

Жоғары қауіптілік агрегаттары жылу қондырғылары болып табылады. 

Қызмет көрсетуші персонал тек білім мен оларды пайдалану ережелерін 

тексергеннен кейін ғана жұмысқа жіберіледі. Кептіру қондырғылары, әдетте, 

сиретумен жұмыс істеуі тиіс. Кептіру цехтары сору-сору желдеткішімен 

жабдықталады. 

Жылудың барлық өндірістік көздері (агрегаттардың корпустары, құбырлар 

және т.б.) жұмыс үй-жайларындағы конвекциялық немесе сәулелі жылудың 

бөлінуін күрт шектейтін құрылғылармен және құрылғылармен қамтамасыз етілуі 

тиіс. Қызмет көрсетуші персонал тұрған жердегі жабдықтың қызған беттерінің 

температурасы 45°С аспауы тиіс. 

 

 

6.1 Қауіпті заттар 

 

Қалыпты атмосфералық ауа келесі құрамға ие (көлеммен) азот – 78,8; 

оттегі – 20,95; инертті газ – 0,93; көміртегі газы – 0,03; басқа газдары 0,01, бірақ 

өндіріс жағдайында ауа құрамы ерекшелінеді, қауіпті заттары – шаң, газ, бу. 

Ауа құрамындағы қауіпті заттар жұмыс аймағында  стандарт 

талаптарымен шектеледі, санитарлы нормалар кәсіпорын  өндірістерін 

жобалауда МЕСТ 12.1.05 ”Жұмыс аумағының ауасы. Жалпы санитарлы-

гигиеналық талаптары ” орнатады. Шектік қауіпті заттар концетрациясы жұмыс 

аймағының ауасы машинаға қойылатын талаптармен анықталды. Спецификалық 

техникалық факторлармен (өндіріс апасы), сондай – ақ қауіпсіздік талаптарын 

және үнемді еңбек жағдайын жасау. 

 

 

6.2 Өрт қауіпсіздік  шаралары 
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Бұл іс – шаралар  жарылғыш тудыратын өндіріске жатпайды. Бірақ өрттің 

болуы мүмкін, кейбір  жағдайға байланысты керамика  өндіріс мекемесі өртті 

категорияға  жатады. Өндіріс жанбайтын және суық күйдегі материалға 

байланысты. Өртке қауыпты аумақ пеш бөлімі болып табылады. Бірақ бұл жерде 

өрт пайда болғанда жасалатын  шаралар қарастырылған: күшпен желдету, 

пештің теплоизоляция қабырғасы, күйдіру уақыты. 

 

 

6.3 Электр кауіпсіздігі 
 

Электр тоғы организмнен өткен кезде термиялық, электролиттік және 

биологиялық әсер етеді.  

Жергілікті электр зақымы деп – тоқ жүретін бөлікке адамның жанасуы 

кезінде, электр тоғы мен электр доғасының әсер етуінен организмдегі терінің, 

сүйектің және тағы басқаларының бұзылуын айтады. 

Электр соққысы кезінде бұлшықет тырысып жеңіл жарақаттан өлімге 

соқтырғанға дейін әсер етеді. 

Электр тоғымен зақымданғанда көрсетілетін алғашқы жәрдем жасау екі 

бөліктен: зақымданған адамды тоқ көзінен тасалау және дәрігер көмегінен тыс 

медициналық көмек көрсету. Тоқтан адамды босатудың бірнеше әдісі бар: 

адамға әсер ететін айырғыш немесе рубильник арқылы өшіру. Кернеуі 1 кВт-ка 

дейінгі қондырғыларды адамдарды, егер киімі құрғақ болса, киімінен тарту 

арқылы босатады. Босатуға бір қолымен әрекет жасауы керек. Диэлектрикті 

қолғапты киіп, тақтаймен таяқ көмегімен босатуға болады. Егер электр желісі 

өшпесе бір ұшын жерге жалғанған сымды, электр желісінің сымдарына көлденең 

тастап, қысқа тұйықтау қажет. Ағаш сабы бар балтамен сымды қырқуға болады. 

Зақымданған адам есінен танып қалса, бірақ дем алысы мен тамыр 

соққысы ойдағыдай болса, белбеуі мен түймесін ағытып, таза ауамен қамтамасыз 

етіп, дәрігер келгенше тыныштықта болуы керек. 

Егер закымданушы дем алмаса және тамыр соғуы білінбесе жүрегіне 

массаж жасап, жасанды дем алдыру керек. 
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ҚОРЫТЫНДЫ 

 

Дипломдық жұмысымды қорытындыласам, жалпы ұялы  бұйымды 

толықтай ашып зерттеп, ұтымды нәтиже алдым деп ойлаймын. Қазіргі таңда 

көбікбетон блоктар өндірісі жақсы дамыған және қолдану аясы да үлкен болып 

табылады. Құрылыс саласындағы ең бір маңызды бұйымдардың бірі болып 

өзіндік орын алады.  

Мен жылына қуаттылығы 20 мың м3 болатын  автоклавсыз қатаятын 

көбікбетонды блоктарды құю тәсілмен өндіруді қарастырдым. Ол үшін басты 

шикізат ретінде байланыстырғыш – портладцемент, кремнеземді толтырғыш – 

құм, көбіктүзгіш пайдаландым. Техникалық есептеулер жүргізіп шикізаттардың  

құрамын есептедім. Одан соң өндірістің материалдық балансын есептеп, яғни 

кіріс пен шығын мөлшерін анықтадым. Өндіріске қажетті барлық жабдықтарды 

таңдап, санын анықтадым. Содан кейін дайын өнім сапасын анықтап, 

технологиялық процестерін бақыладым. Автоклавсыз қатаятын көбікблоктар 

өндіру барысында ондағы жұмысшылардың денсаулығына әсер ететін және 

қоршаған ортаға зиянын тигізетін зиянды факторларды анықтап, одан қорғану 

шараларымен таныстым. 

Материалдың қолданылу мақсаты – жылуоқшаулағыш, акустикалық, 

өртке қауіпсіз сондай – ақ экологиялық таза болып табылады. 

Ең маңыздысы өте экономды материал болып табылады. Мысалы 

көбікбетонды блоктарынан ғимараттар салу кезінде: іргетасқа жүктеме 

төмендейді, қалау қоспасының шығыны төмендейді, қабырғалардың ішкі беті 

сылақпен шектеліп, оларды сылақпен тегістеуден құтыла алады, қалаудың еңбек 

сыйымдылығы төмендейді, себебі 15-20 кірпіштің орнына 1 көбікбетон блогы 

салынады. Сонымен бірге кірпіштердің салмағы шамамен 80 кг, ал ұяшықты 

бетонның 1 блогының салмағы 18 кг.  

Қорыта айтқанда ұяшықты кеуекті құрылыс материалдары мен бұйымдары 

қай кезеңде болмасын өзінің құнын жоғалтқан емес, қазіргі заманда белсенді 

сұранысқа ия материалдар болып табылады. 
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«А» Қосымшасы 

 

Көбікбетонның артықшылықтары 

 

Сенімділік: Көбікбетон уақыт әсеріне ұшырамаған және мәңгілік материал 

болып табылады, шірімейді, тастың беріктігі бар. Қысудың жоғары беріктігі аз 

көлемді салмағы бар бұйымды салу кезінде пайдалануға мүмкіндік береді, бұл 

қабырғаның термиялық кедергісін арттырады. 

Жылулық: Жоғары термиялық кедергінің арқасында пенобетоннан 

жасалған ғимараттар жылуды шоғырландыруға қабілетті, бұл пайдалану кезінде 

жылытуға жұмсалатын шығындарды 20-30 пайызға төмендетуге мүмкіндік 

береді. 

Микроклимат: көбікбетон қыста жылудың айтарлықтай жоғалуын алдын 

алады, ылғалдан қорықпайды, жазда тым жоғары температураны болдырмауға 

және ылғалдың сіңуі және беру арқылы бөлмеде ауаның ылғалдылығын реттеуге 

мүмкіндік береді, осылайша қолайлы микроклимат құруға ықпал етеді (ағаш 

үйдің микроклиматы). 

Құрастыру жылдамдығы: Шағын тығыздық, демек, пенобетонның 

жеңілдігі, кірпішпен салыстырғанда блоктардың үлкен өлшемдері қалаудың 

жылдамдығын бірнеше есе арттыруға мүмкіндік береді. Өңдеу және өңдеу оңай-

электр сымдары, құбыр розеткалары астындағы арналар мен тесіктерді кесу. 

Қалаудың қарапайымдылығы сызықтық өлшемдердің жоғары дәлдігімен жетеді, 

рұқсат +/ - 1мм құрайды. 

Шу және дыбыс оқшаулау: Бөлінген автоматты емес монолит ылғалдан 

қорықпайды және ылғалды ортада бұзылмайды. Су сіңіру әдеттегі бетонның су 

сіңуі іс жүзінде тең және тығыздықтың ұлғаюымен азаяды. Материалдың сөзсіз 

артықшылықтарына сондай - ақ материалдың жақсы шу жұтатын және дыбыс 

оқшаулайтын қасиеттерін (қабырғаға 100 мм - 36 дБ, 150 мм-55 дБ), отқа 

төзімділігі және экологиялық қауіпсіздікті жатқызуға болады. Кеуекті құрылым 

63.8000 Гц дыбыс жиіліктерінің жолағында өзіндік "дыбыстық лабиринттің" 

әсерін береді. Бетонға, металға және ағашқа жақсы адгезия, технологиялық 

тігістерді жоғары герметизациялау, жеңіл дыбыс сіңіретін, екі түрлі 

материалдардан жасалған қабатты құрылымдарды жасауға мүмкіндік береді. 

Экологиялық тазалығы: Пайдалану кезінде пенобетон улы заттарды 

бөлмейді және экологиялық жағынан ағашқа ғана жол береді. Салыстыру үшін: 

ұяшықты бетонның экологиялық коэффициенті - 2; Ағаш - 1; кірпіш - 10; 

керамзитті блоктар - 20. Экологиялық қасиеттері бойынша пенобетон ағашқа 

жақын. Бұл материал түрлі толтырғыштарды (керамзит, құрылыс қалдықтары, 

қазандық қождары және т. б.) қолдануға жол береді. 

Әдемілік: Жақсы өңдеу арқасында, сіздің үйіңізге Сұлулық пен сәулеттік 

мәнерлілікті береді бұрыштардың, Арка, пирамиданың әр түрлі нысандарын 

жасауға болады. 

Үнемділік: Бұйым өлшемдерінің жоғары геометриялық дәлдігі блоктарды 

желімге салуға, қабырғадағы "суықтың көпіршіктерін"  
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«А» қосымшасының жалғасы 

 

болдырмауға және ішкі және сыртқы сылақтың қалыңдығын айтарлықтай 

азайтуға мүмкіндік береді. Көбікбетонның салмағы стандартты ауыр бетонмен 

салыстырғанда 10 пайыздан 87 пайызға дейін аз. Салмақ айтарлықтай төмендеуі 

іргетастарда айтарлықтай үнемдеуге әкеледі. Көбікбетон-үнемді: 1 м3 пенобетон 

дайындауға 300 - 400 кг цемент, сол құм, 0,5 - 1,5 кг көбік түзетін қоспа, су және 

ештеңе жоқ!Қатаю ауа ортасында 10-25°С температурада жүреді.Төмен жылу 

өткізгіштігі (0.08 - 0.58 Вт/м К) қабырға қоршауының қалыңдығын азайтуға 

мүмкіндік береді 

Өрт қауіпсіздігі: көбікбетоннан жасалған бұйымдар өрттің таралуынан 

сенімді қорғалады және тиісті сынақтармен расталған отқа төзімділіктің бірінші 

дәрежесіне сәйкес келеді.Осылайша, ол отқа төзімді конструкцияларда қолдану 

үшін жақсы. Қарқынды жылу, дәнекерлеу шамының түрі әсер еткен кезде, 

бетонның бетіне ол ыдырамайды және ауыр бетонмен орын алатындай 

жарылмайды. Осының нәтижесінде арматура ұзақ уақыт қызудан қорғалған. 

Тесттер қалыңдығы 150 мм пенобетон 4 сағат бойы өрттен қорғайды. 

Австралияда жүргізілген сынақтарда, қалыңдығы 150 мм көбікбетоннан 

жасалған панельдің сыртқы жағы 12000c дейін қыздыруға ұшырады 

Тасымалдау: Салмақ, көлем және қаптаманың қолайлы арақатынасы 

барлық құрылыс конструкцияларын тасымалдауға ыңғайлы етеді және 

автомобиль және темір жол көлігінің қуатын толық пайдалануға мүмкіндік 

береді. 

Қолдану кеңдігі: Шатырларды, едендерді жылу және дыбыс оқшаулау, 

құбырларды жылыту, ғимараттарда құрама блоктар мен қалқалар панельдерін, 

сондай-ақ қабаттық аражабындар мен Іргетастардың тығыздығы неғұрлым 

жоғары пенобетоннан дайындау. 

Өнеркәсіптік және азаматтық құрылыстағы көбікбетон: 

-сыртқы қабырғаларды тұрғызу; 

-ішкі қалқалар тұрғызу; 

-шатырларды, шатыр үй-жайларын жылыту; 

-қабатаралық жабындардың дыбыс оқшаулауы және жылу оқшаулауы; 

-бұйымдарды дайындау (қабырға блоктары, термовкладыштар, қала 

қауырсынының плиталары және т. б.);  

-құбырлардың жылу оқшаулағышы үшін қолданылады. 
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«Б» Қосымшасы 

 

Технологиялық жабдықтарға сипаттама 

 

 
 

Б.1 Сурет – ВБ-06719 Көбікбетон араластырғыш 

 

 
 

Б.2 Сурет – ВК2/26 Пеногенератор 

 

 
 

Б.3 Сурет – СБ4Ф Компрессор 

 

 



52 

 

«Б» қосымшасының жалғасы 

 

 
 

Б.4 Сурет – Су багі 

 

 
 

Б.5 Сурет – Таспалы конвейерӨнімділігі: 10 т/сағ дейін; 

 

 
 

Б.6 Сурет – Шнекті мөлшерлегіш 
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«Б» қосымшасының жалғасы 

 

 
 

Б.7 Сурет – Су және көбік үшін дозатор 

 

 
 

Б.8 Сурет – Көбіктендіргіш үшін дозатор 

 

 
 

Б.9 Сурет – Құм мен цемент үшін дозатор 
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«Б» қосымшасының жалғасы 

 

 
 

Б.10 Сурет – Дайын массаны құюға арналған қалып 

 

 
 

Б.11 Сурет – Бункер  
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СӘТБАЕВ УНИВЕРСИТЕТІ 

Ф КазНИТУ 706-16. Отзыв научного руководителя 

 

ЖЕТЕКШІНІҢ   ПІКІРІ 

 

дипломдық жобаға 
    (жұмыс түрінің атауы 

Балташева А.М.   
 (оқушының Т.А.Ж.) 

5В073000 – Құрылыс материалдарын, бұйымдарын және құрылымдарын өндіру 
(мамандыдықтық атауы және шифрі) 

 

«Ақтөбе қаласындағы өнімділігі 20 мың м3/жылына автоклавсыз көбікбетон блоктарын 

шығаратын зауыт» тақырыбына арналған дипломдық жұмысына 

 

Студент Балташева Аружанның дипломдық жұмысы «Ақтөбе қаласындағы 

өнімділігі 20 мың м3/жылына автоклавсыз көбікбетон блоктарын шығаратын зауыт» 

тақырып бойынша жасалған. Автоклавсыз көбікті бетон – экологиялық таза, жеңіл, 

ылғалға төзімді, аязға төзімді, конструкциялық, жылу оқшаулағыш, жасанды кеуекті 

құрылыс материалы болып табылады. 

Дипломдық жұмысты таңдау Ақтөбе қаласындағы өндірістік аймаққа көбікті 

блоктарын шығаратын зауытты салу қажеттілігі бойынша туындалынған. Өйткені 

Ақтөбе қаласы облыс орталығы және қалада жаңа көпқабатты тұрғын үй 

ғимараттары тұрғызылып жатыр. Көбікті бетонның тағы бір ерекшелігі өндіріс 

технологиясы өте қарапайым және көп қаражат салуды талап етпейді. Бірақ нарықта 

осындай майдагерлік өнімнің көптігінен көбікті бетон сапасын одан әрі жақсартуға 

тура келеді. 

Студент Балташева Аружан жасаған дипломдық жұмыс стандарттық 

талаптарға сай жоғарғы деңгейде жасалған. Түсіндірме жазбасында технологиялық 

және сәулеттік-құрылыс бөлімдері, өндірісті автоматтандыру, жылу техникалық 

есептеулер, еңбекті және қоршаған ортаны қорғау, сонымен қатар экономикалық 

бөлімдер келтірілген. Зауыт заманауй жабдықтар мен қондырғылармен жабдықталған.  

Балташева Аружанның дипломдық жұмысы теориялық дайындығының жоғарғы 

деңгейде екенін дәлелдейді, сонымен қатар жұмысты орындағанда оның өзіндік 

көзқарасының бар және тәжірибені пайдалана алатын мүмкіншілігін бар екекнін 

көрсетті.  

Дипломдық жұмыс Мемлекеттік мамандандырылған комиссияның алдында 

қорғауға рұқсат етіледі және де «өте жақсы» деген бағаға бағаланады, ал студент 

Балташева Аружан 5В073000 «Құрылыс материалдарын, бұйымдарын және 

құрамаларын өндіретін» мамандығы бойынша академиялық бакалавр дәрежесін алуға 

лайық деп есептеймін.  

 

 

 

 

Дипломдық жұмыстың 

жетекшісі, т.ғ.д., профессор                                                                   Ақмалайұлы К. 
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Технологиялық карта

Бұйымдарды өндірудің технологиялық
картасы

Көбікбетонды блок

МЕСТ 21520-89

Бұйымдардың техникалық сипаттамасы

Көбікбетон құрамын есептеу

Цехтің жұмыс тəртібі

        Портландцемент МЕМСТ 10178 «Портландцемент және
шлакопортландцемент» талаптарына сәйкестендірілген.

-портландцемент "Central Asia Cement" ЖШС Ақтау қ.маркасы -
500;

-беріктік шегі, МПа, 28-тәулік;
-иілу кезінде 6,0;
-сығу кезінде 48,6.
Құм-Ақтөбе облысының Әйтеке би ауданындағы "Сазды"

табиғи кварц-дала шпатты құмдары пайдаланылды. Ірілік модулі
2,39, үйінді тығыздығы 1510кг/м3, тығыздығы 2630 кг/м3, қуыстық
42,59 пайыз, ластануы 2,1 пайыз.

Шикізат материалдары

   Көбіктүзгіш жабық ыдыстарда концентрациялынған күйінде
сақталуы тиіс. Көбіктүзгіштерді сақтау кезінде цехтағы
температура 40°С-тан жоғары болмауы және 5°С-тан төмен
болмауы тиіс

Технологиялық тəсілді таңдау

 Автоклавты емес көбікбетоннан жасалған
блоктарды құю технологиясы бойынша дайындауды
таңдадым. Көбікблоктардың құю технологиясында
көбікбетон қоспасы берілген ұяшықтары бар
пенобетонның металл кассеталық формаларына
құйылады. Көбікбетонның пішіні табандықтан, 4
қайырмалы борттардан, құлыптардан және бөлгіш
қалқалардан тұрады. Көбікбетонды қалыптарға құю
дірілсіз жүргізіледі, кейін бетін металл сызғышпен
тегістейді.

Көбікбетонмен толтырылған пішіндер табиғи
жағдайда екі тәулікке дейін пенобетонның бастапқы
беріктігінің жиынтығы үшін ұсталады, ол блоктарды
шығарып, қалыптауды жүзеге асыруға мүмкіндік береді.

Көбікбетон пішінін қалыптау кезең-кезеңмен
жүргізіледі: құлыптарды қағу, борттарды лақтыру,
механикалық құралдардың көмегімен бөлгіш қалқаларды
алу, дайын блоктарды қолмен алу және ағаш тұғырыққа
салу.

Еңбек қорғау жəне қауіпсіздік

 Еңбекті қорғаудың барлық мүмкін түрлерін келесі 4
топқа сыныптастырады:

-еңбек өндірісін ұйымдастыру;
-кәсіпорын және цехтарды орналастыру;
-технологиялық үрдістер және жабдықтар;
- жеке қорғаныс.

        Еңбек жағдайларын жақсарту үшін аталған топтардағы
барлық іс шаралардың кешенді орындалуын қажет етеді.
Өндірісті және еңбекті ұйымдастыру, қызметкерлерді
іріктеу, еңбек және демалыс уақытын, жұмыс
дисциплинасын белгілеу, стандарттарды, гигиеналық
нормативтерді және қауіпсіздіктің техникалық
нормативтерін бекіту.

Ақтөбе қаласында өнімділігі 20 мың м3/жылына автоклавсыз көбікбетон
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Бұйымдарды өндірудің технологиялық тізбегі

1 2 3

4

5

6

7

8 9

10

11

12

13

14

15

16

17

 1

 2

 3

 4

Құмды бункерге тасымалдау

Мөлшерлегішті құм бункері

Таспалы конвейер

Таспалы конвейер

Құм алаңы

 5

 6

 7

Силос

Шнекті мөлшерлегіш

 8

 9

10

11

Су цистернасы

Су багы

Көбіктүзгіш

Коспрессор

Салмақ мөлшерлегіш

12

13

14

Пеногенератор

Көбікбетон араластырғыш

 Жабдықтар экпликациясы

15

16

Қалыптау

Жатқызу

17 Дайын өнім қоймасы

Бұйымдарды өндірудің технологиялық
тізбегі

Ақтөбе қаласында өнімділігі 20 мың м3/жылына автоклавсыз көбікбетон
блоктарын шығаратын зауыт

Бет 4 Беттер 6

Құрылыс және құрылыс материалдары
кафедрасы

    Өлш Бет Құжат № Қолы

Орындаған

Жетекші
Балташева А.М
Ақмалайұлы К

Күні

Н. бақыл.

Каф. меңг.

Бек А.А

Ақмалайұлы К
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Көбікбетон қоспасын автоматты мөлшерлеу

Қосу жəне тізбекті қорғау

Кернеу дабылы

Автоматиканы қосу релесі

Автоматиканы өшіру релесі

Аралық мөлшерлеу релесі

Өлшеуіштер

Салмақ реттегіш

Қуат беру блогы
Ц
ем
ен
т 
м
өл
ш
ер
ле
гі
ш

№
1

№
2

№
1

№
2

Қашықтан

Автоматты

Қашықтан

Қашықтан

Автоматты

Бө
лі
м
не
н 
ж
үк
те
у

Т
үс
ір
у

Бастапқы салмақтың релесі

Ортақ мөлшерлегішке тиеу релесі

Басқару қондырғыларының
қозғалтқыштарын

басқару

№1

№2

Бетон араластырғышты төңкеру
релесі

Бе
то
на
ра
ла
с-

ты
рғ
ы
ш
ты
 т
өң
ке
-

ру

Қашықтан

Автоматты

Қашықтан

Автоматты

Л1

А АС

КРД КПА АКП АКЩ1 АКЦ АКВ РА
ЛА

РДЦ
РДП

ДОА КСА

2РРЗ РДЦ
3РЦ

РДЩ1

РА РОН

РДЩ2

РДВ

РОН

НДЦ 1ДЦ 2ДЦ 3ДЦ 4ДЦ 5ДЦ

КРД
ДОА РА

ДОА

ПЗЦ

БП

1КЗЦ 3КВЦ

2КЗ

1МЦ

2КЗЦ

4МЦ

5МЦ

6МЦ

2МЦ

1КВЦ

2КВЦ

РДЦ

1КВЦП
2КВЦП

1КЭП4

2К ЭП4 РОП РНЦ РНДЦ РНЦ

РОД
1РРЗ

2РРЗ

КВГМ1 РОМ1 1ДКЭП
КР1
МОД

РПМ11КЭП12

1РРЗ РОН 1КЭП11
РОМ2

2КЭП12
2ДКЭП КР2

МОД РПМ

2КЭП11

2КЭП6 1КЭП9
РОМ1

РОМ2
КВОМ2

2КЭП9

КДМБ1 МОМ1

МОМ2

1КВБ1

1КВБ2РОМ1
РОМ2

КДМБ2

  Экпликациясы

Ақтөбе қаласында өнімділігі 20 мың м3/жылына автоклавсыз көбікбетон
блоктарын шығаратын зауыт

Бет 5 Беттер 6

Құрылыс және құрылыс материалдары
кафедрасы

    Өлш Бет Құжат № Қолы

Орындаған

Жетекші
Балташева А.М
Ақмалайұлы К

Күні

Н. бақыл.

Каф. меңг.

Бек А.А

Ақмалайұлы К

Автоматты мөлшерлеу
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Автоматтау және автоматтандыру



Негізгі технико-экономикалық көрсеткіштер

Технико-экономикалық көрсеткіштер

Ақтөбе қаласында өнімділігі 20 мың м3/жылына автоклавсыз көбікбетон
блоктарын шығаратын зауыт

Бет 6 Беттер 6

Құрылыс және құрылыс материалдары
кафедрасы

    Өлш Бет Құжат № Қолы

Орындаған

Жетекші
Балташева А.М
Ақмалайұлы К

Күні

Н. бақыл.

Каф. меңг.

Бек А.А

Ақмалайұлы К
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Экономикалық бөлім
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