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АҢДАТПА 

 

Дипломдық жобаның негізгі мақсаты – жоғары сапалы және арзан, 

заманауи талаптарға сай бұйымдарды өндіре отырып, өндірістің тиімділігі мен 

сапасын арттыру. Сонымен қатар табиғи ресурстарды үнемдеу мәселелері 

қарастырылды. Жобада келтірілген технология бойынша  керамикалық масса 

шликерлі әдіспен дайындалып, иілімді әдіспен қалыпталады. Осыған 

байланысты барлық технологиялар мен жылутехникалық аппаратуралар 

сортталады және есептеледі. Сәулет-құрылыс, автоматтандыру, экономика 

және еңбекті қорғау бөлімдері сәйкес көлемде жасалды. Өндірісті өндіру цехы 

толықтай автоматтандырылған. Қарастырылған цехтың негізгі қызметі: 

жоғары сапалы өнімдерді өндіру, бағасының қол жетімділігі, адам ағзасына 

және қоршаған ортаға зиянсыз жұмыс жасау. 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Основная цель дипломного проекта – производить выскокачественные и 

не дорогие изделия, соответствующие современным требованиям, и при этом 

увеличить качество и эффективность производства. Так же в этом проекте  

рассматривалась проблема экономия природных ресурсов. По технологии, 

приведенном в проекте, керамическая масса готовиться по шликерному 

способу и формуется пластичным способом. В зависимости от этого все 

технологии и теплотехнические аппаратуры сортируются и считаются. 

Разделы архитектурного строительства, автоматики, экономики и защиты 

труда исполнены в нужном объеме. Цех по производству изделий полностью 

автоматизирована. Основные общие должности рассматриваемого цеха 

следующие: производить высококачественные изделия, доступная цена, 

работать без вреда для здоровья служащих и окружающей среде.  

 

 

ABSTRACT 

 

The main objective of the diploma project - to produce a highly efficient and 

not expensive products that meet modern requirements, and thus increase the quality 

and production efficiency. Just in this project addressed the problem of saving 

natural resources. Technology, in the above project , ceramic material prepared by 

the method of slip and molded plastic way. Depending on all of this technology and 

thermal engineering equipment sorted and counted. Sections of architectural 

construction , automation , economics and labor protection are executed in the right 

quantities . Workshop on production of products is fully automated . The main 

common positions under review following workshop : produce high quality 

products, reasonable price, work without harm to the health of employees and the 

environment.  
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Құрылыс керамикасы – тұрғын және өнеркәсіптік ғимараттар мен 

құрылыстарды салу кезінде қолданылатын керамикалық бұйымдардың үлкен 

тобы. Құрылыс керамикасы бұйымдары өзінің ұзақ мерзімділігімен, жоғары 

көркемдік сипаттамаларымен, қышқылға төзімділігімен және толық 

уыттылығымен ерекшеленеді. Қазіргі уақытта металл сыйымдылығын, 

құрылыстың құны мен еңбек сыйымдылығын, ғимараттардың, 

құрылыстардың салмағын төмендетуді және олардың жылу қорғанысын 

арттыруды қамтамасыз ететін бұйымдар өндірісін басым дамыту қолға 

алынып отыр. Осыған орай жылу электр станцияларының күлдері мен 

қождарын, металлургиялық және фосфор қождарын, өнеркәсіптің тау-кен 

өндіру салаларының және көмір байыту фабрикаларының қалдықтарын 

пайдалана отырып, керамикалық құрылыс материалдарын өндіру дамып 

келеді.  

Бірнеше мыңжылдықта кірпіш – ең көп таралған құрылыс материалы. 

Кірпіш шикізат қоспасының құрамы, өндіріс технологиясы және тіпті 

өлшемдері бойынша әртүрлі болуы мүмкін. Кірпіштің түрлері мен қасиеттері 

қандай? Дәстүрлі түрде кірпіш деп саздан жасалған кесектер түсіндіріледі. 

Кесенелер, шіркеулер, ескі ғимарат қабырғалары мен мұнаралары және бүгінгі 

күнге дейін өзінің сұлулығымен және монументалдылығымен таңқалдыратын 

қыш кірпіштен жасалған. Қайталанбас сыртқы түрден, беріктігі мен отқа 

төзімділігі, жоғары дыбыс өткізбеушілігі, жылуды сақтауы және 

температураның тербелісін теңестіру қабілеті арқылы ерекшеленеді. 

Керамикалық кірпіш мақсаты бойынша құрылыс (қатардағы), қаптау (бет) 

және арнайы болып бөлінеді. Құрылыс кірпіші кейіннен қапталып, сыланып, 

сырланатын көтергіш қабырғалар мен қалқаларды салу үшін қызмет етеді.  

Кірпіштің көтеру қабілеті жеткілікті болуы маңызды. Қалау ерітіндісі-

мен жақсы ілінісу үшін кірпіштің бүйір қырлары рифленуі мүмкін. Қаптай-

тын кірпіш қасбеттер мен интерьерлерді әрлеуге арналған, онда жарықшақ-

тар, сынықтар, әк қосылыстары, дақтар, түс және басқа да ақаулар жол 

берілмейді. Бет кірпішті таңдай отырып, оның бетіне жақын немесе оған әктас 

қоспалардың болмауын ерекше мұқият қадағалау керек: ылғал түскен кезде 

олар ісініп, кірпішті бұзады. Бет кірпішінің түрлері - фактуралық және 

фасонды болады. Заманауи керамикалық кірпіш ақ түстен қара түске дейін, 

тіпті біртекті емес (мысалы, "құбылмалы" қара түстен ашық түске дейін, 

қоңыр түстен көк түске дейін, сары түстен көк түске дейін және т.б.) болуы 

мүмкін. Түс ең алдымен күйдіру технологиясына, сондай-ақ құрамына, 

сапасына және шикі балшық түсіне байланысты. Ғимараттардың сәулеттік 

келбетін жақсартуға мүмкіндік беретін бет кірпішін өндіруді неғұрлым 

кеңінен дамыту қажет. Өнімнің сапасын жақсарту өндіріс мәдениетін арттыру, 

барлық шектер бойынша технологиялық параметрлерді қатаң сақтау, өңдеуді 

жақсарту, әртүрлі қоспаларды, оның ішінде өнеркәсіптің басқа салалардың 

қалдықтарын қосу арқылы өндіріп шығару.  
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1 Технологиялық бөлім  

 

1.1 Құрылысқа арналған алаңды негіздеу 

 

 

Жоспарланып отырған беттік кірпіш шығаратын шағын цех – Алматы 

қаласында орналасқан. 

Алматы–Тянь-Шань жоталарының солтүстік бетіндегі Іле Алатауының 

солтүстік етегінде орналасқан республикамыздың оңтүстік- шығысындағы ірі 

қала. Қаланың координаты - 77° оңтүстік бойлық пен 43° солтүстік ендік. 

Алматы қаласының аумағы 451,5 шаршы шақырымды құрайды. Әкімшілік 

жағынан қала жеті ауданға бөлінген, олар: Алатау, Алмалы, Әуезов, 

Бостандық, Жетісу, Медеу және Түрксіб. Қаланың климаты ауыспалы, тіптен 

температурасы жыл мезгіліне қарамастан күн сайын өзгереді. 500 метрлік 

биіктіктен қала үстіне қараса, көшелері солтүстікке қарай Қаскелен 

Мойынқұмына бағыт алып тіреледі. Қаланың оңтүстігінде теңіз деңгейінен 

1500-1700 метр биіктікте, Медеу шатқалында, тасты аймақта мұздықтардың 

суық лебі сезіледі. . Тау өзендері мен көлдері қаланы сумен қамтамасыз етеді. 

 Алматы облысының халқының саны  - 1 млн 916,82 мың адамды 

құрады(2013 жылғы мәлімет бойынша).  Ауаның көпжылдық орташа 

температурасы 9-7ºС.  

Беттік кірпіш шығаратын шағын цех жылына – 15 млн. дана кірпішпен 

қамтамасыз етеді. Кірпіштің бұл түріне сұраныс көп болуда. 

Зауыт Алматы қаласының өндірістік аймағында салынады. Кіші 

салымдар мен эксплуатациялық шығындарды қамтамасыз етуге арналған 

жобаланып отырған зауыттың құрылыс алаңы келесі технико-экономикалық 

талаптарға жауап береді: 

- құрылыс алаңы шикізат орнына жақын орналасқан, ол шикізаттарды 

тиімді тасымалдауға мүмкіндік береді; 

- құрылыс алаңы энергия және сумен жабдықталған, сол жердегі өндіріс 

нысандарына жақын орналасқан.  

Зауыт өндірістің тұрақты жұмысын қамтамасыз ететін, әкімшілік-

тұрмыстық және өндірістік сипаттағы толық комплексті ғимараттар мен 

имараттардан тұрады.  

Зауыт дайын өнімді шығаруға арналған негізгі және қосымша жабдық-

тары бар автоматтандырылған және механикаландырылған өндіріс ретінде 

жобаланған. Зауыттың өндірістік ауданы көгалдандырылған, зауыттың жұ-

мысшылары мен көліктер еркін қозғалады, арнайы көлік тұрағы, спорт алаңы 

орналасқан.  

Зауыт Алматы қаласындағы өндірістік аймағында құрылып жатқан және 

құрылған инженерлік элктрмен, жылумен жабдықтау, су құбырлары мен 

канализацияларына қосып құрылады.  
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1.2 Зауыттың жұмыс тәртібі 

 

 

Зауыттың жұмыс ережесі жылдағы жұмыс күндер, жұмыс ауысым-дар, 

ауысымдағы жұмыс сағаттарымен сипатталады. Осы үш көрсеткішті көбейтіп 

цехтың жылдық жұмыс уақытының қорын анықтайды. 

Күрделі жұмысқа тоқтайтын үздіксіз жұмыс ережесіне сәйкес зауыттың 

жұмыс уақытының қоры келесі формуламен анықталады.  

 

Жқ = (365-30)∙3∙8 = 8040 сағ/ж, 

n = 20-30 күн, 

 

Шикізат өндіретін бөлімдер 3 ауысыммен жұмыс істеуі мүмкін 

 

Кn = 0,85 - 0,95 

Жқn = Жn∙Кn = 8040∙0,85 = 6834 сағ/мин 

 

1 Кесте – Зауыттың жұмыс тәртібі  

Бөліс аталуы 

 

Жылдағы 

жұмыс 

күндер 

саны 

 

Тәулікте 

ауысым 

саны 

Жұмыс 

ауысым 

ұзақтылығ

ы, сағ. 

Жылдық жұмыс 

уақыт қоры 

тәулік сағат  

Шикізатты 

қабылдау 
335 2 8 

335 5360 

Шикізатты  

дайындау 

335 2 8 335 5360 

Қалыптау 335 2 8 335 5360 

Күйдіру 335 3 8 335 8040 

Сапаны 

бақылау 

300 1 8 300 2400 

Дайын өнім 

қоймасы 

335 3 8 335 8040 

  

1.3 Өндіріс өнімінің номенклатурасы 

 

 

Сыртқы беттік кірпіштің пішіні, өлшемдері, орташа тығыздығы, 

маркасы және аязға төзімділігі кәдімгі керамикалық кірпіштің /МЕСТ530-

2007/ талаптарына сай болу керек. 

Сыртқы беттік кірпіштер кәдімгілерге қарағанда пішіні мен 

өлшемдерінің барынша дәлдігімен, сондай-ақ партияның түсі мен реңінің 

біртектігімен ерекшеленеді. Қазіргі кезде кірпіштерді қалаған түсте алуға 

және оның беттеріне әр түрлі өрнектер салуға мүмкіндіктер бар. Глазурь, 
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ангоб және тағыда басқа қосымшалар қосу арқылы түрлі-түсті кірпіштерді 

аламыз. Оларды қолдану барысында кірпіштің сыртқы бетіне жағып, жоғарғы 

температурада күйдіреміз. 

 

2 Кесте – Бұйымдардың техникалық сипаттамасы 

Бұйым түрі Ұзындығы  Ені  Қалыңдығы  Массасы, 

кг 

      Сыртқы беттік кірпіш  

                                                                                                                                                                                             

250 120 65 3,4 

 

250 120 88 3,1 

 

Маркасы.  

Кірпіштің беріктілік маркасын  кестеде келтірілген сығу және иілу 

кезіндегі беріктілігі бойынша анықталады. 

Аязға төзімділік маркасын қатайту мен еріту циклінің санына байла-

нысты анықталады, сығу кезіндегі беріктілігі 25 пайыздан аспауы керек.  

Бұйымның су сіңіргіштігі 6 пайыздан кем емес. 

Құрғақ күйіндегі қалыңдатылған кірпіштің массасы 4,3 кг-нан аспауы 

керек. Өндірістік дайындаушы және тұтынушының шарттары бойынша 

массасы 4,3 кг толық денелі қалыңдатылған кірпіштерді өндіруге рұқсат 

етілген.  

МЕСТ - 30244 бойынша бұйымдарды жанбайтын құрылыс материалдар 

тобына кіргізеді.  

Бұйымдардағы шартты тиімді табиғи радионуклидтердің активтілігі 370 

Бк/кг көп емес. 

Шикізат материалдарына қойылатын талаптар.  

Бұйымдарды дайындауға қолданылатын материалдар нормативтік және 

техникалық құжаттардағы талаптарға сәйкес және берілген техникалық 

сипаттағы материалдарды алуға мүмкіндік беруі тиіс.  

Кірпіш пен тастың массасы МЕСТ 22951-78 талаптарын 

қанағаттандыруы керек.  

Кірпіштер мен тастар мынандай маркаларға бөлінеді: 300,250, 200, 175, 

150, 125, 100, 75. 
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Кірпіштер мен тастар аязға төзімділігі бойынша мынандай маркаларға 

бөлінеді: 15, 25, 35, 50. 

 Жартылай құрғақ пресстелетін керамикалық кірпіш (МЕСТ 530-2007). 

Жартылай құрғақ пресстелетін керамикалық кірпіш келесі талаптарды 

қанағаттандыруы керек: 

- қуыс денелі кірпіштер тиімді және беріктілік маркасы 100-ден кем 

болмауы тиіс; 

- Толық денелі кірпіштің беріктілік маркасы 150-ден кем емес, ал аязға 

төзімділігі 25-тен кем болмауы керек. 

Сыртқы көрінісі бойынша кірпіштер белгілі талаптарды 

қанағаттандыруы қажет. Бұл әрбір партиядағы белгілі бір мөлшердегі 

кірпіштің (0,5 пайыз, 100 данадан аз емес.) анықталған мөлшерінен ауытқуы, 

қабырғалардың түзу еместігі, бұрыштары мен қабырғаларында сынықтардың 

болуы және бетіндегі жарықтар бойынша өлшеу және бақылау жолы арқылы 

орнатылады. Жоғарыда көрсетілген артықшылықтарды ескерген кездегі 

жалпы бұйым мөлшері 5 пайыздан аз болмауы қажет. Жартының мөлшері 5 

пайыздан жоғары болуы қажет.  

Жартылай күйген және көп күйдірілген кірпіштер ақау болып саналады, 

сондықтан оларды тұтынушыларға жіберілмейді. 

Қалыпты массасына дейін кептірілген кірпіштің су сіңіргіштігі толық 

денелі кірпіш үшін 8 пайыз, ал қуыс денелі кірпіш үшін 6 пайыз. Қабыл-данған 

өлшемдер мен кірпіштің сыртқы түрінің көрсеткіштері кестеде келтірілген 

мәндерден ауытқымауы тиіс. 

 

3 Кесте – Берілген өлшемдерден ауытқуы 

 

 4 Кесте – Бұйымдарды шығару бойынша зауыттың өндірістік 

бағдарламасы 

Бұйымның 

өлшемі, мм 

жылына тәулігіне  ауысымына сағатына 

250х120х65 8 000 000 23880,5 11940,25 1492,5 

250х120х88 7 000 000 20895,5 10447,7 1305,9 

 

1.4 Шикізат және негізгі материалдарға сипаттама 

 

 

Жартылай құрғақ және иілімді әдіспен қалыпталған бұйымдар үшін 

Шекті ауытқу: өлшемдерден, мм: 

Ұзындығы бойынша  + 5 

Ені бойынша   + 4 

Қалыңдығы бойынша  + 3 
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Бұйымды дайындауға арналған материалдар осы материалдарға 

негізделген техникалық құжаттар мен нормаларға, сонымен қатар 

технологиялық құжаттарға сай болып, берілген техникалық сипаттамаларға 

сәйкес бұйым алуға мүмкіндік беруі қажет.  

Саздың минералогиялық құрамы кейбір өзіне тән сазды минерал-дардың 

болуымен сипатталады. Оларға каолинит,  галлуазит, монотермит, 

 гидрослюда, монтмориллонит, бейделит жатады. Сазда бұлардан бөлек басқа 

да   аралас түріндегі жоғары дисперсті минералдар болады.  

Саздар  сазды минералдардың,  кварц, слюда түйірлері,  ыдырамаған 

дала шпатының түйірлері, қанық боялған минералдардың және т.б. 

механикалық араласынан тұрады. Сумен тасымалдау процессінде саз бір 

жағынан,  іріктеледі, одан алғашқы түзілімдегі ірі бөгде түйірлер бөлініп 

шығады, бірақ екінші жағынан жолай оған сол кварц пен дала шпаты, слюда, 

кальций және магний карбонаты, кейде мөлшері 2-3 пайызға жететін рутил, 

темір тотығы, цирконий түйірлерінің азғана мөлшері, турмалин, авгит,  гранат, 

роговая обманка, хлориттер, дистен, тальк қосылады.  Негізінен бұл араластар 

саздың сапасын айтарлықтай төмендетпейді. Сонымен қатар, сазға өзгеруді, 

бұйымның бетінде қара дақтар мен басқа да ақауларды болдыратын зиянды 

қоспалар: күкіртті колчедан (пирит), гипс, еритін тұздар (сульфаттар, 

хлориттер, ванадаттар) қосылып кетуі мүмкін. Егер  сазда кальций карбонаты 

конкреция түрінде кездесетін болса (түйір өлшемі 1мм үлкен), онда оны да 

зиянды қоспалар қатарына жатқызуға болады. 

Жоғарыда айтылғандардан бөлек, саз құрамында органикалық 

материалдардың араласпалары болады.  

Саздар – сумен араласқанда иілімді қамыр түзетін, кептірген кезде өзіне 

берілетін формасын сақтап қалатын, күйдіргеннен кейін берік тасқа айналатын 

топырақты және сынықты тау жыныстары. 

Саз – кең таралған тау жынысы. Саз өте күрделі, құрамындағы мине-

ралдары да, физикалық және техникалық қасиетері де тұрақсыз болып келетін 

тау жынысы. Саз-ылғал кезінде иілімді, құрғақ кезінде шаң тәріздес, ұсақ 

түйіршікті тау жынысы. Саздар-каолиниттің, монтмориллонит және бірнеше 

қабатты алюминий силикатының минералдық тобынан тұрады, сонымен қатар 

оның құрамында құмды және карбонатты бөлшектер болуы мүмкін. Әдетте 

саздағы жыныс түзуші минералдар каолинит, кремний тотығы, алюминий 

тотығы және су болып табылады.  

  

5 Кесте – Беттік кірпіштің керамикалық масса құрамы  

Компоненттер Пайыздық мөлшері,% 

Саздақ 90 

Күл 10 

 

Бұл дипломдық жобада Алматы облысынының Карасай ауданынан 4 км 

қашықтықта оңтүстік батыстағы «АЛМАТИНСКОЕ» кен орнында орналасқан 

саздақты қолданылды.  
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Саздың физикалық – механикалық қасиеттері: қалыптау тығыздығы – 

25–26,5 пайыз, суды жұту – 10–13,3 пайыз, құрғатуға сезімталдығының 

коэффициенті –1,7; отқа төзімдігі – 950–1000 0С, иілімділік саны – 4,7-8,9, 

ауалық отыруы  2,22 – 2,92 пайыз, оттық отыруы 0,03-0,98 пайыз. Сығу 

кезіндегі беріктік шегі 17,2–54кг/см2, аязға төзімділік коэффициенті 15; 

беріктік шегі – 115,1–145,5 кг/см2, көлемдік масса 1,7 г/см3. 

 

6 Кесте – Саздақтың химиялық құрамы, мас.% 
Оксидтер мөлшері,% 

Алматы кен 

орнындағы 

саздақ 

SiO2 СаO MgO Al2O3  TiO2 Fe2O3 К2О Na2O SO3 H2O к.к.

ж 

52,4

9 

10,5

1 

2,18 12,02 0,61 4,81 2,32 1,88 0,74 1,22 10,

02 

 

Саздақтың жалпы химиялық құрамы 100 пайызды құрайды. 

 

Күл – монос бөлшектерінің өте аз мөлшері бар жұқа дисперсті материал 

болып табылады, бұл қосымша қоспа ретінде бірқатар өндірістерде 

қолданады. Күлдің өзіне тән ерекшелігі – онда 5-6 пайыз жанбаған отынның 

болуы.  

 

7 Кесте – ТЭЦ күлдің химиялық құрамы, мас. % 
Материал 

атауы 

 

SiO2 CaO MgO 
Al2O3+ 

+TiO2 

Fe2O3+ 

+FeO 
SO3 

R2O(К2О+

+Na2O) 
К.к.ж. 

Алматы 

ГРЭС 

күлі 

56,86 1,68 0,73 

 

24,91 

 

 

3,22 

 

0,13 1,50 4,86 

 

1.5 Шихтаның химиялық құрамын есептеу 

 

 

Шихта құрамы, мас.% 

                          Саздақ - 90      

                          ТЭЦ күлі - 10    

Шикізат ылғалдылығы(W): 

                          Саздақ -10% 

                          ТЭЦ күлі - 8%    

Шикізат тығыздығы: 

                          Саздақ - 1,7 т/м3 

                          ТЭЦ күлі - 0,63т/м3 

1. Көлемдік пайызды массалық пайызға ауыстырамыз. Ол үшін 1м3 

шихта-ның салмағын есептейміз. 

1м3-та 1,7 т/м3 тығыздығы бар 90 пайыз саздақта болады:  

1,7 т/м3 ∙ 0,90=1,496т; 

1м3-та 0,63т/м3 тығыздығы бар 10 пайыз ТЭЦ күлінде болады: 
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0,63т/м3∙0,10=0,063т; 

Жалпы: 0,063 + 1,496=1,5716т салмақ болады. 

1м3 шихтаның салмағы 1,5716т. 

Сондықтан:  

Саздақта болады: 1,496∙100:1,5716=95,189%  

ТЭЦ күлінде болады: 0,0756∙100:1,5716=4,810% 

 

Құрғақ мөлшерін алу 

 

100 – 10% 

95,189 – х%             х = 9,5189%                 95,189 – 9,5189=85,6701% 

 

100 – 8% 

4,81 –  х %                х = 0,3848%                   4,81 – 0,3848=4,4252% 

 

4,4252+85,6701=90,0953  

 

Барлық абслютті құрғақ массада 100кг шихта 90,0953кг 

 

90,0953 – 85,6701%  баяу балқитын саз     

100 – х %                                                     х=95,088% 

                                                                                                  100% 

90,0953 – 4,4252%  домна қожы                                         

100 – х %                                                     х=4,911%                       

 

   

Саздақ  –   
95,088

100
 =0,95088                           ТЭЦ күлі  –  

4,911

100
 =0,4911 

 

8 Кесте – Саздақтың химиялық құрамын есептеу 
Шикіза

т түрі 
Si𝑂2 𝐴𝑙2𝑂3 𝐹𝑒2𝑂3 CaO MgO 𝑁𝑎2𝑂 K2O H2O SO3 к.к.

ж 

TiO

2 

Σ 

Саздақ 52,49 12,02 4,81 10,51 2,18 1,88 2,32 1,2

2 

0,7

4 

10,0

2 

0,6

1 

1

0

0 

 

Саздақ 

SiO2 -  52,49·0,95088 =49,911   

Al2O3 – 12,02·0,95088 =11,429  

CaO – 10,51·0,95088 = 9,993  

MgO – 2,18·0,95088 =2,072  

Na2O – 1,88·0,95088 =1,787  

Fe2O3- 4,81·0,95088 = 4,573  

SO3 - 0,74· 0,95088 = 0,703  

K2O- 2,32· 0,95088 = 2,206  
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TiO2 - 0,61· 0,95088 =0,58 

H2O – 1,22 · 0,95088 =1,16 

ккж- 10,02· 0,95088 = 9,527 

 

9 Кесте – ТЭЦ күлдің химиялық құрамы, мас. % 
Материа

л атауы 

 

SiO2 CaO MgO 
Al2O3+ 

TiO2 

Fe2O3+ 

FeO 
SO3 

R2O(К2О+

Na2O) 
К.к.ж. Σ 

Алматы 

ГРЭС 

күлі 

56,86 1,68 0,73 

 

24,91 

 

 

3,22 

 

0,13 1,50 4,86 93,88 

                                                                                                                     

56,86 – 93,88         х=60,56 %                         1,68 – 93,88       х=1,789% 

      х – 100                                                             х – 100  

 

0,73 – 93,88           х=0,777 %                         24,9 – 93,88       х=26,52% 

      х – 100                                                             х – 100  

 

3,22 – 93,88           х=3,429 %                         0,13 – 93,88       х=0,14% 

      х – 100                                                             х – 100  

 

1,5 – 93,88             х=1,6 %                         4,86 – 93,88           х=5,17% 

      х – 100                                                             х – 100  

 

60,56 + 0,777 + 3,429 + 1,6 + 1,789 + 26,52 + 0,14 + 5,17 = 100% 

 

SiO2 ─ 60,56∙0,04911=2,974% 

CaO ─ 1,789∙0,04911=0,087% 

MgO─ 0,777∙0,04911=0,038% 

Fe2O3+FeO─ 3,429∙0,04911=0,168% 

Al2O3 + TiO2─26,52∙0,04911=1,302% 

SO3─0,138∙0,04911=0,006% 

R2O(К2О+Na2O)─1,597∙0,04911=0,078% 

К.к.ж─5,17∙0,04911=0,253% 

 

10 Кесте – Шихтаның химиялық құрамы, % 
Шикізат түрі 

 

Саздақ ТЭС күлі Σ 

SiO2 49,911 2,974 52,885 

CaO 9,993 0,087 10,08 

MgO 2,072 0,038 2,11 

Al2O3+TiO2 - 1,302 1,302 

Fe2O3+FeO - 0,168 0,168 

SO3 0,703 0,006 0,709 

K2O 2,206 - 2,206 

Fe2O3 4,573 - 4,573 



16 

 

R2O(К2О+Na2O) - 0,078 0,078 

Na2O 1,787 - 1,787 
 

10 Кестенің жалғасы  
TiO2 0,58 - 0,58 

Al2O3 11,429 - 11,429 

К.к.ж. 9,527 0,253 9,78 

H2O 1,16  1,16 

100 

1.6 Бұйымды өндіру тәсілін таңдау және технологиялық тізбегін 

негіздеу 

 

 

Қатаң экструзия жоғары иілімді аллювиялды кембр топырағымен 

жұмыс істеуге және аргилиттерді, құмдалған және төмен иілімді топырақты, 

құрамында тасы бар топырақтарды да қолдануға мүмкіндік береді. Шикізат 

дайындау жұмысы иілімді технологияға қарағанда төмен деңгейде жасалуы 

мүмкін, тіпті ең қарапайым деңгейде. Иілімді экструзия мүмкіндіктерін қатаң 

экструзияда да қолдануға болады, бірақ керісінше емес. Бұл иілімділікті 

арттырады және өндірушіге нарық қажеттіліктерін қанағаттандырады. Қатаң 

экструзия әдісі шикізатты: 13-15 пайыз ылғалдылықта экструзиялауға 

мүмкіндік береді, сондықтан кептіру кезінде аз ылғалдылықты жою керек; 

тікелей күйдіру вагонеткаларына кірпіш-шикізатын бірден отырғызу 

мүмкіндігі; вакуумдалған массаның жоғары тығыздығы дайын өнімнің аязға 

төзімділігін қамтамасыз етеді; қысу кезінде жоғары беріктігі және бұрыштар 

мен кірпіштің жиектерінің беріктігі, кірпіш бетінің зақымдануын едәуір 

төмендетеді. Бұдан басқа, сол құрам массасынан пластикалық тәсілмен 

қалыпталатын бұйымдармен салыстырғанда ылғалдылығы төмен массадан 

кірпішті қалыптау кезінде тұз пайда болуы төмендейді. Бұл кірпіш сапасына 

оң әсерін тигізеді және пештер мен кептіргіштерде құлап кетуден қорғайды. 

Экструзиядан кейін брустың жоғары беріктілігі кірпіш бетіне әртүрлі 

бояғыштар мен суреттер орнатуға мүмкіндік береді. Қатаң экструзия әдісімен 

алынған өнім жоғары сапалы және жоғары беріктілікті геометриялық 

сипаттамаға ие. Жоғары тығыздықты, массасының кіші болуы өнімнің аязға 

төзімділігін арттырады. Қатаң экструзия тәсілімен алынған кірпіштің аязға 

төзімділігі 50 циклден жоғары. 

Кәдімгі керамикалық кірпішті қатаң экструзия әдісімен алу үшін 

керамикалық масса құрамына шикізат компаненттері келесі мөлшерді 

таңдалады, мас.пайыз: Саздақ - 90, ТЭЦ күлі-10.  

Ең алдымен саздақты көпшөмішті экскаватор және автотранспорт 

арқылы алып, сақтағыш заводына жеткізеді. Саз сақтағыштан сазды алып, 

СМ-1031А саз қопсытқыш бункеріне салып, қопсытқыштан кейін СМК-214 

жәшікті қоректендіргіш арқылы мөлшерлеуге алып барады. ТЭЦ күлін СМ-

273М електен өткізеді.Егер фракциясы 5мм-ден көп болса, ДРО-592 
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майдалағышты майдалауға жібереді,ал 5мм – ден төмен болса, жинақтағыш 

бункерге апарылады да,ленталы қоректендіргіш арқылы мөлшерленеді. Одан 

кейін ол қор жинайтын бункерге жеткізеді. Одан кейін екі араласпаны С-864 

дозатор арқылы мөлшерлейді. 

Ұнтақталған шихта құрамы СМК-373 саз араластырғышта 

араластырылып, ылғалдандырылады. Араластырғышта бірқалыпты масса  

мұқият араластырылып 15 пайызға дейін ылғалдандырады. Осының нәтиже-

сінде біз саз құрамындағы қалдықтарды алып тастаймыз. Алынған масса БМП 

55 сулы ұнтағышқы жіберіледі. Оны 2-3 мм-ге дейін ИАПД-И14 ұнтақтайтын 

білік арқылы ұнтақтайды. Алынған масса 7-10 күн аралығында шихта 

сақтайтын жерге апарылады. Бұл жерде әртүрлі физика-химиялық процесстер 

жүреді. Ол оның қалыпты массасының қасиетін өзгертеді. Масса 

ылғалдылығы бойынша орташаланады, сонымен қатар оның тиксотропты 

беріктілігі қатар жүреді. Мұндай массаны бірден қалыптауға болмайды. Сол 

себепті шихтаны көпшөмішті экскаватор арқылы ленталы конвейер арқылы 

СМК-214 жәшікті қоректендіргішпен мөлшерлейді. Содан ИАПД-И20 

жіңішке ұнтақтағышқа алып барады. Ленталы конвейер арқылы шихтаны 

қайтадан СМ-126 екі білікті қалақты араластырғышта араластырып, 

ылғалдандырылады.Дайын шихтаны ленталы конвейер арқылы қалыптау 

брусына апарады.Қалыптау үшін шнекті вакуум пресс УСМ-50 және СМК-

443А вакуумдік пресстер қолданылады. Вакуумдалғанан кейін  керамикалық 

массаның ылғалдылығы 2-3 пайызға төмендейді. 

Пресстен үздіксіз шығып тұрған шикізат брусын РИЕШ 056 автомат 

кескіш қондырғысы арқылы белгілі ұзындықта (2,5 м) кеседі. Кесілген брус 

кесегін үдеткіш транспортердан ажыратып, кесілген қондырғыға түсіріп, 

арнайы конструкциялы транспортер күйін қабылдайды. Кесілген қондырғыға 

брус түсіп болғаннан кейін, транспортер жұмысын тоқтатады. Онда қалған 

брусты кесетін қондырғыны көтеріп түсіру арқылы брус бөлек кірпіштерге 

кесіледі. Ол қондырғыға брусты беру ағымына көлденең кесетін элементтер 

(ішектер) орналасқан. Бұл операция біткеннен кейін кірпішті шикізат келесі 

транспортерға түседі. Өзінің қалыпты жүру жылдамдығына байланысты 

жайылмалы транспортерда кірпіштер белгілі арақашықтықта жүріп отырады. 

Жайылмалы транспортерға бүкіл кірпіш түсіп болғаннан кейін, ол жұмысын 

тоқтатады. Соның ішіндегі кірпіштер итергіш арқылы көлденең ағында дәл 

сондай жылдамдықпен вагонеткаларға апарылады. Кесілген брустың 

қалдықтары жайылмалы транспортерда қалады. Жайылмалы қондырғыда 

кесетін қондырғы арқылы кірпіштерді кесіп, шикізат қалдықтарын шығындар 

транспортеріне салып, қайтадан пресске оралады. Сонымен кірпіштер МА-

48А автомат салғыш арқылы топ тобымен, көлденең қатарда вагонеткаларға 

отырғызылады. 

Тиелген вагонеткаларды алдын-ала жылытып, шынжырлық итергішпен 

жинақтағыш (буферлік) туннельге жүктейді. Одан кейін оларды кептіргішке 

түсетін жүктеуші-жүк түсіруші механизмге жүктейді. Тоққа қарсы қағида 

бойынша жұмыс істейтін интенсивті кептіру туннелінде t = 200 оС-та, 
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кептірілу уақыты 22 сағат,кірпіштерді тұрғызылған күйінде әртүрлі 

температуралық тәртіппен және қарқынды жеделдетумен бір қатармен 

жүргізеді. Өңделген жылу тасымалдағыш тазартылғаннан кейін атмосфераға 

түседі. Шикізатты кептіру процессі жақсы жүруі үшін, яғни бұйымның 

максималды түрде тегіс кеуіп, аз уақытта, минималды отын шығарып, 

қарқынды ылғал беруі үшін шарт жасау керек. 

Кептіргеннен кейін кірпіштерді кептіру вагонеткаларынан автомат  

отырғызғыш арқылы күйдіру аймағына түсіреді. Қарқынды күйдіру пешінде 

кірпіштерді отпен күйдіреді. Күйдіруді 950°C температурада 3-4 сағ 

аралығында туннельді пеште жүргізеді. Жылу тасымалдағыштың орнына 

күйген газдар өнімі қолданылады. Күйдіру кезінде ылғалды алып тастағанның 

нәтижесінде жақындасуын, фазалық және химиялық айналуын, бөлшекті 

сұйық фазаның құрылым құрастырушы процесстері арқылы өтеді. Пештен 

шыққан ыстық ауа кебу үшін кептіргішке көшеді, ал алынған түтіндік газдар 

тазартылғаннан кейін атмосфераға лақтырылады. 

Күйдірілгеннен кейін вагонеткалар бастапқы жүктеуші құрылғыға 

түседі. Ол вагонеткаларды буферлі туннельге орналастырады. Кейін 

кептіргіштер вагонеткалардан түсіріліп, поддондарға бекітіліп, көліктік 

пакеттерде буынып-түйінеді. Одан кейін көлікке тиеу үшін көпір кранымен 

жабдықталған дайын өнімдер қоймасына жеткізіледі. 

Сапасын техникада бақылау жұмысшылары және цех 

лабораториясының қызметкерлері бақылайды.  
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1.7 Бұйымды өндірудің негізгі технологиялық тізбегі 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

Саздақ 

 

 

ТЭС күлі 

Су  

Саз қопсытқыш 
Електеу  

Жәшік қорландырғыш 

Сақтағыш бункер 

Сақтағыш бункер 

Дозатор 

Дозатор 

Тәрелкелі қоректендіргіш 

Сулы ұнтақтайтын жүгіргіш (15%) 

Ұнтақтайтын біліктер (2-3мм) 

Шихта сақтағыш (4-10 тәулік) 

Жәшікті қорландырғыш 

Жұқа ұнтақтайтын біліктер (1мм) 

Екі білікті қалақты араластырғыш 

Қатан қалыптайтын вакум-пресс 

 Автомат кескіш 

Автомат салғыш 

Тунельді кептіргіш 

Тунельді пеш 

Сапаны бақылау 

Пакеттеу  

Дайын өнім қоймасы 



20 

 

1.8 Өндірістің технологиялық тізбегін сипаттау 

 

 

Саз карьерден шикізатты қабылдау бөліміне арнаулы көліктер арқылы 

жеткізеді. Саз қоймадан жәшікті қоректендіргішке түседі, ол дозалауға және 

шихта компоненттерін сазды өңдейтін жабдықтарға жеткізеді.  

Конструктивті қоректендіргіш жылжымалы түбі бар бункерден тұрады, 

ол конвейер түрінде резеңкелі таспадан тұрады. Шнекті коректендіргіш –

дозатор құрғақ өнімдерді өлшегіш дозаторларына, араластырғыштарға және 

басқа да қондырғыларға жеткізеді. Кейін саз және саздақ таспалы 

транспорттармен саз араластырғышқа жеткізіледі, ол саз және ерітінділерді 

араластыруға арналған, ары қарай өлшемдері  30-180 мм дөрекі керамикалық 

масссаны ұнтақтауға арналған тас майдалағыш біліктерде ұнтақталады. 

Біліктерді саз қалдықтарынан тазарту үшін бекіткіштер орнатылған. Саз 

біліктердің жоғарғы жағынан беріледі.  

Кейін саз және саздақ маркасы КРОК-30 екі білікті араластырғышқа 

жеткізіледі.  

Екі білікті қалақты араластырғыш КРОК-30 алдын ала ұнтақталған және 

тасты қоспалардан тазартылған керамикалық араласпаны араластыру мен 

ылғалдандыруға арналған. Массаның жүктегіш люктеріне  алмасу 

жылдамдығы мен араласпаның өнімділігі қалақтардың бұрылу бұрышына 

тәуелді болады.  Бұрылу бұрышы артқан сайын араластырғыштың өнімділігі 

артады. Сонымен қатар масссаны араластыру сапасы қалақтардың бұрылу 

бұрышына байланысты болады.  Қалақтардың бұрылу бұрыштары азайған 

сайын массаны араластыру сапасы артады.  

Араластырғыштан кейін саздақ мен саз сулы ұнтақтайтын жүгіргіштерге 

беріледі. Сулы ұнтақтайтын жүгіргіштер ұнтақтауға, араластыруға шикізат 

араласпаларының компоненттерін ылғалдандыруға арналған. Олар массаны 

қалыптауға дайындау кезінде араласпаның түйіршіктерін біркелкі күйге 

келтіреді. Жүгіргіштерден араласпа шихта қорына түседі, одан әрі жіңішке 

ұнтақтайтын біліктерге жіберіледі.  

Біліктер және шлифті қондырғылар жалпы рамкаларда орнатылған. 

Жіңішке ұнтақтайтын біліктерден араласпа фильтрлі торлары бар 

араластырғышқа түседі, одан әрі вакуум пресске түседі. Келесі саты қалыптау 

процессі, оны үш операцияға бөлуге болады: қажетті көлденең қимадағы 

брусты алу; тегіс брусты бөлшектерге кесу; қалыпталған кірпіштерді кептіру 

үшін тасымалдау қондырғыларына орналастыру.  

Кейін таспалы конвейер арқылы дөрекі ұнтақтағышқа жіберіледі де, 

дөрекі шағыл тасты және қиыршық тасты қоспалардан тазартылады. Сонымен 

қатар мұнда пештегі жану процессін жүзеге асыру үшін жанғыш қоспа ретінде 

ұнтақталған көмір қосады. Араласқан масса екі білікті араластырғышқа 

жіберіледі. Араластырғыш алдын ала ұнтақталған, тасты қоспалардан 

тазартылған керамикалық массаны үздіксіз біркелкі ылғалдандырып, 
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жылытып және араластыруға арналған. Араластырғыш астау тәрізді 

дәнекерленген қалақшалы жетектегіш білектерден тұрады.  

Кейін сазды араласпа шихта қорына жіберіледі, мұнда саз 7 тәулік бойы 

өзіне қажетті иілімді қасиеттерін жинайды, ол  көп ковшты 

модеризацияланған экскаватормен жабдықталған ЭМ 251А, экскаватор 

конструкциясынан артық салмақ алынған шихта сақтағыштың 

сыйымдылығын арттыруға мүмкіндік беретін қосымша бағыттағышты 

ауыстырылған.   

Шихта қорынан керамикалық масса жіңішке ұнтақтайтын біліктерге 

жіберіледі. Мұнда ол бір-біріне қарсы айналатын екі біліктер арқылы 

ұнтақталады, саңылауы 0,8 мм аралығында болады.  

Вакумды шнекті пресс УСМ- 50. Керамикалық бұйымдарды қатаң 

экструзиялы қалыптауға (кірпіш, блоктар, черепица, дренаж құбырлары және 

т.б.) арналған. Керамикалық массалар ылғалдылығы 13-15пайыз. 

Үздіксіз жұмыс істейтін машиналар типіне жатады. Араластыру, 

вакумдау, престеу, брусты үздіксіз престеу, қалыптау берілген көлденең 

қималы брус. 

Берілген көлденең қималы брусты үздіксіз араластыру, престеу, 

қалыптау, вакумдау жұмыстары үздіксіз жүретін машиналар түрлеріне 

жатады. 

Техникалық сипаттамалары: 

-толық денелі керамикалық кірпіш өнімділігі 10000 д/ сағ. 

-керамикалық массасы бойынша 30-40 т/сағ. 

-қозғалтқыштардың қуаты 160  кВт 

-айналу жиілігі айн/ сағ.: 

 -шнекті білік- 22 

-араластыру білігі- 29 

-шнек диаметрі, мм- 550; 

-шығу диаметрі мм- 450. 

-массасы (жалпы) 16250 кг 

-габариттік өлшемі 7360х1260х2080мм 

Кірпішті қалыптау 15 пайыз ылғалдылық және 15 кгс/см2 қоспамен 

жүзеге асырылады. Пресс вакуумды насостағы суды кері қайтару жүйесімен 

ВВН 12 жабдықталған. Зауытта мұндай жабдықпен орташа сағаттық өнімділігі 

5,5-6 мың дана кірпіш болатын УСМ- 50 прессін пайдалануға болады, ол 

қалыптауды бір ауысымда жасауға мүмкіндік береді.  

Қалыпталған брус үздіксіз бірқалыпты кесетін автомат кескіштен кейін, 

СМ-678А автоматына кірпішті кесуге, кірпішті салуға және кептіргіш 

вагонеткаларына жібереді. Ол сазды брусты кесіп, шикізатты көтергішке 

қозғалмалы рольгандармен тасымалдайды, пакет көтергішіне жинақтап және 

одан әрі вагонеткаларға жүктеуді қамтамасыз етеді. Процессорлы техника мен 

контактсіз көрсеткіш негізіндегі автоматты басқару жүйесімен жабдықталған. 

Бір оператормен басқарады. Кірпіштерді кескеннен кейін кептіргіш 

вагонеткаларға салады. Әрбір вагонетканың сыйымдылығы өлшемі 
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250х120х65 мм болатын 192-240 дана кірпіш. Кептіргіш вагонетка СМК-110. 

Вагонеткаларды кептіру камераларына орналастыру СМК-476 арбалары мен 

итергіштердің көмегімен жүзеге асырылады және олар автоматты тәртіпте 

орындалады.  

Туннельді кептіргіштер – ұзындығы 36 м болатын, иілімді қалыпталған 

бұйымдарды кептіруде қолданылатын, үздіксіз қозғалыстағы агрегат. Әрбір 

туннельде бұйымы бар вагонеткалардың қозғалысына арналған енді рельсті 

жолдар бар, бір немесе екі есікпен жабылады. Туннельді кептіргіштер қарсы 

ток принципімен жұмыс істейді. Туннельге түскен ыстық және құрғақ жылу 

тасымалдағыш 110оС температурада толық кептіріледі, ол деформация мен 

жарылуды болдырмайды. 

5 пайыз ылғалдылыққа дейін кептірілген кірпіш кептіргіш вагонет-

калардан автомат отырғызғыш арқылы пешті вагонеткаларға салынады да 

күйдіру үшін туннельді пештерге жіберіледі.  

Күйдіру температурасы 900-1000°С; күйдіру уақыты 48 сағ; шартты 

отынға кететін салыстырмалы шығыны 1000 дана шартты кірпішті құрайды, 

егер 123 м3 газды қолданса. 

Күйдіру процессі бірнеше сатыға бөлінеді: 200оС-қа дейін қыздыру, 

кептіру – саз құрамындағы физикалық суды жою, ары қарай қыздыру 700оС-

қа дейін түтін және саздағы химиялық байланысқан суды жою үшін, 

жарылғыш күйдіру 950-1100оС, пісуі, суытылуы баяу – 500оС-қа дейін және 

тез жүретін  кірпіштерді күйдіру 500 - 50оС-қа дейін. 

Кептірілген бұйым итергіш көмегімен арбаларға орналастырылып, 

автомат-пакеттегіштерге жеткізіледі, ол жерде партия бойынша орап, 

дайын өнім қоймасына, одан әрі қолданушыларға жіберіледі. Кірпішті 

жинақтау бөлімі кірпішті орау принципі бойынша пешті вагонеткада 

тасымалдауды өлшемі 1х1 м болатын поддонға сортталмай дайын зат өнімін 

жылуға төзімді пленкамен орау қарастырылған. 

 

1.9 Материалдық баланс 

 

 

Бастапқы мәлеметтер: 

1. Шихта құрамы (мас. %): 

Саздақ – 90; ТЭЦ күлі – 10; 

2. Шикізат ылғалдылығы( W,%):  

Саздақ – 10%; ТЭЦ күлі – 8% 

Wорт=10·0,90+8∙0,10 =9,767,6%. 

3. Күйдіру кезіндегі жоғалу (мас %). 

Саздақ – 10,02 

ТЭС күлі –4,86 

Шихтаның орташа к.к.ж. Wорт=10,02∙0,90+4,86∙0,10=9,4008%. 

4. Өндірістің технологиялық параметрлері: 

─ шихтаның қалыптау ылғалдылығы-15%. 
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─ бұйымдардың кептіруден кейінгі ылғалдылығы-5%. 

5. Өндірістің ақаулары мен жоғалулары: 

─ күйдіру кезіндегі ақаулар – 2%. 

─ кептіру кезіндегі ақаулар – 3%. 

─ дозалау және тасымалдау кезіндегі жоғалу – 1%. 

 

Зауыт қуаттылығы – 15 млн. дана шартты тиімді керамикалық кірпіш немесе             

51000 т/жылына.  

1) Ақауларды ескергенде пештен дайын өнім күйдірілген массасы бойынша 

шығады: 

Q1 = 
П·100

100−К1
 =  

51000·100

100−2
  =  52041 т/жыл,    

мұндағы П - зауыт қуаттылығы, т/жыл;  

Күйдіру кезіндегі ақаулар мөлшері:          

Q1 - П = 52041– 51000 = 1041 т. 

 

2) Күйдіру кезіндегі жоғалуларды ескергенде абсолюттық құрғақ масса бойынша 

пешке  түседі:                         

Q2  =  
Q1·100

100−ККЖ
 = 

52041·100

100−9,4008 
 = 57441 т/жыл.   

 

Күйдіру кезіндегі жоғалулар: 

Q2 - Q1 =  57441 – 52041  = 5400 т. 

 

3) Қалған  ылғалдылықты ескергенде нақты масса бойынша пешке  түседі:: 

Q3 = 
𝑄2·100

100−𝑊𝑜
 =  

57441·100

100−5
 = 60464 т/жыл.    

 

Пеште ылғалдылықтың булану мөлшері: 

Q3-Q2 = 60464 – 57441 = 3023 т. 

 

4) Кептіру кезінде ақауларды ескергенде абсолюттық құрғақ масса бойынша 

кептіргіштен  шығуы: 

Q4 = 
𝑄2·100

100−К2
 = 

57441·100

100−3
 = 59218 т/жыл.    

 

Кептіру кезінде ақаулар мөлшері: 

Q4 - Q2 = 59218 – 57441 = 1777 т. 

 

5) Қалған  ылғалдылықты ескергенде нақты масса бойынша кептіргіштен  шығуы: 

Q5 = 
𝑄4·100

100−𝑊𝑜
 = 

59218·100

100−5
 = 62335  т/жыл.    

 

6) Кептіргішке нақты массасы бойыша  түседі: 

Q6 = 
𝑄4·100

100−𝑊қ
 = 

59218·100

100−15
  = 69668 т/жыл.    
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Кептіргішке ылғалдың булану мөлшері: 

Q6-Q5 = 69668 – 62335= 7333 т. 

 

7) Массаны даярлау үшін технологиялық судың қажеттілігі: 

Q7= Q6  - ( 
𝑄4·100

100−𝑊о.ы.
) = 69668 - (

59218·100

100−9,76
)= 69668 – 65623= 4045 т/жыл.  

 

10% жоғалуды ескергенде технологиялық судың қажеттілігі: 

Q7= 4450 т. 

 

8) Тасымалдау кезіндегі жоғалуды ескергенде абсолюттық құрғақ 

массасы бойынша шихтаның кажеттілігі: 

Q8 = 
𝑄4·100

100−К3
  = 

59218·100

100−1
 = 59816 т/жыл.    

 

Тасымалдау кезіндегі жоғалу мөлшері: 

Q8 – Q4 = 59816– 59218 = 598 т. 

 

9) Нақты массасы бойынша шикізат қажеттілігі: 

саздақ Qс.= 
𝑄8·Ас.

100−𝑊.с.
  = 

59816·88

100−10
 = 58487 т/жыл,    

ТЭЦ күлі  Qп.қ.= 
𝑄8·Ак.

100−𝑊к.
 = 

59816·12

100−8
 = 7802 т/жыл.    

 

мұндағы Ас., Ап.қ. – шихтадағы саздақ және ТЭЦ күлі мөлшері, % ;  

               Wс. ,Wп.қ. – саздақ және ТЭЦ күлі ылғалдылығы, %. 

 

Материалдық баланс есептерінің нәтижесің кестеге еңгіземіз. 

 

11 Кесте – Материалдық баланс 

КІРІС  ШЫҒЫН 

1.Қоймаға шикізаттың кірісі: 1. Қоймаға дайын өнімнің 

саздақ - 58487т  кірісі - 51000т 

ТЭЦ күлі- 7802 т 2. Қайтарымсыз жоғалулар: 

2. Технологиялық судың   күйдіру кезіндегі жоғалу-  5400 т 

кірісі - 4450 т  пеште күйдіру кезіндегі - 1041 т 

  кептіру кезіндегі -  1777 т 

  тасымалдау кезіндегі - 598 т 

 3. технологиялық судың жоғалуы – 404,5 т 

 4. Ылғалдың булануы: 

  кептіргіште  - 7333 т 

  пеште - 3023 т 

Барлығы:  70739т  Барлығы:  70577 т 
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Баланстың қиыспаушылығы 70739 – 70577 = 162 т/жылына құрайды 

немесе 0,22. Қиыспаушылықтың рұқсат шегі – 0,5%. 

 

1.10 Қосалқы нысандарды таңдау және есептеу 

 

 

Сазға арналған қойма. Өндіріс жұмысы тоқтаусыз жүруі үшін 

кәсіпорыннның белгілі бір шикізат қоры болуы қажет. Осы мақсатта 

кәсіпорындарда шикізат қорын сақтайтын қоймаларын салады. Қоймаларда 

шикізаттарды орташа және тұрақты құрамға келтіреді, ол өндірістің 

тиімділігін арттырады. Өндіріс дене құрамындағы сақтау мерзімі 15 тәулік 

болатын жабық саз қорын қабылдаймын.  

Саз қорының көлемі төмендегі формуламен есептеледі 

 

t
P

V
саз

ту











,     (1) 

 

мұндағы Ртәу – шикізаттың тәуліклік қажеттілігі, т; 

                ρсаз – саздың тығыздығы, 1700кг/м3; 

                t – қор мерзімі, 15 тәул. 

V = 
174,58

1,7
·15 =1540,41 м3. 

 

Ені 12м және биіктігі 8 м, ғимараттағы аралығы 18 м болатын штабель 

қабылдаймын. Сонда штабель ұзындығы мынаған тең болады 

16
96

41,1540


S

V
L  м,      

 

мұндағы  S – штабель қимасының ауданы. 

Қойма көлемі 16·12·8 (м3)=1536 м3. 

 

ТЭЦ күліне арналған қойма. Өндіріс дене құрамындағы сақтау мерзімі 

15 тәулік болатын жабық саз қорын қабылдаймын.  

Саз қорының көлемі (2.3) формуласымен анықталады 

 

t
P

V
д

ту
















.
,     (2) 

 

мұндағы Ртәул. – шикізаттың тәуліктік қажеттілігі, т; 

               ρп.қ – пирит күйіндісі тығыздығы, 1400кг/м3; 

               t – қор мерзімі, 15 тәул. 

V = 








63,0

28,23
·15 =554,51 м3. 
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Дайын өнім қоймасын есептеу. Керамикалық қабырғалық 

материалдарды сақтауға арналған дайын өнім қоймасы бетондалған ауданға 

ие, онда аралық кранмен қызмет көрсетіледі. 

1 м2 қойма ауданына 2 яруска 480 дана.ш.к.жиналады. 

Аралық кранмен қызмет көрсеткенде өту жолдарын есептеу үшін – 1,7 

коэффициентін қолданады. 

Қойма ауданы төмендегі теңдеумен анықталады 

 

,     (3) 

 

мұндағы Qтәул – тәулігіне түсетін бұйымның көлемі; 

                Тсақ – сақтау узақтығы; 

                К1- ауданның жоғалуын ескеретін коэффициент; 

                Qн- бұйымның нормативтік көлемі, 1 м2 ауданға арналған, дана 

ш.к.; 

07,1110
480

7,1744776



А  м2. 

 

Дайын өнім қоймасының ұзындығы таңдалды- 40 м, ал ені – 15 м. 

 

1.11  Негізгі технологиялық және тасымалдау жабдықтарын 

таңдау және есептеу 

 

 

Осы бөлімде әр техникалық бөлістер бойынша технологиялық 

процесстерді орындау үшін негізгі жабдықтардың өнімділігін, санын анықтау 

есептері келтіріледі. 

Өндіріс тұрақты жұмыс жасау үшін қоректендіргіш агрегаттардың 

өнімділігі қолданылатын жабдықтардың өнімділігінен 10 - 15 % жоғары болуы 

қажет.  

Технологиялық жабдықтарды есептеу үшін келесі формула 

қолданылады 

 

Nм =
жнжс

бс

КQ

Q



,     (4) 

 

мұндағы Nм – қондырылатын машиналар саны; 

               Qб.с. – техникалық бөлістің сағаттық өнімділігі (м3);  

               Qж.с. – берілген өлшем бойынша жабдықтың сағ. өнімділігі (м3); 

              Кжн – уақыт бойынша жабдықты пайдаланудың нормативтік 

коэффициенті (0,8 - 0,9). 

н 

сақ 
Q 

К Т Qтәул 
A 

1   
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Жабдықтың санын есептеу үшін шикізаттың шығынын және дайын 

өнімнің көлемін білу қажет. Сол мәліметтерді кестеге енгіземіз.  

 

12 Кесте - Шикізат  шығыны және дайын өнімнің көлемі 
Бұйым 

атауы 

Өнім шығыны, дана 

 

Саздақ, т ТЭЦ күлі,т Су, л 

Ж
ы

л
 

Т
әу

л
. 

С
ағ

. 

Ж
ы

л
 

Т
әу

л
. 

С
ағ

. 

ж
ы

л
 

Т
әу

л
. 

С
ағ

. 

Ж
ы

л
  

Т
әу

л
. 

С
ағ

. 

Тиімді 

керами

калық 

кірпіш 

1
5
0
0
0
0
0
0
 

4
4
7
7
6
 

1
8
6
6
 

5
8
4
8
7
 

1
7
4
,5

8
 

7
,2

7
 

7
8
0
2
 

2
1
,1

4
 

0
,8

8
 

4
,4

5
0
 

1
3
,3

 

0
,5

5
 

 

1) Саз қопсытқыш СМ - 1031А  

Nқ =  
4,5

8·0,8
  = 0,7 ≈ 1 дана   (саздақ үшін) 

2)  Жәшікті қорландырғыш  СМК-214 

Nж.қ = 
4,5

5·0,8
 = 1,1 ≈ 1 дана      (саздақ үшін) 

3) Майдалағыш ( конусты ) ДРО-592 

Nм = 
0,5

10·0,8
 = 0,06 ≈ 1 дана  (ТЭЦ күлі үшін) 

4) Елегіш  СМ-273М 

Nе  = 
0,5

8·0,8
 = 0,07 ≈ 1 дана   (ТЭЦ күлі үшін) 

 5) Дозатор С- 864  Өнімділігі 5-7,5 т/сағ. 

                               Nд =  
0,5

7·0,8
 = 0,08 ≈ 1 дана   (ТЭЦ күлі үшін)       

6) Дозатор АВДЖ. Өнімділігі 0,78 т/сағ. 

Nc.д = 
0,4

0,78·0,8
 = 0,6 ≈ 1 дана 

 Араластырғыш СМК-373 

Nа = 
5,4

100·0,8
 = 0,06 ≈ 1 дана 

 

7) Сулы ұнтақтайтын жүгіргіш БМП 55 

Nж = 
5,4

56·0,8
 = 0,1 ≈ 1 дана 
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8) Ұнтақтайтын білік  ИАПД-И 14.00 

Nұ.б = 
5,4

8·0,8
 = 0,8 ≈ 2 дана 

9) Жұқа ұнтақтайтын білік ИАПД-И20 

Nж.ұ.б = 
5,4

25·0,8
 = 0,27 ≈ 1 дана 

10) Екі білікті қалақты араластырғыш  СМ 126 

Nқ.а =  
5,4

45·0,8
 = 0,15 ≈ 1 дана 

11) Шнекті вакуум пресс УСМ 50 

Nш.в =  
3000

3600·0,9
=0,9 ≈ 1 дана 

Вакуум пресс СМК – 443А    

Nв.п =  
392

3600·0,9
 = 0,12 ≈ 1 дана     (кірпіш) 

12) Автомат кескіш РИЕШ 056 

Nа.к = 
914

6300·0,8
 = 0,2 ≈ 1 дана 

13) Автомат салғыш МА-48-А 

Nа.с = 
914

15000·0,8
 = 0,1 ≈ 1 дана 

 

13 Кесте - Жабдықтар тізімі 

Аталуы мараксы Өнімділіг

і 

Сан

ы, 

дана 

Масса

, т 

Электр 

қозғау 

қуаты, кВт 

Өлшемдері, мм 

1. Саз 

қопсытқыш СМ-

1031А 

15 т/сағ 1 5 25 4730х3975х232

0 

2. Елегіш СМ-

273М 

10 т/сағ 1 1,2 1,5 4800х1357х151

0 

3. Жәшікті 

қорландырғыш 

СМК - 214 

7-70 т/сағ 2 5 4 6600х2770х165

0 

5. Майдалағыш 

(конусты) ДРО-

592 

19-40 

м3/сағ 

1 3,57 30 1600х1820х140

0 

6. Дозатор С-864 5-75 т/сағ 2 4,9 0,68 2170х965х1065 

7. 

Араластырғыш 

СМК-373 

100 т/сағ 1 1,2 30 6445х3000х134

0 
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13 Кестенің жалғасы 

8. Сулы 

ұнтақтайтын 

жүгіргіш БМП 

55 

56 т/сағ 1 4,9 55 5710х4780х438

4 

9. Ұнтақтайтын 

білік ИАПД-И14 

8 м3/сағ 2 3,7 30 2770х2520х995 

10.Жұқа 

ұнтақтайтын 

білік ИАПД-И20 

25 т/сағ 1 5 56 - 

11. Екі білікті 

қалақты 

араластырғыш     

СМ-126 

45 т/сағ 1 4,5 40 6500х1890х165

0 

12. Вакуумды 

шнекті пресс 

УСМ- 50 

3600 

және 

3600 дана 

1 22 59,75 11520х77300х1

0250 

13. Автомат 

кескіш РИЕШ 

056 

6300 дана 1 - - - 

14. Автомат 

салғыш МА-48А 

15000 

дана 

1 50 93,35 18240х18955х1

0250 

15. Тунельді 

кептіргіш  

1054280 

дана 

10 - - - 

16. Тунельді 

пеш 

10687453 

дана 

1 - - - 

 

1.12 Қажетті мөлшердегі жылу қондырғыларын есептеу  

 

 

Туннельді кептіргішті есептеу. Тунельді кептіргіштің өнімділігің 

есептеу үшін келесі формуларды пайданалады: 

 

Пк = 
Е

𝜏
;   Е= n∙Vв;   n= 

 Lк

𝑙в
     (5) 

 

мұндағы  Е -тунельді кептіргіштің сыйымдылығы, м3, т, дана; 

                 τ - кептіру мерзімі, сағ.; 

                 n- тунельдегі вагонеткалар саны; 

                 Vв - вагонетқадағы бұйымдар көлемі, м3, т, дана; 

                 Lк – кептіргіш  ұзындығы, м; 

                 ℓв–вагонетка ұзындығы, м. 

Cтандартқа сәйкес кептіргіш вагонеткалар өлшемдері: lв= 1,5-1,8м; а=1-

1,2; h=1,6-1,8м. 
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Бір вагонеткаға– 200-300 кірпіш немесе  100-150 тас салынады. 

Тунельді кептіргіштің ұзындығы 30 м-ден аспау керек, себебі  30 м-ден  

ұзын кептіргіштер тиімді болмайды. Сонымен кептіргіштің ұзындығы Lк= 20-

30м. 

Тунельді кептіргіштің өнімділігін және санын есептеу. Дайын кірпіш 

саны: 15 000 000 дана 

Lк= 60,9м; ℓв = 3м; 1 вагонеткада 135,5 дана кірпіш деп қабылдаймыз. 

1) Бір кептіргіштегі вагонетка санын анықтаймыз. 

n= 
 Lк

𝑙в
  = 

60,9

3
  = 29 дана (вагонетка). 

 

2) Кептіргіштің бұйым санын анықтаймыз 

Е = n∙Vв =29∙132,5 = 2650дана (кірпіш). 

 

3)Тунельді кептіргіштің сағаттық өнімділігі 

Пк = 2650:24 =110 дана/сағ. 

 

4) Тунельді кептіргіштің жылдық өнімділігі 

Пк
ж = 110∙335∙24∙0,9 = 795960 дана/жыл. 

 

0,9 – кептіргішті пайдалану коэффициенті. 

 

5) Тунельді кептіргіштің саны 

15 000 000∙1,05 = 15 750 000 дана 

К = 
15750000

1081056
  = 14,56  ≈ 2 дана 

 

Тунельдік пештің жылдық өнімділігін есептеу үшін келесі формуларды 

пайданалады: 

 

Nп
ж= 

n1∙n2

Т
  ∙335∙24∙Кб∙Кп     (6) 

 

мұнда n1- пештегі вагонеткалар саны, дана; 

            n2- вагонекалардағы бұйым саны, дана; 

            Т -  күйдіру уақыты, сағ.; 

             Кб - дайын бұйым шығу коэффициенті; 

             Кп - пешті пайдалану коэффициенті. 

 Престеу әдісі арқылы шығарылған керамикалық кірпішті күйдіруге 

арналған пештің технкалық сиппатамасы: 

Күйдіру каналының жалпы ұзындығы – 87 м, соның ішінде: 

а) Кептіру-жылыту зонасы – 33 м; 

ә) Күйдіру зонасы – 30 м; 

б) Суыту зонасы – 33 м; 

-Каналдың пайдалы ені – 3,1 м; 

-вагонетканың еденінен құлып күмбезіне дейінгі биіктік – 3,1 м; 
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-рельстің қалпақшасынан құлып күмбезіне дейінгі биіктік – 1,7 м; 

- күйдіру каналының пайдалы көлемі – 405 м3; 

-пеш вагонеткасының өлшемі: 

-ұзындығы – 3 м; 

-ені – 3,1 м; 

-пештегі вагонетка саны – 29 дана; 

-вагонеткадағы бұйымның саны – 2650 кірпіш. 

 

n1=29 ваг., n2=2650 , Т=48 сағ. 

Пт
ж=  

29∙2650

48
 ∙24∙335∙0,98∙0,95 =11447576  дана/жыл. 

 

Тунельді пештің саны: 

П пеш = 
15000000

11447576
 = 1,2 ≈ 1 дана. 

 

1.13 Бұйымның өндіріс сапасының техникалық бақылауы 

 

 

Өндірістің техникалық бақылауы барысында кәсіпорында орындалатын 

жұмыстардың дайын өнім сапасы және технологиялық үрдістердің бақылауы 

бойынша, ақауларды жою және олардың алдын алу және стандарттар мен 

техникалық шарттарға сәйкес шығарылатын материалдар мен бұйымдардың 

сапасын қамтамасыз ету мақсатында техникалық бақылаудан өткізіледі.  

Техникалық бақылаудың негізгі міндеттері: 

а) шығарылатын дайын өнімнің сапасы оның стандарттарға, сызба-

ларға, техникалық шарттарға сәйкестігін бақылау; 

б) кәсіпорынға әкелінетін, негізгі өндіріске түсетін шикізат пен 

материалдардың сапасын, олардың стандарттар мен техникалық шарттарға 

сәйкестігін бақылау; 

в) шихта құрамындағы сәйкес құрамдастарының дұрыс мөлшерленуін, 

шихтаның балшық өңдеуші машиналарда дұрыс өңделуін, кептіру мен 

күйдірудің орныққан режимін қатаң сақтауын бақылау; 

г) өнімнің сапасын растайтын сертификат немесе өзге құжаттардың 

құрылуы, кәсіпорынға негізгі өндіріс үшін түсетін, сапасыз шикізат пен 

материалдарға акттың жасалуы; 

д) бақылау-өлшегіш заттардың тиісті күйін, сондай-ақ, олардың 

мемлекеттік тексеріске уақытылы ұсынылуын бақылау; 

е) кәсіпорын қоймаларындағы дайын өнімнің, шикізаттың және 

материалдардың дұрыс сақталуын бақылау; 

ж) ақаудың шығуын тудыратын себептерді зерттеу бойынша 

кәсіпорынның инженер-техник жұмысшыларымен бірігіп, бөлімдер, зауыт-

тар және зертханалар жұмысына, ақауды ескерту және өнім сапасын 

жоғарылату іс-шараларының жасалуы мен жүзеге асырылуына қатысу, 

сондай-ақ, осы іс-шаралардың орындалуын бақылау. 
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Техникалық бақылау бөлімі (ТББ) кәсіпорынның дербес құрылымдық 

бөлімшесі болып табылады, оған шығарылатын өнімнің сапасы мен 

кешенділігіне бақылауды жүзеге асыру функциясы, сондай-ақ, техникалық 

бақылауды орындау аясында туындайтын барлық мәселелерді шешу 

функциясы жүктелген.  

Техникалық талаптар. 

Керамикалық кірпіштер мен тастар ҚР 530-2012 «Керамикалық тас пен 

кірпіш» стандарты талаптарын қанағаттандыруға тиіс. 

1) Дайындаушы кәсіпорынмен расталған, технологиялық реттеме 

бойынша бұйымдар нағыз стандарт талаптарына сай жасалуы тиіс. 

2) Бұйым қырларының жазықтығы тегіс, ал қабырғалары тіксызықты 

болуы тиіс. Дөңгелектену радиусы 15 мм-ден аспайтын жұмырланған 

көлденең қабырғалары бар бұйымдар шығаруға рұқсат етіледі. Жазықтық 

фактурасы бойынша (дөңес, үшкір қырлы) бұйымдар тегіс немесе кедір-

бұдырлы болуы мүмкін. 

3) Бұйымның бұзылуын немесе оның жазықтығына, өлшемі 5-тен 10 мм-

ге дейін болатын, кедір-бұдырлылықты тудыратын, ізбесті қоспалар 3-тен аса 

мөлшерде жіберілмейді.      

4) Кірпіштер сыртқы түрі бойынша айқындалған талаптарды 

қанағаттандыруы тиіс. Ол, қабырғалары мен қырларының тік сызықты 

болмауы, бұрыштары мен қабырғаларының соғылуы, кірпіш ұясынан өтетін 

тесік сызаттардың болуы секілді орныққан өлшемдерден ауытқу бойынша, 100 

данадан кем емес әр партиядан кірпіштің айқындалған санын өлшеу және 

тексеру жолымен орнатылады. Жоғарыда айтылған, ауытқулары бар 

кірпіштердің жалпы саны 5%-дан аспауы тиіс. 

Жарты кірпіш деп қосарлы жарты кірпіштерден тұратын немесе толық 

денелі кірпіш ұясы бойына 30 мм-ден аса, ал қуыс денелі бұйымдарда бірінші 

қуыстар қатарына дейін созылған сызаттары бар бұйымдарды айтады. 

5) Бір партиядағы қирау саны 6-5 пайыздан аспауы тиіс. 

6) Тұтынушыға күйдірілмеген немесе қатты күйдірілген бұйымдарды 

жеткізуге жол берілмейді. 

7) Беріктілігі бойынша тастың маркасын сығымдау кезіндегі беріктілік 

шегінің мәні бойынша қояды, ал тастарды – сығымдау және ию кезіндегі 

беріктілік шегінің мәні бойынша. 

8) Тұрақты массаға дейін кептірілген, кірпіштердің суды сіңіруі толық 

денелі кірпіш үшін 8 пайыздан, ал қуыс денелі бұйымдар үшін 6 пайыздан кем 

болмауы тиіс. 

9) Кірпіштер суыққа төзімді болуы тиіс және суыққа төзімді маркасына 

байланысты суға қаныққан күйінде, көрінетін ақаулар немесе бұзылулар 

(сызат түсу, қабыршақтану, оңу) белгілерінсіз, ауысымдық тоңазыту мен 

жібітудің 25; 35; 50; 75 және 100-ден кем емес айналымын көтеруі тиіс. 

10) Кептірілген күйдегі кірпіш массасы 4,3 кг-нан, ал тастардың массасы 

16 кг-нан аспауы тиіс. 
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11) 17 - кестеде көрсетілген, мәндерден асатын өлшемдер мен сандар, 

бұйымның сыртқы пішінінің ақаулары жіберілмейді. 

 

14 кесте - Бұйымның сыртқы пішінінің ақаулары 

Ақау түрі 
Мәні 

беттік бұйымдар реттік бұйымдар 

Бұрыштарының желінуі 15 мм-ден терең емес, 

дана 
Жіберілмейді 2 

Бұрыштарының желінуі 3-15 мм-ден терең 

емес, дана 
1 4 

Қабырғаларының желіну тереңдігі 3 мм-ден аса 

және ұзындығы 15 мм-ден аса, дана 
Жіберілмейді 2 

Қабырғаларының желіну тереңдігі 3 мм-ден 

кем және ұзындығы 3-тен 15 мм-ге дейін, дана 
1 4 

Жалпы ұзындығымен жеке қырқылу, мм:   

- кірпіш үшін 40 
Регламенттелмейді 

- тас үшін 80 

Сызаттар, дана Жіберілмейді 2 

Ескертулер 

1) Қуыс аралық қатпарлардағы сызаттар ақау болып саналмайды. 

2) Бұрыштарының желіну тереңдігі 3 мм-ден кем және қабырғаларының желіну ұзындығы 

мен тереңдігі 3 мм-ден кем болса, олар ақа гілерге жатпайды 

 

12) Бұйымдар МЕСТ 30244 бойынша жанбайтын құрылыс 

материалдары тобына жатады. 

13) Бұйымдардағы шынайы радионуклидтердің меншікті белсенділігі 

370 Бк/кг-на асуы тиіс. 

14) Жеткізілетін бұйымдардың әр партиясы сапа туралы құжатпен 

қосақталуы тиіс, онда көрсетіледі: 

- дайындаушы кәсіпорынның атауы және (немесе) оның тауарлық 

белгісі; 

- бұйымның атауы мен шартты белгісі; 

- құжатты беру күні; 

- партия нөмірі және жүктелетін бұйымның саны; 

- кірпіш пен тастың массасы; 

- суды сіңіруі; 

- 75 және 100 маркалы кірпіш үшін ию кезіндегі беріктілік шегі; 

- шынайы радионуклидтердің меншікті белсенділігі; 

- бұйымның жылу өткізгіштігі; 

- нағыз стандарттың белгісі. 
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2 Жылу техникалық бөлім 

 

2.1 Негізгі жылу техникалық бөлімді есептеу 

 

 

Туннельді пештер қалыпталған бұйымдардың барлық түрін күйдіруге 

арналған,сондықтан соңғы кездерде кеңінен қолданылады. Туннельді 

пештердің негізгі ерекшелігі стационарлы түрде бөлек зоналардың орналасуы 

және солар арқылы материалдардың жылжуы. Жылу есептері өнім бірлігіндегі 

отынның жылу тасымалдағыштарына кететін жылу шығынын, жабдықтың бір 

сағат жұмысына кететін шығынын анықтау мақсатымен  орындалды. Сол үшін 

отынның жануы есептелініп, пеш жұмысының жылу балансы құрастырылған.  

Дипломдық жобада проектісінде пештің проектісі келесі өзгертулерге 

сәйкес қолданылады: 

Пештің суыту аймағынан ыстық ауаның алынуы мен оны қыздыру 

аймағына жеткізу түтін сорғыштар арқылы жүзеге асырылады.  

1) Вагонеткаларға кірпіштерді механикалық орналастыруға 

байланысты арнайы құрастырылған отырғызу тізбегі қолданылды.  

2) Канал қимасы бойынша тұрақты температураны сақтауға мүмкіндік 

беретін жоғары қысымды горелкалар орнатылған.  

3) Туннельді пештің сипаттамасы: 

Пештің жылдық өнімділігі - 12 млн. дана. 

Пеш ұзындығы - 156 м.  

Вагонеткалар саны - 52 дана. 

Вагонеткадағы бұйым саны - 2784 дана.  

Күйдіру ұзақтылығы - 36 сағ. 

Жүктеу уақыты - 60 мин. 

Күйдірудің жобалы температурасы - 10000С 

Пештің жылдық өнімділігі Рж берілген жағдайда, сағаттық өнімділігін Рс 

мына формула бойынша анықтайды  

 

Рс= 
вp

ж

KZ

Р

24
, дана/сағ.     (7) 

 

мұндағы Zр – жылдық жұмыс күні, әдетте ол мынаған тең 350; 

                Кв – жұмыс уақытында пешті пайдалану коэффициенті, Кв = 

0,96. 

 

Рс =
96,035024

12000000


= 3720 дана/сағ. 

 

Қажетті пеш сыйымдылығын  мына формуламен есептейді 

 

pЕ



35 

 

)01,01( Б

Р
Е

цч

р






, м3,     (8) 

 

мұндағы ц - цикл ұзақтығы, сағ; 

       Б – күйдіру қалдықтары, % Б=2-10%. 

 

 
Туннельді пеш жұмыс бөлімінің негізгі өлшемдері мыналар: ұзындығы 

L, ені В, және биіктігі H.  

Жұмыс бөліміндегі күйдіру каналының ұзындығын төмендегі 

формуламен есептейді 

 

ввр

в

вп
p In

Е

IE
L 


 , м,    (9) 

 

мұндағы вЕ - бір вагонетканың сыйымдылғы, дана, отырғызғыштың 

графикалық өлшемдерімен анықталады; 

                  вI - вагонетканың габаритті ұзындығы, м;  

                  врn  - бір вагонетканың сыйымдылығы, дана. 

м. 

Пештегі вагонеткалардың орташа қозғалыс жылдамдығын мына 

формуламен анықтауға болады  

 




p

ср

L
 ,м/сағ,      (10) 

м/сағ. 

Қыздыру, күйдіру және суыту аймақтарының ұзындығын күйдірілетін 

бұйымның қыздыру және суыту тәртібіне сәйкес анықтайды. 

Қыздыру және күйдіру аймақтарының ұзындығы мынаған тең 



 pн

н

L
L


 ,      (11) 

м. 

Суыту аймағының ұзындығы 

 

,м,     (12) 

м. 

147
2784

3136653



рL

3,4
36

156
ср

108
36

15625



нL



 рох

ох

L
L




7,47
36

15611



охL

136653. 
) 2 01 , 0 1 ( 

36 3720  
  

 
 

п Е 
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мұндағы  және  -сәйкес қыздыру және суыту уақыты. 

Жұмыс каналының биіктігі вагонетка еденінен күмбезге дейінгі аралық 

ретінде анықталады. Вагонеткаларға бұйымды орнату биіктігі бұйым түрі мен 

формасына байланысты болады және бағдарлы түрде мынаған тең: сазды 

кірпішті күйдіру кезінде -  1,5-1,85 м. 

Жылу есептері. Жылу есептері өнім бірлігіндегі отынның жылу 

тасымалдағыштарына кететін жылу шығынын, жабдықтың бір сағат 

жұмысына кететін шығынын анықтау мақсатымен  орындалды. Сол үшін 

отынның жануы есептелініп, пеш жұмысының жылу балансы құрастырылған. 

 

2.2 Отынның жану процессін есептеу 

 

 

Өндірістегі отын түрі химиялық реакциялардың ауадағы оттегінің 

жанғыш бөлшекпен қышқылдануы нәтижесінде жанады. Сондықтан бірінші 

тапсырма отынның жануына кететін ауа шығынын анықтау болып табылады. 

Пештерде табиғи газдарды қолданады. Отын құрамы анықтамалардан 

алынады.  

 

15 Кесте - Жану процессінің материалдық балансы 

Кіріс Кг Шығыс Кг 

Табиғи  газ (Vгаз∙ρ)  
Жанғыш өнім  

(Vпрод∙100 ∙ ρ) 
 

CН4 94,15∙0,717 67,51 СО2 0,978∙100∙1,977 
184,

35 

С2Н6 1,09∙1,356 1,48 Н2О 2,243∙100∙0,804 
180,

34 

С3Н8 0,3∙2,02 0,61 N2 14,976∙100∙1,251 
1854

,56 

С4Н1

0 
0,03∙2,84 0,09 О2 2,035∙100∙1,429 

247,

81 

С5Н1

2 
0,02∙3,218 0,06  қиылыспайды -4,91 

СО2 0,39∙1,977 0,77    

Н2О 1∙0,804 0,804    

N2 3,02∙1,251 3,78    

О2 100∙9,23∙2,05∙0,21∙1,429 567,82    

N2 100∙9,23∙2,05∙0,79∙1,251 1869,99    

Н2О 100∙0,0016∙10∙9,23∙2,05∙0,804 24,34    

Барлығы : 2462,1 Барлығы : 
2462

,1 

 

а)№1-ші аумақ 

ох ох
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Сыртқы беттің температурасын практикалық анықтамалардан аламыз.  

Сыртқы қабырғаның температурасы tн.ст.=20оС; шығу температурасы  

 

tн.шығу=25оС, кіру температурасы tн.кіру=20оС. 

 

Қалаудың сыртқы беті: 

Fст=2∙l∙hсырт=2∙18∙3,075=110,7 м2, αсум =9,55, 

 

Fберу=l∙bсырт=18∙2,9=52,2 м2, αсум =9,55, 

 

Fшы5e=l∙bсырт=18∙4,1=73,8 м2, αсум =9,75. 

 

Қабырға арқылы жылудың жоғалуы: 

 

Qст.1=3,6∙110,7∙9,55∙(22-20)=7611,73 кДж/сағ, 

 

Qст.1=3,6∙52,2∙9,55∙(22-20)=3589,27 кДж/сағ, 

 

Qст.1=3,6∙73,8∙9,75∙(25-20)=12951,9 кДж/сағ. 

 

Басқа учаскелердегі қоршаған ортаға жылудың жоғалуы аналогиялық 

түрде есептеледі.  

 

2.3 Қыздыру және күйдіру аймақтарының жылу балансын есептеу  

 

 

Жалпы жылу кірісі. 

∑Qкіріс=34757,98В+31,33В+499,11В+308250,93+553377,83 = 

=35288,42В+861628,76 (кДж/сағ). 

 

Жалпы жылу шығыны: 

∑Qшығын = 2836262,54 + 15231134,91+ 6392163,13 +11185435,8 + 

+ 18281,03В + 949011,44 =36594007,82 + 18281,03В (кДж/сағ). 

 

Кіріс сомасымен шығыс сомасын теңестіріп, отын шығынын 

анықтаймыз B: 

35288,42В+861628,76 =36594007,82 + 18281,03В. 

17007,39В=35732379,06. 

В = 2100, 99 (м3/сағ). 

(кг ш.т./кг мат.),   

 

мұндағы 33600 –1 кг шартты отын жанғанда бөлінетін жылу, кДж/кг. 

               0,157кг - 1 дана кірпіш 

157,0
91,1383333600

99,210098,34757

.
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                Х - 1000 дана кірпіш 

                1000 дана кірпішке кететін шығын 157кг/1000 дана. 

                1000 дана кірпішке кететін отын көлемі– 174 м3/мың. дана. 

 

16 Кесте-Қыздыру және күйдіру аймағының жылу балансы 

 

Статьялардың аталуы кДж/сағ % 

Отынның химиялық жылуы 73026168,4 98,21 

Отынның физикалық жылуы 65824,02 0,09 

Ауаның физикалық жылуы 1048625,12 0,56 

Шикізаттың физикалық жылуы 308250,93 0,41 

Вагонеткамен бірге физикалық 

жылуы 
553377,83 0,73 

Барлығы : 75002246,3 100 

Жылу шығыны   

Ылғалдың булануына кеткен жылу 2836262,54 3,75 

Материалды 1000оС-қа дейін 

күйдіруге кеткен жылу 
15231134,91 20,12 

Материалды қыздыру кезінде 

химиялық реакцияларға кететін жылу 
6392163,13 8,45 

Статьялардың аталуы кДж/сағ % 

Пештің вагонеткаларын қыздыруға 

кететін жылу 
11185435,8 14,78 

Статьялардың аталуы кДж/сағ % 

Жанғыш өніммен бірге жоғалатын 

жылу 
38408261,22 51,65 

Қоршаған ортаға кететін жылу 949011,44 1,25 

Қиылыспаушылығы -22,74  

Барлығы : 75002246,3 100 
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3 Сәулет және құрылыс бөлімі 

 

3.1 Құрылыс ауданы 

 

 

Керамикалық кірпіш өндіретін зауыттың құрылыстық ауданы 

минималды эксплуатациондық шығындарды және шикізат тасымалдаудың 

тиімділігі үшін Есік қаласында шикізаттың кен орны орналасқан. Берілген 

климаттық аймақ келесі көрсеткіштермен сипаттталады: 

- орташа жылдық температура - 12 ºС; 

- ауаның салыстырмалы ылғалдылығы - 60,3 ºС; 

- желдің орташа жылдамдығы 2,3м/с; 

-суық айдағы ауаның орташа айлық салыстырмалы ылғалдылығы-42 

пайыз; 

-ыстық айдағы ауаның орташа айлық салыстырмалы ылғалдылығы-37 

пайыз; 

- желтоқсан-ақпан айларындағы желдің бағытының басымдығы-ОБ; 

-маусым-тамыз айларындағы желдің бағытының басымдығы-СБ; 

- шілде айындағы румба бойынша орташаның  ішіндегі минималды 

желдің жылдамдығы-0 м/с; 

- қаңтар айындағы румба бойынша орташаның  ішіндегі максималды 

желдің жылдамдығы-6,6 м/с; 

- қаңтар айының орташа температурасы- -10°С; 

- шілде айының орташа температурасы- +31,2°С. 

 

3.2 Бас жоспардың жоспарлы шешімдері  

 

 

Жоспарлы шешімдер желдің бағытына сәйкес қабылданды. Зауыт 

құрылысына арналған аудан шартты рельеф пен нормальды гидрогеологиялық 

шарттарға сай таңдалды.  

Санитарлы нормаларға сәйкес берілген өндіріс 4-ші классқа жатады. 

Осы классқа сай келетін санитарлы қорғау зонасы 100 м-ге тең. 

Зауыт аумағында мыналар орналасқан: өндірістік дене, саздақ пен сазға 

арналған саз қоры, материалға арналған қойма, әкімшілік-тұрмыстық бөлім, 

спорттық аудан, 20 көлікке арналған көлік тұрағы, дайын өнім қоймасы, 

бақылау-жөнелту орны.   

Әкімшілік-тұрмыстық бөлім мен спорттық ауданы жел бағытымен 

бағыттас орналасқан. АБК-дан өндірістік бөлімге өту жер асты галереясы 

арқылы жүзеге асырылады. АБК-ның алды тротуарлы тақталармен төселген.   

Саз қоры желге қарсы, өндірістік бөлімнің артында орналасқан. 

Транспорттау қоныстанған пункті бар көлік жолдарымен жанасатын зауыт 

ішіндегі алдын ала қарастырылған жолдар арқылы жүзеге асырылады. 
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Жолдың ені 6 м, зауыт аумағындағы жолдар дөңгелектелген. Аумаққа үш жол 

арқылы кіруге болады. 

Өндіріс аудандарын көгалдандыру үшін санитарлық қорғау және 

декоративті қасиеттері бар жергілікті ағашты-бұталы өсімдік түрлері 

қолданылған. Ауданды көгалдандырудың негізгі элементі газондар болып 

табылады.  

Өндіріс аумағы темірбетон қоршауларымен қоршалған.  

Зауытты инженерлік жүйемен (сумен жабдықтау және канализация, 

электрмен жабдықтау, жылумен жабдықтау) қамтамсыз ету қоныстанған 

пункттің жұмыс істейтін сетіне қосылумен қарастырылған. 

Беттік су қалдықтары жоспарланған аумақтар мен көлік жолдар 

кеңістігімен, ағын суларын қамтамасыз ететін жалпы стационарлы рельефпен 

шешілген.  

Құрылысқа арналған топырақтың геологиялық құрылымы қолайлы.  

Санитарлы зона 100 метрге сәйкес келеді. 

Жұмысшылардың түстік үзіліс уақытында тиімді еңбек жағдайы мен 

демалысы үшін көгалдандырылған және спорттық аудандармен 

қамтамасыздандырылған.  

Жұмысшылардың тұрмыстық қызмет көрсетуі жобаланатын тұрмыстық 

бөлімде қарастырылған.  

 

3.3 Көлемді-жоспарлы және конструктивті шешімдер  

 

 

Ғимараттар мен ғимраттардың көлемді-жоспарлы және конструктивті 

шешімдері зауытта дайындалған типтік құрамалы темірбетон 

конструкциялардың максималды пайдалануымен қабылданған. 

Көлемді-жоспарлы шешімдерді қарастырғанда зауытың орташа 

қуаттылығы мен тұтас өндіріс қажеттіліктері  ескерілген. Өндіріс 

ғимаратының жалпы ұзындығы 96 метр. Өндіріс зауытының ені бойынша екі 

аралық өтеді: 18 м,  және 18 м.  

Бір қабатты өндіріс ғимараттарында құрама темірбетон 

конструкциялары (бетон маркасы М 200) мен монолитті іргетастар 

қолданылады.  

Бағаналар –құрама темірбетон бір-бірінен 6 метр ара қашықтықта 

орналасады, ал фундаменттер стакан типті болады. Ғимарат темірбетон 

жабындарымен жабылған, жабынды қуыс тақталары, шатыры-орамалы.  

Әр қатардағы бірінші және соңғы бағаналар 500 мм көлденең оспен 

байланысады. 

Қақпа өлшемдері 3,6×4,8 м, жарықтандыру өлшемі 5×1,8 м болытан 

таспалы терезе ойықтарымен жарықтандырады.  

Бағаналардың төменгі бөлімінің қимасы 500х600 мм аралығы L=18м. 

бағаналар 300 маркалы бетондардан дайындалып,каркастармен 
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арматураланады. Бағаналар қимасы 400×400 мм, 200 маркалы бетондардан 

дайындалады. 

Фермалар маркасы 500 болатын төменгі белдікте алдын ала кернелген 

бетондардан дайындалады.   

Керамзитбетонды қабырғалы панельдер өлшемдері 6×1,8 м, тығыздығы   

1100 кг/м3. 

Өндіріс орындарының едендері өндірістегі жұмыстардың механикалық 

және жылу әсерлеріне төзімді болуы қажет, сондықтан да ғимарат едендері 

бетоннан жасалады, өйткені ол арзан, қолайлы әдіс және барлық талаптарды 

қанағаттандырады.  

Жабын тақталарына шатырларды салады, ол буизоляциядан, 

жылытқыштан, тегістейтін қабаттан, күшейтілген суизоляция кілемінен және 

атмосфералық әсерден қорғауға арналған мастикке жағылған қиыршық тас 

қабатынан тұрады.  

Пештен шыққан сортталған кірпіштерді (контейнерлерде, 

штабельдерде) түсіретін аудан асфальтталған. Аудан сыйымдылығы зауыттың 

айлық өнімділігіне тең.  

Ғимаратта жалпы көлемді сорғышты - желдеткішті жүйе орнатылған.  

Әкімшілік-тұрмыстық бөлім 

Екі қабатты ғимарат шартты түрде 28х14 м, биіктігі 6 м болатын 

жоспармен қабылданған.  Қабырғалар беттік кірпіштерден тұрғызылған 

(қабырға қалыңдығы 2,0 кірпіш). Іргетастар – монолитті, бетонды. Шатырлар 

ағашты конструкциялардан жасалған. Шатыр материалы ретінде металлды 

черепица қолданылды. 
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4 Технологиялық процесстердің автоматизациясы  

 

4.1 Туннелді пештерде күйдіруді автоматтандыру тізбегін сипаттау  

 

 

Өндірістің автоматизациясы-өндіріс дамуының негізі, технологиялық 

процесстің басты бағыты. Өндірісті автоматтандырудың мақсаты еңбек 

тиімділігін арттыру, барлық өндіріс ресурстарын пайдалану арқылы 

шығарылатын өнімнің сапасын арттыру.    

Технологиялық процесстерді автоматтандыру мен құрылыс 

индустриясын басқару енгізу кезінде алынатын экономикалық және 

әлеуметтік тиімділіктерге негізделеді. Еңбек өнімділігі жоғарылап, энергия 

мен шикізатты экономдау мен өнім сапасының жақсаруы, тиімді тәртіп циклін 

таңдағанда экономикалық тиімділік байқалады. Еңбек жағдайын, қауіпсіздік 

дәрежесін, инженерлер мен жұмысшылардың квалификациялары мен 

техникалық мәдениеттері жақсарғанда ғана әлеуметтік тиімділік байқалады.  

Автоматты жұмыс үш тәртіпте орындалады: дистанционды, автоматты 

және жергілікті.  Бір тәртіптен басқасына ауысу диспетчердің басқару 

пультімен (поз. SA) жүзеге асырылады.  

Жергілікті басқару басқару механизмінде (поз. SB1…SB21) орналасқан 

кнопкалар арқылы жүзеге асырылады.  

Дистанционды басқару диспетчердің басқару пультіндегі  кнопкалар 

(SB2…SB22) арқылы жүзеге асырылады.  

Автоматты басқару келесі жұмыс тәртібімен орындалады. 

Бұйымы бар вагонеткалар пештің ұзындығы бойынша үздіксіз 

қозғалыста жүріп отырады; бұл үздіксіздікті келесі механизмдер қамтамасыз 

етеді: жеткізу арбасы (поз. 4), шынжырлы итергіш (поз. 89), гидравликалық 

итергіш (поз.) және автомат ораушы (поз. 86). 

Жеткізу арбасы соңғы нүктеге жеткенде итеруді жүзеге асыратын 

механизм М1 іске қосылады, итергіш поршені вагонетканы пешке қарай 

итереді. Итергіш іскі қосылғанда соңғы ажыратқыш (поз. 2а) қосылады, ол 

итергіш механизмнің М1 қайта оралуына сигнал береді. Вагонетка пештің 

ішіне толық кіргенде, екінші жағынан күйдірілген бұйымдары бар вагонетка 

пештен атқарушы механизм М9 көмегімен шығарылады.  

Кейін орау қозғалыстарын М8 жүзеге асыруға сигнал беріледі. Итергіш 

вагонетканы келесі технологиялық шек орау бөліміне апарады. Итергіш соңғы 

нүктеге жеткенде соңғы ажыратқыш іске қосылады (поз. 10а), ол итергіштің 

М9 қайта оралуына сигнал береді. Бұйым оралғаннан кейін ИМ М8өшіруге 

сигнал беріледі. Итергіш бастапқы орнына оралғанда,  ИМ М9 өшіруге сигнал 

беретін соңғы ажыратқыш (поз. 9а) іске қосылады.  

Негізгі реттелетін параметр жылу тасымалдағыштың температурасы 

болып табылады.  Бірінші бөлікте қолданылған түтінді газдар шығарылады. 

онда ауаның рециркуляциясын қамтамасыз ететін желдеткіштер орнатылған. 

Жұмыс интенсивтілігі туннельді пештерге магистральдар арқылы газдардың 
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берілуін қамтамасыз ететін ИМ М7 жұмысының интенсивтілігіне байланысты. 

ИМ М7  жанында отынның шығынын өлшейтін (поз. 6а) аспап болады. Екінші 

бөлікте температура термометрмен (поз. 13а…28а) бақыланады, оған сигнал 

бағдарлы реттегіш (поз. 92б) арқылы беріледі. 

Пеш үлкен сыйымдылыққа ие болғандықтан, қажетті бу және ауамен 

қамтамасыз ету үшін  технологиялық тәртіп әртүрлі  50 нүктеде орындалады, 

жылу тәртібін бақылау пештің сипатты нүктелеріндегі 40 термопарлар арқылы 

жүзеге асырылады.  Берілген тәртіпті тұрақты ұстау үшін екі көп нүктелі 

потенциометр қолданылады. Термопардан сигнал әрбір термопардың бірінен 

соң бірі қосылуын қамтамасыз ететін қондырғыға беріледі. Алынған 

мәліметтер бойынша потенциометр реттейтін әсерлерді өңдеп, сол 

қондырғының көмегімен отын және ауаны беретін атқарушы механизмдерге 

жібереді.    

Термопар және көп нүктелі потенциометрлерді бірге қолдана тырып, 

жоғары экономикалық әсерге қол жеткізуге болады. Пештегі температураның 

ауытқуы кезінде атқарушы механизмді М7 қосуға сигнал беретін реттегіш 

әсері іске қосылады. Негізгі магистальдан отын құбырларға жіберіледі, ол 

екінші бөліктің ұзындығы бойынша газдың біркелкі берілуін қамтамасыз 

етеді.  Олар  ИМ М13…М44 жабдықталған. Екінші бөліктегі жану процессі 

үшін ауа ыстық күйінде үшінші бөліктегі желдеткіштің М11 көмегімен 

беріледі. Үшінші бөлікте бұйымы бар вагонеткалар біркелкі суытылады. 

Суыту ИМ М44…М53 желдеткіштерімен жабдықталған құбыр жүйесіне суық 

ауа жіберу арқылы жүзеге асырылады. Құбырға суық ауа желдеткіш М10 

арқылы жеткізіледі. Желдеткіш жұмысы құбырдағы қысым, үшінші бөліктегі 

ауа  температурасына байланысты болады.  

Үшінші бөліктегі температура термометр (поз. 29а…38а) арқылы 

бақыланады, оларға бағдарлы реттегіштерден (поз. 93б)  сигнал келеді.  

Температураның ауытқуы кезінде қосуға ИМ М10 сигнал беретін реттегіш 

әсері іске қосылады. 

Күйдіру процессін автоматтандырудың экономикалық әсері бірнеше 

аспектілерге ие: 

- пеш бөліміндегі жұмысшылар еңбек жағдайын жақсарту; 

- жылумен өңдеу процессін нақты реттеу (уақыт бойынша температура 

тәртібі); 

- еңбек күшінің тиімділігі; 

- шығарылатын өнім сапасын жақсарту. 

 

 

 

 

 

 

 

5 Экономикалық бөлім 
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Қуаттылығы жылына 15 млн. дана керамикалық кірпіштерді өндіретін 

Алматы қаласындағы зауыттың техника-экономикалық бөлімі технологиялық, 

сәулет-құрылыстық және басқа да бөлімдеріне сәйкес жасалды.  

 

5.1 Инвестициондық шығындарды есептеу 

 

 

Инвестициялық шығындардың құрамына мыналар кіреді: ғимараттыр 

мен ғимараттар құрылысының құны (өндірістік ғимарат, административті-

тұрмыстық мақсаттағы ғимарат, жобаланатын инженер коммуникациясының 

бойлығы), сонымен қатар жобалы-іздену жұмыстары (ПИР), жабдықтар құны, 

жабдықтарды монтаждау құны. Ғимрат пен ғимарат құрылысының сметалы 

құны СН ҚР 8.02-01-2002 сәйкес анықталады.  

 

17 Кесте– Нысанды смета (2018 ж бағасы бойынша жасалды) 

Смета 

және 

есеп 

нөмірі 

Аталуы  

Өлш

ем 

бірлі

гі 

Саны  

Өлшем 

бірлігін

е құны, 

теңге 

 

Жалпы 

сметалы 

құны, мың. 

теңге 

  
Өндірістік бөлік 

(108х30) 
м2 

5400 25000 135000 

  Насосты бөлім (13х6) м2 78 25000 1950 

  
Материал қоймасы  

(24х12) 
м2 

288 25000 7200 

  ГСМ қоймасы  м2 36 25000 900 

  
Дайын өнім қоймасы  

(60х18) 
м2 

2880 25000 72000 

  Көлік тұрағы  (56х22) м2 1232 12500 15400 

  Барлығы       232450 

  
Әкімшілік-тұрмыстық 

бөлім (24х12) 
м2 

288 51150 14731.2 

  
Нысанды смета 

бойынша барлығы  
     247181 

 

448070.16 мың.тенге суммадағы құрылыс құнының сметалы есебі 

Сонымен қатар:      

Қайтарылатын сумма   1454,17 мың. теңге 

Қосылған құнға салық   55026.16 мың. теңге 

18 Кесте- Өнімділігі жылына 15 млн ш.к. керамикалық кірпіштерді 

өндіретін зауыттың сметалы есебі 2018 жылғы баға бойынша  2020 жылдың 

жағдайымен жасалды 
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Смета 

және 

есеп 

нөмірі 

Бөлімдер, 

объектілер,жұмыстар мен 

шығындардың аталуы 

Сметалық құны, 

мың. теңге 

Барлы

ғы, 

мың 

тенге 
СМР 

Ж
аб

д
ы

қ
 Басқ

а 

шығ

ында

р 

 1бөлім. Аумақты дайындау     

 1 бөлімбойынша жинақ 4944   4944 

 2 бөлім. Құрылыстың негізгі 

объектілері 

    

 Өндіретін бөлім (180х30) 135000   13500

0 

 2 бөлім бойынша жинақ 135000   13500

0 

 3 бөлім. Қосымша  нысандар     

 Насосты бөлім  (13х6) 1950   1950 

 Материал қоймасы  (24х12) 7200   7200 

 ГСМ қоймасы 900   900 

 Дайын өнім қоймасы  (60х18) 72000   72000 

 Көлік тұрағы (56х22) 15400   15400 

 Әкімшілік-тұрмыстық бөлім 

(24х12) 

14731   14731 

 3 бөлім бойынша жинақ 112181   11218

1 

 2-3 бөлімдер бойынша жинақ 247181   24718

1 

 4 бөлім. Сәулеттендіру     

 Сәулеттендіру мен 

көгалдандыру 

7415   7415 

 4 бөлім бойынша жинақ 7415   7415 

 1-4 бөлімдер бойынша жинақ 259540   25954

0 

СН РК 

8.02-

09-

2002. Т 

1 

5 бөлім. Уақытша ғимараттар 

мен ғимараттар, 2 % 

7527   7527 

Қайтарылатын сумма 15 %   1129 1129 

 1-5 бөлімдер бойынша жинақ 267067   26706

7 
 

18 Кестенің жалғасы 

 6 бөлім. Қосымша шығындар     
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СН РК 

8.02-

07-

2002. Т 

3 

Қысқа қарай бағаның өсуі, 1%   2671 2671 

Жылдар бойы еңбек сіңіруіне 

сыйлықтар беру 1% 

  2671 2671 

Қосымша демалыстарға 

төленетін ақы 0,4% 

  1068 1068 

 6 бөлім бойынша жинақ   6410 6410 

 1-6 бөлімдер бойынша жинақ 267066.9

3 

 6410 27347

7 

 Сметалы есеп бойынша 

жинақ: 

    

 2020 жылға баға бойынша, 

МРПтек =2651 теңге 

267066.9

3 

 6410 27347

7 

 Қайтарылатын сумма   1129 1129 

 2020 жылға баға бойынша, 

МРПтек =2651теңге 

354940.5

6 

 9031 38533

7 

 Салықтар , жинаулар, шартты 

төлемдер (2%) 

  7707 7707 

 Ағымдағы деңгейдегі 

бағалардың сметалық құны 

354940.5

6 

 1673

8 

39304

4 

 НДС (12 %)   5502

6 

55026 

 Құрылыс құны 354940.5

6 

 7176

4 

44807

0 

 Қайтарылатын сумма   1415 1415 

 

475748.36 мың.тенге суммадағы құрылыс құнының сметалы есебі 

Сонымен қатар:      

Қайтарылатын сумма   1414.53 мың. теңге 

Қосылған құнға салық   58425.24 мың. теңге 

   

 

19 Кесте - Өнімділігі жылына 15 млн дана керамикалық кірпіштерді 

өндіретін зауыттың нақты сметалы есебі 2018 жылғы баға бойынша 2020 

жылдың жағдайымен жасалды 

Смета 

және 

есеп 

нөмірі 

 

Жұмыс пен шығынның 

аталуы 

Сметалы құны,мың. 

теңге 

Барлы

ғы, 

мың. 

Теңге СМР 
Жаб

дық  

Басқа 

шығынд

ар 
 

19 Кестенің жалғасы 
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  Құрылыстың сметалы 

құны  

26706

7 

  6410 27347

7 

  

 7 бөлім. Салынатын 

кәсіпорынның 

(техникалық 

қадағалау)дирекциялық 

құрамы 

    4006 4006 

  7 бөлім бойынша жинақ     4006 4006 

  
 8бөлім. Эксплуатацялық 

кадрларды дайындау 
    60 60 

  8 бөлім бойынша жинақ     60 60 

  

9 бөлім. Жобалы және 

ізденіш жұмыстары, 

авторлы қадағалау   

    

  Жобалы жұмыстар,      10939 10939 

РДС РК 

8.02-03-

2002 Іздену жұмыстары  

    1094 1094 

  Авторлы қадағалау, 0.2%     534 534 

Құрылы

с 

жұмыст

ары 

бойынш

а  

Жұмысшы жобадағы 

экспертиза құны,  

  

 200 

200 

Комитет

тің 

бұйрығы 

№314 

8.08.03. 

2001 жылға баға 

бойынша, МРПтек =775 

теңге 
 

  

 

  
Қайтарылатын сумма 

26706

7 
  23303 

29037

0 

  
2010 жылға баға 

бойынша, МРПтек 

=1092теңге 

    1129 1129 

 

 

 

 

19 Кестенің жалғасы 

  
Салықтар , жинаулар, 

шартты төлемдер  

35494

1 
  32834 

40914

0 
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Ағымдағы деңгейдегі 

бағалардың сметалық 

құны 

    8183 8183 

  
НДС (12 %) 

35494

1 
  41017 

41732

3 

  Құрылыс құны     58425 58425 

  
Қайтарылатын сумма 

35494

1 
  99442 

47574

8 

  Жобалы жұмыстар,      1415 1415 

 

Жабдықтар қажеттілігі технологиялық бөлімде анықталған. Жабдық 

құны өндіру зауытының прайс-листіне сәйкес 750 млн. теңге көлемінде. 

 

20 Кесте - Жабдықтар құны  

Аталуы 
Жабдық құны, 

мың.тенге 
Ескерту 

Жабдықтар мен 

транспортты 

құралдар 

750000 
Өндіру зауытының прайс-

листіне сәйкес 

Барлығы: 750000 
  

 

 

Инвестициялы шығындар келесі шығын мақалаларынан тұрады: 

 

21 Кесте - Инвестициялы шығындардың құрамы   

Шығын мақалалары Сумма, 

млн. тенге 

Негіздеу 

Жабдықтарды сатып алу және 

орнату 

750 Өндіретін фирманың 

прайс-листі 

Ғимарат пен ғимарат құрылысы 476 Құрылыс құнын 

сметалы есептеу 

Барлығы: 1225.75  

 

5.2 Өндірістік шығындарды есептеу 

 

 

Зауыттың жылдық өнімділігі 15 млн. дана кірпіш 

 

 

 

22 Кесте- Шикізат жіне қосымша нысандар құны  
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Шикізаттар 

мен 

материалдарды

ң аталуы мен 

түрлері 

Жылдық 

қажеттілік

, тонна 

Тығыздығы

, тонна/м3 

Жылдық  

қажеттілік

, 

м3 

Бірлік 

бағасы

, 

м3/тңг. 

Құны,мың

. теңге 

Саз  29074 1.15 33435 800 26748 

Саздақ 43610 1.20 52332 150 7850 

Негізгі 

материалдарды

ң барлығы      

85767   34598 

Қосымша 

нысандар      

2%   692 

Барлығы :         35290 

 

23 Кесте - Отын, электрэнергия және су қажеттіліктері 

Шикізаттар мен 

материалдардың 

аталуы мен түрлері 

Өлшем 

бірлігі 

Жылдық 

шығын 

Бірлік 

бағасы, 

теңге 

Шығын 

суммасы, мың 

теңге 

Газ м3 2253 10000 22530 

Су м3 2080 20 42 

Электрэнергия кВт*сағ 622160 5 3111 

Шикізаттар мен 

материалдардың 

аталуы мен түрлері 

Өлшем 

бірлігі 

Жылдық 

шығын 

Бірлік 

бағасы, 

теңге 

Шығын 

суммасы, мың 

теңге 

Барлығы        25683 

     

 

24 Кесте- Еңбек ақының айлық және жылдық қоры 

Бөлімдер мен мамандар 

атауы  

Жұмысшылар 

саны, адам  

Барл

ығы, 

адам  

Еңбек 

ақы, 

теңге 

Еңбек 

аұы 

шығын

дары, 

теңге  

1 ау 

ыс 

ым 

2 ау 

ыс 

ым 

3 ау 

ыс 

ым 

Әкімшілік-басқару 

қызметі 

            

Директор 1     1 200000 200000 

Өндіріс бастығы   1     1 150000 150000 

Инженер-механик 1     1 150000 150000 

Технолог 1     1 100000 100000 

Хатшы  1     1 80000 80000 
 

24 Кестенің жалғасы 
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Жинаушы  1     1 60000 60000 

Жоспарлы-қаржылау 

бөлімі  

            

Инженер-экономист 1     1 150000 150000 

Есепші              

Бас есепші  1     1 150000 150000 

Есепші  1     1 95000 95000 

Жабдықтау бөлімі              

Бөлім бастығы  1     1 150000 150000 

Жабдықтау уәкілі  1     1 120000 120000 

Цех қызметшісі              

Цех мастері  1     1 150000 150000 

Дайындау бөлімі              

Қоректендіргіштегі 

кезекші  

1     1 100000 100000 

Дайындау бөлімінің 

операторы  

1     1 90000 90000 

Пресс бөлімі               

Араластырғыштағы 

жұмысшылар   

1     1 100000 100000 

Пресс операторы  2     2 90000 180000 

Жүктеу және пеш бөлімі              

Кірпішті отырғызу 

бойынша жұмысшылар  

1 1   2 100000 200000 

Күйдіруші  1 1   2 150000 300000 

Пеш вагонеткаларын 

жүктейтін жұмысшылар  

1 1   2 100000 200000 

Ақау кірпіштер бойынша 

жұмысшылар  

2 2   4 90000 360000 

ДӨҚ жұмысшылары              

Жүк көлігінің 

жүргізушісі  

1 1   2 100000 200000 

Краншы 1 1   2 100000 200000 

Жылутехник 1 1   2 80000 160000 

Кезекші  электрик 1 1   2 80000 160000 

Кезекші  механик 1 1   2 80000 160000 

Технологиялық және 

транспортты жабдықтар 

слесары  

1 1   2 90000 180000 

 

24 Кестенің жалғасы 
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Пеш вагонеткаларын 

жөндейтін слесарь  

1 1   2 80000 160000 

Пеш вагонеткаларын 

жөндейтін пеш салушы  

1 1   2 40000 80000 

Слесарь - сантехник 1 1   2 40000 80000 

Барлығы  31 14   45   446500

0 

Зауыт бойынша барлығы           245640

00 

 

5.3 Амортизациялы бөліністер 

 

 

Ғимараттар мен ғимараттардың белгіленуі мен сипатын, сонымен қатар 

салалық бұйымға қолданылатын жабдықтарды ескере отырып келесі түрдегі 

орташа есептелген мәндер қабылданған:  

- ғимарат пен ғимаратқа -  2.5 % 

- монтаж бен жабдыққа – 10 % 

Жылдық амортизациялы бөліністер суммасын есептеукелесі кестеде 

көрсетіледі 

 

25 Кесте- Амортизациялы бөліністер 

Аталуы Бастапқа балансты 

құны, млн. теңге 

Амортизация 

нормасы, % 

Амортизация, 

млн. теңге 

Ғимарат 475.75 2.5% 11.89 

Жабдық 750.00 10.0% 75.00 

Барлығы 1225.75  86.89 

 

Одан әрі төмендегі кесте бойынша өнімнің өзіндік құны анықталады:  

 

26 Кесте - Өнімнің өзіндік құнының құрылымы  

Көрсеткіштердің аталуы 

Өнім 

бірлігіне, 

теңге. 

Барлығы, 

мың теңге 

Өнім көлемі, млн дана   20000 

Өзіндік құны     

Шикізаттар мен материалдар 2.00 39902 

Технологиялық мақсаттағы су 0.02 416 

Технологиялық мақсаттағы отын 1.13 22530 

26 Кестенің жалғасы 
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Технологиялық мақсаттағы электрэнергия 0.16 3111 

Еңбек ақыға кететін шығын 1.23 24564 

Еңбек ақыны төлеу  0.20 8930 

Амортизациялы бөліністер 4.34 86893.709 

Құрамы мен ағымдағы жөндеу 0.59 11893.709 

Жарнамаға кететін шығын 0.05 1000 

Жолды фондтарға бөлінетін  0.05 1000 

Мүлікке салық  0.31 6129 

Толық өзіндік құны 10.07 201492 

НДС, 12% 1.41 28209 

Барлығы 11.49 234577,94 

 

5.4 Жоба табысын есептеу 

 

 

Жалпы өндірілетін кірпіштен түсетін пайданы төмендегі кестеден көруге 

болады. 

 

27 Кесте- Кірпіштің сатылуынан түсетін табысты есептеу 

Көрстекіштердің аталуы Өлшем бірлігі Мөлшері , 

мың дана 

Керамикалық кірпіш дана 15000 

НДС-пен бірге теңге 76 

Жалпы табыс мың.теңге 760000 

НДС-пен бірге мың.теңге 93333 

 

28 Кесте- Таза табысты есептеу 

Көрсеткіштер  Суммасы,  

НДС-ты ескермегендегі өнімнен түсетін табыс, млн. теңге 667 

Өндіруге кететін шығын (өзіндік құны), млн. теңге 201 

Балансты пайда, млн. теңге 465 

Мүлікке салық (1 %) 5 

Табыс салық* 20 %  бюджетке 140 

Таза табыс 321 

Амортизациялы бөліністер, млн. теңге 87 

Таза табыс + операциялардан түсетін табыс 

(амортизациялық бөліністер), млн. теңге 

408 

 

Жобаның өтеу мерзімін есептеу 
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Өндірістің өтеу мерзімі кірпішті шығара бастаған кезден бастап 

анықталады. Барлық кеткен шығынды таза табысқа бөлу арқылы анықтайды 

 

29 Кесте - Өтеу мерзімін есептеу    

Кәсіпорынды салуға кететін 

шығын, млн. теңге 

Таза табыс, млн. 

теңге 

Кірпіш өндіре бастаған кезден 

бастап өндірістің өтеу 

мерзімі, жыл 

1225.75 408 3 жыл 

 

Өндірісті салуға кететін дайындық периодына 1 жыл уақыт кететінін 

ескере отырып (жобалы-сметалы құжаттарды өңдеу,құрылыс-монтажды 

жұмыстар, жабдықтарды дайындау және жеткізу, қажетті 

инфрақұрылымдарды жасау, ұйымдық шаралар өндірістің өтеу мерзімін 

анықтаймыз: 

3+1 = 4 жыл 

 

30 Кесте - Негізгі технико-экономикалық көрсеткіштер   

Көрсеткіштер Өлшем 

бірлігі 

Мәні 

а) табиғи мағынада млн. 

дана.с. к. 

15 

б) құнды мағынада млн. теңге 667 

Жалпы тауарлы өнімнің толық өзіндік 

құны 

мың.теңге 201 

1000 дана. с. кірпіш үшін мың.теңге 10.07 

Жылдық табыс млн.теңге 321 

Рентабельділік деңгейі:   

а) өндіріс қорларына % 26.19% 

б) өзіндік құнына % 159.30% 

1 теңге тауарлы өнімге кететін өндіріс 

шығыны 

тиын 30 

Өндірілетін қорлар млн.теңге 1 225.75 

Сонымен қатар неізгі қорлар млн.теңге 1 167.32 

Сырт құралдың нормалануы (10%) млн.теңге 116.73 

Жұмысшылардың тізімдік саны адам 45 

 

30 Кестенің жалғасы 
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Жұмысшыларды да қоса  34 

Бір жұмысшының жылдық өнімі   

а) ақшалай мағынада мың.теңге 5926 

б) табиғи мағынада мың.дана 588 

Жалпы сметалық құны млн. теңге 1225.75 

Ақша қаражатын жұмсаудың 

салыстырмалылығы 

теңге/дана.

ш.к 

100 

   

Жоба есесін қайтару мерзімі жыл 3 

1000 дана кірпішті күйдіруге кететін 

шартты отынның шығыны 

кг 0.1415 

Аумақты салу коэффициенті % 45 

 

Қуаттылығы жылына 15 млн. дана. керамикалық кірпіштерін өндіретін 

зауыты үшін алынған технико-экономиялық көрсеткіштері қолайлы және 

зауыт құрылысқа ұсынылуы мүмкін. 

Зауыттың мерзімін өтеу уақыты 3 жыл. Бір жұмысшы жылына - 294000 

дана. кірпіш өндіреді.  

Қорытынды: Жобаланып отырған Алматы облысында орналасатын 

қуаттылығы жылына 15 млн. дана керамикалық кірпіштерді  өндіретін зауыт 

бәсекеге қабілетті сапалы өнім шығаратын болады, ол өнімнің тез сатылып, 

құрылыстың өзіндік құнын тез өтеуге мүмкіндік береді.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Еңбекті және қоршаған ортаны қорғау  
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6.1 Жобаланатын зауыттағы зиянды және қауіпті өндірістік 

факторларды талдау  
 

 

Қазіргі таңда құрылыс индустриясындағы зауыттар әртүрлі 

технологиялық линиялармен, машиналармен, аппараттармен, 

тасымалдау қондырғыларымен автоматтандыру жүйелерімен 

жабдықталған. Технологиялық процесстер мен жабдықтарға қойылатын 

негізгі талаптар: жұмысшылар қауіпсіздігін қамтамасыз ету; машиналарды 

басқару кезінде жақсы жағдай жасау. Бұл мәселелер бас жоспарды құрастыру 

және технологиялық линияларды жобалау кезінде технологиялық процесстерді 

автоматтандыру, жабдықтардың дұрыс жұмыс істеуін қаматамасыз ету, қолйлы 

мете жағдай жасау, атоматтандыру мен сигнал беру жүйесімен қамтамасыз ету 

арқылы шешілді.  

Еңбекті қорғау мәселелері өндіріс орнының ғимаратын тұрғызу 

кезінде өндірістік процесстеріндегі қауіпті факторларды азайту шараларын 

ұйымдастыру арқылы шешілді.  Құрылысқа арналған алаңды ҚнжЕ «Өндіріс 

орындарының бас жоспары» нормаларына сәйкес жасалды. Құрылыс алаңы 

тұрғын үйлерге жақын, желге қарсы тұра алатын, табиғи желдету 

мүмкіншілігіне сәйкес таңдалды. Керамикалық кірпіштерді өндіретін зауыт 

Сайрам аймағында, Шымкент қаласынан  3 км солтүстік – шығыста, Бадам 

жағалауының оң жағында, Шымкент қаласынан 3 км оңтүстік - батысында, 

Сайрам аймағында орналасқан.  Зауыт кен орындарға жақын орналасқан.  

Санитарлы-қорғаныс аймағының тұрғын үй алаңына дейінгі өлшемі, 

санитарлы-қорғаныс аймақтарында өндірістік ғимараттардың орналасуы, 

ғимараттар арасындағы саниатрлы жарылыстар, терезе аралықтары арқылы 

жарықтың өтуі, қауіпті бөліністер мен атмосфералық ауа құрамындағы 

нормалар мен басқа да параметрлер өндірістік кәсіпорындарды жобалаудың 

Санитарлы нормаларына сәйкес жасалды. Нормаға сәйкес керамикалық 

кірпіштерді  өндіретін өндірістің санитарлы-қорғаныс аймағы 100м. 

Өндірістік орынның метеорологиялық параметрлері.  

Өндірістік орындардағы метеорологиялық жағдайларын ұсынатын 

нормативтік құжаттар МЕСТ 12.1.005-76 «Жұмыс аймағындағы ауа. Негізгі 

санитарлы-гигиеналық талаптар» және «Өндіріс орындарын жобалаудың 

санитарлы нормалары» ҚН 245-71 болып табылады. Осы құжаттарда тиімді 

және рұқсат етілген температура, салыстырмалы ылғалдылық және ауа 

қозғалысының жылдамдығы келтірілген.  

Сау адамның температурасы 36,5...37 С аралығында болады. Жұмыс 

орнындағы температура мөлшері МЕСТ 12.1.005—76 талаптарына сай 

қабылданады. 

Ауа ылғалдылығы адамның жұмыс қабілеттілігінің нашарлауына әсер 

етеді. Салыстырмалы ауа ылғалдылығы МЕСТ 12.1.005-76 бойынша  40-60 
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пайыз аралығында болады. Бұл өндіріс орнында жоғары мөлшерде 

ылғалдылықтың бөлінуі байқалмайды.  

Ыстық цехтарда адамдардың ыстықтап терлеуі нәтижесінде көп көлемде 

тұз жоғалтады, сонын әсерінен жұмысшылар қалтырау, дірілдеу ауруларына 

шалдығуы мүмкін. Стандартқа сай жаз және қыс мерзімдерінде ауа өтімділігі 

белгіленген. Нормаға сәйкес келесі микроклиматтық нормалар келтірілген: 

1. Жұмыс дәрежесі- орташа ауыр, II; 

2. Ауа температурасы: суық және өтпелі кезенге 18-20°С, және жылы 

кезенге 21-23°С; 

3. Салыстырмалы ылғалдылығы 40-60 пайыз; 

4. Ауаның қозғалыс жылдамдығы: суыққа- 0,2 м/с, ыстыққа- 0,3 м/с; 

Пешті бөлігі бөлек блокқа бөлінген. Оған да жылы мерзімге 

микроклиматтық нормалар белгіленген:  

- ауа температурасы 25°с-тан аспайды. 

- салыстырмалы ылғалдылығы- 80. 

- ауаның қозғалыс жылдамдығы- 0,3-0,7 м/с 

Адамның жұмыс істеу қабілеті ауа температурасы 20-22°С женіл жұмыс, 

16-18°С ауыр жұмыс, салыстырмалы ауа ылғалдылығы 30-60, ауаның 

қозғалыс жылдамдығы 0,2-0,3 м/с.  

Қауіпті затар. 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. Стандартты және өндірістік кәсіпорындардың жұмыс 

аймағындағы ауа құрамындағы қауіпті заттар санитарлық нормаларын жобалау 

талаптарымен шек қойылған. ҚНжЕ 12.01.005 «Жұмыс аймағындағы ауа. Жалпы 

санитарлық- гигиеналық талаптар» жұмыс аймағындағы ауа құрамындағы 

қауіпті заттардың мүмкін болатын шегін орнатады. Машинаға деген талаптар 

ерекше техникалық факторлармен ( сапасы,өнімділігі), сонымен қатар қауіпсіздік 

және қолайлы еңбек шарттарын жасаумен анықталады. 

Машинаны және технологиялық жабдықтарды эксплуатациялау кезіндегі 

қауіпсіздік шаралары жобалау кезінде қарастырылған.  

Жұмысшыларды қауіпті аймақтан сақтау үшін қоршау қондырғыларын 

пайдаланады.  

Зауыт жағдайында электр қондырғыларын пайдаланғанда электр 

жабдықтарының корпустары изоляциаланған материалдан жасалуы керек, 

қорғаныс қабатымен қоршалған, электржабдықтары мен элетр қондырғылары 

жерге қосылған болуы керек. Электр тоғымен өрт шығып кетпеуі үшін 

электрмен жабдықтау жүйелерінің орналастыру қондырғылары электр 

қондырғыларының талаптары мен ережелеріне сай жасалады.   

Шумның негізгі қайнар көзі пресстеу бөлімі болып табылады. Ол 

өндірістік бөлімде бір блокқа бөлектенген және қоршалған. Қоршауларға 

дыбысоқшаулағыш материалдарды қолданады. Гигиеналық нормалар 

бойынша МЕСТ 12.1.003 өндірістік орындарында дыбыс дәрежесі  85 дБ-дан 

аспауы керек. 
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Технологиялық процесстердің жүруін сенімді бақылау үшін арнайы 

индикациясы бар бақылау-өлшеу құралдары қолданылады, ол нақты 

көрсеткіштерді көрсетеді.  

Технологиялық жабдықтармен жұмыс істеудің қауіпсіздігі көбінесе 

жұмысшыға түсетін физикалық және жүйелік-психологиялық ауыртпалықтармен 

сипатталады. Жұмысшының шаршағанын басу үшін басқару орнында демылу 

орындары, түсті түрлі юояулармен боялған.адам шаршама машинаны басқару 

кезінде қателіктерді жібермейді және жұмыстың қауіпсіздігі артады. .  

Керамикалық қабырға бұйымдарын өндіретін өндірісітің 

жұмысшылары минималды техникалық білімге ие болуы керек, олар 

қауіпсіздік техникасы жайлы білімнен тұрады. Нұсқаулық бірнеше саты 

бойынша өтеді: бастапқы, қайталанатын және жоспарсыз. 

Берілген өндіріс өртке қауіпсіз болып табылады, кездейсоқ жағдайда өрт 

шығуы мүмкін. Керамикалық кірпішті өндіретін өндіріс өртке қауіптіліктің Д 

категориясына жатады, яғни жанбайтын заттарды және материалдарды  

суытылған күйде қолданылады. 

Өртке қауіпті аймаққа пеш бөлімі жатады, бірақ мұнда өрттің алдын алу 

шаралары қарастырылған: мәжбүрлі желдету, пеш қабырғаларын жылумен 

оқшаулау, күйдіру тәртібі (шығу кезіндегі кірпіш температурасы 35-40 °С). 

Өндірістік бөлім темірбетоннан тұрғызылған. Мұндай түрдегі  

конструкциялар жанбайды. Отқа төзімділігі бойынша ғимарат 4-ші класс 

талаптарын қанағаттандырады.  

Зауыт аймағындағы өртке қауіпті нысан мазут сақтағыш болып 

табылады. Өрттің алдын алу мақсатында мазут салатын ыдыстарды 

периметр бойыншга топырақпен жабылған. 

 

6.2 Техникалық іс-шаралар  

 

 

Электр қауіпсіздігін қамтамасыз ету. 

Электр қауіпсіздігі – адамдарды электр тоғының, электр доғасының, 

электрлі магнит өрісінің және статикалық электрдің зиянды және қауіпті 

әсерінен қорғанысын қаамтамасыз ететін ұйымдастыру – техникалық 

шаралардың және құралдардың жүйесі. Электр тоғымен жұмыс істейтін 

құрал-жабдықтар жерлендірілген. Қондырғыларды қолданудағы қауіпті 

зоналар қоршалған.  

1)   Әкімшілік ғимараттың қауіпсіздігі жоғары емес. 

2) Цехтың тас шығаратын білектер, ұнтақтағыштар, шикі кірпішті 

вагонеткаларға отырғызу, түсіру қондырғылары тұрған бөлімі өте қауіпті. 

 Сору-тарту желдетуін ұйымдастыру 

Керамикалық кірпіш өндірісінде саз қопсытқыш, жәшікті 

қорландырғыш, тас майдалағыш және дозаторлармен жұмыс істегенде, 

олардан жеткілікті дәрежеде шаңдар бөлінеді. 
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Стандартты және өндірістік кәсіпорындардың жұмыс аймағындағы ауа 

құрамындағы қауіпті заттар санитарлық нормаларын жобалау талаптарымен 

шек қойылған. ҚР.ҚНжЕ 04.05.2001ж «Жылыту желдету және оны баптау» 

жұмыс аймағындағы ауа құрамындағы қауіпті заттардың мүмкін болатын 

шегін орнатады. Машинаға деген талаптар ерекше техникалық факторлармен  

(сапасы, өнімділігі), сонымен қатар қауіпсіздік және қолайлы еңбек 

шарттарын жасаумен анықталады.  

Қолайлы санитарлық-гигиеналық еңбек шарттарын жасау үшін 

кептіргіш пен күйдіру пештерінен шығатын газдар мен ауаны шаңнан 

тазартуға ерекше көңіл бөлу қажет. Өндірістік кәсіп орындарында санитарлық 

нормаларға сай ауа құрамындағы шаң концентрациясы 0,04 мг/м3 аспауы 

қажет. Ауа құрамындағы көміртегі тотығы (СО) 0,03мг/м3-тен, күкіртті сутек 

(H2S) 0,02 мг/м3 аспауы қажет. Атмосфераға шығарылатын ауадағы шаң 

концентрациясы 0,06 г/м3 аспауы қажет. Қалыпты эксплуатация кезінде 

шаңнан тазарту жуйесі бойынша ауаға шығарылатын шаң мөлшері 0,04— 0,06 

г/м3 аралығында болады. 

Зауыттарда қолайлы еңбек жағдайын жасау үшін табиғи және жасанды 

желдетуді қамтамасыз ету қажет. 

 

6.3 Өртке қарсы іс-шаралар 

 

 

Берілген кәсіпорын жарылысқа қауіпті өндіріске жатпайды, бірақ онда 

өрт болу ықтималдылығы бар. Керамикалық кірпіш өндіретін кәсіпорын өртке 

қауіптіліктің Д категориясына жатады, яғни жанбайтын заттар мен 

материалды суық күйінде қолданады.  

Өртке қауіпті бөлімге пешті бөлім жатады, бірақ бұл жерде оның алдын 

алу шаралары қолданылған: мәжбүрлі желдету, пеш қабырғаларын жылумен 

оқшаулау, күйдіру тәртібі (кірпіш температурасы шығу кезінде 35-40°С-тан 

аспайды). 

Өндірістік бөлім темірбетоннан жасалған. ҚР ҚНжЕ 2.02-05-2002 

«Ғимараттар мен ғимараттардың өрт қауіпсіздігіне» сәйкес мұндай 

конструкциялар жанбайтындардың қатарына жатады. Өндіріс 

ғимараттарының қажетті дәрежедегі отқа төзімділігі ҚР ҚНжЕ 2.02-05-2002 

анықталады, ал ғимараттың қажетті отқа төзімділік дәрежесі ҚР ҚНжЕ 2.02-

05-2002 сәйкес IV классына жатады.  

Өртке қарсы қорғаныс мыналарды қамтамасыз етеді: объектінің отқа 

тұрақты дәрежесін және элементтер мен конструкциялардың отқа тұрақты 

шегін дұрыс таңдау, өрт басталу жағдайында өрттің тарамауын қамтамасыз 

ету, түтінге қарсы қорғаныс жүйелерін пайдалану, адамдарды қауіпсіз жерге 

көшіру, өрт қауіпсіздік құралдарын пайдалану, өртті сөндіру және хабарлау, 

өрт күзетін ұйымдастыру. 
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Өрт қауіпсіздік және техникалық процесстердің ережелерін бұзу, электр 

желістерді және құрылғыларды дұрыс пайдалану, осының барлығы өрттің 

пайда болуына алып келеді. 

Жылыту бөлмелерінде пайда болған өрттер ең қауіптісі. Мекемелерде 

орталық, сулық, булық жылыту жүйелерімен қамтамасыз етілуі қажет. 

Қойманың бөлмелерінде егер орталық жылыту жүйесі орнатылмайтын 

жағдайда ғана пеш орнатуға болады. Бұл жағдайда пеш оттығын коридорға 

шығару керек. 

Барлық мекемелерде ережелерге сай арнайы өртке қарсы қорғану 

қауіпсіздік күзеттері болуы керек. 

Мекемелерді жобалау кезінде объектіні өрт қауіпсіздігінен сақтайтын 

шаралармен қамтамасыз ету керек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ҚОРЫТЫНДЫ 
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Бұл жобада 15 млн. дана керамикалық кірпішті қалыптау, кептіру және 

күйдіру зауыты әзірленді. Шығарылатын өнімнің ассортименті ұсынылған, 

кірпіш өндірісі үшін қолданылатын шикізат материалдарының сипаттамасы 

берілген. Өндіріс тәсілі ретінде қатты экструзиямен өндіру таңдалды. 

Сонымен қатар қажетті жабдықтар таңдалды, өндірістік бағдарлама жасалды, 

сондай-ақ дайын өнім қоймасы есептелді. Өндірістің технологиялық сұл-басы 

егжей-тегжейлі қарастырылды және оның негіздемесі мен сипаттамасы 

берілді. Сапалы әрі қолжетімді өнім алу үшін дайын өнімдер өндірісін бақылау 

сипатталған. Зауыт қызметкерлерінің қауіпсіз жұмысын қамтамасыз ету 

мәселелері қаралды. Шикізат ретінде өндіріс қалдықтарын пайдалана отырып 

сапалы бұйым шығаруға болатынын көруге болады. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 
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21.05.2020 

 



63 

 

 

 

 

Обнаруженные в работе заимствования не обладают признаками плагиата. 

Работа признается самотоятельной, и студент допускается к защите. 

21.05.2020 



ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРІЛІГІ  

СӘТПАЕВ УНИВЕРСИТЕТІ 
 

 

Ф   ҚазҰТЗУ  706-16. Ғылыми жетекшінің пікірі 

 

ЖЕТЕКШІНІҢ   ПІКІРІ 

 

дипломдық жобаға 
    (жұмыс түрінің атауы 

Жанбалаева Ақниет   
 (оқушының Т.А.Ж.) 

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

 

Дипломдық жобаның тақырыбы: Алматы облысында қуаты жылына 15 млн. қатты 

экструзия әдісімен беттік керамикалық кірпіш өндіретін зауыт. 

 

Керамикаылық қабырға бұйымдарды негізінде иілімді және жартылай құрғақ 

тәсілдермен өндіреді. Керамикалық кірпішпен тастарды қатты экструзия әдісімен 

өндіру иілімді тәсілге қарағанда тиімді болады. Себебі біріншіден, қалыпталған 

бұйымның ылғалдылығы 13-16 %, оны кептіру жеңіл болады; екіншіден, кептіру процесін 

күйдіретін вагонеткада жүргізуге болады; ұшіншіден, кірпіштің беті, қырылары және 

бұрыштары тегіс болады. Сонымен бірге кірпіштің аязға төзімділігі, иілуге және 

сығылуға беріктілігі жоғары көрсеткіштерге ие болады. 

 Бұл дипломдық жобада жеңіл балқитын сазға 10% ЖЭС күлін қосып керамика 

массаны құрастырып, беттік кірпішті қатты экструзия әдісімен даярлау технологиясы 

бойынша зауыт жобасы жасалған. Жобада технологиялық бөлім толық көлемде, 

құрылыс, экономикалық жылу техникалық бөлімдер және басқа қажетті көлемде 

орындалған. Технологиялық бөлімде қатты экструзия тәсілімен кірпішті өндірудін 

технологиялық сұлбасы баяндалған. 

Графикалық бөлімде бас жоспар, технологиялық цехтің жоспары мен қималары 

және жабдықтардың технологиялық сұлба бойынша орналасуы көрсетілген. Дипломдық 

жобаның барлық бөлімдері сауатты турде берілген мезгілде орындалды. 

Жанбалаева А. университетте оқу кезінде өзін тәртіпті және еңбекқор студент 

ретінде көрсетті. Барлық оқу пәндерін жақсы игеріп, алған білімдерін толық 

пайдаланып, қалыптасқан маман ретінде дипломдық жобаны жоғары денгейде орындап 

шықты. 

Дипломдық жоба 90% «өте жақсы» бағамен бағаланады, ал оның авторы Жанбалаева А. 

5В073000 – «Құрылыс материалдарын, бұйымдарын және конструкцияларын өндіру» 

мамандыдығы бойынша бакалавр академиялық дәрежені алуға лайық.  

 

 

 

Дипломдық жобаның 

жетекшісі,т.ғ.д., 

«Құрылыс және құрылыс материалдар»   

кафедрасының  профессоры                                                       М.Т. Жүгінісов 

                                                                 

  

«26» мамыр 2020 ж. 
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Қоршау ұзындығы

Құрылыс тығыздығы
Ғимараттардың алатын ауданы

га

%
км
км

Саны

Мекеменің ауданы6
7 Көгалдандыру ауданы

га

га
га

1,6

0,58

0,29

00,

0,5

40
0,43

0,3



Сәулет-құрылыс бөлімі

ҚазҰТЗУ - 5В073000.29-03.2020 ДЖ

Бас жоспар

Өлш   Бет Құжат № Қолы Күні

Орындаған

Жетекші  Жүгінісов М.Т.

Жанбалаева А.Ж.

 Н.бақыл.

 Каф.меңг. Акмалайулы К.

 Бек А.А.
Құрылыс және құрылыс

материалдары кафедрасы

Кезең Бет Беттер

Жоспар

6000

5 6

6000

7 8

6000 6000

9 10

6000

11 12

60006000 60006000 60006000 6000

A

Б

B

Г

Д

Жөндеу кептіру 

арбаларды үшін орны

6
0

0
0

6
0

0
0

6
0

0
0

6
0

0
0

1

Қима 1-1

2

2

3600

10800

3600

0,000

Қима 2-2

1

1

3

10

4

2

5

8

Лабораторная

4321

6

9

12

11

3
6

0
0

3600

№ Қондырғының аты Саны

11

Саз қопшығыш

Жұқа ұнтақтайтын біліктер
Сақтағыш бункер

Еліктеу

Жәшік қоректендіргіш

Екі білікті араластырғыш
  Ленталык пресс

Дозатор

Сақтағыш бункер
Дозатор

12
13
14
15
16

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Спецификаттау

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

             Жәшікті қорландырғыш
  Қалыптаушы пресс
Кептіру
Күйдіру

  Дайын өнімнің қоймасы

7

15

13

Гидрооқшаулық
   4-қабатты руберойдті кілем

   Цементті тегістеп кернеулегіш 15мм
   Плиталы минералды мақталы қаптағыш 100-120мм

   Рулонды бумен ылғалдандыру 1 қабатты
   Темірбетонды плиталы төсегіш 300мм

                Тәрелькелі қоректендіргіш

A

Д

14

Алматы облысындағы қуаттылығы 15 млн. стандартты кірпішті
қатты экструзия әдісімен өндіретін зауыт



ҚазҰТЗУ - 5В073000.29-03.2020 ДЖ

Технологиялық карта

Өлш   Бет Құжат № Қолы Күні

Орындаған

Жетекші  Жүгінісов М.Т.

Жанбалаева А.Ж.

 Н.бақыл.

 Каф.меңг. Акмалайулы К.

 Бек А.А.
Құрылыс және құрылыс

материалдары кафедрасы

Кезең Бет Беттер

t, 

o

С

1000

0

Технологиялық өндірістің параметрлері

              Күйдіру режимі
Кептіру уақыты 30 сағат;

Күйдіру мерзімі 21 сағат

Күйдіру температурасы

1000°С.

Жылытудың орта

 жылдамдығы 50-60°С.

Ұстау уақыты 4 сағат.
4 6 8 10 13

 Керамикалық кірпіш

МЕСТ ҚР 530-2007

+4

+3

+3

-2

2

3

2

1

 Технологиялық карта
 Шикізат материалдары

С

Н

О + N

S

А

W

Q

кДж/кг

3898030,3
0,5

0,7

10,6

88,2

Сұйық отын құрамы

Саздың гранулометриялық құрамы, масс.%

Өлшемі, мм
0.5-0.05

0.05-0.005

кем емес

0.005

12.8

67.8

15.9

Саздақ

p

 Физика-механикалық қасиеті

Шикізат
материалдары

 Көлемді
 салмағы т/м3

 Су
сорғыштығы,%

    1.5

  12.4-15.2

Беріктілік шегі

 Сығу
кезіндегі,
кгс/см2

17,5-54

  27-31

 Керамикалық қыш кірпіш ғимараттардың ішін не сыртын
қаптауға қолданылады

Көрсеткіштер атауы Өлшемдері
        Өлшемдердің қателігі мынадан кем емес, мм
        Ұзындығы бойынша
        Ені бойынша
        Қалыңдығы бойынша

-Алматы облысынының Карасай
ауданынан 4 км қашықтықта оңтүстік
батыстағы «Алматинское» кен
орнында орналасқан саздақты
қолданылды
- Алматы ТЭЦ күлі

Саздың физикалық - механикалық қасиеттері: қалыптау тығыздығы -
25-26,5%, суды жұту - 10-13,3%, құрғатуға сезімталдығының
коэффициенті -1,7; отқа төзімдігі - 950-1000 0С, иілімділік саны - 4,7-8,9,
ауалық отыруы  2,22 - 2,92%, оттық отыруы 0,03-0,98%. Сығу кезіндегі
беріктік шегі 17,2-54кг/см2, аязға төзімділік коэффициенті 15; беріктік
шегі - 115,1-145,5 кг/см2, көлемдік масса 1,7 г/см3.

Саздақ

 Майыстыру
кезіндегі,
кгс/см2

Күйдіру t

        1200 мм аспайтын кірпіш қырларының
        қателігі
        Кірпіш беттерінің қателігі аспау керек
        Тікелей
        Көлбеу
        Кірпіш қырларының үшкірлігі
        5мм-15мм дейін

Технологиялық үрдісті бақылау
   Барлық технологиялық үрдісті
бақылау үшін 2 кезеңге бөліп қарауға
болады:
  А) Бұйымның өндіріс кезінде сапасын
және қолданылатын шикізаттар сапасын
бақылау;
  Б) Дайын бұйым сапасын бақылап
қабылдау, дайын бұйым паспортын
жасау үшін жүргізіледі.

Еңбекті қорғау жəне техникалық
қауіпсіздік

Жұмысқа дейін қондырғыларды,

машиналарды тексеру.Жұмысшылар

жұмысқа сай киіну керек. Тасымалданатын

заттар көз алдында тасымалдануы қажет.

Қондырғылар жұмыс кезінде тазалауға,

жууға, жөндеуге болмайды. Аса қауіпті!

 Қоршаған ортаны қорғау

Жобаланған зауыт өндірісі қалдықсыз

өндіріс болып табылады. Шикізаттарды

сақтайтын қоймаларда шаң

көтерілмейтіндей пакеттейді.

Бұйының шығарылуы

жылдық сағатынатәуліктік ауысымына
дана дана дана дана

сыртқы беттік

8 000 000 23880,5 11940,25 1492,5

Бұйымдарды шығару бойынша зауыттың өндірістік
бағдарламасы

200

15 21

500

600

4

сағ
2

0

С

/

м

и

н

1

0

С

/

м

и

н

2

0

С

/

м

и

н

7 000 000 20895,5 10447,7 1305,9

Алматы облысындағы қуаттылығы 15 млн. стандартты кірпішті
қатты экструзия әдісімен өндіретін зауыт



Технологиялық бөлімі

ҚазҰТЗУ - 5В073000.29-03.2020 ДЖ

Бұйымдарды өндірудің
технологиялық тізбегі

Өлш   Бет Құжат № Қолы Күні

Орындаған

Жетекші  Жүгінісов М.Т.

Жанбалаева А.Ж.

 Н.бақыл.

 Каф.меңг. Акмалайулы К.

 Бек А.А.
Құрылыс және құрылыс

материалдары кафедрасы

Кезең Бет Беттер

1
1

15

16

17

19

18

12

14

21

  19    Автомат түсіргіш

                 Екі білікті араластырғыш

   17     Туннельді кептіргіш
18     Тунельді пеш

   Автоматсалғыш

    20    Автомат пакеттегіш

              Автомат кескіш

21    Дайын бұйым қоймасы

20

10

Бұйымдарды өндірудің технологиялық тізбегі

3

2

1

5

3

6

6

8

№ Қондырғының аты Саны

11

Саз қопшығыш

Жұқа ұнтақтайтын біліктер
                Тәрелькелі қоректендіргіш

Електеу ( Сито-бурат )

Жәшік қоректендіргіш

Сулы ұнтақтайтын жүгіргіш
       Шихта сақтағыш

Дозатор

Сақтағыш бункер
Дозатор

12
13
14
15
16

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Спецификаттау

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

   Жұқа ұнтақтайтын білектер

                 Қатан қалыптайтын вакум-пресс

Сақтағыш бункер

Алматы облысындағы қуаттылығы 15 млн. стандартты кірпішті
қатты экструзия әдісімен өндіретін зауыт



Технологияны
автоматтандыру бөлімі

ҚазҰТЗУ - 5В073000.29-03.2020 ДЖ

Тунелді пеш
автоматикасы

Өлш   Бет Құжат № Қолы Күні

Орындаған

Жетекші  Жүгінісов М.Т.

Жанбалаева А.Ж.

 Н.бақыл.

 Каф.меңг. Акмалайулы К.

 Бек А.А.
Құрылыс және құрылыс

материалдары кафедрасы

Кезең Бет Беттер

Туннелді пештерде күйдіруді автоматтандыру

MIR  (6а, 6д)

ТЕ  (1а,3а, 3б) Температураны өлшеу түрлендіргіші

Ылғалды өлейтын құрал
TIR (3г) Электрлі көпір

GE  (4а,4б) Соңғы ажыратқыштар

FE (2а) Шығындарды есептеуге арналған
сығатын қондырғы

FT  (2б) Дифрактометр. Шыєынды өлшеуге
арналған, қысымның төмендеуін
анықтайтын дистанционды түлендіргіш

FIC 2в Газдың тез және суммарлы шығынын
көрсететін қосымша құрал

РС  (17) Ќұбырды тұрақты температураны ұстап
тұратын түзу қозғалысты реттегіш

PSA (7г, 7д) Қысымды өлшеуге арналған құрал
TJ (3в) Автоматты түрде аралайтын

температураны өлшеуге арналған көп
нүктелі көпір

МЕ (6а, 6в,6г,6ж,6е) Ылғалдылықты көрсеттін көрсеткіштер

Құралдардың шартты белгілері

П
р
и

б
о
р
ы

 
п
о
 

м
е
с
т
у

Щ
и

т
 
д

и
с
п
е
ч
е
р
а

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

H

SB 2

H

SB 1

NS

KM1

GSA

1Б

NS

KM2

PISA

5Б

NS

KM4

PISA

6Б

H

SB 3

H

SB 5

H

SB 7

H

SB 9

H

SB 11

H

SB 12

H

SB 10

H

SB 8

H

SB 6

H

SB 4

NS

KM7

FPT

6Б

PISA

5Б

PISA

12Б

NS

KM11

NS

KM10

PISA

11Б

NS

KM8

GSA

7Б

GSA

8Б

NS

KM9

GSA

9Б

GSA

10Б

H

SB 13

H

SB 15

H

SB 17

H

SB 19

H

SB 20

H

SB 18

H

SB 16

H

SB 14

TJ

92Б 92Г 93Б 93Г

TIRC

93В

TIRC

92В

H

SB 21

H

SB 22

NS

KM3

GSA

2Б

NS

KM5

NS

KM6

H

SB 22

79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91...26 27... 57 58 ...68 69... 78

TJ TJ TJ

HL1 HL2 HL3 HL4 HL5 HL6 HL7
HL8

HL9 HL10 HL11 HL12 HL13 HL14 HL15 HL16 HL17 HL18 HL19 HL20 HL21 HL22 HL23 HL24 HL25 HL26 HL27 HL28 HL29 HL30 HL31 HL32 HL33 HL34

В
ы

б
р
о
с
 
д

ы
м

о
в
ы

х
 
г
а
з
о
в

Рециркуляция

для равномер-

ного прогрева

GE

1a

GE

2a

FE

6a

PI

5a

ТЕ

13а

PI

12a

PI

11a

GE

8a

GE

9a

GE

10a

GE

7a

2 4 8 7 9 10 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 82 83 64 74 65 75 66 76 67 77 68 78 84 85 91 90 89

1 3 5 79 80 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 42 59 69 60 70 61 71 62 72 63 73 8788 8681

PI

3a

6 40 41

М1

М2

М4

М5

М6

М7

М13

М14

М15

М17

М16

М19

М18

М21

М20

М23

М22

М25

М24

М27

М26

М31

М30

М33

М32

М35

М34

М37

М36

М39

М38

М41

М40

М43

М42

М11

М44

М45

М47
М49

М51
М53

М46 М48
М50

М52
М54

М9

М8

М3

PI

2a

М10

М28

11 12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25 26

М29

Г
о
р
я
ч
и

й
 
в
о
з
д

у
х

ТЕ

14а

ТЕ

15а

ТЕ

16а

ТЕ

17а

ТЕ

18а

ТЕ

19а

ТЕ

20а

ТЕ

21а

ТЕ

22а

ТЕ

23а

ТЕ

24а

ТЕ

25а

ТЕ

26а

ТЕ

27а

ТЕ

28а

ТЕ

29а

ТЕ

30а

ТЕ

31а

ТЕ

32а

ТЕ

33а

ТЕ

34а

ТЕ

35а

ТЕ

36а

ТЕ

37а

ТЕ

38а

Алматы облысындағы қуаттылығы 15 млн. стандартты кірпішті
қатты экструзия әдісімен өндіретін зауыт



Экономикалық бөлімі

ҚазҰТЗУ - 5В073000.29-03.2020 ДЖ

Негізгі экономикалық
көрсеткіштер

Өлш   Бет Құжат № Қолы Күні

Орындаған

Жетекші  Жүгінісов М.Т.

Жанбалаева А.Ж.

 Н.бақыл.

 Каф.меңг. Акмалайулы К.

 Бек А.А.
Құрылыс және құрылыс

материалдары кафедрасы

Кезең Бет Беттер

 Негізгі техника-экономикалық көрсеткіштер

N

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

млн. дана.

мын. тн.

мын. тн.

%

%

тиын

адам.

тыс. тн.

тыс. штук.

тн/дана.

жыл

кг.

%

15

473

246

9,83

180

20,52

73,05

52

875,37

835,15

83,52

45

6304

641

35,01

3

179

42

39

875,37

млн. тенге.

млн. тенге.

млн. тенге.

млн. тенге.

млн. тенге.

млн. тенге.

Көрсеткіштер Өлш. бірл Көрсеткіштер
   Жылдық өнімділік
       а)Табиғи негізінде

       б)Келісілген баға

   Өнімнің толық баға өтімділігі
аа

   Сонымен қоса 10000дана

Табыс
кпвкпҐнімд

Өтімділік дәрежесі

   а)өнімділік фонды

   б)өзіндік құны

   Өнімділік фонды жалпы

   Жалпы фондты қоса

   Жалпы жұмысшылар саны

   Қара жұмысшылар саны

   Бір жұмысшының жылдық табысы

   а)ақшалай негізде

   б)табиғи негізде

   Жалпы сметаның құны

   Бір тн-ге кеткен шығын

   Айналым заттары (10%)

   Өтімділігі

   Өтімділік уақыты

   1000 дана кірпішке кететін отын мөлшері

   Жүргізілетін құрылыс коэффициенті Алматы облысындағы қуаттылығы 15 млн. стандартты кірпішті
қатты экструзия әдісімен өндіретін зауыт
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