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Шешілуге бағытталған ғылыми немесе ғылыми – технологиялық 

проблемалардың заманауи деңгейіне баға беру. Қара металлургияның 
дамуы барлық ұлттық шаруашылықтың өндірістік және технологиялық 

жабдықтар өндірісінің маңызды шарты болып табылады. Қазіргі күнге дейін 

шойын өндірісі 3,1 млн т/жыл құрайды. Бірақ, конструкциялық материал 

ретінде шойынның пайдаланылуы шектелген, себебі ол қатты күйде нәзік 
металл болып табылады. Оның нәзіктілігі құрамында көміртегі 

концентрациясының жоғары болуына байланысты. Шойынның физикалық 

және механикалық қасиеттерін арттыру мақсатында дүниежүзінде біршама 
тәсілдер қолданылып жатыр.  

Негізгі тәсілдердің бірі шойын балқымасын оттегімен үрлеу арқылы 

көміртексіздендіруді. Мұндай тәсілдің тиімсіз болуы айқын көріністерге ие. 

Біріншіден, шойынды оттегімен үрлеу барысында тек еріген көміртегі емес, 
оған қоса шойын құрамында кездесетін барлық пайдалы легірлеуші металдар 

– марганец, хром, ванадий тотығады және олар тотық түрінде, металлургиялық 

зауыттардың басым бөлігінде үйіндіге тасталынатын конвертерлі шлак 
құрамына өтеді. Екіншіден, балқытылған болат, тотықты қосындылармен 

ластанған шикі болып табылады және ары қарай, ауқымды материалдық және 

энергетикалық шығындармен пештен тыс өңдеуді талап етеді. Технологиялық 

процестің көрсетілген шығындарын ескере отырып, шойында көміртегі 
концентрациясын селективті төмендету жолдарын іздеу келешекті болып 

келеді. 

Жоғарыда айтылған мәселенің бір шешімі ретінде жұмыста темір кенін 
домна процесінен тыс редукциялық балқыту процесін пайдалану және 

алынатын шойын құрамындағы легірлеуші қоспаларды активтендіру арқылы 

беті легірленген шойын бұйымын алу болып табылады.  

Тақырыпты жасақтаудың негізі мен алғашқы берілген мөлшерлері. 

Темір әртүрлі элементтерді өз бойына жақсы ерітеді. Соның ішінде көміртегі 

ерекше орын алады. Біріншіден шойынның болаттан айырмашылығы еріген 

көміртегінің пайызына байланысты. Олардың шекаралығы көміртегінің          

2,0 %-ында. Көміртегі 2,0 %-дан жоғарлаған сайын темір-көміртегі 
қоспасының балқу температурасы төмендейді және көміртегі 4,5%-ға 

жеткенде оның балқу температурасы 1500 ºC-тан 1159 ºC-қа дейін төмендейді. 

Сонымен қатар шойынның сұйық күйінде жылжымалығы артып, одан дәл 
құйылған детальдар алу мүмкіншілігі жақсарады. Көміртегі 2,0 %-дан 

төмендеген сайын темір-көміртегі қоспасы болатқа айналып, оның балқу 



 

температурасы жоғарылап, 1550-1600 ºC-қа жетеді. Болаттан құйма түрінде 

детальдар алу қыйыншылықтардан тұрады. Сондықтан да болаттан әртүрлі 

детальдар алу механикалық жолмен прокаттау немесе пресстеу арқылы 

алынады. Осыған байланысты шойыннан құйма түрінде детальдар алу едәуір 
дәлдікке және жеңілдікке қол жеткізеді.  

Ғылыми – зерттеу жұмысын жүргізудің негіздемесі. Жоғарыда 

көрсетілгендей темір-көмірлі қоспаның барлық сипаттамасы көміртегінің 

пайызына байланысты. Мұның негізі көміртегінің темірдің құрамындағы 
жылжымалығында. Көміртегінің атомдық радиусы темірдің атомдық 

радиусынан екі есе кіші. Сондықтан да көміртегі темірдің кристалдық 

решеткасына кіріп, әртүрлі бағытта жылжуға мүмкіншілік алады. Сонымен 
қатар, көміртегінің электрондық потенциалы темірдің электрондық 

потенциалынан екі есе жоғары. Системаны қыздырған кезде ол донар ретінде 

электрондарын сырттан қосылған металл тотықтарына атқылап, оларды 

тотықсыздандыру реакцияларына қосылады. Шойынның құрамындағы 
көміртегінің мұндай мүмкіншіліктері бұдан бұрын жүргізілген ғылыми 

зерттеу жұмыстарында ескерілмеген. Шойын детальдарының беріктігін 

арттыру, олардың бетқабаттарын арнайы балқымалармен қаптаумен ғана 
шектелген. 

Көміртегінің қатты фазада жылжымалығы мен оның тотықсыздандыру 

реакцияларына қатысуы шойын детальдарының бетқабатын шойыннан болат 

қабатына айналдыруға жол ашады. Осы бағытта ғылыми – зерттеу 
жұмыстарын жүргізу жоғары деңгейдегі техникалық – экономикалық 

нәтижелерге қол жеткізуді қамтамасыз етеді.  

Жоспарға қойылған жасақтаудың ғылыми – техникалық деңгейі 

туралы және патенттерді зерттеу, олардан шығатын қортындылар 

туралы. Шойын детальдарының бетқабатының беріктігін арттыру қымбат 

металл балқымаларынсыз өз құрамындағы жылжымалы еріген көміртегінің 

эффектісін пайдалану арқылы қамтамасыз ету жаңа технологиялық жасақтау 
боп табылады. Жасақтаманың барлық негізі темір – көміртегінің катынасында. 

Шойын бұйымдарының бетқабатын нығайту үшін ондағы көміртегінің 

концентрациясының 4,5 %-дан 0,5 – 1,0 %-ға дейін төмендету жеткілікті. Темір 
– көміртегі қоспасында көміртегінің 1,0 %-дан төмендеуі оның болатқа 

айналғандығын көрсетеді. Сондықтан негізгі мәселе оны төмендетуге 

бағытталған. Жаңа теориялық мәліметтерге байланысты, металда еріген 

көміртегінің тотықсыздандыру реакцияларға қатысу белсенділігі бос 
көміртегімен салыстырғанда едәуір жоғары екендігі көрсетілген. Мұндай 

қаттыфазалы реакцияның басталуы мен жүргізілуі үшін шойын бұйымының 

бетқабатына темір немесе басқа металл тотықтарының ұнтағын сеуіп, 

системаны 1000-1100 ºС аралығына дейін қыздыру жеткілікті. Бұл жағдайда 
металл тотығы диссоциацияланады да, оттегіні бөліп шығара бастаса, еріген 

көміртегі өзінің атомдық құрамындағы электрондарды эмиссиялап шаша 

бастайды. Көміртегі донор ретінде электрондарды шығарып, +4 зарядка ие 
болса, оттегі акцептор ретінде төрт электронды екі атомға қабылдап, –2 

зарядтық екі атомнан тұрады. Сонымен плюс зарядты көміртегімен минус 



 

зарядты оттегі арасында тартылыс заңы басталады. Жылжымалы көміртегі 

темірдің кристалдық решеткасынан шығып оттегімен қосылып, екі атомды 

және үш атомды газға СО, СО2 айналады да ұшады. Осы реакцияның жүруіне 

байланысты шойынның бетқабаты көміртексізденеді, яғни болатқа айналады. 
Осы бағытта зерттеулер жүргізіліп, шойын детальдарының бетқабатын 

беріктігін арттыру, оны қатты балқымалар мен қымбат металл ұнтақтарымен 

жабу арқылы ғана іске асырылатындығы анықталған, шойын детальдарының 

құрамындағы оның беріктігін жоғарылату мүмкіншіліктері бұрынғы 
жұмыстарда қарастырылмаған.  

Жоспарға қойылған ғылыми – техникалық жұмыстың жаңалығы, оның 

деңгейі басқа белгілі жұмыстармен салыстырғанда едәуір жоғары екендігі 
көрсетілді.    

Диссертацияны метрологиялық қамтамасыз етудің мәліметтері. 

Эксперименттік зерттеу жұмыстарын жүргізу стандартты құрал 

жабдықтармен қамтамасыз етілген: вибрациялық ұнтақтағышпен 75 Т – ДР 
және компоненттердің массасын өлшеуге арналған электрондық таразымен 

Shimadzu ELB 1200 және системаны қыздыратын «RHTC 80 – 230/15 Controller 

B410» құбырлы пешімен жабдықталған. 
Шойын мен болаттың химиялық құрамын, микроқұрылымдарын және 

механикалық қасиеттерін зерттеу келесі заманауи кезеңде кең қолданылатын 

жабдықтардың көмегімен орындалған: электронды микроскопы JXA - 8230 

(JEOL) және X-ray powder diffraction (XRD, Rigaku TTRAXIII) микроскопы, 
Neophot 32 оптикалық микроскопы мен PAM 30-g рентгенді аналитикалық 

микрозонд-микроскоп көмегімен анықталды.  

Тақырыптың өзектілігі. Балқыған шойыннан арнайы модельге 
құймалы әдіспен тікелей детальдар мен дайын бұйымдар алу өндірісі 

тәжірибеде көп таралған. Алынатын шойын бұйымдары мен детальдардың 

бетқабатының беріктігін арттыру мақсатында, оны қымбат металл 

балқымаларымен жабу арқылы жүзеге асыру көпке тараған технология. 
Беріктігін арттыруын жүзеге асыру үшін шойынның ішкі қабатында жүретін 

физика-химиялық процестердің ерекше мүмкіншіліктерін пайдалану әлі қолға 

алынбаған. Мұндай технологияны зерттеу және іске асыру өзекті мәселе 
болып табылады. Жобаға қойылған зерттеу жұмыстары осы мәселелердің 

шешімін табуға арналған. 

Тақырыптың ғылыми жаңалығы: 

 қатты фазалы адсорбциялы-диффузиялық механизм негізінде 
шойында еріген көміртегінің бір бөлігін, оның сыртқы беті арқылы темір, 

молибден және вольфрам тотықтарымен шығаруды қамтитын термохимиялық 

өңдеу арқылы қорғаныш болат жабындысы бар жоғары сапалы шойын алу 
мүмкіндігі көрсетілді; 

 көміртегі және темір, молибден мен вольфрам тотықтары арасында 

қатты фазалы өзара әрекеттесу реакцияларының термодинамикалық 
талдаулары жүргізілді. вольфрам тотығының басым бөлігінің 

тотықсызданатындығы анықталды. шойын бұйымдарының бетін Fe-W типті 



 

биметаллдан жасалған қорғаныш қабатымен жабудың легірлеуші реагенті 

ретінде вольфрам тотығын пайдаланудың жоғары тиімділігі көрсетілді; 

 көміртегі мен вольфрам тотығының арасында қатты фазалы өзара 
әрекеттесу процесінің кинетикалық заңдылықтарын зерттеу негізінде, шойын 

бұйымдарының бетінде қорғаныш қабатының түзілу механизмі орнатылды. 

қорғаныш қабатының қалыптасу және түзілу процесінің диффузиялық 

облыста өтуі және түзілетін қорғаныш қабатының қалыңдығымен шектелуі 
орнатылды. вольфрам тотығының көміртегімен тотықсыздану реакциясы үшін 

активтендіру энергиясының жоғары мәні шойын бұйымдарының бетінде 

құрамында 2,14 % төмен көміртегі болатын Fe-W типті биметалдың жаңа 
ассоциациясының түзілуін көрсетеді; 

 вольфрам тотығының көміртегімен қатты фазада тотықсыздануы 

процесінде қорғаныш қабаты түзілуінің тәжірибелік түрде орнатылған 
ерекшеліктерінің ескерілуімен, термодинамикалық және кинетикалық 

деректерді жүйелі талдау негізінде шойында бастапқы көміртегі мөлшеріне, 

температураға, вольфрам тотығының шығыны мен бұйымды термиялық өңдеу 

ұзақтығына байланысты қорғаныш қабатының қалыңдығын болжауға 
мүмкіндік беретін математикалық модель тұрғызылды; 

 құйылған шойын метал бұйымдарының жұмысшы бетін легірлеуші 

тотықтармен термохимиялық түрлендірудің жаңа технологиясы жасалды, ол 
балқытуға қажетті электр энергиясының шығынын және өндірістің 

экономикалық шығынын бірнеше есе төмендете отырып, қымбат тұратын 

реагенттердің пайдаланылуын жояды.  
Алынған нәтижелердің ғылыми жаңалығы:  

– металл тотықтарының – МоО3, WO3 және V2O5 әртүрлі дисперсті 

ұнтақтарымен шойында еріген көміртегінің қатты фазада өзараәрекеттесу 

реакцияларының термодинамикалық есептеулерінің негізінде, шойын 
бұйымдарының бетінде қорғаныш болат жабындылар түзілуінің 

принципиалды мүмкіндігі көрсетілген;  

– алғаш рет шойында еріген көміртегі және вольфрамның дисперсті 
тотығы арасында қатты фазалы реакциялардың жаңа кинетикалық 

заңдылықтары орнатылды. Көміртегі – вольфрам тотығы гетерогенді 

жүйесінде компоненттердің өзара әрекеттесу механизмі сипатталған;  

– термохимиялық өңдеу арқылы шойын бұйымдарының бетінде 
қорғаныш болат жабындысының түзілуімен, шойын құрамындағы 

көміртегімен легірлеуіш металдар тотықтарын қатты фазада 

тотықсыздандыру заңдылықтары орнатылды. Болат жабындысы тереңдігінің 
қыздыру температурасына және жүйені ұстап тұру уақытына тәуелділігі 

тәжірибелік түрде орнатылды; 

– жоғары иілгіштігі мен соққы тұтқырлығын қамтамасыз ететін, шойын 

бұйымдарының бетінде болат жабындысының оңтайлы қалыңдығы 1150 °С 
температурада және бұйымды термоөңдеудің 1,5 сағ ұзақтығында алынатыны 

орнатылды;   

– алынған нәтижелер, еріген көміртегі мен дайын металбұйымдар 
бетінде металдар тотықтарының дисперсті қабаты арасында өтетін қатты 



 

фазалы реакциялардың пайдаланылуымен, құйылған шойын бұйымдарынан 

жоғары сапалы конструкциялық бұйым алудың принципиалды мүмкіндігін 

дәлелдейді; 

– вольфрам тотығының қатты фазада тотықсыздануының кинетикалық 
заңдылықтары зерттелді. Шойын бұйымдарының бетінде болат 

жабындысының алыну механизмі орнатылды. Әртүрлі көрсеткіштерге: 

көміртегі мөлшері, ұзақтығы, температурасы мен т.б. тәуелді қорғаныш 

қабаты жабындысының қалыңдығын болжайтын математикалық модельдер 
тұрғызылды. 

Берілген жұмыстың басқа ғылми-зерттеу жоспарымен байланысы. 

Диссертациялық жұмыс Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 
министрлігінің Ғылыми қорының мемлекеттік гранттарының шеңберінде 

Білім беру және ғылым министрлігімен қаржыландырылған «Жаңа 

перспективті материалдарды әртүрлі функционалды бағытта құрудың ғылыми 

негіздері мен технологияларын жасақтау» жобасы бойынша (№700.Ф06/2, 
2006-2008 жж.) басымдылығы «Конструкциялық болат алу үшін 

концентраттар мен қайта өңделген материалдарды үздіксіз 

тотықсыздандырып балқыту  процесінің ғылыми негіздерін жасақтау» 
Қазақстан Республикасы «Ғылыми зерттеулерді гранттық қаржыландыру» 

кіші бағдарламасы шеңберінде орындалды. 

Жұмыстың мақсаты – шойын құрамында еріген көміртегімен және 

дисперсті металл тотықты ұнтақтарының қаттыфазалы редукциялау 
механизмі мен ерекшеліктерін зерттеу және де тікелей конструкциялық бұйым 

алу мақсатында, яғни композиционды материал алу бағытында қаттыфазалы 

редукциялау процесіне бағытталған технология жасақтау. 
Зерттеу нысаны – құйылған шойын бұйымдары мен пластиналары 

негізінде темір – көміртегі жүйесінің микроқұрылымы. 

Зерттеу тақырыбы – құйылған шойын пластиналарын алу, олардың 

бетін өңдеу, тотыққан металл ұнтақтарын және зертханалық герметикалық 
ұяшықтарды дайындау, мұнда шойын пластиналарының беті тотыққан металл 

ұнтақтарының қабатымен жабылады, ал жанасу бетінде шойында еріген 

көміртегімен металдың қатты фазада тотықсыздануы, яғни көміртексіздену 
және беттік қабатының көміртегі мөлшері 1,0 % кем болатын болатқа түрленуі 

жүреді. 

Зерттеу міндеттері және ғылыми-зерттеу жұмысы барысында 

олардың орындалу реті:  

– диссертациялық жұмыс тақырыбына қатысты мәселенің, мысалы 

жаппай шойын өндіру технологиясының және шағын кәсіпорындарда 

домнадан тыс шойын алудың заманауи күйін талдау; 

– теориялық және тәжірибелік зерттеулер әдістемесін жасау; 
– зертханалық қыздыру пештерін және бақылау-өлшеу аппараттарын 

жұмысқа дайындау; 

– тотыққан теміркендік материалдарын және қатты көміртегі түрінде 
тотықсыздандыру реагенттерін даярлау; 



 

– шойын құймаларын балқытып шығару үшін берілген массалық 

қатынаста кен-көмір қоспасын дайындау және алу; 

– кенкөмір жентектерін металдандыру және балқыту бойынша 

тәжірибелік жұмыстар жүргізу, құйылған шойын пластиналарының үлгілерін 
алу; 

– термохимиялық өңдеу жүргізу үшін құйылған шойын пластиналар 

бетін өңдеу;  

– шойын пластиналарының бетін термохимиялық өңдеу; 
– қыздыру температурасы мен ұстап тұру уақытына тәуелді шойын 

пластиналарының беттік қабатының микроқұрылымының өзгеру 

заңдылықтарын орнату; 
– жабынды тотыққан металл қабатынан шойында еріген көміртегімен 

металды тотықсыздандыру механизмін зерттеу; 

– өңделетін шойын пластиналар бетінің қалыңдығы бойынша еріген 

көміртегі концентрациясының өзгерісін талдау; 
– бастапқы шойын пластиналарының микроқұрылымын және олардың 

беттік көміртексізденген қабатын талдау, түрленген беттік қабатының 

сапасын бағалау; 
– шойын пластиналарын беріктілігі жоғары биметалл пластиналы 

материалға түрлендіру; 

– қатты фазалы күйде шойын және шойынның металл бұйымдарын 

көміртексіздендіру мүмкіндігіне байланысты зерттеулер нәтижелерін 
жалпылау және ғылыми жұмыстар жариялау. 

Барлық жоғарыда аталған міндеттер ғылыми-зерттеу жұмысын жүргізу 

барысында орындалды. 
Зерттеулердің әдістемелік базасы шойын, құйылған шойын 

пластиналы металл бұйымдарын домнадан тыс алуға және олардың 

микроқұрылымын бетіне тотыққан металл ұнтақтарын жабу және тотыққан 

металл ұнтағының қабатынан еріген көміртегімен металды тікелей 

тотықсыздандыру жүретін жүйені 1000-1150 °С дейін қыздыру арқылы 

термохимиялық түрлендіру үшін шойында еріген көміртегіні пайдалануға 

негізделген. Сонымен қатар, әдістемеге пластиналардың көміртексізденген 
беттік қабатының микроқұрылымын және заманауи стандартқа сай өлшеу 

аппараттарында оның қалыңдығын анықтау кіреді. 

Қорғауға шығарылатын қағидалар келесі зерттеу нәтижелерінен 

тұрады:  

– массалық қатынастары реттелетін дисперсті кенкөмір қоспаларын алу 

және шойынды тотықсыздандырып балқыту үшін одан кен көмір жентектерін 

дайындау негізінде кокс пайдаланбай домнадан тыс шойын өндірісін 
ұйымдастыру; 

– шойынды тарата құю және металл пластиналар мысалында құйылған 

шойын металл бұйымдарының үлгілерін алу; 
– ұнтақтардан металды еріген көміртегімен тікелей 

тотықсыздандыруды жүзеге асыру үшін шойын пластиналарының беттік 

қабатын тотыққан металл ұнтағымен жабу арқылы, оны көміртексіздендіру;  



 

– шойын пластиналарының беттік қабатын термохимиялық түрлендіру 

және болат (сыртқы) қабаты мен шойын (ішкі) қабатынан тұратын биметалл 

пластиналарын алу; 

– шойын пластиналарының мысалында шойыннан жасалған металл 
бұйымдардың беріктілік және тұтқырлық қасиеттерін, беттік қабатын қатты 

фазада көміртексіздендіру есебінен арттыру; 

– шойын пластиналарының беттік қабатын қатты фазада 

көміртексіздендіру механизмі; 
– құйылған шойын металл бұйымдарының беттік қабатын қатты фазада 

көміртексіздендірудің технико-экономикалық және экологиялық 

көрсеткіштерін бағалау және олардың беріктілік пен өзге сапалық 
көрсеткіштерін нығайту. 

Диссертацияның тәжірибелік маңыздылығы. Шойынды болатқа 

өңдеудің қолданыстағы технологиясының тәжірибесі тек балқытылған күйде 

металды көміртексіздендіруге негізделген. Шойыннан жасалған металл 
бұйымдарды беріктендіру олардың жұмысшы бетін қымбат берік 

қорытпалармен балқытуға негізделген. Құйылған шойын металл 

бұйымдарының жұмысшы бетін термохимиялық түрлендіру бойынша 
жасалған технология балқытуға қажетті энергия шығынын және қымбат 

беріктендіру ферроқорытпаларын жояды, бұл өндірістің экономикалық 

шығынын бірнеше есе төмендетеді. Дайын шойын металл бұйымдарын қатты 

фазада көміртексіздендіруді оңай және ауқымды шығынсыз тәжірибеде 
жүзеге асыруға болады. Мысалы, шойын құбырлары тәжірибеде кеңінен 

таралған, алайда олар сынғыш және нәзік. Ұсынылып отырған технология 

бойынша оның сыртқы бетін көміртексіздендіру сыртқы болат қабатының 
түзілуіне әкеледі, осылайша құбырлардың нәзіктігі және сынғыштығы 

жойылады, ал құбырлардың ішкі беті шойын күйінде қалады және олардың 

коррозияға қарсы қасиетін қамтамасыз етеді, яғни тәжірибеде қос беріктілік 

эффектісіне қол жеткізіледі. 
Диссертация тақырыбы бойынша еңбектер. Диссертациялық 

жұмыстың нәтижелері бойынша 9 баспа жұмысы жарияланды, оның ішінде: 

– 1 ғылыми мақала Scopus (Steel in Translation (United Kingdom)) 
базасына кіретін журналда; 

– 4 мақала ҚР БжҒМ мен Білім саласындағы бақылау комитеті  ұсынған 

журналдарда; 

Диссертациялық жұмыстың негізгі жаңалықтары мен нәтижелері 
Халықаралық ғылыми конференцияларда: 

– «Гетерогенді құрылымдардың беріктігі қарапайым» VII Еуразиялық 

ғылыми-тәжірибелік конференциясы. МБжҚИ, 2016 жыл, 75-76 б.; 

– «Шахмардан Есеновтың ғылыми мұрасы» тақырыбына Сәтбаев 
оқулары, 12 сәуір 2017 жыл, 379-382 б., Алматы, Қазақстан; 

– «Ғылымның, білімнің және өндірістің интеграциясы - Ұлт жоспарын 

жүзеге асырудың негізі» (Сағынов оқулары №10) Халықаралық ғылыми-
тәжірибелік конференциясы. 14–15 маусым, 2018 жыл, Қарағанды қ.; 



 

– International Conference on Research Challenges to multidisciplinary 

innovation: Conference Proceedings, October 30th, 2018, USA, Morrisville: SPO 

«Professional science», Lulu Inc., 2018, 99 p. 

Диссертацияның құрылымы мен көлемі. 110 баспа беттен тұратын 
диссертация кіріспеден, жеті тараудан, қорытындыдан тұрады және 21 кесте, 

35 суреттен, 95 атаудан тұратын пайдаланылған әдебиеттер тізімін қамтиды. 
 


