


республикалық
журналы

республиканский
журнал

2000 жылдан бастап шығарылады
Мерзімділігі жылына 4 рет

Издается с 2000 года
Периодичность 4 раза в год

Журнал Қазақстан Республикасының Инвести-
циялар және даму министрлігінің жанындағы 
Байланыс, ақпараттандыру және ақпарат 
комитетінде тіркелген (тіркеу куәлігі № 15375–ж 
27.05.2015 ж.)

Журнал зарегистрирован в Комитете свя-
зи, информатизации и информации при  
Министерстве по инвестициям и разви-
тию Республики Казахстан (регистрационное  
свидетельство № 15375–ж от 27.05.2015 г.)

МЕНШІК ИЕСІ
«Қарағанды техникалық университеті»  
коммерциялық емес акционерлік қоғамы  
(Қарағанды қаласы)

СОБСТВЕННИК
Некоммерческое акционерное общество  
«Карагандинский технический университет»  
(г. Караганда)

Главный редактор
Ю.Н. Пак

руководитель УМО, д-р техн. наук, профессор



Редакционный совет

Пак Ю.Н. руководитель УМО КарТУ, академик КазНАЕН, д-р техн. наук, проф. 
(председатель)

Куликов В.Ю. зав. кафедрой нанотехнологии и металлургии КарТУ, академик МАИН, 
к.т.н., проф. (зам. председателя)

Калинин А.А. зав. кафедрой информационно-вычислительных систем КарТУ, PhD 
(ответственный секретарь)

Байджанов Д.О. проф. кафедры строительных материалов и технологий КарТУ, 
академик МАИН, д-р техн. наук

Брейдо И.В. зав. кафедрой автоматизации производственных процессов КарТУ, 
академик МАИН, КазНАЕН, д-р техн. наук, проф.

Бирюков В.В. декан факультета инженерной экономики и менеджмента КарТУ,  
д-р экон. наук

Бранко Каталинич проф. Венского университета технологий, д-р техн. наук, President IAE-
CEB, Professor Dr.sc. Dr.mult.h.c., Prof.h.c., President of DAAAM International

Выжва С.А. директор института геологии Киевского национального университета 
им. Т. Шевченко, д-р геол.-мин. наук, проф.

Дрижд Н.А. проф. кафедры разработки месторождений полезных ископаемых КарТУ, 
д-р техн. наук

Демин В.Ф. проф. кафедры разработки месторождений полезных ископаемых КарТУ, 
д-р техн. наук

Жетесова Г.С. проф. кафедры технологического оборудования, машиностроения  
и стандартизации КарТУ, академик КазНАЕН, д-р техн. наук

Ибатов М.К. председатель Правления – ректор КарТУ, академик КазНАЕН, НИА РК, 
иностранный член Академии горных наук РФ, д-р техн. наук, проф.

Исагулов А.З. исполнительный директор КарТУ, академик МАИН, КазНАЕН, НАН ВШК, 
д-р техн. наук, проф.

Ибраев М.К. проф. кафедры химии и химических технологий КарТУ, д-р хим. наук
Кошебаева Г.К. проф. кафедры экономики и менеджмента предприятия КарТУ,  

д-р экон. наук
Кадыров А.С. проф. кафедры транспортной техники и логистических систем КарТУ, 

д-р техн. наук
Кудрявцев С.С. доцент кафедры химии и химических технологий КарТУ, канд. биол. наук
Нугужинов Ж.С. директор КазМИРР, советник Российской академии архитектуры  

и строительных наук (РААСН), д-р техн. наук, проф.
Ожигин С.Г. и.о. проректора по научной работе КарТУ, иностранный член Академии 

горных наук РФ, д-р техн. наук, проф.
Портнов В.С. проф. кафедры геологии и разведки месторождений полезных 

ископаемых КарТУ, академик МАИН, иностранный член Академии  
горных наук РФ, д-р техн. наук

Шеров К.Т. проф. кафедры технологического оборудования, машиностроения  
и стандартизации КарТУ, д-р техн. наук

Шкутина Л.А. проф. кафедры дошкольной и психолого-педагогической подготовки  
КарУ им. Е.А. Букетова, д-р пед. наук

Шоланов К.С. проф. кафедры автоматизации производственных процессов КарТУ, 
академик НИА РК, КАЗНАЕН, д-р техн. наук



3

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ПРОБЛЕМЫ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ ........................................................................................................5

БАЙЖУМАНОВА Н.С., НУРМАГАМБЕТОВА Т.А., КАЛИЕВА А.М. Болашақ кәсіптік оқыту педагогтарын  
даярлаудағы іс-тәжірибенің түрлері мен олардың ролі ............................................................................................5

FILIPPOVA T., ORYNTAYEVA G., ATAMANOVA I., DONENBAYEV B. Topical Issues of Innovative Methods  
of Conducting Mechanics Lectures and Seminars at Technical Universities ..................................................................11

РАЗДЕЛ 2. МАШИНОСТРОЕНИЕ. МЕТАЛЛУРГИЯ ............................................................................................16

КОСНИКОВ Г.А., МАТВЕЕВ И.А., КОВАЛЕВ П.В., КУЛИКОВ В.Ю., КВОН Св.С. Мировые  
тенденции в области улучшения свойств легированных чугунов...........................................................................16

ДОСТАЕВА А.М., ИСАГУЛОВ А.З., ИБАТОВ М.К., ТОЛЕУОВА А.Р., НАБОКО Е.П. Al-Ti база  
қорытпаларының құрылымдық фазалық күйіне микроқоспалардың әсерін зерттеу ...............................................22

БАЙСАНОВ А.С., МАХАМБЕТОВ Е.Н., МАЙШИНА Ж.Г., ТИМИРБАЕВА Н.Р., МУСИН А.М.  
Экспериментальная выплавка высококремнистого ферромарганца с использованием  
железомарганцевой руды и марганцовистого шлака .............................................................................................29

ДЖАКСЫМБЕТОВА М.А., КАНАЕВ А.Т. Разработка математической модели интегрированной  
деформационно-термической обработки для прогнозирования механических свойств  
прокатываемых арматурных профилей .................................................................................................................34

YURCHENKO V., BERG A., BERG A. Complex Automation of Machine Building Design and Production  
with Software the Basing of Parts on CNC Machines ..................................................................................................41

БУЗАУОВА Т.М., ЖАЛГАСОВ Б.М. «Құрылысмет» ЖШС зауыты жағдайында интеграцияланған  
сапа менеджменті жүйесіне шолу .........................................................................................................................45

РАЗДЕЛ 3. ГЕОТЕХНОЛОГИИ. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ .....................................................50

БУКУНОВА А.Ш., ИДРИШЕВА Ж.К., ДАУМОВА Г.К., ПЕТРОВА О.А. Тау-кен өндірісіндегі  
жұмысшылардың денсаулық жағдайына әсер ететін кәсіби аурулардың деңгейін талдау ......................................50

ВОРОБЬЕВ А.Е., ЩЕСНЯК Е.Л., ВОРОБЬЕВ К.А. Загрязнение природных пресных вод мышьяком:  
от Казахстана до Дагестана ..................................................................................................................................56

УСУПАЕВ Ш.Э. Угольные месторождения, прилегающие к Карагандинскому бассейну ..........................................62

БРЖАНОВ Р.Т., СОФРОНОВА Л.И. Хвостовые отложения – источник экологических проблем ................................67

ӨМІРБАЙ Р.С., БАТЕСОВА Ф.К., ШЕВЦОВА В.С., ЕГЕМОВА Ш.Б. Анализ причин травматизма  
и профзаболеваний на производственном предприятии .......................................................................................73

ТАЖИБАЕВА Д.М. Утилизация хвостов обогащения железных руд в производстве строительных  
материалов ...........................................................................................................................................................78

ТУРУМБЕТОВ Т.А., КАСЫМКАНОВА Х.М., БЕКСЕИТОВА Р.Т., АБЕКОВ У.Е., РАХИМОВ Г. Геодезиялық  
бақылаулар тораптарын жобалаудың жаңа тәсілі .................................................................................................83

ШАХАТОВА А., МИРҒАЛИҚЫЗЫ Т. Обзор современных геофизических методов исследования скважин .................89



4

РАЗДЕЛ 4. СТРОИТЕЛЬСТВО. ТРАНСПОРТ ......................................................................................................95

PERNEBEKOV S., DUTBAYEV ZH., TORTBAYEVA D., KARTASHOVA A. Main Factors Influencing Effective  
Functioning of Autoservice Enterprises .....................................................................................................................95

KOZHASSOV S., KOZHAS A., KIPSHAKOV S., SADIRBAYEVA A. Use of Recycled Garbage in Road  
Construction ..........................................................................................................................................................99

ЖАКУЛИН А.С., ЖАКУЛИНА А.А., КРОПАЧЕВ П.А., ЖАУТИКОВА С.А. Определение осадок  
фундаментов с учетом ползучести квазиоднофазных грунтов оснований ............................................................105

ИБАТОВ М.К., БАУРОВА Н.И., ПАК И.А. Конструктивные варианты устройств ультразвуковой  
очистки отработавших газов двигателей внутреннего сгорания ..........................................................................110

ЕСКОЖАНОВА Н.Г., НУРЖАУБАЕВ М.М., ТИЛЕМИСОВА А.А., АДИЛОВА Н.Д.-У. Көлік жұмысының  
логистикалық аспектілері....................................................................................................................................117

ЖУНУСБЕКОВА Ж.Ж., АҒАТАЙ Б.Б. Гибридті автомобильдер ................................................................................123

РАЗДЕЛ 5. ЭКОНОМИКА ..................................................................................................................................127

AUYEZOVA K., KHASENOVA K., AMRENOVA G., NABIEVA M. Management of Innovative Development  
of Agricultural Industry Complex in Kazakhstan ......................................................................................................127

АБДРАИМОВА Г.К., ТУРСЫНГАЛИЕВА К.Н. Қазақстан Республикасының көлік инфрақұрылымын  
дамытудың инвестициялық саясатын іске асыру механизмінің моделі .................................................................132

УАЙДІЛДА А.Ө., МАГЗУМОВА Л.К. Микрофинансирование как альтернатива банковскому  
кредитованию бизнеса в Казахстане ...................................................................................................................138

РАЗДЕЛ 6. АВТОМАТИКА. ЭНЕРГЕТИКА. УПРАВЛЕНИЕ ...............................................................................143

YAKOVLEV E., MEKHTIEV A., YUGAY V., ZINOVIEV L., SHALEVSKAYA S. Partial Discharge Gas Dynamics  
Study ..................................................................................................................................................................143

АБИШЕВА А.А., УСПАНОВА А.И. Нысанға-бағытталған бағдарламалауда графикалық интерфейсті  
құру кезінде модульдерді қолдану ерекшеліктері ................................................................................................148

ДОСТИЯРОВ А.М., САДЫКОВА С.Б. Исследования структуры изотермического потока внутри канала  
с завихрителем ...................................................................................................................................................153

ТОХМЕТОВА К.М., ФЕШИН Б.Н., БОБРЯКОВ А.В. Параметрическая оптимизация автоматизированного  
электропривода конвейера робототизированного комплекса «ТРИПОД» ............................................................159

ИСКАКОВ М.Б., АБИЛДАЕВА Г.Б., РАХМЕТОЛЛА А.Қ. Интеллектуалды ғимаратты (үйді) басқару  
жүйесінің моделі .................................................................................................................................................170

РАЗДЕЛ 7. НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ ...............................................................................................................175

ИВАНОВ А.А., ПОКУСАЕВ А.В., ПОНОМАРЕВА М.В. Особенности строения медно-порфирового  
рудопроявления Жота (Северное Прибалхашье) .................................................................................................175

НИЯЗБЕКОВА Р.Қ., ИБЖАНОВА А.Ә., ТАЙМАНОВА Г.К., ӘКІБЕКОВ Ө.С. Буып-түю қағазының беріктік  
қасиеттеріне целлюлоза шикізаты сапасының әсерін талдау ...............................................................................182

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ ................................................................................................................187

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СТАТЕЙ ...............................................................................188



5

Раздел 1

Проблемы  
высшей школы

Кіріспе
Болашақ мамандарды кәсіби даярлаудың са-

пасы маманның жеке тұлғасы мен оның қызметі-
не деген осы заманғы талаптарымен сипаттала-
ды. Сондықтан оқытудың дәстүрлі қағидаларын 

қазіргі жағдайға сәйкестендіріп, оны шығар-
машылықпен қолдану арқылы негіздеудің маңы-
зы зор. Бұл жоғары оқу орындарында оқу-тәрбие 
үрдістерін бір-бірімен байланыстырып, студент-
тердің ғылыми дүниетанымын, адамгершілік 

Болашақ кәсіптік оқыту педагогтарын 
даярлаудағы іс-тәжірибенің түрлері мен  
олардың ролі

DOI 10.52209/1609-1825_2021_1_5                                                                                             ӘОЖ 378.147.88

1*БАЙЖУМАНОВА Назира Сабыровна, педагогика магистры, аға оқытушы, nazira82_@mail.ru,
2НУРМАГАМБЕТОВА Торгын Амангельдиевна, директор, sch5@kargoo.kz,
2КАЛИЕВА Айгуль Мырказиевна, тәрбие жұмысы бойынша директордың орынбасары,  
aigul150270@mail.ru,
1Қарағанды техникалық университеті, Қазақстан, 100027, Қарағанды, Н. Назарбаев даңғылы, 56,
2№5 жалпы білім беретін орта мектеп, Қазақстан, 100024, Қарағанды, Степной-1 шағын ауданы, 7Б,
*автор-корреспондент.

Аңдатпа. ЖОО-дағы кәсіптік оқытатын болашақ педагогтарды кәсіптік даярлау жүйесіндегі практи-
каның рөлі айқындалды. Кәсіптік практика теория мен практика арасындағы ұйымдастырудың және 
сабақтастықтың негізгі нысаны ретінде қарастырылады. Авторлар кәсіптік оқытатын болашақ педа-
гогтар жүргізетін әрбір практикаға егжей-тегжейлі тоқталды. Олардың мақсаттары мен нәтижелері, 
сондай-ақ, олардың мүмкіндіктері талданады. Кәсіптік практикадан өту мекемелерінің бірі ретінде Қа-
рағанды қаласының № 5 ЖОМ қаралды. Төрт жыл бойы өткізілетін кәсіптік практикалар болашақ маман-
дардың қызығушылығын арттырады және оларды өз мамандықтарына жақындатады.

Кілт сөздер: кәсіби білім беру, болашақ маман, кәсіби даярлау жүйесі, жоғары оқу орны, кәсіби құзырет-
тілік, тәжірибе, 6B01402 «Кәсіптік оқыту» білім беру бағдарламасы, кәсіптік оқыту педагогы.
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сапасын, еңбекке қабілетін, жалпы және кәсіби 
мәдениетті, қарым-қатынас жасау мен өзін ұстау 
мәдениетінің қалыптасуына бағыт-бағдар беру қа-
жеттігін туғызады [1].

ХХІ ғасырдың бәсекеге қабілеттілік шарт-
тарында болашақ мамандарды кәсіби даярлау 
үрдісінің сапалы болу мәселесіне жоғары талап-
тар қойылады. Осыған орай үздіксіздік, түсімділік, 
бірізділік, интегративтілік қағидаларына сүйен-
ген, оқу-тәрбие үрдісінің сабақтастығына ерек-
ше орын беріледі. Олар оқытудың әр кезеңіндегі 
кәсіби даярлау мен өздігінен білім алу барысын-
да қалыптасқан құзыреттіліктерді максималды 
түрде қолданылуын қамтиды. Кәсіптік білім беру 
жүйесіндегі мұндай сабақтастық болашақ маман-
дардың шығармашылық потенциалы мен өзінің 
даярлығын әр уақытта жетілдіріп отыру, рухани 
сұраныстарын қанағаттандыру мүмкіндіктерін 
береді, сонымен қатар, өзгермелі жағдайларда 
педагогикалық салаға бейімделуін қамтиды.

Болашақ мамандардың ЖОО-да сапалы білім 
алып, кәсіби құзыреттіліктің жоғары деңгейін 
игерген, ақпараттық білімділігі мен қабілеттілі-
гінің, біліктілігінің қазіргі қоғам талаптарына сәй-
кес келуіне негізделеді. Соған орай, жоғары білім 
беру жүйесінде оқыту мен тәрбиелеудің жаңа 
әдіс-тәсілдері анықталып, әлемдік білім кеңістігі-
не сай болашақ мамандарды бәсекеге қабілетті, 
кәсіби құзыретті етіп даярлаудың түрлі модель-
дері жасалды.

Елімізде құзыреттілік мәселесі Қ.Ж. Аганина, 
Б.Т. Барсай, М.А. Ғалымжанова, С.Е. Досжанова, 
Н.Н. Жақсыбаева, Ш.К. Жантлеуова, Б.Т. Кенже-
беков, Б. Қасқатаева, М.В. Семенова, Ш.Т. Тауба-
ева және т.б. ғалымдардың еңбектерінде көрініс 
тапты.

Болашақ мамандарды кәсіби даярлау үрдісін-
де жалпы және кәсіби құзыреттіліктері қалып-
тасады. Жалпы құзыреттіліктер – көпфункцио-
налды және пәнаралық құзыреттіліктер, яғни, 
күнделікті тұрмыста пайдаланылатын базалық 
құзыреттердің әмбебап түрлері. Оларға өз ма-
мандығының мәнін және әлеуметтік қажеттілігін 
түсіну, өз іс-әрекетін ұйымдастыра білу қабілеті, 
мәселені шеше білу, олардың тиімділігін анықтау, 
өздігінен іздену, ақпараттармен жұмыс жасау, 
талдау және бағалау, ақпараттық-коммуникаци-
ялық технологияларды қолдану, топта және топ-
пен жұмыс жасау, мақсатты қоя білу қабілеттері, 
т.с.с. Кәсіби құзыреттіліктер – кәсіби қызмет са-
ласындағы міндеттерді шеше білу, меңгерген те-
ориялық білімдері мен іскерліктерін іс жүзінде 
қолдану негізінде табысты әрекет ету қабілеті [3].

Теориялық бөлім
Кәсіби даярлық деңгейін жоғарылатудың бір-

неше бағыттары бар:
1. Ғылыми білімдерін тереңдету – жұмыс 

өтіліне қарамастан, әр уақытта білім берудің жаңа 
мазмұнын өздігінен игеріп, үздіксіз дамып отыру.

2. Психологиялық-педагогикалық деңгейі – 
болашақ педагог мамандығына қажетті психо-

логия мен педагогиканың білімдерін игерумен 
қатар, практикалық дағдыларының болуы, озық 
тәжірибелерді қолдану.

3. Ғылыми-әдістемелік деңгей – педагогтың 
шығармашылық әлеуетін жан-жақты дамытуға, 
білім беру үрдісінің сапасын арттыруға бағыт-
талған ғылым мен тәжірибенің жетістіктеріне не-
гізделген тұтас шаралар жүйесі.

4. Ұжымда жұмыс істеу қабілеті – педагог-
тың әріптестер еңбегінің нәтижелі болуына қы-
зығушылық тудыру, ұжыммен бірігіп шешім 
қабылдау, мекеменің қызметіне қатысып, оған 
өзінің үлесін қосу.

5. Ғылыми-зерттеу қызметінің әдістемесін 
меңгеру – жаңа әдістемелер мен технологияларды 
іздеу және талдау, тиімділігін эксперимент жүзін-
де тексеру.

6. Коммуникативті-ұйымдастырушылық қа-
білеттер – жеке немесе топтағы білім алушылар-
мен қарым-қатынас жасау, тұлғааралық қатына-
стар мен жағымды климат құру, білім алушылар 
арасындағы қатынастарды реттеу, кез-келген 
бағыттағы іс-шараларды ұйымдастыра білу қа-
білеттері жатады.

Осы бағыттардың барлығы жан-жақты да-
мыған тұлға ретінде келешекте болашақ маман-
ның кәсіби құзыреттіліктерінің қалыптасуына 
ықпал етеді. Болашақ мамандарды кәсіби да-
ярлау жүйесінде теориямен қатар, педагогтың 
практикалық және ондағы шығармашылық әре-
кеті де маңызды орын алады. Себебі, мұнда кәсіби 
даярлаудың мазмұны тереңдеп, шығармашылық 
қабілеттері дамиды, өзін жүзеге асырудағы кәсіби 
мүмкіндіктері кеңейе түседі. ЖОО-да теориялық 
білімді игеру, арнайы білім, білік, дағдыларды оқу 
үрдісі барысында және өздік жұмысын ұйымда-
стырудың нәтижесінде қалыптасып, олар студент-
тердің өз бетімен білім алуын, өздігінен жетілуін 
қамтамасыз етеді. Алайда, олар практикалық 
және шығармашылық әрекетті іс жүзінде жүзеге 
асыруға кепілдік бере алмайды. Сондықтан, бола-
шақ мамандарды кәсіби даярлау жүйесінде тео-
риялық білімді жүйелі түрде меңгерумен қатар, 
практикалық педагогикалық іскерлікті де үнемі 
жетілдіріп отыру қажет. Өйткені ЖОО оқыту 
үрдісінде теориялық даярлық қоғамдық, педаго-
гикалық және арнайы ғылымдарды игеру студент-
тердің практикалық-педагогикалық қызметімен 
үйлестіріле жүргізіледі, ал оны ұйымдастырудың 
негізгі формасы – тәжірибе болып саналады.

Іс-тәжірибе – бұл теориялық меңгерген білім-
дерін іс жүзінде қолдану және бекіту түрінде іске 
асатын оқыту формаларының бір түрі [4]. ЖОО- 
да болашақ мамандарды даярлауда Қазақстан 
Республикасының жалпыға бірдей міндетті мем-
лекеттік стандартын жүзеге асырудың негізгі 
міндеті – ғылым мен білімді тәжірибемен ұшта-
стыру болып табылады. Іс-тәжірибе барысында 
болашақ маман өзінің кәсіби мамандығы бойын-
ша алғашқы тәжірибесін жинақтап, педагогика-
лық шеберліктің негізі қаланып, кәсіби іскерлік-
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тері мен дағдыларының жылдам қалыптасуына 
мүмкіндіктер туады.

Ш.К. Жантлеуова педагогикалық іс-тәжіри-
бе үрдісінде студенттердің кәсіби құзыреттілігін 
қалыптастыру мәселесін қарастырған. Автор-
дың пікірінше, студенттердің болашақ кәсіби 
әрекетінің аймағында құзыретті болу дегеніміз 
– кәсіби-маңызды қасиеттерін дамыту мақсатын-
да өздігінен жетілу іскерлігін жақсы меңгерген 
және сол жайында мәлімет алған, ЖОО-да даяр-
лау барысында студенттердің негізгі психологи-
ялық-педагогикалық білімдер мен кәсіби іскер-
ліктер кешенін меңгеруі. Автор педагогикалық 
іс-тәжірибенің мазмұны мен оны ұйымдастыру 
жағдайын зерттеп, іс-тәжірибе мазмұнын жеке 
педагогикалық іскерліктердің кейбіреулерін 
жіктеумен түйістіреді және ол әрқашанда жүй-
еленген сипатта болмайды, – деген тұжырымда-
ма жасайды. Ол студенттердің педагогикалық 
іс-тәжірибе барысында кәсіби іскерліктердің түр-
лі қырлары қалыптасатынын бейнелейді [5].

Бұдан байқайтынымыз, болашақ мамандар-
дың кәсіптік даярлығын арттыруға деген талап-
тың жылдан-жылға күшейіп отыруына байланы-
сты іс-тәжірибенің маңызы ұдайы жетілдірілуде. 
Себебі, іс-тәжірибе теориялық оқыту мен дербес 
педагогикалық қызмет арасындағы байланысты-
рушы буын. Бір жағынан, қажетті педагогикалық 
білімсіз нақты оқу-тәрбие үрдісін түсінуге және 
оны басқаруға болмайды. Екіншіден, жанды фак-
тілерге сүйенбей, нақты мектеп қызметіне тал-
дау жасамай тұрып, білім беру теориясын толық 
түсіну мүмкін емес. Демек, ЖОО-да оқыған уақыт 
ішінде студенттермен жүргізілетін жұмыстардың 
барлығы теория мен практика арасындағы та-
биғи байланысты орнатуға мүмкіндік береді. Сон-
дықтан, іс-тәжірибе оқу жоспарында елеулі орын 
алып, кәсіби даярлау жүйесінің маңызды құрама 
компонентіне айналды.

Зерттеу нәтижелері
Кәсіби даярлау жүйесін 6B01402 «Кәсіптік 

оқыту» білім беру бағдарламасының төңірегінде 
қарастырсақ, студенттерде болашақ педагогқа тән 
кәсіби маңызды қасиеттер мен қабілеттер дамиды, 
өзінің мүмкіндіктерін бағалау, педагогикалық ма-
мандыққа деген қызығушылығы мен кәсіби бағыт-
тылығы қалыптасып, өзінің мамандығын дұрыс 
және саналы тұрғыдан түсіне бастайды. Қараған-
ды техникалық университетінің 6B01402 «Кәсіптік 
оқыту» білім беру бағдарламасы бойынша сту-
денттер төрт жыл ішінде кәсіби іс-тәжірибенің 
бірнеше түрлерінен өтеді. Атап айтар болсақ:

- оқу (таныстыру) іс-тәжірибесі (2-семестр);
- психологиялық-педагогикалық іс-тәжірибе 

(4-семестр);
- өндірістік (технологиялық) іс-тәжірибе 

(6-семестр);
- өндірістік (педагогикалық) іс-тәжірибе 

(8-семестр);
- диплом алдындағы іс-тәжірибе (8-семестр);
Болашақ кәсіптік оқыту педагогын кәсіби да-

ярлау үрдісіндегі жоғарыда аталған іс-тәжіри-
белердің барлық түрлеріне оқу жұмыс жоспары 
бойынша 750 сағат бөлінген. Іс-тәжірибені өту 
уақыты мен орны, мақсаты мен міндеттері, орын-
далатын тапсырмалар мазмұны, есеп беру форма-
сы іс-тәжірибенің бағдарламасында сипатталған. 
Іс-тәжірибе бойынша оқу бағдарламаларының 
мазмұны ЖОО-ның мамандыққа сәйкес кафедра 
жетекшілігімен анықталады және олар «Білім 
туралы» Заңға, «ЖОО-да іс-әрекеттерді ұйымда-
стыру ережесіне» сәйкес өңделеді. Іс-тәжірибенің 
міндеттері әр курста нақтыланып, педагогикалық 
іскерліктер мен студенттердің кәсіби құзырет-
тіліктерінің қалыптасуының жүйелі логикасын 
қамтамасыз етеді. Демек, бағдарламалардың 
мазмұны студенттерде іс-тәжірибенің барлық ке-
зеңдері бойынша кәсіби іскерлік пен дағды жүй-
есін қалыптастыруды көздеп, бір түрден екіншісі-
не өту кезінде тапсырмалардың күрделену тәртібі 
мен бірізділігін бейнелейді.

1. Оқу (таныстыру) іс-тәжірибесі оқытудың 
бастапқы кезеңінде (1 курста) өткізіледі және 
жалпы іскерліктер мен кәсіби дағдыларды меңге-
ру міндеттерін шешеді. Мақсаты – оқу орнының 
білім беру қызметтерін зерделеуге бағытталған. 
Студенттер оқу орнының ұйымдастырылуымен, 
құрылымымен және жұмыс барысымен; болашақ 
кәсіби қызметтің нормативтік, әдістемелік, оқу 
құжаттарымен танысады; оқыту және тәрбиелеу 
үрдісінің негізгі компоненттеріне талдау жүргі-
зеді. Іс-тәжірибенің ұзақтығы 2 аптаны құрайды 
және ол кәсіби-бағдарлы сипатқа ие. Өту орны 
білім беру траекториясы мен білім беру ұйымда-
рының оқу-материалдық базасына сәйкес анықта-
лады. Оқу (таныстыру) іс-тәжірибесі соңында 
студенттердің білім беру үрдісін әдістемелік 
қамтамасыз етуді әзірлеу құзыреттіліктері қалып-
тасады, нәтижесінде:

- білім беру бағдарламасы мен нормативтік 
құжаттардың талаптарына сәйкес оқытуды 
жоспарлайды;

- оқытудың оңтайлы таңдалған технологияла-
рының негізінде оқу-әдістемелік қамтамасыз етуді 
әзірлейді;

- оқыту нәтижесіне қол жеткізуге бағытталған 
диагностикалық мақсаттарды қояды;

- қойылған мақсатты іске асыру үшін қолда 
бар ресурстарды бағалайды;

- білім алушылардың жас және дербес ерек-
шеліктерін ескере отырып, оқу материалының 
іріктелген мазмұнын әдістемелік бейімдейді;

- қойылған мақсаттарға қол жеткізуге мүмкін-
дік беретін оқытудың тиімді әдістері мен түрлерін 
таңдайды;

- оқу үрдісін оңтайландыру және білім алушы-
лардың оқу ақпаратын тиімді меңгеру үшін 
IT-технологияларды қолданады.

2. Психологиялық-педагогикалық іс-тәжіри-
бе 2-ші курстың екінші жарты жылдығында және 
барлық екінші курс ағымында, аптасына бір күн, 
оқу үрдісінен қол үзбей кәсіптік білім беру ме-
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кемелерінде өткізіледі. Мақсаты – психологи-
ялық-педагогикалық білімді тереңдетіп бекіту; 
педагог пен психолог іс-әрекет тәжірибесін зер-
делеу; тәрбиеленушілердің ата-аналарымен және 
отбасыларымен өзара әрекет жасау; бос уақытты 
ұйымдастыру іс-шараларын өткізуді жоспарлау, 
жобалау және оған қатысу.

Іс-тәжірибе соңында студенттердің кәсіби 
педагогиканың әдіснамалық негізіне сүйене оты-
рып, білім алушыларды әлеуметтік құндылықтар 
жүйесіне қатыстыру құзыреті қалыптасып, 
нәтижесінде:

- кәсіптік оқыту педагогы мамандығының 
маңыздылығын, өзектілігін және оның білім беру 
саласындағы ерекшеліктерін сезінеді;

- оқытушының оқытудың әдістері мен құрал-
дарын таңдауының қойылған оқу-тәрбие мін-
деттеріне, оқу материалының мазмұнына, білім 
алушылардың нақты мүмкіндіктері мен оқыту 
жағдайларына тәуелділігін анықтайды;

- білім алушыларға психологиялық-педагоги-
калық қолдау көрсетіп, оларға психологиялық-пе-
дагогикалық мінездеме құрады;

- білім беру саласындағы білім алушылармен 
және әріптестерімен қарым-қатынасты жүзеге 
асырады;

- білім алушылар арасында ынтымақтастықты 
орнатып, жағымды атмосфера құрады, ұжымға 
қатысты жалпы жетістіктерін жинақтайды;

- жалпыадамзаттық және ұлттық құн-
дылықтар негізінде тәрбиелік және мәдени-бұқа-
ралық іс-шараларды өткізеді.

- тәрбиелік іс-шараларды жүргізуде адамгер-
шілік және рухани құндылықтар негізінде азамат-
тық ұстанымын қалыптастырады.

3. Өндірістік (технологиялық) іс-тәжірибе 
3-курста университеттің оқу шеберханаларын-
да өткізіледі. Іс-тәжірибенің ұзақтығы 5 аптаны 
құрайды, жұмыс күнінің ұзақтығы 7 академи-
ялық сағатты, оның 2 сағаты теориялық сұрақтар-
ды қарастыруға және 5 сағаты токарь мен фре-
зерлеушінің практикалық дағдыларын игеруге 
жұмсалады. Мақсаты – тиісті саладағы кәсіби 
іс-әрекеттің тәжірибесін қалыптастыру. Іс-тәжіри-
бенің бұл түрі студенттердің нақты кәсіби мін-
деттерді орындауда іскерліктер мен дағдыларды 
игеруін; материалдық өнімді дайындаудың тех-
нологиялық үрдісін зерделеуді; технологиялық 
құжаттамамен танысуды көздейді.

Өндірістік (технологиялық) іс-тәжірибе кезін-
де студенттер шеберхананың белгілі бір жұмыс 
орындарына бекітіледі. Жұмыс орнын алғанға 
дейін барлық студенттер құрал-жабдықтарды 
техникалық пайдалану, қауіпсіздік техникасы, 
еңбекті қорғау және өндірістік санитария ереже-
лерін міндетті түрде оқыту мен нұсқамадан өту-
лері тиіс, бұл құжат түрінде ресімделеді. Демек, 
студенттер оқу шеберханаларының ішкі тәртіп 
ережелеріне толық бағынады. Іс-тәжірибе соңын-
да студенттердің бейін бойынша технологиялық 
қызметті жүзеге асыру құзыреті қалыптасады, 

нәтижесінде:
- бейіні бойынша өндірістік қызмет үрдісінде 

анықтамалық нормативтік-техникалық құжатта-
маларды қолданады;

- ҚР еңбек заңнамасының негіздерін және ең-
бекті қорғау, тіршілік қауіпсіздігі саласындағы 
нормативтік-құқықтық құжаттарды біледі;

- еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы са-
ласындағы іс-шараларды ұйымдастыру, жүргізу 
және бақылау мәселелерін шешеді;

- өндірістік қызметке ақпараттық технология-
ны енгізу әсерін талдайды;

- бейін бойынша өндірістік қызмет саласында 
зертханалық зерттеулер мен сынақтар жүргізеді;

- технологиялық қызметтің типтік жағдайла-
рында кәсіби міндеттерді шешудің оңтайлы әді-
стерін қолданады.

4. Өндірістік (педагогикалық) іс-тәжірибе 
психологиялық-педагогикалық пәндер циклін 
оқып-үйренгеннен кейін, студенттердің оқу са-
бақтарының барлық түрлерін: дәрістік, практика-
лық және зертханалық, педагогикалық қызметтің 
қажетті дағдыларын өткізу тәжірибесін алу мақ-
сатында 4-курста жүргізіледі. Мақсаты – студент-
терді арнайы пәндер оқытушысының, өндірістік 
оқыту шеберінің және топ кураторының жұ-
мысымен таныстыру, студенттердің психологи-
ялық-педагогикалық циклды оқу кезінде меңгер-
ген теориялық білімдерін бекіту және тереңдету, 
педагогикалық процестің тұтас жүйесі ретінде 
тәрбие жұмысын ұйымдастыру дағдыларын қа-
лыптастыру және бекіту.

Өндірістік (педагогикалық) іс-тәжірибе оқу 
сабақтары мен тәрбиелік іс-шараларды өткізу-
ге; оқу-тәрбие үрдісін ұйымдастырудың инно-
вациялық формалары мен әдістерін қолдануға; 
оқу-тәрбие үрдісіне дидактикалық материалдар-
ды дайындауға; ғылыми-зерттеу жұмыстарына; 
өткізілетін оқу-тәрбие қызметінің рефлексиясына 
бағытталған. Іс-тәжірибенің бұл түрі кәсіби қыз-
меттің нысандары мен түрлерінің болуын алдын 
ала анықтайтын басқа ұйымдарда (колледждер-
де, бейіндік мектептерде) жүргізіледі. Ол кәсіптік 
білім беру жүйесінің мазмұнымен, ҚР Білім беру 
бағдарламасының негізгі ұғымдарымен, оқыту-
дың заманауи әдіс-тәсілдерімен және оның құ-
жаттарымен танысу үшін қызмет етеді.

Іс-тәжірибе соңында студенттердің бейін бой-
ынша кәсіби педагогиканың әдіснамалық негізі-
не сүйене отырып, сабақтар өткізу, білім беру 
үрдісін әдістемелік қамтамасыз етуді әзірлеу, пе-
дагогикалық шеберлікті арттыру сияқты құзырет-
тері қалыптасып, нәтижесінде:

- пәнаралық байланысты және оқытудың 
инновациялық технологияларын пайдалана 
отырып, пәнді меңгеру бойынша сабақ пен оқу 
үрдісін жобалайды;

- өзінің кәсіби дамуының жеке жоспарын жо-
балап, тәжірибеге бағытталған оқытуды жүзеге 
асырады;

- оқытудың қазіргі заманғы технологиялары 
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арқылы білім алушылардың танымдық қызметін 
жандандырады;

- білім беру саласындағы білім алушылармен 
және әріптестерімен коммуникативтік қарым-қа-
тынасты жүзеге асырады;

- білім алушылардың білім беру ортасына 
бейімделуіне жәрдемдеседі;

- білім беру бағдарламасы мен нормативтік 
құжаттардың талаптарына сәйкес сабақты 
жоспарлайды;

- педагогикалық жұмысты жетілдіру мақ-
сатында тиімді әдіс-тәсілдерді, құралдарды 
талдайды;

- білім алушылардың жас және дербес ерек-
шеліктерін ескере отырып, оқу материалының 
іріктелген мазмұнын әдістемелік бейімдейді.

5. Диплом алдындағы іс-тәжірибе бітіру білік-
тілік жұмысын табысты орындау және қорғау 
үшін жеткілікті болып табылатын теориялық 
және практикалық нәтижелерді алуға бағыт-
талған. Іс-тәжірибе бағдарламасын орындау-
да университетте оқу кезінде алған теориялық 
білім деңгейі есепке алынады, олардың кеңей-
тілуін қамтамасыз етеді, сондай-ақ, педагогика-
лық іс-тәжірибеден өту кезінде студенттердің 
алған практикалық дағдыларын бекітуге ықпал 
етеді. Мақсаты – ғылыми-педагогикалық қыз-
мет үрдісінде кәсіби құзыреттілікті қалыптасты-
ру, сондай-ақ, дипломдық жұмысты жазу үшін 
нақты материалдарды жинақтау, педагогикалық 
эксперименттің деректерін әзірлеу, жүргізу және 
статистикалық өңдеу болып табылады. Диплом 
алдындағы іс-тәжірибеге оқудың барлық кезең-
дерінен өтіп, оқу жоспарын толығымен орын-
даған студенттер ғана жіберіледі. Бұл іс-тәжірибе 
дипломдық жұмысты орындауды дайындаудың 
маңызды кезеңі.

Диплом алдындағы іс-тәжірибеден өту кезін-
де студент дипломдық жұмысты жазу үшін 
қолданылатын ақпараттарды жинаумен, өңде-
умен және талдаумен айналысады. Іс-тәжірибе 
аяқталғаннан кейін, студенттерге дипломдық жұ-
мысты дайындауға уақыт беріледі. Соңында сту-
денттердің білім беру бағдарламасының мазмұ-
нын меңгеру деңгейін зерттеу, педагогикалық 
шеберлікті арттыру сияқты құзыреттері қалыпта-
сып, нәтижесінде:

- зерттеу әдіснамасын меңгереді және оны ке-
лешекте кәсіби іс-әрекетінде қолдана алады;

- оқу-тәрбие үрдісін әрі қарай жетілдіру мақ-
сатында статистикалық деректерді жинайды;

- білім алушылардың білім беру мазмұнын 
меңгеру деңгейін бақылайды және материалды 

меңгеру динамикасын анықтайды;
- білім алушылардың қызмет нәтижелеріне 

талдау жүргізеді, саралайды, қорытындылайды;
- оқыту үрдісін бақылаудың тиімді әдістемесін 

іріктеуді және оны енгізуді жүзеге асырады.
Қорытынды
Сонымен, ЖОО-дағы болашақ кәсіптік оқы-

ту педагогтарын кәсіби даярлау жүйесіндегі 
іс-тәжірибеге жақын келуге тырысады, нақты 
шарттарға сәйкес оның мақсатын айқындайды. 
Мұндағы іс-тәжірибенің мақсаты – болашақ ма-
мандығын жетік меңгере отырып, кәсіби даяр-
лауды даму үрдісі ретінде түсініп, қазіргі заман 
талаптарына сай бәсекеге қабілетті және педаго-
гикалық іс-тәжірибенің сұранысына бейімделген 
кәсіби құзыретті мамандарды даярлау.

ҚарТУ-дегі «Кәсіптік білім және педагоги-
ка» кафедрасының филиалы ретінде Қарағанды 
қаласының №5 жалпы білім беретін орта мек-
тебімен келісімшарт жасалды. Соның негізінде 
№5 ЖББОМ басшылары мен кафедраның про-
фессор-оқытушылар құрамы ай сайын өндірістік 
кеңестерге қатысады, онда жұмыс қорытындысын 
шығарады және Корпоративтік университет қы-
зметін одан әрі жетілдіру жолдарын белгілейді. 
Сонымен қатар, кафедра филиалы ретінде №5 
ЖББОМ сабақтар мен кәсіби іс-тәжірибелердің 
түрлерін өту мүмкіндіктері бар. Ол үшін оқу ка-
бинеттері қажетті құрал-жабдықтарымен қамта-
масыз етіліп, студенттер мен кафедраның оқы-
тушылары мектептің материалдық-техникалық 
базасын пайдалана отырып, жақсы әдістемелік 
деңгейде өткізе алады.

Жоғарыда аталған кез-келген іс-тәжірибе 
барысында ұйымдастырылатын жұмыстар өз 
іс-әрекетінен, бақылаулардан және қабылдаулар-
дан тәжірибе алуға, олардың өмірлік мәнін ашуға, 
өз іс-әрекетінің қағидаларын білуге және оларды 
жаңа жағдайларда басшылыққа алуға мүмкіндік 
береді. Сондай-ақ, жеке тұлғаның даму перспек-
тиваларын ескере отырып, оның жетілуін, өзін-өзі 
дамытуын және өзін-өзі жетілдіруін ынталанды-
ратын қажетті әлеуметтік ортаны құрады. Мұн-
дай әлеуметтік ортада білім берудегі инноваци-
ялық үрдістерді көруге, шығармашылық арқылы 
бастамашылық жасауға және оларды дамытуға, 
кәсіби педагогикалық өзін-өзі анықтауға және да-
муға қабілетті болашақ кәсіптік оқыту педагогы-
ның маман ретіндегі тұлғасын қалыптастыруды 
қамтамасыз етіп қана қоймай, жаңа педагогика-
лық технологиялар мен оқыту құралдарын іздеу-
ге мүмкіндік береді.
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Introduction
Today, the advanced processes that have matured 

in education are one of the most important areas, 
and as a consequence, self-discipline and correct 
organization of their time are required from the 
teacher to prepare and master the techniques.

The analysis of scientific literature, discussions 
at conferences and seminars show that modern 
education is unthinkable without innovative 
processes; the employee's creative ideas have become 
the most important product of his activity. To solve 
this problem, the teacher needs a new organization 
of working time in order to accept and master 
modern teaching methods, which actualizes the 
problem of technological support for the formation of 
students' research competence. The need to introduce 
innovative changes in the professional training of 
students is also due to the fact that today for future 
leaders and employees there is required not only 
deep knowledge but also the ability to acquire new 
knowledge in a rapidly changing situation and to use 
it for designing their own activities and the activities 
of subordinates. This dictates the need to search for 
the most effective forms, methods and technologies 
of teaching [1].

It should be noted that recently there have 

been published works that reveal modern teaching 
technologies in higher education [2, 4, 5].

The article will consider innovative methods 
used by teachers at the lectures and seminars at the 
university [6].

Relevance. Studying a huge number of works 
on various teaching technologies, where there are 
observed both traditional and ultramodern methods, 
you understand that teaching is not limited only to 
classical traditions [1, 2, 3]. Briefly, we would like 
to dwell on those methods of conducting classes 
that can be applied to the disciplines taught at the 
Department of Mechanics, combining the entire 
range of disciplines of this cycle with its difficulties 
and peculiarities. Immediately, there should be noted 
the difficulties students face when studying. First of 
all, this is the content of the main tasks, the proposed 
circumstances, search for solutions to scientific 
research.

The research purpose is to find such methods of 
training specialists, which would be aimed at high-
quality mastering of knowledge.

Tasks. When mastering the tasks of the cycle 
under study, three points can be distinguished: first 
of all, developing the paradigm of independent 
work, its introduction into the learning process and 
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summing up the results obtained. An integral part of 
independent work is the use of modern information 
technologies. In the modern world knowledge 
is changing and quickly becoming obsolete even 
before students have time to acquire it. Therefore, it 
is necessary to look for more and more new forms 
of acquiring knowledge. The classes themselves can 
be divided into two types: traditional and advanced. 
Traditional classes, in other words, the classic 
ones, are reduced to a simple and understandable 
question-answer scheme, preparation of an abstract, 
its discussion. Advanced methods provide, first of all, 
the opportunity to approach creatively the conduct 
of both the material and preparation of the seminar 
participants themselves. It can be a didactic game and 
stormy discussions of painful issues closely related to 
the future profession. 

The research results. At a technical university, 
the most important role is given to the lecture, which 
is at the same time the most difficult type of work, 
is a creative process in which both the lecturer and 
the students participate simultaneously. The main 
task when listening to lectures is to learn thinking, 
to understand the ideas presented by the lecturer. 
Lectures are most fully assimilated by those students 
who, on the eve of the lecture, devote time to revising 
the previous lecture. Lectures are divided into two 
groups: traditional and non-traditional (innovative). 
In the educational process, a number of situations 
arise when the lecture mode of teaching cannot be 
replaced by any other.

The lecture performs the following functions: 
informational (sets out the necessary information), 
stimulating (awakens interest in the topic), educating, 
developing (evaluates phenomena, develops 
thinking), orienting (in the problem, in the literature), 
clarifying (aimed primarily at the formation of basic 
concepts science), convincing (with an emphasis 
on the system of evidence), systematizing and 
structuring the entire body of knowledge. 

Currently, alongside with supporters, there are 
opponents of the lecture presentation of educational 
material, who believe that the lecture teaches you to 
passively perceive other people's opinions, inhibits 
independent thinking, is necessary only in the 
absence of textbooks, and in general, many students 
at the lecture only have time to mechanically record 
the words of the lecturer [3].

However, experience shows that rejection of 

lectures reduces the scientific level of students 
training, violates the consistency and uniformity 
of work during the term. Therefore, the lecture 
continues to be the leading form of organization of 
the educational process at the university. The main 
disadvantage of traditional lectures at the university 
is the students’ passivity with a high one-sided 
activity of the teacher. Therefore, now there are non-
traditional lectures that contribute to increasing the 
activity of students in the classroom. The types of 
such lectures are presented in Figure 1.

The above disadvantages can be largely overcome 
by using the so-called non-traditional forms of 
lectures: problem lecture, lecture-talk, lecture-
consultation, lecture provocation, lecture-conference, 
lecture-visualization.

Let’s consider the features of the preparing and 
conducting each of these types of lectures. At a lecture 
of the problematic nature, students are in a constant 
process of mutual creativity with the teacher, i.e. 
they are co-authors of problem solving. Knowledge 
acquired in this way becomes the property of students 
and grows into their beliefs. Self-acquired knowledge 
is stronger and easier to actualize; it has the properties 
of transferring to other situations. Problem solving 
develops intellectual abilities and increases students' 
interest in the content of professional training. This 
is a complex type of lecture, it is usually conducted 
by experienced teachers, associate professors and 
professors, as a rule.

A lecture-conversation or a "dialogue with 
the audience" is the most common and relatively 
simple mode of active involvement of students in 
the educational process. This lecture assumes direct 
contact between the teacher and the audience. The 
advantage of a lecture-conversation is that it allows 
drawing attention of students to the most important 
issues of the topic, to determine the content and 
pace of presentation of educational material, taking 
into account the characteristics of students. The 
listeners in a lecture-conversation can be attracted by 
various methods, for example, by puzzling students 
with questions at the beginning of the lecture and 
during its course, as already described in a problem 
lecture, the questions can be of an informational 
and problematic nature, to clarify the opinions and 
level of awareness of students on the topic under 
consideration, the degree of their readiness to perceive 
the subsequent material. Questions are addressed to 

Figure 1 – Non-traditional types of lectures
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the entire audience. Students answer from the field. 
If the teacher notices that one of the students is not 
participating in the conversation, then the question 
can be addressed personally to that student, or there 
is asked his opinion on the problem under discussion. 

A lecture-consultation. This type of lecture is 
preferable when studying topics with a clearly 
expressed practical focus. There are several options for 
conducting such lectures, which are presented below. 
Option 1. During the first part of the lecture, students 
prepare questions to which the teacher answers with 
the involvement of the students themselves. Option 
2. The teacher collects questions from students in 
writing in advance. During the lecture, the teacher 
answers these questions and organizes a free 
exchange of opinions among students. Option 3. 
The teacher prepares in advance the questions to be 
answered in class.

A lecture-provocation is a type of lecture with pre-
planned mistakes. Its main feature is that the teacher 
announces the topic of the lecture in the introductory 
part and informs of the presence of planned errors 
in the upcoming lecture. These errors can be in the 
definition of concepts and categories, dates, events, 
surnames, quotes, etc. During the lecture, students 
should notice and then explain the mistakes that 
were "made" by the teacher. 

At a lecture-press conference, two or three 
teachers of different subject areas can take part. 
The teacher names the topic of the lecture and asks 
students to ask him questions on this topic in writing. 
Each student must within 2-3 minutes formulate the 
most interesting questions, write on a piece of paper 
and pass it on to the teacher. Then the teacher within 
3-5 minutes sorts the questions according to their 
semantic content and begins to give a lecture. The 
presentation of the material is not built as an answer 
to each question asked but in the form of a coherent 
disclosure of the topic, in the process of which the 
corresponding answers are formulated. At the end of 
the lecture, the teacher conducts a final assessment 
of the questions as a reflection of the knowledge and 
interests of the audience. 

A lecture-visualization involves the use of 
illustration, demonstration, and video techniques. 
The illustration method provides students with 
the display of illustrated materials, manuals: 
paintings, posters, diagrams, drawings, graphs, 

diagrams, portraits, maps, layouts, atlases, images of 
information on a chalkboard, etc.

Let’s consider the innovative methods used 
by teachers when conducting seminars on the 
cycle of disciplines "Mechanics", the design and 
implementation features. The problems that 
students face in studying the disciplines of the 
cycle "Mechanics" are as follows: the content of 
the main tasks of "Mechanics", complex; including 
atypical terms and conditions; scientific research. 
Great importance presents the interaction of the 
subject activity of teaching and normative methods 
of solving the main tasks of "Mechanics" in the 
educational process. The methodological system 
of independent work in teaching the disciplines 
of the cycle "Mechanics" (theoretical mechanics, 
strength of materials, structural mechanics, theory of 
mechanisms and machines, engineering mechanics) 
has three levels of design: creating an ideal model for 
students' independent work, implementing an ideal 
model in the educational process, correcting and 
summing up the results of independent work.

To implement these levels, seminars are held, 
which should consolidate, deepen and expand 
students' knowledge of the studied discipline 
and develop them as subjects of educational and 
professional activities.

Seminars are held on the most complex issues 
(topics, sections) of the curriculum in order to 
form students' general cultural and professional 
competencies. University seminars can be divided 
into two types: traditional and innovative [7].

Traditional seminars are held in the question-and-
answer mode, in the mode of reports and messages 
or discussion of abstracts. The innovative forms of 
seminars are presented in Figure 2. 

Seminar class in the form of a didactic game. 
At the university, a didactic game should have a 
professional orientation. Learners can visibly see the 
role-playing functions in their future professional 
activities.

Seminar in the form of debates is distinguished 
by elaboration of the dispute procedure, which makes 
the participants face the need to show sharpness of 
mind, express themselves succinctly, concisely, “take 
a punch”, show volitional qualities, follow the time 
limit.

Seminar using the brainstorming method. 

Figure 2 – Innovative forms of seminars
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The main essence of this method is generation of 
new ideas without any criticism followed by their 
analysis, assessment, comparison and selection of the 
best solution.

Seminar using the method of analysis of specific 
situations. Such a seminar involves preparing a set of 
specific professional situations for students.

Seminar using the round table method. This 
method is a kind of dialogue and is based on the 
principle of collective discussion of the problem. In 
advance, students are invited to prepare questions of 
interest to them within the topic of the class.

Seminar in the form of defending creative projects. 
The project method in education involves students 
solving a problem. They can be carried out in one 
academic discipline (subject projects) and in several 
disciplines (interdisciplinary, integrated projects).

The listed methods of designing and conducting 
seminars do not exhaust the entire arsenal of active, 
developing modes of student learning. Creatively 
working teachers are actively searching for new 
innovative educational technologies [8]. 

Conclusions
1. This paper discusses implementing innovative 

methods of conducting lectures and seminars on 
mechanics at technical universities.

2. Having attended open classes and made the 
analysis, we can draw the following conclusion: the 
positive point in the discussion is that the students 
will agree with the teacher's point of view with great 
willingness, rather during the discussion than during 
the conversation, when the teacher only indicates 
the need to accept his position on the issue under 
discussion.

This method allows the teacher seeing how 
effectively the students use the knowledge acquired 
during the discussion. The negative point is that 
students can incorrectly define the area of study for 
themselves or not be able to successfully discuss 
emerging problems. Therefore, the whole class can be 
confusing. In this case, listeners can strengthen their 
own opinion but not change it. 

3. A problem lecture differs from a traditional 
one in that in a traditional lecture such means as 
explanation, illustration, description are used, and a 
problem lecture is based on the logic of sequentially 
modeled problem situations by posing problem 
questions or presenting problem tasks.

4. In the class, the teachers show how to transform 
oral and written information into a visual form. 
Moreover, the slides used not only supplement the 
verbal information but are themselves carriers of 
information. A lecture-visualization contributes to 
the creation of a problem situation, the resolution 
of which, in contrast to a problem lecture, where 
questions are used, occurs on the basis of the analysis, 
synthesis, communication, collapse or deployment 
of information, that is, with the inclusion of active 
mental activity. In a problematic issue, in a problem 
situation, there should always be a contradiction, 
for example: a contradiction between a theoretically 
possible way of solving a problem and its practical 
inexpediency, a contradiction between scientific facts 
and everyday ideas of students.

5. The innovative methods of conducting lectures 
and seminars proposed here can help teachers in 
planning, analyzing and monitoring knowledge in 
the educational process. 
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Аңдатпа. Мақала техникалық жоғары оқу орындарында дәрістік және семинар сабақтарын өткізудің ин-
новациялық әдістерін зерттеуге арналған. Бұл әдістерді енгізу үшін оқытушыдан оқытудың заманауи әді-
стерін қабылдау және игеру үшін жұмыс уақытын жаңаша ұйымдастыру талап етіледі. Жоғары оқу орнының 
білім беру процесінде студенттерді оқытудың белсенді, тұлғалық-дамытушылық формалары мен әдістерін 
жобалау және қолдану мәселесі қарастырылады. Инновациялық дәрістік және семинарлық сабақтардың 
мысалдары келтірілген. «Механика» пәндер циклі бойынша семинар сабақтарын өткізу кезінде оқытушы-
лар пайдаланатын инновациялық әдістер, жобалау және өткізу ерекшеліктері қарастырылды. Семинар са-
бақтарды жобалау мен өткізудің аталған әдістері студенттерді оқытудың белсенді, дамып келе жатқан 
формаларының барлық арсеналын қамтымайды. Шығармашылықпен жұмыс істейтін оқытушылар жаңа ин-
новациялық білім беру технологияларын белсенді іздену үстінде.
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Введение
Чугунами со специальными свойствами на-

зывают легированные чугуны, т.к. введение леги-

рующих добавок обеспечивает ряд специальных 
свойств, таких как жаростойкость, коррозионно-
стойкость, износостойкость и другие. Присутствие 

Мировые тенденции в области улучшения свойств 
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чугунов. Методы исследования – металлографический анализ, экспериментальная фактография. Пред-
ставлены результаты исследований, проводимых в области разработки чугунов со специальными свой-
ствами. Рассмотрены условия эксплуатации чугунов и причины образования дефектов. Проанализирова-
ны фрактографические особенности разрушения чугунов. Приведены результаты исследований чугунов с 
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повысить коммерческую привлекательность процесса.
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тех или иных специальных свойств обусловли-
вается химическим составом, структурой метал-
лической основы, формой графита, наличием и 
природой карбидной фазы. Кроме того, на ме-
ханические свойства оказывает влияние скорость 
первичной кристаллизации, наличие литейных 
дефектов, металлургическое качество металла.

Специфичность литейных процессов обуслов-
ливает образование литейных дефектов различно-
го рода, таких как горячие и холодные трещины, 
раковины и поры газоусадочного характера, не-
металлические включения и пр. Процесс первич-
ной кристаллизации также оказывает влияние на 
формирование структурных составляющих, гра-
ниц зерен и фаз, которые оказывают существен-
ное влияние на свойства сплавов в отливках и по-
следующую работоспособность литых деталей и 
изделий.

Наличие исходных, полученных в литом со-
стоянии, дефектов, гетерогенность структуры 
характерны для литейных сплавов. Происхожде-
ние, расположение, форма и размеры дефектов 
определяются как составом сплава, технологич-
ностью конструкции отливки, так и технологией 
ее получения.

Чрезвычайно важно не только находить и 
использовать эффективные меры по предот-
вращению образования дефектов, но и уметь 
количественно оценивать влияние различного 
рода дефектов на свойства сплавов в изделиях в 
условиях их эксплуатации. При этом необходи-
мо учитывать, что конструкционная прочность 
материалов в значительной степени определя-
ется конкретным видом напряженно-деформи-
рованного состояния (плоско-деформированное, 
плоско-напряженное), реализуемым у наиболее 
опасных концентраторов напряжений в вершине 
трещины.

Основное требование к сплавам – сохранять 
заданный уровень свойств на весь гарантирован-
ный срок эксплуатации полученных из них из-
делий, а к самим изделиям – не разрушаться в 
течение этого срока, обеспечивая необходимый 
уровень безопасности и надежности.

Методология исследования
Особенностью всех видов разрушения являет-

ся наличие различного рода концентраторов на-
пряжений, являющихся причиной появления и 
дальнейшего распространения трещин. Особенно 
опасно хрупкое разрушение, характеризующееся 
отсутствием пластической зоны в вершине тре-
щины и высокой скоростью ее распространения. 
Очагами разрушения высокопрочных материа-
лов служат трещины эксплуатационного или тех-
нологического происхождения, а также трещино-
подобные дефекты (неметаллические включения, 
скопления дислокаций и т.п.). Трещины являют-
ся острыми концентраторами напряжений, при-
чем местные (локальные) напряжения в вершине 
трещины могут во много раз превышать средние 

расчетные напряжения.
Разница в значениях теоретической и техниче-

ской прочности вызвана, главным образом, нали-
чием в реальных телах различного рода дефектов, 
влияющих на процессы разрушения. Это обстоя-
тельство привело к пониманию недостаточности 
представлений о прочности как о постоянном па-
раметре материала и появлению нового направ-
ления, в основе которого лежит детальное изу-
чение самого процесса разрушения и выявление 
роли трещин. С этих позиций более репрезента-
тивным понятием для оценки прочности матери-
ала является не предел прочности или текучести, 
а более комплексный параметр.

При оценке свойств чугунов в качестве основ-
ного критерия конструкционной прочности ис-
пользовался критический коэффициент интен-
сивности напряжений KIc (вязкость разрушения, 
трещиностойкость).

Результаты исследования
На рисунках 1 и 2 приведены фрактографиче-

ские особенности разрушения чугунов с различ-
ной структурой графита и матрицы. Анализ полу-
ченных изображений лишний раз подтверждает 
факт, что шаровидная форма графита предпоч-
тительнее пластинчатой, т.к. является меньшим 
концентратором напряжений, что обусловлива-
ет более низкую склонность к разрушению. Как 
показывает анализ, при одинаковой матрице ве-
роятность хрупкого разрушения в сплавах с пла-
стинчатой формой графита значительно выше.

Большую группу чугунов со специальными 
свойствами составляют алюминиевые чугуны. В 
зависимости от количества углерода, выделивше-
гося в виде графита при первичной кристалли-
зации, алюминиевые чугуны подразделяются на 
три основные группы [3].

Согласно классификации, приведенной в [3], в 
низкоалюминиевых чугунах и чугунах с содержа-
нием алюминия в пределах 19,7-26% в структуре 
присутствует графит.

В чугунах с содержанием алюминия более 26% 
и чугунах с содержанием алюминия 9,8…19,7% 
графит в структуре не присутствует, основные 
структурные составляющие – феррит и ферроа-
люмосиликат переменного состава. В чугунах с со-
держанием алюминия до 9,8% присутствует ша-
ровидный графит или вермикулярный графит.

На рисунке 3 приведена структура низкоалю-
миниевого чугуна с вермикулярным графитом.

В работах [1,2,3] исследовали влияние химиче-
ского состава (3,2…3,8% С, 0,5…2,5% Si, 2,5…5,5% Al, 
0,4…1,0% Mn, 0,1…0,4% P), метода введения алю-
миния (в твердую шихту, под зеркало расплава), 
температуры перегрева в индукционной печи, 
состава и количества покровных флюсов, состава 
и количества сфероидизирующих (NiMg15РЗМ, 
NiMg10 – в ковш, ФСМг5 – в печь, в ковш, внутри 
формы) и графитизирующих (ФС75, СК30) моди-
фикаторов, фильтрационного рафинирования на 
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а – по границе первичный – вторичный графит (РЭМ, х640); б – вязкое разрушение перлита (РЭМ, х320);  
в – хрупкое разрушение перлита (-1000С, РЭМ, х2500); г – хрупкое разрушение ферритной оторочки  

вокруг включения шаровидного графита (РЭМ, х640)

Рисунок 2 – Разрушение чугуна с шаровидным графитом

структуру и свойства низкоалюминиевых чугунов 
при различных скоростях охлаждения образцов 
в литейной форме. При этом в стандартном кли-
не реализовалось (шаровидный графит/верми-
кулярный графит): vв = 515…600/320…350 МПа, 

v0,2 = 415…570/265…280 МПа, m = 0,5…3,0/0,5…1,5%, 
270…360/170…220 НВ. 

При содержании алюминия 4,0…4,5% жид-
котекучесть по спиральной пробе составила 
m = 850…880 мм, стойкость в морской воде выше, 

а – по включениям графита (РЭМ, х640); б – вязкое разрушение феррита (РЭМ, х5000);  
в – вязкое разрушение перлита (РЭМ, х5000); г – усталостное разрушение перлита (РЭМ, х640)

Рисунок 1 – Разрушение чугуна с пластинчатым графитом



19

Раздел «Машиностроение. Металлургия»

а – не травлено; б – травлено 4% HNO3, x100

Рисунок 3 – Структура низкоалюминиевого чугуна с вермикулярным графитом

чем у высокопрочного чугуна с шаровидным 
графитом.

Алюминиевые чугуны с содержанием алю-
миния 9,8…19,7% не получили пока широкого 
распространения из-за повышенной твердости 
и хрупкости. Очевидно, что это связано с отсут-
ствием графита в структуре. В работах [4,5] рас-
смотрено влияние графитизирующего модифи-
цирования (меди и ферросилиция) на структуру 
и свойства среднелегированного алюминиевого 
чугуна. В чугуне базового состава было принято 
содержание алюминия 16%, что обеспечило по-
лучение смешанной структуры. Надо отметить, 
что при введении только меди или только ФС75 
присутствие графита в структуре обнаружено не 
было. Только совместное влияние меди и ФС75 
приводит к появлению графита в структуре чугу-
на. Введение 0,015% цериевого мишметалла обе-
спечило в чугуне с компактным графитом 
vв = 280…300 МПа, v0,2 = 460…480 МПа, 260…280 

НВ и удовлетворительную обрабатываемость ре-
занием. Среднелегированный алюминиевый чу-
гун после модификации показал хорошую жид-
котекучесть – порядка mж = 1050…1100 мм. 

В высокоалюминиевых чугунах в структуре 
присутствует феррит, Fe3AlCx или Al4C3. Присут-
ствие в структуре указанных фаз (карбидная фаза) 
приводит к повышению твердости, хрупкости, и, 
соответственно, к ухудшению обрабатываемости. 

В работе [4] проводились исследования по 
способам обработки чугунов данной группы для 
исключения карбидов в структуре и переводе ча-
сти углерода в графит. Исследовали влияние алю-
миния (19…25%) и легирующих элементов (Cu, Ti, 
Zr, B, Nb), скорости охлаждения (V900 = 0,25…1,5 
град/с), типа и количества сфероидизирующих 
модификаторов при ковшевом (цериевый миш-
металл, NiMg15РЗМ, NiMg10, ФСМг5, СК30) и 
внутриформенном (ФСМг5) модифицировании; 
состава, метода введения и количества флюсов и 

шлаков; фильтрационного рафинирования (пло-
ские сетчатые из покрытой сажистым углеродом 
стеклоткани, объемные керамические и графито-
вые проходные фильтры) на структуру и свойства 
сплава. На рисунке 4 приведена структура высо-
коалюминиевого чугуна с шаровидным графи-
том, полученным после обработки модификато-
ров при ковшевом модифицировании.

Как видно из рисунка 4, в структуре после 
обработки комплексным модификатором при-
сутствует шаровидный графит. Сравнительная 
оценка сопротивления гидроабразивному изно-
су и коррозии в различных средах (в частности, в 
различных сортах нефти) показала, что высокоа-
люминиевые чугуны с шаровидным графитом по 
свойствам сопоставимы с нирезистом.

Работы [5-9] посвящены аустемпирован-
ным чугунам с шаровидным графитом (ADI 
– Austempered Ductile Iron), в отечественных 
публикациях называемым также аустенитно-бей-
нитными чугунами. Структура получается на базе 
чугунов с шаровидным графитом, дополнительно 
легированного никелем, медью и молибденом с 
последующей термической обработкой.

Термообработка состоит из двухстадийного 
процесса – аустенизация при температурах 900-
950°С и изотермическая выдержка в области бей-
нитного превращения 250-450°С. Чугуны с такой 
структурой характеризуются высокой твердостью 
и износостойкостью при хороших литейных свой-
ствах, сопоставимых со свойствами серых чугунов. 
Причиной относительно низкого распростране-
ния аустемпированного чугуна является слож-
ность технологического процесса (двустадий-
ность, особенности охлаждения и пр.).

Выводы
Проведенный информационный анализ ра-

бот, посвященных исследованию свойств специ-
альных чугунов с повышенной износостойкостью, 
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позволяет сделать следующее заключение. Одним 
из перспективных направлений совершенствова-
ния свойств (в частности, износостойкости) специ-
альных чугунов является перевод части углерода в 
графитизированное состояние. Несмотря на вы-
сокую твердость карбидной фазы, присутствие 
некоторой части углерода в виде графита шаро-
видной формы предпочтительнее, чем присут-
ствие углерода только в карбидной фазе.

Второй тенденцией совершенствования 
свойств является получение миксованной ме-
таллической структуры по типу бейнит-феррит. 

Получение подобной металлической матрицы 
и присутствие углерода как к виде карбидной 
фазы, так и в виде шаровидного графита обеспе-
чивает высокую твердость и сопротивление из-
носу структуры, а также хорошие механические 
свойства. Получение подобной структуры на базе 
отливок из чугуна с шаровидным графитом так-
же обеспечивает достаточно хорошие литейные 
свойства (жидкотекучесть и низкую склонность к 
усадке) по сравнению с белыми чугунами с аусте-
нитно-мартенситной матрицей.

Рисунок 4 – Структура высокоалюминиевого чугуна после обработки модификаторов при ковшевом моди-
фицировании (комплексный реактив, х100)
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Аңдатпа. Жұмыстың мақсаты – қоспаланған шойынның қасиеттерін жақсарту саласындағы әлемдік тен-
денцияларды зерттеу. Зерттеу әдістері – металлографиялық талдау, эксперименттік фактография. Ар-
найы қасиеттері бар шойындарды әзірлеу саласында жүргізілген зерттеулердің нәтижелері ұсынылған. Шой-
ынды пайдалану шарттары және ақаулардың пайда болу себептері қарастырылады. Шойынның бұзылуының 
фрактографиялық ерекшеліктері талданды. Конструкциялық беріктігі жоғары және олардың қасиеттеріне 
тозуға төзімділігі бар шойындарды зерттеу нәтижелері келтірілген. Аустенит-бейнит шойынын зерттеу 
нәтижелері келтірілген. Процестің коммерциялық тартымдылығын арттыруға мүмкіндік беретін шойын-
дарды аустемперизациялау әдісі ұсынылады.

Кілт сөздер: конструкциялық беріктік, тозуға төзімділік, графитизация, металл матрицасы, алюминий 
және аустенит-бейинит шойыны, аустемперизация.

Global Trends in Improving the Properties of Alloyed Cast Irons
1KOSNIKOV Gennady, Dr. Tech. Sci., Professor, Kosnikov@mail.spbstu.ru,
1MATVEEV Igor, Cand. Tech. Sci., Аssociate Professor, mia@mail.spbstu.ru,
1KOVALEV Pavel, Cand. Tech. Sci., Аssociate Professor, kovalev_pv@spbstu.ru,
2*KULIKOV Vitaly, Cand. Tech. Sci., Professor, mlpikm@mail.ru,
2KVON Svetlana, Cand. Tech. Sci., Professor, Svetlana.1311@mail.ru,
1Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University, Russia, 195251, St. Petersburg, Polytechnicheskaya str., 29,
2Karaganda Technical University, Kazakhstan, 100027, Karaganda, N. Nazarbayev ave., 56,
*corresponding author.

Abstract. The purpose of this work is to study global trends in improving the properties of alloyed cast irons. Research 
methods – metallographic analysis, experimental factography. The results of the studies carried out in the field of 
development of cast irons with special properties are presented. The operating conditions of cast irons and the reasons for 
the formation of defects are considered. Fractographic features of the destruction of cast irons are analyzed. The results 
of studying cast irons with increased structural strength and wear resistance for their properties are presented. The 
results of studying austenitic-bainitic cast irons are presented. A method of austemperization of cast irons is proposed, 
which makes it possible to increase the commercial attractiveness of the process.

Keywords: structural strength, wear resistance, graphitization, metal matrix, aluminum and austenitic-bainitic cast 
irons, austemperization.
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Кіріспе
Қазіргі заманғы авиация саласының дамуы 

үнемді және экологиялық таза газотурбиналық 
қозғалтқыштарды құрумен байланысты, отын 
шығыны азаяды, пайдалану мерзімі мен сенімділі-
гі артады. Бұл мәселені шешуде жоғары өнімділік 
сипаттамалары бар заманауи жеңіл ыстыққа 
төзімді материалдарды пайдалану шешуші рөл 
атқарады. Пышақтарды, дискілерді, бағыттаушы 
қалақтарды, компрессорлық және турбиналық 
корпустың элементтерін жасауға арналған жоға-
ры температуралы қорытпаларға ерекше талап-
тар қойылады, өйткені бұл бөлшектер жоғары 
жылу және қуат жүктемелеріне ұшырайды.

Қазіргі уақытта ыстыққа төзімді титан қорыт-
палары АҚШ, Ұлыбритания, жұмыс температура-
сы 550-600°С дейінгі қаттылық бөлшектерін жасау  
үшін отандық өнеркәсіпте және шетелде кеңінен 
қолданылады. Бұл ерітінділерді қатты ерітіндіге 
негізделген және жоғары температурада металл 
матрицасының дисперсиялық қатаюы ыстыққа 
төзімді қасиеттердің төмендеуімен және тотығу-
дың жоғарылауымен шектеледі. Бүгінде олар әуе 
кемелері дизайнерлерінің заманауи температура-
лық талаптарына толық жауап бере алмайды.

Жұмыс температурасы 600°С жоғары ыстыққа 
төзімді перспективалы материалдар титан алю-
минидтері негізінде жасалған қорытпалар бо-

лып табылады. Ti-Al және Ti-Al-Nb жүйелерінің 
металлургиялық титан қорытпаларының ішінен 
ең жақсы өңделгіштік пен икемділік, жоғары 
беріктік сипаттамалары, ыстыққа төзімділік және 
ыстыққа төзімділік тұрғысынан өңделген қорыт-
палар үлкен қызығушылық тудырады, олардың 
негізі Ti2AlNb орторомбалық фазасы (сонымен 
қатар, орто-қорытпалар деп аталады).

Соңғы кезге дейін псевдо-α- және (α + β) титан 
қорытпалары газ турбиналы қозғалтқыштардың 
маңызды бөліктерін жасау үшін қолданылатын 
ыстыққа төзімді материалдар ретінде қолда-
нылып келді. Жұмыс температурасы 550-600°C 
дейін және тығыздығы 4,5-4,6 г/см3.

Бірақ бұл қорытпаларды 600°С-тан жоғары 
температурада қолдану ыстыққа төзімді қасиет-
терінің күрт төмендеуімен және құрылымның 
деградациясы салдарынан тотығудың жоғар-
лауымен шектеледі [1]. Сондықтан, 80-ші жыл-
дардан бастап, өткен ғасырда әлемнің көптеген 
елдерінен келген ғалымдар материалдарының 
үлкен тобының назары титан қорытпаларын қол-
дану аясын кеңейтетін Ti-Al жүйесінің металдар 
аралық қосылыстары негізінде жылуға төзімді 
материалдардың-қорытпалардың жаңа класын 
зерттеуге бағытталған (1-сурет).

Жетекші шетелдік компаниялар титан алю-
минидтері және оларды перспективалы аэроға-

Al-Ti база қорытпаларының құрылымдық фазалық 
күйіне микроқоспалардың әсерін зерттеу

DOI 10.52209/1609-1825_2021_1_20                                                                                ӘОЖ 669.715:621.785

Аңдатпа. Мақсаты – Al-Ti база қорытпаларының құрылымдық фазалық күйіне микроқоспалардың әсерін 
зерттеу. Зерттеу әдістері – күй диаграммаларын модельдеу, балқыту және тәжірибелік үлгілерді зерт-
теу. Микроқоспалардың құрылымдық күйге және фазалық құрамға әсері қарастырылады. Алюминий мен 
титан негізіндегі қорытпалардың диаграммалары келтірілген. Рентгендік құрылымдық талдау ниобий 
және молибден сияқты элементтердің микроэлементтерінің қосылуы титан мен алюминий негізіндегі 
қорытпалардың құрылымдық күйін өзгертетінін көрсетеді. Элементтердің әсері дифракциялық спектр-
лерден көрінеді. Элементтердің таралу картасы сонымен қатар, төмен тығыздықтың микроқоспалар-
дың ыстыққа төзімділік қасиеттеріне әсерін зерттейді. Фазалық диаграммаларды зерттеу эксперимент-
тік зерттеулердің құнын едәуір төмендетеді деп саналады. Титан алюминидтерін пайдалану бұйымның 
салмағын 40%-ға, шығындар мен еңбек шығындарын 30%-ға төмендетеді, сонымен қатар, бөлшектер мен 
конструкциялық бөлшектердің сенімділігін едәуір арттырады.

Кілт сөздер: фазалық күй, қорытпа, микроқоспалар, ыстыққа беріктік, алюминий.
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1-сурет – Ti-Аl екілік жүйесінің күй диаграммасы [4]

рыштық өнімдерге енгізу саласында қарқынды 
зерттеулер жүргізуде. Титан алюминидтерін қол-
дану өнімнің салмағын 40%-ға дейін, өзіндік құны 
мен еңбек сыйымдылығын – 30% төмендетуге, 
сондай-ақ, бөлшектер мен құрылымдық қонды-
рғылардың сенімділігін едәуір арттыруға мүмкін-
дік береді деп хабарлайды [2-4]. Металдық титан 
қорытпаларының болашағы олардың физика-
лық және пайдалану қасиеттерінің ерекше үй-
лесімділігіне байланысты, бұл дәстүрлі ыстыққа 
төзімді қорытпаларда қатты ерітіндімен және / 
немесе дисперсиялық беріктендіру мүмкін емес 
[5-7].

Титан алюминидтері мен олардың негізінде-
гі қорытпалар жоғары температурада жоғары 
беріктігін сақтайды, олардың икемділік модулі 
металл аралық емес негіздегі титан қорытпала-
рына қарағанда температураның жоғарылауымен 
тез азаяды. Алюминидтердегі өзіндік диффузия 
коэффициенті салыстырмалы температурада ти-
танның α- және β-модификациялары негізінде 
тәртіпсіз қатты ерітінділері бар қорытпалардан 
гөрі шамадан бірнеше реттік төмен болады, бұл 
серпіліске төзімділіктің жоғарылауын қамтама-
сыз етеді (2-сурет).

Тәжірибелік бөлім және зерттеу нәтижелер
Титан алюминидтері салыстырмалы түрде 

төмен тығыздыққа ие (құрамында Al мөлшері 
көп), дәстүрлі титанға және «ауыр» (тығыздығы 
8,55 г/см3) никель қорытпаларына қарағанда 
меншікті беріктігі бойынша айтарлықтай ар-
тықшылықтарға ие. Сонымен қатар, титан алю-
минидтері тотығуға төзімділігі жоғарылайды, 
олардың бетінде Al2O3, TiO2 және AlNbO4 тұратын 
оксидтің тығыз қабаты пайда болады, бұл оттегі 
диффузиясын болдырмайды [2,7].

Түсіру D8 Advance (Bruker), α-Cu, кернеуі 40 
кВ, ток күші 40 мА-да түсірілді. Алынған диф-
ракциялық заңдылықтарды өңдеу және жоспар 
аралық қашықтықты есептеу EVA бағдарламалық 
қамтамасыздандыру көмегімен жүзеге асырылды. 
Үлгілерді декодтау және фазалық іздеу PDF-2 ұн-
тақ дифрактометриялық мәліметтер базасын қол-
данып, іздеу/сәйкестік бағдарламасын қолдану 
арқылы жүргізілді (1 кесте).

Алынған құймалардың фазалық құрамы рент-
гендік құрылымдық талдау әдісімен анықталды, 
оның нәтижелері бойынша құю күйінде барлық 
композициялар β- және О-фазаларымен және 
α2-фазаның іздік мөлшерімен ұсынылатындығы 
анықталды (3-сурет). K1 (Y-мен), K2 (Gd-мен) және 
K3-тен (Sc-пен) композицияларда сирек кезде-
сетін жер элементтерінің оксидтері Y2O3, Gd2O3 

және Sc2O3 табылды.
Орто-қорытпаның зерттелген композиция-

ларының фазалық аймақтарының тіршілік ету 
диапазондарын талдау үшін Ti-Al-Nb тепе-теңдік 
күй диаграммасының Ti-23Al-Nb (атомдық %) 
политермиялық бөлімі таңдалды, ол 4-суретте 
көрсетілген.

Құйылған күйдегі әртүрлі элементтердің ми-
кроэлементтері бар орто-қорытпа композици-
яларының микроқұрылымы матрицада да, дән 
шекараларында да α2-, α2/O- және O фазалары-
ның дисперсті тұнбалары бар бастапқы β-фаза-
ның дәндерімен, сондай-ақ, элементтердің ок-
сидтерімен Y2O3, Gd3 ұсынылған. , Sc2O3, оның 
болуы шағылысқан электрондарда сканерлейтін 
электронды микроскоппен сканерлеу кезінде 
анықталды (4-сурет). K1 (Y-мен), K2 (Gd-мен), K3 
және «негіздік» қорытпасы K4 композициялары-
ның микроқұрылымының суреттерін салысты-
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2-сурет – Ti-Al қорытпаларындағы элементтердің таралуы
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ру (REE-ді енгізу құйманың орталық бөлігінде 
бастапқы β-фазаның түйіршікті мөлшерінің 5 есе 
төмендеуіне әкелетінін 2000 ± 50 мкм-ден 400 ± 30 
мкм-ге дейін анық көрсетеді.

TiAl-E жүйесінің басқа легірлеуші элемент-
тері бар күй диаграммалары дәл осы техниканың 
көмегімен талданды. Үш диаграмма ең үлкен 
қызығушылық тудыратыны анықталды:TiAl-Mn, 
TiAl-Nb, TiAl-Mo,TiAl-Ni, TiAl-Si, TiAl-Y. Осы сы-
збаларды қарау кезінде қажетті фазалары бар 
аймақтар – γ-TiAl, α2-Ti3Al және γ-TiAl + α2-Ti3Al 
(қою сызықтармен белгіленген) – және осы ай-

мақтағы әр элементтің пайызы анықталды.
Фазалық диаграмма бөлімдерін әр түрлі тем-

пературада талдағанда әр түрлі легірлеуші эле-
менттер үшін қажетті фазалардың аймағы темпе-
ратураның төмендеуіне байланысты өсуі немесе 
төмендеуі мүмкін екендігі анықталды. 1100 және 
800°C температурадағы Ti-Al-Nb диаграммала-
рының мысалында (5-6 сурет), TiAl фазасының 
аймағы артады. 1100°C температурада Ti3Al және 
TiAl + Ti3Al фазалары түзіле бастайды және тем-
ператураның одан әрі төмендеуімен аймақтар 
тұрақты болып қалады.

3-сурет – Зерттелетін композицияның дифракциялық спектрі

Дифракциялық спектр мәліметтері

Фаза атауы Формуласы Мөлшері

Aluminum Al 32.1

Aluminum Titanium Al0.64Ti0.36 22.1

Silicon Aluminum Al9Si 15.5

Silicon Chromium Iron CrFe8Si 12.5

Aluminum Copper Cu9Al4 12.4

Aluminum Nickel AlNi3 5.3
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6-сурет – °C кезінде Ti-Al-Nb күй диаграммасының изотермиялық қимасы

4-сурет – Ti-Al-Nb фазалық  
диаграммасының Ti-23Al-Nb  

(атомдық %) политермиялық қимасы [1]

5-сурет – 1100°C кезінде Ti-Al-Nb күй диаграммасының  
изотермиялық қимасы

Қорытынды
Зерттеу нәтижелері бойынша авиациялық қа-

лақшалар үшін перспективалық материалдар Ti-
Al жүйесіне негізделген металларалық қосылы-
стар екендігі анықталды.

Қорытпаларды дамытудың заманауи әдістері 
үлкен уақыт пен экономикалық ресурстарды қа-
жет етеді. Сондықтан бұл жұмыста біз физико-хи-
миялық талдау әдісін қолдандық.

Қорытпаларды синтездеудің бұл әдісі жаңа 
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Аннотация. Цель – исследование влияния микродобавок на структурное фазовое состояние сплавов базы 
Al-Ti. Методы исследования – моделирование диаграмм состояния, выплавка и изучение экспериментальных 
образцов. Рассматривается влияние микродобавок на структурное состояние и фазовый состав. Приведены 
диаграммы сплавов на основе алюминия и титана. Рентгеноструктурный анализ показывает, что добавле-
ние микроэлементов таких элементов, как ниобий и молибден, изменяет структурное состояние сплавов на 
основе титана и алюминия. Влияние элементов видно по дифракционным спектрам. Карта распределения 
элементов также исследует влияние низкой плотности на свойства термостойкости микродобавок. Счи-
тается, что изучение фазовых диаграмм позволяет значительно снизить стоимость экспериментальных 
исследований. Использование алюминидов титана позволит снизить вес изделия до 40%, затраты и трудо-
затраты на 30%, а также значительно повысит надежность деталей и конструктивных узлов.

Ключевые слова: фазовое состояние, сплав, микродобавки, жаропрочность, алюминий.
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көп компонентті металларалық қорытпаларды 
құруға кететін уақытты орташа есеппен 4-5 есеге 
дейін қысқартуға, еңбек шығындарын 20-30 есе 
азайтуға және эмпирикалық әдістермен салысты-
рғанда сирек қымбат материалдардан 10-20 есе 
үнемдеуге мүмкіндік береді.

Ti-Al-E жүйелерінің күй диаграммаларын 
талдау негізінде негізгі легірлеуші элементтер 
және олардың металлургиялық қорытпалар үшін 

өзгеру шектері таңдалады.
Температуралық кесінділер бойынша үштік 

диаграммаларды талдағаннан кейін, фазалық 
аймақтар тарылатын және кеңейетін легірлеуші 
элементтерді анықтадық. Осыған сүйене отырып, 
болашағы бар легірлеуші элементтер анықталды: 
Ni, Nb, Mn, V.

Жұмыс жас ғалымдарға арналған гранттық 
қаржыландыру тақырыбы аясында орындалған.
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Abstract. Purpose studying the effect of microadditives on the structural phase state of Al-Ti based alloys. Research 
methods – modeling of state diagrams, smelting and study of experimental samples. The effect of microadditives on the 
structural state and phase composition is considered. Diagrams of alloys based on aluminum and titanium are given. 
X-ray diffraction analysis shows that the addition of trace elements such as niobium and molybdenum changes the 
structural state of titanium and aluminum-based alloys. The effect of the elements can be seen from the diffraction 
spectra. The element distribution map also examines the effect of low density on the thermal properties of microadditives. 
It is believed that studying phase diagrams can significantly reduce the cost of experimental studies. The use of titanium 
aluminides will reduce the weight of the product by up to 40%, the costs and labor costs by 30%, and will also significantly 
increase reliability of parts and structural assemblies.

Keywords: phase state, alloy, microadditives, heat resistance, aluminum.
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Введение
На сегодняшний день интересно и актуально 

получение высококремнистого ферромарганца 
с использованием нетрадиционных для данного 
процесса железомарганцевых руды и марганцо-
вистого шлака. Это связано с истощением запасов 
и дороговизной марганецсодержащего сырья [1].

Известно, что для получения углеродистого 
ферромарганца ФМн75 и ФМн78 требуются высо-
кокачественные концентраты с содержанием мар-
ганца не менее 43 и 50% соответственно. При этом 
соотношение Mn/Fe должно быть не менее 8 [2-3].

Стандартный углеродистый ферромарганец, 
согласно ГОСТ 4755-91 должен содержать крем-
ния не более 2%. Поэтому отношение SiО2/Мn в 
марганцево-рудном сырье должно быть равным 
0,3 и 0,2 для выплавки углеродистого ферромар-
ганца соответственно марок ФМн75 и ФМн78. 
Марганцевые руды, у которых соотношение SiО2/

Мn превышает 0,4, не применимы [4-5].
Изучение процесса получения ферромарган-

ца с содержанием кремния 6-8% особо актуально 
на сегодняшний день, так как подобный сплав мо-
жет быть использован для раскисления спокойной 
стали, где наличие кремния облегчает процесс ее 
раскисления. Производство ферромарганца из 
железомарганцевых руд с отношением кремнезе-
ма к марганцу больше 0,4 является целесообраз-
ным ввиду его экономичности за счет использова-
ния дешевого некондиционного сырья.

Методы исследования
Традиционно ферромарганец выплавляют 

из марганцевой руды, с использованием мало-
фосфористого марганцевого шлака и силико-
марганца в с известью, связывающей кремнезем 
в силикаты кальция [6]. В настоящей работе ис-
пытания по выплавке ферромарганца были про-

Экспериментальная выплавка высококремнистого 
ферромарганца с использованием 
железомарганцевой руды и марганцовистого 
шлака
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Аннотация. Цель исследования – определение технологических параметров выплавки высококремнистого 
ферромарганца. Методы исследования – экспериментальная выплавка образцов, химический анализ, фрак-
ционный анализ. Представлены результаты экспериментальной выплавки ферромарганца. Ферромарга-
нец выплавляли из высококремнистых железо-марганцевых руд с содержанием марганца 36% флюсовым 
методом. В качестве восстановителей использовались уголь Шубаркольского месторождения и метал-
лургический кокс. В качестве флюса использовался твердый шлак плавки среднеуглеродистого ферромар-
ганца. Установлены технологические режимы процесса плавки. Определен оптимальный состав шихты. 
В результате теоретических и экспериментальных исследований поставленные задачи были полностью 
решены. Была разработана и апробирована технология выплавки высококремнистого ферромарганца с 
использованием некондиционного сырья, такого как железомарганцевые руды и марганцовистый шлак.

Ключевые слова: ферросплавы, ферромарганец, высококремнистый ферромарганец, рудно-термическая 
плавка, некондиционное сырье, химический состав.
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ведены с использованием высококремнеземистых 
железомарганцевых руд месторождений Богач и 
Есымжал.

Химический состав руд месторождений Богач 
и Есымжал представлен в таблице 1, где первые 
4 образца принадлежат месторождению Богач, с 
5-8 – месторождению Есымжал.

В качестве восстановителя применялся метал-
лургический коксик и длиннопламенный газовый 
уголь месторождения Шубарколь следующего 
технического состава, %: Твердый углерод – 40-46, 
Зольность не более 5, Летучие – 40-45. Химиче-
ский состав золы угля, %: SiO2 – 60-64, Al2O3 – 30-
35%. Удельная теплота сгорания углей 7500-8000 
тысяч ккал/кг. Удельный расход угля на 1 тонну 
ферросплава составил 2 тонны.

Технический состав металлургического кокси-
ка, %: углерода 84,92, золы 12,18 и летучих 2,0.

Флюсующим материалом служил передель-
ный шлак от выплавки среднеуглеродистого фер-
ромарганца с содержанием 22-24% MnO и основ-
ностью 1,3-1,5. Для подшихтовки другое сырье не 
использовалось.

Ферромарганец выплавляли в руднотермиче-
ской печи с мощностью трансформатора 0,3 MBA 

(300 кВА). Испытания проводили на экспери-
ментальном участке Xимико-металлуpгичеcкого 
инcтитута им. Ж. Абишева.

В подготовку рудно-термической печи вхо-
дили футеровка внутренней поверхности, кок-
сование блока летки, подготовка устройства для 
крепления электродов, а также самих электро-
дов. Для футерования печи использовали ог-
неупорные кирпичи, такие как магнезитовые и 
шамотные.

Температура в реакционной зоне печи лежит 
в диапазоне 2300-4600°C. Достижение такого диа-
пазона температур обеспечивается за счет разря-
да дуги графитового электрода.

Предварительно в течение 7-8 часов произво-
дили разогрев печи, где коксовая подушка слу-
жит проводником электрического тока.

Процесс плавки был периодический со сред-
ней продолжительностью 1-1,5 ч., т.е. шихту загру-
жают после выпуска и набора токовой нагрузки. 
Выпуск металла и шлака из летки печи произво-
дили в чугунные изложницы (см. рисунок). После 
охлаждения шлак и металл разделяли.

Выпуск сплава осуществлялся в чугунные из-
ложницы, средний вес куска сплава 11-15 кг, сплав 

                    
Выпуск ферромарганца из печи 300 кВА

Таблица 1 – Химический состав высококремнеземистых железомарганцевых руд месторождений Богач и 
Есымжал

№ 
п/п

Наименование 
образца

Содержание, %
Mnобщ Fеобщ SiO2 Mn/Fe SiО2/Мn

1 Образец 1 30,11 8,35 18,72 3,61 0,62
2 Образец 2 33,8 4,97 23,0 6,80 0,68
3 Образец 3 26,53 6,87 17,52 3,86 0,66
4 Образец 4 35,51 5,98 14,13 5,94 0,40
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не рассыпается. Для усреднения сплава было про-
изведено измельчение на щековой дробилке, где 
образование мелочи (фракции менее 10 мм) со-
ставляет не более 10% от общей массы.

Выплавленный металл после остывания под-
вергался экспресс-анализу на портативном рент-
гено-флуоресцентном анализаторе Niton для кон-
тролирования хода плавки и состава шихты.

Результаты исследований
Результат проведения химического анализа 

опытных образцов шлака и металла представлен 
в таблице 2 и в таблице 3 соответственно.

По результатам экспериментальных работ 
по выплавке высококремнистого ферромарганца 
установили следующее:

- кратность шлака составляет 2,1-2,3;
- степень извлечения марганца 79-81%;

- степень извлечения кремния 18-22%;
- показана возможность достижения мини-

мальных содержаний 3,3-3,4% MnО в отвальных 
шлаках.

В процессе выплавки высококремнистого фер-
ромарганца с использованием железомарганце-
вой руды и марганцовистого шлака работа печи 
характеризовалась стабильной токовой нагруз-
кой. Посадка электрода была достаточно глубо-
кой и устойчивой, верхняя часть не спекалась. Ак-
тивно выходили металл и шлак, что подтвердило 
горячий ход процесса в целом.

Таким образом, в результате опытной плавки 
была разработана опытная партия ферромар-
ганцевого сплава с повышенным содержанием 
кремния. Сплав, полученный экспериментальной 
плавкой в рудно-термической печи, имеет следу-
ющий химический состав: %: Mn – 73-76, Si – 5,7-

Таблица 2 – Химический состав образцов, полученных в результате экспериментальной выплавки высоко-
кремнистого ферромарганца

№  
образца

Содержание в %
Mn Fе Si S P

1 75,1 11,71 5,91 0,0039 0,131
2 76,0 11,77 4,57 0,0032 0,100
3 75,0 10,37 4,88 0,0039 0,096
4 74,8 11,04 5,60 0,0032 0,092
5 75,1 10,76 5,98 0,0039 0,081
6 74,3 10,71 9,09 0,0039 0,073
7 72,8 12,32 7,34 0,0038 0,092
8 74,1 10,48 9,02 0,0032 0,081
9 74,3 10,04 8,98 0,0038 0,092

10 75,0 10,48 5,71 0,0026 0,112

Таблица 3 – Химический состав конечного шлака, полученного в результате экспериментальной выплавки 
высококремнистого ферромарганца

№ 
пробы

Содержание в %
MnО Fеобщ SiO2 Аl2O3 CаO MgO S C

1 7,9 0,38 36,47 7,32 42,26 0,15 0,095 0,078
2 16,3 н/о 35,36 5,19 43,82 н/о 0,115 0,230
3 3,7 0,27 27,90 4,45 57,91 н/о 0,217 5,317
4 7,0 1,26 21,55 4,17 54,78 0,08 0,231 4,283
5 3,4 0,44 27,21 6,35 54,78 0,01 0,134 3,150
6 3,8 0,27 29,00 6,01 52,43 0,06 0,117 3,308
7 3,3 0,055 29,97 7,31 56,34 0,01 0,141 1,776
8 3,7 0,27 27,90 4,45 57,91 н/о 0,217 5,317
9 7,0 1,26 21,55 4,17 54,78 0,08 0,231 4,283

10 5,4 0,49 25,14 5,95 54,65 н/о 0,186 4,311
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9,09, P – 0,07-0,131; S – 0,0026-0,0039; C – 3,5-4.
Также показана возможность достижения ми-

нимального содержания 3,3-3,4% MnO в отваль-
ном шлаке.

Выводы
Таким образом, в результате эксперимен-

тальной плавки была получена опытная партия 
ферромарганцевого сплава с повышенным содер-
жанием кремния. Опытный сплав был получен 
с использованием в качестве шихты некачествен-
ных материалов. Использовались такие матери-
алы, как железо-марганцевые руды Богачского и 
Есымжальского месторождений. В качестве флю-
совых материалов использовался шлак от плавки 
среднеуглеродистого ферромарганца. В качестве 
восстановителей использовались металлургиче-
ский кокс и длиннопламенный газовый уголь ме-
сторождения Шубарколь.

Проведенные испытания показали, что для 
выплавки высококремнистого ферромарганца, 
соответствующего марке ФМн75 по марганцу, 
возможно применение марганцевых руд с отно-
шением Mn/Fe менее 8 и отношением SiО2/Мn 
более 0,4, что значительно снижает требования к 
качеству исходного марганцевого сырья.

Исследования в укрупненно-лабораторных 
условиях на рудно-термической печи мощностью 
300 кВА показали возможность выплавки углеро-
дистого ферромарганца, стандартного по основ-
ному элементу, из высококремнеземистых же-
лезомарганцевых руд с содержанием менее 36% 
марганца флюсовым способом. При этом в каче-
стве флюсующей и низкожелезистой марганце-
вой добавки возможно применение передельного 

шлака от выплавки среднеуглеродистого ферро-
марганца с содержанием 22-24% MnO и основно-
стью 1,3-1,5.

Вовлечение в металлургический передел при 
выплавке ферромарганца некондиционного сы-
рья позволяет полностью исключить традицион-
но используемый силикомарганец марки СМн 17 
и СМн 26. При этом приближенная сравнительная 
экономическая оценка традиционной и разрабо-
танной технологии показывает, что себестоимость 
1 т ферромарганца по изучаемой технологии бу-
дет значительно ниже, чем по традиционной.

Данные, которые были получены в результате 
опытно-промышленных испытаний, позволяют 
сделать предположение о технико-экономиче-
ской целесообразности производства ферромар-
ганца с высоким содержанием кремния из вы-
сококремнеземистых железомарганцевых руд и 
марганцовистых шлаков.

Для установления экономической и техноло-
гической эффективности данного сплава необхо-
димо проведение дальнейших исследований и 
внедрение его в условия реального производства 
в качестве добавки в сталь (раскилитель и моди-
фикатор). Однако данные результаты в будущем 
способствуют созданию и разработке эффектив-
ной ресурсоберегающей технологии по выплавке 
марганцевого сплава для раскисления модифи-
цирования различных видов стали.
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Аңдатпа. Зерттеудің мақсаты – жоғары кремнийлі ферромарганецті балқытудың технологиялық параме-
трлерін анықтау. Зерттеу әдістері – сынамаларды тәжірибелік балқыту, химиялық талдау, фракциялық 
талдау. Ферромарганецті эксперименттік балқыту нәтижелері ұсынылған. Ферромарганец марганец мөл-
шері 36% жоғары кремнийлі темір-марганец кендерінен қождама әдісімен балқытылды. Тотықсызданды-
рғыштар ретінде Шұбаркөл кенорнының көмірі мен металлургиялық кокс пайдаланылды. Қождама ретінде 
орташа көміртекті ферромарганец балқымасының қатты қожы пайдаланылды. Балқыту процесінің техно-
логиялық режимдері орнатылды. Шихтаның оңтайлы құрамы анықталды. Теориялық және эксперименттік 
зерттеулер нәтижесінде қойылған міндеттер толығымен шешілді. Темір марганец кендері мен марганецтік 
қож сияқты кондициялық емес шикізатты қолдана отырып, жоғары кремнийлі ферромарганецті балқыту 
технологиясы жасалды және сыналды.

Кілт сөздер: ферроқорытпалар, ферромарганец, жоғары кремнийлі ферромарганец, кенді-термиялық балқы-
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Abstract. The purpose of the study is to determine the technological parameters of smelting high-silicon ferromanganese. 
Research methods – experimental smelting of samples, chemical analysis, fractional analysis. The results of experimental 
smelting of ferromanganese are presented. Ferromanganese was smelted using high-silica iron-manganese ores with 
the manganese content of 36% by the flux method. The Shubarkol deposit coal and metallurgical coke were used as 
reducing agents. Solid slag of smelting medium-carbon ferromanganese was used as a flux. The technological modes of 
the melting process were established. The optimal composition of the charge was determined. As a result of theoretical 
and experimental studies, the tasks were completely solved. The technology of smelting high-silicon ferromanganese 
using substandard raw materials such as ferromanganese ores and manganese slag was developed and tested.

Keywords: ferroalloys, ferromanganese, high-silicon ferromanganese, ore-thermal smelting, substandard raw materials, 
chemical composition.
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Введение
Аналитический обзор литературных данных 

и современного состояния конечной прокатной 
продукции показывает, что наиболее перспектив-
ным и эффективным способом повышения каче-
ства массовых видов сортового проката является 
совмещенная деформационно-термическая обра-
ботка. Наиболее рациональным путем осущест-
вления упрочняющей термической обработки 
проката является интенсивное охлаждение про-
катных изделий на выходе из последней чистовой 

клети прокатного стана.
Деформационно-термическая обработка как 

эффективный и экономичный способ улучшения 
качества и конкурентоспособности металличе-
ских материалов разрабатывалась применитель-
но к качественным средне- и высокоуглеродистым 
и легированным сталям. К настоящему времени 
в разработке теории и технологии деформацион-
но-термической обработки этих сталей достиг-
нуты впечатляющие успехи, которые привели к 
созданию прогрессивных технологических про-

Разработка математической модели 
интегрированной деформационно-термической 
обработки для прогнозирования механических 
свойств прокатываемых арматурных профилей

DOI 10.52209/1609-1825_2021_1_30                                                                                                  УДК 621.771
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Аннотация. Цель исследования – разработка математической модели интегрированной деформацион-
но-термической обработки для прогнозирования механических свойств прокатываемых арматурных про-
филей. Методы исследования – экспериментальное изготовление образцов, оценка механических свойств, 
металлографический анализ, моделирование. В условиях совмещения горячей прокатки с последующей вы-
сокотемпературной термической обработкой особого внимания заслуживают особенности формирова-
ния зеренной структуры в процессе параллельно идущих рекристаллизационных явлений. Аналитический 
обзор литературных данных по проблеме совмещения горячей деформации с термической обработкой 
показывает, что эффективность деформационно-термической обработки зависит от температуры 
прокатки, суммарной степени и дробности деформации, степени единичных деформаций, интервала 
времени с момента окончания горячей прокатки до начала ускоренного охлаждения, продолжительности 
интенсивного охлаждения, определяющей температуру самоотпуска, типа исходной заготовки (литая 
или катаная) и,наконец, химического состава обрабатываемой стали. Механические свойства сортового 
проката из углеродистой стали обыкновенного качества (Ст.5) путем совмещенной деформационно-тер-
мической обработки могут быть повышены до уровня механических свойств горячекатаной низколегиро-
ванной стали типа 35ГС. Механические свойства конструкционных легированных и высоколегированных 
сталей могут быть достигнуты совмещенной деформационно-термической обработкой низколегирован-
ных сталей с экономией дорогих и дефицитных легирующих элементов. Получены уравнения регрессионных 
моделей предела прочности и относительного удлинения. Данные уравнения позволяют прогнозировать 
возможные уровни прочности (σв) и пластичности (δ5) в готовом прокате после совмещенной деформа-
ционно-термической обработки при заданных уровнях температуры деформации, последеформационной 
паузы (времени выдержки от конца деформации до начала интенсивного охлаждения) и продолжительно-
сти интенсивного охлаждения. Эти уравнения могут служить исходной предпосылкой для прогнозирова-
ния конечных механических свойств при разработке и внедрении промышленной технологии производства 
деформационно-термически упрочненных арматурных профилей.

Ключевые слова: углеродистая сталь, деформационно-термическая обработка, арматурный профиль, за-
калка, форсунка, структурообразование, уравнение регрессии.



35

Раздел «Машиностроение. Металлургия»

цессов, в основе которых лежат изменения струк-
туры и свойств металла при совмещении горячей 
пластической деформации и термической обра-
ботки. Этого нельзя сказать о рядовых низкоугле-
родистых сталях обыкновенного качества, долгое 
время считавшихся, что их нельзя упрочнять тер-
мической обработкой (закалкой).

Учитывая, что деформационно-термическое 
упрочнение представляет собой совмещенный 
процесс термического упрочнения с деформаци-
онным, можно утверждать, что если к описанному 
выше термическому упрочнению низкоуглеро-
дистых сталей добавить еще и деформационное, 
то причина сильного упрочнения этих (ранее 
считавшихся незакаливаемыми) сталей получает 
вполне логическое научное объяснение.

Экспериментальные исследования показы-
вают, что в зависимости от условий проведения 
горячей прокатки (температуры, степени и ско-
рости деформации, длительности последеформа-
ционной паузы, продолжительности интенсивно-
го охлаждения) может быть достигнут широкий 
набор структурных состояний: от горяченакле-
панного до рекристаллизованного. Отсюда сле-
дует, что изучение особенностей структурооб-
разования при деформационно-термическом 
упрочнении и создание на этой основе (как в ходе, 
так и по окончании горячей деформации) наибо-
лее предпочтительной структуры имеет важное, а 
в ряде случаев – определяющее значение.

Материалы и методы
Рассмотрение результатов исследований 

структуры и субструктуры и свойств низкоугле-

родистых (Ст.3, Ст.5 всех степеней раскисления) 
и низколегированных (типа 35ГС) сталей пока-
зывает, что структурообразование в деформаци-
онно-термически упрочненных арматурных и 
угловых профилях является сложным процессом, 
зависящим от большого числа факторов. Кроме 
природы сплава (химический и фазовый состав, 
тип решетки, плотность и распределение дефек-
тов структуры, прежде всего дислокаций), харак-
тер структурных изменений зависит от условий 
деформации и термической обработки.

Для того чтобы смоделировать ход деформа-
ционно-термической обработки и составить урав-
нение регрессии для прогнозирования итоговых 
прочностных и пластических свойств арматурных 
профилей, была сформирована особая лабора-
торная установка, включающая в себя следующие 
основные части (см. рисунок).

Исходными заготовками для эксперимента 
были овальные раскаты, выбранные перед чисто-
вым проходом мелкосортного стана 300 в момент 
прокатки соответствующих арматурных профи-
лей путем нарезки на аварийных ножницах, уста-
новленных перед чистовой клетью стана. Прокат-
ный стан имеет привод с двигателем переменного 
тока мощностью 15 кВт с числом оборотов 768 об/
мин и оснащен специальными проводками для 
соответствующей подачи и выдачи прокатанных 
проб.

Охлаждающее устройство представляет со-
бой нагнетающую форсунку с камерой охлаж-
дения (рисунок), в которую охлаждающая вода 
подается из специального герметически закры-
того резервуара, куда вода поступает насосом под 

1 – электрическая нагревательная печь, 2 – электропривод прокатного стана, 3 – прокатный стан дуо «190»,  
4 – охлаждающее устройство с прямоточными и противоточными форсунками, 5 – аккумулятор охлаждающей воды,  

6 – водяной насос высокого давления, 7 – резервуар для технически чистой воды, 8 – ванна для сброса охладителя

Схема лабораторной экспериментальной установки для деформационно-термической обработки
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давлением до 15 атм. В насос техническая вода 
поступает из резервуара-отстойника. Сброс отра-
ботанной воды производится в сборник. Форсун-
ка с камерой охлаждения устанавливается в двух 
положениях относительно движения металла: в 
попутном и противоположном направлениях. 
При этом в охлаждающем устройстве создается 
противодавление и интенсифицируется процесс 
охлаждения движущегося проката. Такая схема 
подачи воды позволяет исключить отсечку воды 
при прохождении концов раската и обеспечить 
постоянство ее по всей длине профилей. Прове-
денные опытно-промышленные эксперименты 
по деформационно-термической обработке ар-
матурных профилей показали, что охлаждающее 
устройство с прямоточной и противоточной фор-
сунками имеет бесспорные преимущества как по 
простоте конструкции, так и по эксплуатацион-
ной надежности.

Для нагрева образцов перед прокаткой ис-
пользовали камерную электрическую печь с си-
литовыми нагревателями с максимальной темпе-
ратурой нагрева металла 1250°C. Регулирование 
температуры нагревательной печи можно про-
изводить в двух режимах: с ручным и автома-
тическим управлением. Температуру рабочего 
пространства печи контролировали с помощью 
платино-платинородиевой термопары с погреш-
ностью ± 5°C, температуру нагретого металла из-
меряли оптическим пирометром «Проминь» с 
погрешностью ±10°C. После проведения экспери-
ментов полученные образцы арматурных профи-
лей испытывали в лаборатории металловедения 
для определения механических свойств в стан-
дартных условиях. Отдельные механические ис-
пытания дублировали методом неразрущающего 
контроля образцов из готовых профилей ферро-
зондовым коэрцитиметром КИФМ-1, который ос-
нован на принципе устойчивых корреляционных 
связей между механическими и магнитными ха-
рактеристиками проката.

Наряду с фазовыми превращениями, опре-
деляющими процессы структурообразования 
при совмещенной деформационно-термической 
обработке, одним из основных способов регули-
рования тонкой структуры сплавов и формирова-
ния ряда важнейших структурно-чувствительных 
свойств является горячая пластическая дефор-
мация, в частности, горячая прокатка. Следует 
подчеркнуть, что совмещение горячей пластиче-
ской деформации с последующей упрочняющей 
термической обработкой кардинально меняет 
зеренную и субзеренную структуру сплава и дает 
возможность управлять процессами структурооб-
разования и получить оптимальные физико-ме-
ханические свойства в готовых изделиях.

Действующие технологические процессы 
производства арматурных профилей на конкрет-
ных прокатных станах характеризуются большим 
разнообразием диапазона указанных темпера-
турно-временных и деформационно-термических 

параметров, различные сочетания которых при-
водят к совершенно различным механическим 
свойствам даже для одной и той же марки стали 
и для одного и того же вида и размера прокатыва-
емого профиля, что обусловливает чрезвычайную 
трудность, а часто и практическую невозможность 
разработки единых математических моделей про-
гнозирования конечных механических свойств 
готового проката для различных сортаментов и 
типов станов [1]. Применительно к арматурным 
профилям диаметром 12-16 мм математическую 
модель совмещенной деформационно-термиче-
ской обработки арматурных профилей из углеро-
дистой стали разрабатывали с учетом особенно-
стей существующей технологии:

- деформационные, скоростные и температур-
ные режимы горячей прокатки арматурных про-
филей заданы в определенных жестких границах 
их изменения в соответствии с действующей на 
стане калибровкой валков;

- конечной целью совмещенной деформаци-
онно-термической обработки проката является 
замена горячекатаных арматурных профилей 
класса прочности А-111 из низколегированной 
стали марки 35ГС (ГОСТ10884-96) на упрочнен-
ную из рядовой углеродистой стали марки Ст5, 
что обеспечивает значительную экономию фер-
ромарганца и ферросилиция и существенно об-
легчает саму технологию выплавки и прокатки 
этой стали.

С учетом этих особенностей в качестве объек-
та исследования выбраны арматурные профили 
из углеродистой и низколегированной сталей ма-
рок Ст.5сп и 35ГС.

Результаты исследования
Исследование проводили традиционным ме-

тодом активного эксперимента [2], для чего был 
выбран план полного факторного эксперимента 
при наличии трех варьируемых факторов на двух 
уровнях. Параметрами оптимизации были при-
няты: предел прочности при испытании на раз-
рыв – vв (МПа) и относительное удлинение – d5 
(%).

Варьируемыми факторами являются:
1) температура металла при прокатке – t °C 

(X1), которая измерялась оптическим пироме-
тром в момент задачи металла в валки;

2) пауза с момента выхода металла из валков 
до начала интенсивного охлаждения – Δx, сек. (X2), 
определяемая с помощью секундомера с точно-
стью 0,25 с;

3) продолжительность интенсивного охлажде-
ния – x, с (X3).

Учтено влияние различных способов охлажде-
ния и типа исходной заготовки (литая или ката-
ная заготовка).

В таблице 1 представлены матрица планиро-
вания и результаты эксперимента при деформа-
ционно-термическом упрочнении арматурного 
профиля № 12 из углеродистой стали Ст.5сп. Ин-
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тенсивное охлаждение проводилось в форсунке с 
кольцевой щелью со встречным движением пото-
ка воды по отношению к направлению движения 
металла в момент охлаждения при давлении воды 
0,15 МПа (15 атм.) Эксперименты проводились с 
учетом рандомизации.

Необходимо рассчитать коэффициенты мо- 
дели:

 / ,b X Y Ni iu u=/  (1) 

где i – номер фактора,
u – номер опыта,
N – число опытов в матрице планирования,
Xiu – значение фактора в u-м опыте,
Yu – значение параметра оптимизации в том 
же опыте.
Коэффициент модели b0 для предела прочно-

сти рассчитывали из серии восьми опытов по пла-
ну полного факторного эксперимента ПФЭ – 23 

b0 = (1510 + 1480 + 1530 + 1520 + 1210 + 1500 + 
+ 1370 + 1410) / 8 = 1441,25.

Коэффициент модели b0 для относительного 

удлинения

b0 = (8,3 + 17,4 + 8,0 + 18,0 + 6,0 + 3,2 + 1,5 + 9,4) / 8 = 
= 8,98.

Значения остальных коэффициентов bi для 
предела прочности – vв и для относительного 
удлинения – d5 представлены в конце таблицы 1 
(строки 13 и 14).

Для определения дисперсии Sy
2 на основном 

уровне ставилась серия из 5 опытов, по результа-
там которых оценивалась Sy

2
 . Для предела прочно-

сти она равнялась Sy
2
  = 391,7; а для относительного 

удлинения Sy
2
  = 2,42.

Среднеквадратическая ошибка этих диспер-
сий равна соответственно:

для предела прочности – S = ± √ Sy
2
  = ± 19,79;

для относительного удлинения – S = ± √ Sy
2
  = 

= ±1,55.
Уравнения регрессионных моделей предела 

прочности – vв и относительного удлинения – d5 
для совмещенного деформационно-термического 
упрочнения имеют вид:

Таблица 1 – Матрица планирования и результаты эксперимента при совмещенной деформационно-терми-
ческой обработке арматурных профилей № 12 из углеродистой стали Ст.5сп

Факторы и 
функции от-

клика

Темпе-
ратура 
прокат-
ки, t, °С

Пауза от конца 
прокатки до 

начала интен-
сивного охлаж-
дения, Δτ, сек

Продолжи-
тельность 

интенсивно-
го охлажде-
ния, τ, сек

Взаимодействие факторов Параметры  
оптимизации

Код Х1 Х2 Х3
t * Δτ, 
(Х1 Х2)

t * τ, 
(Х1 Х3)

Δτ * τ, 
(Х2 Х3)

t * Δτ * τ 
(Х1 Х2 Х 3)

Предел 
прочно-
сти, σв

Относит. 
удлине-
ние, δ5

Основной  
уровень (0) 1030 10 3

Интервал  
варьирования 60 10 1

Верхний  
уровень (+1) 1090 20 4

Нижний  
уровень (-1) 970 0 2

1 опыт + + + + + + + 1510 8,3
2 опыт - + + - - + - 1480 17,4
3 опыт + - + - + - + 1530 8,0
4 опыт - - + + - - + 1520 18,0
5 опыт + + - + - - - 1210 6,0
6 опыт - + - - + - + 1500 3,2
7 опыт + - - - - + + 1370 1,5
8 опыт - - - + + + - 1410 9,4

Коэффициенты 
bi для σв

–36,25 –16,25 +68,75 –28,75 +46,25 +1,25 +33,75

Коэффициенты 
bi для δ5

–3,03 –0,25 +3,95 +1,45 +1,75 +0,175 –1,23
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, , , ,

, , , , ,

X X X

X X X X X X X X X

1441 25 36 25 16 25 68 75

28 75 46 25 1 25 33 75

v 1 2 3

1 2 1 3 2 3 1 2 3

v = - - + -

- + + +
  (2)

  , , , , ,

, , , .

X X X X X

X X X X X X X

8 98 3 03 0 25 3 95 1 45

1 75 0 175 1 23

5 1 2 3 1 2

1 3 2 3 1 2 3

d = - - + + -

- + -
 (3) 

Проверку значимости коэффициентов урав-
нения регрессии выполнили по критерию Стью-
дента, доверительный интервал по которому ока-
зался равным [3]:

для предела прочности – Δbi = ± 22,26;
для относительного удлинения – Δbi = ± 1,75.
Сравнив абсолютные величины коэффициен-

тов уравнения регрессии с доверительным интер-
валом и отбросив коэффициенты, меньшие по ве-
личине доверительного интервала (статистически 
незначимые коэффициенты), получаем следую-
щие уравнения регрессии:

 , , ,

, , , ,

X X

X X X X X X X

1441 25 36 25 68 75

28 75 46 25 33 75

v 1 3

1 2 1 3 1 2 3

v = - + -

- + +
 (4) 

, , , , , .X X X X X X8 98 3 03 3 95 1 75 0 1755 1 3 1 3 2 3d = - + - +  (5) 

В этих уравнениях значения факторов (табли-
ца 1) представлены в кодированном масштабе, ко-
торые рассчитываются из соответствующих значе-
ний в натуральном масштабе по формулам: 

 X1 = ([t, °C] - 1030) / 60, (6) 

 X2 = ([Δx, сек] - 10) / 10, (7) 

 X3 = ([x, сек] - 3) / 1, (8) 

Если, например, требуется определить пре-
дел прочности при температуре прокатки 1050°C, 
паузе 15 с и продолжительности интенсивного ох-
лаждения 2,5 с, то в уравнение (4) следует подста-
вить эти значения: X1 = 0,33; X2 = 0,5; X3 = - 0,5.

Соответственно предел прочности и относи-
тельное удлинение после деформационно-терми-
ческого упрочнения при этом режиме составляет:
vв = 1375 МПа; d5 = 6,3.
Однако прежде чем пользоваться уравнения-

ми (4) и (5), необходимо проверить гипотезу об их 

адекватности. 
Проверка адекватности модели.
Расчетные значения vb расч. определяли из урав-

нения регрессии. Например, условия третьего 
опыта были следующими (таблица 2): 

X1 = +1; X2 = -1; X3 = +1;
X1 X2 = -1;
X1 X3 = +1;
X1 X2 X3 = -1.
Следовательно, расчетное значение vb для 

первого и третьего опыта равно vb расч. = 1515.
Дисперсия неадекватности [4] определяется 

по формуле

 /

/ / , ,

S N k

2125 8 6 2125 2 1062 5

neadek ras~ Ìksp. . .b b
2 v v= - - =

= - = =

^ h/  (9) 

где k – число значимых коэффициентов в уравне-
нии регрессии.

Расчетное значение критерия Фишера, по-
зволяющее проверить гипотезу об адекватно-
сти модели опытным данным, определяется по 
уравнению:

 / , / , , ,F S S 1062 5 391 7 2 71ras~
neadek

.
.ff y

2 2= = =  (10) 

где Sy
2  – дисперсия опыта, определенная с f1 = 4 

числом степеней свободы.
Табличное значение критерия Фишера (F-кри-

терия) при 5% уровне значимости составляет [5] 
, .F 6 94tabl

,
.

2 4 =
Поскольку Fрасч. < Fтабл., то гипотеза об адек-

ватности уравнения регрессии (4) не отвергается 
и им можно пользоваться для прогнозирования 
механических свойств (предела прочности) при 
деформационно-термическом упрочнении арма-
турных профилей диаметром 12 мм из углероди-
стой стали Ст.5сп.

Проверка адекватности регрессионного урав-
нения (2.5) производится вычислением критерия 
неадекватности 

,S 7 39neadek.
2 =  и расчетного критерия Фишера.

/ ,F S S 3 05neadek, . y4 4
2 2= =  и сравнением расчетного 

значения критерия Фишера (Fрасч.) с табличным 
значением критерия Фишера (Fтабл.) при уровне 

Таблица 2 – Схема расчета дисперсии неадекватности для модели предела прочности

№ σb экспериментальное σb расчетное Δσb = σb эксп. – σb расч. (Δσb)2

1 1510 1525 15 225
2 1480 1495 15 225
3 1530 1515 15 225
4 1520 1505 15 225
5 1210 1227,5 17,5 306,5
6 1500 1517,5 17,5 306,5
7 1370 1352,5 17,5 306,5
8 1410 1392,5 17,5 306,5

Σ(Δσb)2 = 2125
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Иленетін арматуралық профильдердің механикалық қасиеттерін болжау үшін интегралданған 
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Аңдатпа. Зерттеудің мақсаты иленетін арматуралық профильдердің механикалық қасиеттерін болжау 
үшін интегралданған деформациялық-термиялық өңдеудің математикалық моделін жасау. Зерттеу әді-
стері – сынамаларды тәжірибелік жолмен алу, механикалық қасиеттерін бағалау, металлографиялық тал-
дау, модельдеу. Ыстық илемдеуді одан әрі жоғары температуралы термиялық өңдеумен біріктіру жағдайын-
да параллель жүретін қайта кристалдану құбылыстары процесінде түйіршікті құрылымды қалыптастыру 
ерекшеліктері аса назар аударуға тұрарлық. Ыстық деформацияны термиялық өңдеумен біріктіру мәселесі 
бойынша әдеби деректердің аналитикалық шолуы деформация-термиялық өңдеудің тиімділігі илемдеу тем-
пературасына, деформацияның қосынды дәрежесі мен бөлшектілігіне, бір деформация дәрежесіне, ыстық 
илемдеу аяқталған сәттен бастап жеделдетілген салқындаудың басталуына дейінгі уақыт аралығына, 
өздігінен босату температурасын анықтайтын қарқынды салқындату ұзақтығына, бастапқы дайын-
даманың түріне (құйылған немесе илектелген) және, сайып келгенде, өңделген болаттың химиялық құра-
мына байланысты болатындығын көрсетеді. Кәдімгі сападағы көміртекті болаттан жасалған сұрыптық 
илемнің механикалық қасиеттері (5-бап) біріктірілген деформациялық-термиялық өңдеу арқылы 35ГС типті 
ыстықтай илектелген төмен қоспаланған болаттың механикалық қасиеттері деңгейіне дейін көтерілуі 
мүмкін. Конструкциялық қоспаланған және жоғары қоспаланған болаттың механикалық қасиеттеріне 
қымбат және тапшы қоспалағыш элементтерді үнемдеу арқылы, төмен қоспаланған болатты біріктіріп 
деформация-термиялық өңдеу арқылы қол жеткізуге болады. Беріктік шегі мен салыстырмалы ұзарудың 
регрессиялық модельдерінің теңдеулері алынды. Бұл теңдеулер деформация температурасының берілген 
деңгейлерінде біріктірілген деформация-термиялық өңдеуден кейін, деформациядан кейінгі үзілістен (дефор-

значимости a = 0,05.
Fтабл. = 6,39, следовательно, Fрасч. < Fтабл.

Это означает, что гипотеза об адекватности 
регрессионного уравнения (5) не отвергается и им 
можно пользоваться для прогнозирования ме-
ханических свойств (относительного удлинения) 
при деформационно-термическом упрочнении 
арматурного профиля диаметром 12 мм из угле-
родистой стали Ст.5сп.

Вывод. Полученные уравнения регрессии для 
определения vb и d5 будут использованы в качестве 
рабочей гипотезы для предварительного расчета 
ожидаемых механических свойств готового арма-
турного проката после деформационно-термиче-
ского упрочнения при заданных уровнях варьи-
руемых факторов: температуры конца прокатки, 
паузы от конца прокатки до начала интенсивного 
охлаждения и продолжительности самого интен-

сивного охлаждения.
Вследствие того, что лабораторные экспери-

менты проводились применительно к условиям 
последнего чистового прохода мелкосортного 
стана 300, в полученных математических моделях 
под температурой прокатки имеется в виду прак-
тически температура конца прокатки, которая 
при совмещенной деформационно-термической 
обработке является температурой закалки. По-
скольку эксперименты проводились при содер-
жаниях углерода и марганца, равных С = 0,32% и 
Mn = 0,65%, что соответствует среднему содержа-
нию этих элементов в стали Ст.5сп согласно ГОСТ 
380-96, то колебания содержания этих элементов 
в реальных производственных плавках в преде-
лах, допускаемых требованиями данного ГОСТа, 
не будут существенно сказываться на результатах 
определения конечных механических свойств.
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Developing a Mathematical Model for Integrated Deformation-heat Treatment for Predicting Mechanical  
Properties of Rolled Reinforcing Profiles
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Abstract. The purpose of research developing a mathematical model for integrated deformation-heat treatment for 
predicting mechanical properties of rolled reinforcing profiles. Research methods – experimental production of samples, 
evaluation of mechanical properties, metallographic analysis, modeling. In the conditions of combining hot rolling with 
subsequent high-temperature heat treatment, special attention should be paid to the features of the grain structure 
formation in the process of parallel recrystallization phenomena. An analytical review of the literature data on the problem 
of combining hot deformation with heat treatment shows that the efficiency of deformation-heat treatment depends 
on the rolling temperature, the total degree and fractionality of the deformation, the degree of single deformations, the 
time interval from the end of hot rolling to the beginning of accelerated cooling, and the duration of intensive cooling, 
which determines the self-tempering temperature, the type of the initial billet (cast or rolled) and finally the chemical 
composition of the processed steel. The mechanical properties of long products made of carbon steel of ordinary quality 
(St 5) by means of combined deformation-heat treatment can be increased to the level of mechanical properties of 
hot-rolled low-alloy steel of 35GS type. The mechanical properties of structural alloyed and high-alloyed steels can be 
achieved by combined deformation-heat treatment of low-alloyed steels, saving expensive and scarce alloying elements. 
The equations of regression models for ultimate strength and relative elongation have been obtained. These equations 
make it possible to predict possible levels of strength (σв) and plasticity (δ5) in finished rolled products after combined 
deformation-heat treatment at given levels of deformation temperature, post-deformation pause (holding time from 
the end of deformation to the beginning of intensive cooling) and duration of intense cooling. These equations can serve 
as the initial prerequisite for predicting the final mechanical properties in developing and implementing the industrial 
technology of producing deformation-thermally hardened reinforcing profiles.

Keywords: carbon steel, deformation-heat treatment, reinforcing profile, hardening, nozzle, structure formation, 
regression equation.
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Introduction
The most important reason for the differences 

in approaches to the definition of the concepts of 
«basing», «base», etc., the formalization of the «choice 
of bases», as well as the lack of workable formal 
methods for the appointment of basing schemes, 
installation schemes and the route of processing the 
blanks of body parts and in general CAD TP synthesis 
for body parts is the imperfection of some provisions 
of the theory of basing.

Despite the numerous works of major Soviet 
scientists devoted to basing in mechanical 
engineering, and the introduction of GOST21495-
77 «Basics in mechanical engineering. Terms and 
definitions» are still subject to criticism and debate 
in the CIS countries on this issue. The reason for such 
misunderstanding and uncertainty is the fact that 
when formulating basic terms and definitions, there 
was no clear support for the tasks that are solved at 
the base.

The theory of basing in mechanical engineering 
was engaged many major researchers. In early 
works (K.M. Gladkov, D.P. Maslov, E.I. Glushchenko, 
A.M. Karatygin, E.G. Annenkova, etc.) there was no 
unified approach to the classification of bases and 
to the formation of basic concepts and definitions 
of the theory. The choice of a set of technological 
bases was recommended to be based on general 
recommendations suitable for some types of parts 

(M.O. Jacobson, A.V. Ettel, B.L. Bespalov, L.A. Glaser, 
and others).

New advanced computer-aided design (CAD) 
tools are now available that allow not only to draw 
objects on a computer, but also to determine forces, 
stresses and movements. You can now create 
objects directly from a computer model using rapid 
prototyping tools. These tools can also be used to 
teach basic engineering material.

In modern constructions technological processes 
are developed as documentation sets. In case of 
automated pre-production, such process descriptions 
are stored in a database.

Research results
Selection of the operation is a multidimensional 

task. When choosing an operation it is necessary to 
take into account a number of factors, such as the 
design of the product and its conditions, such as the 
size of compensation and the mutual location of the 
structural elements. When choosing an operation, 
the process engineer should optimize consistency, 
control careful installation of meters, medium sizes, 
removable consumables, time standards, passes, etc. 
The development and implementation of information 
technologies in various industries has made the term 
«digital enterprise» a sign of innovation, which 
allowed the described enterprises to produce highly 
competitive products with high consumer properties 
at minimum cost. In a virtual company (that is, 
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Abstract. The purpose of the research is to consider the problems of computer-aided design in order to develop an 
integrated methodology for the design of technological processes and control programs. Research methods – analysis 
of design problems and modeling of technological processes. The problems of computer-aided design are considered, 
as well as the problems of technological preparation of producing the of complex shape on machine tools with 
numerical control. A comprehensive methodology of designing technological processes and control programs for CNC 
machines using the methodology of software-oriented referencing and modern electronic measuring instruments is 
proposed. Complex techniques are described. The existing problems of basing in mechanical engineering are analyzed. 
The merging of the industry into large structures is considered. The article considers the dependence of mechanical 
engineering on labor productivity, successful activities of the leading sectors of the economy, ensuring the scientific 
and technological progress of the country as a whole.

Keywords: CNC machine tool, automation, basing, CAM/CAD/CAE systems, mechanical engineering, theory of basing.
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before the production of the product) designers 
and technologists can take into account all the risks 
and analyze many different options to optimize the 
production series of transformation of semi-finished 
products into a finished product. The following 
algorithm was proposed for designing a machine 
process based on a digital product model to form an 
information model (image) of your product:

a. recognize its structure;
b. to form a set of structural elements (SE) with a 

list of important parameters;
2) check the model for manufacturability:
a. perform quality tests;
b. perform quantitative tests;
3) to design the technological process:
a. choose the type of technological process;
b. to choose a blank;
c. choose a set of technological bases;
d. determine the sequence of forming of each 

part;
e. to form operations (production sequence);
f. select the equipment;
g. choose the tooling;
4) to calculate the norms of the time of 

manufacturing of the part;
5) choose the optimal technological process.
The number of reference points (points of contact 

with installation components) on the base diagram 
can be both more and less than six. Examples of 
«basing schemes» with three, seven and even nine 
reference points are given, but the number of real 
points of contact affect the number of errors in the 
technological bases and installation elements, and 
design basis, the result of which is a developed 
framework.

One of the key concepts of the theory is the concept 
of the basing error and installation error. Under the 
installation error is understood the inaccuracy of the 
position of the workpiece, cutting tools, fixtures, etc. 
in relation to the bases of the machine. They are taken 
for auxiliary bases (as a rule, guides) on which the 
assembly units, carrying the actuating surfaces. The 
machine-tool bases shall be called the installation 
bases.

The plane and axis of symmetry in accordance 
with GOST 21495-77 are called hidden technological 
bases, the other bases of the set – the explicit 
technological bases. Based on the concept of the 
design technological base, it is possible to introduce 
the concept of the design basis (in the future basis). 
We shall call basing the introduction of the reference 
system or the introduction of our own coordinate 
system conjugated (in contact with the technological 
bases). At the stage of identification of the set of 
orientation bases, the composition of the workpiece 
surfaces with respect to which the tolerances of the 
mutual position and dimensional relations to the 
structural elements to be processed are set shall be 
determined.

The machine-building complex in the majority 
of developed countries is recognized as the leading 

branch of industry. At present the industry is merging 
into large structures. Labor productivity, successful 
activity of the leading branches of economy, provision 
of scientific and technical progress of the country 
as a whole depend on the level of development of 
machine-building industry. Prospects of economic 
and social development of the country impose new 
requirements to the level of mechanical engineering. 
It is not superfluous to study the functioning of 
mechanical engineering in the countries leading in 
this field on the world market. This industry is a 
driving force for other industries in the country.

At present, engineering education faces the 
task of improving the level of training of specialists 
capable of applying information technologies to 
effectively solve engineering and technological 
problems. Therefore, the most important directions of 
improving the training of engineers of the design and 
technological profile are computerization, ensuring 
the fundamental and professional orientation of 
education in the university.

An important place in the training process of 
mechanical engineers is occupied by the issues of 
material science, heat treatment and technology of 
manufacturing parts in mechanical engineering. 
Often, traditional methods of hardening machine 
parts (deformation, thermal, chemical-thermal) are 
not effective enough. Currently, the machine-building 
enterprises (especially in the automotive industry) 
are mastering more and more advanced technologies 
that allow to intensify many physical and chemical 
processes through the use of the nature of materials 
and features of structural transformations occurring 
in them. These include thermal cyclic laser, plasma 
treatment, powder metallurgy and other methods of 
processing. These methods make it possible to obtain 
unique structural changes that bring materials to a 
new level of structural strength and wear resistance.

Electronic model of the product (EMI), created 
by the designer in the environment of machine-
building CAD, in a certain way is transformed by the 
technologist into the model of blanks, developed by 
means of CAD as well. Thus it is possible to assert 
that modern methods of automation of designing 
essentially change traditional approaches to 
designing of blanks and working out of technological 
processes.

So the decision of problems of automation 
of working out of operating programs lead to 
necessity of creation of operating models for all 
operations of technological process on which there 
is a form formation of surfaces of the future detail. 
Operating model we will call the EMP, describing the 
shape of the blank on a particular operation of the 
technological process. The main approaches to the 
development of operating models are two and both 
approaches require consideration of the way the part 
is processed.

The first approach is based on sequential 
accumulation of allowances on the processed surfaces 
from the nominal parameters of the part assigned 
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by the designer to the technological interoperation 
dimensions. As a result of the allowance build-up, 
an idealized blank EMP is created for all operations. 
Further on it the necessary geometrical elements 
defined by technology of reception of blank (slopes, 
roundings and allowances) are added. This approach 
makes it possible to obtain a theoretically optimal, 
almost perfect workpiece in automated mode.

The second approach involves the use of arbitrary 
(defined) shape blanks. In this case, it is necessary to 
successively remove allowances until the final shape 
of the workpiece is obtained with a certain quality of 
work surfaces.

Regardless of the approach, the availability 
of a set of design and operating models gives 
the technologists significant advantages over the 
traditional (local) approach to the BCP. First, a precise 
description of the geometric shape of the workpiece 
on each operation appears. This is important both 
for the CNC technologist and the tooling designer. 
Secondly, in comparison with the traditional process 
development, the production of technological 
sketches for processing is automated. Thirdly, the 
productivity of technological design is increased 
(up to 70% of technologist's productive work time is 
saved).

The coordination of geometrical modeling 
processes at the design and technological stages of 
the BCCP contributes to the achievement of optimal 
design result, which ensures the improvement of the 
quality of manufactured products and productivity 
of processing equipment.

At complex application of EMI there is an 
opportunity to automate such a complex and tudno-
formalizable procedure of BCCP as working off the 
product for manufacturability. In this case, objective 
criteria can be used. For example, already at the 
modeling stage set limits on the size of the allowance, 
the required accuracy and quality of surfaces, the 
minimum size of roundings and slopes.

During the development of technological 
processes for CNC equipment equipped with 
electronic measuring instruments, the so-called 
«software» based methods can be used. In contrast 
to traditional methods of blank basing, long and 
successfully used for universal machining equipment, 
controlled by skilled workers, the software method of 
basing the blanks on CNC machines. The software-
based method involves the use of electronic measuring 
instruments. They can be either software-controlled 
or uncontrollable. The measurement results allow to 
determine the position of the workpiece and assign 
the zero and axes of the machining program.

Software basing differs from the «manual» 
methods in that the software solves the inverse 

problem of correcting the position of the main axes 
of the CNC machine with respect to the coordinates 
of reference points measured on an empty surface 
attached to the machine [2]. At the same time, it 
becomes acceptable to install the workpiece on the 
device on the machine table quite simply and quickly.

The use of a software-oriented design changes 
the structure of production errors. It is known that 
error settings consist of error booking and error 
deployment: Mounting parts of the bug can be 
taken into account in the program and can usually 
be ignored: The basic bug is completely eliminated 
because the software zero, is not related to the 
installation of the workpiece surfaces, and surfaces 
that were developed in previous operations, or the 
whole and all parts from the surface. This makes the 
software approach similar to the experimental steps of 
the method. The only error taken into account when 
using the software is the electronic measurement 
system error.

In terms of technology, the development of a 
highly automated process combines measuring, 
process and design bases. In this case, the transition 
from basing on clear surfaces to basing on hidden 
bases. Hidden is commonly referred to as imaginary 
surfaces, axes and points, usually coinciding with the 
design bases. Application of the principle of aligning 
the bases in the control program can dramatically 
improve the accuracy of processing and reliability of 
technological processes.

It should be noted that the ideas of adaptive part 
processing on the hidden bases, when proposed 
to correct the cutting process depending on the 
measurement results are not new. But possibilities of 
the modern digital equipment, in a combination to 
functionality of the applied CAD software allow to 
use qualitatively new technological decisions and to 
automate in a complex way design-production stages 
of life cycle of products.

For studying of efficiency and an illustration of 
possibilities of complex processes of automation it is 
offered to use «S» – the figurative curves constructed 
by analogy with a technique of research resulted in [3].

In this case the integral criterion of quality and 
accuracy of manufacturing can be used Ф, compliant 
with design errors (Pk) and technology (Pt) models, 
as well as the manufacturing process (Pm) details:

 Ф = f (Pk, Pt, Pm). (1) 

Conclusions
Complex method of automation of design and 

manufacture of products on CNC machines allows 
simultaneously with the improvement of quality of 
parts processing to significantly reduce the time of 
manufacture of products.

1. A.A. Cherepashkov, N.V. Nosov, Computer technologies, modeling and automated systems in machine building (Prospekt Nauki, 
St. Petersburg, 2018).
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СББ білдектерде бөлшектерді бағдарламалық негіздеу кезінде машинажасауды жобалау мен өндірісін 
кешенді автоматтандыру.

1*ЮРЧЕНКО Василий Викторович, PhD, аға оқытушы, кафедра меңгерушісі, juvv76@mail.ru,
1БЕРГ Андрей Алексеевич, т.ғ.м., докторант, berg05@mail.ru,
1*БЕРГ Александра Сергеевна, т.ғ.м., докторант, kibeko_1995@mail.ru,
1Қарағанды техникалық университеті, Қазақстан, 100027, Қарағанды, Н. Назарбаев даңғылы, 56,
*автор-корреспондент.

Аңдатпа. Зерттеудің мақсаты технологиялық процестер мен басқару бағдарламаларын жобалаудың инте-
грацияланған әдістемесін құру мақсатында компьютерлік жобалау мәселелерін қарастыру болып табыла-
ды. Зерттеу әдістері – жобалау мәселелерін талдау және технологиялық процестерді модельдеу. Сондай-ақ, 
сандық бағдарламалық басқарылатын білдектерде күрделі пішінді бөлшектерді өндіруді технологиялық 
дайындау мәселелері қарастырылады. Бағдарламалық-бағдарланған қысқаша мазмұн жасау және заманауи 
электрондық өлшеу құралдары әдістемесін пайдалану арқылы СББ білдектеріне арналған технологиялық 
процестер мен басқару бағдарламаларын жобалаудың кешенді әдістемесі ұсынылған. Кешенді әдістемелер 
сипатталған. Машинажасаудағы қазіргі базалау проблемалары талданды. Саланы ірі құрылымдарға бірік-
тіру қарастырылды. Машинажасаудың еңбек өнімділігіне, экономиканың жетекші салаларының табысты 
қызметіне, тұтастай алғанда елдің ғылыми-техникалық прогресін қамтамасыз етуге тәуелділігі қарасты-
рылды.

Кілт сөздер: СББ білдегі, автоматтандыру, негіздеу, САМ/ CAD/CAE-жүйелер, машина жасау, негіздеу теори-
ясы.

Комплексная автоматизация машиностроительного проектирования и производства при программном 
базировании деталей на станках с ЧПУ
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Аннотация. Цель исследования – рассмотрение проблем автоматизированного проектирования с целью 
разработки комплексной методики проектирования технологических процессов и управляющих программ. 
Методы исследования – анализ проблем проектирования и моделирование технологических процессов. Также 
рассмотрены проблемы технологической подготовки производства деталей сложной формы на станках с 
числовым программным управлением. Предложена комплексная методика проектирования технологических 
процессов и управляющих программ для станков с ЧПУ с использованием методики программно-ориентиро-
ванного реферирования и современных электронных измерительных средств. Описаны комплексные мето-
дики. Проанализированы существующие проблемы базирования в машиностроении. Рассмотрено сливание 
отрасли в крупные структуры. Рассмотрена зависимость машиностроения от производительности труда, 
успешной деятельности ведущих отраслей экономики, обеспечения научно-технического прогресса страны 
в целом.

Ключевые слова: станок с ЧПУ, автоматизация, базирование, САМ/CAD/CAE-системы, машиностроение, те-
ория базирования.
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Кіріспе
Интеграцияланған сапа менеджменті жүйесі 

кәсіпорын қызметін жақсарту үшін негіз болады, 
болашақта табысты жұмыс істеуге мүмкіндік бе-
реді, барлық мүдделі тараптарды бірыңғай мақ-
сатпен байланыстырады және сайып келгенде 
кәсіпорын «қатаң» бәсекелестік ортада тиімді жұ-
мыс істейді.

Менеджменттің тиімді жүйесін құруға бола-
тын халықаралық менеджмент жүйелеріне ма-
шина жасау зауыты үшін келесі стандарттар жүй-
есін ұсынуға болады (1-кесте).

Интеграцияланған сапа менеджмент жүйесі 
кәсіпорындардың қызметінің мәнін құрайтын 
өзара іс – қимыл жасайтын және өзара байланы-

сты үдерістерді бірыңғай тұтас біріктіріп, бөлім-
шелердің жұмысын бизнестің басты мақсаты-
на-тұтынушылардың үміттерін қанағаттандыру 
жолымен пайда алуға бағыттайды. Бұл ретте эко-
логиялық аспектілер мен сапаны, персонал мен 
ресурстарды, қаржы мен ақпаратты, үдерістер 
мен мерзімдерді, тәуекелдерді және қауіпсіздік-
ті тиімді басқару қамтамасыз етіледі және нәти-
жесінде – шығарылатын бөлшектің және жалпы 
кәсіпорынның бәсекеге қабілеттілігі артады [1].

Машинажасау зауытына қатысты кейбір ха-
лықаралық менеджмент стандарттарының гра-
фикалық өзара байланысын суретте келтірілген 
шартты түрде ұсынуға болады.

Суретте менеджменттің барлық жүйелері өза-

1-кесте

ISO 9001:2018 Сапа менеджмент жүйесі
ISO 14001:2018 Экологиялық менеджмент жүйесі
ISO/IEC 27001:2018 Ақпараттық қауіпсіздік менеджменті жүйесі

OHSAS 18001:2018 Еңбекті қорғау және профилактикалық аурулардың алдын алу саласындағы  
менеджмент жүйесі (Occupational Health and Safety Assessment Series)

SA 8001 Әлеуметтік және этикалық менеджмент жүйесі (Social Accountability)

"Құрылысмет" ЖШС зауыты жағдайында 
интеграцияланған сапа менеджменті жүйесіне 
шолу

DOI 10.52209/1609-1825_2021_1_39                                                                                            ӘОЖ 658.5.011
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Аңдатпа. Зерттеудің мақсаты интеграцияланған СМЖ тиімділігін арттырудың теориялық мәселелерін 
қарастыру болып табылады. Зерттеу әдістері – өндірістегі сапа менеджменті жүйесін талдау. Бірік-
тірілген сапа менеджменті жүйесінің мәселелерін шешу жолдары қарастырылған. «Құрылысмет» ЖШС 
машинажасау зауытында біріктірілген сапа менеджменті жүйесін (БСМЖ) құру, енгізу және жетілдіру 
бойынша зерттеу нәтижелері келтірілген. Шағын машинажасау зауыттарында біріктірілген сапа менед-
жменті жүйесін енгізу ерекшеліктері айқындалды. Оңтайлы нәтижелері бар сапа менеджментін пайда-
лану анықталды. Машинажасау зауыттары үшін біріктірілген тиімді сапа менеджменті жүйелері ұсы-
нылды. «Құрылысмет» ЖШС машинажасау зауытының біріктірілген СМЖ қызметін бағалау нәтижелері 
ұсынылды.

Кілт сөздер: машинажасау, нарық тұтынушылары, өндіріс, бәсекелестік, менеджмент, экологиялық 
аспектілер, сапа менеджментінің халықаралық жүйелері, экологиялық менеджмент жүйелері, энергети-
калық тиімділік, халықаралық стандарттар, сапа, сапа менеджментінің интеграцияланған жүйесі, СМЖ 
енгізу, ISO/IEC, OHSAS, SA жүйелері, персоналды оқыту.
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ра тығыз байланысты және тіпті бір стандартты 
таңдап, басқа стандарттардың талаптары сырттай 
ескерілетін болады.

Сонымен, интеграцияланған сапа менед-
жменттің жүйесі деп кәсіпорынның менеджмент 
жүйесіне қандай да бір халықаралық стандарт-
тардың талаптарына жауап беретін және біртұтас 
ретінде жұмыс істейтін жалпы менеджмент жүй-
есінің бір бөлігін түсіну керек. Бүгінгі күні, бүкіл 
әлем бойынша халықаралық стандарттарға негіз-
делген менеджменттің интеграцияланған жүйе-
лерін табысты да, сәтсіз енгізудің елеулі тәжіри-
бесі жинақталған кезде, жүйені енгізудің табысы 
көптеген факторларға байланысты екені айқын 
болады. Тәжірибе бойынша, табысты анықтайтын 
негізгі фактор жүйені енгізу мақсаттарын анықта-
удың нақтылығы болып табылатындығын білемін 
және олар өз кезегінде түрлі стандарттардың та-
лаптарын түсіндіру тәсілдерін айқындайды. Бұл 
ретте, көбінесе стандарт талаптары түсіндірілген 
сайын, әсіресе формальды және тиісінше жүйе 
тиімдірек болады. Егер жүйені енгізудің негізгі 
мақсаты тек формальды сәйкестікке қол жеткізу 
және сәйкестікке растау болып табылса-мұндай 
енгізу табысты болмайды [2].

Интеграцияланған сапа менеджмент жүйесі-
не ұқсас деп мыналарды санауға болады:

• сапаны, экологияны және еңбекті қорғауды 
басқарудың біріккен құжатталған жүйесі;

• кәсіпорын менеджментінің корпоративтік 
жүйесі;

• кәсіпорынның жалпы менеджмент жүйесі.
Интеграцияланған сапа менеджментінің жүй-

есі (ИСМЖ) сапа менеджментін (СМЖ), экологи-
ялық менеджментті (СЭМ), өндірістік қауіпсіздік 
және еңбекті қорғау саласындағы менеджментті 
және т. б. бірлесіп дамытуды қамтамасыз ететін 
бірыңғай жүйені әзірлеуді және енгізуді көздейді.

Интеграцияланған сапа менеджменттің жүй-
елері көп жағдайда ірі кәсіпорындарда қолданы-
лады, олардың құрамында түрлі бағыттар бой-
ынша менеджменттің көлемі бойынша біршама 
жекелеген жүйелері бар. Мәселен, егер кәсіпо-
рында сапа менеджменті жүйесі, энергетикалық 
тиімділік менеджменті жүйесі және өзге бағыттар 
бойынша басқа да көптеген жүйелер бар бол-
са, онда барлық шағын жүйелерді басқаратын 

бірыңғай интеграцияланған жүйені құру оңайы-
рақ. Бұл тиімді бақылауға кепілдік береді және 
менеджментті неғұрлым дұрыс, табысты және 
оңтайлы, ең жақсы нәтижелермен пайдалануға 
мүмкіндік береді.

Интеграцияланған сапа менеджменті жүйесі 
шеңберінде жүзеге асырылатын машинажасау 
кәсіпорнының өндірістік қызметін талдау әртүрлі 
проблемалық жағдайларды анықтауға, яғни про-
блемаларды белгілеуге және сапалы қайта құру-
ларда сәйкессіздік пайда болатын немесе туында-
уы мүмкін жағдайларды айқындауға мүмкіндік 
береді.

Машинажасау кәсіпорындарында сапа сала-
сындағы проблемалық жағдайды зерттеуді инте-
грацияланған СМЖ құру, енгізу және жетілдіру 
разрездерінде жүргізу керек.

Интеграцияланған сапа менеджменті жүй-
елерін құру проблемалары жекелеген кәсіпо-
рындар деңгейінде де, мемлекеттік деңгейде де 
шешілуі тиіс, бұл ұлттық экономикалық бағдар-
ламалардың негізін құрайды. Отандық машина-
жасау өнімінің сапасы мен бәсекеге қабілеттілігін 
арттыру проблемаларын шешу үшін облыстық 
және жергілікті басқару органдарының, ғылы-
ми-техникалық бірлестіктер мен ұйымдардың ай-
мақтарда әрекет еткен интеграцияланған сапа ме-
неджменті жүйесі шеңберінде ұйымның бұрын 
қолданыста болған ғылыми-техникалық дамуын 
басқару тетіктерін өзгертуге күш-жігерін шоғыр-
ландыру қажет. Бұл мәселені бүгінгі күні ҚР Мем-
стандарт органдары − Стандарттау, метрология 
және сертификаттау орталықтары шешеді [3].

Шағын кәсіпорындар сондай-ақ, халықаралық 
стандарттар қағидаттарына негізделген интегра-
цияланған СМЖ енгізу үшін белсенді дайындауға 
көп күш жұмсауы қажет. Бұл барлық персонал-
дың сапа мәселелерінде қажетті құзыреттілік та-
лабы. Кәсіпорындарда интеграцияланған СМЖ 
жұмыс істеуі тиімді және сапаны басқарудың 
бірыңғай ақпараттық жүйесінсіз мүмкін емес. 
Сондай-ақ, кең тұтынылатын өнімдерді шығара-
тын кәсіпорындарда тұтынушылардың қанағат-
танушылығын бағалау міндеттері күрделі болып 
табылатынын атап өту қажет.

Зерттеу нәтижелері
Осы мақсатта «Құрылысмет» ЖШС интегра-

цияланған сапа менеджменті жүйесінің жұмыс 
істеуін бағалау бойынша талдау жүргізілді. Зерт-
теудің жиынтық нәтижелері 2-кестеде берілген.

Жеке кәсіпорындар деңгейінде интеграция-
ланған сапа менеджментінің көптеген жүйелері 
құрылды және басқа кәсіпорындарда қолданыла-
тын «аналогтық жүйелерді» белсенді қолдануды 
білдіреді. Мұндай жағдайларда, сондай-ақ, оның 
жекелеген элементтерінің құрылымы мен сипат-
тамаларының біртіндеп өзгеруімен сипатталатын 
осындай жүйелердің тиімділігі туралы айту керек. 
Бұл тәсіл жоғары технологиялық өнім шығаратын 
кәсіпорындар үшін тиімді емес. Бұл ұйымдасты-
рушылық, техникалық, технологиялық, әлеумет-

Интеграцияланған сапа менеджмент жүйесі
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тік және басқа да ерекшеліктерге байланысты.
Мысалы, шағын өндірістік кәсіпорын үшін бұл 

құжаттардың құжаттану және нақтылану дәреже-
сі, бұл бөлімшелер мен қызметтердің функцияла-
ры мен өзара іс-қимылында айқындықтың болма-
уы. Бұл кәсіпорынды басқару жүйелерінің қазіргі 
заманғы жағдайына өте кеш және жеткіліксіз бей-
імделуіне байланысты. Интеграцияланған СМЖ 
құру кезінде басшылық тарапынан интеграци-
яланған СМЖ-де сапа және талдау саласындағы 
саясат, мақсаттар мәселелері күрделі мәселелер 
болып табылады. Интеграцияланған СМЖ құру 
кезінде сондай-ақ, өнімге қойылатын талаптарды 
реттейтін құжаттарға назар аудару қажет, өйткені 
әрдайым шағын кәсіпорын өнім сапасының бар-
лық өлшемдеріне сәйкестігін дәлелдеуге мүмкін-
дігі жоқ.

Машинажасау кәсіпорындарының шетелдік 
сертификаттау жүйелерін енгізу бағытындағы ай-
тарлықтай жетістіктеріне қарамастан, сапа жүй-
елерін енгізу процесі өндірістің сәйкестігіне жұ-
мыстар жүргізу баяу жүріп жатқанын атап өткен 
жөн. Күрделі экономикалық жағдай, кәсіпорын-
дардың өз мүдделерінің жеткіліксіздігі әсер етеді. 
Бүгінде машинажасау кәсіпорындарын сапалы 
және бәсекеге қабілетті өнім шығаруды ынталан-
дыратын экономикалық шаралар жүйесін құру 
өте маңызды. Дайындаушы кәсіпорындарға өн-
діріс көлемін ұлғайту есебінен алынатын пайда-
ның бір бөлігін пайдалануға, өнімнің техникалық 
деңгейі мен сапасын арттыру жөніндегі жұмы-
старды қаржыландыруға, өнімді сертификатта-

уды және сапаны басқару жүйелерін жүргізуге, 
сервистік қызмет көрсетуді дамытуға мүмкіндік 
беру қажет.

Сонымен қатар, Қарағанды облысының ма-
шинажасау кәсіпорындарының тәжірибелік қы-
зметін талдау келесі қорытындыларды жасауға 
мүмкіндік берді:

1) кәсіпорындар тәжірибелі және білікті пер-
соналдың нақты жетіспеушілігін сезінеді;

2) персонал сапаны басқару жүйесіне мәжбүр-
лі түрде тартылады;

3) персоналды тұрақты негізде оқыту жоқ.
Тәжірибе көрсеткендей, интеграцияланған 

СМЖ тиімділігін бағалау кезінде проблемалар-
дың пайда болуының ең маңызды себептерінің 
арасында ақпараттық, техникалық және ұйымда-
стырушылық сипаттағы проблемаларды бөліп 
көрсету қажет.

Сонымен, «Құрылысмет» ЖШС Қарағанды 
машинажасау кәсіпорнының интеграцияланған 
сапа менеджменті жүйесіндегі «қиындықтар»:

- кәсіпорында бос уақытты және демалысты 
ұйымдастыру;

- жалақы деңгейі;
- кәсіпорынның әлеуметтік саясаты;
- қызмет бойынша жылжу мүмкіндігі.
Интеграцияланған СМЖ-дегі сәтсіздіктердің 

негізгі себептері менеджменттің формальды әдісі 
және жеткіліксіз мақұлдауға байланысты. 

Сапа саласында персоналды оқыту кәсіпорын 
және оның бөлімшелері басшыларының басты на-
зарында болуы тиіс. Олар қызметкерлердің алған 

2-кесте – «Құрылысмет» ЖШС машинажасау кәсіпорындарының интеграцияланған СМЖ қызметін бағалау 
нәтижелері

Жалпы талаптар

Нәтижелер, %
Тиісті талапты 

орындауға мүм-
кіндік беретін 

құрал ұсынылды

Тиісті талапты 
орындауға мүмкін-

дік беретін аспап 
ішінара ұсынылған

Тиісті талапты 
орындауға мүм-

кіндік беретін 
құрал жоқ

Сапа саласындағы саясат пен мақсаттарды әзірлеу 100 – –
«Құрылысмет» ЖШС кәсіпорнының интеграция-
ланған СМЖ процестерін белгілеу 73,3 26,7 –

Тұтынушылардың қанағаттануын бағалау әдісте-
месін әзірлеу 66,7 20,0 13,3

Персоналдың қанағаттануын бағалау әдістемесін 
әзірлеу 46,7 40,0 13,3

 Өндірістік процестер ішіндегі нәтижелілік пен 
тиімділікті бағалау әдістемесін әзірлеу 66,7 33,3 –

Кәсіпорынның қаржылық нәтижелерін бағалау 
әдістемесін әзірлеу 93,3 6,7 –

Бағалау әдістемесін әзірлеу интеграцияланған 
СМЖ нәтижелілігі 53,3 40,0 6,7

Интеграцияланған СМЖ тиімділігін бағалау әдісте-
месін әзірлеу 52,1 46,6 1,3
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білімі мен біліктерінің кәсіпорынның сапаны 
қамтамасыз етудегі қажеттіліктеріне сәйкестігін 
жүйелі түрде бағалауды жүзеге асырады. Оқыту 
нәтижелері аттестаттау кезінде ескеріледі.

«Құрылысмет» ЖШС тікелей Қарағанды 
кәсіпорнында кадрларды оқыту және қайта даяр-
лау қажеттілігін негіздейтін негізгі себептер бо-
лып табылады.:

- шығындарды қысқартуды және еңбек ре-
сурстарын неғұрлым тиімді пайдалануды талап 
ететін бәсекелестік;

- жаңа өндірістік процестердің пайда болуы;
- жаңа білімді меңгеруді және қызметкерлерді 

қайта даярлауды талап ететін технологиялық 
өзгерістер;

- өңірлік деңгейдегі білікті жұмыс күшінің 
жеткіліксіздігі;

- кәсіпорынның өз қызметкерлері үшін әлеу-
меттік жауапкершілігі және т.б.

Осылайша, интеграцияланған сапа менед-
жменті жүйесін тиімді енгізу машинажасау 
кәсіпорнының түрлі деңгейдегі басшыларын оқы-
туды талап етеді. Оқыту сапаны басқарудың қазір-
гі заманғы тұжырымдамаларының мағынасын 
түсіндіру, сапаны нақты басқарудың тиімділігі 
мен икемділігін қамтамасыз ету қажеттігі тұрғы-
сынан өтуі тиіс.

Бұл проблеманы тиімді басқарусыз шешу 
мүмкін емес, ол негізгі бағыттарға-отандық ма-
шинажасаудың сапасы мен бәсекеге қабілеттілі-
гін арттыруға назар аударуды және күш-жігерді 
шоғырландыруды көздейді. Осыған байланысты 
ғылымның, техниканың, өнеркәсіптің барлық 
тәжірибесі мен барлық білімі мен біліктерін пай-
далану қажет.

Жалпы, «Құрылысмет» ЖШС Қарағанды ма-
шинажасау кәсіпорнында интеграцияланған сапа 
менеджменті жүйесін жетілдіру:

- біріншіден, құрылымдық бөлімшелердің 
жұмысын ретке келтіру, кәсіпорын қызметкер-

лерінің өзара іс-қимылын жақсарту;
- екіншіден, жоғары және орта буын қызмет-

керлерінің жауапкершілігін арттыру;
- үшіншіден, еңбек тәртібін жақсарту;
- төртіншіден, машинажасау өндірісінің 

тиімділігін арттыру;
- бесіншіден, шығарылатын өнімнің сапасы 

мен бәсекеге қабілеттілігін арттыру және халықа-
ралық нарықтарға қолжетімділікті ашу.

ISO 9000 сериялы стандарттарының талапта-
рын талдау жоғарыда көрсетілген кемшіліктерді 
жою, машинажасау кәсіпорындарында интегра-
цияланған СМЖ тиімділігін арттыру мақсатында 
бірқатар іс-шараларды ұсынуға мүмкіндік береді, 
оларды кәсіпорынға қатысты макро- да, сондай- 
ақ, микродеңгейде де қарастыруға болады [4].

Қорытынды
Бірінші жағдайда бұл сапа саласындағы ұлт-

тық саясат тұжырымдамасын әзірлеу және қолда-
нысқа енгізу мемлекеттік қажеттіліктері мен мем-
лекеттік тапсырыс үшін өнім сатып алуға және 
жеткізуге келісім-шарттар жасасу кезінде серти-
фикатталған интеграцияланған СМЖ есебі.

Екінші жағдайда, персонал бұл талаптарды 
сақтау, тәжірибесіне талаптарды енгізу немесе 
қосымша білім беру саласындағы сапаны басқару 
жүйесін әзірлеудегі персоналды мақұлдау.

Бізді бірқатар машинажасау кәсіпорында-
рында жүргізген зерттеу қазіргі заманғы машина-
жасау кәсіпорындарын дамыту стратегиясының 
ажырамас элементі интеграцияланған сапа ме-
неджменті жүйесін енгізу және жетілдіру пробле-
масын шешу болып табылатынын куәландырады. 
Интеграцияланған СМЖ тиімділігін арттырудың 
теориялық мәселелерін қарастыру, оларды іс 
жүзінде іске асыру машинажасау кәсіпорында-
рына шығарылатын өнімнің сапасын арттыру са-
ласында айтарлықтай табыстарға қол жеткізуге 
мүмкіндік береді.
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Аннотация. Цель исследования – рассмотрение теоретических вопросов повышения эффективности инте-
грированной СМК. Методы исследования – анализ системы менеджмента качества на производстве. Рас-
смотрены пути решения проблем интегрированной системы менеджмента качества. Приведены результа-
ты исследования по созданию, внедрению и совершенствованию интегрированной системы менеджмента 
качества (ИСМК) на машиностроительном заводе ТОО «Курылысмет». Определены особенности внедрения 
интегрированной системы менеджмента качества на малых машиностроительных заводах. Выявлено ис-
пользование менеджмента качества с более оптимальными результатами. Предложены эффективные ин-
тегрированные системы менеджмента качества для машиностроительных заводов. Представлены резуль-
таты оценки деятельности интегрированной СМК машиностроительного завода ТОО «Курылысмет».

Ключевые слова: машиностроение, потребители рынка, производство, конкуренция, менеджмент, экологи-
ческие аспекты, международные системы менеджмента качества, системы экологического менеджмента, 
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жмента качества, внедрение СМК, системы ISO/IEC, OHSAS, SA, обучение персонала.
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Abstract. The purpose of the study is to consider theoretical issues of increasing the efficiency of an integrated QMS. 
Research methods – analysis of the quality management system in production. The ways of solving the problems of the 
integrated quality management system are considered. The results of studying the development, implementation and 
improvement of an integrated quality management system (IQMS) at the Kurylysmet LLP machine-building plant are 
presented. The features of implementing an integrated quality management system at small machine-building plants 
are determined. The use of quality management with more optimal results is revealed. Effective integrated quality 
management systems for machine-building plants are proposed. The results of assessing the activities of the integrated 
QMS of the Kurylysmet LLP machine-building plant are presented.
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Кіріспе
Тау-кен өндіруші кәсіпорындары құрылымы 

жағынан көп факторлы, күрделі, қауіптіліктің 
көптеген көздері бар жүйе болып табылады, қа-

уіптілік көздері апаттардың, өндірістік жарақат-
танушылық пен кәсіби аурулардың себебі болуы 
мүмкін [1].

Тау-кен өндірісінің өзекті мәселелерінің бірі 

Тау-кен өндірісіндегі жұмысшылардың денсаулық 
жағдайына әсер ететін кәсіби аурулардың 
деңгейін талдау
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Аңдатпа. Зерттеудің мақсаты – тау-кен өндірісіндегі жұмысшылардың денсаулық жағдайына әсер 
ететін кәсіби аурулардың деңгейін талдау. Қазақстан Республикасының өңірлері бойынша кәсіптік ауру-
ларға талдау жүргізілді. Шығыс Қазақстан облысы бойынша Риддер тау-кен байыту кешенінде кәсіптік ау-
рулар деңгейіне жан-жақты талдау жүргізілді. Оның құрамына кіретін Тишин кенішінде кәсіби аурулардың 
жоғары деңгейі байқалады. Бұл жұмыс мамандықтарына, қолданылатын жабдықтың түріне байланысты 
екендігі көрсетілді. Нозология бойынша кәсіптік аурулардың пайда болу себептері мен түрлеріне кешенді 
баға берілді. Соңғы жылдардағы мәліметтер бойынша негізгі нозологиялық аурулардың түрлері берілген. 
Көрсеткіштердің еңбек жағдайларына тәуелділігі қарастырылады.

Кілт сөздер: тау-кен өндірісі, кеніш, кәсіби аурулар, нозология, еңбек жағдайлары.
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жұмысшылардың cырқаттануына байланысты 
жұмысқа қабілеттілігін жоғалтуы болып табыла-
ды. Сонымен қатар, кәсіби аурулардың көбеюі, 
олардың шектелген ағымын бақылау арқылы ара-
лас формаларының көбеюі, соның нәтижесінде 
ауру ағымының асқынып, жұмысқа қабілеттілік 
дәрежесінің төмендеуі байқалады [2].

Зерттеу нәтижелері
Статистикалық мәліметтер бойынша Қа-

зақстан Республикасында жалпы халық саны-
ның ішінен экономикалық белсенді – 53%, оның 
ішінде, өндірістік кәсіпорындарда және ауыл-
шаруашылығында – 1412387 адам айналысады. 
Қолайсыз еңбек жағдайы әртүрлі мамандықтағы 
жұмысшылардың денсаулығына үнемі қауіп төн-
діру көзі болып табылады.

Жұмысшылардың еңбек жағдайлары тіке-
лей олардың кәсіби аурушылдығының көрсет-
кіштеріне әсер етеді [3]. Республика бойынша 
2020 ж. желтоқсан айының мәліметтері бойынша 
медициналық ұйымдар бойынша 7826 кәсіби ау-
рулары бар науқастар тіркелген (1-кесте). Оның 
ішінде, Қарағанды облысы мен Шығыс Қазақстан 
облысы (ШҚО) үлесі жоғары екені төмендегі ке-
стеден көрінеді.

Республика бойынша 2020 ж. алғаш қойылған 
кәсіби ауру диагнозы 31,3% артқан (342 науқас), ал 
2010 ж. Мәліметтері бойынша 741 науқасты құра-
ды (1-сурет).

Республика бойынша Қазақстан өнеркәсіп 
орындарында кәсіби аурулар деңгейін сараласақ, 

біріншілік қойылған аурушылдық деңгейінің тен-
денциясы төмендегені байқалады. 2018, 2019, 2020 
жылдары сәйкесінше 331, 335, 342 жұмысшыларда 
кәсіби аурушылдық алғаш қойылған болса, 2010, 
2011, 2012 жылдары 741, 562, 561 науқас санымен 
одан едәуір жоғары болғанын айтып өуге болады.

Талдау жасай келе айта кету қажет, кәсіби 
сырқаттанушылық төмендемейді, ол кәсіби сы-
рқаттанушылыққа әсер ететін негізгі факторлар-
дың арасында жасырынып тұруы мүмкін, зиянды 
және қауіпті еңбек жағдайларын, кәсіптік тәуе-
келдерді басқару жөніндегі жұмыстардың төмен 
деңгейін, сондай-ақ, сақтандыру төлемдерінің 
ұлғаю перспективаларына байланысты жұмыс 
берушінің кәсіби сырқаттанушылығын анықтауға 
мүдделі еместігін және сол жұмыс берушілердің 
кәсіптік ауруларды дамыту тәуекелдерін көрсет-
кісі келмеуі мүмкін. Сонымен қатар, кәсіпорын-
дарда медициналық-санитариялық бөлімдердің, 
денсаулық сақтау пункттері мен санаторий-про-
филакторийлердің қысқаруы және жұмыскердің 
жұмысынан айырылу қорқынышына байланысты 
кәсіби аурудың ерте белгілерін жасыруы кәсіптік 
аурулардың жалпы көрсеткішіне өз үлесін қосты 
[4].

Жұмысшылардың денсаулығына жұмыс бе-
рушінің жауапкершілігі бүгінде осы сегментте 
жұмыс атқаратын сақтандырушы компанияларға 
қойылған. Анықталған алғашқы кәсіптік ауру-
лардың жоғары пайызы Қарағанды – 65,8% және 
Шығыс Қазақстан – 25% облыстарында сақталуда.

Қазір кәсіби аурулардың деңгейі алғашқы ау-

1-кесте – ҚР аймақтары бойынша Диспансерлік есепте тұрған кәсіби аурулары бар науқастар

Аймақтар 
Диспансерлік есепте тұрған кәсіби ауруы бар науқастар саны
2018 ж. 2019 ж. 2020 ж.

Астана қ. 28 31 37
Алматы қ. 0 1 2
Алматы облысы 8 12 22
Ақмола облысы 191 193 294
Ақтөбе облысы 65 80 87
Атырау облысы 2 2 3
ШҚО 2987 3008 3094
Жамбыл облысы 562 563 563
БҚО 0 2 7
Түркістан облысы 24 26 37
Қарағанды облысы 2502 2530 3444
Қызылорда облысы 2 16 6
Қостанай облысы 94 107 109
Маңғыстау облысы 1 2 2
Павлодар облысы 81 82 91
СҚО 54 52 28
ҚР 6601 6707 7826
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рушылдық деңгейі бойынша жоғарылауда.
Шығыс Қазақстан облысында кәсіби аурулар 

көбінесе тау-кен өндіру және металлургиялық 
өнеркәсіптегі Риддер, Зырян және Бородулиха 
аймағындағы жұмысшыларда тіркеледі [5-9].

2020 жылы ШҚО кәсіпорындарында кәсіби 
аурулардың 300 оқиғасы тіркелген. Бұл 2019 жыл-
мен (172 оқиға) салыстырғанда 128 оқиғаға артқа-
нын көрсетеді. Кәсіби ауруларда негізгі орынды 
радикулопатия (62 оқиға – 38,3%), бронхит (38 
оқиға – 23,4%), діріл ауруы (15 оқиға – 15%). 2019 
жылыда негізгі орынды радикулопатия, бронхит 
және діріл ауруы алғанын байқауға болады.

Жыл сайын кәсіби аурулар келесі кәсіпорын-
дарда тіркеледі: «Казахмыс» ЖШС, Зырян және 
Риддер кен-байыту кешені және оның иелігіндегі 
кәсіпорындарда.

Кәсіби аурулар көрсеткіші ШҚО кәсіби ауру-

лар деңгейі 2017 жылға дейін салыстырмалы түр-
де бір деңгейде, ал 2018 ж. бірден жоғарылаған, 
2018 ж. 520 жағдайға дейін көтерілген, ал 2019 ж. 
бірден 172-ге дейін төмендейді де, ал 2020 ж. тағы 
да 300 кәсіби ауру тіркеліп отыр (2-кесте). Бұл ке-
стедегі мәліметтерден көретініміз соңғы 4 жылда 
облысымызда кәсіби ауру деңгейі күрт жоғары-
лап, күрт төмендейді, әрі бұл зерттеп оның се-
бебін анықтауды қажет етеді.

ШҚО кәсіби аурулар деңгейі республика бой-
ынша деңгеймен салыстырғанда 4,6-4,7 есеге жоға-
ры. Ал ШҚО осындай жоғары кәсіби аурушылдық 
деңгейі негізінен кен-байыту комбинаттарын-
да жұмыс істейтін жұмысшылардың кәсіби ау-
рушылдығымен көрінеді. Соңғы жылдардың 
мәліметтерін алатын болсақ ең жоғарғы көрсет-
кіш 2018 ж. болды. Риддер кен-байыту комбина-
тының жұмысшыларының кәсіби аурушылдығы 

2-кесте – Кәсіби аурулардың жылдар бойынша деңгейі

Жылдар
ШҚО Риддер тау-кен кешені ҚР

Аб сандар 10 мың жұмысшыға 
шаққанда Аб сандар 10 мың жұмысшыға 

шаққанда
10 мың жұмысшыға 

шаққанда
2012 162 12,25 17 9,5 5,3
2013 156 11,75 11 6,4 5,2
2014 200 14,5 9 5,2 4,1
2015 231 16,3 8 4,6 3,8
2016 189 13,4 12 6,6 3,9
2017 272 19,4 46 25,6 4,2
2018 520 37,9 199 117,7 8,0
2019 172 12,9 15 8,2 3,2
2020 300 21,9 66 35,9 4,7

1-сурет – ҚР бойынша біріншілік қойылған кәсіби аурулар
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2-сурет – Тишинск кенішіндегі кәсіби аурушылдық нозология бойынша

оның 38%-ын құрады, 2020 ж. 22%-ды құрады.
Риддер кен-байыту кешенінде кәсіби ау-

рушылдық деңгейі облыс бойынша Жезкент 
кен-байыту комбинатынан кейінгі екінші орында, 
(жалпы облыс бойынша созылмалы кәсіби ауру 
деңгейінің 80%-ын Риддер, Жезкент және Зырян 
кен-байыту комбинаттары құрайды).

Жоғарыдағы суретке қарап Риддер тау-кен 
байыту кешеніндегі кәсіби аурулар деңгейі соңғы 
жылдары республикалық, облыстық көрсет-
кіштерден 4 есеге жоғары екенін көреміз.

Нозология бойынша Риддер кен-байыту ке-
шенінде соңғы жылдары бірінші орында радику-
лопатиялар, екінші орында діріл ауруы, үшінші 
орында шаң бронхиті тіркелген.

Тишинск кенішінде тура осы көрініс орын 
алды, яғни Риддер кен-байыту кешеніндегі ради-
кулопатиямен Тишинск кенішінде 14 кәсіби ауру 
тіркелген, ол жұмысшылары 70% құрайды. 2020 
жылы бірінші орында шаң бронхиті, екінші орын-
да діріл ауруы, үшінші орында вегето тамырлық 
патология шаң бронхиті кестеде көрініп отырған-
дай бұл көріністе негізінен Тишинск кенішінің 
жұмысшыларының кәсіби ауруларының көрсет-
кіштерінен құралады. 

Риддер кен-байыту кешенінің Тишинск 
кенішіндегі кәсіби аурушылдыққа тоқталсақ, 2020 
жылғы мәліметтерді талдағанда анықталды. ШҚО 
300 болса, РКБК – 66, оның 37-і Тишинск кенішін-
де тіркелген. Облыс бойынша 12%, РКБК бойын-
ша 56%-ын құрайды.

Жалпы республика, облыс, оның ішінде, Рид-
дер кен-байыту комбинатының кәсіби ауру дең-
гейінің мониторингін бақылағанда соңғы он жыл-
дық көрсеткіштердің ішінде ең жоғары кәсіби 
ауру тіркелген 2018 ж., болса ал сол көрініс Рид-

дер кен-байыту комбинатының Тишинск кенішін-
де де ең жоғарғы мән анықталды. 2018 ж. кәсіби 
аурушылдық 2019 ж. қарағанда 4 есе, 2020 ж. қа-
рағанда 10 есеге дейін жоғары.

Жоғарыдағы мәліметтерге қарап, кәсіби ау-
рушылдықтың орташа мәндерін алғанда Тишинск 
кеніші кеншілерінің кәсіби аурулар деңгейі соңғы 
жылдары республикалық көрсеткіштен 15 есеге 
дейін, облыстық көрсеткіштерден 2,6 есеге жоға-
ры екенін көруге болады.

Нозология бойынша соңғы жылдары мәлімет-
терінен бірінші орында шаң бронхиты, екін-
ші орында діріл ауруы, үшінші орында вегета-
тивті-сенсорлы полинейропатия мен кохлеарлы 
неврит, одан кейінгі орында радикулопатия (2-су-
рет). Төмендегі сурет көрінісі тек соңғы үш жыл 
2018-2020 жж. көрсеткіштері бойынша жасалған.

Сонымен қатар, мамандық бойынша кәсіби 
ауруларға да талдау жасалынды (3-кесте).

Жоғарыдағы кестеден негізгі мамандық 
топтарында ТЖМ машинисі, ұңғылаушылар, 
бекітушілер, ұсақтаушылар, бұрғылаушыларда 
10 жылдан артық жұмыс өтілінің нәтижесінде 
кәсіби ауруға шалдығатынын көруге болады.

2012-2020 жылдар көрсеткіштеріне талдаудың 
нәтижелерінің орташа көрсеткіштері Риддер та-
у-кен кешенінің Тишинск кенішінде кәсіби ауру-
лардың нозологиялық формаларының құрылы-
мында өндірістік аэрозолдер әсерінен пайда 
болған аурулар – шаң бронхиты, силикоз, созыл-
малы токсикалық шаңды бронхит 50,2%, физи-
калық жүктеме мен жеке ағзалар мен жүйелерге 
артық күш түсумен байланысты аурулар – діріл 
ауруы, кохлеарлы неврит, вегето-сенсорлы поли-
нейропатия – 43,1% құрайтынын көрсетеді.
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Қорытынды 
Қазіргі уақыттағы кәсіби аурушылдықтың еле-

улі мәселелерінің бірі қосарланған кәсіби патоло-
гиялар, яғни өндірістік жағдайда жұмысшыларға 
бір емес бірнеше зиянды факторлардың әсерінен 
бір мезгілде әртүрлі патологияның дамуы болып 
келеді.

Осы жылдардағы орташа мәліметтер бойын-
ша қосарланған кәсіби патология бойынша бірін-
ші орында діріл ауруы+созылмалы шаңды брон-
хит (22,3%) тұрғанын атап өтуге болады. Екінші 
орында вегето-тамырлық патология + созылмалы 
шаңды бронхит (19,3%) тұр. Үшінші орынды діріл 
ауруы + кохлеарлы неврит (17,4%) алады. Келесі 
сатыда үш бірдей патологияның бірігуі тұрғанын 
айта кету керек: діріл ауруы + кохлеарлы неврит + 
созылмалы шаңды бронхит (2,48%).

Кәсіби аурумен ауыратын негізі мамандық 
топтары: ұңғылаушылар – 26,2%, ТЖМ машини-
стері – 15%, бұрғылау қондырғысының машинисті 
– 12%, бекітушілер – 9,7%, электродәнекерлеуші-
лер – 6,5%, таратқыштар – 5,6%, жарушылар 2,3%.

Кәсіби аурулардың пайда болуының себептері 
– зейнеткерлік жастың ұлғаюы, яғни зейнеткерлік 
демалысқа кеш шығару, еңбек барысындағы пси-
хоэмоционалдық жағдайдың ушығуы. Сонымен 
қатар, аталған мамандықтардың ерекшелігі жер 

астындағы жағдайда 25-30 жылдық еңбек өтілімен 
зиянды өндірістік факторлармен тікелей қа-
рым-қатынаста, моральды түрде және физикалық 
ескірген қондырғы, құралдармен түсті металлур-
гия өндірісі саласында ұзақ жұмыс істеу – 28%, 
машиналардың, механизмдердің кемшіліктері 
– 25%; санитарлы-техникалық құрылғылардың 
кемшіліктері – 15,38%; жеке басты қорғау құрал-
дарының кемшіліктері – 14,9%; технологиялық 
процестердің кемшіліктері және басқа себептер-
мен – 11,3% құрайды.

Аурушылдықтық құрылымында бірінші 
орында тыныс алу ағзаларының аурулары – 102,86 
жағдай 100 жұмысшыға шаққанда. Екінші орында 
тірек-қимыл аппараты аурулары – 26,43, үшінші 
орында жарақаттар мен уланулар – 22,86 жағдай 
100 жұмысшыға шаққанда, еңбекке жарамсыз 
күндер ұзақтығы да осы аурулар класына келеді: 
100 жұмысшыға шаққанда 621,45 – тыныс алу ағ-
заларының ауруларынан, 422,83 күн – жарақаттар 
мен уланулар, 386,43 күн осы жұмысшылар саны-
на тірек-қимыл аппараттары аурулары алады.

Сонымен, Риддер тау-кен байыту кешенін-
де кәсіби аурушылдық деңгейі облыс бойынша 
екінші орында, ал Риддер кен-байыту кешені бой-
ынша Тишинск кенішіндегі кәсіби аурушылдық 
жоғары болып келетіні анықталды.
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Аннотация. Целью исследования является анализ уровня профессиональных заболеваний, влияющих на здоро-
вье горняков. Проведен анализ профессиональных заболеваний по регионам Республики Казахстан. Проведен 
всесторонний анализ уровня профессиональных заболеваний на Риддерском горно-обогатительном комплек-
се по Восточно-Казахстанской области. На входящем в его состав Тишинском руднике наблюдается высокий 
уровень профессиональных заболеваний. Было показано, что он зависит от рабочих специальностей, вида 
применяемого оборудования. Дана комплексная оценка причин возникновения и видов профессиональных за-
болеваний по нозологии. По данным последних лет, даны виды основных нозологических заболеваний. Рассмо-
трена зависимость показателей от условий труда.
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Abstract. The aim of the study is analyzing the level of occupational diseases affecting miners’ health. The analysis 
of occupational diseases in the regions of the Republic of Kazakhstan has been carried out. A comprehensive analysis 
of the level of occupational diseases at the Ridder mining and processing complex in the East Kazakhstan region was 
carried out. The Tishinsky mine, which is a part of it, has a high level of occupational diseases. It has been shown that it 
depends on the working specialties, the type of the equipment used. A comprehensive assessment of causes and types of 
occupational diseases by nosology is given. According to recent data, the types of major nosological diseases are given. 
The dependence of indicators on working conditions is considered.
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Введение 
Отдельные участки земной коры зачастую 

крайне неоднозначны по своему минералогиче-
скому и химическому составу [1], что накладывает 
определенный отпечаток на состав их покрываю-
щих почв, подземных и поверхностных (речных, 
озерных и т.д.) вод [2], а также биоты.

В частности, на протяжении тысячелетий 
мышьяксодержащие илистые отложения (обра-
зуемые из разрушенных речными водами и ат-
мосферными осадками горных пород Гималаев) 
сформировали древнюю равнину в долинах и 
дельте рек Ганг, Брахмапутра и Мегхна (рисунок 
1), которая в настоящее время представляет со-

Рисунок 1 – Речная сеть Ганга, Мегхна и Брахмапутры

Загрязнение природных пресных вод мышьяком: 
от Казахстана до Дагестана
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Аннотация. Целью статьи является исследование загрязнения природных пресных вод мышьяком. Показа-
ны основные пути попадания мышьяка из литосферы в питьевые воды. Представлены химические реакции 
перехода мышьяка в легкорастворимые формы. Дано описание соединений мышьяка в природных водах. 
Детализирована карта мира по риску заражения мышьяком природных пресных вод. Объяснен механизм 
миграции мышьяка в природных поверхностных и подземных водах. Описан способ локализации мышьяка из 
подземных загрязненных вод на техногенных геохимических барьерах.

Ключевые слова: подземные воды, мышьяк, загрязнение, влияние на людей, осаждение.
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бой довольно густонаселенную (500 млн жителей) 
территорию, площадью 700 тыс. км2. Необходимо 
отметить, что равнины, находящиеся у подножий 
Гималаев, относятся к числу территорий Земли с 
наиболее высоким в мире содержанием мышья-
ка, при средней его концентрация в земной коре 
– 1,7∙10–4%.

Из мышьяксодержащих аллювиальных от-
ложений этот токсичный элемент (As) попадает 
в питьевые воды и отравляет использующее их 
население. Из-за отравлений мышьяком по всему 
миру в год умирает 43 тыс. человек.

Результаты исследования
В ходе осуществляемых исследований было 

установлено, что мышьяк попадает в речные и 
подземные воды несколькими путями.

Во-первых, природным путем – вымыванием 
на земную поверхность дождевой водой из при-
земной атмосферы, куда мышьяк (в среднем 0,03 
мкг/л) попадает в результате испарения с поверх-
ности почв, ветровой эрозии, из вулканических 
эманаций или морских аэрозолей [3], а также в 
форме пылевых частиц (As2O3), образующихся 
при пылении на горных предприятиях [4], сжи-
гании топлива и выплавке руды на металлурги-
ческих заводах. Поэтому на его концентрацию в 
поверхностных и подземных водах значительное 
влияние оказывает объем дождевых осадков, ко-
торые приводят к быстрой эрозии вмещающих 
мышьяк горных пород, в результате чего мышьяк 
(обычно связанный с пиритом и другими сульфи-
дами), проникает в речные системы и подземные 
воды.

Во-вторых, вследствие проявления довольно 
частой тектонической активности, наблюдаемой в 
районе горной системы Гималаев.

Кроме того, на интенсивность поступления 
мышьяка в поверхностные и подземные воды вли-
яет целый комплекс условий [5]: особенности гео-
химических обстановок, наличие ионов мышьяка 
(образующих растворимые комплексы), наличие 
водопроводящих («живых») разломов [6] и неко-
торые техногенные факторы.

Например, проникновение мышьяка в воду 
подземного питьевого горизонта происходит 
за счет окисления различных сульфидов (в том 
числе и серного колчедана), содержащих в сво-
ей минеральной матрице мышьяк. Химические 
реакции, в результате которых высвобождается 
мышьяк, могут быть запущены 2-мя способами. В 
частности, при повышенном значении рН в ще-
лочной среде вода способствует высвобождению 
мышьяка. То же самое происходит, если в водах, 
богатых органикой, содержится относительно 
мало кислорода.

Мышьяк (As) представляет собой анионоген-
ный элемент двух (3+ и 5+) степеней окисления 
[3]. Cоединения As (III) в природных водах обыч-
но присутствуют в форме слабой мышьяковистой 
кислоты H3AsО3 (рКа = 9,22), а соединения As (V) 

– в форме более сильной мышьяковой кислоты 
H3AsО4 (рКа = 2,20) и ее анионов H2AsО4

– и HAsО4
2 – 

[7]. Таким образом, в водах в интервале рН 4–10 
соединения As (III) электрически не заряжены, а 
соединения As (V) заряжены отрицательно.

Кроме того, поверхностные воды могут со-
держать также невысокие, однако обнаруживае-
мые (от 10 до 60% от общего количества мышья-
ка) концентрации мышьяка в виде органических 
форм, таких как монометиларсенаты (ММА) и 
диметиларсенаты (ДМА) [7]. При этом необхо-
димо отметить, что соединения As (III) в 60 раз 
токсичнее As (V), в то время как органические со-
единения мышьяка гораздо менее токсичны, чем 
неорганические.

Наиболее часто подземные воды с высоким 
содержанием As формируются в водоносных го-
ризонтах, сложенных песчано-сланцевыми по-
родами, в которых его концентрация обычно 
максимальна. Мышьяк преимущественно нака-
пливается в водах НСО3-Na и НСО3-Cl-Na соста-
ва. Причина этого в значительно более высокой 
растворимости натриевых солей мышьяковых 
кислот, по сравнению с кальциевыми. Так, раство-
римость арсената натрия составляет 203 г/дм3, а 
арсената кальция всего лишь 0,13 г/дм3. Поэтому в 
схеме вертикальной гидрохимической зонально-
сти отмечено увеличение концентрации As при 
переходе от маломинерализованных НСО3-Са вод 
к более минерализованным НСО3-Na водам.

Эти теоретические выкладки нашли свое от-
ражение в реальной жизни. Так, массовое выка-
чивание вод из грунтовых горизонтов жителями 
Бангладеш свыше 50 лет для своих нужд и полива 
сельскохозяйственных посадок привело к суще-
ственному понижению уровня подземных вод. В 
результате мышьяксодержащие минералы (пре-
жде всего – серный колчедан) и сопутствующие 
горные породы вступили в прямой контакт с кис-
лородом атмосферного воздуха, который их окис-
ляет. Это обстоятельство влечет за собой цепь 
химических реакций, позволяющих мышьяку 
перейти в легкорастворимую, бесцветную и опас-
ную для здоровья людей, форму: FeAsS + 2H2O + 
O2 → FeSO4 + H3AsO4 + H2SO4.

В результате такой реакции образуется 
мышьяковая кислота, довольно хорошо раство-
римая в воде. Причем на растворимость мышья-
ка оказывает существенное влияние значение рН 
вод. К настоящему времени известно, что в сильно 
кислых (с рН около 3,5 и Eh > 600 мВ) сульфатных 
водах количество мышьяка может достигать n∙100 
мг/дм3. Такие мышьяксодержащие подземные 
воды широко распространены во многих рудных 
провинциях, таких как Урал, Малый и Большой 
Кавказ и др.

В настоящее время такое заражение угрожа-
ет и Ханою. Так, ранее этот город получал питье-
вую воду из чистого водоносного горизонта, в 
который поступала вода с территорий, довольно 
значительно удаленных от города. Первоначаль-
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Рисунок 2 – Карта риска заражения мышьяком природных пресных вод

но гидродинамический поток отталкивал от во-
дозабора и чистых источников мигрирующие из 
соседних загрязненных участков воды. Но по мере 
роста столицы Вьетнама город забирал из чисто-
го слоя всё больше и больше пресной питьевой 
воды, и направление гидродинамического потока 
изменилось. В результате воды из загрязненного 
слоя, находящегося рядом с рекой Хонгха, были 
перенаправлены в сторону ранее чистой, потре-
бляемой городом.

Также возможно окисление содержащих 
мышьяк гидроокисей железа под воздействием 
органического углерода. Кроме того, было уста-
новлено, что некоторые бактерии (с помощью 
специальных ферментов) запускают химические 
реакции, отцепляя оксиды железа, которые пре-
жде удерживали мышьяк в связанном виде в со-
ставе его минералов-носителей.

Кроме этого, мышьяк может попадать в по-
верхностные и подземные воды в результате 
действия техногенных факторов (например, от 
горной промышленности, сельского хозяйства и 
т.д.). Так, особая техногенная геоэкологическая 
ситуация сложилась в дельте р. Ганга, где в 1970-х 
годах началось бурение скважин, чтобы люди не 
пили поверхностную воду, заражённую болез-
нетворными микроорганизмами. Такие бактери-
ологические проблемы стали появляться в 1960-х 
гг., когда в странах Юго-Восточной Азии многие 
поверхностные водные источники оказались за-
ражены патогенными бактериями, т.к. не были 
защищены от попадания в них неочищенной ка-
нализации или сельскохозяйственных стоков. По-
этому в 1969 г. при поддержке нескольких меж-
дународных организаций (таких, как ЮНИСЕФ 

и др.) первоначально в Индии, а затем в других 
странах Юго-Восточной Азии была запущена 
специальная программа (стоимостью $125 млн) 
бурения глубоких водяных скважин, и в результа-
те этого было создано свыше миллиона колодцев.

Кроме того, отмечены высокие концентрации 
мышьяка в поровых водах неконсолидированных 
осадков, а также в рассолах и нефтяных водах [3], 
что представляет определенную опасность для 
нефтедобывающих регионов Северного Кавказа, 
и в первую очередь, для Чеченской Республики и 
Ставрополья.

Исследователи из Швейцарского федерально-
го института водных наук и технологий (Eawag) 
разработали карту мира (рисунок 2), где была 
обозначена степень риска попадания мышьяка в 
грунтовые воды, определенная на основе особен-
ностей имеющихся условий территорий.

Благодаря наличию значительного количе-
ства кислорода в поверхностных водах, в сочета-
нии с низким уровнем значения рН, питьевые 
воды некоторых районов Аргентины, Чили, Ки-
тая, Вьетнама, Индии, Бангладеш, Непала, Тайва-
ня, Казахстана, Монголии, северо-запада США и 
некоторых др. стран попадают в эту группу риска. 
Риск повышен и там, где имеются богатые орга-
никой воды (даже при низком содержании кисло-
рода) – это характерно для районов, расположен-
ных в дельтах рек (например, в Северной Индии, 
Бангладеш и бассейне Амазонки).

Так, широкое исследование, проведенное в 14 
округах провинции Синд (Пакистан), показало, 
что 77% этой страны водных ресурсов не безопас-
ны для человека. В Казахстане в поверхностных 
водах озера Кобейтуз (рисунок 3) были установ-



59

Раздел «Геотехнологии. Безопасность жизнедеятельности»

Рисунок 3 – Озеро Кобейтуз, Акмолинская область, Казахстан

лены довольно высокие (20,7 мг/дм3) концентра-
ции мышьяка. А концентрация мышьяка в водах 
р. Илек превышает допустимую в 400 раз.

В России к регионам с повышенным содержа-
нием мышьяка в подземных водах относятся тер-
ритории [5]: Забайкальского, Пермского, Ставро-
польского и Хабаровского края, Магаданской и 
Пензенской областей, а также республик Тува и 
Дагестан. Так, по данным Н.Д. Буданова, подзем-
ные воды рудного поля Кочкарского месторожде-
ния золота на Урале (еще в 1964 г.) содержали 
мышьяк в количествах, значительно превышаю-
щих его предельно допустимую концентрацию 
того периода времени.

При этом, на многих этих территориях в арте-
зианских бассейнах наблюдается четко выражен-
ное изменение состава подземных вод (с увеличе-
нием концентрации мышьяка) и повышение их 
минерализации: от областей питания к областям 
разгрузки. Так, на территории артезианского 
бассейна Северного Дагестана была установлена 
явная зональность: в северо-восточном направ-
лении от областей питания сульфатные кальци-
евые и натриевые воды замещаются типичными 
гидрокарбонатно-натриевыми водами, которые 
по мере приближения к долине р. Кумы и к при-
брежной полосе Каспия довольно резко перехо-
дят в хлоридно-натриевые воды [5]. Причем в том 
же направлении увеличивается (от 0,4 до 2-3 г/л) 
общая минерализация вод, оставаясь на подавля-
ющей части территории менее 1 г/л.

По итогам комплексных исследований, на ос-
нове результатов химических анализов подзем-
ных вод по 370 артезианским скважинам, была 

составлена карта загрязнения мышьяком Севе-
ро-Дагестанского артезианского бассейна (рису-
нок 4).

В ходе исследований наиболее значительные 
концентрации мышьяка были установлены в се-
веро-восточной части этого бассейна. При этом 
выделяется следующая закономерность: несмотря 
на разные области питания, содержание мышья-
ка существенно увеличивается в областях транзи-
та и разгрузки водоносных комплексов по направ-
лению к северо-востоку.

Выводы. В настоящее время разработано не-
сколько технологий по утилизации мышьяка, 
в зависимости от его фазового состояния и вида 
соединений. Так, в ИИИТ РУДН разработана 
перспективная технология локализации мышья-
ка и других токсичных металлов при миграции 
загрязненных подземных вод в геологической 
среде, основанная на их осаждении на специаль-
но сформированных техногенных геохимических 
барьерах.

На Зыряновском горно-обогатительном ком-
бинате (г. Усть-Каменогорск, Казахстан) перево-
дят мышьяксодержащие отходы из 1-го класса 
опасности в 3-й (умеренно опасный), получая 
мышьяк в виде соединения с железом (трудно-
растворимый минерал скородит). В дальнейшем 
в ТОО «Казцинк» была разработана технология 
смешивания мышьяксодержащих отходов (18 
тыс. т) с цементом в отношении 1:10, а получае-
мые бетонные «кубики» захоранивают на поли-
гоне в районе бывшей испытательной площадки 
«Балапан» (Семипалатинский ядерный полигон), 
а также горных выработок Греховского рудника.
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Аңдатпа. Мақаланың мақсаты – табиғи тұщы сулардың күшәләмен ластануын зерттеу. Күшәләнің ли-
тосферадан ауыз суға түсуінің негізгі жолдары көрсетілген. Күшәләнің оңай еритін формаларға ауысуының 
химиялық реакциялары ұсынылған. Табиғи сулардағы күшәлә қосылыстарының сипаттамасы келтірілген. 
Күшәләмен табиғи тұщы судың улану қаупі туралы әлем картасы егжей-тегжейлі сипатталған. Күшәләнің 
табиғи жерүсті және жерасты суларына қоныс аудару механизмі түсіндірілді. Күшәләні жерасты ластанған 
сулардан техногендік геохимиялық тосқауылдарда оқшаулау әдісі сипатталған.

Кілт сөздер: жер асты сулары, күшәлә, ластану, адамдарға әсері, жауын-шашын.

Arsenic Pollution of Natural Fresh Waters: from Kazakhstan to Dagestan
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Abstract. The aim of the article is to study arsenic pollution of natural fresh waters. The main ways of getting arsenic 
into drinking water from the lithosphere are shown. Chemical reactions of the transition of arsenic to readily soluble 
forms are presented. A description of arsenic compounds in natural waters is given. There is detailed the map of the 
world on the risk of arsenic pollution of natural fresh waters. The mechanism of arsenic migration in natural surface and 
underground waters is explained. A method of localizing arsenic from underground polluted waters at anthropogenic 
geochemical barriers is described.

Keywords: groundwater, arsenic, pollution, impact on people, deposition.



62

Труды университета №1 (82) • 2021

Введение
Верхне-Сокурский угленосный район распо-

ложен к востоку от Майкудукского разлома и за-
нимает площадь около 2000 км2 в восточной части 
Карагандинского бассейна.

В структурно-тектоническом отношении рай-
он представляет собой синклиналь длиной 50 км и 
шириной 40 км. В пределах района выделено пять 
участков с неглубоким залеганием буроугольных 
пластов (Кумыскудукский, Кузнецкий, Централь-
ный, Южный и Западный).

По геологическому строению Верхне-Сокур-
ский угленосный район во многом сходен с осво-
енным Промышленным участком.

В его пределах развиты палеозойские и мезо-
зойские отложения, присутствует маломощный 
покров неогеновых и четвертичных образований. 
Юрские отложения расчленены на четыре свиты: 
саранскую (нижнюю конгломератовую), дубов-
скую (нижнюю угленосную), кумыскудукскую 
(верхнюю конгломерато-песчаниковую) и михай-
ловскую (верхнюю угленосную) [1].

Центральная часть синклинали представлена 
мезозойскими отложениями, которые залегают 
с угловым несогласием на размытой поверхности 
интенсивно дислоцированных пород палеозоя, в 
общем случае наследуя их структурный план.

Северное крыло мульды пологое (3-5°), ос-
ложненное складками второго порядка. На юж-
ном крыле углы падения пород увеличиваются 
до 10-15°, а вблизи разломов они достигают 30° 
и более. В центральной части района установлен 

Северный взброс, протягивающийся на рассто-
яние около 40 км. Амплитуда взброса 100-130 м, 
падение северное под углом 45-50°. На юге района 
зафиксирован Южный взброс.

На Кумыскудукском участке в нижнем уголь-
ном горизонте выделено шесть индексированных 
снизу вверх угольных пластов: бурый 1, 2, 3, 4, 41, 
5. Сближенными являются первые три пласта 1, 
2, 3, из которых каждый почти на всем протяже-
нии имеет рабочую мощность. Пласт 1 сложен 
4-10 угольными пачками мощностью по 0,3-2,5 
м. Породные прослои имеют мощность 0,01-1,5 
м. Среднее их содержание по мощности дости-
гает 26%. Мощность пласта в среднем равна 8,03 
м, из них угля 6,95 м. Пласт 2 отстоит от пласта 
1 на расстоянии 1-4 м, имеет мощность до 7,5 м, 
из них угля – до 5 м. Состоит он из 2-5 угольных 
пачек. Пласт 3 расположен в 0,03-3 м выше пласта 
2. Средняя его мощность 2,6 м, из них угля 2,36 
м. Пласт 4 на Кумыскудукском участке имеет ра-
бочую мощность до 5,96 м в юго-западной части 
участка и до 2,75 м в западной.

Суммарная мощность всех угольных пластов 
нижнего горизонта составляет 19,68 м. При сред-
ней мощности дубовской свиты 125 м коэффици-
ент угленосности равен 15,7%. Глубина залегания 
нижнего угольного горизонта на участке коле-
блется от 15-25 до 100 м и более. Углы падения 
пластов не превышают 10-15° [2].

Кузнецкий участок, являющийся по существу 
продолжением Кумыскудукского на северо-вос-
ток, также имеет благоприятные условия для 
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освоения. Нижний угольный горизонт залегает 
здесь на глубине 100-120 м. Мощность угольной 
массы от 3,05 до 7,68 м, причем увеличение мощ-
ности происходит в сторону падения пластов.

Центральный участок на юго-востоке грани-
чит с Кумыскудукским. Как и в последнем, в нем 
выделено четыре пласта, из которых нижний яв-
ляется наиболее выдержанным. Здесь наблюда-
ется крутое залегание пород и угольных пластов 
(45-50°), что связано с наличием Северного ши-
ротного взброса.

Из-за резкого погружения пластов Централь-
ный участок малоперспективен для открытой 
разработки.

Западный участок вскрыт только тремя сква-
жинами, установившими наличие на небольшой 
глубине рабочего буроугольного пласта мощно-
стью 3,35-4,59 м. Верхний горизонт на Западном 
участке отсутствует.

Качество углей нижнего угольного горизонта 
дубовской свиты наиболее полно изучено на Ку-
мыскудукском участке [3].

ГКЗ для него утверждены кондиции на бурые 
угли, подлежащие отработке открытым спосо-
бом. В соответствии с ними зольность товарного 
угля нижнего угольного горизонта при селекции 
породных прослоев мощностью более 1 м соста-
вит 32%, а зольность угольной массы – 19,2%.

Обогатимость углей Кумыскудукского участ-
ка изучена по пробе, отобранной в разведочной 
шахте № 1. Выход концентрата плотностью менее 
1,4 г/см3 в пересчете на беспородный уголь состав-
ляет 83,5%, т.е. по классификации ВУХИНа угли 
относятся к категории среднеобогатимых.

Результаты исследований
Самарское месторождение. Месторождение 

расположено в 40 км к западу от г. Шахтинска и в 
100 км от г. Караганды.

В структурном отношении оно приурочено 
к западной части Карагандинского синклинория 
и представляет собой узкую (35 км), расширяю-
щуюся к югу грабен-синклиналь, ограниченную 
с запада и востока крупными разломами. Южное 
крыло синклинали имеет пологое и относительно 
спокойное залегание, остальные крылья крутые и 
сильно нарушены.

Как и в Карагандинском бассейне, угленосные 
отложения карбона расчленены на семь свит, ко-
торые характеризуются несколько меньшей мощ-
ностью и значительно меньшей угленосностью 
(суммарная мощность всех угольных пластов рав-
на 38 м, принятая в подсчет – 10 м).

В ашлярикской свите заключено семь тонких 
(около 1 м) пластов забалансовых по зольности 
углей, не имеющих в настоящее время практиче-
ского значения.

В карагандинской свите рабочую мощность 
(1-3 м) имеют пласты К4, К7, K14 и К16-17. В углях вы-
соко содержание витринита. Зольность угольной 
массы 21-27%, товарная зольность угля 25-33%. 

Обогатимость углей от средней до чрезвычайно 
трудной [4].

Теплота сгорания по бомбе 34-36 МДж/кг, 
низшая рабочего топлива – 22 МДж/кг. Угли на-
ходятся на жирной и частично газовой стадиях 
метаморфизма, хорошо спекаются и коксуются. 
Марка углей ГЖ, КЖ и К. На глубоких горизон-
тах месторождения угли карагандинской свиты, 
по-видимому, не выйдут за пределы жирной ста-
дии и сохранят высокую спекающую способность 
– марки КЖ и Ж.

Только угли верхних (обычно нерабочих) пла-
стов до глубины 1200 м будут газовыми (Г).

В долинской свите из 10 пластов только четы-
ре (Д6, Д7, Д7

1, Д8) достигают рабочей мощности 
(1-1,3 м), строение их относительно простое. Угли 
богаты витринитом (сумма плавких компонентов 
80%). Зольность их составляет 18-20%, товарная 
зольность 23-28%. Угли среднеобогатимые (выход 
концентрата 62-76%, зольность 8-9%), находятся 
на газовой стадии метаморфизма, в связи с чем 
обладают пониженной спекаемостью (толщина 
пластического слоя 13-15 мм). Теплота сгорания 
(по бомбе) 32-35 МДж/кг. Угли долинской сви-
ты относятся к марке ГЖ и обладают хорошей 
коксуемостью.

В тентекской свите пласты, как правило, не-
рабочие. На небольшой (5-15%) площади только 
пласты T1, Т2, T5, Т6, Т7 достигают мощности 0,5-0,7 
м. Они сложены высокозольными газовыми энер-
гетическими углями, не имеющими практическо-
го значения.

В целом на Самарском месторождении про-
мышленный интерес представляют угли кара-
гандинской свиты, развитой в пределах южного 
крыла грабен-синклинали, и угли долинской сви-
ты в ее центральной части. Основное промышлен-
ное значение имеют пласты К4, К7, Д6, а также на 
значительной части месторождения пласты К11, 
Д7, Д8. Отработка пластов может производиться 
только подземным способом.

На месторождении детально разведаны менее 
сложные по строению участки: на юге – площадь 
развития пластов карагандинской свиты, в цен-
тральной части – пласты долинской свиты. Оцен-
ка запасов углей произведена по кондициям Ка-
рагандинского бассейна [5].

Гидрогеологические условия месторождения 
сложные в связи с наличием поверхностных водо-
стоков реки Нуры, ее притоков и мощной толщи 
(20-25 м) водоносных палеогеновых песков. Из-за 
чего возможны прорывы воды и песка в горные 
выработки.

Возможные притоки воды в горизонтальные 
горные выработки оцениваются в 455 м3/ч. Уголь-
ные пласты месторождения газоносные. Верхняя 
граница метановой зоны проходит на глубине 
165-200 м. В интервале глубин 200-500 м природ-
ная газоносность пластов долинской свиты воз-
растает до 10-12 м3/т, а карагандинской свиты – до 
20 м3/т. Угли месторождения склонны к самовоз-



64

Труды университета №1 (82) • 2021

горанию. Угольная пыль взрывоопасна.
Таким образом, Самарское месторожде-

ние является резервом перспективного разви-
тия добычи коксующихся углей в Центральном 
Казахстане.

Завьяловское каменноугольное месторожде-
ние. Оно расположено в 70 км западнее Тентек-
ского угленосного района, в 15 км от Самарско-
го месторождения и в структурном отношении 
приурочено к западной части Карагандинского 
синклинория. Месторождение представляет со-
бой узкую (50х10 км), резко сужающуюся к югу 
грабен-синклиналь, срезанную с запада и востока 
крупными разломами. Западное крыло ее кру-
тое (50-70°), восточное более пологое (45-50°). Оба 
крыла интенсивно нарушены.

Как и в Карагандинском бассейне, угленосные 
отложения расчленены на семь свит, характери-
зующихся меньшей мощностью и значительно 
меньшей угленосностью.

В ашлярикской свите заключено девять пла-
стов мощностью 0,1-0,4 м. Из них только пласт А9 

достигает рабочей мощности 0,7-1 м.
В карагандинской свите из 12 угольных пла-

стов только пласт К9 имеет рабочую мощность 
(0,9-3 м). Остальные пласты характеризуются из-
менчивой мощностью, колеблющейся от 0,1 до 1,3 
м. Зольность угольной массы пласта К9 – 28%, то-
варная зольность – 33%. Обогатимость углей чрез-
вычайно трудная. Теплота сгорания по бомбе 35,6 
МДж/кг. Угли находятся на жирной стадии мета-
морфизма, хорошо спекаются (толщина пласти-
ческого слоя 20 мм) и коксуются. Марка угля КЖ.

В долинской свите из 24 угольных пластов и 
пропластков только пласты Д11 и Д10 имеют ра-
бочую мощность, но не на всей площади их рас-
пространения. Мощность большинства пластов 
долинской свиты весьма изменчива и колеблется 
от 0,1 до 0,5 м. Пласты часто выклиниваются, в 
связи с чем имеют ограниченное площадное рас-
пространение. Мощность пласта Д10 колеблется 
в пределах 0,3-0,7 м. К северу пласт утрачивает 
рабочую мощность. Пласт Д11 состоит из двух па-
чек. Верхняя пачка мощностью 0,2-0,8 м в север-
ном направлении выклинивается. Нижняя пачка 
мощностью 0,7-1,2 м наиболее выдержана. Золь-
ность рядового угля 18-25%, пластовая зольность 
22-33%. Угли содержат много витринита (70-80%) 
и хорошо спекаются, их марка Ж.

Тентекская свита содержит восемь угольных 
пластов. Большинство из них имеет мощность 
0,3-0,6 м. Только пласт Т1 имеет мощность 1-1,5 м, 
которая уменьшается к северу до 0,7 м. Снижение 
общей угленосности свиты происходит также в 
северном направлении. Зольность углей тентек-
ской свиты 28-30%, товарного угля 31-34%. Мароч-
ный состав углей Ж и КЖ [6].

Угли тентекской и долинской свит Завьялов-
ского месторождения по петрографическому со-
ставу однородны и находятся на жирной стадии 
метаморфизма. Они хорошо спекаются и коксу-

ются. Угли карагандинской свиты (пласт К9) из-за 
высокой зольности и чрезвычайно трудной обога-
тимости относятся к энергетическим. Пласты до-
линской и тентекской свит газоносны (до 20 м3/т).

Куу-Чекинское каменноугольное месторожде-
ние. Месторождение находится в 55 км северо-вос-
точнее г. Караганды. Разведка его проведена в 
1945-1958 гг. С конца прошлого века эксплуатиро-
валось небольшими карьерами. В 1963 г. был зало-
жен один крупный карьер.

Месторождение приурочено к брахисинкли-
нали, имеющей в плане форму треугольника. 
Брахисинклиналь сложена карбонатными осад-
ками фаменского и турнейского ярусов, которые 
с несогласием залегают на вулканогенных обра-
зованиях нижнего-среднего девона. Центральную 
часть брахисинклинали слагают визейские угле-
носные отложения, разделяемые на три свиты: 
аккудукскую (мощность 400 м), ашлярикскую (450 
м) и карагандинскую (сохранившаяся от размыва 
мощность 180 м).

Строение брахисинклинали довольно слож-
ное. Углы падения пород на западном ее крыле 
составляют 40-60°, на восточном – 70-90°, на юж-
ном – до 40°. Для месторождения характерны ши-
рокое развитие вторичной складчатости и боль-
шое число разрывных нарушений с амплитудой 
от нескольких метров до сотен метров.

В верхней части ашлярикской свиты содер-
жится семь угольных пластов (от А1 до А7), хоро-
шо сопоставляющихся с аналогичными пластами 
на Промышленном участке Карагандинского бас-
сейна. Основными, наиболее выдержанными и 
мощными, являются пласты А7, А5, А3, А2, А1. Все 
пласты имеют сложное строение. Мощность ра-
бочих пластов колеблется от 0,7 до 14,9 м, в сред-
нем составляет 2,1-4,4 м. Суммарная мощность 
всех пластов 16,3 м, в том числе полезная 13,2 м.

Карагандинская свита включает 13 пластов (от 
К14 до К1), из которых пять К14, К13, К12 (верхний 
слой), К12 (нижний слой) и К10 – рабочие. Все они 
имеют сложное строение. Общая рабочая мощ-
ность пластов колеблется от 1,3 до 26 м, в среднем 
равна 3,9-13 м. В целом по карагандинской свите 
средняя суммарная общая мощность составляет 
47,1 м, в том числе полезная 32,2 м. Общий коэф-
фициент промышленной угленосности 15,3%.

В качественном отношении угли ашлярикской 
и карагандинской свит относятся к гумусовым, 
каменным. Они отличаются высокой зольностью 
угольной массы (32-36%) и чрезвычайно трудной 
обогатимостью. Товарная зольность составляет 
37-41%. Содержание фосфора обычно не превы-
шает 0,02%. Теплота сгорания горючей массы по 
бомбе 32,7-35 МДж/кг. Спекаемость углей низкая, 
толщина пластического слоя колеблется от 6 до 15 
мм. Угли пластов энергетические.

Основные угольные пласты на большой части 
площади месторождения пригодны к разработке 
открытым способом. В настоящее время на место-
рождении действует один разрез.
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Борлинское месторождение. Месторождение 
расположено в 110 км севернее г. Караганды. В 60 
км от месторождения проходила железная доро-
га Караганда-Целиноград, в 3 км – асфальтиро-
ванное шоссе Караганда – Экибастуз. В непосред-
ственной близости (около 6 км) по руслу реки 
Шидерты проходит канал Иртыш – Караганда.

Борлинская котловина, вмещающая угленос-
ные отложения, окружена грядами невысоких 
холмов, сложенных известняками. Перепад ре-
льефа поверхности месторождения достигает 35-
40 м. В юго-восточной части долина пересекает-
ся рекой Шидерты, вблизи проходит также река 
(лог) Муздыбулак, пересыхающая летом.

В структурном отношении месторождение 
приурочено к пологим синклинальным структу-
рам, расположенным в пределах Шидертинско-
го синклинория, сложенного вулканогенно-оса-
дочными образованиями протерозоя, нижнего и 
среднего палеозоя.

Угленосную толщу подстилают породы – ана-
логи аккудукской и ашлярикской свит Караган-
динского бассейна. Угленосные отложения пред-
ставлены карагандинской свитой. В основании 
свиты залегают три угольных горизонта сложного 
строения. Наиболее угленасыщенными из них яв-
ляются два нижних, в которых и заключаются ос-
новные запасы месторождения. Мощность свиты 
до 180 м.

Гидрогеологические условия месторожде-
ния благоприятны для ведения открытых горных 
работ.

Продуктивные отложения карагандинской 
свиты мощностью 180-300 м представлены тремя 
угольными горизонтами – нижним, средним и 
верхним различной угленасыщенности (соответ-
ственно 65,65 и 25%).

Общая мощность нижнего угольного горизон-
та колеблется от 21,85 до 33,75 м (в среднем 26,59 

м), среднего горизонта – от 19,2 до 25,7 м (в сред-
нем 20,67 м). Средний угольный горизонт распо-
ложен в 35 м выше нижнего.

Угли месторождения каменные со значи-
тельной минеральной примесью в виде тонко-
дисперсного глинистого материала и отдельных 
внутрипластовых породных прослоев. Ожидае-
мый коэффициент крепости пластов (уголь и вну-
трипластовая порода) составит 1,5-3, что требует 
применения при выемке буровзрывных работ 
или роторных экскаваторов с высокими усилия-
ми резания.

Средняя зольность рядового угля по нижнему 
и среднему горизонтам соответственно составляет 
41,7 и 42,1%.

Теплота сгорания рядового угля в пересчете 
на горючую массу равна 32,4-35,4 МДж/кг. Спека-
емость рядовых углей низкая. По выходу летучих 
и толщине пластического слоя угли всех пластов 
отнесены к технологической марке к2.

Заключение
Угли месторождения из-за их чрезвычай-

но трудной обогатимости могут использоваться 
только в рядовом виде как энергетическое топли-
во для тепловых электростанций.

Объем внешней вскрыши в целом по место-
рождению 1170 млн м3, внутренней – 63,3 млн т. 
Средний промышленный коэффициент вскрыши 
2 м3/т, в том числе по внутренней вскрыше – 0,19 
м3/т, по внешней – 1,97 м3/т.

По объему запасов месторождение рекомен-
дуется отработать одним разрезом годовой мощ-
ностью до 10 млн т. К первоочередной отработке 
намечается участок Центральный с протяженно-
стью фронта работ по почве нижнего горизонта 3 
км. В последующем предусматривается отработ-
ка участков Восточный и Западный.
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Қарағанды бассейніне іргелес көмір кенорындары

УСУПАЕВ Шейшеналы Эшманбетович, г.-м.ғ.д., профессор, sh_usupaev@caiag.kg,
Академик У. Асаналиев атындағы Қырғыз мемлекеттік геология, тау-кен және табиғи ресурстарды  
дамыту университеті, Қырғызстан, 720001, Бишкек, Чуй даңғылы, 215,

Аңдатпа. Мақаланың мақсаты – Қарағанды бассейніне іргелес жатқан көмір кенорындарының ерекшелік-
терін зерттеу. Геологиялық құрылымы бойынша Жоғарғы Соқыр көмір ауданы көп жағдайда дамыған өнер-
кәсіптік аймаққа ұқсас. Синклиналдың орталық бөлігі мезозой шөгінділерімен ұсынылған. Төменгі көмір көк-
жиегіндегі Күмісқұдық учаскесінде төменнен жоғары индекстелген алты көмір қабаты бөлінген: қоңыр 1, 
2, 3, 4, 41, 5. Төменгі горизонттың барлық көмір қабаттарының жалпы қуаты 19,68 м құрайды, Кузнецк ай-
мағында да игеруге қолайлы жағдайлар бар. Кузнецк учаскесі, шын мәнінде, Күмісқұдық солтүстік-шығысқа 
жалғасы болып табылады, сонымен қатар, игеруге қолайлы жағдайлар бар. Самара өнеркәсіптік кенорнында 
Қарағанды көмірі қойнауқат қабаттары қызығушылық тудырады.

Кілт сөздер: Жоғарғы-Соқыр көмір ауданы, Кузнецк учаскесі, көмір массасы, мезозой шөгінділері, көмір қабаты.

Coal Deposits Adjacent to the Karaganda Basin

USUPAYEV Sheishenaly, Dr. Geol. and Min. Sci., Professor, sh_usupaev@caiag.kg,
Kyrgyz State University of Geology, Mining and Natural Resources Development n.a. Academician U. Asanaliev, 
Kyrgyzstan, 720001, Bishkek, Chuy ave., 215,

Abstract.The purpose of the article is to study the features of coal deposits adjacent to the Karaganda basin. In terms of 
the geological structure, the Verkhne-Sokursky coal-bearing region is in many ways similar to the developed Industrial 
site. The central part of the syncline is represented by Mesozoic deposits. In the Kumyskuduk area in the lower coal level, 
six indexed from bottom to top coal seams have been identified: brown 1, 2, 3, 4, 41, 5. The total thickness of all the coal 
seams of the lower level is 19.68 m. The Kuznetsk area also has favorable conditions for the development. The Kuznetsk 
area, which is essentially a continuation of the Kumyskuduk area to the northeast, also has favorable conditions for the 
development. At the Samara deposit, the coals of the Karaganda formation are of industrial interest.

Keywords: Verkhne-Sokursky coal-bearing region, Kuznetsky area, coal mass, Mesozoic sediments, coal layer.
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Введение
По данным Всемирной ядерной ассоциа-

ции, в Казахстане сосредоточена примерно пя-
тая часть мировых запасов урана. Общие ресур-
сы урана порядка 1,5 млн тонн, из них около 1,1 
млн тонн можно добывать методом подземного 
выщелачивания.

В 2009 году Казахстан вышел на первое ме-
сто в мире по добыче урана (добыто 13500 тонн). 
Широкомасштабные горнодобывающие работы, 
которые проводятся в Казахстане в течение более 
чем полувекового периода, оказывают губитель-
ное воздействие на окружающую среду и требуют 
постоянного контроля за её состоянием и реаби-
литации территории уранодобывающих и урано-
перерабатывающих предприятий. 

При добыче руд с содержанием урана 0,1% 
для получения 1 т оксида урана U3O8 необходимо 
извлечь из недр примерно 1000 т руды. Основны-
ми видами производственных отходов являются 
хвосты переработки урановых руд. Хвосты пере-
работки руд гидротранспортом транспортируют-
ся на хвостохранилища, на которых производится 
их складирование. Одной из главных задач обе-
спечения радиоактивной безопасности является 

захоронение радиоактивных отходов, которое 
позволяет значительно улучшить радиационную 
обстановку в районе расположения хвостохрани-
лища, обусловленную выносом радионуклидов с 
его поверхности.

Радиоактивное загрязнение окружающей 
среды порождает множество проблем: экологи-
ческие, медико-биологические, социально-эко-
номические и др. Решение большинства из них 
зависит от правильной оценки радиационного 
воздействия на компоненты окружающей среды 
и, соответственно, на человека.

Радиация в больших дозах приводит к пора-
жению живой клетки, тканей, в малых – вызыва-
ет раковые явления и способствует генетическим 
изменениям. 

Методы и материалы
Экологическое состояние местных водоёмов. 

На Степногорском гидрометаллургическом заво-
де (ГМЗ) перерабатываются урановые и медно-мо-
либденовые руды. Основными видами производ-
ственных отходов являются хвосты переработки 
этих руд, которые гидротранспортом подаются 
на хвостохранилище, где производится их склади-

Хвостовые отложения – источник экологических 
проблем

DOI 10.52209/1609-1825_2021_1_57                                                                                            УДК 631.879.32
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Аннотация. Цель статьи – изучение особенностей хвостохранилища как источника экологических про-
блем. Неотъемлемой частью технологической цепочки при переработке урановых руд является хвосто-
вое хозяйство, предназначенное для организационного удаления и длительного хранения хвостов. Вокруг 
хвостохранилища имеются 170 режимно-наблюдательных скважин для комплексного наблюдения влияния 
хвостохранилища на подземные воды. Сточные воды сбрасываются с промышленной площадки в русло 
реки Аксу после предварительной комплексной биологической очистки на санитарных очистных сооруже-
ниях. Проводился анализ проб воды из самого хвостохранилища и из поверхностных водоемов в районе 
санитарно-защитной зоны Степногорского гидрометаллургического завода. В статье определён состав 
загрязняющих веществ в прудковой воде хвостохранилища и поверхностных водах водоёмов естествен-
ного и техногенного происхождения, находящихся вблизи Степногорского гидрометаллургического завода. 
Установлено, что в каждом литре желеобразной «пульпы», помимо карбонатов, мышьяка, молибдена, 
фосфора и других химических элементов, содержится до 1 г активного урана, а также радия и тория. Даль-
нейшее распространение ореола загрязнения прекращено благодаря существующей дренажной системе.

Ключевые слова: экологическое состояние, хвостохранилище, хвостовая пульпа, предельно допустимая 
концентрация, радиоактивность, радиоактивная безопасность.
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рование. Хвостохранилище состоит из трёх карт. 
Карта 1: площадь 162 га, срок сдачи в эксплуата-
цию 1968 г.; карта 2, соответственно – 270 га, 1976 г. 
и испарительная карта 1982 г. Карта 1 в настоящее 
время выведена из эксплуатации. 

Хвостовая пульпа уранового и медно-молиб-
денового производства, в настоящее время скла-
дируется на карте № 2. Соотношение твёрдой и 
жидкой части (Т:Ж) в объединенной хвостовой 
пульпе составляет 1:5,7. Общий объем пульпы, 
подаваемой в хвостохранилище с 2010 г., состав-
лял 4,33 млн м3, включая 4,06 млн м3 жидкой фазы 
(воды).

Твердая часть хвостовой пульпы осаждается, 
образуя хвостовые отложения (пляж), а жидкая 
фаза, отстаиваясь, образует прудок. Площадь 
прудка на карте № 2 составляет 191 га.

Химический состав прудковой воды во мно-
гом определен химическим составом перераба-
тываемых руд и растворимостью слагающих их 
веществ. 

Результаты исследований
Исследованиями установлено, что основными 

загрязнителями, которые оказывают воздействие 
на поверхностные и подземные воды, являются 
мышьяк, молибден, уран и радий. Содержание 
этих загрязняющих веществ в прудковой воде 
хвостохранилища приведено в таблице 1.

Данные таблицы показывают, что основными 
загрязняющими веществами являются радий, мо-
либден и мышьяк, фактическое содержание кото-
рых превышает предельно допустимые концен-
трации (ПДК) в десятки раз.

Осветленную воду из прудка карты №2 плаву-
чей насосной станцией оборотного водоснабже-
ния перекачивают в испарительную карту [1].

Площадь прудка на испарительной карте со-
ставляет 170,7 га. Химический состав воды в пруд-
ке испарительной карты идентичен химическому 
составу воды прудка карты №2.

На карте №1 хвостохранилища также суще-
ствует прудок, но так как сброс пульпы на карту 
прекращен, то его площадь постепенно сокраща-
ется и подпитывается только за счет поступления 
атмосферных осадков. Площадь прудка карты №1 
составляет 25 га.

Наиболее значительными естественными во-
доемами являются озера Маныбай и Сулукамыс.

Открытые водоемы как составная часть ре-

гиональной экосистемы служат своеобразным 
конденсатором естественных и искусственных ра-
дионуклидов. Основным депо радионуклидов яв-
ляются донные отложения. Именно этот компо-
нент водной экосистемы определяет механизм и 
скорость перераспределения радионуклидов [2].

Нами проводился анализ проб воды из самого 
хвостохранилища и из поверхностных водоемов в 
районе промплощадки ГМЗ в направлении Ма-
ныбайского и Сулукамысского тальвегов. Макси-
мальные значения загрязняющих веществ в этих 
водоемах и водотоках приведены в таблице 2.

Для оценки степени загрязненности водоемов 
использовали значения предельно допустимых 
концентраций (ПДК) загрязняющих веществ в 
питьевой воде, которые составляют: мышьяк – 
0,05 мг/кг, молибден – 0,25 мг/кг, сульфат-ион – 
500 мг/кг; радионуклиды: уран (238) – 0,25 мг/кг, 
радий – 0,5 Бк/кг.

Состав воды в тальвеге Маныбайского направ-
ления преимущественно сульфатно-хлоридный, 
что является типичным для водоемов Северного 
Казахстана, а по значению рН соответствует клас-
су нейтральных и слабощелочных вод.

В водоемах и водотоках Маныбайского на-
правления максимальные значения вредных ве-
ществ составляли:

- по урану – 1,2 мг/л, или 0,67 ПДК (для водое-
мов хозяйственно-бытового назначения ПДК = 1,8 
мг/л);

- по мышьяку – 2,27 мг/л, или 45,4 ПДК (для 
водоемов хозяйственно-бытового назначения 
ПДК = 0,05 мг/л);

- по молибдену – 1,91 мг/л, или 7,6 ПДК (для 
водоемов хозяйственно-бытового назначения 
ПДК = 0,25 мг/л).

Таким образом, анализ данных показал, что в 
направлении озера Маныбай в воде наблюдается 
некоторое повышение концентрации урана и мо-
либдена. Это связано с переносом растворимых 
солей урана и молибдена талыми водами ниже 
по тальвегу и их концентрированию в воде и в 
илах котловины озера Маныбай.

Водоемы тальвега Сулукамысского направле-
ния представлены преимущественно сульфатны-
ми и хлоридно-сульфатными водами и относятся 
к классу нейтральных и слабощелочных.

Максимальные содержания загрязняющих ве-
ществ в воде водоемов тальвега Сулукамысского 
направления составляли: по мышьяку – 41,8 мг/л 

Таблица 1 – Содержание загрязняющих веществ в прудовой воде хвостохранилища, 2017-2019 гг.

Вещества ПДК Карта 1 Карта 2 Испарительная карта
Уран (мг/л) 0,25 0,04-0,06 0,04-0,06 0,05-0,10

Радий (Бк/л) 0,5 0,59-1,70 1,11-2,92 0,67-0,74
Молибден (мг/л) 0,25 29,0-44,5 45,5-51,0 58,5-69,3
Мышьяк (мг/л) 0,05 8,6-13,0 16,2-18,4 32,4-49,2
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Таблица 2 – Химический состав воды поверхностных водоемов, 2017-2019 гг.

№ 
п/п

Местоположение точки отбора 
пробы

ΣAα,  
Бк/л

U,  
мг/л

Rа,  
Бк/л

Мо,  
мг/л

Аs,  
мг/л

Маныбайский тальвег
1 200 м к вост. от карты 2 4,9 0,19 0,13 13,57 1,47
2 400 м к вост. от карты 2 11,3 0,08 0,18 0,90 0,23
3 500 м к с-в от т.2 4,0 0,11 0,27 8,82 1,49
4 Водоем в карьере 3,5 0,11 0,22 <0,1 0,08
5 С-з сторона грейдера 7,8 0,37 0,06 0,92 0,14
6 С-в сторона грейдера 8,7 0,35 0,11 0,64 0,09
7 Озеро Маныбай 8,0 0,27 0,06 0,77 0,07

Сулукамысский тальвег
8 Оз. Сулукамыс, юг 0,5 <0,04 0,10 2,49 1,35
9 Оз. Сулукамыс, с-з 2,6 0,17 0,09 1,92 0,98

10 Карьер на сопке 0,5 <0,04 0,13 0,12 <0,02
11 400 м к сев. от дамбы 21,6 0,44 0,48 8,38 2,10

Промышленная зона ГМЗ
12 Карьер севернее ПНС 0,06 0,09 0,09 0,11 0,15
13 Бывший ш. водоотлив 2,6 0,15 0,19 0,30 0,06
14 100 м к зап. от ГМЗ 7,4 0,36 0,21 2,3 0,48
15 Около ж/д весов ГМЗ 134 5,1 0,13 6,05 0,41
16 С-з угол ГМЗ 10,8 0,44 - 1,50 0,28
17 Водоем к вост. от ГМЗ 11,0 0,88 0,05 1,08 0,11

Норматив НРБ-99, СП2.6.1.758-99 0,1 1,8 0,5 0,25 0,05

(856 ПДК); по молибдену – 49,0 мг/л (196 ПДК).
Снижение концентрации токсических ве-

ществ в поверхностных водоемах происходит 
за счет перехвата фильтрационных вод из карт 
хвостохранилища дренажными системами и на-
сосными станциями. Кроме этого, идет процесс 
вымывания паводковыми и дождевыми водами 
загрязняющих веществ (U, As и Мо) с поверхно-
сти и их вынос в наиболее пониженные формы 
рельефа.

Сравнение приведенных выше данных с ре-
зультатами прошлых лет показывает, что пер-
вые укладываются в диапазон минимальных 
– максимальных значений многолетних наблю-
дений. Этот факт говорит об отсутствии влияния 
хвостохранилища на поверхностные водоемы по-
сле устройства в 1985 году дренажной системы.

В последние годы заметно возросли концен-
трации загрязняющих веществ в прудковой воде 
карты 1 и испарительной карты, что связано с 
уменьшением объема воды за счет испарения. 
Анализируя в целом результаты наблюдений, 
можно отметить следующее:

- концентрации основных загрязняющих ве-
ществ, кроме урана, значительно выше в водоемах 
Сулукамысского тальвега, чем Маныбайского. Это 
связано с тем, что до устройства дренажной систе-

мы фильтрующиеся из хвостохранилища воды 
распространялись в основном по Сулукамысско-
му тальвегу;

- на фоне больших разбросов значений, свя-
занных преимущественно с различной степенью 
испарения водоемов, трудно установить зави-
симость изменения (уменьшения) содержания 
загрязняющих веществ во времени. Водоемы Су-
лукамысского тальвега, неоднократно полностью 
высыхая в засушливые годы, а затем заполняясь 
в весенние периоды, тем не менее, постоянно ха-
рактеризуются высокими концентрациями за-
грязняющих веществ;

- из всех водоемов Маныбайского тальвега по-
вышенные содержания загрязняющих веществ, 
кроме урана, отмечаются лишь в трех-четырех, 
расположенных наиболее близко к хвостохрани-
лищу. Далее ниже по тальвегу во всех водоемах 
одинаково низкие концентрации загрязняющих 
веществ, кроме урана, содержание которого здесь 
несколько повышено – до 0,6-0,7 мг/кг, что связано 
с ранее действовавшим сбросом шахтных вод [3].

Также для проведения радиологического об-
следования открытых водоемов на территории 
бывших уранодобывающих предприятий и насе-
ленных пунктов были выбраны 6 водоемов. Из них 
4 расположены на территории уранодобываю-
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щих предприятий (река Кутунгуз, отработанный 
карьер поселка Шантобе, водоемы, расположен-
ные возле хвостохранилища ГМЗ). Два водоема 
были выбраны для сравнения, которые располага-
ются за пределами хвостохранилища: река Аксу, 
пруд у поселка Аксу.

Основной водоток района – река Аксу – 
протекает более чем в 10 км южнее площадки 
хвостохранилища и, с учетом направления пото-
ка подземных вод (северо-восточное), оказывается 
вне зоны влияния хвостохранилища.

В реке Кутунгуз пробы отобраны в 3-х точках: 
№ 1 – 500 м после сброса рудника, который на-
ходится в верхней части реки, № 2 – 500 м после 
первой точки, № 3 – 500 м от предыдущей точки.

Шахтно-рудничная вода проходит через 
очистные сооружения и вливается в реку Кутун-
гуз. От реки Кутунгуз на расстоянии 150-200 м на-
ходится поселок Кронштадтка, жители которого 
используют воду данной реки для водопоя скота, 
полива огородов и для хозяйственных нужд. В 
этой точке суммарная альфа- и бета-активность 
остается высокой.

В отработанном карьере и стоячем водоеме у 

хвостохранилища (точка N1) удельная активность 
226Rа высокая и составляет соответственно 205 и 
236 Бк/кг. В реке Аксу и пруде у поселка Аксу кон-
центрация 226Rа незначительная и составляет 14 
Бк/кг и 35 Бк/кг и 35 Бк/кг соответственно.

Удельная активность 232Тh в иле отработанного 
карьера при сравнении с другими водоемами не-
много выше и составляет 112 Бк/кг.

Данные по содержанию радионуклидов и 
суммарной альфа-бета-активности в донных от-
ложениях представлены в таблице 3.

По данным ГМЗ ТОО Степногорский гор-
но-химический комбинат, в воде верхней части 
реки Кутунгуз до сброса шахтно-рудничной воды 
удельная активность 238U (уран) составляет 0,27 
Бк/л, а в 500 метрах после сброса 3,8 Бк/л.

Результаты наших исследований свидетель-
ствуют, что концентрация урана в воде после 
сброса в реку Кутунгуз не понижается, а остается 
высокой. 

Так, в точках №№ 1,2,3 реки Кутунгуз удель-
ная активность естественного урана составляет 
14,3 Бк/л 10,7 Бк/л, 15,6 Бк/л соответственно, дан-
ные приведены в таблице 4.

Таблица 3 – Содержание радионуклидов и суммарной альфа-, бета-активности в донных отложениях (слой 
0-15 см) сухой массы, 2010-2015 гг.

Место отбора проб
Удельная активность радионуклидов,  

Бк/кг
Суммарная 

альфа-актив-
ность, Бк/кг

Суммарная 
бета-актив-
ность, Бк/кг40К 137Cs 226Ra 232Th

Пункты на территории уранодобывающих месторождений
Река Кутунгуз точка N1 257±79 10±7 65±23 56±14 5775 2955
Река Кутунгуз точка N2 327±93 9±7 61±15 51±11 2218 1550
Река Кутунгуз точка N3 303±83 8±5 10±10 40±9 2808 1145
Отработанный карьер, п. Шантобе 339±16 40±5 205±10 112±50 5625 2580
Нормативные значения - - - - 0,1 1,0

Таблица 4 – Результаты исследования проб вод открытых водоемов, 2015-2017 гг.

Место отбора проб Концентрация естественного 
урана, Бк/л

Суммарная альфа- 
активность, Бк/л

Суммарная бета- 
активность, Бк/л

Река Кутунгуз 500 м до сброса 0,27 - -
Река Кутунгуз 500 м после сброса 
(данные СЭС ГМЗ) 3.8

Река Кутунгуз точка N1 14,3 7,6 1,03
Река Кугунгуз точка N2 10,7 8,7 1,10
Река Кутунгуз точка N3 15,6 12,04 0,91
Отработанный карьер п. Шантобе 4,3 1,65 0,71
Река Аксу 1,0 0,21 0,39
Пруд у поселка Аксу 0,5 1,21 0,39
Норма 3,1 0,1 1,0
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По полученным данным можно предполо-
жить, что существенный вклад в загрязнение реки 
радиоактивными веществами дает вода, поступа-
ющая из рудника, который находится в верхней 
части дельты.

В отработанном карьере, где удельная актив-
ность естественного урана в воде составляет 4,3 
Бк/л, вода используется для полива огородов.

В реке Аксу и в пруде у поселка Аксу содержа-
ние естественного урана незначительно и состав-
ляет, соответственно, 1,0 Бк/л и 0,5 Бк/л.

По сравнению с другими водоемами, в реке 
Кутунгуз суммарная альфа-активность высокая 
и находится в пределах от 7,6 Бк/л до 12,04 Бк/л. 
Суммарная бета-активность в водоеме возле 
хвостохранилища составляет 3,96 Бк/л, 2,14 Бк/л.

Суммарная альфа-активность всех водных 
проб и суммарная бета-активность проб стоячих 
водоемов возле хвостохранилища превышает 
нормативные значения для питьевой воды (для 
альфа – 0,1 БК/л, для бета – 1,0 Бк/л, урана 238-3,1 
Бк/л), хотя вода открытых водоемов не нормиру-
ется по радиационным показателям.

В целом, сравнительный анализ радиону-
клидного загрязнения водоемов показал, что во-
доемы вблизи уранодобывающих предприятий 
и хвостохранилища загрязнены радионуклидами 
[4, 5].

Заключение
Для перехвата вод, профильтровавшихся че-

рез дамбы и под дамбы, с северной и восточной 
сторон хвостохранилища (по уклону рельефа) со-
оружена система защитного дренажа.

Для сбора и перепуска к насосным станциям 
поверхностных вод с территорий, непосредствен-
но примыкающих к сухому откосу дамб, соору-
жена система поверхностного водосбора. Для 
предотвращения пыления обсыхающих пляжей 
проектом предусматривается содержание намы-
той твердой фазы пульпы под затоплением или в 
увлажненном состоянии [6].

На основании материалов инженерно-геоло-
гических, гидрогеологических и проектно-изыска-
тельских работ установлено, что граница загрязне-
ния грунтовых вод подземным стоком шириной 1 
км, существовавшим до введения в строй дренаж-
ной системы, не выходит за пределы СЗЗ и не до-
стигает урочищ Маныбай и Сулукамыс.

Область загрязнения подземных вод филь-
тратом жидкой фазы хвостов, обусловленная 
поверхностным стоком талых и дождевых вод, 
выявлена в северо-восточном направлении на 
расстоянии 100-700 м от ограждающей дамбы 
хвостохранилища.

Установлено, что дальнейшее распростране-
ние ореола загрязнения прекращено благодаря 
существующей дренажной системе.
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Аңдатпа. Мақаланың мақсаты – экологиялық проблемалардың көзі ретіндегі қоқыс үйіндісінің ерекшелік-
терін зерттеу. Уран кендерін қайта өңдеу кезіндегі технологиялық тізбектің ажырамас бөлігі қалдықтарды 
ұйымдастырылған түрде алып тастауға және ұзақ уақыт сақтауға арналған қалдық шаруашылығы болып 
табылады. Қалдық қоймасының айналасында қалдық қоймасының жерасты суларына әсерін кешенді бақы-
лауға арналған 170 режимдік-бақылау ұңғымалары бар. Сарқынды сулар өнеркәсіптік алаңнан Ақсу өзенінің 
арнасына санитариялық тазарту құрылыстарындағы алдын ала кешенді биологиялық тазартудан кейін 
ағызылады. Степногорск гидрометаллургиялық зауытының санитарлық-қорғау аймағы ауданындағы қалдық 
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қойманың өзінен және жер бетіндегі су қоймаларынан су сынамаларына талдау жүргізілді. Мақалада Степ-
ногорск гидрометаллургиялық зауытына жақын орналасқан қалдық қоймасының тоған суындағы және та-
биғи және техногендік шығу тегі бар су қоймаларының жерүсті суларындағы ластаушы заттардың құрамы 
анықталған. Карбонаттардан, күшәләдән, молибденнен, фосфордан және химиялық элементтерден басқа, 
тоңба тәрізді «целлюлозаның» әр литрінде 1 г дейін белсенді уран, сондай-ақ, радий мен торий бар екендігі 
анықталды. Қолданыстағы кәріз жүйесінің арқасында ластанудың одан әрі таралуы тоқтатылды.

Кілт сөздер: экологиялық жағдайы, қалдық қоймасы, қалдық қойыртпағы, шекті рұқсат етілген шоғырлануы, 
радиобелсенділігі, радиобелсенділік қауіпсіздігі.

Tailings as a Source of Environmental Problems
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Abstract. The purpose of the article is to study the features of the tailing dump as a source of environmental problems. 
An integral part of the technological chain in the processing of uranium ores is the tailings storage facility intended for 
organizational disposal and long-term storage of tailings. Around the tailing dump there are 170 mode observation wells 
for complex observation of the tailing dump impact on groundwater. Wastewater is discharged from the industrial site 
into the bed of the Aksu River after preliminary complex biological treatment at sanitary treatment facilities. The analysis 
of water samples from the tailing dump itself and from surface water bodies in the area of the sanitary protection zone of 
the Stepnogorsk hydrometallurgical plant was carried out. The article defines the composition of pollutants in the pond 
water of the tailing dump and in the surface waters of natural and anthropogenic reservoirs located near the Stepnogorsk 
hydrometallurgical plant. It was established that in addition to carbonates, arsenic, molybdenum, phosphorus and other 
chemical elements, each liter of jelly-like «pulp» contained up to 1 g of active uranium, as well as radium and thorium. 
The further spread of the pollution halo is stopped thanks to the existing drainage system.

Keywords: ecological state, tailing dump, tail slurry, maximum permissible concentration, radioactivity, radioactive 
safety.
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Введение
По данным МОТ, ежегодно в мире по причи-

нам, связанным с трудовой деятельностью, по-
гибает около двух миллионов человек, еще 160 
миллионов страдают от профессиональных забо-
леваний, а общее количество несчастных случаев 
на производстве насчитывают 270 миллионов в 
год. Общие потери валового трудового продукта 
по причине несчастных случаев и заболеваний, 
связанных с трудовой деятельностью, составляют 
около 4%. В Казахстане за 2016 г. производствен-
ный травматизм составил 3,9 на 1000 работаю-
щих, со смертельным исходом – 0,131.

Безопасность производственного процесса яв-
ляется наиболее актуальным вопросом для всех 
предприятий. В эффективности созданной рабо-
чей среды должен быть уверен как работодатель, 
так и сотрудники, выполняющие должностные 
обязанности. Но рабочий процесс необходи-
мо постоянно поддерживать, за ним необходим 
должный контроль, чтобы не допустить непред-
виденных ситуаций, инцидентов. Для этого в 
мире была разработана единая модель системы 
управления, которая воплотила в себе наилучший 

опыт организации и ведения производственного 
процесса, создания таких условий труда, которые 
бы не могли навредить ни здоровью, ни жизни со-
трудников – система менеджмента безопасности 
труда и охраны здоровья (СМБТиОЗ) [1-2].

СМБТиОЗ позволяет детально учитывать все 
нюансы деятельности каждого предприятия и оп-
тимизировать процессы, направленные на созда-
ние безопасных условий труда, поддерживать их 
на соответствующем уровне. Требования к тому, 
какой должна быть СМБТиОЗ, содержатся в меж-
дународном стандарте ОHSАS 18001 «Occupational 
health and safety management systems», на основа-
нии которого и определяется соответствие вне-
дренной системы.

Анализ причин производственного трав-
матизма свидетельствует о том, что зачастую 
первопричиной несчастных случаев становится 
человеческий фактор: неправильные действия 
работников или порой даже незнание элементар-
ных правил обеспечения безопасности своего тру-
да, а также некомпетентность в вопросах охраны 
труда руководителей и специалистов, причаст-
ных к профилактике этих негативных факторов. 

Анализ причин травматизма и профзаболеваний 
на производственном предприятии

DOI 10.52209/1609-1825_2021_1_62                                                                                            УДК 331.45:614
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Аннотация. Цель исследования – анализ вопросов системы менеджмента безопасности труда и охраны 
здоровья в связи международным стандартом OHSAS 18001. Приведены данные по результатам анали-
за травматизма и профзаболеваний на предприятии. Дана рекомендация о том, что каждое предприя-
тие при проведении анализа или аудита оценивало бы свои показатели в области OHSAS, что приведет 
к исключению риска вредных и опасных факторов. Анализ травматизма и профзаболеваний проведен на 
основании документов, представленных бухгалтерией, отделом охраны труда и планово-экономическим 
отделом предприятия. Для результативности показателей в области OHSAS необходимо проводить ра-
боты по обеспечению условий труда в соответствии с действующей в организации структурированной 
системой менеджмента, а также в соответствии с требованиями трудового законодательства: исклю-
чение риска вредных и опасных производственных факторов, уменьшение количества простоев и сниже-
ние затрат на ликвидацию последствий несчастных случаев на рабочих местах, что позволит расширить 
круг клиентов за счет демонстрации новаторского подхода к охране труда и обеспечению производствен-
ной и профессиональной безопасности.

Ключевые слова: травма, профзаболевание, условия труда, больничный лист, частота травматизма, 
тяжесть травматизма.
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Рисунок 1 – Количество дней, потерянных всеми 
травмированными

Рисунок 2 – Количество часов, потерянных всеми 
больными

Таблица 1 – Травматизм и заболевания на предприятии [3]

Наименование исходных данных Ед. 
изм. 2015 г. 2016 г. 2017 г. Абсолют. 

изменение
Темп 
роста

Общее списочное число работающих чел. 450 581 743 92 90
Годовой фонд календарного рабочего времени дни 260 260 260 - -
Потеряно всеми травмированными дни 187 146 129 79 51
Потеряно всеми больными час. 3652 3753 3888 135 104
Число травмированных чел. 2 2 3 -1 67
Число не работавших в результате заболеваний чел. 143 140 145 5 104
Средняя дневная фактическая выработка на 1 раб. тыс. тг. 2225 2455 3683 1228 15
Среднедневная выплата по б/л, связанная с травмами тыс. тг. 342,2 365,2 472,4 37,2 139
Среднедневная выплата по б/л, связанная с заболева-
ниями тыс. тг. 221,2 241,2 320,3 19,1 131

Израсходовано средств на улучшение условий тыс. тг. 2325 2405 2433 28 105
Продолжительность рабочего дня час. 7,9 7,9 7,93 0,03 100
Стоимость всей изготовленной продукции за год тыс. тг. 271452 286414 404862 72218 195

При этом прослеживается четкая зависимость 
между отношением первых лиц предприятия к 
обеспечению безопасных условий труда для своих 
подчиненных и наличием общей культуры (мо-
тивации) безопасного труда у сотрудников этого 
предприятия.

Чтобы сотрудники знали, как им следует дей-
ствовать в той или иной ситуации, необходим по-
стоянный мониторинг, контроль рабочей среды, 
процессов для предупреждения всевозможных 
инцидентов, исключения непредвиденных обсто-
ятельств в производственном процессе. Одним 
из видов контроля является анализ травматизма 
и профзаболеваний на предприятиях. Благодаря 
этому, удается свести к минимуму производствен-
ный травматизм, профзаболевания, инциденты и 
аварии.

Результаты исследований
Анализ травматизма и профзаболевания 

проведены по ТОО «Алматы Ботлерс Coca-Cola». 
Исходя из данных, взятых в бухгалтерии, отделе 
охраны труда, у инженеров по технике безопасно-
сти и в планово-экономическом отделе, проведен 
анализ, связанный с травматизмом и заболевани-
ями на предприятии за период 2015-2017 гг. (та-
блица 1) [3].

Диаграммы (рисунки 1-4) показывают, что 
число дней, потерянных всеми травмированными 
за 2017 год, уменьшилось на 58 дней, по сравне-
нию с 2015 годом, число травмированных увели-
чилось на 1 человека. Число неработающих в ре-
зультате заболевании увеличилось на 5 человек в 
2017 году, по сравнению с 2016 годом. Среднеднев-
ная выплата по больничным листам, связанная с 
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Рисунок 3 – Количество травмированных людей 
за год

Рисунок 4 – Число неработающих в результате 
заболеваний

травматизмом, также увеличилась в 2017 году на 
130,2 тыс. тг., по сравнению с 2015 годом, а сред-
недневная выплата, связанная с заболеваниями, 
увеличилась на 99,1 тг. Это связано с тем, что на 
предприятии недостаточно уделяется внимания 
обучению по охране труда.

Средства, выделяемые на улучшение условий 
труда, невелики, но и они в 2017 году израсходова-
ны больше на 108 тыс. тг., по сравнению с 2015 г. В 
целом видим, что потери, связанные с травматиз-
мом и заболеваниями на предприятии, достаточ-
но высоки, а значит, предприятие в лице руково-
дителя не выполняет требования охраны труда и 
безопасности и не следит за травматизмом и забо-
леваниями работников [4].

Для того чтобы произвести расчет потерь, 
связанных с травматизмом, воспользуемся сле-
дующими документами: ведомости о зарплате, 
больничные листы, отчеты о несчастных случаях. 
Данные для расчета сводятся в таблицу 2, а также 
показаны в виде диаграммы на рисунках 5-8.

На основе данных, представленных в диаграм-
мах, видно, что показатель частоты травматизма 
за 2017 год снижен на 0,9, из чего можно сделать 

вывод о том, что служба охраны труда начала уде-
лять особое внимание обучению по охране труда 
и технике безопасности. Вследствие этого умень-
шается число несчастных случаев, что приводит к 
снижению числа нетрудоспособных дней и, соот-
ветственно, к снижению показателя нетрудоспо-
собности, который снизился на 233 дня. На 1000 
человек в 2015 году число дней нетрудоспособно-
сти составляло 367 дней, а в 2017 г. – 134 дня. Также 
обстоит дело с тяжестью травматизма, который за 
последний год снизился с 86 до 39 дней. Показа-
тель нетрудоспособности травматизма снизился 
за последний год на 2,7 раза. В целом видим, что 
все показатели травматизма идут к снижению, это 
связано с тем, что на предприятии ведется работа 
по улучшению условий труда на рабочих местах, 
а также уделяется особое внимание обучению по 
охране труда и технике безопасности рабочих, 
устраняются недостатки в оборудовании, послед-
ствия которых могли привести к травмам [5].

Заключение
Таким образом, анализ травматизма и проф-

заболеваний на предприятии по результатам ана-
лиза количества дней, потерянных всеми травми-

Таблица 2 – Показатель травматизма

Наименование показателей Ед. изм. Обозначение 2015 г. 2016 г. 2017 г. Абсолют. 
изменение

Темп 
роста

Среднесписочное число работающих чел. Р 465 470 581 131 129
Число несчастных случаев ед. Nт 2 2 2 -1 66
Число дней нетрудоспособности дни Дт 172 158 78 -114 41
Показатель частоты травматизма ед. Пч = Nт∙1000/Р 4,3 4,25 3,4 -3,3 51

Показатель нетрудоспособности дней на 
1000 чел. Пн = Д∙1000/Р 367 336 134 -293 31

Показатель тяжести травматизма дни Пт = Дт/Nт 86,0 79,0 39 -25 61
Количество профессиональных забо-
леваний ед. - - - - - -
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рованными, часов, потерянных всеми больными, 
травмированных людей за год и число неработа-
ющих в результате заболеваний, а также показа-
телей частоты и тяжести травматизма, показателя 
и количества дней нетрудоспособности приводит 
к выводу о необходимости внедрения на пищевых 
предприятиях международного стандарта ОHSАS 
18001 с системой менеджмента безопасности тру-
да и охраны здоровья, и проведения проверок (ау-
дитов) функционирования данной системы.

Для результативности и дальнейшего со-
вершенствования системы ОHSАS, необходимо 

придерживаться действующей в организации 
структурированной системы менеджмента. Это 
обеспечит полное соответствие требованиям 
трудового законодательства, исключение риска 
вредных и опасных производственных факторов, 
уменьшение количества простоев и снижение за-
трат на ликвидацию последствий несчастных слу-
чаев на рабочих местах, а также расширит круг 
клиентов и поднимет репутацию компании за 
счет демонстрации новаторского подхода к охра-
не труда и обеспечению производственной и про-
фессиональной безопасности.
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Аңдатпа. Зерттеудің мақсаты – OHSAS 18001 халықаралық стандартына байланысты еңбек қауіпсіздігі 
және денсаулық сақтау менеджменті жүйесінің мәселелерін талдау. Кәсіпорында жарақаттану мен кәсіптік 
ауруларды талдау нәтижелері бойынша деректер келтірілген. Әрбір кәсіпорын талдау немесе аудит жүргізу 
кезінде OHSAS саласындағы өз көрсеткіштерін бағалайды, бұл зиянды және қауіпті факторлардың қаупін жо-
юға әкеледі деген ұсыныс берілді. Жарақаттану мен кәсіптік ауруларды талдау бухгалтерия, еңбекті қорғау 
бөлімі және кәсіпорынның жоспарлау-экономикалық бөлімі ұсынған құжаттар негізінде жүргізілді. OHSAS 
саласындағы көрсеткіштердің нәтижелілігі үшін ұйымдағы қолданыстағы құрылымдалған менеджмент 
жүйесіне сәйкес, сондай-ақ еңбек заңнамасының талаптарына сәйкес еңбек жағдайларын қамтамасыз ету 
бойынша мынадай жұмыстар жүргізу қажет: зиянды және қауіпті өндірістік факторлардың қатерін болды-
рмау, жұмыс орындарындағы жазатайым оқиғалардың салдарын жоюға жұмсалатын шығындарды азайту 
және бос тұрып қалу санын азайту, бұл еңбекті қорғауға және өндірістік және кәсіптік қауіпсіздікті қамта-
масыз етуге жаңашыл тәсілдемені көрсету есебінен клиенттер шеңберін кеңейтуге мүмкіндік береді.

Кілт сөздер: жарақат, кәсіптік ауру, еңбек жағдайы, еңбекке жарамсыздық парағы, жарақаттану жиілігі, 
жарақаттану ауырлығы.
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Abstract. The purpose of the study is to analyze the issues of the occupational safety and health management system in 
connection with the international standard OHSAS 18001. The results of analyzing the injuries and occupational diseases 
at the enterprise are presented. It is recommended that each enterprise, when conducting an analysis or audit, would 
evaluate its performance in the field of OHSAS, which would lead to the elimination of the risk of harmful and dangerous 
factors. The analysis of injuries and occupational diseases was carried out based on the documents submitted by the 
accounting department, the labor protection department and the planning and economic department of the enterprise. 
For the effectiveness of the OHSAS indicators, it is necessary to carry out work to ensure working conditions in accordance 
with the structured management system in force at the organization, as well as in accordance with the requirements of 
labor legislation: eliminating the risk of harmful and hazardous production factors, reducing the number of downtime 
and reducing the cost of eliminating the consequences of accidents in the workplace, which will expand the circle of 
clients by demonstrating an innovative approach to labor protection and ensuring industrial and occupational safety.

Keywords: trauma, occupational disease, working conditions, sick leave, frequency of injury, severity of injury.
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Введение
В современном мире остро стоит проблема 

утилизации отходов промышленности. Порядка 
90% приходится на отходы добычи и переработ-
ки полезных ископаемых. Одним из таких ком-
плексов, создающих груды переработки отходов, 
является горнодобывающая промышленность. В 
статье речь пойдет о железорудной промышлен-
ности. Нередко можно наблюдать такую картину: 
вблизи территории градообразующих предприя-
тий образуется искусственно созданный рельеф, 
точнее, груды накопленных отходов.

Львиную долю отходов занимают вскрышные 
породы – 60-70%, хвосты сухой магнитной сепара-
ции (СМС) составляют 5-12%, хвосты мокрой маг-
нитной сепарации (ММС) 35-85% от переработан-
ной руды. Приведенное процентные показатели 
зависят от содержания железа в исходном сырье 
и глубины залегания.

Вскрышные породы, или вскрыша, – это отхо-
ды пустой породы, не содержащие в данном слу-
чае железа. Далее отходы обогащения железных 
руд делятся на два вида: хвосты сухой магнитной 
сепарации, зерновой состав которых достаточно 
крупный 20 мм. На предприятии, конечная цель 
которого – получение железорудного концентра-
та, данные отходы производства не являются объ-
ектом пристального внимания работников лабо-
раторий и отдела технического контроля [1].

Наиболее стратегически важным объек-
том изучения в подобном производстве явля-
ются отходы ММС, так как их складирование 
предусмотрено в специализированных дамбах 

– «хвостохранилищах». Это специальные железо-
бетонные сооружения, позволяющие удерживать 
миллиарды кубометров пульпы. Пульпа поступа-
ет в хвостохранилище по специальным трубопро-
водам, перекачивается насосами. Места намыва 
хвостов регулируют работники хвостохранили-
ща. Так, для обеспечения нормальной работы же-
лезорудной фабрики необходима бесперебойная 
работа хвостового хозяйства. По мере увеличе-
ния отходов необходимо расширение площадей 
дамбы, один из способов – это наращивание бор-
тов хвостохранилища. Следует отметить, что во-
до-твердое отношение отходов ММС в среднем 
составляет 18:1. Одной из главных задач произ-
водства – организовать круговорот воды в техно-
логическом процессе – осветление воды и возврат 
в цех.

Результаты исследования
Главная задача хвостового хозяйства – это под-

держание склада отходов ММС в рабочем состоя-
нии. Этот объект является объектом повышенного 
внимания. Нельзя допустить просачивание пуль-
пы в грунт, поэтому необходимо следить за так 
называемыми «мокрыми пятнами», и, конечно 
же, особая опасность – это прорыв дамбы – меры 
по своевременному укреплению, бетонированию.

Работа хвостохранилища должна периодиче-
ски контролироваться геотехническими и гидро-
геологическими параметрами. Контроль заклю-
чается в следующем: отбор проб, определение 
физико-механических характеристик, анализ гра-
нулометрического и химического состава хвостов 
с разных точек хвостохранилища, определение 

Утилизация хвостов обогащения железных руд  
в производстве строительных материалов
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Аннотация. Цель исследования – утилизация хвостов обогащения железных руд. В процессе добычи же-
лезной руды образуется большое количество отходов, которые складируются в хвостохранилищах. Зер-
нистый техногенный материал отрицательно влияет на окружающую среду. Для утилизации хвостов 
обогащения предлагается технология получения мелкого заполнителя для строительных материалов. 
Приводятся технологические параметры, характеризующие песок, полученный из отходов обогащения 
железных руд. Приводятся выводы исследователей, работающих в этой сфере. Техногенный песок может 
быть использован в качестве мелкого заполнителя в тяжелых, мелкозернистых бетонах, асфальтобе-
тонных смесях, а также в производстве силикатного и шлакового кирпича. Таким образом, можно решить 
проблему утилизации хвостового хозяйства горно-обогатительных комбинатов, тем самым расширить 
сырьевую базу для производства строительных материалов.
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Таблица 1 – Полный химический состав хвостов ММС

Период/
квартал

Элементы и окислы
Массовая доля, %

Fe S Feмаг FeO CaO SiO2 MgO Al2O3 P TiO2 MnO Cu Ni
I 12,55 3,03 2,22 6,42 12,0 41,5 6,2 12,7 0,24 0,438 0,264 0,062 0,005
II 12,47 3,39 2,04 6,73 11,4 41,4 6,6 12,3 0,31 0,450 0,288 0,040 0,005
III 12,54 2,78 2,86 6,53 11,7 41,7 6,1 12,3 0,28 0,446 0,280 0,040 0,005
IV 12,46 2,73 2,32 6,96 11,7 42,3 6,4 11,9 0,28 0,483 0,287 0,040 0,009

Таблица 2 – Характеристика хвостов отобранных со дна прудка и пляжей хвостохранилища

Показатели
Отсек № 2 Отсек № 3

со дна прудка пляж со дна прудка пляж
Насыпная плотность сухого скелета, т/м3 1,17 1,51 1,44 1,54
Истинная плотность, г/см3 3,01 3,47 3,18 3,45
Средневзвешенный диаметр, мм 0,03 0,32 0,04 0,37

Таблица 3 – Результаты химического состава, истинной, насыпной плотностей технологических хвостов 
ММС

Период
Массовая доля, % Насыпная  

плотность, т/м3
Истинная  

плотность, г/см3Feобщ S
I квартал 12,55 2,91 1,55 2,02
II квартал 12,47 2,95 1,48 3,04
III квартал 12,54 2,74 1,50 3,04
IVквартал 12,46 2,62 1,49 3,06

физико-химического состава и степени осветле-
ния оборотной, дренажной и рудничной воды. 
Осуществляются наблюдения: за положением де-
прессионной кривой в теле дамбы хвостохранили-
ща; выходом фильтрационных вод; уровнем грун-
товых вод по створам наблюдательных скважин на 
территории, прилегающей к хвостохранилищу.

Характеристика хвостов ММС: средневзве-
шенный диаметр составил 0,21 мм.

Недостатком отходов ММС является непосто-
янный химический состав. Химический состав 
хвостов ММС в зависимости от периода представ-
лен в таблице 1.

На разницу в показателях влияет место взятия 
пробы (дно или пляж), сезон (лето, зима), а так-
же номер хвостохранилища. Физико-химические 
свойства хвостов ММС представлены таблицами 
2, 3.

Для более полного представления масштабов 
складирования отходов приведен объем уложен-

ных хвостов, а также Т:Ж отношение, которое в 
большей степени раскрывает понятие «пульпы» 
(таблица 4).

По своим гранулометрическим и химическим 
свойствам отходы мокрой магнитной сепарации 
можно отнести к техногенным пескам.

Исследования к.т.н. Шейченко М.С. из Бел-
городского государственного технологического 
университета им. В.Г. Шухова показали возмож-
ность использования отходов ММС Ковдорского 
месторождения в получении композиционного 
вяжущего вещества, что позволит сократить ко-
личество вяжущего как самого дорогостоящего 
и энергоемкого материала без снижения проч-
ности конечного изделия. Шейченко М.С. в своей 
диссертационной работе доказал возможность 
использования полученного на основе отходов 
ММС композиционного вяжущего мелкозерни-
стого бетона [2].

Использование отходов железных руд в виде 
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Таблица 5 – Гранулометрический состав, содержание остаточного Fe в хвостах СМС

Проба 
Классы крупности, %

Итого
–40+25 –25+20 –20+16 –16+12 –12+10 –10+5 –5+2 –2+0

1
выход 4,3 20,1 26,6 12,7 9,3 11,6 8,4 7,0 100,0
Feобщ 7,8 9,6 10,2 10,5 9,6 9,8 9,9 17,0 10,4
Feмагн 4,1 2,0 2,4 2,0 1,9 1,9 1,8 7,8 2,6

2
выход 4,5 17,8 28,9 13,0 8,6 9,3 9,4 8,5 100,0
Feобщ 7,1 9,1 8,9 8,6 8,8 8,7 9,0 14,3 9,3
Feмагн 2,1 2,7 2,0 1,8 2,0 2,0 2,0 6,7 2,5

3
выход 6,1 3,3 14,6 11,5 9,7 15,7 16,2 22,9 100,0
Feобщ 6,0 6,2 6,6 7,9 8,6 8,8 9,6 15,4 9,7
Feмагн 1,4 1,2 1,7 1,9 2,4 2,1 2,6 9,0 3,6

4
выход 1,7 9,3 15,9 9,2 9,1 13,6 14,8 26,4 100,0
Feобщ 14,0 9,5 11,0 11,2 13,0 13,3 13,9 19,6 14,1
Feмагн 4,2 2,9 2,9 3,1 4,0 4,0 4,1 7,8 4,7

5
выход 16,3 25,4 29,9 8,7 6,3 5,5 3,3 3,5 100,0
Feобщ 8,4 9,0 5,9 6,5 5,8 6,7 7,0 15,9 7,5
Feмагн 4,2 4,3 1,4 1,3 1,0 1,8 1,9 5,8 2,7

6
выход 12,7 24,90 20,80 7,40 6,80 6,90 6,10 8,10 100,0
Feобщ 8,9 9,20 8,40 8,90 9,00 9,00 9,10 20,20 9,3
Feмагн 3,3 3,30 2,20 1,80 2,80 2,60 2,00 12,20 3,3

минерального порошка в технологии гиперпрес-
сования кирпича описано в [3]. Шламовые отходы 
возможно использовать в технологии керамиче-
ских стеновых изделий. Данный метод утилиза-
ции описан в трудах Столбоушкина А.Ю. [4].

Рассмотрим свойства и возможности утили-
зации отходов сухой магнитной сепарации. Гра-
нулометрический состав, а также содержание Fe в 
хвостах СМС приведены в таблице 5.

Если отходы ММС – это техногенный мелкий 

Таблица 4 – Количество сухих хвостов и объем перекаченной пульпы, поступивших на хвостохранилище

Период Всего уложенных хвостов, т Объем пульпы, млн м3 Т:Ж Массовая доля твердого 
состава пульпы, %

Январь 1462945 27,159421 1:18 5,20
Февраль 1284688 24,580672 1:19 5,05

Март 1617934 26,855080 1:16 5,79
Апрель 1465148 25,844086 1:17 5,46

Май 1462714 28,773978 1:19 4,92
Июнь 1440375 27,009297 1:18 5,15
Июль 1638349 28,734374 1:17 5,49
Август 1474958 27,389104 1:18 5,20

Сентябрь 1542951 26,849612 1:17 5,53
Октябрь 1556851 28,716115 1:18 5,23
Ноябрь 1340766 27,475615 1:20 4,72
Декабрь 1408056 30,246158 1:21 4,51

За год 17695735 329,633512 1:18 5,18
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заполнитель (песок), то хвосты СМС-заполнитель 
более крупной фракции – щебень. В производстве 
строительных материалов использование отходов 
СМС намного проще, так как представляют со-
бой уже готовый к применению продукт, нежели 
содержание воды в большом количестве, отходы 
ММС, нуждающиеся в откачке, фильтрации, от-
жиме и дальнейшей сушке.

Сферы использования отходов СМС в произ-
водстве строительных материалов:

- мелкозернистые бетоны, в качестве 
заполнителя;

- кислотоупорные строительные материалы, в 
качестве кремнийсодержащего компонента;

- цементная промышленность;
- асфальтобетоны и дорожные бетоны на ос-

нове цемента;
- для подстилающих слоев и дорожного 

основания.
Дворкин Л.И. на основании своих исследова-

ний утверждал, что бетоны на железисто-кварци-
товом и гранитном щебне близки по свойствам, 
но бетонам на щебне из отходах ГОКов свойствен-
на более низкая истираемость [1], одна из главных 
свойств дорожных материалов.

Заключение
Положительный момент использования от-

ходов СМС в бетонах – это шероховатость по-
верхности зерен, которая увеличивает прочность 
сцепления заполнителей и вяжущего вещества, 
способствующая более прочному омоноличива-
нию. Имеются и определенные риски, в связи с 
тем, что отходы СМС являются продуктом дро-
бления – запыленность заполнителя превышает 
запыленность обычного гранитного щебня. Еще 
одной важной характеристикой зернового мате-
риала является форма зерен. Как известно, для 
получения более высокопрочного материала, а в 
данном случае бетона, приветствуется кубовидная 
форма, однако исследования показали, что содер-
жание лещадных и угловатой формы зерен также 
завышено.

Последние утверждения не должны отри-
цательно влиять на утилизацию железосодер-
жащих отходов в производстве строительных 
материалов. Необходимо это рассматривать как 
брошенный вызов – технологическую задачу, ре-
шение которой откроет перспективы ресурсо-, 
энергосбережения, и самое важное – решить одну 
из главных экологических проблем металлурги-
ческой промышленности.

Құрылыс материалдары өндірісінде темір кендерін байыту қалдықтарын кәдеге жарату

ТАЖИБАЕВА Дана Маратовна, магистр, аға оқытушы, dan4ik1511@mail.ru,
Рудный индустриалдық институты, Қазақстан, 111500, Рудный, Қазанға 50 жыл көш., 38.

Аңдатпа. Зерттеудің мақсаты – темір кенінің байыту қалдықтарын кәдеге жарату. Темір кенін өндіру 
процесінде қоқыстардың көп мөлшері пайда болады, олар қалдық қоймаларында сақталады. Түйіршікті тех-
ногендік материал қоршаған ортаға теріс әсер етеді. Байыту қалдықтарын кәдеге жарату үшін құрылыс 
материалдарына арналған үшін ұсақ толықтырғыш алу технологиясы ұсынылады. Темір кендерін байыту 
қоқыстарынан алынған құмды сипаттайтын технологиялық параметрлер келтірілген. Осы салада жұмыс 
істейтін зерттеушілердің тұжырымдары келтірілген. Техногендік құм ауыр, ұсақ түйіршікті бетондарда, 
асфальтбетон қоспаларында, сондай-ақ, силикат пен қож кірпіш өндірісінде ұсақ толықтырғыш ретінде пай-
даланылуы мүмкін. Осылайша, тау-кен байыту комбинаттарының қалдық шаруашылығын кәдеге жарату 
проблемасын шешуге, сол арқылы құрылыс материалдарын өндіру үшін шикізат базасын кеңейтуге болады.

Кілт сөздер: қоқыстар, байыту, кен, қалдықтар, құм, бетон.
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Abstract. The purpose of the study is utilization of iron ore dressing tailings. During the extraction of iron ore, a large 
amount of waste is generated, which is stored in tailings. Granular anthropogenic material has a negative impact on the 
environment. A technology of producing fine aggregate for building materials is proposed for the disposal of tailings. 
The technological parameters characterizing the sand obtained of iron ore dressing wastes are given. The conclusions of 
researchers working in this area are presented. Man-made sand can be used as a fine aggregate in heavy, fine-grained 
concrete, asphalt-concrete mixtures, as well as in the production of silicate and slag bricks. Thus, it is possible to solve the 
problem of utilization of the tailings facilities of mining and processing plants, thereby expanding the raw material base 
for the production of building materials.
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Кіріспе
Бүгінде кен орындарын игеру аса күрделі ге-

ологиялық құрылымдық және терең қабатта ор-
наласқан жағдайларда жүргізіліп жатқандығы 
мәлім. Солардың бірі «Жыланды» кенорны тобы 
қорына жататын «Шығыс Сарыоба» кенорны. Те-
рең қабаттардан кен игеру, қазіргі кезде тау жы-
ныстарының деформациялануы, жылжуы және 
олардың кернеулі күйлерінің өзгеруімен елеулі 
геодинамикалық процестердің туындауымен 
ерекшеленуде. Жер қойнауын кең көлемде игеру, 
әсіресе Орталық Қазақстан жағдайында геологи-
ялық ортаның геодинамикалық режимі өзгереді. 
Кен орындарын игеру кезіндегі мұндай геодина-
микалық процестердің әсерінен өте қолайсыз тех-
нологиялық, экологиялық және экономикалық 
салдарлар туындауы мүмкін. Мұндай жағдайда, 
өңірдің геодинамикалық қауіпсіздігін қамтамасыз 
ету, яғни Орталық Қазақстанның «Шығыс Сарыо-
ба», «Батыс Сарыоба», «Жаман Айбат», «Итауыз» 
сияқты кен орнының аумағында геодинамикалық 
полигон құрып, онда инновациялық аспаптар не-
гізінде кешенді мониторинг жүргізу бүгінгі күн-
нің маңызды мәселесі болып табылады.

Экономикада туындаған күрделі ахуал мен 
қиындықтарға қарамастан, кенорындарының 

көкжиегі кеңейіп келеді, соның ішінде, «Шығыс 
Сарыоба» мыс кенін игеру Сарыарқа өңірінде та-
у-кен жұмысын жандандырды. «Шығыс Сарыоба» 
кен орнында Тасқұдық қабатының I, II,III және IV 
кеншоғырларына жататын ірі 6 рудалық денелер 
түзілген (1-сурет). Бұл шоғырлар кен орнының 
барлық мыс қорының 76% құрайды. Мыс қоры-
ның қалған бөліктері 13 орташа және 85 ұсақ кен 
денелерінен тұрады. Сөйтіп мыстың 95,4% Тасқұ-
дық қабатында шоғырланған [1,2].

Басты мыс сульфиттарына ілеспелер құра-
мында күміс, рений, күкірт және селен кездеседі. 
Рений «Жыланды» кен орнынын тұрақты серігі 
болып табылады. «Сарыоба» кенорындарының 
геологиялық және кен-техникалық сипаттамасы 
көбінесе Жезқазған кенорындарына ұқсас келеді. 
Литологиялық құрамына қарай Жезқазған свита-
сы Тасқұдық свитасына өте жақын. Оның төмен-
гі жағында «раймундық» конгломераттар, ал 
жоғарғы жағы алевролиттерден тұратын Жиделі 
свитасымен жалғасады.

«Сарыоба» кенорны Жезқазған кендеріне қа-
рағанда күрделі морфологиясымен сипатталады 
және КСРО Мемлекеттік қор комитетінің инструк-
циясына сәйкес жалпы II – топқа жатқызылған, ал 
шағын кен денелері III – топқа қарайды. Сонымен 

Геодезиялық бақылаулар тораптарын жобалаудың 
жаңа тәсілі
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Аңдатпа. Мақаланың мақсаты – геодезиялық бақылаулар тораптарын жобалаудың жаңа тәсілді негіз-
деу. Пайдалы қазбалар қорын игеру кезінде тау-кен жұмыстарын қауіпсіз жүргізуді қамтамасыз ететін 
техникалық шешімдер ұсынылған. Мысал ретінде Орталық Қазақстанның кенорындары қарастырылады. 
Бұл кенорындарының өзіне тән ерекшелігі кен денелерінің күрделі тау-кен геологиялық жағдайлары болып 
табылады. Кенорындарында кездесетін кен денелері әртүрлі пішіндер мен өлшемдерге ие және әртүрлі 
горизонттарда жатыр, бұл өз кезегінде сейсмикалық барлау жұмыстарын жүргізу қажеттілігіне әкеледі. 
Кенорнында жүргізілетін сеймобарлау жұмыстарының геодезиялық желісі негізделген. Спутниктік техно-
логиялар, электрондық және цифрлық геодезиялық құралдар сияқты заманауи геодезиялық жабдықтарды 
қолдана отырып түсіру ұсынылады. Авторлар ұсынған геодезиялық түсіру әдістері жер қойнауы туралы 
ақпаратты жоғары дәлдікпен алуға мүмкіндік береді.

Кілт сөздер: мыс кенорындары, геология, құрылым, тектоника, сейсмикалық барлау, геодезиялық түсіріс-
тер, жерсеріктік жүйелер.
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қатар, құрылымдық тұрғыдан, «Шығыс Сарыоба» 
кен орны көптеген тектоникалық жарылымдар-
мен бөлшектелген, ол өз кезегінде барлау жұмы-
старын әжептәуір қиындата түсетіні сөзсіз.

Зерттеу нәтижелері 
Бүгінгі таңда кен алқабында 11 рудалық шоғы-

рлар анықталған, оның құрамында 109 рудалық 
денелер бар. Ең ірі кенорындары Тасқұдық қаба-
тына шоғырланған, олардың ұзындығы 3200 м-ге, 
қалыңдығы 0,5-тен 17 м-ге дейін, рудалық денелер 
750-800 м тереңдікте орналасқан (2-сурет).

Міне осындай, үлкен алқапты алып жатқан, 
бірнеше кен шоғырларынан тұратын және әртүр-

лі терең қабаттарда түзілген алып мыс кенорнын 
игеру үшін жүргізілетін сейсмикалық және экс-
плуатациялық барлау жұмыстары жоғары дәл-
дікті геодезиялық негіздемені құруды талап етеді. 
Соңғы жылдар екі өлшемді (2D) және үш өл-
шемді (3D) сейсмикалық барлауды жүргізу кеңі-
нен қолға алынды. Бұл оның кеңістікті бақылау 
жүйелерімен көлемді сейсмикалық жұмыстарға 
көшуге және неғұрлым нақты ақпарат алуға мүм-
кіндік беретіндігі сөзсіз [3,4].

Кең алқапта орналасқан кенорындарын иге-
руде геодезиялық негіздеме құру өте жауапты 
жұмыс. Геодезиялық негіздеме құрудың маңыз-

Шартты белгілер:

1-сурет – «Шығыс Сарыоба» кен орнының геологиялық картасы
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дылығы, тек барлау жұмыстары кезінде ғана емес, 
кенді игеру кезеңдерінде жүргізілетін кешенді мо-
ниторингтік бақылау жұмыстарына да қажеттілі-
гі. Геодезиялық жұмыстармен қамтылатын алқап-
тың көлеміне, кен шоғырларының шашыранды 
орналасуына байланысты, әдеттегідей қайталап 
нивелирлеуге арналған «профильдік сызықтар» 
тәсілі емес, геодезиялық торап құрудың «бұталы» 
тәсілі ұсынылып отыр.

Қатарымен бірнеше кенорындарын және ұзақ 
уақыт игеріліп жатқан кезде геомеханикалық 
(техногендік) деформациялық процестермен қа-
тар, геодинамикалық (эндогендік) процестер де 
дамуы мүмкін. Сол себептен, терең қабаттық кен-
шоғырларын игеру кезінде геодинамикалық по-
лигон құрып, онда геодезиялық қайталап бақы-
лау жұмыстары жүргізіледі.

Техногендік геомеханикалық процестер жер 
қыртысының үстіңгі қабаттарында, яғни, тау-кен 
жұмыстары дамыған кезде түзіледі, ал эндоген-

дік процестер негізінен жер қыртысында, яғни 
кернеулі-деформациялық күй (КДК) қарқынды 
дамыған аймақтарда туындайды. Осы айтылған-
дарға сүйене отырып, үлкен алқапты алып жатқан 
және терең қабаттарда орналасқан кен орындарын 
игерудегі геодинамикалық және геомеханикалық 
процестерді саралап зерттеу үшін кен орнын-
да базалық (референцтік), тірек (бастапқы) пен 
деформациялық геодезиялық және нивелирлік 
пункттерден тұратын торап бұталарын құруды 
ұсынамыз (3-сурет). Мұнда 1-суретте келтірілген 
геологиялық картадағы Тасқұдық свитасына жа-
татын кен денелері төрт шоғырға топтастырылған 
және 2-суреттегі кеншоғырлары қамтылған.

Базалық (референцтік) пункттер торабы ай-
мақтың геодинамикалық жағдайы жаһандық 
немесе өңірлік ауқымда қызмет етеді және де ге-
одезиялық тірек пункттерін дамыту (жиілету) 
үшін қажет. Осыған байланысты, базалық (рефе-
ренцтік) пункттер кен орны шекарасы және кен 

2-сурет – +340 м-тереңдікке дейінгі кен шоғырларының біріктірілген контуры
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қазудың әсер ету аймағынан тыс, сондай-ақ, тек-
тоникалық жарылымдардан қашық жерлерде ор-
наластыру қажет.

Тірек (бастапқы) пункттерінің торабы – техно-
гендік геомеханикалық және қазіргі заманғы гео-
динамикалық процестерді аймақтағы тектоника-
лық және кернеулі-деформациялық күй (КДК), 
сондай-ақ, кен игерілетін алаптың геодинамика-
лық жағдайын бағалау үшін қажет. Геодезиялық 

және нивелирлік пункттер, кен орны шекара-
сынан едәуір алыста (Нұсқаулық талаптарына 
сәйкес кемінде 6 км).

Деформациялық пункттер торабы – техноген-
дік геомеханикалық және қазіргі геодинамикалық 
процестерді бақылауға арналған. Кенорындарын 
игерудегі геодезиялық тораптардың классика-
лық нұсқасы – кен шоғырына кесе көлденең және 
бойлық бойынша созылыңқы нивелирлік сы-

3-сурет – Геодинамикалық полигондағы бақылау торабының құрылымдық сұлбасы
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а)                                                                                                      б)

                                         
4-сурет – Тригопункттің (а) және бұрғылау ұңғымаларының (б) координаталарын GPS-қабылдағышпен 

анықтау

зықтардан тұратын және де өте көп еңбекті, мони-
торингтік бақылауларды ұйымдастыру мен жүр-
гізуге үлкен қаржылық шығындарды талап етеді 
және зерттелетін деформациялық процестердің 
сандық параметрлері туралы сенімді мәлімет-
тер алуды қамтамасыз етпейді. Осыған байла-
нысты біз нивелирлеудің созылған сызықтарын, 
геодезиялық және нивелирлік пункттердің бақы-
лау бұталары түріндегі жергілікті геодезиялық 
құрылымдармен ауыстыруды ұсынамыз.

Осы торапқа негізделген топографиялық-ге-
одезиялық жұмыстар толықтай сейсмикалық 
барлау жұмыстарын қамтамасыз ету мақсатында 
жүргізіледі және мыналарды қамтиды [6]:

1. Геодезиялық тірек және түсіріс тораптарын 
құру;

2. Топографиялық түсірістер мен геологиялық 
есептік карталардың топографиялық негіздемесін 
жасау;

3. Геологиялық барлау қазбаларының гео-
метриялық элементтерін жобадан жергілікті 
жерге көшіру және оларды тірек пункттеріне 
байланыстыру;

4. Бұрғылау ұңғымалары сағасының пландық 
координаттары мен биіктігін анықтау және геоло-
гиялық карталардың топографиялық негіздерін 
құру.

5. Бұргылау жұмыстарына геодезиялық қы-
змет көрсетудің соңғы этапындағы камералдық 

жұмыстарда ГАЖ кешенін қолдану.
Мінеки, осы жұмыстардың барлығы геодези-

ялық заманауи технологияны қолдану арқылы 
жүзеге асырылады. Бұл ретте геодезиялық жұмы-
стардың жоғары тиімділігіне тек жерсеріктік тех-
нологиялар арқылы қол жеткізіледі (4-сурет).

Қазіргі заманғы техникалық құралдарды қол-
дану сейсмобарлауды геодезиялық қамтамасыз 
ету міндеттерін сапалы жаңа деңгейде шешудің 
кең мүмкіндіктерін ашады. Геодезиялық негізді 
жиілетуді жылдам дамыту, жоғары дәлдікпен 
жергілікті жерге профильдерді шығару, өлшеу 
және деректерді өңдеуді автоматтандыру, күрделі 
физика-географиялық және климаттық жағдай-
ларда жұмыс жүргізу мүмкіндігі тек заманауи ас-
паптар негізінде жүзеге асырылады.

Қорытынды. Орталық Қазақстандағы «Са-
рыоба» кенорнының кен-геологиялық жағдайы 
және соған байланысты оны игеруді геодезиялық 
сүйемелдеу көрсетілген. Кенорындарындағы 
рудалық денелердің өлшемдері де орналасқан 
тереңдіктері де әрқилы, сондықтан да оларды 
сейсмикалық барлау жобаланған. Кенорнында 
жүргізіліп жатқан сейсмикалық-барлау жұмы-
старын мониторингтік бақылаумен қамтуға, сон-
дай-ақ, байқаулардың жеделдігін арттыруға және 
оларды өндіруге арналған күрделі шығындарды 
азайтуға мүмкіндік беретін жаңа геодезиялық 
бұталы торап негізделген.
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Аннотация. Цель статьи – обоснование нового подхода к проектированию сетей геодезических наблюдений. 
Представлены технические решения, которые обеспечивают безопасное ведение горных работ при освоении 
запасов полезных ископаемых. В качестве примера рассматриваются месторождения Центрального Казах-
стана. Характерной особенностью данных месторождений являются сложные горно-геологические условия 
залегания рудных тел. Встречающиеся на месторождениях рудные тела имеют разные формы и размеры и 
залегают на различных горизонтах, что в свою очередь приводит к необходимости проведения сейсмораз-
ведочных работ. Обоснована геодезическая сеть проводимых сейморазведочных работ на месторождении. 
Рекомендовано проводить съемки с использованием современного геодезического оборудования, таких как 
спутниковые технологии, электронные и цифровые геодезические приборы. Предложенные авторами геоде-
зические методы съемки позволяют получить информацию о недрах земли с высокой степенью точности.
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Abstract. The purpose of the article is to substantiate a new approach to the design of geodetic observation networks. 
There are presented technical solutions that ensure the safe conducting of mining operations in the development of 
mineral resources. The fields of Central Kazakhstan are considered as an example. A characteristic feature of these 
deposits is complex mining and geological conditions of occurrence of ore bodies. Ore bodies occurring at the deposits 
have different shapes and sizes and occur at different levels, which in turn leads to the need for seismic exploration. The 
geodetic network of the conducted seismic works at the field has been substantiated. It is recommended to conduct 
surveys using modern geodetic equipment, such as satellite technology, electronic and digital geodetic instruments. The 
geodetic survey methods proposed by the authors allow obtaining the information of the subsoil with a high degree of 
accuracy.
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Введение
Методы геофизических исследований на осно-

ве электромагнитной разведки используются для 
вертикальных, наклонно-направленных, а также 
для горизонтальных скважин [1]. В качестве источ-
ников в систематическом литературном обзоре 
выступают научные интернет-ресурсы «Scopus». В 
написании данной статьи за основу взяты теоре-
тические материалы ученых Telford W., Geldart L., 
Sheriff R., собранных в монографии в Кэмбридже 
под названием «Applied Geophysics» (Приклад-
ная геофизика), 2-издание, в 2004 году. На осно-
ве анализа публикаций, которые имеют большое 
количество цитирований посредством междуна-
родной базы Scopus, а также используя методы, 
описанные в пятой главе монографии [2] «Элек-
трические свойства горных пород и минералов», 
был проведен литературный обзор по наиболее 
цитируемым статьям.

Не остались без внимания и работы ученых из 
ближнего зарубежья, в том числе России и оте-
чественных ученых. Особо хотелось бы отметить, 
что в России ежегодно проводятся конференции в 
МГУ имени М.В. Ломоносова «Электроразведка». 
В рамках конференции проходит выставка геофи-
зического оборудования и программного обеспе-

чения для инженерных изысканий. На мероприя-
тии выступают ведущие эксперты по технологиям 
электрометрии: производители электроразведоч-
ной аппаратуры, сильнейшие методисты, науч-
ные специалисты, занимающиеся теоретически-
ми разработками и физическим моделированием 
по тематике «Электроразведка». Также рассма-
тривается широкий круг вопросов по новейшим 
георадарным приборам, производимым в даль-
нем и ближнем зарубежье, таким как: КБ «Элек-
трометрия», «Radar Systems» Inc.(Riga, Latvia) 
НПО «Терразонд», ООО «ГЕОСИГНАЛ», НПЦ 
«Геоскан», Институт нефтегазовой геологии и ге-
офизики имени А.А. Трофимука СО РАН, «SPH 
Engineering», Riga, Latvia, ООО «Северо-Запад», 
«СибГеофизПрибор», «Радарные и Сейсмические 
Системы», Лаборатория магниторазведки, а так-
же методов интепретации георадарных данных, 
разрабатываемых на кафедре геофических мето-
дов разведки полезных ископаемых МГУ имени 
М.В. Ломоносова [3].

Результаты исследований
1. Основные понятия метода электромаг-

нитного каротажа
Электромагнитный каротаж – это способы 

Обзор современных геофизических методов 
исследования скважин
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изучения скважин, которые были основаны на ис-
следовании электромагнитных параметров гор-
ных пород. Этот способ употребляется для анали-
за недр земли на наличие в ней разных веществ, к 
примеру, нефти, газа, металлов и других.

Для каротажа применяется особый зонд, со-
стоящий из 2-х катушек, одна из них генератор-
ная, другая приемная (антенна).

Генераторная катушка источает в землю элек-
трическую волну с фиксированной частотой. Ока-
завшаяся в земле горная порода начнет вести вза-
имодействие с полем и увеличит его. Приемная 
катушка воспринимает усиленный фон, измеря-
ются амплитуды и время задержки отраженных 
электрических шатаний. По итогам измерений 
определяют электрические свойства породы, т.е. 
рассредоточивают по глубине удельного элек-
тронного сопротивления и условной диэлектри-
ческой проницаемости.

Данный метод реализован на электрическом 
зондировании донных отложений и имеет воз-
можность использования для выявления и опи-
сания углеводородосодержащих резервуаров на 
глубоководных площадях. Почвой метода счи-
тается внедрение мобильного горизонтального 
электронного диполя и площадного приемного 
контура, помещенных на дне моря. Диполь исто-
чает низкочастотный электрический знак ввысь, 
в воду и книзу, в толщу морских осадков. Очер-
тание определяет амплитуду и фазу принимае-
мых сигналов, которые находятся в зависимости 
от сопротивления отложений ниже дна моря. На 
глубоководных площадях осадки имеют отно-
сительно маленькое противодействие, а углево-
дородсодержащие отложения имеют все шансы 
обладать противодействием в 10-100 один более.

Приобретенные данные применяются для 
определения месторасположения и основных 
характеристик геологических структур и рудных 
тел.

В связи с этим, можно выделить основные на-
правления исследований на основе электромаг-
нитного каротажа:

1) полевую поисковую геофизику (field 
exploration geophysics);

2) промысловую разведочную геофизику 
(development geoexploration).

Данные направления имеют соответствующие 
задачи:

- выяснение регионального глубинного стро-
ения осадочных бассейнов или же их отдельных 
областей и районов, поиски и подготовка к буре-
нию локальных структур, способных быть ловуш-
ками для нефти и газа.

- подготовка месторождения к разработке и 
подсчет запасов промышленных категорий.

2. Систематический обзор работ исследо-
ваний скважин в дальнем зарубежье

Систематический литературный обзор – это 
форма вторичного исследования, в котором ис-
пользуется четко определенная методология для 

выявления, анализа и интерпретации всех имею-
щихся свидетельств, связанных с конкретным во-
просом исследования. Данный метод проведения 
литературного обзора дает возможность эконо-
мить временные ресурсы и сузить список анали-
зируемой литературы с помощью фильтрации 
посредством ключевых слов.

В качестве источников в систематическом ли-
тературном обзоре выступают научные интер-
нет-ресурсы «Scopus». В первую очередь необ-
ходимо определится с ключевыми словами для 
поиска соответствующей литературы в междуна-
родной базе «Scopus».

Ключевыми словами для поиска были подо-
браны следующие слова: 

- электроразведка;
- геофизические методы; 
- интерпретация радарограмм;
- электромагнитный каротаж.
На рисунке 1 представлена статистика опу-

бликованных статей согласно ключевым словам в 
период с 2011 по 2020 годы. Данный график по-
казывает определенную популярность темы обна-
ружения поверхностных эффектов от протекания 
электрического тока в земле, что обусловливает 
актуальность исследования по данной тематике.

На рисунке 2 представлена тенденция заин-
тересованности стран в исследованиях на основе 
электромагнитного метода. Новые технологии ос-
воения месторождений нефти и газа требуют раз-
работки новых подходов к анализу получаемой 
информации. Особенно это относится к интер-
претации данных геофизических исследований 
скважин. В настоящее время в мировой и отече-
ственной практике не существует общепризнан-
ных методических рекомендаций и стандартных 
подходов к использованию данных, полученных 
геофизическим методом. В основном продолжа-
ют применяться принципы и подходы, унасле-
дованные от вертикальных скважин. Нет четкого 
представления о задачах и путях их решения в об-
ласти интерпретации.

Самым популярными журналами в исследо-
ваниях в направлении геофизических методов 
являются: «Geophysics» от издательства Society 
of Exploration Geophysicists, со штаб-квартирой 
в Талсе, штат Оклахома, и региональными офи-
сами в Дубае, ОАЭ, в Пекине, Китай; «Journal of 
Applied Geophysics» от издательства Elsevier; 
«Geophysical Journal International» от издательства 
Oxford University Press.

Согласно публикациям [4-5], электрические 
методы включают в себя собственный потенциал, 
теллурические токи и магнитотеллурию (один из 
методов индукционных зондирований Земли, ис-
пользующий измерения естественного электро-
магнитного поля, удельное сопротивление, в том 
числе по массе, электромагнитную индукцию), 
в том числе AFMAG (пассивный электромагнит-
ный метод, в котором используются естественные 
электромагнитные источники и измерение угла 
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наклона), и индуцированную поляризацию. Их 
часто классифицируют по типу задействованно-
го источника энергии: естественный или искус-
ственный. Исходя из этого, первые три и AFMAG, 
указанные выше, сгруппированы по естественным 
источникам, а остальные – как искусственные. Та-
кая классификация может быть сделана для по-
исковых методов в целом. Следовательно, грави-
тация, магнетизм и радиоактивность включены в 
методы естественных источников, тогда как сейс-

мические исследования требуют искусственной 
энергии.

Также авторы исследуют электрические мето-
ды в нескольких различных последовательностях, 
сгруппировав вместе три метода естественных 
источников, но рассматривая АFMAG, потому что 
полевые методы очень похожи. По той же причи-
не поляризация будет учитываться сразу после 
удельного сопротивления.

Основная цель электрического каротажа за-

Рисунок 2 – Диаграмма заинтересованности стран в исследованиях на основе электромагнитного метода

Рисунок 1 – Статистика опубликованных статей с наибольшим количеством цитирований  
по геофизическим методам на основе электроразведки
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ключается более точной оценке удельных элек-
трических сопротивлений (УЭС) пластов. Для 
достижения этой цели применяются многока-
тушечные зонды. Параметры зондов выбирают-
ся таким образом, чтобы измеряемый сигнал 
в основном определялся УЭС неизмененной 
части пласта, а влияние скважины и зоны про-
никновения было относительно небольшим. Та-
кого рода зонды в каротаже принято называть 
фокусирующими.

В последние годы геофизические методы ис-
следования, в частности электроразведка, разви-
ваются интенсивно из-за того, что этот подход 
позволяет эффективно решать задачи обработки 
данных наблюдений и, как следствие, определить 
физические свойства геологического разреза.

3. Высокочастотные электромагнитные ис-
следования скважин

Важным вкладом в развитие электромагнит-
ных методов каротажа проводимости явились ра-
боты по теории, методике и аппаратуре, в основу 
которых положены измерения относительных 
характеристик высокочастотных электромагнит-
ных исследований скважин. Благодаря иной осно-
ве принципа фокусировки, использование очень 
высоких частот обеспечило возможность измере-
ния кажущихся значений электропроводности и 
диэлектрической проницаемости пластов про-
стейшими трехэлементными зондовыми установ-
ками. Вместе с тем, практика и теория показыва-
ют, что измеряемые характеристики поля как и в 
традиционном ИК, так и в новых модификациях 
электромагнитных методов каротажа зависят от 
изменений градиента УЭС, электроповодности 
пласта и вмещающих пород. Эти ограничения 
ставят данные измерения в разряд качественных, 
если не вводить дополнительные сведения для из-
учения скважин.

Аппаратура высокочастотного индукционно-
го каротажного изопараметрического зондирова-
ния (ВИКИЗ) состоит из скважинного и наземно-
го приборов [6].

ВИКИЗ предназначен для исследования сква-
жин, бурящихся на нефть и газ и обеспечивает 
измерение кажущегося удельного сопротивления 
(далее – кажущееся УЭС) с помощью пяти элек-
тромагнитных зондов и потенциала самопроиз-
вольной поляризации (ПС) с помощью электрода 
ПС. Аппаратура ВИКИЗ относится к восстанавли-
ваемым изделиям.

В разработку теории исследований геофизи-
ческих методов большой вклад также внесли оте-
чественные ученые [6-10].

После проведения экспериментальных иссле-
дований с тем или иным георадаром получают 
радарограмму, представляющую собой времен-
ную развертку, т.е. функцию от времени пробега. 
Основная задача интерпретации радарограмм со-
стоит в определении геофизического разреза сре-
ды по наблюденным данным в точках измерений.

Существуют два направления интерпретации 

радарограмм, первое из них основано на инже-
нерно-техническом подходе (например, можно 
ознакомиться в работе [7]).

С другой стороны, существует иное направ-
ление интерпретации радарограмм, основанное 
на математическом и компьютерном моделиро-
вании процесса распространения и отражения 
электромагнитных волн в среде. На практике гео-
физиков интересуют физические характеристики 
неоднородности, зависящие от пространственных 
координат. Для численного решения обратной 
коэффициентной задачи необходимо иметь та-
бличное значение источника возмущения, а так-
же табличные значения отраженных сигналов 
(откликов сред), в точках измерений. Строгие 
математические исследования по вопросам един-
ственности решения обратных коэффициентных 
задач изучены в работе [8].

Табличное представление отклика среды ис-
пользовалось как дополнительная информация 
для решения обратной задачи по определению 
геофизических свойств локализованного объекта, 
а функция отклика на однородной среде исполь-
зована для моделирования функции источника 
сигнала георадара. Результаты этих исследований 
опубликованы в работе [9].

Широкий спектр численного решения обрат-
ных и некорректных задач приведен в моногра-
фии [10].

Заключение
В данной статье проведен систематический 

литературный обзор существующих геофизиче-
ских методов на основе электромагнитной раз-
ведки, согласно которому сделаны выводы, что 
применение методов электромагнитного каро-
тажа должно предваряться оценкой их возмож-
ностей в конкретных геоэлектрических условиях. 
Общей основой всех ограничений является несо-
ответствие моделей реальному строению и фи-
зическим характеристикам геологической среды, 
а также наличие погрешностей при реальных 
измерениях в скважинах. При использовании ин-
дукционного возбуждения поля в среде и приема 
сигналов наибольшие ограничения связаны с из-
учением плохопроводящих геологических отло-
жений. Наличие высокоомных пород приводит к 
уменьшению измеряемого сигнала, соответству-
ющему возрастанию отношения шум/сигнал и 
относительной погрешности измерений. При ин-
версии таких данных относительные погрешности 
определения параметров возрастают настолько, 
что результат становится неопределенным.

С практической точки зрения особое внима-
ние уделено методу высокочастотных электромаг-
нитных исследований скважин. Для реализации 
этого метода на начальном этапе возможно при-
менение методики высокочастотного зондирова-
ния с использованием аппаратуры ВИКИЗ, а так-
же ряд современных георадаров, рекомендуемых 
проектом «Радарные и Сейсмические Системы», 
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Необходимость в решении обратных коэффи-

циентных задач для гиперболических уравнений 
следует из практических приложений, возникаю-
щих в вопросах сейсмологии, в электроразведке, 
томографии, механике горных пород, археологии 

и во многих задачах естествознания.
Таким образом для интерпретации радаро-

грамм располагаем инженерно-техническим ме-
тодом и строго обоснованным классом числен-
ных методов с использованием математического 
моделирования.

Ұңғымаларды зерттеудің заманауи геофизикалық әдістеріне шолу
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Аңдатпа. Тау жыныстарының геологиялық сипаттамаларын анықтауға және ұңғымаларды бұрғылау про-
цесінде қабаттардың жұмыс режимін бақылауға мүмкіндік беретін ұңғымаларды зерттеудің заманауи ге-
офизикалық әдістеріне шолу жасалды. Электромагниттік каротаж әдістеріне негізделген ұңғымаларды 
зерттеу ондаған жылдар бойы жүргізіліп келеді, дегенмен, радарограммаларды сапалы енгізу сұранысқа 
ие. Осыған байланысты электромагниттік барлау радарограммаларын түсіндірудің оңтайлы алгоритмін 
таңдау үшін әлемдегі қолданыстағы әдістерді талдау өзекті болып табылады. Бір күш өрісін немесе жердің 
аномалды қасиетін – ауырлық, магнетизм, серпімділік, радиоактивтілікті қолданатын реттік барлау әді-
стеріне қарағанда әлдеқайда көп әдістер бар. Электрлік әдістерді қолдана отырып, табиғи түрде пайда бо-
латын немесе жасанды түрде жерде пайда болатын потенциалдарды, токтарды және электромагниттік 
өрістерді өлшеуге болады. Жер қойнауының электр өткізгіштігі геотермалдық жағдайларды сипаттау үшін 
шешуші параметр болып табылады. Радарограммаларды түсіндіру үшін осы мақалада екі тәсіл көрсетілген, 
атап айтқанда, инженерлік-техникалық әдістер және математикалық модельдеу негізінде құрудың қатаң 
негізделген алгоритмі.

Кілт сөздер: электромагниттік барлау, геофизикалық әдістер, меншікті кедергі, электромагниттік каро-
таж, радарограммалардың интрепретациясы.
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Abstract. A review of modern geophysical methods of well survey is carried out that allows determining the geological 
characteristics of rocks and controlling the mode of operation of layers in the process of drilling wells. Well studies based 
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on electromagnetic logging methods have been carried out for tens of years, nevertheless, high-quality interpretation 
of radarograms is in demand. In this regard, the analysis of the existing methods in the world for selecting the optimal 
algorithm of solving interpretation of radarograms for electromagnetic exploration is relevant. There is a much wider 
variety of methods available than ordinal methods of exploration, which use a single force field or anomalous property 
of the earth: gravity, magnetism, elasticity, radioactivity. Using electrical methods, it is possible to measure potentials, 
currents and electromagnetic fields that occur naturally or artificially in the earth. Electrical conductivity of the subsoil 
is known to be the decisive parameter for characterizing geothermal conditions. For interpretation of radarograms, in 
this article two approaches are indicated, namely engineering and technical methods and a strictly justified construction 
algorithm based on mathematical modeling.

Keywords: electromagnetic prospecting, geophysical methods, resistivity, electromagnetic logging, interpretation of 
radarograms.
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Introduction 
The set of services related to the sale and 

operation of products becomes a decisive factor 
in the competitiveness of firms in the face of tough 
competition in the market. In this regard, the 
organization of after-sales service is becoming an 

integral element of the commodity policy of modern 
automobile companies, which gets its implementation 
within the framework of the corporate car service 
system enterprises.

Since the vehicle's performance provided by the 
automaker can be maintained and restored during 

Main Factors Influencing Effective Functioning  
of Autoservice Enterprises

DOI 10.52209/1609-1825_2021_1_80                                                                                                    UDC 656.13
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Abstract. The purpose of the study is to analyze the factors affecting the effective functioning of car service enterprises. 
In the current conditions of qualitative transformations in various sectors of the economy of the Republic of Kazakhstan 
and the entire system of economic relations, the problem of modern motor service enterprises functioning for 
maintenance and repair of individual vehicles is becoming especially relevant. This problem is first of all associated 
with the main tasks facing road transport enterprises and is the main component of the efficiency of economic activity 
of enterprises. A wide variety of factors influencing the work of car service enterprises makes it difficult to classify 
them and requires them to be grouped into similar groups. The main groups are divided into general and specialized 
factors. At the same time, factors of the direct impact directly affect the work of motor service enterprises, and factors 
of the indirect nature do not have a direct impact on the activities of enterprises, but it is necessary to keep accounting 
in order to make appropriate decisions.

Keywords: car service, maintenance, repair, service station, operating efficiency, rolling stock.
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operation, the after-sales service process involves 
warranty and post-warranty maintenance and repair. 
Experts identify two ways to ensure the performance 
of vehicles in operation:

1) maintaining efficiency.
2) restoration of working capacity, called repair.
In this case, maintenance is defined as a set 

of operations or an operation to maintain the 
operability or serviceability of a product when 
used for its intended purpose, waiting, storage and 
transportation.

The main purpose of maintenance is to prevent 
and delay the moment the product reaches its limit 
state due to some reasons of constant action. This 
is achieved, firstly, by preventing the occurrence of 
a failure due to timely monitoring and bringing the 
parameters of the technical condition of the vehicle, 
unit or mechanism to nominal or close to them values, 
and secondly, prevention of failure as a result of a 
decrease in the intensity of changes in the parameter 
of the technical state of a unit, mechanism, unit by 
reducing the rate of wear of mating parts.

And repair is a complex of operations to restore 
the serviceability or functionality of products and 
restore the resources of products or their components. 
Thus, the repair of a vehicle is intended to restore and 
maintain the operability of the mechanism, assembly, 
unit and vehicle as a whole, to eliminate failures and 
malfunctions.

Research results 
The entire system of automobile technical service 

enterprises is designed to provide the necessary level 
of maintenance and repair of automobile equipment 
to ensure its safe operation, and no matter what 
enterprise carries out the indicated work, they must 
meet the standard requirements for the technical 
condition of the vehicle.

The functioning of any car service enterprise 
is influenced by a wide variety of factors that are 
classified according to various criteria. Depending on 
the place of origin, all factors can be classified into 
internal and external. Internal factors include factors 
that arise at the enterprise, and they are so numerous 
and diverse in their content and purpose that they can 
be conditionally grouped into the following groups:

1. Factors of material and technical support of car 
service enterprises. These include production factors 
(buildings, structures, equipment, tools, labor, and 
others).

2. Factors directly related to management and 
the ability of management personnel to manage an 
enterprise in a market economy.

3. Factors associated with ensuring the quality 
and competitiveness of services provided to the 
population. These include managing costs, pricing 
policy, creating a favorable socio-psychological 
climate in the team, training and advanced training 
of personnel.

4. Factors associated with the specifics of the 
organization itself. These include factors of efficiency 
in planning a technological process.

In addition, the efficiency of a car service 
enterprise in a market environment largely depends 
on some external factors that can be classified into 
factors of direct and indirect impact.

Indirect factors include factors that do not have 
a direct impact on the activities of a car service 
company, but they must be taken into account. These 
include the following groups of factors of indirect 
impact:

- economic factors. These include inflation rates, 
labor force employment, interest and tax rates, and 
others.

- political factors. These include the main 
directions of the country's state policy, possible 
changes in regulatory legal acts, international and 
interstate agreements concluded by the country's 
government in the field of tariffs and trade, and 
others.

- socio-economic factors of the external 
environment. These include the attitude of the 
population to work and the quality of life, customs 
and traditions existing in society, the mentality of 
society, the level of education, and others.

- technical and technological factors. These 
include the opportunities associated with the 
development of science and technology, which allow 
you to quickly rebuild to modern technologies in the 
field of maintenance and repair of cars, predict the 
moment of abandoning the technologies used, and 
others.

Other main external factors of direct impact 
that affect the functioning of car service enterprises 
include the following factors:

- factors that determine the change in the 
structure of the car park, which are in the personal 
use of citizens and in the ownership of organizations.

- factors that directly affect the mode of operation 
of vehicles.

- territorial or geographic factors.
- socio-economic factors.
- technical factors. First of all, these are factors 

such as reliability and quality.
The first group of factors includes the volume of 

production of cars themselves, the volume of exports 
and imports of vehicles, the cost and availability of 
cars, incomes of the population, and others. In turn, 
the growth of the list of vehicles contributes to the 
growth of demand for the maintenance and repair 
services of rolling stock.

The capacities of enterprises producing cars, 
the volumes of export and import of cars, in turn, 
determine the growth of the vehicle fleet. The action 
of these factors is subject to the laws of supply and 
demand of the car sales market and depends on 
the prevailing level of prices and incomes of the 
population.

The second group of factors can be attributed 
to the level of intensity of vehicle operation, the 
timeliness of the operation of maintenance and 
repair of rolling stock, the age of the vehicle fleet, the 
average annual mileage of vehicles, operating modes 
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of vehicles, and others. The total mileage of cars since 
the beginning of its operation has a very significant 
impact on the amount of work on current repairs, on 
the frequency of maintenance work, their range, on 
the cost of services.

The third group of factors includes the level of 
density of the location of car service enterprises, the 
rationality of the location of the enterprise, territorial 
proximity to other large enterprises, climatic 
conditions for the operation of cars, and others.

Optimal and rational placement of car service 
enterprises allows you to reduce unproductive losses 
of time and money of customers, such as transporting 
a car and waiting in line for repair or service. And in 
order to fully meet the needs and increase the demand 
of the population for the provision of services, the 
rational placement of enterprises, which, if possible, 
should be geographically as close as possible to the 
consumers of services is of great importance.

The fourth group of factors includes the level of 
income of the population or consumers of services, 
the level of prices for car service services, the level 
of prices from suppliers of spare parts and the 
necessary resources for the functioning of car service 
enterprises.

Depending on the level of demand on the level of 
income of consumers of services, car service services 
belong to a group of services that assume a certain 
threshold level of income, after which demand 
begins. In some cases, the influence of this factor is 
manifested in the emergence of a need for services 
that increase the level of comfort in the car.

The fifth group of factors can be attributed to 
the reliability of the design and performance of the 
vehicles themselves, the quality of used or used fuels 
and lubricants, spare parts.

In turn, an increase in the level of reliability leads 
to a decrease in the level of demand. At the same time, 
the improvement of the quality of cars is ensured by 
the automotive industry through the development 
and production of new designs of cars that have 
greater operational reliability and maintainability, 
and the quality of the fuel and spare parts used 
directly affects the wear of the car. In turn, a high 
level of these indicators increases the durability of 
the vehicle and reduces the number of failures of 
automotive components and assemblies.

Conclusions 
In the current conditions of changeable economic 

relations in all sectors of the national economy, 
the level of volatility of the main factors affecting 
the effective operation of car service enterprises is 
significantly increasing. It should be noted here that 

the re-equipment and reconstruction of car service 
enterprises primarily depend on the influence of 
the so-called intensive factors. At the same time, it 
is planned to plan and implement measures related 
to the development and implementation of new 
innovative technologies, on the basis of which it 
becomes possible to provide the necessary transport, 
primarily competitive transport services to consumers 
related to the maintenance and repair of vehicles for 
individual use. And in order to increase the efficiency 
of the positive influence of the above factors on the 
work of car service enterprises, it is necessary to 
establish strategic priorities for the development of 
the enterprise at the state level – to determine the 
country's long-term policy in this direction of the 
economy:

- optimal structural reconstruction;
- real investment policy;
- directions of scientific and technical 

development;
- highly efficient economic mechanisms.
Optimal and effective structural reconstruction of 

car service enterprises should be based on areas with 
high economic potential, flexible to the impact of 
various changes. These factors include the following 
factors, which, in our opinion, will contribute to 
the application of the principles of collegiality in 
management:

- increasing the competitiveness of the enterprise 
in the transport services market;

- increasing the economic efficiency of the 
enterprise;

- advanced training of employees, including 
repair workers;

- moral and material stimulation of social activity 
of employees of the enterprise;

- development and implementation of effective 
mechanisms of motivation for work results;

- development and application of innovative 
methods and methods of production.

The study of the nature and degree of influence 
of each factor on the level and dynamics of the 
development of car service enterprises allows 
revealing large reserves of production, increasing its 
effectiveness and competitiveness.

The effectiveness of factors affecting car service 
enterprises is ensured due to the complexity, the 
creation and use of a set of opportunities, in first of 
all, high-tech, increasing the innovative potential 
of car service enterprises due to an increase in the 
share of intellectual property in the total assets of 
car service enterprises, concentration of resources in 
promising technological areas.

1. Бабич A.M. Основы экономики сферы услуг. – Алматы: Экономика, 2008. – 205 с.
2. Балалаев С.А. Маркетинг транспортных услуг. – Хабаровск: ДВГУПС, 2008. – 175 с.
3. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей / В.М. Власов, С.В. Жанказиев, С.М. Круглов. – М.: Академия, 2013. – 

480 с.

REFERENCES



98

Труды университета №1 (82) • 2021

1. Babich A.M. Osnovy ekonomiki sfery uslug. – Almaty: Ekonomika, 2008. – 205 s.
2. Balalaev S.A. Marketing transportnykh uslug. – Khabarovsk: DVGUPS, 2008. – 175 s.
3. Tekhnicheskoe obsluzhivanie i remont avtomobilei / V.M. Vlasov, S.V. Zhankaziev, S.M. Kruglov. – M.: Akademiya, 2013. – 480 s.
4. Kuznetsov E.S. Proizvodstvennaya baza avtomobilnogo transporta: Sostoyanie perspektivy. – M.: Transport, 2010. – 231 s.
5. Polozhenie o tekhnicheskom obsluzhivanii i remonte podvizhnogo sostava avtomobilnogo transporta. – M.: Transport, 2006. – 72 s.
6. Kuznetsov E.S. Upravlenie tekhnicheskimi sistemami. – M.: MADI, 2013. – 247 s.

REFERENCES
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Аңдатпа. Зерттеудің мақсаты – автосервис кәсіпорындарының тиімді жұмысына әсер ететін факторлар-
ды талдау. Қазақстан Республикасы экономикасының әртүрлі салалары мен экономикалық қатынастардың 
барлық жүйесінің сапалы қайта құрылуының қазіргі жағдайында жеке автомобильдерге техникалық қызмет 
көрсету және жөндеу бойынша қазіргі заманғы автосервис кәсіпорындарының жұмыс істеу проблемасы ерек-
ше өзектілікке ие болып отыр. Бұл проблема, бірінші кезекте, автомобиль көлігі кәсіпорындарының алдында 
тұрған негізгі міндеттермен байланысты және кәсіпорындардың шаруашылық қызметі тиімділігінің негізгі 
құрамдас бөлігі болып табылады. Автосервис кәсіпорындарының жұмысына әсер ететін көптеген фактор-
лар оларды жіктеуді қиындатады және оларды ұқсас топтарға бөлуді талап етеді. Негізгі топтар жалпы 
және мамандандырылған факторларға бөлінеді. Сонымен қатар, тікелей әсер ету факторлары автосервис 
кәсіпорындарының жұмысына тікелей әсер етеді, ал жанама факторлар кәсіпорындардың қызметіне тіке-
лей әсер етпейді, бірақ тиісті шешімдер қабылдау үшін оларды есепке алу қажет.

Кілт сөздер: автосервис, техникалық қызмет көрсету, жөндеу, техникалық қызмет көрсету станциясы, 
пайдалану тиімділігі, жылжымалы құрам.
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Аннотация. Цель исследования – анализ факторов, влияющих на эффективное функционирование предпри-
ятий автосервиса. В нынешних условиях качественных преобразований различных отраслей экономики Ре-
спублики Казахстан и всей системы экономических отношений проблема функционирования современных 
предприятий автосервиса по техническому обслуживанию и ремонту индивидуальных автомобилей приоб-
ретает особую актуальность. Данная проблема, в первую очередь, связана с основными задачами, стоящи-
ми перед предприятиями автомобильного транспорта и является основной составляющей эффективно-
сти хозяйственной деятельности предприятий. Большое многообразие факторов, оказывающих влияние на 
работу предприятий автосервиса, затрудняет их классификацию и требует сведения их в схожие группы. 
Основные группы разделены на общие и специализированные факторы. При этом факторы прямого воздей-
ствия непосредственно влияют на работу предприятий автосервиса, а факторы косвенного характера не 
оказывают прямого воздействия на деятельность предприятий, но необходимо вести их учет в целях при-
нятия целесообразных решений.
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Introduction 
The growth of the economy and continued 

urbanization in Kazakhstan are the reasons for the 
annual increase in the volume of municipal solid 
garbage (MSG). Today it is one of the most acute 
environmental problems in the country.

The total number of spoil disposals (Figure 1) 
exceeds 4,000, with only 307 legalized.

These numbers continue growing, so it is 
necessary to take some measures. One of them is 
recycling MSW, but things are not well with it: only 
5% of solid garbage is recycled, the remaining 95% is 
placed in spoil disposals for storage and burial.

With such colossal volumes of garbage, recycling 
plants lack raw materials for treatment since there 
is no culture of separate garbage collection in the 

Figure 1 – Spoil disposal
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Abstract. The aim of the work is to study the technology of using recycled waste in road construction. The advantages 
of using recycled plastic in road construction are considered. It has been established that for the use of waste in 
construction it is necessary to improve the technology of separate waste collection; to increase the number of waste 
processing plants. Increasing the amount and variety of waste generated has led to the crisis in waste management. 
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Figure 2 – Separate containers for garbage

country. If to continue just bringing it to spoil 
disposals, our descendants will have no place to build 
houses: lands tend to run out, and some garbage, such 
as polyethylene, begins to decompose only centuries 
later.

At such a pace, in the near future, we are in 
danger of a bleak prospect of «choking from our 
own garbage», as the Danish physicist Niels Bohr 
predicted. In addition, not all spoil disposals have 
an appropriate insulation coating and a system 
for collection and treatment of garbage water, 
and harmful substances penetrate the soil and 
groundwater. But most often such spoil disposals, 
and in fact open dumps, are in close proximity to 
residential areas of large cities.

Research results 
The country lacks garbage recycling enterprises, 

and the operating ones are not loaded at full capacity 
due to the absence of interaction between local 
authorities, public utilities and, accordingly, the 
institutions themselves.

A large problem for garbage recycling companies 
is high tariffs for rail transportation, which are 
necessary to transport garbage from various regions 
of Kazakhstan to their recycling sites. In Kazakhstan 
there is also no concept of «green» purchases, which 
assume the priority of products made using garbage, 
when purchasing. Therefore, many companies 
that produce such products face difficulties in its 
implementation.

To solve all these problems without assistance of 
the state is simply impossible, although it is impossible 
to say that state bodies are inactive. It is known that 
Kazakhstan is currently preparing amendments 
to the law on transition to the green economy. The 
developers of the draft law propose introducing a 
provision for extended producer responsibility (EPR), 
which obliges the manufacturer (or supplier, or 
importer) of products to ensure collection, utilization 
and recycling garbage after using their produced 

or marketed products. According to the Concept 
on Kazakhstan transition to the «green» economy, 
garbage recycling should be up to 40% by 2030, and 
50% by 2050.

In addition, since 2016 the country has banned 
the disposal of mercury-containing lamps and 
appliances, scrap metal, garbage oils and liquids, 
batteries, electronic garbage. Since January 2019 
the ban on the disposal of plastic, garbage paper, 
cardboard and garbage paper, glass comes into force. 
From January 2021 a ban on the burial of construction 
and food garbage comes into force.

There is a precedent: in Temirtau some 
businessmen conducted informational work on 
the need to separate garbage (Figure 2) into two 
boxes: organic (food) and others in kindergartens 
and schools, they distributed buckets with two 
compartments, and the children persuaded parents 
to sort the garbage.

The first eco-collection point for garbage (Figure 
3) was opened in Astana. The capital residents can 
bring there a package with garbage paper or plastic 
bottles and get a symbolic reward for it.

The world experience shows that without using 
certain principles and mechanisms it is almost 
impossible to achieve success in the field of rational 
garbage management. These include: separate 
garbage collection, which helps to obtain valuable 
secondary raw materials, to reduce the cost of 
transporting and recycling garbage, green purchases 
that help stimulating the demand for products derived 
from garbage, an effective system for recording and 
reporting on garbage management activities [3].

All the civilized countries are already looking for 
cardinal solutions to the problem of garbage. New 
biodegradable materials are being developed, the 
propaganda work is underway to eliminate plastics, 
technologies of recycling and reuse of recycled 
garbage are being improved. As an example of using 
the recycled material let us take plastics and their 
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Figure 3 – Eco-collection point for garbage

prospects in road construction.
Roads with holes and cracks are an integral part of 

the harsh realities in Kazakhstan. The roadbed wears 
out faster than it is updated and the reason for this is 
a high cost of the roadway, unscrupulous contractors 
and building materials, as well as limited, sometimes 
not fully received funding for new construction and 
reconstruction of roads. To make a «revolution in 
road construction» is possible with the help of the 
pavement made of plastics.

Recycled plastics have many uses, one of which 
is road paving.

There are about 40 million km of roads on the 
planet, 1.6 trillion tons of asphalt is annually spent for 
expanding this network and making new highways.

One of the main components of the asphalt mix is 
bitumen, the content of which varies from 10 to 60%.

Partial replacement of this material with recycled 
plastics will solve the problem of environmental 
pollution and improve the practical characteristics of 
the road surface.

In 2002 the engineers from the Indian company 
KK Plastic Garbage Management Ltd patented the 
technology of using plastic garbage for asphalting 
roads.

This company owns a factory in Bangalore, today 
processing up to 30 metric tons of plastics per day.

It took the Indians 5 years to develop the 
technology for processing PET bottles, plastic cups 
and bags into the asphalt mix component.

The company has developed the polymer KK 
Poly Blend, which replaces 8% of the bitumen in the 
asphalt mix and improves characteristics of the road 
surface.

The life of the roads made on the basis of this 
material is doubled. In its state the KK Plastic 
Garbage Management Ltd built 2,000 km of roads 
and recycled 8,000 tons of plastic garbage.

From India the idea migrated to Western Europe. 

One of the leaders of the Scottish MacRebur company 
brought it to his country and after 18 months of 
research he patented highly effective additives based 
on recycled plastics. They are produced in the form of 
granules and flakes that are added with the bitumen 
in the production of coating.

The modified asphalt concrete mix becomes 60% 
stronger, and the roadbed based on it is 10 times 
longer.

The technologies of using recycled polymeric 
materials in road construction in Kazakhstan are in 
their infancy.

It is necessary to make adjustments to GOST, 
SNiPs and technical regulations, to develop a 
technology similar to the Indian and Canadian ones, 
and in the future to use asphalt-concrete mixtures 
based on recycled plastics for road repairs, and later 
on for laying highways.

Implementation of the projects requires 
introducing the technologies of collecting and sorting 
plastic garbage, changing the current legislation.

The process of developing a building material for 
paving has several stages:

• collecting, sorting and cleaning plastic garbage;
• grinding polymeric materials;
• adding crushed and melted plastics to bitumen;
• heating the mixture and applying it to the 

aggregate at the temperature of 160 degrees;
• treatment with bitumen;
• adding the mixture with plastics to improve 

adhesion.
The result is an asphalt mix that is laid on the 

prepared base in the classical way. Pavers are used to 
compact and make a perfectly smooth roadbed.

The unique innovative technology of using 
plastic garbage is developed by the Dutch company 
Voler Wessels.

It consists in casting hollow slabs for road 
pavement using recycled plastics. It is planned to 
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Figure 4 – A flow chart demonstrating classification of asphalt mixes

lay city communications in the voids. Plates on such 
plastic roads will be laid on a pad of compacted sand 
[2].

A distinctive feature of the technology is using 
large amounts of garbage, as well as quick mounting.

The main advantage of using plastic garbage 
to make pavement is improving the environmental 
situation in large cities.

A great potential of plastics consumption by 
road companies is stable and permanent disposal of 
garbage that pollutes not only large cities, but also 
the global ocean.

The advantages of paving with plastics are as 
follows:

• increased strength;
• high water resistance;
• increased the intervals between repairs;
• reduction of operating costs;
• high tensile strength;
• operation at the temperatures ranging from –40 

to +80°С;
• good road holding of car wheels;
• increased resistance to engine oil and fuel;
• reduction of coating deformation and absence 

of gauge;
• minimum number of cracks due to plasticity of 

plastics;
• long service life.
The advantages of using recycled plastic coating 

for cities are as follows:
• reduction of road maintenance costs;
• minimum costs for modernization of asphalt 

plants;
• the cost of asphalt is lower than when using 

coatings with modified bitumen;
• reduction of garbage utilization costs at spoil 

disposals.
Roads with asphalt based on plastic bottles and 

other garbage will improve the socio-economic status 
of the city.

The disadvantages of the coverage are as follows:
• the cost is 3% higher than that of the usual 

asphalt concrete pavement;
• deterioration of performance at high 

temperatures;
• absence of regulatory framework for introducing 

the coverage.
For production there is required a large amount 

of plastic garbage: a separate garbage disposal system 
is needed.

One of the ways of managing garbage plastic is by 
using it in construction material for pavements and 
roads which serves the dual purposes of imparting 
stability and durability to the roads and resolving the 
issue of environmental hazard due to ever increasing 
garbage plastics. To understand the role of plastics in 
construction material, one must be familiar with the 
material specific properties and the processes used 
in laying roads. Having said this, further discussion 
details the use of each component and the processes 
involved in creating construction material.

Bitumen plays an important role in binding the 
aggregate together by coating over the aggregate 
thereby imparting strength to the road. However, 
due to a poor resistance towards water and high 
costs involved, there is a demand for high quality 
bitumen at low costs. This can be accomplished by 
modifying the rheological properties of bitumen by 
using additives such as plastic or rubber [1].

The drawbacks of using only bitumen in road 
construction are as follows:

• the performance of road is reduced at high 
temperature due to bleeding of bitumen.

• cracking phenomenon takes place due to 
oxidation of bitumen.

• potholes are easily formed as bitumen strips off 
from the aggregate as it is water repellent material. 
This reduces the life of the road constructed.

• the material and processing costs are much 
higher.

Bitumen based concrete mixes may be further 
classified into Bituminous Concrete (BC), Modified 
Bitumen Mix (MBM) and Semi-dense Bituminous 
Concrete (SDBC) as revealed in (Figure 4). BC 
is a conventional concrete mix which performs 
satisfactorily; however, it needs improvement in 
the properties for certain special applications, such 
as heavy traffic. MBM has exhibited improved 
properties such as fatigue life, resistance to permanent 
deformation of paving mixtures and enhanced 
stability of the pavements by the addition of modifiers 
such as sulphur, crumb rubber, polymers etc. SDBC is 
a high density and thoroughly controlled hot mixed 
material composed of graded mineral, aggregate, 
filler and bitumen.

The road construction involves the use of 
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Figure 5 – A flow chart demonstrating various types of aggregate mixes used for road construction

aggregate mixes which can be of different types as 
shown in figure below.

Plastic garbage can be used in hot mix to improve 
physical properties of bituminous aggregate mix 
by ‘Dry Process’ or ‘Wet Process’. The technology 
as developed and explained by Dr Vasudevan, 
a Chemistry Professor at Thiyagaraja College of 
Engineering, Madurai, incorporates the use of 
‘Plastone’, a mixture of stone chips and garbage 
plastic bags (thickness 40-70 μm) which is heated 
at 150-1700C during production, in laying roads, 
pavements and flooring purposes as an alternative 
to interlocking paver blocks. At this processing 
temperature, the plastic garbage is heated enough 
to act as an adhesive in binding stone chips and not 
generating any toxic gases. The aggregate becomes 
water proof after getting coated with molten plastic. 
This step is followed by the addition of hot plastic-
aggregate mix to hot bitumen while maintain the 
process temperature. This approach is known as 
‘Dry Process’. The ‘Wet Process’ involves mixing 
of plastics to hot bitumen followed by mixing with 
hot aggregate. Both processes lead to the formation 
of plastic modified bituminous aggregate mix with 
enhanced properties imparting strength, stability 
and durability to the roads.

Conclusions 
Recently, a new method called ‘Cold Mix’ has been 

developed which incorporates mixing of materials at 
lower temperatures. The process offers the following 
advantages over the hot mix:

1. The heating of aggregate and binder is not 
required.

2. It is an environmental friendly approach 
which saves energy. An impressive 50% of energy 
saving in case of cold mix over hot mix has been 
reported. Therefore, it can be considered to be a green 
bituminous mix for road construction.

3. It is a straightforward preparation using only 
a small set up on site. A manual production for small 
scale job is also feasible.

4. It is a suitable method particularly for 
construction of roads in remote and isolated areas of 
a country.

5. The method is suitable for road construction in 
wet or humid conditions.

6. Cold mix is a versatile method due to 
availability of a large number of grades of emulsion 
and cut backs.

7. It offers an economical and high production 
approach.
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Аңдатпа. Жұмыстың мақсаты – жол құрылысында қайта өңделген қалдықтарды пайдалану технология-
сын зерттеу. Қайта өңделген пластикті жол құрылысында қолданудың артықшылықтары қарастырылады. 
Құрылыста қоқысты пайдалану үшін: қоқысты бөлек жинау технологиясын жетілдіру; қоқысты қайта өң-
деу зауыттарының санын ұлғайту қажет екені анықталды. Шығарылатын қалдықтардың саны мен алуан 
түрлілігінің артуы қалдықтарды жою дағдарысына әкелді. Мұндай мәселе жол құрылысында қолданылатын 
бастапқы материалдардың белгілі бір пайызын ауыстыру үшін осы қалдықтардың кейбірін қайта пайдалану 
арқылы шешілуі мүмкін. Осылайша, табиғи ресурстар сақталып, қалдықтарды жою дағдарысы шешілуде. 
Көптеген зерттеулер асфальт-бетон қоспаларына қосылған кезде мұндай қалдықтардың немесе модифи-
каторлардың оңтайлы мөлшері жолдың әртүрлі физикалық сипаттамаларының жақсаруына әкелетінін 
көрсетті. Мақалада жол құрылысының жаңа технологиясының нақты мысалы келтірілген. Пластикті пай-
далану мүмкіндігі шығындарды едәуір азайтады және жолдардың сапасын арттырады, бұл Қазақстан Респу-
бликасы үшін өте маңызды.

Кілт сөздер: пластик, жол, инновация, технология, құрылыс.
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Аннотация. Целью работы является исследование технологии использования переработанного мусора в 
дорожном строительстве. Рассмотрены достоинства применения переработанного пластика в дорожном 
строительстве. Установлено, что для использования мусора в строительстве необходимо: усовершенство-
вать технологию раздельного сбора мусора; увеличить количество мусороперерабатывающих заводов. Уве-
личение количества и разнообразия образующихся отходов привело к кризису в области удаления отходов. 
Такой вопрос может быть решен путем повторного использования некоторых из этих отходов для замены 
известного процента первичных материалов, используемых при строительстве дорог. Таким образом, со-
храняются природные ресурсы и решается растущий кризис утилизации отходов. Многочисленные исследо-
вания показали, что оптимальное количество таких отходов или модификаторов при добавлении в асфаль-
тобетонные смеси приводит к улучшению различных физических характеристик дороги. В статье приведен 
наглядный пример новой технологии дорожного строительства. Возможность использования пластика зна-
чительно снизит расходы и увеличит качество дорог, что очень актуально для Республики Казахстан.

Ключевые слова: пластик, дорога, инновация, технология, строительство.
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Введение
Для Центральной части Казахстана особенно 

характерны грунты глинистые [1]. В частности, 
при интенсивном строительстве различных объ-
ектов городов Нұр-Сұлтана и Караганды проек-
тировщики и строители нередко сталкиваются с 
такими грунтами, обладающими специфически-
ми свойствами. На рисунке 1 приведены графики 
изменения плотности грунтов глинистых по глу-
бине до 38,0 м.

Плотности грунтов по глубине изменчивы, их 
значение составляет:

- в пределах от 1,7 до 1,8 г/м3 на уровне 9,0 м и 
25,0 м;

- в пределах от 2,05 до 2,08 г/м3 на глубине 3,0 м 
и 16,0 м.

Это значительно затрудняет расчеты при про-
ектировании фундаментов [1-6].

В условиях полного или частичного водонасы-
щения в грунтах глинистых происходят следую-
щие процессы:

- изменение из твердого состояния в пластич-
ное состояние;

- потеря первоначальной структурной проч- 
ности;

- значительное ухудшение значения расчет-
ных параметров – сцепления, угла внутреннего 
трения и модуля деформации.

Актуальность состоит в том, что необходимо 
изучить изменение по глубине толщи массива 
свойств грунтов глинистых. Также важно произ-

вести обоснованную оценку прочности основания 
для обеспечения безопасности находящегося на 
нем объекта при эксплуатации (рисунок 1).

Анализом распределения физических свойств 
грунтов глинистых по глубине залегания установ-
лено, что значения плотности изменяются в пре-
делах 1,85-2,1 г/см3.

На рисунке 2 приведены результаты опреде-
ления значений «свободного набухания» грунтов 
глинистых до глубины 34,0 м.

Результаты исследований
Результаты изучения развития значений «сво-

бодного набухания» позволили установить, что их 
величины по глубине залегания весьма изменчи-
вы. Разность значений может быть в два и более 
раза (от 0,1 до 0,24), и зависит от истории и усло-
вий формирования за долговременный период, 
составляющий многие тысячи и миллионы лет. 
Это грунты глинистые, континентального проис-
хождения павлодарской свиты, которые относят-
ся к средне- и сильно набухающим.

При проектировании особенно следует обра-
щать внимание на величину усадки глин, которая 
превышает допустимую величину осадки и имеет 
неравномерный характер.

На рисунке 3 приведены данные испытаний 
грунтов глинистых в приборах трехосного сжатия 
на ползучесть объемную. 

Величина всестороннего давления в опытах 
составляла: 
vm = 0,10; 

Определение осадок фундаментов с учетом 
ползучести квазиоднофазных грунтов оснований
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Рисунок 1 – График изменения по глубине плотности

Рисунок 2 – График изменения по глубине «свободного набухания»
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vm = 0,20; 
vm = 0,3 МПа. 
Как показали результаты исследований, с 

увеличением vm увеличивается и время стабили-
зации деформаций объемных. Опытами с образ-
цом природной плотности-влажности выявлено, 
что затухание деформаций объемных наблюда-
лось в пределах от 3,0 до 7,0 суток. Причем при 
изменении vm от 0,1 до 0,3 МПа деформации объ-
емные вырастали в 2,1 раза. 

При исследовании деформаций объемных 
глин с увеличением величины давления всесто-
роннего сжатия также наблюдалось увеличение 
времени их стабилизации. Так, если при vm = 0,1 
МПа полная стабилизация деформаций ползу-
чести объемной была достигнута в течение 4,0-5,5 
суток, то при vm = 0,3 МПа она составила от 5,0 до 
7,0 суток [3]. Анализ результатов исследования по-
казывает, что глинистые грунты основания обла-
дают ярко выраженной затухающей ползучестью.

Таким образом, следует, что глинистые грун-
ты распространены на территории центра Казах-
стана, достигают мощности до 38,0-40,0 м и про-
являют набухающие свойства, а также свойства 
ползучести затухающего характера при сдвиге и 
полном водонасыщении.

Расчетные параметры консолидации – Cv и 
ползучести – Ca были определены эксперимента-
ми в лабораторных условиях на основе зависимо-
сти – f = f (lg t), (рисунки 4, 5).

Из экспериментальных графиков следует, что 
расчетные параметры консолидации изменяют-
ся в пределах от 0,0552 до 0,0686 и ползучести от 
0,849 до 0,1159 на глубине 5,0 м.

В отношении квазиоднофазной, а также одно-
компонентной систем определение осадок слоя 
грунта решается в предположении, что осадка 
происходит исключительно за счет ползучести 
скелета грунта. Ядро ползучести характеризуется 
скоростью ползучести грунта в условиях единич-

ного напряжения постоянного. Ползучесть ска-
жется только на протекании осадок во времени. 
Как вытекает из определения параметров затуха-
ющей ползучести, относительной сжимаемости 
скелета грунта, коэффициент при ползучести ms 
можно выразить следующим уравнением:

 ,m C C e1s v a

t
1= - d-^ h  (1) 

где Cv и Ca – первичная и вторичная консолидация 
грунта коэффициенты.

При этом относительной сжимаемости ске-
лета грунта коэффициент при ползучести – ms 
определяется:

 ,m m C
C

e1 1s
v

a t
1= + - d-l ^ h; E  (2) 

а так как согласно формуле:

 ,m C C e1s v a

t
1= - d-^ h  (3) 

то, подставляя выражение, получим, что для ква-
зиоднофазного грунта протекание осадки ползу-
чести во времени будет описываться выражением:

 .S h C P C
C

e1 1Ì v
v

a t
1= + - d-^ h; E  (4) 

Отметим, что в случае действия местной на-
грузки (от фундаментов сооружений) принимают 
значение эквивалентного слоя hэ.

Заключение
Площадки строительства сложены в геоло-

го-литологическом строении отложениями ниж-
нечетвертичными представленными глинами.

В результате лабораторных исследований 
установлено, что глины при водонасыщении, на-
бухая, изменяют первоначальное значение сце-
пления, угла трения внутреннего, деформации 
модуля в 2-3 раза.

Анализ результатов исследования трехосных 
испытаний показывает, что глинистые грунты 

Рисунок 3 – Изменение во времени объемной ползучести
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Рисунок 6 – Графики консолидации по установлению расчетных параметров консолидации и ползучести

Рисунок 5 – Графики консолидации по установлению расчетных параметров консолидации и ползучести

основания обладают ярко выраженной «затухаю-
щей ползучестью».

По результатам компрессионных испытаний 
определяют расчетные параметры фильтраци-
онной консолидации и ползучести (вторичной 

консолидации).
Предложена формула определения осадки 

фундаментов с учетом ползучести для квазиодно-
фазного грунтового основания на основе экспери-
ментальных данных.

Рисунок 4 – Графики консолидации по установлению расчетных параметров консолидации и ползучести
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Аңдатпа. Мақаланың мақсаты – негіздердің квазибірфазалық топырақтарының жылжуын ескере отырып, 
іргетастардың шөгуін есептеу. Негіздердің квазибіртабиғи топырақтарының жылжуын ескере отырып, ір-
гетастардың шөгуін есептеу қарастырылады. Орталық Қазақстан аумағында сазды топырақтардың те-
реңдігі бойынша таралуы келтірілген. Қабаттасу нәтижелерін талдау саздардың физикалық қасиеттері 
қабаттасудың біртекті еместігін және тереңдік бойынша мәндердің едәуір үлкен шашырауына ие екенін 
көрсетеді. Әр түрлі тереңдікте таңдалған сазды топырақтар ығысу кезінде өшіп бара жатқан жылжумен 
сипатталатыны эксперименталды түрде анықталды. Эксперименттік қисықтар бойынша шоғырландыру 
және жылжу коэффициенттерін анықтау әдістері сипатталған. Негіздердің квазибіртекті топырақтары-
ның жылжуын ескере отырып, іргетастардың шөгуін анықтаудың есептеу формулалары келтірілген. Есеп-
теу формулалары әдістің жаңалығын көрсететін эксперименттік мәліметтер нәтижелері негізінде алына-
ды.

Кілт сөздер: физикалық-механикалық қасиеттері, топырақтар, саздар, жауын-шашын, шоғырландыру, 
жылжығыштығы.
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Abstract. The purpose of the article is to calculate the fundation subsidence taking into account quasi-single-phase soils 
of foundations creep. The calculation of the foundation subsidence is considered taking into account the creep of quasi-
homogeneous soils of the foundations. The distribution of clay soils at the depth in the territory of Central Kazakhstan 
is given. The analysis of the bedding results shows that the physical properties of clays include an inhomogeneous 
composition and a fairly large spread of values over depth. It has been experimentally established that clay soils sampled 
at different depths are characterized by damped creep during shear. Methods of determining the consolidation and creep 
coefficients from experimental curves are described. The calculation formulas are given for determining the foundation 
subsidence, taking into account the creep of quasi-uniform soils of the foundations. The calculation formulas have been 
obtained based on the results of experimental data indicating the novelty of the method.

Keywords: physical and mechanical properties, soils, clays, sediments, consolidation, creep.
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Введение
С развитием тенденции роста количества 

транспортной техники, оснащенной двигателя-
ми внутреннего сгорания, обостряются пробле-
мы экологии, связанные с увеличением выбро-
сов вредных веществ в атмосферу. Превышение 
предельно допустимых концентраций вредных 
веществ в атмосфере наблюдается в местах по-
вышенного скопления транспортной техники – в 
крупных городах, рабочих зонах промышленных 
карьеров и т.п.

Значительная часть транспортной техники 
оснащена дизельными двигателями, которые ха-
рактеризуются большей долей содержания в от-
работавших газах окислов азота и твердых частиц, 
преимущественно сажи, по сравнению с бензино-
выми [1].

К основным методам очистки газов от техни-
ческих загрязнений относятся: абсорбционный и 
адсорбционные методы, термическое дожигание, 
термокаталитические методы, озонные методы, 
биохимические методы, плазмокаталитический 
метод, фотокаталитический метод [2]. Известен 

также ультразвуковой метод очистки промыш-
ленных газов.

Для снижения токсичности отработавших га-
зов транспортной техники наибольшее распро-
странение получили абсорбционные, термока-
талитические методы, термическое дожигание. 
Устройства снижения токсичности отработавших 
газов, основанные на термокаталитических ме-
тодах, являются наиболее эффективными, но и 
более дорогостоящими. Для решения вопроса 
использования ультразвукового метода очист-
ки отработавших газов на транспортной техни-
ке требуется разработка наиболее эффективных 
конструкций устройств ультразвуковой очистки.

Эффективность ультразвуковой очистки 
выхлопных газов двигателей внутреннего сгора-
ния (ДВС) была подтверждена нашими экспери-
ментальными исследованиями, результаты кото-
рых опубликованы в работе [3].

Явление интенсификации процессов коагуля-
ции твердых частиц выхлопных газов под воздей-
ствием ультразвука предлагается использовать в 
устройствах различных вариантов конструкции.

Конструктивные варианты устройств 
ультразвуковой очистки отработавших газов 
двигателей внутреннего сгорания
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Аннотация. Цель исследования – анализ конструктивных вариантов устройств ультразвуковой очист-
ки отработавших газов двигателей внутреннего сгорания. Авторами выделяются классификационные 
признаки конструкций ультразвуковых устройств системы выпуска отработавших газов двигателей 
внутреннего сгорания транспортной техники. В соответствии с этим, различают варианты конструк-
ций проточного, накопительного и комбинированного типа. Конструкции устройств могут также от-
личаться схемой расположения ультразвукового оборудования. Конструкции устройств ультразвуковой 
очистки накопительного типа могут быть одно- и многоёмкостные. Представлены различные варианты 
конструкции устройств, реализующих принцип ультразвуковой коагуляции. Приведенные в статье кон-
струкции ультразвуковых устройств позволяют производить очистку, сбор и утилизацию загрязняющих 
компонентов отработавших газов. Приведена схема подключения ультразвуковых устройств накопи-
тельного типа в системе выпуска отработавших газов и описание режима их работы.

Ключевые слова: двигатель внутреннего сгорания, глушитель, отработавшие газы, ультразвуковая коа-
гуляция, седиментация, утилизация.
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Результаты исследований
Нами разработаны конструкции устройств 

ультразвуковой очистки проточного, накопи-
тельного и комбинированного типа. В проточ-
ных устройствах выхлопной газ проходит через 
устройство, очищается и, не задерживаясь там, 
выводится в атмосферу. В накопительных устрой-
ствах выхлопной газ накапливается в ёмкости, где 
подвергается ультразвуковой очистке в течение 
определенного промежутка времени, и затем вы-
водится в атмосферу.

Варианты устройств отличаются схемой 
расположения ультразвукового оборудования, 
включающего в себя ультразвуковой генератор, 
излучатель и отражатели ультразвуковых волн, 
формой, ёмкостью и др. В устройствах проточно-
го типа возможны следующие варианты установ-
ки ультразвукового оборудования: с поперечным 
воздействием ультразвука относительно движе-
ния газового потока; с продольным воздействием 
ультразвука, причем как по ходу, так и против 
хода движения газового потока; с множествен-
ным воздействием ультразвукового излучения 
под различными углами; динамической системой 
ультразвукового воздействия.

Одним из них является система ультразвуко-
вой очистки проточного типа, встраиваемого в 
глушитель, при котором выхлопной газ, проходя 
через выхлопную систему, подвергается ультраз-
вуковому воздействию. Схема работы ультразву-
кового оборудования глушителя с поперечным 
воздействием ультразвука приведена на рисунке 
1.

Отработавший газ подается в корпус глушите-
ля 2 через входной патрубок 1. Внутри глушителя 
располагаются излучатели 3 и отражатели 7 ульт-
развуковых волн. В образовавшихся зонах стоячих 

волн 6 интенсивно происходит коагуляция частиц 
выхлопного газа. Частицы газа, в том числе и уве-
личенные в размерах, смещаются в сторону вы-
ходного патрубка 4. При изменении направления 
движения газового потока, укрупненные и соот-
ветственно более тяжёлые частицы осаживаются 
в нижней части глушителя, с наибольшей веро-
ятностью в месте для сбора и извлечения сажи 5. 
Не успевшие осесть, но уже укрупненные в раз-
мерах частицы, улавливаются каким-либо филь-
тром, устанавливаемым после ультразвукового 
устройства.

В данном устройстве ультразвуковое воздей-
ствие происходит поперечно относительно дви-
жения газового потока. Укрупненные в результате 
коагуляционных процессов твердые частицы осе-
дают на дно, которые затем утилизируются.

Также предлагается реализация продольного 
воздействия ультразвука в глушителе. На рисунке 
2 приведены схемы ультразвукового оборудова-
ния глушителя с продольным воздействием уль-
тразвука по ходу движения газового потока (а) и 
против хода движения газового потока (б).

На рисунке 3 изображено разработанное и за-
патентованное нами устройство для ультразвуко-
вой очистки выхлопных газов [4], в котором про-
исходит множественное воздействие ультразвука 
под различными углами.

Устройство для ультразвуковой очистки 
выхлопных газов содержит следующее оборудова-
ние: впускной патрубок 1, выпускной патрубок 2, 
корпус 3, первая коагуляционная камера 4, вторая 
коагуляционная камера 5, излучатели ультразву-
ковых колебаний 6, ультразвуковые преобразова-
тели 7, верхние отражатели 8, нижние отражате-
ли 9, отверстия 10, первая накопительная емкость 
11, вторая накопительная емкость 12, отверстия с 

1 – впускной патрубок; 2 – корпус глушителя; 3 – излучатель ультразвуковых волн; 4 – выпускной патрубок;  
5 – место сбора и извлечения сажевых частиц; 6 – зона стоячих волн; 7 – отражатель ультразвуковых волн

Рисунок 1 – Схема работы ультразвукового оборудования глушителя с поперечным воздействием 
ультразвука
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пробкой 13, фильтрационные сетки 14.
Работа устройства для ультразвуковой очист-

ки выхлопных газов осуществляется следующим 
образом. Предлагаемое устройство устанавли-
вается в транспортное средство путем монтажа 
в систему выпуска выхлопных газов; при работе 
двигателя внутреннего сгорания транспортного 
средства, продукты сгорания (выхлопные газы) 
попадают в систему выпуска выхлопных газов, 
где они через впускной патрубок 1 проходят че-
рез первую 4 и вторую 5 коагуляционные камеры 
предлагаемого устройства. В верхних частях коа-
гуляционных камер установлены излучатели уль-
тразвуковых колебаний 6, которые механически 
и акустически связаны с ультразвуковыми преоб-
разователями 7. В коагуляционных камерах уста-
новлены также верхние 8 и нижние отражатели 9 
ультразвуковых колебаний, позволяющие создать 
в камерах ультразвуковые поля с резонансным 
распространением ультразвуковых колебаний.

Очистка выхлопных газов от твердых частиц 
происходит за счет созданных ультразвуковых по-
лей в коагуляционных камерах 4 и 5. Колебания в 
ультразвуковых полях влияют на твердые части-
цы, которые начинают активно двигаться, соуда-
ряются и слипаются (происходит ультразвуковая 
коагуляция). Для сдерживания скоагулирован-
ных частиц на выходах с камер установлены филь-
трационные сетки 14, которые также очищаются 
при помощи ультразвуковых полей. Удаление 
седиментированных частиц осуществляется через 
отверстия 10 в нижних отражателях; частицы осе-
дают в накопительных емкостях 11 и 12, где часть 
газов конденсируется и сливается через отверстия 
с пробкой 13. Очищенные газы выпускаются с па-
трубка 2. Таким образом, предлагаемое устрой-
ство повышает экологическую безопасность 
транспортных средств при работе двигателей вну-
треннего сгорания.

Один из вариантов устройства очистки отра-

1 – впускной патрубок; 2 – выпускной патрубок; 3 – корпус; 4 – коагуляционная камера 1; 5 – коагуляционная камера 2;  
6 – излучатель ультразвуковых колебаний; 7 – преобразователь ультразвуковых колебаний; 8 – верхние отражатели;  

9 – нижние отражатели; 10 – отверстия для удаления частиц; 11, 12 – накопительные ёмкости для сбора частиц;  
13 – отверстия с пробкой; 14 – фильтрационные сетки

Рисунок 3 – Устройство для ультразвуковой очистки выхлопных газов с воздействием ультразвука под 
различными углами

1 – впускной патрубок; 2 – корпус глушителя; 3 – выпускной патрубок; 4 – отражатель ультразвуковых волн;  
5 – место сбора и извлечения сажевых частиц; 6 – зона стоячих волн; 7 – излучатель ультразвуковых волн

Рисунок 2 – Схемы работы ультразвукового оборудования глушителя с продольным воздействием 
ультразвука
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ботавших газов с динамической системой ульт-
развукового воздействия приведен на рисунке 4, 
состоящего из корпуса 1 в виде трубы круглого 
сечения, внутри которого размещен механизм 
вращения 6, обеспечивающий свободное враще-
ние ультразвукового излучателя 4 с трехлопаст-
ным винтом 3, который крепится в устройстве на 
трёх стойках 5, расположенных под углом 120º. 
Передача электрических сигналов от ультразву-
кового генератора на излучатель производится с 
помощью вращающегося контактного устройства 
(ВКУ) 7.

Металлические лопасти винта распространя-
ют ультразвуковые волны от ультразвукового из-
лучателя как по ходу, так и против хода движения 
выхлопных газов и по окружности, т.к. имеют воз-
можность вращаться под действием движущего-
ся потока выхлопного газа, уменьшая при этом 
динамическое сопротивление прохождению 
выхлопного газа через устройство. Укрупненные 
в результате коагулирующего ультразвукового 
воздействия частицы оседают в месте сбора и из-
влечения сажевых частиц 9, а очищенный газ вы-
водится в атмосферу через выпускной патрубок 8.

Устройства накопительного типа могут быть 
как одноёмкостные, так и многоёмкостные, с вер-
тикальным и горизонтальным расположением 
ультразвукового оборудования.

В многоёмкостных устройствах заполнение 
ёмкостей происходит попеременно – последо-
вательно, что обеспечивает большую эффектив-
ность очистки за счет увеличения времени обра-
ботки выхлопного газа в накопительной ёмкости 
на величину времени заполнения последующих 
ёмкостей.

Нами предлагается устройство для ультраз-
вуковой очистки отработавших газов (рисунок 5), 
содержащее накопительную емкость с впускным 
патрубком и выпускным патрубком с перепуск-

ным клапаном, отличающееся тем, что в нако-
пительной емкости смонтирован ультразвуковой 
генератор, в нижней части имеется отражатель 
звуковых волн, а поддон устройства выполнен 
съемным.

Устройство (рисунок 5) работает следующим 
образом. В накопительную емкость 1 через впуск-
ной патрубок 2 поступает выхлопной газ. От 
ультразвукового генератора 3, расположенного 
сверху, возникает прямая волна. На поддоне 7 ем-
кости располагается отражатель звуковых волн 6. 
При отражении прямая и отраженная волны дви-
жутся навстречу друг другу, возникает интерфе-
ренция и образуется стоячая волна. В зоне образо-
вания стоячих волн 8 коагуляционные процессы 
происходят наиболее интенсивно.

Через рассчитанный период времени газ с 
уменьшенным содержанием загрязняющих ве-
ществ выпускается в атмосферу перепускным 
клапаном 4 через выпускной патрубок 5, поддон 
емкости 7 с отражателем звуковых волн 6 снима-
ется и очищается от сажи. В данном устройстве 
реализовано вертикальное расположение ульт-
развукового оборудования.

Также нами предлагается устройство очистки 
отработавших газов с горизонтальным располо-
жением ультразвукового оборудования. Данная 
конструкция позволяет использовать устройство 
в режиме оборудования очистки как проточного, 
так и режиме накопительного типа, т.е. являет-
ся устройством комбинированного типа. Схема 
устройства приведена на рисунке 6.

В режиме очистки как устройства накопитель-
ного типа принцип работы такой же, как и в пре-
дыдущей конструкции. В случае работы данного 
устройства, как устройства проточного типа, оно 
работает следующим образом. Выхлопной газ в 
устройстве проходит через две коагуляционные 
камеры 7, в которых ультразвуковые колебания, 

1 – впускной патрубок; 2 – корпус; 3 – ультразвуковой излучатель; 4 – лопастной винт; 5 – стойка;  
6 – механизм вращения; 7 – ВКУ; 8 – выпускной патрубок; 9 – место сбора и извлечения сажевых частиц

Рисунок 4 – Устройство очистки отработавших газов с динамической системой ультразвукового 
воздействия
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создаваемые ультразвуковыми излучателями, от-
ражаясь от звукоотражающей перегородки 4, соз-
дают зоны стоячих волн 6 с высоким коагулирую-
щим воздействием. При изменении направления 
движения газового потока утяжеленные частицы 
осаживаются на съемный поддон 8 устройства, 

который периодически извлекается и очищается 
от накопившейся сажи, которая в свою очередь 
утилизируется.

Схема подключения устройств ультразвуко-
вой очистки отработавших газов накопительного 
типа представлена на рисунке 7 [3].

1 – впускной патрубок; 2 – корпус; 3 – ультразвуковой излучатель; 4 – звукоотражающая перегородка;  
5 – выпускной патрубок; 6 – зона стоячих волн; 7 – коагуляционные камеры; 8 – поддон

Рисунок 6 – Устройство очистки отработавших газов комбинированного типа с горизонтальным  
расположением ультразвукового оборудования

1 – накопительная ёмкость; 2 – впускной патрубок; 3 – генератор ультразвуковых волн; 4 – перепускной клапан;  
5 – выпускной патрубок; 6 – отражатель звуковых волн; 7 – поддон; 8 – зона стоячих ультразвуковых волн

Рисунок 5 – Устройство ультразвуковой очистки отработавших газов с вертикальным расположением  
ультразвукового оборудования
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Оборудование работает в активном и пассив-
ном режимах. В пассивном режиме клапаны 3 и 4 
(рисунок 7) пропускают отработавший газ от резо-
натора 2 к глушителю 5, минуя накопительную ем-
кость оборудования. Во время прогрева двигателя, 
при движении на подъем, разгоне или при подъ-
езде транспортного средства к остановке устрой-
ство переключается в активный режим – впускной 
клапан 3 переводится в режим наполнения емко-
сти, выпускной клапан устройства 4 перекрывает 
выпуск из накопительной емкости и газ накапли-
вается в ёмкости 6, т.е. происходит временная изо-
ляция выхлопных газов от выброса в атмосферу 
на период остановки транспортного средства и 
некоторого времени, после трогания с места.

В тот же самый момент включается ульт-
развуковое устройство и в ёмкости происходит 
ультразвуковая коагуляция частиц сажи, сопро-
вождающаяся их утяжелением и осаживанием. 
Через заданный промежуток времени, например, 
при отдалении автомобиля от места скопления 
транспорта, автобуса от автобусной остановки 
на достаточное расстояние или по достижении 
определенного давления в ёмкости, устанавливае-

мого критическим режимом заполнения, выпуск-
ной клапан открывается и происходит выпуск 
очищенного отработавшего газа через глуши-
тель 5 и какое-либо фильтрующее устройство в 
атмосферу.

Заключение
Ультразвуковые устройства очистки газов не 

только позволяют седиментировать укрупненные 
в результате коагуляции частицы сажи, но и повы-
шают эффективность последующей фильтрации, 
т.к. эффективность многих фильтров во многом 
зависит от дисперсности частиц. За счет ультраз-
вуковой коагуляции диаметр сажевых частиц уве-
личивается, что повышает эффективность работы 
фильтрующего элемента.

Все вышеприведенные устройства могут 
использоваться также и в системах вентиля-
ции производственных помещений автотранс-
портных предприятий, станций технического 
обслуживания.

Приведенные варианты конструкций опре-
деляют направления дальнейших научных 
исследований.
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Рисунок 7 – Схема установки оборудования ультразвуковой очистки отработавших газов автотранспорта
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Іштен жану қозғалтқыштарының пайдаланылған газдарын ультрадыбыстық тазарту 
құрылғыларының құрылымдық нұсқалары
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Аңдатпа. Зерттеудің мақсаты – іштен жану қозғалтқыштарының пайдаланылған газдарын ультрадыбы-
стық тазарту құрылғыларының құрылымдық нұсқаларын талдау. Авторлар көлік техникасының іштен жану 
қозғалтқыштарының пайдаланылған газдарын шығару жүйесінің ультрадыбыстық құрылғылары конструк-
цияларының жіктеу белгілерін ажыратады. Осыған сәйкес ағынды, жинақтау және аралас типтегі құрылым 
нұсқалары ерекшеленеді. Құрылғының құрылымы ультрадыбыстық жабдықтың орналасу схемасымен де 
ерекшеленуі мүмкін. Жинақтау түріндегі ультрадыбыстық тазарту құрылғыларының құрылымы бір және 
көп сыйымды болуы мүмкін. Ультрадыбыстық коагуляция принципін жүзеге асыратын құрылғыларды жоба-
лаудың әртүрлі нұсқалары ұсынылған. Мақалада келтірілген ультрадыбыстық құрылғылардың құрылымы 
пайдаланылған газдардың ластаушы компоненттерін тазалауға, жинауға және жоюға мүмкіндік береді. 
Пайдаланылған газдарды шығару жүйесінде жинақтау типіндегі ультрадыбыстық құрылғылардың қосылу 
схемасы және олардың жұмыс режимінің сипаттамасы келтірілген.

Кілт сөздер: ішкі жану қозғалтқышы, тұншықтырғыш, пайдаланылған газдар, ультрадыбыстық коагуляция, 
тұндыру, кәдеге жарату.

Design Options of Ultrasonic Cleaning Devices for Exhaust Gases of Internal Combustion Engines
1IBATOV Marat, Dr. Tech. Sci., Professor, Rector, m.ibatov@bk.ru,
2BAUROVA Natalia, Dr. Tech. Sci., Professor, nbaurova@mail.ru,
1*PAK Igor, doctoral student, i.pak@mail.ru,
1Karaganda Technical University, Kazakhstan, 100027, Karaganda, N. Nazarbayev ave., 56,
2Moscow Automobile and Road Construction State Technical University, Russia, 125319, Moscow, Leninskiy ave., 64,
*corresponding author.

Abstract. The purpose of the study is to analyze design options of ultrasonic cleaning devices for exhaust gases of internal 
combustion engines. The authors highlight the classification features of the designs of ultrasonic devices for the exhaust 
system of internal combustion engines of transport equipment. In accordance with this, there are distinguished the 
variants of flow-through, storage and combined types designs. The device designs can also differ in the layout of the 
ultrasonic equipment. The designs of storage-type ultrasonic cleaning devices can be single- and multi-capacity ones. 
Various design options for devices that implement the principle of ultrasonic coagulation are presented. The designs of 
ultrasonic devices presented in the article allow cleaning, collecting and disposing the polluting components of exhaust 
gases. The diagram of connection of storage-type ultrasonic devices in the exhaust system and a description of their 
operating mode is given.

Keywords: internal combustion engine, muffler, exhaust gases, ultrasonic coagulation, sedimentation, disposal.
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Кіріспе. Көлікте логистиканың жетістіктерін 
пайдалану отандық көлік кешенінің тиімділігін 
арттырудың және оның әлемдік көлік жүйесіне 
кірігуін жандандырудың кепілі болып табылады.

Көліктегі өндірістік қуаттар құрылымының 
тез өзгеруі әлемдік тауар нарықтарындағы тасы-
малдау жұмысына сұраныстың кеңеюіне байла-
нысты, ең бастысы – көлік қызметтерінің сапасы-
на қойылатын талаптардың өзгеруі нәтижесінде 
орын алады. Бұл жерде бәсекелестіктің күшеюі 
жағдайында негізгі капиталды жаңарту қажет-
тілігі де маңызды рөл атқарды. Әлемдік көлік 
нарықтарындағы ғылыми-техникалық революци-
яның тән нәтижесі әртүрлі көлік түрлерінің бәсе-
кеге қабілеттілігінің үнемі өсуі, олардың өзара 
алмастырылуының әлеуетті мүмкіндігінің күше-
юі және интермодальдық қатынастардың дамуы 
болып табылады [1].

Бүгінгі таңда тасымалдау көлемін ұлғайту, 
көптеген отандық жүк және жолаушылар тасы-
малдаушылары мен экспедиторлар қызметінің 
экономикалық тиімділігін арттыру міндеттері 
бұрынғыдан да өзекті болып отыр. Тек ішкі 
желілерде ғана емес. Шетелдік тәжірибе көрсет-
кендей, көлік саласындағы сапалы «секіріске» 

қазіргі заманғы талаптарға және жоғары халықа-
ралық стандарттарға жауап беретін тасымалдау 
процестерін қамтамасыз етудің жаңа технология-
ларын қолдану арқылы, атап айтқанда, логисти-
калық ойлау мен логистика қағидаттарын дамы-
туды кеңейту арқылы ғана қол жеткізуге болады. 
Шынында да, көліктік логистика ұтымды жүк 
ағындарын оңтайландыру мен ұйымдастырудың, 
оларды мамандандырылған логистикалық орта-
лықтарда өңдеудің жаңа әдістемесі ретінде мұн-
дай ағындардың тиімділігін арттыруға, өндірістік 
емес шығындар мен шығындарды азайтуға, ал та-
сымалдаушыларға заманауи болуға, барған сайын 
талап етілетін клиенттер мен нарықтың қажет-
тіліктерін қанағаттандыруға мүмкіндік береді.

Зерттеу әдістері мен нысандары. Халықа-
ралық көлік дәліздеріндегі автомобиль көлігінің 
жұмысының логистикалық аспектілерін, әлемдік 
экономиканың бейімделуін арттырудағы көлік 
жүйесінің рөлін, Ресей арқылы халықаралық 
көлікті дамытудағы Еуразиялық мүдделерді зерт-
теуге жүйелі көзқарас автордың бұл мәселені ше-
шуге талпыныстарының бірі болып табылады.

Қолданыстағы тұжырымдамаларға сәйкес қы-
зметтерге материя мен табиғат құбылыстарының 

Көлік жұмысының логистикалық аспектілері
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Аңдатпа. Зерттеу мақсаты – автомобиль көлігінің жұмысын ұйымдастырудың, болжаудың және басқа-
рудың логистикалық аспектілері, автомобиль көлігін басқарудың логистикалық ақпараттық жүйесінің 
ғылыми негіздерін құру, оны әлемдік экономикаға бейімдеу, халықаралық көлік дәліздеріндегі жұмысын 
оңтайландыру үшін автомобиль және басқа көлік түрлерінің бірлескен жұмысын модельдеу. Бұған техни-
калық жүйелерді басқару теориясының қағидаттарына және жекелеген экономикалық және математи-
калық модельдерді басқару процестерін ақпараттандыруға негізделген белгілі бір жүйеге интеграциялау 
арқылы қол жеткізу керек. Логистиканың өңірлік аспектілері ерекше өзекті. Өңірлік логистика халықара-
лық (ұлттық) еңбек бөлінісінің қатысуымен жаһандық (әлемдік) макрологиялық жүйенің құрауышы ретін-
де қаралады. Бүгінгі таңда тасымалдау көлемін ұлғайту, көптеген отандық жүк және жолаушылар та-
сымалдаушылары мен экспедиторлар қызметінің экономикалық тиімділігін арттыру міндеттері одан да 
өзекті. Нарықтық экономикасы бар елдерде логистиканың енгізілуіне байланысты көлік саласындағы сая-
сат қайта қаралуда. Қазіргі заманғы халықаралық көлік ағындарына қызмет көрсету кезінде пайдаланы-
латын терминалдық технологиялар мен техникалық база түбегейлі өзгерістерді талап етеді. Көліктің 
жұмысын тиімді ұйымдастыру шығындарды азайтуды, айналып өтуді болдырмауды және аралық жұмы-
стардың керемет орындалуын қамтамасыз етеді.

Кілт сөздер: аспект, қызметтер, тасымалдау, қажеттіліктер, даму, көлік, кәсіпорын, шығындар, логи-
стика, әдіс, практика, экономика, жүйе, пайдалану.
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формаларының өзгеруімен тікелей байланысты 
емес және әлеуметтік экономиканың әртүрлі са-
лаларындағы еңбектің әлеуметтік пайдалы қы-
зметінде көрінетін ерекше пайдалану құнын өн-
діретін барлық еңбек түрлері кіреді. Қызметтерге 
сонымен қатар, заттық, оқшауланған еңбек өнім-
дерінде (мысалы, көлік, байланыс) материалдан-
байтын еңбек түрлері жатады.

Көлік дәліздерінің жұмыс істеуіне әртүр-
лі логистикалық, көліктік және технологиялық 
факторлардың сараланған әсерін анықтау үшін 
комбинаторлық әдіс қолданылды; автомобиль 
көлігінің жұмыс істеуін бағалау және болжау 
әдістемесін әзірлеу кезінде – бағдарламалық-ны-
саналы әдіс, дамушы модельдер әдісі, жүйе сапа-
сының жай-күйін психофизиологиялық бағалау 
әдісі, бастапқы деректерді экономикалық талдау 
және статистикалық өңдеу әдісі қолданылды.

Қызмет көрсету қызметінің ерекшеліктері ке-
лесі ережелерге сәйкес келеді:

- қызметтер оларды ұсыну процесінен тыс бо-
луы мүмкін емес (яғни, олар жинақтала алмайды);

- қызметтерді сату-бұл іс жүзінде еңбек про-
цесінің өзін сату, сондықтан қызметтердің сапасы 
еңбек процесінің сапасымен анықталады;

- қызметтер белгілі бір уақытта және белгілі 
бір жерде немесе бағытта нақты пайдалану құнын 
білдіреді, бұл оларды қызметтер нарығында ауы-
стыру мүмкіндігін айтарлықтай шектейді;

- көлік қызметтері материалдық өндіріс про-
цесін аяқтайтын және/немесе алдын ала жүр-
гізілетін қызметтерге жатады [2].

Көлік қызметтері адамдардың қажеттілік-
терін қанағаттандыруға бағытталған және қажет-
ті технологиялық, экономикалық, ақпараттық, 
құқықтық және ресурстық қамтамасыз етудің 
болуымен сипатталатын көлік қызметінің кіші 
түрі ретінде айқындалады. Көлік қызметі де-
геніміз-бұл тек жүктерді немесе жолаушыларды 
тасымалдау ғана емес, сонымен бірге, тасымал-
дау процесінің бөлігі болып табылмайтын, бірақ 
оны дайындауға және жүзеге асыруға байланысты 
кез-келген операция.

Көлік қызметтеріне мыналарды жатқызуға 
болады:

- жүктер мен жолаушыларды тасымалдау;
- түсіру жұмыстары (тиеу, түсіру, қайта тиеу, 

жолаушыларды қайта отырғызу, қойма ішіндегі 
операциялар);

- жүктерді сақтау;
- тасымалдау құралдарын дайындау;
- жалға алу немесе жалға беру шартымен та-

сымалдау құралдарын ұсыну;
- жаңа және жөнделген көлік құралдарын ай-

дау (жеткізу);
- басқа да қызметтер.
Отандық және шетелдік тәжірибені талдау 

көлік қызметтерін келесі жіктеуді ұсынуға мүм-
кіндік береді:

- көлік кәсіпорындарының негізгі қызметімен 
өзара байланыс белгісі бойынша қызметтер та-

сымалдау (яғни, тасымалдау элементін қандай да 
бір түрде қамтитын) және тасымалдау емес бо-
лып бөлінеді;

- қызмет көрсетілетін тұтынушының түрі бой-
ынша-сыртқы (көліктік емес кәсіпорындар мен 
ұйымдарға ұсыну) және ішкі (басқа кәсіпорындар 
мен көлік ұйымдарына ұсыну). Мысалы, көлік 
кәсіпорнының экспедиторға тасымалдауды орын-
дау үшін жылжымалы құрамды ұсыну қызмет-
тері ішкі болып табылады;

- белгілі бір қызметті ұсынумен байланысты 
қызметтің сипаты бойынша – технологиялық, 
коммерциялық, ақпараттық және т.б.

Логистикалық (оның ішінде, көліктік) қы-
зметтер мынадай ережелер мен ережелерге 
негізделеді:

- әрбір көрсетілетін қызмет алушы үшін 
бірегей;

- сайып келгенде, көрсетілген қызметтен ақпа-
ратты қабылдаудан басқа ештеңе қалмайды;

- қызметті (немесе оның бір бөлігін) қайта өң-
деу мүмкін емес;

- көрсетілген қызметті жөндеуге болмайды;
- көрсетілген қызметті қайта орындау мүмкін 

емес;
- жақсы қызмет туралы есте сақтау тез өтеді, 

нашар қызмет ұзақ уақыт есте қалады.
Зерттеу нәтижелері және оларды талқы-

лау. Соңғы уақытта логистикалық қызметтердің 
маңыздылығы үнемі артып келеді, кеңейіп келеді 
– қызмет көрсету индустриясы және оған компа-
ниялар мен жұмысшылардың саны артып келеді. 
Бірқатар логистикалық делдалдар қызмет көрсе-
ту кәсіпорындарына айналады, онда қызметтер 
тауарларды жылжыту мен сатумен тығыз бай-
ланысты, ал қызметтердің құны тікелей өндіріс 
шығындарынан асып кетуі мүмкін.

Осы проблемаларды әзірлеу негізінде көлік 
теориясында халықаралық көлік дәліздерінде 
автомобиль көлігін пайдалануды рационализа-
циялаудың математикалық модельдерінің жүй-
есі ұсынылады, бұл ішкі жүйелердің жай-күйін 
олардың жеке (жеке) және белгілер кешені (тобы) 
бойынша бағалауға мүмкіндік береді; көптеген 
параметрлік нысаналы функциялар бойынша 
кіші жүйелердің дамуын оңтайландыруды жү-
зеге асыру, логистикалық жүйе жұмысының 
тиімділігін арттыру резервтерін анықтау; көліктік 
шағын жүйелердің инфрақұрылымын жетілдіру-
дің бірінші кезектегі бағыттарын айқындау; көлік 
дәлізіндегі әртүрлі көлік пен коммуникациялар-
дың өзара әрекеттесуі кезінде автомобиль көлі-
гінің жұмысын үйлесімді басқаруды жүзеге асы-
ру. Зерттеудің практикалық құндылығы:

- халықаралық көлік дәліздерінде автомобиль 
көлігінің даму жағдайын кешенді талдау және 
бағалау әдістемесін әзірлеуде;

- көлік пен қызмет көрсету инфрақұрылымы-
ның жұмыс істеу тиімділігін бағалау үшін норма-
тивтер мен олардың мәндерін айқындауда;

- жүк көлігін ұтымды дамытудың экономи-
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калық-математикалық модельдері жүйесін және 
олардың көлік дәлізіндегі өзара іс-қимылын 
әзірлеуде;

- нақты уақыт ауқымында көлік дәлізінің 
Үйлестірілген даму ауқымын анықтаудың ұсы-
нылған әдістемесінде;

- автомобиль тасымалдарының тиімділігін 
арттырудың ұйымдастыру-техникалық іс-шара-
лар кешенін айқындауда.

Ерекше өзектілікті логистика аймақтық аспек-
тілері ие болады. Аймақтық логистика глобальді 
(дүниежүзілік) макрологиялық жүйе компонент-
ті ретінде халықаралық (ұлттық) еңбек бөлінуі қа-
тысуымен қаралынады [3].

Транспорттық – бөліп тұратын логистикалық 
аймақтықтардың жүйелерінің негізгі компонент-
тері транспорттық түйіндер, магистральді және 
хабарлау жергілікті жолдары, көтерме базалар 
және тауарлық қоймалар келеді, контейнерлер 
және тауарөңдейтін теміржолдық, автомобиль-
дік, өзен және әуедегі көлік терминалдары, муль-
тимодальді терминалды кешендер, орындаушы 
функцияны бөліп тұратын транспорттық – логи-
стикалық орталықтар.

Орталықтандырылған логистикалық центр-
лерді жасау және аймақтықтардың транспорт-
тық бөліп тұратын жүйелерді құру қатар кезеңді 
шешімдерді талап етеді. Оларға мыналар жатады:

- транспорттық көп мақсатты тағайындау тер-
миналды кешендерінің түйіндерін жасау;

- логистикалық делдалдық компаниялардың 
дербес сауда құрылымдары, өнеркәсіпті, транс-
порттық және сауда кәсіпорындармен келісімдер-
мен жұмыс істеушілерді жасау;

- жабдықтау процестерінің рационализация-
сы және аймақтық өндірушілердің өнім өтімінің 
зерттеулердің маркетингілік жүзеге асыруы 
негізінде;

- орындау басқару концепция логистикалық 
транспорттық түйіндердің жұмыс жасауымен, 
көлік әртүрлі түрлері аралық серіктік, өзара 
тиімді көңіл болулардың құруымен және тасымал 
процесс басқа қатысушыларымен;

- транспорттық процесс ұйымдарына прогрес-
шіл технологиялардың енгізуі, контейнер-терми-
налды технологиясының, информатизациясының 
дамуын қоса және жүктердің контейнерлерде 
тасуы;

- интермодальді концепцияны орындау, көлік 
магистральді түрлерінің келісілген жұмысына қа-
тысуымен жүктердің араласқан тасуларының ұй-
ымы жанында хабарлау;

- аймақтық интеграцияланған информацион-
ды жүйе құру, АСУ-мен бірге қосылатын көлік 
барлық түрлерінің кемеңгеріне, СФТО-ны қоса, 
теміржолдық көлікте қолданылады;

- аймақаралық және халықаралық интеграци-
яланған транспорттық – логистикалық жүйелер 
жасау, Қазақстандық халықаралық коридорлар 
үшін.

Аймақтық логистикалық орталықтарды жасау 

жүктерді тасудағы трансеуропейлік транспорт-
тық коридормен артуына жағдай жасайды, ал 
ақырғы жиыны көлік интеграциялары еуропалық 
және транспорттық дүниежүзілік жүйелермен.

Көліктегі логистика жетістіктерін пайдалану 
отандық көлік кешенінің тиімділігін арттырудың 
және оның әлемдік көлік жүйесіне кірігуін жан-
дандырудың кепілі болып табылады.

Айта кету керек, соңғы жылдары үлкен стра-
тегиялық ресурсқа ие көлік ағындық процестерде 
негізгі функцияны орындайды. Мұндай тұжы-
рымдамаға қазіргі заманғы BOWERSOX және 
Closs1 логистикасының «негізі» келді.

Бүгінгі таңда тасымалдау көлемін ұлғайту, 
көптеген отандық жүк және жолаушылар тасы-
малдаушылары мен экспедиторлар қызметінің 
экономикалық тиімділігін арттыру міндеттері 
бұрынғыдан да өзекті. Тек ішкі желілерде ғана 
емес. Шетелдік тәжірибе көрсетіп отырғандай, 
көлік саласындағы сапалы «секіруге» қазіргі за-
манғы талаптар мен жоғары халықаралық стан-
дарттарға жауап беретін тасымалдау процестерін 
қамтамасыз етудің жаңа технологияларын пайда-
лану есебінен, атап айтқанда, логистикалық ой-
лау мен логистика қағидаттарын игеруді кеңейту 
есебінен ғана қол жеткізуге болады. Шынында 
да, көлік логистикасы ұтымды жүк ағындарын 
оңтайландыру мен ұйымдастырудың жаңа әді-
стемесі ретінде, оларды мамандандырылған логи-
стикалық орталықтарда өңдеу сізге осындай ағын-
дардың тиімділігін арттыруға, өндірістік емес 
шығындар мен шығындарды азайтуға, ал көлік 
құралдары заманауи болуға, сұранысқа ие кли-
енттер мен нарықтың қажеттіліктеріне барынша 
сәйкес келуге мүмкіндік береді.

Болашақта бұл көптеген отандық көлік кәсіпо-
рындарына ішкі және сыртқы нарықтардағы 
қаржылық жағдайларын жақсартуға, рейтингті, 
көлік көлемін арттыруға және, сайып келгенде, 
олардың мүмкіндіктері әлдеқайда жоғары бола-
тын жетекші шетелдік фирмалардың қосалқы 
мердігерлерінің қорлайтын рөлінен арылуға 
мүмкіндік беретін логистика.

Шынында да, бүгінде отандық нарықта отан-
дық және шетелдік ұйымдар мен фирмалар 
орындайтын тасымалдаудың жалпы көлеміндегі 
ресейлік тасымалдаушылардың үлесі, АСМАП 
мәліметтері бойынша, 30-35% деңгейінде, бұл 
олардың нақты әлеуетіне сәйкес келмейді.

Жаңа дәліздерді енгізу және игеру – отандық 
тасымалдаушылардың көлік нарығындағы тасы-
малдау үлесін арттыру жолдарының бірі.

Логистиканы тиімді пайдалану үшін не істеу 
керек?

Қазіргі заманғы халықаралық көлік ағындары-
на қызмет көрсету кезінде пайдаланылатын тер-
миналдық технологиялар мен техникалық база 
түбегейлі өзгерістерді талап етеді. Әңгіме жүк 
ағындарының «дәліз» жүйесінің басты буынының 
функцияларын қазіргі логикалық тұжырымдама-
да – барлық деңгейдегі логистикалық орталықтар 
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мен жүк терминалдарында сәйкестендіру туралы 
болып отыр.

Өкінішке орай, жаңадан құрылған «дәліз» ор-
талықтарының міндеттері бұрынғысынша жүк 
ағындары туралы ақпарат жинау, өңдеу, беру, 
жүк ағындарын оңтайландыру жөніндегі басқа-
рушылық шешімдерді ақпараттық қолдау болып 
табылады, ал жүк тасымалдау, көлікті таңдау, 
қоймаларды қайта өңдеу, стивидор және басқа 
да операциялар, маркетинг мәселелерін қамти-
тын көлік ағындарын қалыптастыру және олар-
ды басқару сияқты маңызды проблемалар толық 
шешілмейді.

Қазіргі заманғы электрондық, коммуника-
циялық, ақпараттық технологияларды кеңінен 
пайдалануға негізделген тасымалдарды кешен-
ді бақылау қажет. Қауіпсіз және сенімді көлік 
ағындарын құру үшін бақылаушы қызметтерде 
on line режиміндегі қозғалыс туралы толық және 
шынайы ақпараттың және жоспарланған марш-
руттардағы қозғалысқа әсер етуі немесе қатаң 
және қауырт маршруттық кестелердің бұзылуына 
әкеп соғуы мүмкін трассадағы ықтимал өзгері-
стер, оқиғалар туралы озық ақпараттың болуын 
қамтамасыз ету маңызды.

Ал көлікте логистиканы пайдалану бөлігінде 
шетелде не болып жатыр?

Батыста логистика он жылдан астам уақыт 
бойы көлік саласында табысты жұмыс істеп ке-
леді. Осы уақыт ішінде тасымалдаудың жалпы 
шығындарын азайту мен оңтайландырудың, ло-
гистикалық қызметтің экономикалық тиімділігін 
арттырудың, оның ақпараттық және техникалық 
қамтамасыз етілуін жақсартудың барлық жолда-
рын іздеу жүргізілуде.

Сонымен қатар, шетелдік нарықтарда, әдетте, 
логистикалық және басқа да қызметтердің жаңа, 
толық кешендерін ұсынатын фирмалар жоғары 
сұранысқа ие. Оларға, мысалы, аутсорсинг – өн-
діруші кәсіпорындарды өніммен жабдықтау және 
оны сату бойынша оларға тән емес көп еңбекті қа-
жет ететін және тиімділігі аз функциялардан ба-
рынша босату жатады.

Соңғы 15-20 жылда дамыған елдердің эко-
номикасында елеулі өзгерістер болды. Бұл өз-
герістер Ресейге де әсер етеді. Кәсіпорындар мен 
фирмалардың экономикалық тәжірибесіне көлік 
пен материалдық-техникалық қамтамасыз ету-
ді интеграциялау тұжырымдамасына, инфор-
матика және коммуникация саласындағы жаңа 
технологияларды дамытуға негізделген тауар-
ларды жеткізудің жаңа әдістері мен технология-
лары енгізіле бастады. 70-80-ші жылдардан бастап 
көліктің органикалық өсуі қызмет көрсетілетін 
өндіріспен басталды, оны «өндіріс – көлік – та-
рату» бірыңғай жүйесінің буынына айналдырды 
деп айтуға болады. Логистикалық тізбектің негізгі 
бөлігі ретінде көлікке жаңа көзқарас оны әртүрлі 
аспектілерде қарастыру қажеттілігіне әкеледі. Ең 
алдымен, көлік кәсіпорындары мен ұйымдары өз-
дерінің коммерциялық және өндірістік қызметін 

қоғамның көлік қызметтерінің барлық түрлеріне 
қажеттіліктерін зерттеуге, талдауға және қанағат-
тандыруға бағыттауы керек [4].

Соңғы уақытқа дейін көлік кәсіпорындары-
ның көпшілігі басқа қызметтердің спектрін ұсы-
нуға алаңдамай, тек тасымалдау операцияларын 
жүргізді. Бұған елдегі әкімшілік-бақылау басқару 
жүйесі, бәсекелестік пен нарықтық қатынастар-
дың болмауы себеп болды. Жаңа экономикалық 
жағдайлар, көлік қызметтері нарығының қалып-
тасуы, көлік кәсіпорындары арасындағы бәсеке-
лестіктің пайда болуы және күшеюі нарықтық 
экономикасы бар елдер көлігінің жұмыс істеу 
тәжірибесін белсенді зерделеуді көздейді. «Көлік 
қызметі» ұғымы көлікті ұйымдастыру және 
жоспарлау тәжірибесінде кеңінен қолданыла 
бастайды.

Қолданыстағы тұжырымдамаларға сәйкес, 
қызметтер материяның және табиғат құбылы-
старының формаларының өзгеруіне тікелей бай-
ланысты емес және әлеуметтік экономиканың 
әртүрлі салаларындағы еңбектің әлеуметтік пай-
далы қызметінде көрінетін ерекше пайдалану 
құнын тудыратын барлық еңбек түрлерін қамти-
ды. Қызметтерге объективті, жеке еңбек өнімінде 
(мысалы, көлік, байланыс) қатыспайтын еңбек 
түрлері кіреді.

Көлік қызметтері адамдардың қажеттілік-
терін қанағаттандыруға бағытталған және қажет-
ті технологиялық, экономикалық, ақпараттық, 
құқықтық және ресурстық қолдаудың болуымен 
сипатталатын көлік қызметінің кіші түрі ретінде 
анықталады. Демек, көлік қызметі дегеніміз тек 
жүктерді немесе жолаушыларды тасымалдау 
ғана емес, сонымен қатар, тасымалдау процесінің 
бөлігі болып табылмайтын, бірақ оны дайындау 
мен жүзеге асырумен байланысты кез-келген опе-
рацияны білдіреді.

Қорытынды
Зерттеу нәтижелері көрсеткендей, Қазақстан 

көлігін пайдаланудағы қалыптасқан жағдай тер-
миналдық технологияға және тауар қозғалысы-
ның логистикалық принциптеріне негізделген 
жүк ағындарын басқарудың түбегейлі жаңа жүй-
есін құруды талап етеді. Логистикалық қызмет 
көрсету жүйелерін қалыптастыру стратегиясы ірі 
көлік тораптары мен халықаралық көлік дәліз-
дерінің айналасында жүк өңдеу және жүк жинау 
терминалдары мен көп мақсатты мультимодаль-
ды кешендер желісін, сондай-ақ басқаруды, олар-
дың жұмысын үйлестіруді жүзеге асыратын логи-
стикалық орталықтарды кезең-кезеңімен құруға 
негізделуі керек. Логистикалық серіктестермен 
ақпараттық қолдау мен телекоммуникацияның 
бірыңғай жүйесі арқылы. Мұндай макрологи-
ялық жүйе клиенттерге әлемдік стандарттарға 
жауап беретін экспедиторлық, қойма, жүк өңдеу, 
кедендік және сервистік қызметтер жиынтығымен 
кепілдік бере алады.

Соңғы жылдары логистика қызмет көрсету 
ағындарын басқарумен көбірек айналысады, өйт-
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кені көптеген фирмалар дайын өнімді шығарып 
қана қоймай, сонымен қатар, ілеспе қызметтерді 
де ұсынады. Логистикалық тәсіл тек қызмет-
терді, соның ішінде, көлік қызметтерін ұсынатын 
кәсіпорындар үшін тиімді. Көлік қызметтеріне 
сұраныс көбінесе өңірде бар көлік түрлерінің да-
муына, олардың бірыңғай жүйеге бірігу дәреже-
сіне, көлік түрлері бойынша тарифтер деңгейіне, 
ықтимал клиенттерге көрсетілетін қызметтердің 
түр-түрі мен сапасына байланысты болады. На-
рықтық экономика мен оның инфрақұрылымы-
ның дамуымен көлік қызметтерінің үлесі, әдетте, 
артып келеді және бұл барлық елдерге тән.

Нарықтық экономикасы бар елдерде логисти-
каның енгізілуіне байланысты көлік саласындағы 

саясат қайта қаралуда. Көлік тауарларды тарату 
жүйесінде маңызды рөл атқара бастайды. Бола-
шақта көліктің жекелеген түрлерінің техникалық 
және пайдалану ерекшеліктері оларға көлік қыз-
меттері нарығында сенімді жағдайды қамтамасыз 
етеді, әсіресе жүктерді ұсақ жөнелтілімдермен та-
сымалдауға сұраныстың артуы жағдайында, бұл 
өз кезегінде жүктерді автоматтандырылған өңде-
уді, контейнерлеуді және пакеттеуді, сондай-ақ, 
жүк және тасымалдау саласындағы информати-
каны дамытуды тездетеді.

Тұтынушылардың әртүрлі топтарына олар-
дың нақты қажеттіліктеріне сәйкес қызмет көр-
сету керек. Тұтынушылар қызметтерді, олардың 
саны мен іске асыру сипатын өздері таңдайды.
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Аннотация. Цель исследования – логистические аспекты организации, прогнозирования и управления ра-
ботой автомобильного транспорта, создание научных основ логистической информационной системы 
управления автомобильным транспортом, ее адаптация к мировой экономике, моделирование совместной 
работы автомобильных и других видов транспорта для оптимизации его работы на международных транс-
портных коридорах. Это должно быть достигнуто посредством интеграции в определенную систему, осно-
ванную на принципах теории управления техническими системами и информатизации процессов управления 
отдельными экономическими и математическими моделями. Особенно актуальны региональные аспекты 
логистики. Региональная логистика рассматривается как компонент глобальной (мировой) макрологической 
системы с участием международного (национального) разделения труда. На сегодняшний день еще более 
актуальны задачи увеличения объемов перевозок, повышения экономической эффективности деятельности 
многих отечественных грузовых и пассажирских перевозчиков и экспедиторов. В связи с внедрением логисти-
ки в странах с рыночной экономикой пересматривается политика в сфере транспорта. Терминальные тех-
нологии и техническая база, используемые при обслуживании современных международных транспортных 
потоков, требуют кардинальных изменений. Эффективная организация работы транспорта обеспечивает 
минимизацию затрат, исключение обходных ходов и непревзойденное выполнение промежуточных работ.
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Abstract. The purpose of the research is the logistic aspects of organizing, forecasting and managing the operation 
of road transport, the development of scientific foundations of a logistics information system for road transport 
management, its adaptation to the world economy, modeling the joint work of road and other types of transport to 
optimize its work on international transport corridors. This should be achieved through integration into a specific system 
based on the principles of theory of managing technical systems and informatizing management processes for individual 
economic and mathematical models. Regional aspects of logistics are especially relevant. Regional logistics is viewed as 
a component of the global (world) macrological system with the participation of the international (national) division of 
labor. Today, the tasks of increasing traffic volumes, increasing the economic efficiency of the activities of many domestic 
freight and passenger carriers and forwarders are even more urgent. In connection with the introduction of logistics in 
countries with market economies, the policy in the field of transport is being revised. Terminal technologies and technical 
base used in servicing modern international traffic flows require cardinal changes. Efficient organization of transport 
operations ensures cost minimization, elimination of detours and unrivaled execution of intermediate work.

Keywords: aspect, services, transportation, needs, development, transport, enterprise, costs, logistics, method, practice, 
economics, system, operation.
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Кіріспе
Гибридті автомобильдердің басты мәселе-

сі – отынның шығынын азайту, сонымен қатар 
атмосфераға зиянды заттардың шығуын азайту. 
Бір көмірқышқыл газдың толық цикліндегі 78% 
ластың шығымы автомобильді пайдалануда бола-
ды, ал қалған 22% басқаларына тиесілі. Сондықтан 
батарейлердің өндірісіне, қайта өңдеуге, электрлі 
мотор мен гибридтің генераторын жасауға кететін 
4% «қоспалар» жүріс кезіндегі 30% ластаудың аза-
юымен толықтай орнын толтырады. Соңғы күн-
дері мұнайдың бағасының қымбат болуына бай-
ланысты және экологиялық талаптардың үнемі 
күшеюіне байланысты, мұндай автомобильдерге 
нарықтағы сұраныс бірнеше есе өсті. Сонымен қа-
тар, технологиялардың жетілуі мен өндірушілерге 
салынатын салықтыққа берілетін жеңілдіктер бұл 
гибридті автомобильдердің басқа автомобильдер-
мен салыстырғанда өндірістік құнын төмендетеді. 
Көптеген мемелекеттерде мұндай көлік құралда-
рының иелері жол салығын төлеуде жеңілдіктерге 
ие және муниципалды тұрақтарда ақы төлеуден 
босатылған [1].

Ең алғашқы жобалар XIX-XX ғғ. аралығын-
да пайда болған. Ең алғашқы гибридті қозғал-
тқышы бар автомобиль Lohner-Porsche санала-
ды. Бұл автомобильді құрылысшы конструктор 
1900-1901 жылдарда Фердинанд Порше жасап 
шығарған. 1897 жылдан бастап келесі он жыл 
уақытта француздық Compagnie Parisienne des 

VoituresElectriques компаниясы электромобиль-
дердің және гибридті қозғалтқышы бар маши-
налар партиясын жасап шығарған. 1900 жылы 
General Electric 4-цилиндрлі бензинді моторы 
бар гибридті автомобильді шығарды. Ал Walker 
Vehicle Company of Chicago компаниясының кон-
вейерінен «гибридті» жүк тасығыштар 1940 жылға 
дейін шығып отырды. Атап өтетін жайт, ресур-
стық және экологиялық проблемалар ол кезде әлі 
қарастырылмап еді.

Гибридтің «массаға» жалпылай таралуына 
электр қондырғылардың жабдықтарының баға-
сының қымбаттығы, сонымен қатар, қуатының аз-
дығы мен қоректендіргіштің элементтерінің ауыр 
салмағы кедергі болды.

Гибридті автомобиль – бұл «ІЖҚ – энер-
гия жинақтаушы – қозғалтқыш» жүйесі арқылы 
қозғалысқа келетін автомобиль.

Конструкторлар алдына қойылатын міндет-
терге байланысты әр түрлі схемалар қолданыла-
ды, олардың әрқайсысында артықшылықтары, 
кемшіліктері және жай ғана ерекшеліктері бар.

Қозғалтқышты және энергия жинағышты 
жетекшіге қосу әдісі бойынша сұлбалар: тізбек-
ті, параллельді және параллельді-тізбекті болып 
бөлінеді. Энергетикалық қондырғының тізбекті 
кинематикалық сұлбасы доңғалақтардың баста-
пқы энергия көзімен механикалық байланысын 
болдырмайды. ІЖҚ электр генератор үшін энер-
гия көзі болып табылады, ол өз кезегінде доңға-

Гибридті автомобильдер
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Аңдатпа. Гибридті автомобильдер өндірісінің негізгі мақсаттары мен міндеттері қарастырылған. Ав-
торлар Porsche, Compagnie Parisienne des VoituresElectriques, General Electric, Walker vehicle Company of Chicago 
сияқты әлемдік компаниялардың алғашқы гибридті автомобильдерінің жасалу тарихынан мысалдар кел-
тіреді. Гибридті автомобильдер қазіргі уақытта барлық қолжетімді көлік құралдарына қарағанда эко-
логиялық стандарттардың талаптарына сәйкес келетін экологиялық таза көлік түрі болып табылады. 
Көптеген елдерде гибридті автомобильдердің жаппай пайдалануына кедергі болатын себептер келтіріл-
ген. Негізінен тұтынушылардың сұранысын талдау қорытындылары бойынша-бұл электр жабдықтары-
ның бағасының жоғарылығы, гибридті автомобиль қозғалтқыштарын зарядтау станцияларымен қала-
лық инфрақұрылымдардың жеткіліксіз қамтамасыз етілуі. Электромобильдердің құрылымы мен жұмыс 
принципі сипатталған. Мұндай автомобильдерді құрастыру кезінде туындайтын проблемалар, гибридті 
автомобильдердің электр қозғалтқыштарын жобалаудың күрделілігі және негізгі IЖҚ-мен байланыс көр-
сетіледі.

Кілт сөздер: гибридті автомобильдер, электромобильдер, гибридті автомобильдер құрылымы, гибридті 
автомобильдердің электр қондырғылары.
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лақ жетегінің электр қозғалтқыштарын қорек-
тендіреді. Генератор мен жетек қозғалтқышы 
(қозғалтқыштары) арасында энергия жинағыш 
(аккумуляторлық батарея (АБ) немесе суперкон-
денсаторлар) орналасқан. Жинақтаушы генера-
тор өндіретін электр энергиясының артығын жи-
нақтайды, тежеу кезінде рекуперация энергиясын 
алады, дөңгелектердегі ең жоғары жүктемелерді 
қамтамасыз етеді. Сұлба ең жоғары отын тиімділі-
гі мен ең аз шығарындылар жоспарында баста-
пқы қозғалтқыштың жұмыс режимін тұрақтан-
дыруға, механикалық берілістің конструктивтік 
элементтерін: беріліс қорабы, біліктер және тағы 
басқа элементтерді шектеуге мүмкіндік береді 
және жетек сәтін сақтау кезінде аз қуатты қозғал-
тқышты пайдалануға болады. Мұндай схеманы 
енгізу оңай, өйткені электр жетегі элементтерінің 
кез келген жиынтығын қамтамасыз етуге болады 
(механикалық арна арқылы энергия беру жоқ). 
Электр сұлбасы өте қарапайым, оны ІЖҚ-мен де, 
баламалы энергия көздерімен де (отын элемент-
тері және тағы басқа) қолдануға болады. Сұлба-
ның кемшіліктеріне энергияны екі рет түрлендіру 
(теориялық түрде ПӘК-тен төмен), электр ма-
шиналар мен күштік түрлендіргіштерді жетек-
шінің толық қуатына пайдалану үшін қолдану 
қажеттілігі және тарту жабдығының жиынтығы-
ның бағасының қымбаттығы жатады. Параллель-
ді сұлба энергияны доңғалақтарға ҰЖҚ-тан да, 
және параллельді электр қозғалтқыштан да та-
сымалдайды. Бұл кезде энергия жинақтаушы тіз-
бекті сұлбадағындай жұмыс істей береді. Электр 
қозғалтқышы ІЖҚ-ның жұмысының ретсіздігін 
және моменттің жетіспеушілігін жүрістің бірқа-
лыптылығымен және энергия жинақтаушының 
көмегімен рекуперетивті тежеудің арқасында 
отын үнемдеу арқылы қалпына келтіреді. Аз 
айналым кезінде көлік құралының қозғалысын 
электр қозғалтқышы ғана қамтамасыз етеді, ал 
ІЖҚ-ы қозғалыстың қажет жылдамдығы өскен 
кезде ғана іске қосылады. Сұлбаның салыстырма-
лы түрде жоғары ПӘК-і болады және жақсы габа-
ритті салмақтың көрсеткіштері болады, сонымен 
қатар, ол салыстырмалы түрде аса қымбат емес 
(электр жабдығы толық қуаттың бір бөлігіне ғана 
қолданылады). Сұлбаның кемшіліктеріне ІЖҚ 
мен электр қозғалтқыштың жұмыстарының меха-
никалық келісімінің күрделілігі, жинақтың шек-
теуі, механикалық келісімділікті реттейтін қон-
дырғыны (арнайы құрылысты беріліс қорабын) 
талап ету жатады.

Аз айналым кезінде көлік құралының қозғалы-
сы тек электр қозғалтқышты ғана қамтамасыз ете 
алады, ал ІЖҚ жеткілікті қозғалыс жылдамдығын 
жинаған кезде жұмысқа қосылады. Кесте салы-
стырмалы түрде жоғары ПӘК және жақсы мас-
са габаритті көрсеткіштері бар, сонымен қатар, 
ол салыстырмалы түрде арзан (электр жабдығы 
толық қуаттың бір бөлігіне ғана қолданылады). 
Сұлбаның кемшіліктеріне ІЖҚ және электрже-
тектің жұмысын механикалық келісу күрделілігі, 

құрастырудағы шектеулер, механикалық келісу 
құрылғыларын (арнайы конструкцияның беріліс 
қораптарын) қолдану қажеттілігі жатады. Алайда, 
бұл әдіс тартқыш жабдықты орналастыру шарт-
тары мен көлік құралы массасының тепе-теңдігі 
бойынша жол бермейді [4].

Схеманың елеулі кемшілігі, сондай-ақ, ІЖҚ 
жұмысының тұрақсыздығы болып табылады, 
тиісінше, тізбекті схемамен салыстырғанда шыға-
рындылар көрсеткіштері нашарлайды. Құрамда-
стырылған сұлба ІЖҚ мен электрқозғалтқыштың 
жұмысын келісудің арнайы құрылғысы есебі-
нен тізбекті және параллель сұлбалардың ар-
тықшылықтарын біріктіреді (мысалы, симметри-
ялы емес планетарлық дифференциал). Келісу 
құрылғысы қуат ағындарын екі энергия көзі (жылу 
қозғалтқышы және электр жинақтағыш) мен 
энергияны дөңгелектерге берудің екі арнасы (ме-
ханикалық және электромеханикалық) арасында 
қайта бөлуге және олардың арасындағы қуатты 
кез келген бағытта беруге мүмкіндік береді. Мұн-
дай схемада бір энергия көзі (ІЖҚ немесе электр 
энергиясын жинақтаушы), сондай-ақ, бірден екі 
(ІЖҚ және жинақтаушы) жұмыс істей алады, ал 
айналу механикалық, сондай-ақ, электр қозғал-
тқыштары немесе олардың біреуі ғана (кез-кел-
гені) дөңгелектерге беріледі. Мұндай сұлба тарту 
жетегі жүйесінің жұмыс режимдерінде жоғары 
үнемділікті, барынша икемділікті қамтамасыз 
етеді, бірақ әзірлеу мен іске асыруда өте күрделі 
болып табылады, күрделі және қымбат механика-
лық элементтерді құруды талап етеді.

Жинақтауыш түрлері бойынша сұлбалар 
электрлік болуы мүмкін (электрохимиялық ак-
кумуляторлар негізінде); механикалық (пневма-
тикалық аккумуляторлар негізінде); инерциялық 
(маховик).

Зерттеу нәтижелері
Гибридтердің құрылғысы және жұмыс 

принципі
Гибридті машина құрылысына: кәдімгі бен-

зин қозғалтқышы немесе тікелей бүріккіш кіреді. 
Дизельді күштік агрегаттар аса көп пайдалануға 
енбеген, өйткені олардың негізгі проблемалары;

– күйе мен азот тотықтарының шығарындыла-
ры. Уыттылығы бойынша перспективті қатаң нор-
маларға сай болу үшін дизельді моторларға өте 
қымбат сүзгілер мен бейтараптандырғыштарды 
«ілуге» тура келеді және бұл жабдықтар қосымша 
қуатты төмендетеді;

- ІЖҚ қозғалтқышы үшін отын багы;
- электрмотор. Қазіргі заманауи электроника-

лар оны әрі мотор, әрі генератор ете алады;
- генератор. Аккумуляторда жинақталатын 

электр энергиясын шығарады;
- батареялар. Электр моторы үшін энергия 

көзі;
- трансмиссия. Айналу моментін доңға-

лақтарға береді.
Гибридті автомобильдердің проблемалары.
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ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

Гибридті автомобильдердің проблемала- 
ры.

Адамдардың көпшілігі гибридті автомобиль-
дер кәдімгі автомобильдерге қарағанда аз қуатқа 
ие деп санайды, бұл таулар немесе сүйреу кезінде 
көлік құралдарының мінсіз еместігін көрсетеді. 
Бірақ бұл ең басты қате. Кемшіліктер автокөлік-
те гибридтік отынның қандай түрі пайдаланы-
латынына байланысты болады. Төменде кейбір 
кемшіліктер көрсетілген.

Қуат төмендігі.
Гибридті автомобильдер екі тәуелсіз қозғал-

тқышты пайдаланады, ал бензин қозғалтқышы 
негізгі энергия көзі ретінде әрекет етеді. Автомо-
бильдегі екі қозғалтқыш бензин қозғалтқышының 
да, электр қозғалтқышының да әдеттегі бензин 
немесе электр көлік құралдарындағы сияқты қу-
атты болмайтынын білдіреді. Нәтижесінде аз қуат 
шығады, бұл автомобильдерді динамикалық же-
делдету үшін жарамсыз етеді [3].

Айналыста күрделі.
Гибридті автомобильдер әдеттегі көліктерге 

қарағанда көптеген тораптарға ие. Көлік құрал-
дарындағы қосымша салмақ отын үнемділігін 
төмендетеді. Сондықтан гибридтерде компро-
миске барып, қозғалтқыш көлемін азайтып, бата-
реяларды азайтып отыру керек.

Жоғары пайдалану шығындары.
Бұл автомобильдерді жөндеу және техника-

лық қызмет көрсету қос қозғалтқышқа, техноло-
гиялардың үздіксіз дамуына және техникалық 
қызмет көрсетудің жоғары шығындарына бай-
ланысты үлкен болуы мүмкін. Өйткені гибридті 
автомобильдерді тұтынуға қажет автомобильдер 
ретінде пайдалану жаңашылдық, бұл ең қара-
пайым мәселе болуы мүмкін емес, себебі қажетті 
тәжірибелі механикті іздеу қажет.

Жоғары кернеулі батареялар.
Апат болған жағдайда батареялардағы жоға-

ры кернеу өлімге әкелуі мүмкін. Мұндай жоғары 
кернеудің болуы жолаушылар электрден қатты 
зардап шегуі мүмкіндігін арттырады. Сонымен 
қатар, апат кезінде құтқарушылардың жұмысы 

қиындайды [2].

Қорытынды
Миллиондаған доллар жұмсалса да ондаған 

және жүздеген мың адам жаңа батареялармен, 
электромоторлармен, отын элементтерімен жұ-
мыс істеуді жалғастыруда. Дәл қазір болашақтың 
көлік құралдары дүниеге келеді деп айтуға бо-
лады. Автоөндірушілердің көбі гибридті күштік 
агрегаттары бар көлік құралдарын әзірлеуге және 
сериялық шығаруға назар аударуда. Олардың 
мұндай қадамға жыл сайын зиянды заттардың 
шығарындыларына қойылатын экологиялық та-
лаптар қатаңдығы, сондай – ақ, мұнай қоры ерте 
ме, кеш пе, сарқылу қаупі итермелеуде.

Жыл сайын гибридті автомобильдер жетіл-
дірілуде. Зиянды шығарындылардың саны мен 
үнемділігі бойынша олар электробильдеріне 
көбірек жақындап келеді, сонымен қатар, екпін-
ді динамика, басқару және жүру жайлылығы 
бойынша бензин немесе солярканы тұтынатын 
машиналардан еш айырмашылығы жоқ. Бүгін-
гі таңда гибридтердің басты кемшілігі өндірістің 
жоғары құны болып табылады. Мұндай көлік 
құралының соңғы бағасы да жоғары болады. Әр 
түрлі өндірушілердің ІЖҚ пен бір модельді ги-
брид нұсқалары арасындағы құн айырмашылығы 
15-тен 50 пайызға дейін өзгереді. Дегенмен, ги-
бридті авто иелерінің саны артып келеді.

Көптеген дамыған және дамушы мемлекет-
тердің үкіметтері экологиялық таза көлікті өн-
діруге де, сатып алуға да ынталандыратын заңдар 
әзірлеп, қабылдайды. Мысалы, Америкада ма-
шина иелерінің экожүйесін ынталандырудың 
«материалдық емес әдістері» қолданылады. Кіре 
беріске – электромобильдер мен гибридтер үшін, 
ал алысқа – әдеттегі автомобильдер үшін екі түрлі 
парковкаларды орналастырады.

Поршень ІЖҚ үшін кері есептеу қосылған, 
және болашақ экологиялық жағдайдың ушығуы-
на байланысты электр мобильдер мен гибридті 
мобильдерге күлімдеуде.
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Гибридные автомобили
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Аннотация. Рассмотрены основные цели и задачи производства гибридных автомобилей. Авторы приво-
дят примеры из истории создания первых гибридных автомобилей таких мировых компаний, как Porsche, 
Compagnie Parisienne des VoituresElectriques, General Electric, Walker Vehicle Company of Chicago. Гибридные авто-
мобили являются экологически безопасным видом транспорта, которые на данный момент больше всех из 
имеющихся транспортных средств отвечают требованиям экологических стандартов. Приводятся причи-
ны препятствия массовой эксплуатации гибридных автомобилей во многих странах. В основном по итогам 
анализа спроса потребителей это – высокая цена электрооборудования, недостаточная обеспеченность 
городских инфраструктур зарядными станциями двигателей гибридных автомобилей. Описаны устройство 
и принцип работы узлов электромобилей. Отражаются проблемы, возникающие при сборке таких автомо-
билей, сложности конструкции электродвигателей гибридных автомобилей и связи с основным ДВС.

Ключевые слова: гибридные автомобили, электромобили, конструкции гибридных автомобилей, электриче-
ские установки гибридных автомобилей.
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Abstract. The main goals and objectives of producing hybrid vehicles are considered. The authors give examples from the 
history of the developing the first hybrid vehicles of such world companies as Porsche, Compagnie Parisienne des Voitures 
Electriques, General Electric, Walker Vehicle Company of Chicago. Hybrid vehicles are the most environmentally friendly 
means of transport that currently meet the most environmental standards of any vehicle available. The reasons for the 
obstruction of mass operation of hybrid vehicles in many countries are given. Based on the analysis of consumer demand, 
this is mainly a high price of electrical equipment, insufficient provision of urban infrastructures with charging stations 
for hybrid vehicle engines. The arrangement and the principle of operation of units of electric vehicles are described. It 
reflects the problems that arise during the assembly of such vehicles, the complexity of the design of electric motors of 
hybrid vehicles and connection with the main internal combustion engine.

Keywords: hybrid vehicles, electric vehicles, hybrid vehicle designs, electrical installations of hybrid vehicles.
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Introduction
Republic of Kazakhstan, as one of the fastest 

growing CIS countries, has significant reserves of 
Strategic Resources. Therefore, it cannot remain aloof 
from expanding global integration. Over the past 
few years, government executives have pursued an 
active policy aimed at obtaining equal partnership 
conditions in trade, the achievements of which are 

largely associated with joining the World Trade 
Organization.

Considering the innovative type of development 
of the agrarian economy, it should be noted that it 
is largely determined by the scientific and technical 
policy of the state, forming an innovative mechanism. 
Subjects play an important role in the implementation 
of the anti-crisis program, using innovations related 
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Abstract. The purpose of the study is to consider the management of innovative development of agricultural industry 
complex in Kazakhstan. Research methods – analysis and abstraction. The analysis of the current state of the country's 
agro-industrial complex has been carried out. The main problems of innovative development of the agro-industrial 
complex and the role of public authorities in its development, classified conditions and factors are identified. The 
key priorities of agricultural development in the innovation process are highlighted. The development of the agro-
industrial complex in the conditions of market relations requires the investment activity and the use of necessary 
material and financial resources to expand access to all forms of agribusiness. An important aspect of innovative 
development is the increase in its financing, including through the contribution of private enterprises.
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to breeding and genetic, technological, organizational 
and administrative, as well as social types.

The innovation process and its management is 
a multi-stage procedure for formalizing scientific 
knowledge into innovations. In the agricultural sector, 
it represents a continuous stream of transformation 
of discoveries, research and development, created 
into modified and improved products, materials, 
technologies, new forms of organization and 
management.

Research methodology
It is known that the fundamental beginning of 

the innovative development of the agro-industrial 
complex in the Republic of Kazakhstan is the 
reproduction of agricultural innovations, and in a 
massive order the development of more modern 
methods for ensuring agricultural production that 
determine the innovative development of agriculture 
as a whole. The purchase of the innovative 
development of the agro-industrial complex 
consists of two blocks: resource and institutional. 
The resource block includes financial, personnel, 
material, technical, and information support. As for 
the institutional, it contains organizational, economic, 
infrastructural, legal support and the development of 
innovatively-oriented forms of management.

It should be noted that obtaining the growing 
importance of innovative development and the 
associated expectations required for a certain time 
does not allow focusing only on the developed 
innovative agricultural system. The mentioned system 
is not sufficiently developed for the application of 
innovations in the mass practice of agricultural 
production. The mechanism of the base of crisis 
phenomena in the agricultural sector of the economy 
is caused by destructive policies during the reform. 
At present, the basis of the mechanism associated 
with the provision of measures for the innovative 
development of the agro-industrial complex has been 
preserved.

In order for the innovative development of 
the agro-industrial complex to meet its mission 
and justify the expectations in the near future, 
full and comprehensive procurement and precise 
management of this process are necessary, this will 
overcome the traits of an inertial, often stagnant and 
even regressive nature, which applies to all areas of 
innovative support for agricultural development

AIC is a priority sector of the economy of the 
Republic of Kazakhstan. According to the assessment 
of the European Commission, Kazakhstan is ahead 
of some developed countries in total expenditures 
on the development of the agricultural sector. 
Along with this, the transition of the agro-industrial 
complex to a qualitatively new level of development 
faces a number of problems. Among which are: a 
weak mechanism for attracting private investment, 
a lack of launching new agricultural technologies, 
a weak buildup of rural production infrastructure 
and insurance. The Government of the Republic of 

Kazakhstan has developed an industry program for 
the development of the AIC for 2013–2020.

In addition, the president of the state instructed 
to increase the volume of state support for agriculture 
by 4.5 times, to develop a system of legislative and 
economic incentives for the creation of medium and 
large-sized goods in agricultural production, focused 
on the use of the latest agricultural technologies, as 
well as high tax rates on land.

Regarding the development of agriculture and 
small and medium-sized businesses in the field 
of processing and trade in agricultural products, 
N.A. Nazarbayev emphasized the need to change 
the agricultural standard and revive our livestock 
farming traditions, taking into account new scientific, 
technological and administrative achievements.

Important factors contributing to the progressive 
innovative development of the agro-industrial 
complex are the transition to a market-based method 
of management, the availability of an extensive 
base of natural resources of the country, significant 
scientific and educational potential and the enormous 
potential of the food market. The possibility to make 
environmentally friendly and natural food products, 
inside and outside the country. A significant 
problem is the outflow of young scientists due to 
reduced funding for science. It should be noted that 
the complexity and characteristics of agricultural 
production are characterized by a high level of risks 
of innovative processes in the agricultural sector. The 
risk of financing research and production results, as 
well as the risk of a temporary gap between costs and 
results, the uncertainty of demand for innovative 
production, do not contribute to the interest of private 
investors in investing in agricultural development.

Research on resource-saving technologies is 
conducted in 12 regions of Kazakhstan, and the 
dissemination of the experience is distributed 
in parallel. Therefore, the areas of application 
of resource-saving technologies are expanding 
annually in Kazakhstan, the above-mentioned areas 
in 2015 amounted to more than 12 million Hectares. 
according to experts of the International center for 
improving corn and wheat, the approximate increase 
in the wheat crop this year amounted to 720 thousand 
tons, or in monetary terms-about 220 million dollars 
due to the use of water-saving resource-saving 
technologies.

In addition, among the most promising 
projects, studies were identified related to the 
diversification of production in crop production, 
innovative technologies for the cultivation of crops, 
the introduction of genomic breeding of cattle and 
the development of biological methods of plant 
protection. Funds are managed by the Grain Research 
Corporation, which represents interests of cereals and 
the state. This allows you to maintain a link between 
the initiatives of scientists related to research areas 
and business interests.

Currently, the first stage of the Strategy 
implementation is completed. This was carried out 
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in the course of the implementation of preparatory 
measures to form the legislative base, development 
institutions, to determine effective projects and 
to prepare professional personnel. Also, the 
implementation of the measures of the Strategy of the 
second stage related to building capacity on the basis 
of the achievements of world science, implementing 
projects to modernize the industry and diversify 
the economy, creating a scientific and innovative 
infrastructure and a system for financing innovation 
has begun. However, the state of innovation activity 
in the country is characterized by low innovative 
activity of industrial enterprises, estimated at 3.4% 
in 2013, low science-intensive GDP of 0.29% versus 
2.5-3% in technologically developed countries of 
the world. This indicates the backwardness of the 
innovation sphere, despite the measures taken by 
the state to form its elements, participate in priority 
scientific and technical projects, create technical 
policies and business incubators, and innovate in the 
tax system.

Research results
To date, 18 LLPs have been created in the structure 

of JSC «Kazagroinnovation». The main objectives of 
«Kazagroinnovation» are the integration of science, 
education and production, the commercialization of 
80 innovative activities and attracting investment in 
agricultural science. The Government of Kazakhstan 
is taking these measures in order to bring the 
agriculture of the republic out of a long downtime, 
and inefficient the use of capacities is possible only on 
the basis of the development of innovative processes 
aimed at a significant modernization of agricultural 
production through the introduction of science 
and technology. The effectiveness of agricultural 
production is determined by the interaction of science 
and practice, the introduction of advanced innovative 
technologies.

Thus, at the present stage of market 
transformations, the importance of research related 
to improving organizational and innovative forms 
of activity and determining the mechanisms of their 
effective functioning is growing. The implementation 
of innovation policy requires a radical improvement 
in the management of innovation in the agricultural 
sector by creating a more favorable investment 
climate based on a rational combination of state 
financing of science and innovative entrepreneurship 
in the industry.

In creating ways to manage an innovative 
economy, the decisive role should belong to private 
and public partnerships. Financing can be provided 
both by the government and venture companies, 
alliances or business associations. Thus, the state 
provides: selection of priorities in the innovation 
sphere; strategic planning, determining the list of 
goods and services that may become the subject 
of a state order; the creation of self-organization 
mechanisms in the innovation sphere and the creation 
of conditions for attracting huge capital to innovative 

projects.
The directions of innovation policy should be 

implemented by the governing bodies of the agro-
industrial complex of the republican and regional 
levels. The objectives of these areas can be achieved 
through the thoughtful implementation of more 
effective innovative processes that can reduce 
production costs, lower prices and, finally, lead to the 
welfare of the population and society as a whole.

One of the main tasks of innovative modification 
of the AIC is to increase agricultural innovative 
potential. Its base contains scientific and technical 
developments for agricultural production, as a 
constantly replenished and renewed source of 
growing opportunities for updating agricultural 
innovations. Scientific achievements often determine 
the importance of the transition to sustainable 
development of the agro-industrial complex, while 
how quickly such a transition will depend on the 
implementation of measures.

Currently, there is a lag associated with the actual 
results of agricultural production from their ability to 
obtain in the case of full and proper use of scientific 
achievements.

For example, the productive potential of plants 
and animals is realized at a level that does not exceed 
35-40% of genetically determined ones. At the same 
level, opportunities are being used to increase soil 
fertility. This requires increasing innovative potential 
along with the development of scientific research in all 
other areas, increasing the opportunities for a wider 
and more effective use of scientific and technological 
achievements that are available and expected in the 
future.

Thus, one of the main tasks of ensuring innovative 
system blocks of the agro-industrial complex, 
creating favorable conditions for the formation of an 
innovation fund and their development in production 
while smoothing the existing differences between 
the results obtained in production and the potential 
for scientific and technological development, 
means a quantitative set of innovations, available 
to consumers, as well as opportunities to improve 
their operational, economic and other indicators of 
agricultural activity. 

At the level of business entities, the limiting 
factors of innovative development in modern 
conditions are financial, personnel and material 
support. All this requires the creation of a multi-level 
system for ensuring the innovative development of 
the agro-industrial complex in terms of the content 
and features of managing innovative activity at all 
hierarchical levels.

It is necessary to develop a mechanism for 
monitoring and stimulating the innovative activity 
of the agro-industrial complex, to evaluate the 
effectiveness of the innovative development of agro-
industrial enterprises in the innovative infrastructure 
of the region.

Assessing the effectiveness of the innovative 
development of the agro-industrial complex, it should 
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be noted that its main factors are: achievement of goals; 
innovative activity (quality of functioning); rationality 
of innovative changes (profitability); changing the 
technical and technological base of agricultural 
production; changes in the quality of labor; external 
socio-economic conditions. Specific indicators of the 
quality of the decision in relation to assessing the 
effectiveness of the innovative development of the 
agricultural sector in the region are: a temporary 
delay in the decision-making process; timeliness of 
identifying the need for decision-making; compliance 
analysis of the importance of the decision; detail and 
clarity of the source data; the availability of reserves 
in the decision-making process.

It should be noted that the essence of the 
interaction of state innovation management in the 
agro-industrial complex, on the one hand, economic, 
and on the other local self-government, means that 
the state regulates the effectiveness of the innovative 

development of agribusiness. Within this framework, 
economic and local government bodies are free to 
make decisions. They are associated with the choice of 
a specific form of stimulating the innovative activity 
of agricultural enterprises in the region, which is 
due to the establishment of organizational, legal and 
economic norms.

Conclusions
Consequently, the need to address the objective 

issues of interaction between the management bodies 
of the innovative development of the agro-industrial 
complex determines the need to expand the powers 
of regional representatives of JSC «National 
Holding KazAgro», increase the responsibility of 
the management system for timeliness and quality 
of work, and make decisions on the development of 
innovative activities at the micro level.
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Аңдатпа. Зерттеудің мақсаты – Қазақстанда агроөнеркәсіптік кешеннің инновациялық дамуын басқа-
руды қарастыру. Зерттеу әдістері – талдау және абстракциялау. Еліміздің агроөнеркәсіптік кешенінің 
қазіргі жағдайына талдау жүргізілді. Агроөнеркәсіптік кешенді инновациялық дамытудың негізгі проблема-
лары және оны дамытудағы мемлекеттік билік органдарының рөлі, жіктелген жағдайлар мен факторлар 
анықталды. Инновациялық үдерісте ауылшаруашылығын дамытудың негізгі басымдықтары баяндалды. На-
рықтық қатынастар жағдайында агроөнеркәсіптік кешенді дамыту инвестициялық қызметті және агро-
бизнестің барлық нысандарына қолжетімділікті кеңейту үшін қажетті материалдық және қаржы ресур-
старын пайдалануды талап етеді. Оны қаржыландыруды, оның ішінде, жеке кәсіпорындардың үлесі есебінен 
ұлғайту инновациялық дамудың маңызды аспектісі болып табылады.
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Аннотация. Цель исследования – рассмотреть управление инновационным развитием агропромышленного 
комплекса в Казахстане. Методы исследования – анализ и абстрагирование. Проведен анализ современного 
состояния агропромышленного комплекса страны. Выявлены основные проблемы инновационного развития 
агропромышленного комплекса и роль органов государственной власти в его развитии, классифицированные 
условия и факторы. Освещены ключевые приоритеты развития сельского хозяйства в инновационном про-
цессе. Развитие агропромышленного комплекса в условиях рыночных отношений требует инвестиционной 
деятельности и использования необходимых материальных и финансовых ресурсов для расширения доступа 
ко всем формам агробизнеса. Важным аспектом инновационного развития является увеличение его финанси-
рования, в том числе за счет вклада частных предприятий.

Ключевые слова: развитие, инновация, инновационное развитие, агропромышленный комплекс, агробизнес.



132

Труды университета №1 (82) • 2021

Кіріспе
Көлік инфрақұрылымының тиімді дамуы ел 

экономикасына, сауданың өсуіне, шаруашылықа-
ралық қатынастардың дамуына, нарықтық ин-
фрақұрылымның дамуына, шығындар құрылы-
мындағы көлік шығыстары үлесінің төмендеуіне 
мультипликативтік әсер етеді, бұл отандық та-
уарлар мен көрсетілетін қызметтердің бағалық 
бәсекеге қабілеттілігінің артуына алып келеді, бұл 
қаралатын тақырыптың өзектілігіне негіз болады.

Аумағы бойынша әлемде 9-шы орын алатын 
Қазақстан үшін көлікпен тек жүк тасымалдау ғана 
емес, сонымен қатар, өңірлерді дамыту, халықты 
жұмыспен қамту, бағаларға инфляциялық қы-
сымды төмендету, адамдардың өмір сүру сапасы 
мен деңгейін арттыру және т. б. сияқты көптеген 
әлеуметтік проблемаларды шешу байланысты.

Осыған байланысты көлік инфрақұрылымын 
жетілдіру елдің үдемелі индустриялық-иннова-
циялық дамуы мемлекеттік бағдарламасының 
маңызды бағыттарының бірі деп танылды. Сон-
дықтан 2013 жылғы 26 қарашада көлік жүйесінің 
инфрақұрылымын дамытудың 2020 жылға дейінгі 
мемлекеттік бағдарламасы қабылданды.

Мемлекеттік бағдарламаның негізгі міндет-
тері Қазақстан аумағында ел ішінде жоғары және 
тиімді көлік байланысын қамтамасыз ететін қазір-

гі заманғы көлік-логистика жүйесін құру, респу-
блика аумағы бойынша жүк ағындарын ұлғайту 
және жерүсті, теңіз және әуе көлігінің барлық 
түрлерінің жұмысын үйлестіру болып табылады.

Мемлекеттік бағдарламаны іске асыру нәти-
жесінде 30 мың км автомобиль жолдары мен 8,2 
мың км теміржол желілерін қайта жаңарту мен 
жөндеуді жүзеге асыруға мүмкіндік береді. 2020 
жылға қарай теміржол жолдарының 81%-ы жақ-
сы, 19%-ы қанағаттанарлық деп бағаланады деп 
күтілуде. Бұдан басқа, 650 локомотивті, 20 мыңнан 
астам жүк вагонын және 1 мың 138 жолаушы-
лар вагонын жаңарту жоспарлануда. Сондай-ақ, 
2020 жылға дейінгі бағдарламаға сәйкес елімізде 
барлық 302 теміржол вокзалына күрделі жөндеу 
жоспарланған.

Сондай-ақ, елдің шығысында логистикалық 
хаб және батысында теңіз инфрақұрылымын 
құруды жалғастыру қажет. Батыс бағытта Каспий 
порты арқылы экспорттық әлеуетті арттыруға 
Құрық портынан ауқымды паромдық өткелі және 
Боржақты – Ерсай теміржол желісі ықпал ететін 
болады.

Басқа елдердің негізгі логистикалық орта-
лықтарында Қазақстанның қатысуын кеңейтетін 
тағы бір жоба-Қытайдың шығыс жағалауындағы 
Ляньюньган портында терминал құрылысы. Са-

Қазақстан Республикасының көлік 
инфрақұрылымын дамытудың инвестициялық 
саясатын іске асыру механизмінің моделі
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Аңдатпа. Зерттеудің мақсаты – Қазақстан Республикасының көлік инфрақұрылымын дамытудың инве-
стициялық саясатын іске асыру механизмінің модель жасау. Зерттеу әдістері – талдау және модельдеу. 
Көлік инфрақұрылымын дамытудың негізгі проблемалары, оларды шешу жолдары мен әсер ету фактор-
лары қарастырылған. Көлік инфрақұрылымын дамытудың негізгі жолдары ұсынылды. Көлік инфрақұрылы-
мын қалыптастырудың инвестициялық тетігі туралы түсінік берілді. Инвестициялық саясатты іске 
асыру тетігінің төрт моделі талданды. Жол желісін дамыту схемаларын әзірлеуге дәстүрлі тәсілде екі 
мәселе айқындалды. Өңірлік көліктік (жол) қамтамасыз етуді бағалаудың қолайлы және тиімді әдісі қа-
ралды. Көлік инфрақұрылымының дамуы халықтың әлеуметтік-экономикалық дамуына ықпал етуі мүмкін 
екендігі дәлелденді.
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рапшылар атап өткендей, Қазақстанның көлік 
әлеуетін іске асыру үшін маңызды жобалардың 
бірі Қытай Халық Республикасы бағытындағы 
транзит болып табылады. Шығыс көршісінде бір 
бөлігі Қазақстан аумағы арқылы өтетін «Батыс 
Еуропа – Батыс Қытай» ірі транзиттік авто дәлізін 
әзірлеу кезінде ставка жасалған болатын. ««Ба-
тыс Еуропа – Батыс Қытай» дәлізінің қазақстан-
дық бөлігінің жалпы ұзындығы 2787 шақырымды 
құрайды және дәліздің басым бөлігінде жұмыстар 
аяқталды. Ляньюньган портындағы қазақстандық 
логистикалық терминал географиялық орна-
ласуымен, Жапонияның Осака порты бар теңіз 
желісімен, Кореяның Пусан портымен, сондай-ақ 
Қытайдың бірқатар ірі порттарымен теміржол 
қатынасымен ерекшеленеді.

Көлік инфрақұрылымы әлеуметтік-экономи-
калық мәселелерді шешуде үлкен маңызға ие.

Көлік жүйесі:
- экономикалық өсу жағдайын;
- ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігін;
- халықтың өмір сүру сапасын арттыруды 

қамтамасыз етеді.
Негізінде, инвестициялық механизм-бұл қа-

жеттіліктерді анықтау үшін қолданылатын ана-
литикалық құралдар мен процестер. Ол осы қа-
жеттіліктерді қанағаттандыра алатын жобаларды 
инвестициялау және бағалау, сондай-ақ, осы жо-
баларды қаржыландырудың ең жақсы тәсілдерін 
табу дегенді білдіреді. Бағалау модельдері-әр түр-
лі инвестициялық нұсқалардың артықшылықта-
рын бағалау және салыстыру үшін инвестициялық 
шешімдер қабылдау процесінде қолданылатын 
құралдар болып табылады. Инвестиция туралы 
шешім қабылдаудың бүкіл процесінде белгілі бір 
опцияның ықтимал құнын анықтау және есептеу 
үшін бір немесе көп факторлы талдау модель-
дерін қолдануға болады.

Жүйелік талдау модельдерін қолдана отырып, 
ресми бағалау негізінде (бір реттік бағалаудан ай-
ырмашылығы) көлік шенеуніктеріне нақты пай-
даны өлшеу кезінде таңдау жасауға және инвести-
циялау нұсқаларының басымдылығын анықтауға 
мүмкіндік береді.

Көлік саласындағы жобаның жалпы «өмір-
шеңдігін» растау үшін қаржылық талдау жүргі-
зу жеткіліксіз, өйткені ол жалпы экономикалық 
және жалпы өңір үшін пайданы ескермейді.

Осындай бағалаудың баламасы ретінде зерт-
теуде ұсынылған елдердегі шенеуніктер талдау 
модельдерінің толық спектрін қолданады. Бұл 
модельдер сандық көрсеткіштер мен сапалық 
бағалаудың теңгерімді арақатынасын қамтамасыз 
етеді және талдаудың келесі түрлерінің комбина-
цияларын қамтиды:

- шығындар мен пайдаларды талдау;
- бірнеше критерийлер негізінде талдау;
- экономикалық әсерді талдау;
- шығындардың тиімділігін талдау.
Көлік жобаларын талдауды өңірдің экономи-

калық дамуының неғұрлым кең контексінде жүр-

гізу қажет.
Төменде жаңа көлік инфрақұрылымын құру 

жобасының арқасында аймақ алатын кейбір ар-
тықшылықтар келтірілген.

- Уақытты үнемдеу және көлік сенімділігінің 
жоғары деңгейі арқылы коммерциялық қызмет-
тің тиімділігін арттыру.

- Ауқымды әсерді қамтамасыз ету және жұ-
мыстың жаңа әдістерін енгізу есебінен бизнесті 
дамытуға инвестициялардың өсуі және неғұрлым 
жоғары инновациялық белсенділік.

- Көлік инфрақұрылымы іскерлік белсенділік-
тің катализаторы рөлінде болуының арқасында 
экономикалық кластерлерді жедел қалыптастыру.

- Еңбек нарықтарының тиімділігін олардың 
икемділігін арттыру және жұмыс орындарының 
қолжетімділігі.

Жаңа нарықтарға шығу мүмкіндігі есебінен 
бәсекелестікті дамыту келесілерді қарастырады:

- Сауда шығындарын қысқарту есебінен ішкі 
және сыртқы сауданы дамыту.

- Өмір сүрудің жоғары сапасымен қамтамасыз 
етілген, әлемнің түкпір-түкпірінен мамандардың 
өңірге келуінің арқасында экономикалық белсен-
діліктің өсуі.

Бүгінгі таңда инфрақұрылымды дамыту үшін 
қолға алынған кейбір қадамдарға қарамастан, 
Қазақстанның елеулі нәтижелерге қарағанда қа-
жетті деңгейден артта қалуын біртіндеп қысқар-
ту туралы айтуға болады. Қазақстанның көлік 
инфрақұрылымы басқа елдермен салыстырғанда 
жеткіліксіз дамыған.

Қазақстанның инфрақұрылымын дамыту дең-
гейін қабылдау қанағаттанарлықсыз деңгейде қа-
лып отыр.

Инфрақұрылымды дамытудағы артта қалуды 
еңсеру үшін үш негізгі мәселені шешу керек:

1. Автожол желісімен қамтамасыз етілуін арт-
тыру. Қазақстанның автожолдарымен қамтама-
сыз етілу деңгейіне қол жеткізу үшін бүгінгі күні 
бар ресурсты кем дегенде екі есе көбейту қажет. 
Алайда, Үкіметтің ағымдағы бағдарламалары мен 
бастамаларын іске асыру бұл алшақтықты 10-
15%-ға қысқартуға мүмкіндік береді [1].

Қазақстандағы автожол желісінің жиынтық 
ұзындығы бүгінгі таңда 96,5 мың км құрайды. Бұл 
2019 жылы жоспар үш еседен астамға ұлғайғанын 
ескере отырып, жеткіліксіз болып танылады.

Қазақстанда көлік құралдары санының өсу 
қарқынына қатысты автожолдар құрылысының 
қарқыны да басқа елдерден айтарлықтай артта 
қалып отыр. Соңғы жылдары автожолдар ұзын-
дығының айтарлықтай ұлғаюы байқалмады, ал 
көлік құралдарының саны жыл сайын орта есеп-
пен 4,2%-ға өсті. Бұл ретте, инвестициялар соңғы 
жылдар ішінде жаңа жолдар салуға емес, қолда-
ныстағы жолдарды қайта жаңартуға бағытталған 
[2].

Сонымен қатар, біз мультимодальды тасы-
малдар мен әуеайлақ кешендерінің оң дамуын 
байқаймыз. Жақсы мысалдардың ішінде Ақтау 
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теңіз солтүстік терминалы, «Қорғас» шекара 
маңы ынтымақтастығы халықаралық орталығы, 
«ҚТЖ – Экспресс» мультимодальдық орталықта-
ры, Алматы әуежайы базасында авиахаб, Аста-
нада жаңа терминал салу. Сондай-ақ, Қазақстан 
теміржол желісімен қамтамасыз ету бөлігінде 
жеткілікті бәсекеге қабілетті, онда басымдықтар 
жолдардың сапасын одан әрі арттыру, тасымал-
дардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету, транзиттің 
кедергісіз болуы және транзиттік ағындардың 
өсуі, сондай-ақ, мультимодальды тасымалдардың 
көлемін ұлғайту болып қалуға тиіс.

2. Инвестициялық алшақтықты жеңу. Егер 
көлік инфрақұрылымын қайта жаңартуға, жөн-
деуге және дамытуға жұмсалған шығындар 
көлемін ЖІӨ-ден пайыз ретінде қарайтын бол-
сақ, онда Қазақстан осы критерий бойынша көлік 
инфрақұрылымы дамудың жоғары деңгейіне 
жеткен, бірақ тез дамып келе жатқан көшбасшы 
– Қытайдан айтарлықтай артта қалған, кейбір 
неғұрлым дамыған елдерден озады. Алайда, шын 
мәнінде, мемлекет – көлік инфрақұрылымына 
қаржыландырудың жалғыз көзі болатын Қа-
зақстанда инвестиция тапшылығы 40%-ға дейін 
құрауы мүмкін. Көлік инфрақұрылымындағы ин-
вестициялық алшақтықты еңсеру үшін капитал 
салымының көлемін екі есе ұлғайту қажет.

3. Жеке сектордың қатысуы үшін жағдай жа-
сау. Басқа елдермен салыстырғанда қазақстандық 
жеке бизнес көбінесе көлік инфрақұрылымын 
жоспарлаудан, қаржыландырудан және басқа-
рудан алшақ. Мемлекеттік-жеке меншік әріпте-
стік форматында көлік инфрақұрылымы объек-
тілерінің табысты құрылысының мысалдарын 
саусақпен санауға болады

Қазірге қарағанда, жеке бизнес пен жеке ин-
весторлардың белсенді қатысуын қамтамасыз ету 
қағидатты түрде маңызды. Үздік әлемдік тәжіри-
беге сәйкес салымдардың нысаналы балансы 1:1 
деңгейде болуы тиіс, яғни мемлекеттік салымдар-
дың көлемі жеке инвестициялардың үлесіне 
тең болуы тиіс. Жеке инвесторлардың келуімен 
басқару сапасы да жақсаруы тиіс: әлемдік тәжіри-
бе көрсетіп отырғандай, жеке инвесторлардың 
бақылауындағы салымдардың тиімділігі әрдайым 
жоғары.

Мемлекет пен бизнестің тез арада белсенді іс 
– әрекеттері, қолайлы инвестициялық ахуал жа-
сау және үздік әлемдік тәжірибелерді пайдала-
ну Қазақстанға инфрақұрылымдық алшақтықты 
еңсеруге және үшінші жаңғырту мақсаттарына 
қол жеткізуді қамтамасыз етуге-елдің жаһандық 
бәсекеге қабілеттілігіне қол жеткізуге мүмкіндік 
береді. Қазақстан бұл үшін барлық қажетті нәр-
сеге ие.

Қазақстандық логистикалық қызмет нарығы-
ның көліктік құрамдас бөлігін дамыту перспекти-
валары айқындаушы деңгейде мынадай фактор-
ларға байланысты екені анықталды:

- экономикалық өсу және тұтынушылық сұра-
ныс серпіні;

- коммерциялық және техникалық талап-
тарға сәйкестігі тұрғысынан көлік құралдары мен 
жылжымалы құрамның жай-күйі;

- ұсынылатын қызметтердің сапасы мен құны-
на клиенттердің сұраныстарына сәйкес келуі;

- ұлттық тасымалдаушылардың бәсекеге қа-
білеттілігін арттыруға бағытталған әкімшілік 
және заңнамалық реттеу;

- көлік кешенінде жобаларды мемлекеттік 
қолдау тетіктерінің тиімділігі.

Көлік инфрақұрылымын дамыту қалыптаса-
тын, озық, синхронды немесе қуып жететін төрт 
негізгі модель бойынша жүре алады. Бұл ретте 
осы модельдердің қандай да бір қайсысы нашар 
немесе басқалардан жақсырақ деп айту мүмкін 
емес. Әрбір модельдің өзектілігі әрбір ел үшін 
жеке, ағымдағы экономикалық жағдай, елдің 
даму деңгейі және оның алдында тұрған міндет-
тер негізінде айқындалады [3].

Зерттеу нәтижелері
Әлемдік тәжірибе экономиканың дамуын-

дағы инфрақұрылымның рөлі әр түрлі болуы 
мүмкін екендігін көрсетеді, бұл ретте мемлекет 
пен жеке сектордың функциялары да ерекшеле-
нетін болады.

Инфрақұрылым дамуының қалыптасып келе 
жатқан моделі мемлекеттің жетекші рөл атқара-
тынын, бірақ қаражаттың жетіспейтінін білдіреді. 
Сондай-ақ, бизнес институционалдық дамы-
мағандықтан жобаларды іске асыруға жеткілікті 
дәрежеде тартылмайды (сурет).

• Инфрақұрылымды озыңқы дамыту бизне-
стің өсу және қалыптастыру салаларын айқындау-
да инфрақұрылымның жетекші рөлін болжайды. 
Мемлекет инфрақұрылым объектілерін салу мен 
жаңғыртудың басым бағыттарын белгілейді және 
осы объектілерді салу үшін қаржыландырудың 
көп бөлігін ұсынады.

• Инфрақұрылымды синхронды дамыту қуып 
жетудің және озыңқы дамудың теңгеруші нұсқа-
сы болып табылады. Бір жағынан, мемлекет ин-
фрақұрылымның кейбір түрлерін басқаруға бел-
сенді қатысуды жалғастыруда, екінші жағынан 
– жеке капитал үшін кедергілер барынша аз не-
месе жоқ.

• Инфрақұрылымның толық дамуы ин-
фрақұрылымды қалыптастырудағы басымдық 
оның өсуін тежейтін инфрақұрылымдық шекте-
улерді жою арқылы бизнестің қажеттіліктеріне 
тез жауап беру болып табылады. Бизнес өзі тар 
жерлерді кеңейтуге мүдделі болғандықтан, ол 
құрылысты жоспарлау және қаржыландыру про-
цесінде жетекші рөл атқарады.

Дамудың жаңа деңгейіне – синхронды-көшу 
үшін жеке бизнестің қатысуы үшін неғұрлым 
тиімді жағдайлар жасау және сонымен қатар, ин-
фрақұрылымдарды дамытуға жеке инвесторлар-
ды белсенді тарту қажет.

Қазақстанға әр түрлі құралдар жиынтығын қа-
ру-жараққа алу және елдің көлік инфрақұрылы-
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Көлік инфрақұрылымын дамытудың төрт үлгісі

мын дамытуға жаңа серпін беруге көмектесетін 
балама, аралас тәсілді әзірлеу қажет.

• «Ақылды жоспарлау» бұл тәсіл өндірістер 
мен қуаттарды жоспарлау және құру кезінде қол-
даныстағы инфрақұрылымды барынша толық 
пайдалануды көздейді. Өнеркәсіптік объектілерді 
салу кезінде олардың логистикалық ерекшелік-
терін ескере отырып, мысалы, өндіріс тізбегі 
бойынша немесе қолданыстағы инфрақұрылым 
төңірегінде тығыз интеграцияланған кәсіпорын-
дар неғұрлым кең таралған.

• Жобаларды приоритизациялау бұл тәсіл 
скорингті пайдалануға мүмкіндік беретін және 
шешім қабылдау үшін объективті анықталатын 
(«баллдық») критерийлерді нақты, айқын пара-
метрлер мен деректердің көмегімен іске асыруға 
инфрақұрылымдық жобаларды неғұрлым сапа-
лы іріктеуді білдіреді.

• Сапа мен технологияға назар аудару бұл 
тәсіл көлік инфрақұрылымының құрылысы мен 
операциялық қызметін неғұрлым сапалы басқа-
руға бағытталған.

• Мемлекеттік-жеке әріптестікті дамыту 
(МЖӘ) МЖӘ мемлекеттік кепілдіктермен және 
шарттық міндеттемелермен бекітілген мемлекет 
пен жеке инвесторлар арасындағы ұзақ мерзімді 
және сенімді ынтымақтастықты білдіреді.

Жол желісін дамытудың схемаларын әзірле-
уге дәстүрлі тәсілде екі мәселе шешуші болып 
табылады:

- болашақ трафик көлемін белгілеу;
- белгiленген көлемдi дамытуды қамтамасыз 

ететiн желiлердi дамытудың нұсқаларын белгiлеу 

және олардың ең жақсысын таңдау.
Қолданыстағы әдістер мен әдіснамалар, сон-

дай-ақ, қолданыстағы нормативтік база оларды 
сенімді және дәл анықтауға мүмкіндік береді.

Сонымен қатар, басқа салалардағы (әсіре-
се, әлеуметтік және ауылшаруашылығында) ав-
токөлік жолдарының өзгеру салдарының бағала-
нуы тек ішінара немесе мүмкін емес. Белгілі бір 
салада бұл әсерлердің кейбіреулерін бағалау тәу-
елсіз, өте еңбекқорлықты зерттеуді қажет етеді. 
Фрагменталды, іріктелген, толық зерттеуден алыс, 
көлік әсерінен тыс өзіндік көліктен байқалатын-
дай тиімділігінен асып түскенін көрсетті (көбіне 
бірнеше рет). Бұл әсіресе ауылдық жерлердегі 
жолдарға қатысты.

Қорытынды
Барлық мәселелерді талдай отырып, оларды 

шешу үшiн келесідей мүмкіндіктерді ұсынамын:
- Қоғамдық меншiктi әдiл қайта бөлу пробле-

масының күрделiлiгiне бола және әртүрлi сынды 
қақтығыстық жағдайды туындатпау үшiн же-
кешелендiру процестерi мемлекеттiң реттеушi 
ықпалымен бiрге жүргiзiлуi тиiс. Бұл тұғырдағы 
мүмкiндiктер толық сарқылмаған және КК жеке-
леген секторларында құрылымдық және инсти-
туционалдық қайта құруды аяқтауға реформа-
лау кезiнде шығындарын барынша азайту және 
тасымалдау қызметiнiң барынша табыстылығын 
қамтамасыз ету мақсатында КК әртүрлi сектор-
ларының қызметiн үйлестiруге, саланы дамыту 
үшiн ішкi және сыртқы инвестицияларды тарту 
бойынша жағдай жасауға бағытталуы тиiс;
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- Мемлекеттiк меншiктегi көлiк инфрақұрылы-
мы объектiлерiнiң (автомобиль жолдары, кеме 
қатынайтын өзендер, әуежайлар) және әлеумет-
тi-маңызды жолаушы тасымалдарын бюджеттен 
өте шектеулi қаржыландыруды жоғарылату;

- Тасымалдау процесiнiң озық технологияла-
ры солар арқылы iске асырылатын логистикалық 
орталықтардың және мультимодальдық опера-
торлардың іс жүзiнде болмауы мысал болып та-
былатын іс-қимылдардың әлсiз ведомствоiшiлiк 
үйлестiрiлуiнің алдын алу;

- КК әртүрлi өкiлдерiнiң мүддесiн барлық 
деңгейде білдiретiн және қорғайтын, сондай-ақ, 
заң шығару бастамасын ұсынатын аймақтық қа-
уымдастықтар құру және олардың қызметi бой-
ынша дамыған еуропалық елдер мен Ресей Феде-

рациясының тәжiрибесi осындай жолмен саланы 
реформалау үшiн бастаманы «астынан» тарту 
бойынша кең мүмкiндiк берiлетiнiн көрсетедi;

- Қазақстан Республикасы КК жұмыс қа-
бiлеттiлiгiн қамтамасыз ете алатын қажеттi өн-
дiрiстiк-техникалық әлеуетке, жоғары және 
орта арнаулы оқу орындарының түлектерiмен 
ұдайы толықтырылатын бiлiктi кадр әлеуетiне 
қалыптастыру;

- Нарықтық қайта құру барысында консал-
тингтiк қызметтер көрсете алатын, зерттеу жүр-
гiзiп, көлiк секторында ең жоғары деңгейде жаңа 
технологияларды ендiре алатын ғылыми-зерт-
теу және жобалау-конструкторлық ұйымдарды 
сақтап қалуға және олардың қызметiн қолдауға 
мүмкiндiктер беру.

1. Қазақстан Республикасындағы теміржол көлігінің 2016-2018 жылғы қызметі туралы // www.stat.gov.kz/faces/wcnav_
externalId.18.08.2018.

2. Связь междугородных и международных коридоров с транспортной логистикой // www.articlekz.com/article/.11.2013.
3. Ізтілеуова М.С. // Көлік жүйелерінің логистикалық инфрақұрылымы: бакалаврларға, магистранттарға, логистика саласын-

дағы мамандарға арналған оқулық // Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі. – Алматы: ҚР Жоғары оқу 
орындарының қауымдастығы: ЖШС РПБК «Дәуір», 2012. – 438 б.

4. Қазақстан Республикасының көлік жүйесі инфрақұрылымын 2020 жылға дейін дамыту және интеграциялау жөніндегі 
мемлекеттік бағдарлама. Астана, 2013 ж.

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

Модель механизма реализации инвестиционной политики развития транспортной инфраструктуры 
Республики Казахстан

1*АБДРАИМОВА Гульзира Кажигереевна, к.э.н., старший преподаватель, Dilda_1000@mail.ru,
1ТУРСЫНГАЛИЕВА Кырмызы Нурлановна, м.э.н., преподаватель, kyrmyzy@mail.ru,
2ЛИСЕЦКАЯ Кристина, PhD, профессор, krystyna.lisiecka@ue.katowice.pl,
1Карагандинский технический университет, Казахстан, 100027, Караганда, пр. Н. Назарбаева, 56,
2Экономический университет в Катовице, Польша, 40-287, Катовице, ул. 1 Мая, 50,
*автор-корреспондент.
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Введение
В первые годы постсоветского периода эко-

номический рост Казахстана поддерживался 
главным образом капитальными вложениями в 
соответствии с капиталоемким характером эко-
номики. За годы новой индустриализации Казах-
стан продвинулся в диверсификации экономики, 
построении системы инфляционного таргети-
рования, создании гибкого курса национальной 
валюты, уменьшившего зависимость от внешних 
шоков [1, 3].

За годы новой индустриализации разработана 
совокупность кардинальных мер, содействующих 
продвижению высокотехнологичного среднего 
предпринимательства, включая финансово-нало-
говое и управленческое поощрение; принципи-
ально обновлено общеадминистративное право 
в сегменте бизнеса [4,5]. Только за 2015-2019 гг. 
введено семь законов, кардинально совершенству-
ющих предпринимательскую среду, прокредито-
вано свыше 17 тыс. участников малого и средне-
го бизнеса (МСБ), освоены первичные элементы 
предпринимательства и организации бизнеса 
порядка 110 тыс. граждан, выпущено изделий на 
15,4 трлн тенге, освоено 2 тыс. грантов, обновле-
на инфраструктура по 160 проектным данным. В 
2019 г. введено несколько важнейших проектов 
по содействию МСБ, отработаны конструктивные 
переговоры между территориальными админи-
стративными учреждениями и бизнесом [6, 7].

В приоритете у государства – улучшение биз-

нес-климата и повышение конкурентоспособ-
ности частного сектора, что связано с последова-
тельными реформами, затрагивающими качество 
государственного регулирования экономики, во-
просы верховенства права, защиту прав собствен-
ности и контроля над коррупцией [8, 9].

В бизнес-среде Казахстана по-прежнему пре-
обладает государственное участие, снижающее 
предпринимательский дух, тормозящее коопе-
рацию страны, бизнес-кругов и образовательной 
структуры. Из-за отсутствия инвесторского цен-
тра и продвинутого биржевого рынка предпри-
ниматели ограничены банковскими кредитами, 
требующими твердых залогов.

Методология исследований
Индустриальный прогресс обрабатывающего 

сегмента Казахстана инициировали государствен-
ные предприятия как получатели государствен-
ных инвестиций. Они лидируют в ключевых от-
раслях, их вклад в основной макроэкономический 
индикатор – ВВП составляет порядка 45-50%, что 
гораздо выше усредненного международного ин-
дикатора, равного 15% ВВП. Для сокращения по-
стоянной государственной поддержки промыш-
ленности, способствующей потере конкурентных 
преимуществ в ситуации, когда уменьшение ре-
сурсной ценности негативно отразится на финан-
сово-экономической привлекательности субъек-
тов, значимость государственных предприятий 
должна быть уменьшена. Упомянутое создаст 

Микрофинансирование как альтернатива 
банковскому кредитованию бизнеса в Казахстане
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Аннотация. Цель исследования – рассмотреть актуальные вопросы развития бизнеса в Казахстане. Ме-
тоды исследования – анализ и абстрагирование. Показано, что в бизнес-среде Казахстана по-прежнему 
преобладает государственное участие. Выявлено, что продвижению МСБ во многом препятствует огра-
ниченный доступ к финансированию. Анализ показал, что альтернативой банковскому финансированию 
МСБ может выступать микрофинансирование. В связи с этим весьма актуален вопрос о месте, которое 
оно займёт в ближайшем будущем: станет ли микрофинансирование полноценной заменой банковскому 
кредитованию или найдет свою нишу на рынке и будет развиваться параллельно с банковским кредитова-
нием? Данное исследование позволило определить место, которое занимает сегмент микрофинансирова-
ния в бизнес-сфере современного Казахстана, и его дальнейшие перспективы развития.
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предпосылки для формирования наиболее ново-
введенческого и гибкого предпринимательского 
сегмента.

Мешает продвижению МСБ, сдерживая про-
цесс диверсификации, ограниченный доступ к 
финансированию. Ключевым источником фи-
нансирования для предприятий остается бан-
ковское кредитование, в то же время пропорции 
когнитивного финансирования частного сегмен-
та к ВВП признаются крайне низкими (27,00%). 
Казахстан уступает по обозначенному индикато-
ру ряду государств, к примеру, России (52,70%), 
Чили (78,60%) или Китаю (155,70). Из-за незначи-
тельного уровня формирования материального 
дилерского сервиса образуются финансовые гра-
ницы для МСБ для инвестирования в передовые 
технологии и инновации.

На фоне падения спроса финансирование 
ключевых отраслей стремительно понижается: 
уменьшился спрос на займы для расширения и 
модернизации производства со стороны МСБ, в 
2019 г. помощь малому бизнесу сократилась: объ-
ём кредитов уменьшился на 13,6%, потребитель-
ские кредиты сократились на 71,3% (см. таблицу).

В разрезе отраслей наибольшая доля кредито-
вания приходится на торговлю, промышленность 
и строительство.

В сфере кредитования превалируют две 
проблемы. Конкуренция банков с институтами 
развития, которые стремятся освоить область 
негосударственных финансовых учреждений, по-
скольку те обладают более дешевыми финансо-
выми ресурсами и для других подобных заведе-
ний, не остается подходящих кредиторов. Далее 
– международные институты развития, имею-
щие право задействовать сравнительно недоро-
гое распределение посредством ЕНПФ. Издавая 
собственные ценные бумаги, они принимают от 
Казахстана доступные по цене тенговые средства, 
кредитуют заимодателей в стране. Ввиду того, что 
отечественные финансовые учреждения лише-
ны подобного ресурса, организуется арбитраж 
соответствия национальных институтов по отно-

шению зарубежных институтов поступательного 
движения.

Помимо местных финансовых учреждений и 
прочих финансовых заведений содействие МСБ 
предоставляют зарубежные финансовые обще-
ства, имеющие возможность кредитовать по-
средством фонда «Дaму». Бизнес-партнерство с 
иностранными финансовыми обществами спо-
собствовало вливанию в экономику свыше 720 
млн долл. благодаря национальному поручитель-
ству и свыше 245 млн долл. благодаря корпора-
тивному заверению «Даму» [10].

Первостепенно важно, что все подряд заим-
ствования реализованы сугубо в национальной 
денежной единице, иными словами, МСБ не по-
несет абсолютно никаких монетарных опасно-
стей. Помимо сказанного, на недалекое будущее 
запланировано визирование договора с Ислам-
ской корпорацией по продвижению индивиду-
ального экономического сегмента, открывающего 
путь МСБ к средствам исламского кредитования.

Одним из востребованных решений для инди-
видуального предпринимательства в удаленных 
региональных местах становится реализуемое 
посредством интернет-ресурсов микрокредитова-
ние и микрозайм [11]. Набирает силу онлайн-кре-
дитование – короткие займы, ограниченные по 
максимальному размеру переплаты, кредитуе-
мые под 30% на 45 дней. Бизнес онлайн-субъектов 
прибыльнее и экономически целесообразнее, он 
высоко оборачиваемый, поскольку заимствова-
ния ограничены кратчайшим временным про-
межутком, однако расходы в этой ситуации 
незначительны.

Микрофинансовые организации (МФО) связа-
ны с длинными кредитами в размахе пяти-десяти 
лет с помесячной рентной или разграниченной 
оплатой. Вначале они работают с потребитель-
скими займами, далее – кредитуют МСБ. И затем 
уже получают банковскую лицензию, внедряют 
расчетно-кассовые продукты, относящиеся к про-
дуктам ключевой банковской прибыльности.

Кредитование бизнеса

№ 
п/п Показатель

Годы
2015 2016 2017 2018 2019

1

Самостоятельно занятые граждане:
- млн чел 2,34 2,23 2,18 2,12 2,10
- доля самостоятельно занятого населения  
в сельской местности, % 65,1 64,5 64,0 62,3 60,4

2 Зарегистрированные индивидуальные  
предприниматели, млн чел. 1,23 1,18 1,20 1,21 1,25

3 Кредитование МСБ, трлн тенге 1,9 2,9 3,1 2,4 2,1

4 Потребительские микрокредиты банков второго 
уровня предпринимателям, трлн тенге 6238,0 4875,0 5678,0 1127,0 324,0
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Результаты исследований
В 2019 г. в стране насчитывалось 165 МФО, 

оказывающих содействие индивидуальным пред-
принимателям (ИП), их кредиты выросли за год 
на 38%. Кроме того, в отдалённых регионах МФО 
являются единственными, кто кредитует ИП.

В стране насчитывается 1,25 млн ИП, среди 
которых порядка семидесяти процентов отнесе-
ны на три мегаполиса – г. Алматы, г. Нур-Султан 
и г. Шымкент. Вышесказанное свидетельствует 
в который раз о растущей агломерации вокруг 
ключевых городов. В оставшихся региональных 
зонах из-за незначительного наличия банковских 
подразделений заимствование на продвижение 
индивидуального предпринимательства оста-
лось главным образом, за МФО. Оформить заявку 
в МФО на оказание содействия в части введения 
бизнеса либо его расширения могут независимые, 
самостоятельно существующие граждане, не кре-
дитуемые финансовыми учреждениями второго 
уровня. Число таковых за исследуемый времен-
ной интервал не изменилось: на начало 2020 г. это 
2,1 млн граждан. Выявлено, что свыше шестиде-
сяти процентов упомянутых граждан имеют сель-
ское место проживание.

Среди десяти крупнейших МФО лишь ТОО 
«МФО Онлайн Кaзфинaнс» с коммерческим зна-
ком Sоlvа осуществляет финансирование по-
средством интернет, на расстоянии, охватывая в 
конечном итоге все обозначенные регионы, вклю-
чая удаленные сельские районы. Для фиксации 
заявления ограничиваются указанием анкетной 
информации и заверением соглашения посред-
ством электронной нумерационной росписи. До 
конца 2021 г. возможность пользования высоко-
производительным интернетом откроется перед 
2,5 млн граждан удаленных сельских районов, 
свыше 2 тыс. подобных населенных мест прожи-
вания будут подсоединены к волоконно-оптиче-
ским связующим линиям. Благодаря новым циф-
ровым технологиям как средству трансформации 
и масштабирования бизнеса изделия онлайн-фи-
нансирования окажутся гораздо популярными в 
наиболее территориально удаленных регионах 
государства [12].

Учитывая, что в последние годы наблюдает-
ся рост микрокредитов, выданных МФО, сервис 
которых нацелен в большинстве случаев на ИП 
и работающих самостоятельно и независимо, од-
новременно финансирование индивидуального 
предпринимательства финансовыми учрежде-
ниями второго уровня переживает падение, ми-
крофинансирование можно рассматривать как 
альтернативный вариант банковскому финанси-
рованию в секторе МСБ.

Проблемы бизнеса. К важнейшим факторам, 
сдерживающим развитие частного сектора в стра-
не, относят: барьеры для входа на рынок пред-
приятий, мониторинг многотоварных рыночных 
субъектов крупнейшим фирмами, неспособность 
осваивать новейшие изделия или рыночные 

сегменты.
Большинство субъектов располагает край-

не незначительным потенциалом, способным 
продвинуть их бизнес, даже наличие денежных 
средств для поддержания текущих дел, не дает 
устойчивых перспектив по существенному нара-
щиванию дохода. Испытывая финансовые затруд-
нения, предприятия вынуждены уменьшать обра-
зовательные и логистические затраты.

Субъекты обрабатывающей промышленности 
признают налоговое бремя чрезмерным, посколь-
ку доставляемый на последующую переработку 
материал подвержен значительным досмотро-
вым сборам. Сказанное усугубляет фискальное 
давление, проводит к существенному ценовому 
наращиванию местных продуктов. Из-за низких 
доходов, отсутствия льгот для вновь развивающе-
гося бизнеса, процветает «теневая» экономика.

Чаще всего предприниматели сталкиваются с 
такими проблемами, препятствующими ведению 
бизнеса, как коррупция, отсутствие доступа к фи-
нансам, недостаток компетентного персонала, на-
логообложение (для крупных предприятий).

В наименьшей степени беспокоят пробле-
мы, обусловленные действиями конкурентов, 
доступностью к земле, транспортной инфра-
структурой, лицензированием и разрешением на 
бизнес-деятельность.

Помимо упомянутого, бизнес тормозят по-
граничные и внешнеэкономические требования, 
фискальная администрация, доступность инфра-
структуры, трудовое право. Наиболее проблема-
тичными нетарифными барьерами являются тех-
нические меры, меры количественного контроля 
и правила происхождения товаров. Накопились 
проблемы, обусловленные операциями правоох-
ранных и надзорных органов. Имеет место рей-
дерство в отношении МСБ.

Благодаря поддержке предпринимательства 
на зарубежных торговых рынках, повышается эф-
фективность государственной поддержки субъ-
ектов среднего бизнеса, работающих на экспорт. 
Однако в стране еще недостаточно эффективных 
мер национального содействия касательно кон-
кретно сектора предпринимателей, главным об-
разом, затрагивающих реализацию товара.

С 2020г. рынок микрофинансирования Казах-
стана работает по новым правилам. Распростра-
нение микрофинансирования – важнейшее наци-
ональное общественное начинание, признанное 
драйвером прогресса во многих государствах. В 
дальнейшем с продвижением МСБ страна ста-
новится менее подчиненной крупнейшим ры-
ночным участникам. Микрокредитованию в Ка-
захстане содействуют в национальном масштабе. 
Оперативность в разработке и обосновании при-
нимаемых решений – ключевая ценность МФО 
наряду с имеющимися конкурентными ставками 
по кредитам, гибкими условиями их предоставле-
ния: МФО подстраивается под клиентов, а не они 
под МФО. Обсуждение заявок на протяжении су-
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ток после подачи требуемых информационных 
данных.

Основная масса МФО имеет направление – 
финансирование МСБ, предоставлением микро-
кредитов субъектам самых разнонаправленных 
по своим действиям сфер и сегментов.

Присутствуют субъекты, реализующие под-
рядную деятельность для мощнейших предста-
вителей горнорудного сегмента, являющихся 
клиентами МФО. Среди МФО таких компаний, 
кредитующих поставщиков материально-техни-
ческой сферы крайне мало, потому что им всегда 
нужны длинные деньги, то есть кредиты выдаются 
на срок более года.

Для соответствующего функционирования 
МСБ в РК ценно заострить внимание на актуаль-
ных трендах, свойственных мировой макроэко-
номике, объединяющей предпринимательство и 
научные учреждения. Мотивирование инвестици-
онной инициативы субъектов будет наращивать 
конкурентоспособность местных продуктов. В 
странах с прогрессирующей коммерческой ком-
понентой в экономике, особую значимость имеет 
всемерное содействие продвижению МСБ. Прак-
тика таких государств отчетливо демонстрирует 
целесообразность мер, содействующих прогрессу 
МСБ.

Основополагающей сложностью МСБ в РК 
является крайне высокий недостаток вложений 
в перерабатывающий сегмент экономики. По-

давляющая часть вложений ориентирована на 
добывающий сектор и носит, главным образом, 
экспортную направленность. Сказанное способ-
ствует в последующем наращиванию импорта, 
поступлению низкокачественных и фальшивых 
товаров, падению конкурентоспособности мест-
ных изготовителей.

На текущий момент высший менеджмент 
РК кардинально разрешает указанную пробле-
матику: реализуется индустриальный проект, 
позволивший нескольким тысячам бизнесменов, 
сотням новаторов заручиться национальным со-
действием, начато функционирование свыше по-
лутысячи востребованных производств.

Заключение
Подводя итог, отметим, что потенциал част-

ного сектора в РК существенно локализован, в 
нем отсутствуют ключевые компоненты, прису-
щие прогрессивному индивидуальному сегменту, 
признанному мировым сообществом. Степень 
рыночной интеграции субъектов РК крайне не-
значительна даже с учетом имеющейся эконо-
мической структуры. Рынку присуще превали-
рование ряда участников (преимущественно 
квазигосударственных субъектов), задействован-
ных среди прочих в сегменте базового сервиса, со-
действующего индивидуальной направленности 
предпринимательства.
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Аңдатпа. Зерттеудің мақсаты – Қазақстандағы кәсіпкерлікті дамытудың өзекті мәселелерін қарастыру. 
Зерттеу әдістері – талдау және абстракциялау. Қазақстанның бизнес-ортасында бұрынғысынша мемлекет-
тік қатысу басым екені көрсетілді. ШОБ-ты ілгерілетуге көбінесе қаржыландыруға шектеулі қолжетімділік 
кедергі келтіретіні анықталды. Талдау шағын және орта бизнесті банктік қаржыландыруға балама ми-
кроқаржыландыру болуы мүмкін екенін көрсетті. Осыған байланысты оның таяу болашақта алатын орны 
туралы мәселе өте өзекті: микроқаржыландыру банктік кредиттеудің толыққанды орнына айнала ма не-
месе нарықта өз орнын таба ала ма және банктік кредиттеумен қатар дамитын бола ма? Бұл зерттеу 
микроқаржыландыру сегментінің қазіргі Қазақстанның бизнес саласында алатын орнын және оның одан әрі 
даму перспективаларын анықтауға мүмкіндік берді.

Кілт сөздер: Қазақстан, бизнес, кредиттеу, микроқаржыландыру, таргеттеу, кәсіпкерлік орта, жеке кәсіп-
керлік, экономика.

Microfinance as an Alternative to Bank Business Lending in Kazakhstan
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Abstract. Research methods – analysis and abstraction. It is shown that the government participation still prevails in 
the business environment of Kazakhstan. It has been revealed that the promotion of SMEs is largely hindered by limited 
access to finance. The analysis has shown that microfinancing can be an alternative to bank financing of SMEs. In this 
regard, the question of the place that it will take in the near future is highly relevant: will microfinancing become a full-
fledged replacement for bank lending or will it find its own niche in the market and will develop in parallel with bank 
lending? This study made it possible to determine the place that the microfinancing segment occupies in the business 
sphere of present day Kazakhstan and its further development prospects.

Keywords: Kazakhstan, business, lending, microfinance, targeting, business environment, individual entrepreneurship, 
economy.
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Introduction
Partial (sliding) discharge (PD) plays an important 

role in the electric power industry when operating 
high-voltage power lines. It is a breakdown of a gas 
in the presence of a dielectric. Numerous experiments 

were performed at high voltages and high rates 
of current change [1,2]. It was found that a partial 
discharge is a source of intense ionizing radiation and 
has a wide range of practical applications in high-
voltage engineering. In particular, it allows switching 

Partial Discharge Gas Dynamics Study
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Abstract. The aim of the work is to study partial discharge at DC voltage below 1000 V in the presence of an aqueous 
solution of sodium chloride on a vehicle plug. By analogy with high-voltage partial discharge, such partial discharge 
stages as incomplete and completed partial discharge are distinguished. To develop discharge, such elements of low-
voltage equipment have been used as a contactor, a rectification circuit with voltage multiplication, and a ballast 
resistance. It has been found that in the presence of an electrolyte, a complete partial discharge is ignited at a 
low voltage with a high current and a short delay time. When the current value has been controlled by the ballast 
resistance, the completed partial discharge has the form of a damped ball, in the absence of ballast resistance, the 
form of an exploding ball. This is due to the appearance or absence of a shock wave in the completed discharge.

Keywords: partial discharge, low voltage, pulse RC generator, switch, salt solution, incomplete discharge, completed 
discharge, discharge initiation, luminous ball formations, ballast resistance, voltage-multiplying rectification schemes.
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currents of several mega amps at a voltage of up to 
100 kV. On the other hand, it presents a problem for 
high-voltage insulation of power lines.

Partial discharges that occur in electrical 
equipment at a much lower voltage (200-300 V) 
described in [3] are a negative factor that reduces the 
service life of the equipment, and require the cost 
of their detection and neutralization are.  The fight 
against the negative impact of partial discharges on 
the insulation state naturally raised the question of 
the useful use of partial discharges at low voltages. 
Therefore, the aim of this study was to study the 
characteristics of a partial discharge over the surface 
of a solid dielectric at a low voltage (up to 1000 V). 
The subject of the study was a partial discharge on a 
rectified pulse current of one direction. We took into 
account the fact that in the presence of an electrolyte, 
the intensity of the PD glow sharply increases in the 
visible region due to the fact that arcs appear on the 
electrolyte surface, and not a glow discharge, as on a 
dry surface [4]. At the same time, the ignition voltage 
and the timing belt of the PD are reduced.

Research results
Experimental setup
A schematic diagram of the installation is shown 

in Figure 1.
An automobile spark plug Sv/Ca was used as 

a spark gap, in which the upper electrode was cut 
down. The value of the air gap 5 between the central 
electrode 1 and the grounded electrode 2 (see Figure 
1) was 2 mm. Such a gap at a voltage of 1000 V did not 
break through. Therefore, to reduce the breakdown 
voltage, an electrolyte was poured into the candle 
- a 1.5% solution of table salt (NaCl) in water. The 
electrolyte level reached the upper level of the 
dielectric 3.

Current and discharge voltage pulses were 

recorded on an ADS-2031 oscilloscope. In particular, 
when applying a pulse to a candle placed in tap 
water, a voltage pulse with an amplitude of 700 V 
with a front of 1.6 microseconds and a duration of 
20 microseconds was recorded. For the electrolyte, 
550 V, 0.4 μs, and 2 μs, respectively. The ignition was 
photographed and partial discharge burns at 30 and 
150 frames per second. Switching of the capacitor 
to the spark gap was performed using a controlled 
switchboard K/S, which is a small-sized contactor 
KMI-10910.

An experiment
Incomplete partial discharge occurred when a 

negative potential was applied with a voltage of 450 
V on the central electrode of the candle. In this case, a 
round glowing region was lit at the end of the insulator 
surrounding the central electrode (Figures 1,2). This 
area existed until the capacitor was discharged. The 
lifetime of the incomplete PD was 0.1...0.15 s and 
coincided well with the time of discharge of the 
capacitor C to the electrolyte resistance (Re). The latter 
increased due to the evaporation of the electrolyte 
from 300 to 10,000 ohm (see figure 2). 

Oscillograms of the voltage of an incomplete 
discharge had a duration of about 10 ... 20 ns, a 
current value from 2 to 0.05 A. The occurrence of 
an incomplete discharge was associated with the 
presence of an electrolyte dissociating into positive 
Na+ and negative Cl- ions. Unlike the high-voltage 
discharge, this discharge was not independent.

A completed partial discharge (Rb=0) occurred 
when a negative potential was applied with a voltage 
of more than 450 V on the central electrode of the 
candle. At the same time, a large dazzling white 
spark was generated in the air between the candle 
electrodes, accompanied by a loud sound (figure-3).

The current reached several thousand amperes, 

-U – DC voltage 0–1000V Rz – charging resistance Rb – ballast resistance, V – digital voltmeter, S – low voltage switchboard, Ca – candle,  
1 – central electrode, 2 – earthed electrode, 3 – dielectric, 4 – the ignition place of incomplete partial discharge (I stage), 5 – digit span,  

6 – the ignition place of completed partial discharge (II stage) 

Figure 1 – Scheme of partial discharge generation on a car candle
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and the discharge lifetime was less than 1/150 s. A 
shock wave was generated, which gave the discharge 
area an extended shape (figure 3.1). The velocity of 
discharge products spreading is 15 m/s. In figure 3.2 
cooling products are fixed.

The completed partial discharge (Rb=68 ohm) had 
a slightly different ball shape. At the same time, the 
discharge current passed during 1.5∙10-2 s (figures 
4.1, 4.2) and the discharge cooled down during 1.5∙10-
2 s (figures 4.2, 4.3). 

Apparently, this was due to the limitation of the 
discharge current value by the ballast resistance and 
the absence of a shock wave. 

The complete discharge was initiated by an 
incomplete discharge at the corresponding voltage: 
600 V for a discharge gap of 3 mm, 450 V for a 
discharge gap of 2 mm. The discharge delay time was 

about 0.1 microseconds. The discharge zone reached 
the surface at a rate of 0.2 m/s. 

The stage of the completed discharge generally 
corresponded to the description of a spark discharge 
in air from [5] with approximately the same 
parameters.

When using an industrial-frequency AC 
rectification circuit with voltage quadrupling without 
ballast resistance as a power source, complete partial 
discharges with a shock wave break were obtained 
[6].

When using a rectification circuit of alternating 
industrial frequency with voltage doubling with 
a ballast resistance of 60 ohm, completed partial 
discharges in the form of balls were obtained [7].

Conclusions
1. When studying partial discharge at low 

voltages (in the range of 500-1000 V) in the presence 
of an electrolyte, the following stages of PD were 
studied:

- incomplete discharge U = 450-600 V, which 
lasts while the capacitor is charged, for a long period 
(0.1...0.15 s);

- a completed discharge U > 450-600 V, > Rb = 0 
that lasts less than 7 * 10-3 s and is accompanied by a 
bright white spark and a loud sound;

- a completed discharge U > 450-600 V, > Rb = 
68 ohms, which lasts more than 1.5 * 10-2 s and is 
accompanied by a reddish spark and a weak sound.

2. When powered by pulsed installations without 
ballast resistance in the completed discharge mode, 
luminous formations are formed, which are torn apart 
by the shock wave that occurred in the gas during the 
completed discharge. When powered from pulsed 
installations with a ballast resistance Rb=68 ohm, 
spherical formations appear, which gradually fade as 
they cool down.

Figure 3 – Completed partial discharge with 
electrolyte. Rb = 0, U = 950 V,  
t = 1/150 s (1); t = 2/150 s (2)

Figure 2 – Incomplete partial discharge with an 
electrolyte. Rb = 0, U = 450 V, t = 1/150 s (1);  

t = 2/150 s (2); t = 3/150 s (3)

Figure 4 – Completed partial discharge with 
electrolyte in the presence of ballast resistance  

(Rb = 68 Ohm). U = 950 V t = 1/150 s (1),  
t = 2/150 s (2), t = 3/150 s (3)
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Аңдатпа. Жұмыстың мақсаты автомобиль шамындағы ас тұзының сулы ерітіндісінің қатысуымен тұрақты 
тоқ кернеуі 1000 В төмен болған кезде ішінара разрядты зерттеу болды. Жоғары вольтты жартылай раз-
рядқа ұқсас, жартылай разрядтың аяқталмаған және аяқталған жартылай разрядтар сияқты кезеңдері 
бөлінеді. Разрядты құру үшін контактор, кернеуді көбейтетін түзету схемасы, балласт кедергісі сияқты 
төмен вольтты жабдықтың элементтері қолданылды. Электролиттің қатысуымен аяқталған жарты-
лай разряд жоғары тоқпен төмен кернеуде және кідіріс уақыты аз болған кезде жанатыны анықталды. Тоқ 
шамасын балласт кедергісімен реттеу кезінде аяқталған жартылай разряд сөнетін шар түрінде болады, 
балласт кедергісі болмаған кезде – жарылатын шардың пішіні. Бұл аяқталған разрядта соққы толқынының 
пайда болуымен немесе болмауымен байланысты.

Кілт сөздер: жартылай разряд, төмен кернеу, импульстік RC генераторы, коммутатор, ас тұзы ерітіндісі, 
аяқталмаған разряд, аяқталған разряд, разрядты бастау, жарқыраған глобулярлы түзілімдер, балласт ке-
дергісі, кернеуді көбейту арқылы түзету схемалары.

3. An incomplete discharge at a certain voltage 
value initiates a completed discharge with a certain 
delay time (0.1 microseconds).

4. When using industrial frequency current 
rectification circuits as a power source, discharges are 
obtained, both with a shock wave and in the form of 

balls, depending on the value of the ballast resistance.
5. An incomplete discharge is a non-independent 

discharge in air along the surface of a dielectric. The 
source of charges is the electrolyte. A completed 
discharge is a non-independent discharge in the air. 
The source of charges is an incomplete discharge.
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Аннотация. Целью работы являлось проведение исследования частичного разряда при напряжении посто-
янного тока ниже 1000 В в присутствии водного раствора поваренной соли на автомобильной свече. По 
аналогии с высоковольтным частичным разрядом выделены такие стадии частичного разряда, как незавер-
шенный и завершенный частичный разряды. Для создания разряда использовались такие элементы низко-
вольтной аппаратуры, как контактор, схема выпрямления с умножением напряжения, балластное сопро-
тивление. Установлено, что в присутствии электролита завершённый частичный разряд зажигается при 
низком напряжении с большим током и с малым временем запаздывания. При регулировании величины тока 
балластным сопротивлением завершенный частичный разряд имел форму затухающего шара, при отсут-
ствии балластного сопротивления – форму взрывающегося шара. Это связано с возникновением либо от-
сутствием ударной волны в завершенном разряде.

Ключевые слова: частичный разряд, низкое напряжение, импульсный RC-генератор, коммутатор, раствор 
поваренной соли, незавершенный разряд, завершенный разряд, инициирование разряда, светящиеся шаровые 
образования, балластное сопротивление, схемы выпрямления с умножением напряжения.
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Кіріспе
Python – бұл бағдарламаларды жасау үшін де, 

әр түрлі қолдану салаларында қолданбалы сце-
нарийлер жасау үшін де қолданылатын танымал 
бағдарламалау тілі. Бұл – портативті, қолдануға 
оңай және еркін таратылатын тіл. Сізге басқа тіл-
дерде жазылған бағдарламалар мен құралдарды 
оңай үйлесетін тиімді жобалар жасауға мүмкін-
дік береді. Тілді әмбебап болғандықтан, әртүрлі 
салаларда қолдануға болады.

Python – бұл әзірлеушінің өнімділігі мен код-
ты оқуға бағытталған жоғары деңгейлі бағдарла-
малау тілі.

Бағдарламалау тілінің стандартты кітапхана-
сы көптеген пайдалы функцияларды қамтиды.

Python құрылымдық, объектіге бағытталған, 
функционалды, императивті және аспектке 
бағытталған бағдарламалауды қолдайды. Тілдің 
дизайны объектіге бағытталған бағдарламалау 
моделінің айналасында жасалған. Бағдарламалау 
әртүрлі әдістемелерге мүмкіндік береді, бірақ ол 
объектілік тәсілге негізделген, сондықтан Python-
да объектіге бағытталған бағдарламалау стилінде 
жұмыс істеу өте оңай және тиімді [1,2].

Python кластарды, функцияларды немесе 
деректерді бөлек файлға орналастыруға және 
оларды басқа бағдарламаларда пайдалануға мүм-
кіндік береді. Мұндай файл модуль деп аталады. 
Модульден алынған нысандарды басқа модуль-

дерге импорттауға болады. Файл атауы .py кеңей-
ту модулінің атауына қосу арқылы жасалады. 
Модуль – бұл компоненттер жиынтығы. Модуль 
– бұл аттар кеңістігі, – namespace және модульдегі 
барлық атаулар атрибуттар деп те аталады – мы-
салы, функциялар мен айнымалылар.

Кластар – бұл мәліметтер құрылымы мен про-
цедураларын бір жерде топтастыруға мүмкіндік 
беретін объектілер. Кластарды дұрыс қолданған 
кезде олар сіздің жазған кодыңызды оңай, оқыла-
тын және түсінікті етеді.

Атрибут – бұл класс элементі.
Әдіс – бұл класс ішінде орналасқан және бел-

гілі бір жұмысты орындайтын функция.
Кластар барлық мүмкіндіктері бар объектілер 

болып табылады:
• Мұрагерлік, оның ішінде, көпше түрінде.
• Полиморфизм (барлық функциялар вир- 

туалды).
• Инкапсуляция (екі деңгей – жалпыға қол-

жетімді және жасырын әдістер мен өрістер).
• Нысанның өмірлік циклін басқаратын ар-

найы әдістер: конструкторлар, деструкторлар, 
жады таратқыштар.

• Кластық және статикалық әдістер, сынып 
өрістері.

Python-да бағдарламалық жасақтамасы (қо-
сымша немесе кітапхана) модульдер түрінде жа-
салады, олар өз кезегінде пакеттерге жиналуы 

Нысанға-бағытталған бағдарламалауда 
графикалық интерфейсті құру кезінде 
модульдерді қолдану ерекшеліктері

DOI 10.52209/1609-1825_2021_1_123                                                                                  ӘОЖ 004.432:621.1
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Аңдатпа. Мақалада Python ортасында объектіге бағытталған бағдарламалауға ерекше назар аударыла-
ды. Бағдарламалау тілінің сипаттамалық белгілері ерекшеленеді және сипатталады. Ыңғайлы қосымша-
ны құру үшін бағдарламалау тілінің негізгі модульдері сипатталған. Шын мәнінде, белгілі бір сенімділікпен 
Python қысқа мерзімді тактикалық мәселелерді шешу үшін де, ұзақ мерзімді Стратегиялық жобаларды 
жасау үшін де бағдарламалық жасақтаманы жасайтын кез-келген үлкен ұйымда қолданылады деп айтуға 
болады. Бүгінгі таңда адамзаттың бағдарламалық өнімдерге деген қажеттіліктерін қамтамасыз ету 
үшін жүздеген бағдарламалау тілдері мен орталары қолданылады. Мақала бағдарламалық қосымшаны 
жасау кезінде Python платформасының құрылымына, механизміне және қолданылуына арналған.

Кілт сөздер: бағдарламалау тілі, нысанға-бағытталған бағдарламалау, әдіс, класс, модуль, қосымша, ба-
тырмалар, интерфейс.



149

Раздел «Автоматика. Энергетика. Управление»

мүмкін [2,3].
Модульдерді каталогтарда да, ZIP архивтерін-

де де орналастыруға болады.
Модульдер екі түрлі болуы мүмкін: «таза» 

Python-да жазылған модульдер және басқа 
бағдарламалау тілдерінде жазылған кеңейту мо-
дульдері (extension modules). Модуль жеке файл 
түрінде, ал пакет бөлек каталог түрінде жасалады. 

Модульді бағдарламаға қосуды import опера-
торы жүзеге асырады. Модуль іске қосылғаннан 
кейін жеке нысанмен ұсынылады және модуль 
аттар кеңістігіне қол жеткізуге мүмкіндік береді.

Бағдарламаны орындау барысында модульді 
reload () функциясымен қайта жүктеуге болады.

Нысанға бағытталған парадигманың бірнеше 
принциптері бар:

• Деректер нысандар түрінде құрылымдалған, 
олардың әрқайсысының белгілі бір түрі бар, яғни 
кез-келген класқа жатады;

• Кластар – шешілетін мәселені ресімдеудің 
нәтижесі, оның негізгі аспектілерін бөліп көрсету;

• Бағдарламадағы нысандар бір-бірімен өзара 
әрекеттеседі, сұраулар мен жауаптар алмасады. 
Бұл жағдайда бір типтегі нысандар бірдей сұра-
ныстарға ұқсас жауап береді;

• Нысандарды неғұрлым күрделі құрылым- 
дармен ұйымдастыруға болады.

Tkinter – бұл терезе интерфейсі бар бағдар-
ламалар жасауға мүмкіндік беретін графикалық 
кітапхана. Бұл кітапхана танымал бағдарламалау 
тілінің интерфейсі және tcl/tk графикалық қосым-
шаларын құру құралдары болып табылады.

Tkinter, tcl/tk сияқты, платформалық кітап-
хана болып табылады және оны көптеген жалпы 
операциялық жүйелерде (Windows, Linux, Mac 
OS X және т.б.) пайдалануға болады.

Зерттеу нәтижелері
GUI құру үшін Tkinter-ді практикалық қол- 

дануы
Бағдарлама қосымшасын құру үшін біз 

Tkinter графикалық кітапханасын қолданамыз. 
Іmport пен from арасындағы басты айырмашылық 
– import бүкіл модульді бір объект ретінде жүк-
тейді, ал from модульден белгілі бір қасиеттер 
мен функцияларды жүктейді. From операторы-
ның көмегімен аттарды импорттау тікелей им-
порттаушы модульде импортталған объектінің 
атын шақырмай-ақ қолданыла алады [3].

Tkinter кітапханасы Python-да стандартты 
модуль ретінде орнатылған. Бағдарлама қосым-
шаны Tkinter графикалық кітапханасын іске қосу 
арқылы бастаймыз (1-суретте көрсетілгендей).

Self – бұл класстың ағымдағы нысанына сіл-
теме, self арқылы сіз оның ішіндегі атрибуттар 
мен класс әдістеріне қол жеткізе аласыз және ол 
кез-келген әдістің алғашқы аргументі. Self әдісін 
шақырған кезде әдіс шақырылған экземплярға 
сілтеме беріледі.

Main класы таңдау мәзірі орналасқан бағдар-
ламаның негізгі терезесін жасайды. Бұл әдіс нысан 
кластан жасалған кезде шақырылады, бұл класқа 
кластың атрибуттарын баптауға мүмкіндік береді. 
Main класы 2-ші суретте көрсетілген.

Main_menu әдісі негізгі терезеде PyGame кіта-
пханасымен жүктелген тесті таңдау және фондық 
музыканы басқару батырмаларын жасайды.

Кластарда _init_ деп аталатын арнайы әдіс бар. 
_init_ әдісі бір рет шақырылады және бағдарлама 
ішінде қайта шақырылмайды. _init_ әдісі .png 
файлында орналасқан, негізгі терезеге жүктелетін 
қажетті ажыратымдылықты, фонды, қаріптерді 
(шрифт) орнатады. Класс экземплярін құру кезін-

1-сурет – Tkinter кітапханасы

2-сурет – Main класы
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де шақырылатын әдіс, ол класс айнымалыларын 
жариялайды, сондай-ақ, осы әдістің көмегімен 
басқа да әрекеттерді орындауға болады. __init__() 
әдісін қолдана отырып, класс атрибуты үшін мән-
дерді тағайындауға болады. 3-ші суретте Main 
класы __init__әдісі көрсетілген.

Батырмалар button класының көмегімен жаса-
лады, оның атрибуттарына атау, шрифт, түсі, өл-
шем және басқа параметрлерде көрсетіді.

Pygame.mixer.music.load әдісі бағдарлама ката-
логынан тағайындалған аудио файлды жүктейді.

Python-да нысанды құруға және оны жоюға да 
болады. Ол үшін арнайы әдіс деструктор _ del _ 
арналған, мысалы.
class Main Class(object):

def __init__(self, name):
self.name = name

def __del__(self):
print()

{} класс Main Class'.format(self.name))
Тест сұрақтары қосымшаның барлық тақыры-

бы бойынша құрастырылған.
Open_m, open_h, open_f, open_g кластары 

арқылы тест терезелерін құрамыз.
Кластардың бәрі бірдей, олардың әрқайсы-

сында есепті жүргізетін score айнымалысы және 
экранда нәтижені көрсететін label элементі бар.

Score_plus және score_minus әдістері жау-
аптың дұрыстығына байланысты ұпай санын 

өзгертеді.
Destroy () – бұл әмбебап виджет әдісі, яғни біз 

бұл әдісті кез-келген виджетпен, сондай-ақ, tkinter 
негізгі терезесімен қолдана аламыз.

Destroy_game әдісі алдыңғы сұрақтың вид-
жеттерін жояды. Жауап батырмасын басқан 
кезде орындалатын clickCorrerctButton және 
clickWrongButton әдістер ұпайларды өзгертеді 
және келесі сұрақ әдісін шақырады (4-суретте 
көрсетілгендей).

Сондай-ақ, модульден суреттері мен жауап 
нұсқалары бар сұрақтар көрсетіледі. Бір модуль 
ішіндегі код басқа модульдерден оқшауланған, 
бұл бағдарлама ішіндегі атаулардың бір-біріне 
кедергі жасауын азайтады. PhotoImage класының 
көмегімен жүктеледі (5-суретте көрсетілгендей).

Әрбір тест тақырыбы бойынша әр сұрақтың 
негізгі функциясы мен әдістерін қамтитын тиісті 
модулі бар. 6-суретте логиканы жеке компонент-
терге бөлу арқылы модульдер бағдарламаны 
құрылымдайтыны көрсетілген.

Бағдарламалық қосымшаның интерфейсі мо-
дульдерді қолдана отырып GUI құру үшін Tkinter 
көмегімен жасалған (7-суретте көрсетілген).

Қорытынды
Қорытындылай келе, Python платформасында 

бағдарламалар қосымшасын құру қиын емес деп 
айтқым келеді. Бағдарламалық қосымша жасау 
үшін сіз тілдің синтаксисін білуіңіз керек.

3-сурет – Main Класы __init__әдісі

4-сурет – Дұрыс жауаптың функциясы
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5-сурет – PhotoImage класы

6-сурет – Негізгі сұрақтарды қосу функциясы

7-сурет – Бағдарламалық қосымшаның интерфейсі

Модульдерді импорттау – питондағы бағдар-
ламалық архитектураның негізі. Python интер-
фейстері көптеген басқа тілдерге қарағанда 
басқаша өңделеді және олардың дизайнының 

күрделілігінде әртүрлі болуы мүмкін.
Осы материалдан сіз Python жобаларын жасау 

кезінде әдістер мен кластарды қалай қолдану ке-
ректігін білдіңіз.
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Аннотация. В статье особое внимание уделено объектно-ориентированному программированию в среде 
Python. Выделяются и описываются характерные особенности языка программирования. Описаны основные 
модули языка программирования для создания удобного приложения. Фактически с определенной долей уве-
ренности можно утверждать, что Python используется практически в каждой достаточно крупной органи-
зации, занимающейся разработкой программного обеспечения как для решения краткосрочных тактических 
задач, так и для разработки долгосрочных стратегических проектов. Сегодня сотни языков программиро-
вания и сред используются для обеспечения потребностей человечества в программных продуктах. Статья 
посвящена структуре, механизму и использованию платформы Python при разработке программного прило-
жения.

Ключевые слова: язык программирования, объектно-ориентированное программирование, метод, класс, мо-
дуль, приложение, кнопки, интерфейс.
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Abstract. The article focuses on object-oriented programming in the Python environment. The characteristic features of 
the programming language are highlighted and described. The main modules of the programming language for creating 
a convenient application are described. In fact, it can be argued with a certain degree of confidence that the Python is 
used by almost every fairly large organization engaged in software development, both for solving short-term tactical 
problems and for developing long-term strategic projects. Today hundreds of programming languages and environments 
are used to meet the human needs for software products. The article is devoted to the structure, mechanism and use of 
the Python platform when developing a software application.
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Введение. Экологичность и экономичность 
современных газотурбинных двигателей и уста-
новок в основном определяется работой их камер 
сгорания. Основными токсичными соединения-
ми, которые образуются при сжигании топлива, 
в КС являются оксиды азота NOx. Их генерация в 
условиях КС протекает по механизму Зельдовича 
[1].

Анализ [2, 3] работ показывает, что на обра-
зование NOx влияют величины таких параме-
тров, как температура – T, давление – P, время 
пребывания продуктов реакций в зоне горения – 
x, концентрации реагирующих веществ – Z и их 
флуктуация. Многие методы подавления оксидов 
азота направлены на снижение температурного 
уровня факела. Некоторые из них недостаточно 
эффективны, так как при применении их повы-
шаются продукты неполного горения СО, СnHm 
и др. (например, при повышении a в зоне горе-
ния). Это влияет не только на экологические, но 
и на экономические аспекты КС. Другие методы 
достигли предела своего совершенства и не могут 
обеспечить современные требования по эмиссии 
вредных выбросов. Комбинация известных ме-
тодов: микрофакельного сжигания и сжигания 
«обедненной» смеси, в новых устройствах даст 
хорошие энергетические и экологические пара-
метры. В таких устройствах формирование «обед-
ненной» топливо-воздушной смеси (ТВС) зависит 
от структуры потока [7].

Сложностью физико-химических процессов, 

протекающих в камерах сгорания ГТД, является 
необходимость учета специфики турбулентных 
течений, многофазности и многокомпонентности 
среды, тепло- и массообмена, радиационного пе-
реноса и т.д. Все это не позволяет строить строгие 
модели по структуре потока в топливосжигаю-
щих устройствах и требует экспериментальных 
исследований в изотермических условиях потока.

К основным параметрам, характеризующим 
поток, относятся интенсивность турбулентности 
и скорость потока. В любой фиксированной точ-
ке турбулентного потока течение имеет скорость 
u u u= + lr  из двух составляющих: ur  – средняя, по-
стоянная по времени, и ul  – отклонение от сред-
ней скорости ur , которая называется пульсацией. 
Отношение среднеквадратичной пульсационной 
скорости к средней скорости течения, выража-
емое обычно в %, называется интенсивностью 
турбулентности:

 %.u
u

100
2

#f =
l
r  (1) 

Методика. В данной статье приводятся ре-
зультаты экспериментального исследования па-
раметров изотермического потока воздуха внутри 
двух цилиндрических каналов различного диаме-
тра с завихрительными лопатками на входе. Рас-
сматриваемые параметры потока: интенсивность 
турбулентности и скорость. Общая конструкция 
исследуемых цилиндрических каналов (толщи-
ной d = 2 мм) приведена на рисунке 1, которая со-
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стоит из цилиндрического корпуса с внутренним 
диаметром D = 46 мм и длиной L = 150 мм первый, 
а второй – D = 71 мм и длиной L = 250 мм. Цилин-
дрические каналы на входе имеют завихритель с 
восемью лопатками с одинаковыми углами пово-
рота b = 30°. Лопатки обведены кольцевым обод-
ком шириной (высотой) h = 3 мм.

Такой канал используются в качестве воз-
душной форсунки для подготовки топливно-воз-
душных смесей во фронтовых устройствах КС, 
поэтому структура потока в них имеет практиче-
скую ценность при проектировании аналогичных 
устройств.

Эксперимент проводился на стенде, схема ко-
торого приведена на рисунке 2, состоящем из вен-
тилятора, для подачи воздуха; аэродинамической 
трубы, на выходе которой установлены иссле-
дуемые образцы с тарировочной трубой (сопло 
Виташинского) и термоанемометра постоянной 
температуры. Чувствительный элемент термоа-
немометра – датчик из вольфрамовой нити.

В начале эксперимента проводилась тариров-
ка [6] термоанемометра при различных скоростях 
потока на выходе из сопла Виташинского перед 
исследуемыми образцами. Для этого в центре 
сопла устанавливалась трубка Пито, по значению 
которой при различной производительности вен-
тилятора определялась зависимость E = f(u).

По показаниям термоанемометра в исследу-
емых точках интенсивность турбулентности рас-
считывалась из выражения [4,5]

 %,
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где, E0
r  – напряжение моста при отсутствии пото-

ка в трубе, В;
Er  – постоянная составляющая напряжения 
моста при потоке в трубе, В;
er  – пульсационная составляющая напряже-
ния моста при потоке в трубе, В;
e0 – системная погрешность, В.
Средняя скорость потока ur  выбранных точек 

внутри канала определялась на основе функции 
E = f(u) по выражению

 ,u B
E A2 2

= -r
rb l  

где A,  B – коэффициенты тарировочной зависи-
мости, которые определяются из графика E = f(u) 
[4,5].

Результаты исследований. Обработка экс-
периментальных данных показывает, что по по-
перечному сечению в обоих каналах скорость по-
тока имеет схожий градиент, т.е. скорость потока 
воздуха внутри канала растет от центра к перифе-
рии (к стенке). Такая форма изменений графика 
скорости связана с тем, что входной завихритель 
закручивает поток воздуха, повышая тангенсаль-
ную составляющую скорости, и из-за центробеж-
ных сил потока концентрируется на периферии 
канала, тем самым создав в центре цилиндриче-
ского канала зону пониженного давления и низ-
кой скорости.

Рисунок 1 – Канал с входным завихрителем
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Рисунок 2 – Схема экспериментального стенда

Из рисунка 3 видно, что внутри канала с D = 46 
мм скорость потока в центре на расстоянии до 
2-го калибра составляет в среднем 0,3 м/с, а на пе-
риферии доходит до 13 м/с. В калибрах 2,5 и 2,82 
– в центре 1 м/с, а около стенок 9 м/с, т.е. к выходу 
из канала скорость потока стремится к уравнове-
шиванию по сечению. При D = 71 мм наблюдает-
ся схожая картина (рисунок 5), но из-за того что 
диаметр канала больше, завихрительные лопатки 
создают меньшее аэродинамическое сопротив-
ление, поэтому скорость потока выше, чем при 

D = 46 мм. Из рисунка 5 видно, что в центре ско-
рость по калибрам увеличивается от 0,3 до 1,3 м/с, 
а ближе к стенке снижается от 18 до 13 м/с.

Исследование интенсивности турбулентно-
сти (f) показывает, что его максимальное значе-
ние имеет место в центре канала при D = 46 мм 
и вблизи к стенке при D = 71 мм. Достижение та-
ких значений в этих точках обусловлено разными 
причинами.

Большое значение в центре канала (в районе 
оси) достигается тем, что, как выше было отмечено,  

Рисунок 3 – Скорость потока внутри канала Dвн = 46 мм
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из-за периферийного движения закрученного по-
тока и в центре канала образуется зона с понижен-
ной средней скоростью. Как видно из выражения 
(1), интенсивность характеризуется пульсацией 
средней скорости, и поэтому набегающие потоки 

от центра к стенке и наоборот в центре создают 
высокие пульсации. К тому же зависимость ин-
тенсивности турбулентности обратна пропорцио-
нальна средней скорости движения. В итоге слой, 
который на периферии имеет высокую среднюю 

Рисунок 4 – Интенсивность турбулентности внутри канала Dвн = 46 мм

Рисунок 5 – Скорость потока внутри канала Dвн = 71 мм
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скорость, обладает более низкой интенсивностью 
турбулентности по сравнению с центром.

Однако при D = 71 мм на периферии ближе к 
стенке замечается высокое значение ε, это связано 
с «пристеночной» турбулентностью. При течении 
потока на поверхности твёрдой стенки появля-
ется пограничный слой, в котором из-за трений 
образуются мелкие вихри и пульсации скорости 
потока, что приводит к росту интенсивности тур-
булентности. Это явление называется «пристеноч-
ной» турбулентностью.

Из кривых f (рисунок 4) видно, что интенсив-
ность турбулентности увеличивается от входа к 
выходу канала, по оси от 30 до 36%, а по перифе-
рии от 5 до 17%. В калибре 0 у стенки большое зна-
чение f 15-16% связано с тем, что ободок, обведен-
ный вокруг лопаток, создает пульсацию скорости.

Результаты замеров f в канале D = 71 мм (ри-
сунок 6) показывают: интенсивность турбулетно-
сти от центра к стенкам канала до r = 10 мм сни-
жается, затем от r = 15 мм до стенки растет. Здесь 
тоже наблюдается влияние кольцевого ободка на 
f в нулевом калибре. Во всех калибрах значение 
f варьирует: в центре канала от 29 до 36%, на рас-
стоянии r = 10-20 мм от 9 до 20%, у стенки от 23 
до 60%. При D = 71 мм более развитая «пристеноч-
ная» турбулентность (чем при D = 46 мм) связана 
со следующими факторами: из-за большего диа-

метра (большая площадь поверхности соприка-
саемая с потоком); из-за длины канала (большой 
путь действующий на поток); из-за высокой ско-
рости, которая создает значительное возмущение 
потока вдоль стены.

Выводы. Отсюда можно сделать следующие 
выводы:

1) На интенсивность турбулентности потока 
внутри канала кроме входного завихрителя также 
влияют длина и диаметр канала. Но подбор опти-
мальных размеров канала должен проводиться с 
учетом скорости потока, так как «пристеночная» 
турбулентность тоже зависит от скорости потока.

2) Каналы с входным завихрителем исполь-
зуются во фронтовых устройствах КС для созда-
ния ТВС. Поэтому при проектировании таких 
устройств, для обеспечения эффективного сме-
шивания, необходимо ориентироваться на экспе-
риментальные данные по исследованию структу-
ры потока, т.е. скоростного поля и интенсивности 
турбулентности внутри канала.

3) Исследование структуры течения воздуха в 
каналах дает нам возможность определить зоны 
впрыска (подачи) топлива.

4) Результаты данной работы могут быть на-
учной основой для исследований при проектиро-
вании или создании эффективных микромодуль-
ных форсунок.

Рисунок 6 – Интенсивность турбулентности внутри канала Dвн = 71 мм
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тік параметрлерді талдау негізінде олардың мәніне әсер ететін факторлар келтірілген. Мақала энергетика 
саласындағы зерттеушілер мен мамандар үшін қызықты болуы мүмкін.
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Введение
В [1, 2] рассматриваются задачи управле-

ния комплексом гибкого автоматизированного 
производства (ГАП) с роботизированными тех-
нологическими линиями по критерию электро-
потребления в динамических режимах работы 
электроприводов роботов-триподов и конвейер-
ных установок. 

Там же показаны зависимости электропотре-
бления от квадратов отклонений (от заданных и 
эталонных значений) временных координат элек-
троприводов за время переходных процессов. 
Решение задачи минимизации электропотребле-
ния электроприводов, приводящих в действие ро-
боты и конвейерные установки, осложнено нали-
чием запаздываний, нелинейностей, вариацией 
параметров элементов рабочих механизмов (РМ), 
стохастическими возмущениями. 

На рисунке 1 изображена функционально-тех-
нологическая схема роботизированного комплек-
са (РК) ТРИПОД.

Потенциал энергосбережения лежит в обла-

сти параметрической оптимизации систем авто-
матического регулирования (САР) электропри-
водов РК ТРИПОД по прямым и интегральным 
критериям при перемещении исполнительных 
органов РК [1].

В настоящей работе объектом исследования 
является конвейерная установка РК ТРИПОД, 
состоящая из трех конвейеров. Здесь кроме тра-
диционной системы логического управления 
процессом запуска и остановки конвейерной 
установки необходимо создать взаимосвязанную 
систему управления с РК ТРИПОД, технологиче-
скими устройствами подачи обрабатываемых из-
делий на входе и выходе конвейерной установки. 
Практический интерес представляет задача ми-
нимизации энергетических затрат в переходных 
процессах асинхронного электропривода основ-
ного конвейера (ОК).

Результаты исследования
I. Исследование статических и дина-

мических режимов стенда «Конвейерная 
установка»

Параметрическая оптимизация 
автоматизированного электропривода конвейера 
роботизированного комплекса "ТРИПОД"

DOI 10.52209/1609-1825_2021_1_132                                                                                       УДК 62.83(075.8)
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Аннотация. Объектом исследования является ленточный конвейер роботизированного комплекса (РК) 
ТРИПОД. РК представляет собой сложный технологический процесс, входящий в гибкое автоматизирован-
ное производство, в котором задействованы взаимосвязанные рабочими операциями роботы-триподы и 
конвейеры. Отображаются исследования стенда одиночного конвейера с асинхронным приводным двига-
телем. Предложена математическая модель асинхронного электродвигателя с короткозамкнутым ро-
тором при векторном управлении и её программный аналог в среде Matlab-Simulink. Представлены резуль-
таты анализа и параметрического синтеза системы векторного управления асинхронным двигателем 
конвейера в РК. Приведены временные зависимости момента, частоты вращения вала двигателя и тока 
на выходе модели системы автоматического регулирования асинхронного электропривода конвейера при 
векторном управлении средствами пребразователя частоты. Получены и анализируются показатели ка-
чества управления переходными процессами по току, потокосцеплению и частоте вращения вала двига-
теля.

Ключевые слова: роботизированный комплекс, конвейер, асинхронный двигатель, энергосбережение, век-
торное управление, преобразователь частоты, структурная схема, математическая модель, регулиро-
вание, ПИ-регулятор, П-регулятор, анализ.
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КМ – кинематический механизм (робот-трипод); СУ1, ... СУ4 – локальные системы управления; СУ5 – вакуумный захват 
(пневматическая система); CУ6 – система управления основным конвейером; П1, ... П4 – исполнительные приводы; 

ОК – основной конвейер; ВК – вспомогательный конвейер; МК – малый конвейер; Д1, ... Д3 – двигатели конвейеров; 
СТЗ – система технического зрения

Рисунок 1 – Функционально-технологическая схема РК ТРИПОД

Рисунок 2 – Учебный стенд «Конвейерная установка Schneider Electric»

Ленточные конвейеры в составе РК ТРИПОД 
транспортируют полуфабрикаты (ПФ) непрерыв-
ным потоком без остановок. В последующем ПФ 
размещаются манипулятором РК в контейнеры.

Для исследования электропривода ОК РК 
ТРИПОД выбран стенд «Конвейерная установка 
Schneider Electric» (рисунок 2). Технические па-

раметры (ширина ленты, длина конвейера, мощ-
ность электродвигателя, масса и т.д.) конвейерной 
установки Schneider Electric и конвейера РК ТРИ-
ПОД идентичны.

Стенд установлен в «Авторизованном центре 
обучения Schneider Electric» кафедры автоматиза-
ции производственных процессов Карагандинско-
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Таблица 1 – Технические данные АД 4AA56B4Y3

Параметр Pном, кВт n, об/мин ŋ, % cos(ϕ) I1н, A Mпуск/Mном Mмин/Mном Mмакс/Mном Jдв, кг∙м2

Значение 0,18 1360 64 0,64 0,67 2,1 1,5 2,2 0,00079

Таблица 2 – Расчетные параметры АД 4AA56B4Y3 и схемы замещения

№ Параметры, единица измерения Значение

1 Синхронная частота вращения двигателя ω0, рад/c 157

2 Номинальная частота вращения двигателя ωном, рад/c 143

3 Номинальный момент Mном, Н∙м 1,24

4 Номинальный ток Iном, A 0,66

5 Максимальный потребляемый ток при пуске I1макс, A 3,95

6 Активное сопротивление обмотки ротора R1, Ом 59,2

7 Активное сопротивление обмотки ротора R´2, Ом 52,629

8 Индуктивное сопротивление рассеяния обмотки ротора X1σ, Ом 29,604

9 Индуктивность обмотки статора, обусловленная потоком рассеяния L1σ, Гн 0,0942

10 Приведенное к обмотке статора индуктивное сопротивление рассеяния обмотки ротора X 2́σ, Ом 55,919

11 Приведенная индуктивность обмотки ротора, обусловленная потоком рассеяния L 2́σ, Гн 0,178

12 Индуктивное сопротивление короткого замыкания при номинальном режиме Xкн, Ом 85,523

13 Индуктивное сопротивление контура намагничивания Xµ, Ом 427,616

14 Результирующая индуктивность, обусловленная магнитным потоком, Lµ, Гн 1,361

15 Эквивалентная индуктивность обмотки статора L1, Гн 1,455

16 Эквивалентная индуктивность обмотки ротора L2, Гн 1,539

17 Коэффициент рассеяния σ 0,172

18 Эквивалентное сопротивление RЭ, Ом 59,982

19

Электромагнитные постоянные времени:

ТЭ, с 0,00418

Т2, с 0,0292

го технического университета [3]. Стенд включает: 
одиночный ленточный конвейер, электропривод 
ведущего барабана конвейера, редуктор, асин-
хронный двигатель (АД, тип – 4AA56B4Y3), с ко-
роткозамкнутым ротором, контакторную систему 
управления.

Технические данные АД 4AA56B4Y3 представ-
лены в таблице 1.

Для расчета электромеханических и механи-
ческих характеристик АД используют, как прави-
ло, схемы замещения. Т-образная схема замеще-
ния изображена на рисунке 3. Для инженерных 
расчетов АД и исследования переходных процес-
сов построена математическая модель. В табли-
це 2 приводятся рассчитанные параметры схемы 
замещения.

По расчетным значениям построены механи-
ческая и электромеханическая характеристики 
двигателя, изображенные на рисунке 4.

При исследовании динамических режимов 
АД используется математическая модель асин-
хронного двигателя с короткозамкнутым ротором 
в неподвижной системе координат a, b по реко-
мендациям [4].

При использовании неподвижной системы 
координат (~k = 0), система уравнений имеет вид 
[5]:
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Рисунок 4 – Естественная механическая и электромеханическая характеристики двигателя

Рисунок 5 – Математическая модель асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором  
в неподвижной системе координат

Был выбран программный аналог модели АД 
в среде Matlab-Simulink (рисунок 5) и проведены 
имитационные эксперименты при пуске двигате-
ля в режиме холостого хода Mc = 0, J = Jдв. Результа-
ты представлены на рисунке 6.

По графикам видно, что переходный процесс 
по моменту M(t) носит колебательный характер. 
Значение первого ударного момента составляет 
5,6Mном при токе статора 4,2Iном.

На временных характеристиках видно, что 
прямой пуск АД сопровождается ударными мо-
ментами и токами в обмотках статора и рото-
ра, значительно превышающими номинальные 
значения. По мере разгона двигателя колебания 
момента и частота вращения затухают и при-
ближаются к установившемуся значению. Из-за 
этого потери энергии в двигателе и потребление 
им реактивной мощности при прямом пуске су-

Рисунок 3 – Т-образная схема замещения  
асинхронного двигателя
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Рисунок 6 – Переходные процессы момента М и скорости вращения ω при пуске двигателя в режиме  
холостого хода Mc = 0, J = Jдв

Рисунок 7 – Технологическая схема стенда «Конвейерная установка»

щественно возрастают. Так, максимальные поте-
ри энергии при переходном процессе превыша-
ют номинальную электромагнитную мощность 
двигателя в 4,8 раза, а максимальная реактивная 
мощность – почти в 6 раз. Этот вывод согласуется 
с результатами профессора И.Я. Браславского в 
работе [6, стр. 136].

II. Имитационное моделирование динами-
ческих режимов стенда

Рассмотрим технологическую схему стенда 
«Конвейерная установка Schneider Electric» (рису-
нок 7).

Механическая часть приводится в движение 
электродвигателем с помощью редуктора (Р). 
Редуктор и конвейер (ЛК) связаны между собой 
упругой муфтой и представляют собой колеба-
тельную систему. Расчетная схема объекта на ри-
сунке 8 – это многомассовая система с упругими 

связями, нелинейностями, распределенной на-
грузкой на тяговую полосу, нелинейностями – в 
виде приведенных зазоров и демпфирующими 
эффектам в редукторе.

Здесь J1, J2, J3 – моменты инерции первой, вто-
рой и третьей массы соответственно, где в качестве 
первой массы выступает ротор, второй массы – 
редуктор, третьей – производственный механизм 
(ленточный конвейер);  J4,  J5, mг.в., mх.в. – моменты 
инерции и массы груженой и холостой ветви; Mc1 
– момент сопротивления валу двигателя со сторо-
ны редуктора; Mc2 – момент сопротивления валу 
редуктора со стороны конвейера, Mc3 – момент со-
противления нагрузки; C23, C34, C35, C52 – жесткости 
связи между массами; Mн – нагрузка на груженой 
ветви конвейера; Mх.в. – нагрузка холостой ветви 
конвейера; ∆{р – приведенный зазор редуктора; 
∆{пр.г., ∆{пр.х. – провал груженой и холостой ветвей 
конвейера; ~1, ~2, ~3 – частоты вращения валов.
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Рисунок 9 – Математическая модель асинхронного двигателя конвейера с нагрузкой

Рисунок 8 – Расчетная схема стенда «Конвейерная установка»

Для исследования в настоящей статье выбра-
на упрощенная расчетная схема, не учитывающая 
нелинейности, вязкое трение и с сосредоточенной, 
детерминированной нагрузкой на валу двигателя.

Математическая модель анализируемой рас-
четной схемы описывается следующими уравне-
ниями [7, стр. 23]:
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Численные значения параметров системы, по-
лученные в результате расчетов: J1 = 0.001185 кг∙м2; 
C12 = 1.6;  Mc1 = 1.28 Н∙м;  J2 = 0.00625 кг∙м2;  C23 = 1∙105; 
Mc2 = 1.115 Н∙м; Mc3 = 1 Н∙м; J2 = 0.6 кг∙м2.

На рисунке 9 представлена математическая 
модель асинхронного двигателя конвейера с на-
грузкой, которая подается через t = 0.25 c.

На рисунках 10 и 11 приведены характеристи-
ки момента M на валу асинхронного двигателя и 
частоты вращения вала ~1, полученные в резуль-
тате моделирования.

По полученным результатам можно увидеть, 
что переходные процессы многомассовых систем 
являются колебательными. Ударные моменты, пу-
сковые токи, потери мощности в САР асинхрон-
ного электропривода могут быть снижены при 
плавном изменении частоты напряжения стато-
ра. Одним из способов, удовлетворяющим дан-
ным требованиям, является векторное частотное 
управление, которое включает в себя преобразо-
ватель частоты [6, стр. 136]. Векторное управление 
является более сложным, но позволяет получить 
лучшие качественные показатели регулирования.
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Рисунок 10 – Характеристика движущего момента М на входе расматриваемой системы

Рисунок 11 – Характеристика переходного процесса для скорости ω1

III. Разработка векторной системы управ-
ления электроприводом конвейера

Системы векторного частотного управления 
асинхронным двигателем конвейера базируются 
на представлении физических переменных дви-
гателя пространственными векторами, у которых 
могут изменяться как модули, так и положение в 
пространстве. Основой для реализации системы 
управления частотно-регулируемых асинхронных 
электроприводов с векторным управлением яв-
ляется структурная схема, составленная на основе 
двухфазной модели асинхронного двигателя во 
вращающейся системе координат, ориентирован-

ной по результирующему вектору потокосцепле-
ния ротора W2d.

Решение задачи расчета параметров элемен-
тов структурной схемы силового канала электро-
привода проводится по методике из [4, стр. 26].

В соответствии с техническими требованиями 
к электроприводу и рекомендациями, были вы-
браны параметры преобразователя частоты фир-
мы Schneider Electric Altivar 12, который имеет 
напряжения питания 240 В, мощность подключа-
емого электропривода от 0,18 кВт до 4 кВт, часто-
ту питающей сети 50 Гц, выходную частоту 0,5-400 
Гц.
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Рисунок 12 – Линеаризованная структурная схема САР асинхронного электропривода конвейера  
при векторном управлении

Таблица 3 – Параметры передаточной функции ПИ-регулятора тока

Коэффициент обрат-
ной связи по току kт

Эквивалентная посто-
янная времени Tµтэ, с

Постоянная вре-
мени Трт, с (Трт = Т2)

Коэффициент усиле-
ния регулятора тока kрт

Коэффициент 
оптимизации ат

13,9 0,001 0,00418 0,274 2

Для преобразователя частоты максимальное 
значение коэффициента усиления определяется 
по формуле [4, стр. 16]

 ,k U
U2

p
up maks

fn1$
=  (3)

где максимальное значение напряжения управле-
ния Uуп макс принимаем 10 В.

Эквивалентная постоянная времени преобра- 
зователя

 ,
,T f

0 5
p

{im
=  (4)

где значение несущей частоты fшим = 8 кГц.
Обобщенная линеаризованная структурная 

схема асинхронного электропривода конвейера 
с векторным управлением ПЧ-АД показана на 
рисунке 12 [4, стр. 35]. Схема содержит два оди-
наковых по параметрам внутренних контура ре-
гулирования I1x, I1y тока статора с коэффициентом 
обратной связи по току kт, внешний контур регу-
лирования потокосцепления ротора с коэффи-
циентом обратной связи по потокосцеплению kп 
и внешний контур регулирования по скорости с 
коэффициентом обратной связи по скорости kс.

Передаточная функция ПИ-регулятора тока

 .W k T p
T p 1

rt rt
rt

rt
$ $
$

=
+  (5)

Коэффициент обратной связи по току опреде-
ляется по формуле:

 ,k I
U

t
maks

zt maks

1y
=  (6)

где Uзт макс принимаем как максимальное значение 
напряжения управления, 
I1y макс – максимально допустимое значение 
тока при зависимом токоограничении, 
Mэп макс = const, которое определяется исходя 
из анализа механической характеристики 
двигателя.
В таблице 3 представлены полученные пара-

метры передаточной функции ПИ-регулятора 
тока.

Передаточная  функция  ПИ-регулятора  потоко- 
сцепления

 .W k T p
T p 1

r r
r

r
$ $
$

=
+

} }
}

}  (7)

Коэффициент обратной связи по потокосце-
плению определяется по формуле

 ,k
U

n

z maks

x2}
=}

}  (8)

где Uз} макс принимаем как максимальное значение 
напряжения управления,
}2x н – значение номинального потокосцепле-
ния двигателя.
В таблице 4 представлены полученные пара-

метры передаточной функции ПИ-регулятора 
потокосцепления.

Передаточная функция П-регулятора скорости

 .W krs rs=  (9)

Коэффициент обратной связи по скорости 
определяется по формуле
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Таблица 4 – Параметры передаточной функции ПИ-регулятора потокосцепления

Коэффициент обрат-
ной связи по пото-

косцеплению kψ

Эквивалентная 
постоянная времени 

Tµψэ, с

Постоянная времени 
Трψ, с (Трψ = Т2) 

Коэффициент уси-
ления регулятора 

потокосцепления kрψ

Коэффициент 
оптимизации аψ

10,93 0,004125 0,00418 3,309 2

Таблица 5 – Параметры передаточной функции П-регулятора скорости

Коэффициент обратной 
связи по скорости kс

Малая постоянная  
времени Tµс0, с

Коэффициент усиления 
регулятора скорости kрс

Коэффициент  
оптимизации aс

0,058 0,02 11,75 1

Таблица 6 – Показатели переходных процессов по управлению оптимизированного контура тока с ПИ-регу-
лятором

Перерегулирование  
σ, %

Время переходного процесса tп, с Установившаяся ошибка 
ΔIуст, Аtру1 tру2

Ожидаемые показатели
6,7 0,00275 0,006 0

Результаты моделирования
6,9 0,002 0,007 0.013

Таблица 7 – Показатели переходных процессов по управлению оптимизированного контура потокосцепле-
ния с ПИ-регулятором

Перерегулирование σ, % Время переходного процесса tру1, с Установившаяся ошибка Δψуст, Вб
Ожидаемые показатели

4,3-6,7 0,0164 0
Результаты моделирования

6,8 0,016 0

Таблица 8 – Показатели переходных процессов по управлению оптимизированного контура скорости вра-
щения с П-регулятором

Перерегулирование σ, % Время переходного процесса tру1, с Установившаяся ошибка Δωуст, рад/c
Ожидаемые показатели

4,3-6,7 0,0164 0
Результаты моделирования

6,4 0,014 0

 ,k
U

s
Ìp maks

zs maks

~=  (10)

где Uзс макс принимаем как максимальное значение 
напряжения управления, 
~эп макс – максимальная скорость двигателя.
В таблице 5 представлены полученные па-

раметры передаточной функции П-регулятора 
скорости.

Теоретические и экспериментальные показа-
тели качества линеаризованных контуров тока, 
потокосцепления и скорости сведены в таблицы 
6, 7 и 8.
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Рисунок 13 – Графики переходного процесса момента М(t) и частоты вращения ω(t) с нагрузкой
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СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Результаты моделирования переходных про-
цессов по моменту и скорости вращения асин-
хронного электропривода конвейера при вектор-
ном управлении ПЧ-АД приведены на рисунке  
13.

Результаты расчетов и математического мо-
делирования показали, что при векторном ча-
стотном управлении величина ударного момента 
уменьшилась и его максимальное значение соста-
вило 1,44Mном при токе статора 1,07Iном, то есть дви-
гатель конвейера разгоняется плавно и выходит 
на установившуюся скорость.

Выводы
Основными результатами параметрической 

оптимизации асинхронного электропривода кон-
вейера являются следующие:

– плавный пуск конвейера с малыми перегруз-
ками электрической и механической частей при-
вода и малым влиянием на питающую сеть;

– независимое управление конвейером (или 
несколькими конвейерами) при векторном 
управлении ПЧ-АД позволяет осуществить плав-
ное регулирование скорости в соответствии с тех-
нологическим процессом и алгоритмом работы 
робота-трипода РК ТРИПОД, входящего в ГАП.
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Аңдатпа. Зерттеу нысаны ТРИПОД роботтандырылған кешенінің (РК) таспалы конвейері болып табылады. 
РК икемді автоматтандырылған өндіріске кіретін күрделі технологиялық процесс болып табылады, онда жұ-
мыс операцияларымен өзара байланысты Роботтар-триподтар мен конвейерлер іске қосылады. Асинхронды 
жетек қозғалтқышы бар бір конвейердің стендін зерттеу көрсетіледі. Векторлық басқару кезінде қысқа тұй-
ықталған роторы бар асинхронды электр қозғалтқышының математикалық моделі және Matlab-Simulink 
ортасында оның бағдарламалық аналогы ұсынылған. РК конвейердің асинхронды қозғалтқышын векторлық 
басқару жүйесін талдау және параметрлік синтездеу нәтижелері ұсынылған. Жиілік түрлендіргішінің құрал-
дарын векторлық басқару кезінде конвейердің асинхронды электр жетегінің автоматты реттеу жүйесі 
моделінің шығысындағы қозғалтқыш білігінің айналу моментінің, жиілігінің және токтың уақытша тәуел-
діліктері келтірілген. Қозғалтқыш білігінің ағымдағы, ағындық және айналу жиілігіндегі өтпелі процестерді 
басқару сапасының көрсеткіштері алынады және талданады.
Кілт сөздер: роботты кешен, конвейер, асинхронды қозғалтқыш, энергияны үнемдеу, векторды басқару, жиі-
лікті түрлендіргіш, құрылымдық схема, математикалық модель, реттеу, ПИ-реттегіш, П-реттегіш, талдау.

Parametric Optimization of the Automated Electric Drive of the TRIPOD Robotic Complex Conveyor
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Abstract. The object of the research is the belt conveyor of the TRIPOD robotic complex (RC). The RC is a complex 
technological process included in flexible automated production, in which robots-tripods and conveyors interconnected 
by working operations are involved. The studies of the stand of a single conveyor with an asynchronous drive motor 
are displayed. A mathematical model of an asynchronous electric motor with a squirrel-cage rotor with vector control 
and its software analogue in the Matlab-Simulink environment are proposed. The results of analyzing and parametric 
synthesizing the vector control system for the asynchronous motor of the conveyor in the RK are presented. The time 
dependences of the torque, the frequency of rotation of the motor shaft and the current at the output of the model of 
the automatic control system of the asynchronous electric drive of the conveyor with vector control by means of the 
frequency converter are given. Indicators of the quality of control of transient processes in current, flux linkage and 
rotation frequency of the motor shaft are obtained and analyzed.
Keywords: robotic complex, conveyor, asynchronous motor, energy saving, vector control, frequency converter, structural 
diagram, mathematical model, regulation, PI-controller, P-controller, analysis.
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Кіріспе. Интеллектуалды басқару жүйелерін 
(ИБЖ) құру кезінде жобалаушылар мен зерт-
теушілер басқару объектісінің неғұрлым толық 
және объективті ұсынылуына, оның байланыстар 
құрылымын және элементтері арасындағы қаты-
настарды сипаттауға ұмтылады.

Жүйені зерттеу барысында оның құрылы-
мын – жүйенің жұмыс істеуін қамтамасыз ету 
үшін реттелген және ұйымдастырылған элемент-
тердің, ішкі жүйелердің, тұрақты байланыстар-
дың және олардың арасындағы қатынастардың 
құрамын құру маңызды. Синтезделген және жұ-
мыс жағдайларына бейімделген құрылым бір-
дей кеңістікте және уақытта өзгеруі мүмкін, сон-
дықтан ол тұрақты және өзгермелі деп танылады, 
бұл жағдай құрылымның тұрақтылығы мен өз-
гергіштігінің бірлігін білдіреді.

Зерттеу нәтижелері 
Осы жұмыс аясында біз осындай жүйелерді 

жобалау әдістемесінің негізі ретінде пайдалану 
үшін оның жалпыланған моделін құру кезінде 
ИБЖ-мен жабдықталған ғимарат ретінде «Ақыл-
ды үй» жүйесінің құрылымын талдаймыз.

ИБЖ-мен жабдықталған ғимараттардың ба-
сты артықшылықтарының бірі – олардың тұрғын-
дарына ыңғайлы болуы. Үйді және оған іргелес 
инфрақұрылымды жарықтандыруды басқару 
жарық көріністеріне, күннің уақытына және 
көңіл-күйдің жағдайына байланысты жарықтан-

дыру тәртібін өзгерту үшін бір батырманы басу 
арқылы басқаруға болатын әртүрлі нұсқаларды 
жасауға мүмкіндік береді. Климаттық бақылау 
жүйесі бір уақытта әртүрлі бөлмелерде әртүрлі 
климаттық аймақтардың жағдайларын қалпына 
келтіруге мүмкіндік береді. Мұны істеу үшін тек 
ғана сенсорлық басқару тақтасында қажетті тем-
ператураны орнату керек. Қазіргі кезде мұндай 
үйлер «Ақылды үй» деп аталады [1, 2].

Әрбір заманауи ғимаратта (үйде) өмірді, жай-
лылықты, байланыс пен қауіпсіздікті қамтамасыз 
ететін, демалуға және толыққанды жұмыс орта-
сын құруға көмектесетін көптеген жабдықтар бар. 
Бұл жүйелерді басқарудың ыңғайлылығы, олар-
дың бір-бірімен интеграциясы, бірге үйлесімді 
жұмыс істеу мүмкіндігі, осылайша олардың 
әрқайсысының жеке функционалдық мүмкіндік-
терін біріктіре отырып жалпы функционалдығын 
арттырады. Осының бәрі мұндай үйді «Ақылды 
үй» деп атауға мүмкіндік береді.

Осылайша, «Ақылды үй» – бұл қауіпсіздікті, 
тіршілікті қамтамасыз ету, ойын-сауық және бай-
ланыс саласындағы түрлі міндеттерді шешетін 
барлық жабдықты бір кешенге біріктіретін зият-
керлік басқару жүйесі. Кез келген «Ақылды үй» 
жүйесі ақпарат келіп түсетін датчиктерден, осы 
жүйенің пайдаланушыларын қажетті ақпарат 
пен басқару құралдарымен қамтамасыз ететін 
атқарушы құрылғылардан, байланыс жүйелері-

Интеллектуалды ғимаратты (үйді) басқару 
жүйесінің моделі
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Аңдатпа. Зерттеудің мақсаты ғимараттарды басқарудың интеллектуалды жүйесінің моделін жасау бо-
лып табылады. Интеллектуалды басқару жүйелерін (ИБЖ) құру кезінде дизайнерлер мен зерттеушілер 
басқару объектісін неғұрлым толық және объективті ұсынуға, оның байланыстар құрылымын және 
оның элементтері арасындағы қатынастарды сипаттауға тырысады. Жүйені зерттеу барысында оның 
құрылымын – жүйенің жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін реттелген және ұйымдастырылған элемент-
тердің, ішкі жүйелердің, тұрақты байланыстардың және олардың арасындағы қатынастардың құрамын 
құру маңызды. Мақалада осындай жүйелерді жобалау әдістемесін жасау үшін негіз ретінде пайдалануға 
арналған оның жалпыланған моделін құру мақсатында ИБЖ жабдықталған ғимарат ретінде «ақылды үй» 
жүйесінің құрылымын талдау жасалады.
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мы, инженерлік желілер мен ғимарат жүйелері, ғимараттың инженерлік-техникалық құрылымы.
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нен және де интерфейстерден тұрады. «Ақылды 
үй» – бұл заманауи ғимараттың инженерлік жүй-
елерін басқаруға арналған зияткерлік автоматика 
жүйесі.

Біз 1-суретте көрсетілген жалпыланған модель 
негізінде ғимаратты (үйді) басқарудың интеллек-
туалды жүйесін талдаймыз, мұндағы

x – командалық кіріс ақпарат;
y – шығыс Ақпарат;
μ – жүйеге әсер ететін сыртқы ортадағы 

өзгерістер;
w – басқарылатын жүйенің мінез-құлқының 

сапасы мен тиімділігінің көрсеткіштері.
Жалпы алғанда, осы модель параметрлерінің 

барлығы жиынтықтар болып табылады.
Басқару объектісінің қасиеттерін талдау. 

Бүгінгі таңда кез-келген ғимараттың құрылысы 
тек құрылыс жұмыстарымен шектелмейді. Еш-
кімге бос «қорап» қажет емес – оны толық пайда-
лану үшін сыртқы және ішкі инфрақұрылым қа-
жет. Сыртқы инфрақұрылым ғимараттың үлкен 
конгломерациямен интеграциясына жауап бе-
реді (мысалы, қала ауданы). Ішкі инфрақұрылым 
адамдардың ғимарат ішінде жайлы болу мүмкін-
дігін қамтамасыз етеді. Ол әртүрлі инженерлік 
жүйелерге негізделген. Әрбір жүйе қолданыстағы 
мемлекеттік стандарттардың талаптарына толық 
сәйкес келуі тиіс. Осы жұмыс аясында біз ғима-

раттың ішкі инфрақұрылымын ғана қарастыра-
мыз. Ғимараттың (үйдің) басқару объектісі ретін-
дегі қасиетін талдау үшін біз 2-суретте көрсетілген 
схеманы қолданамыз. Мұнда қолданылатын тер-
миндердің қысқаша анықтамасы [3] берілген.

Ғимарат – онда адамдардың тұрақты немесе 
уақытша болуына арналған, жеке объект ретінде 
жобаланған объект.

Бөлме – белгілі бір функционалды мақсаты 
бар және құрылыс конструкцияларымен немесе 
шартты шекаралармен шектелген ғимарат ішін-
дегі кеңістік.

Инженерлік желілер және жүйелер – ғимараттар 
мен құрылыстарға не олардың ішінде суды, ауа-
ны, жылуды, газды, электрді тасымалдауға және 
беруге арналған, құрылыс объектісін отынмен 
жабдықтауды, оның ішінде газбен, сумен жаб-
дықтауды қамтамасыз етуге арналған, ғимараттар 
мен құрылыстардан жану өнімдерін, пайдала-
нылған жылу тасымалдағышты, кәріз ағыстарын, 
ластанған ауаны және т.б. жоюға немесе қайта-
руға арналған жүйелер (құрылыстар мен комму-
никациялар жиынтығы).

Бөлмедегі инженерлік-техникалық  құрылғы – 
тұрмыстық пайдалануға арналған стационарлық 
бөлме пайдаланушылар (оның ішінде тұрғындар 
сияқты тұтынушылар) үшін орнатылатын аспап.

Инженерлік желілер мен инженерлік жүйе-
лер тұрғындарды жайлылықпен және жылумен 
қамтамасыз етуге арналғандықтан, оларды келе-
сі топтарға бөлуге болады: жылумен жабдықтау 
жүйелері, сумен жабдықтау және су бұру жүйе-
лері, желдету және ауа баптау жүйелері, сыртқы 
жарықтандыру жүйелері, газбен жабдықтау жүй-
елері, сигнал беру және байланыс желілері, элек-
трмен жабдықтау жүйелері. Біз осы жүйелерге 
қысқаша сипаттама береміз және осы жүйелер 
элементтерінің қай бөлігі тікелей үй-жайларда 
орналасқанын атап өтеміз.

Жылумен  жабдықтау  жүйелері. Ғимараттар-
ды жылумен жабдықтаудың екі түрі бар: орта-
лықтандырылған және жергілікті. Жылумен жаб-
дықтау жүйесінің функционалдық бөліктері:

1. Жылу өндіру көзі (қазандық, ЖЭО);
2. Үй-жайларға жылу тасымалдайтын құрыл-

2-сурет – «Үй» жүйесінің құрамдас бөліктері

1-сурет – ИБЖ-ның жалпыланған моделі



172

Труды университета №1 (82) • 2021

ғылар (жылу желілері);
3. Тұтынушыға жылу беретін құрылғылар (ра-

диаторлар, жылытқыштар). Дәл осы жылу жүй-
есінің бөлігі бөлмеде орналасқан.

Сумен жабдықтау жүйесі тұтынушыларды қа-
жетті сапада және жеткілікті мөлшерде сумен 
қамтамасыз ету үшін пайдаланылатын объек-
тілер кешені болып табылады. Мұндай жүйелерді 
бөлме ішінде орналасқан өртке қарсы, өндірістік, 
тұрмыстық және ауыз су жүйелеріне әдеттегідей 
бөлуге болады.

Желдету  және  ауа  баптау  жүйелері. Желде-
ту жүйесі таза ауа ағынын жүзеге асыруға, одан 
үнемі жабық бөлмеде пайда болатын зиянды 
қоспаларды кетіруге арналған. Бұл жағдайда ауа-
ны тазарту, салқындату, жылыту, артық ылғалды 
кетіру, сондай-ақ бөлмедегі ауаны иондау сияқты 
функциялар қарастырылады.

Сыртқы жарықтандыру жүйелері. Сыртқы жа-
рықтандыру жүйелері адам өмірі мен ортасын 
ұйымдастырудың маңызды құрамдас бөлігі бо-
лып табылады. Алаңдардың жарықтандырылуы 
дұрыс есептелуі керек, өйткені бұл жүйе қа-
уіпсіздікті, ыңғайлы жұмыс істеуді және түнде ғи-
мараттың эстетикалық қабылдауын қамтамасыз 
етудің бір жолы болып табылады.

Газбен  жабдықтау  жүйелері тұтынушыларды 
қажетті мөлшерде және пайдаланудың оңтай-
лы режимдерін қамтамасыз ететін қысым кезін-
де газбен қамтамасыз етуі тиіс. Олар ғимаратқа 
және үй ішіндегі газ құбырларына газ беру үшін 
мемлекеттік тарату желісіне қосылған абоненттік 
тармақтарды, оны жеке газ аспаптары арасында 
тарату мақсатында ғимарат ішінде газ тасымалда-
уға арналған күрделі құрылыс кешенінен тұрады.

Сигнал беру және байланыс желілері өрт және кү-
зет сигнализациясының, сондай-ақ интернеттің, 
телефон байланысының, радио мен теледидар-
дың жұмысын қамтамасыз етеді.

Электрмен  жабдықтау  жүйесі ғимараттың 
маңызды инженерлік жүйелерінің бірі болып 
табылады, дұрыс жобаланған және орнатылған 
электр жүйесі ғимараттың барлық инженер-
лік жүйелерінің практикалық жұмысын сенімді 
қамтамасыз ете алады. Бұл жүйе тұтынушылар 
арасында электр энергиясын түрлендіру, беру 
және тарату көздері мен жүйелерінің кешені бо-
лып табылады.

Бөлменің ақпараттық моделі. Бөлмеде ор-
наласқан инженерлік-техникалық құрылғыны 
басқару үшін оның жоба ерекшеліктерін білу 
қажет. Осы мәліметтер негізінде инженерлік-тех-
никалық құрылғылардың орналасуы анықталады 
және басқару жүйелері жасалады. Біздің ойымы-
зша, ақпараттық модельде оның құрылымы мен 
геометриясын көрсететін екі деректер тобы болуы 
керек.

Ақпараттық модельде бөлме мен инженер-
лік-техникалық құрылғы арасындағы байланысты 
таңдау қажет екенін атап өткен жөн, оларға кон-
троллері бар атқарушы құрылғылар және жеке 

мақсаттағы датчиктер (температура, ылғалдылық, 
қысым және т.б.) жатады. Осындай ақпараттық 
модельге негіз болатын бөлменің ақпараттық си-
паттамалары кестеде келтірілген.

Байланысты ұйымдастыру. Көлік арнасы, 
әдетте, сымды немесе сымсыз технологиямен жа-
салған жергілікті желі болып табылады.

Сымды байланыс жүйелері. «Ақылды үй» жүй-
есінің сымды байланысының мәні барлық басқа-
ру құрылғылары – датчиктер, ажыратқыштар, 
климаттық басқару құрылғылары, әртүрлі басқа-
ру панельдері бір сымды ақпараттық шинамен 
байланысады, олар арқылы сигналдар қалқанда 
орналасқан жетек құрылғыларына өтеді. Сымды 
ақпараттық желіде арнайы кабельдер қолданыла-
ды, ал кейбір жағдайларда қарапайым бұралған 
жұп қолданылады. Мұндай жүйе классикалық 
схемаға сәйкес негізгі электр сымы жасалғанға 
дейін ғимаратты жөндеудің басында ғана орна-
тылуы мүмкін. Дайын жөндеу жағдайында сымды 
байланыс қолданылмайды.

Сымсыз  байланыс  жүйелері. Бұл жүйелердің 
сымнан айырмашылығы, басқару құрылғыла-
рынан атқарушы сигнал сымдар арқылы емес, 
радио сигнал арқылы жүреді. Бұл сымдар санын, 
сондай-ақ жүйені орнату уақытын қысқартуға 
мүмкіндік береді. Бұл жүйелерді классикалық 
сымдар қолданыла алмайтын дайын жөндеулі 
объектілерде орнатуға болады.

Сымсыз жүйелер бүкіл кешенді орналасты-
руға және қосуға уақыт тұрғысынан тиімдірек. 
Сымсыз жүйесіне орналастыруға тұтынушының 
күші әбден жетеді. Ол өз үйінде, өз бетінше мұн-
дай жүйені орната алады. Айта кету керек, әртүр-
лі сенсорлар мен сымсыз типтегі автоматтанды-
рылған атқарушы элементтердің ассортименті 
үнемі кеңеюде. Бұл біздің ойымызша сымсыз 
жүйелерді қолдану саласын одан да арттырады.

«Ақылды үй» басқару жүйесі автоматтанды-
рудың үш деңгейінен тұрады, олардың әрқайсы-
сы белгілі бір функцияларды орындайды:

1. Жоғарғы деңгей ақылды ғимарат кешенін 
басқаруға мүмкіндік береді. Ол арнайы бағдар-
ламалық жасақтамамен және арнайы сенсорлық 

Бөлменің ақпараттық сипаттамалары

Сипаттамалар тобы Бөлме қасиеттері

Құрылымдық элементтер

Терезелер
Есіктер

Еден
Қабырғалар

Геометрия элементтері
Биіктігі

Ені
Ұзындығы
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экранға, компьютерге немесе смартфонға шыға-
рылатын пайдаланушыларға түсінікті интерфей-
спен ұсынылған.

2. Орташа деңгей жүйенің жеке компонент-
тері арасындағы байланысты қамтамасыз етеді 
және әртүрлі қосқыштармен, контроллерлермен, 
ажыратқыштармен және басқару тақталарымен, 
соның ішінде қашықтықтан ұсынылған байланыс.

3. Төменгі деңгей – бұл барлық орындаушы 
құрылғылар мен әртүрлі сенсорлардың жиын-
тығы, олар автоматизацияның орташа деңгейлі 
құрылғыларымен байланысып берілген көрсет-
кіштердің өзгеруін жазады.

Ғимараттың  (үйдің)  интеллектуалды  басқа-
ру  жүйесін келесі жолдармен ұйымдастыруға 
болады:

– жергілікті сымды;
– қашықтан сымды;
– жергілікті сымсыз;
– қашықтан сымсыз.
Жергілікті  сымды  басқару  әдісі, «Ақылды үй» 

жүйесінің деректерді беру протоколдарына бай-
ланысты, бұралған жұп (компьютерлік желі ка-
белі), электр сымдары (X10 жүйесінің протоко-
лы) немесе басқа кабель арқылы деректерді беру 
ортасы болуы мүмкін. Әрбір аймақтық және 
орталық контроллерде ғимаратты басқару жүй-
есі басқару құрылғыларымен сымды байланыс 
үшін, сондай-ақ оған бағынышты басқа ақылды 
құрылғылармен ақпарат алмасу үшін шығуды 
қарастырады. Егер бірнеше құрылғы болса, онда 
интерфейс коммутатордың көмегімен кеңейтіліп, 
бірнеше бұтақтар жасайды. Сымды жергілікті 
басқару әдісі үшін жиынтықты және бөлек басқа-
ру панельдері мен ажыратқыштар (түйме және 
сенсорлық) қолданылады, сонымен қатар кабель-
ге қосылған компьютер немесе ноутбук арқылы 
басқаруға болады.

Қашықтан сымды басқару әдісі – бұл жергілік-
ті деңгейден үлкен желі, яғни үйді басқару ішкі 
басқару желісіне қосылған аралық кабель арқылы 
сырттан жүреді. Әдетте, басқарудың бұл әдісі ғи-
марат корпустарының автоматтандырылған про-
цестерін басқаруда қолданылады.

Шектеулі радиусты жергілікті  сымсыз  басқару 
әдісі жергілікті радио сигналы, сымсыз Wi-Fi не-
месе Bluetooth радио желілері арқылы басқару 
құрылғыларын қолдану арқылы жүзеге асыры-
лады. Осылайша сіз жүйені үйдің кез келген нүк-
тесінен басқара аласыз. Алайда, үлкен үйлерде 
қосымша радиотолқындар, сымсыз қуат күшейт-
кіштері қажет болады. Басқару белгілі бір Wi-Fi, 
Bluetooth немесе фирмалық радиожиілік сигнал 
желісінің кіріктірілген немесе сырттан қосылған 
таратқышы бар пульттер, сенсорлық панельдер, 
мобильді құрылғылар (смартфондар, планшет-
тер, ноутбуктер) арқылы жүзеге асырылады.

Қашықтан сымсыз басқару әдісі, егер «Ақылды 
үй» жүйесі ғаламдық желілерге қол жетімді, не-
месе оларға қол жетімділікті қамтамасыз ететін 
байланысты кеңейту модульдеріне орнатылса 

қолданылады. Мұндай желілерге GSM/GPRS 
(ұялы байланыс арқылы басқару), мобильді ин-
тернет, арнайы бөлінген радио сигналы кіреді. 
GSM/GPRS желісінде шығудың болуы жүйеге үй 
иесінің телефон нөміріне SMS, MMS және дыбы-
стық хабарламаларды жіберуге мүмкіндік береді. 
Теориялық тұрғыдан дауыстық мәзір арқылы 
басқару да мүмкін. Ғаламдық желілер арқылы үй-
дегі жүйелерді басқару құралдары, әдетте, смарт-
фондар, сонымен қатар мобильді интернетке ар-
налған таратқыш модульдері бар планшеттер мен 
ноутбуктер болып табылады. Басқару құрылғыла-
ры жүйемен бірге қойылады – бұл сенсорлық не-
месе батырмалық кірісі бар графикалық басқару 
тақталары, белгілі бір жиілікте реттелген қабыл-
дағыштары бар қашықтан басқару құралдары. 
Жинаққа кірмейтін құрылғылар, мобильді ықшам 
компьютерлер (смартфондар, планшеттер) си-
яқты, дүниежүзілік ақпараттық желілер арқылы 
қашықтан басқару үшін арнайы бағдарламалық 
жасақтаманың көмегімен конфигурацияланады.

Қорытынды. Инженерлік желілер мен жүй-
елердің техникалық құралдарын басқару проце-
стерін автоматтандырудың мақсаты:

– жайлылық пен қауіпсіздік деңгейін арттыру;
– ресурстарды тұтынудың тиімділігі мен 

үнемділігі.
«Ақылды үй» жүйесінің жұмысын қамтама-

сыз ететін инженерлік-техникалық құрылғылар-
ды конструкциялық ерекшеліктері мен функция-
лары бойынша төрт санатқа бөлуге болады:

1. Электравтоматика – үй ішіндегі және 
учаскедегі сымдардың жергілікті желісімен бай-
ланысқан және бір бөлмеден немесе бір пультпен 
барлық үй және сыртқы жабдықтарын басқаруға 
мүмкіндік беретін құрылғылар.

2. Радиоавтоматика – арнайы тасымалды 
пульттен (жақын жерде, үй шегінде немесе қысқа 
қашықтықта) немесе ұялы телефоннан (үйден 
алыс жерде) радиосигналмен басқарылатын сым-
сыз құрылғылар.

3. Бағдарламалық автоматика – микроком-
пьютермен басқарылатын бағдарламаланатын 
электрондық блок құрылғылары. Олар өз бетін-
ше, берілген бағдарлама бойынша, сымды байла-
ныс командалары бойынша және ұялы телефон-
нан радио сигналы бойынша әрекет ете алады.

4. Сенсорлық автоматика – сыртқы ортадағы 
өзгерістерге және белгілі бір әсерлерге жауап бе-
ретін автономды құрылғылар.

Хабарламаларды бақылау және қарау үшін 
экраны бар және «Ақылды үй» жүйесіне қосылған 
кез-келген құрылғыны пайдалануға болады. Бұл 
ноутбук, планшет, телефон болуы мүмкін. «Ақыл-
ды үй» жүйесінің заманауи бағдарламалық жа-
сақтамасы бейнені талдай алады және анықталған 
жағдайға байланысты қажетті шараларды өз 
бетінше қабылдай алады, сұрау бойынша немесе 
Интернет немесе ұялы байланыс арқылы Төтен-
ше жағдайлар кезінде хабарлама жібере алады, 
бұл қоңырау немесе SMS болуы мүмкін.
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Аннотация. Целью исследования является разработка модели интеллектуальной системы управления зда-
нием. При создании интеллектуальных систем управления (ИСУ) проектировщики и исследователи стре-
мятся к наиболее полному и объективному представлению объекта управления, описанию его структуры 
связей и отношений между ее элементами. В процессе исследования системы важно установить ее струк-
туру – состав элементов, подсистем, устойчивых связей и отношений между ними, которые упорядочены и 
организованы для обеспечения функционирования системы. В статье выполнен анализ структуры системы 
«Умный дом» как здания, оснащенного ИСУ, с целью построения его обобщенной модели для использования как 
основы для разработки методики проектирования подобных систем.

Ключевые слова: интеллектуальная система, система управления, объект управления, умный дом, датчики, 
исполнительные устройства, система связи, интерфейс, инженерная система здания, внешняя и внутрен-
няя инфраструктура здания, инженерные сети и системы здания, инженерно-техническое устройство по-
мещения.
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Abstract. The aim of the study is to develop a model of an intelligent building management system. When developing 
intelligent management systems (IMS), designers and researchers strive for the most complete and objective 
representation of the control object, a description of its structure of connections and relations between its elements. In 
the process of studying the system, it is important to establish its structure: the composition of elements, subsystems, 
stable connections and relations between them, which are ordered and organized to ensure the functioning of the system. 
The article analyzes the structure of the «Smart House» system as a building equipped with an IMS, in order to build its 
generalized model for use as the basis for developing a methodology of designing such systems.

Keywords: intelligent system, control system, control object, smart home, sensors, actuators, communication system, 
interface, building engineering system, external and internal building infrastructure, engineering networks and building 
systems, engineering and technical arrangement of the room.
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Введение
В настоящее время на мировом рынке мине-

рального сырья неуклонно растет спрос на цвет-
ные и благородные металлы, которые нашли 
широкое применение в различных областях на-
родного хозяйства. Одним из таких металлов яв-
ляются медь и медные сплавы, которые благодаря 

своим ценным качествам широко используются 
в электротехнической и машиностроительной 
отрасли, в радиоэлектронике, приборостроении, 
строительстве, медицине. Выявление новых ме-
сторождений цветных металлов в рудных про-
винциях Казахстана, повышение качества работ 
при их поисках, обобщение и детальное изучение 

Особенности строения медно-порфирового 
рудопроявления Жота (Северное Прибалхашье)
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Аннотация. Цель работы – исследование особенностей строения медно-порфирового рудопроявления. 
Приводится геологическое описание медно-порфирового рудопроявления Жота. Описано геологическое 
строение участка, приведен геолого-геофизический разрез, а также карта магнитных аномалий. При-
ведены карты гидротермальных изменений и распределение минерализации. Описана геохимическая зо-
нальность комплекса элементов Cu, Mo, Pb, Zn и вертикальная геохимическая зональность Cu, Mo. Гори-
зонтальная и вертикальная ональность, установленная на участке, характерна для медно-порфировых 
объектов. Составлен прогноз геохимических запасов рудопроявления по методу А.П. Соловова. Приведены 
результаты исследований.

Ключевые слова: медно-порфировые месторождения Казахстана, геохимическая зональность, характери-
стика месторождений, геохимия, медь, молибден.
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геологических и геофизических материалов с це-
лью выявления перспективных участков является 
актуальной задачей.

Результаты исследований
Один из таких участков – медно-порфировое 

рудопроявление Жота. В период 1969-1973 гг. на 
флангах крупного медно-порфирового место-
рождения Коунрад проводились поиски новых 
и оценка ранее выявленных рудопроявлений и 
месторождений меди. Коунрад оценен в 800 тонн 
руды, при среднем содержании меди 0,62% и золо-
та 0,76 г/т [1]. Рудная минерализация медно-пор-
фирового месторождения Коунрад связана с 
внедрением гранодиорит порфиров с установлен-
ным возрастом 331 и 325 млн лет [2]. На площади 
Коунрадского узла в результате поисковых работ 
выявлен целый ряд перспективных аномалий и 
рудопроявлений меди, требующих дальнейшей 
оценки. Балхашской комплексной геолого-геофи-
зической экспедицией, в состав которой входили: 
Покусаев А.В., Боева Н.Г., Катрышева Е.Я. и др., 
был изучен ряд медно-порфировых рудопрояв-
лений, среди которых было выявлено и изучено 
медно-порфировое рудопроявление Жота, рас-
положенное в 12 км к северо-западу от города 
Балхаш.

Участок расположен к юго-западу от Восточ-
но-Коунрадского массива, близ Шенгельбайской 
мульды, сложенной вулканитами керегетасской 
свиты (C2 kg) среднего карбона, которые прорыва-
ются гранодиоритами балхашского интрузивного 
комплекса раннего карбона. В геофизических по-
лях интрузия фиксируется региональным грави-
тационным максимумом, совпадающим с поло-
жительными магнитными аномалиями.

Площадь участка на 90% перекрыта четвер-
тичными отложениями, представленными песча-
но-галечными и песчано-гравийными наносами 
мощностью до 10 м. Строение участка и характер 
оруденения изучены по материалам картировоч-
ного и поискового бурения.

В геологическом строении участка прини-
мают участие вулканогенно-осадочные породы 
каменноугольного возраста, прорванные грани-
тоидами балхашского интрузивного комплекса 
раннекаменноугольного возраста.

Самыми древними породами на участке яв-
ляются туфы и туфопесчаники калмакэмельской 
свиты (C1-C2kl). Они отмечены в коренных выхо-
дах вблизи западной рамки участка. Породы по-
всеместно изменены до вторичных кварцитов. В 
магнитном поле они фиксируются отрицатель-
ной аномалией Z до –220 гамм, повторяющей 
контур коренных выходов этих пород.

Вдоль восточной рамки участка, с линейной 
отрицательной магнитной аномалией интенсив-
ностью до –200 гамм, отмечаются коренные выхо-
ды кварцевых порфиров, а в юго-восточном углу 
участка переменным повышенным полем интен-
сивностью от 40 до 300 гамм фиксируются дациты 
керегетасской свиты.

Вулканогенно-осадочные образования камен-
ноугольного возраста прорываются гранитои-
дами балхашского интрузивного комплекса, ко-
торые слагают почти 75% площади участка. Об 
этом свидетельствуют четкие зоны градиентов 
магнитного поля вблизи контактов гранитоидов 
с вмещающими породами – от 100 до 1000 гамм. 
Эффузивы в зоне экзоконтакта с интрузией пре-
вращены во вторичные кварциты.

Интрузив по периферии сложен порфиро-
видными гранодиоритами (γδC2 b), которые сме-
няются к центру крупнозернистыми гранитами 
(γC2 b) и гранит-порфирами (γP2 b). Последние 
вмещают медно-молибденовое оруденение.

Гранодиориты представляют собой светло-се-
рые породы с порфировидной структурой. Пор-
фировые выделения представлены кварцем, 
плагиоклазом и биотитом. Плагиоклаз и биотит 
образуют самые крупные вкрапленники по отно-
шению к другим минералам. Из послемагмати-
ческих изменений в гранодиоритах отмечается 
калишпатизация, которая усиливается к центру 
массива, где гранодиориты постепенно сменяют-
ся крупнозернистыми гранитами серовато-розо-
вого цвета. В магнитном поле граниты характе-
ризуются пониженными значениями от 0 до –300 
гамм (рисунок 1, 2).

В центре балхашского комплекса крупно-
зернистые граниты прорываются гранит-пор-
фирами. Об активном контакте их с гранитами 
свидетельствуют вторичные изменения в экзокон-
таковой зоне: биотитизация, калишпатизация 
и пиритизация крупнозернистых гранитов. По 
петрографическому описанию гранит-порфиры 
представляют собой светло-серую породу, кото-
рая содержит около 10-15% порфировых выде-
лений, представленных плагиоклазом, кварцем 
и биотитом. Основная масса породы – мелкозер-
нистая, кварц-полевошпатовая. Из вторичных 
изменений отмечена серицитизация, березитиза-
ция и эпидотизация. В геофизических полях гра-
нит-порфиры фиксируются локальным пониже-
нием магнитного поля от 0 до –300 гамм.

Разрывные нарушения на участке представле-
ны системой разломов северо-западного прости-
рания. Разрывная тектоника отчетливо проявлена 
в магнитном поле. Самый крупный, Центральный 
разлом, к которому пространственно тяготеют 
участки интенсивного гидротермального измене-
ния, пересекает весь участок по диагонали в севе-
ро-западном направлении. Разлом фиксируется 
в центре участка четким относительным пониже-
нием магнитного поля до –300 гамм; на северо-за-
паде – линейными отрицательными аномалиями 
от 0 до –100 гамм; на юго-западе – четкими линей-
ными зонами относительного понижения маг-
нитного поля (рисунок 3).

Гидротермальными  изменениями затрону-
ты практически все породы участка. В грано-
диоритах фиксируется слабая биотитизация и 
калишпатизация.
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Рисунок 2 – Геолого-геофизический разрез по линии А-Б (по Покусаеву А.В.)

Рисунок 1 – Геологическая карта фундамента участка (по Покусаеву А.В.)
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Рисунок 3 – Карта магнитных аномалий (по Покусаеву А.В.)

К центру участка интенсивность калишпати-
зации усиливается и в гранитах она уже прояв-
лена четко, к калишпатизации присоединяется 
слабое окварцевание и пиритизация, которые к 
центру участка усиливаются и уже в гранит-пор-
фирах, кроме вышеуказанных метасоматических 
изменений, отмечаются серицитизация, эпидо-
тизация и сульфидная минерализация. Эпидоти-
зации подвержены гранит-порфиры вблизи зон 
разломов (рисунок 4).

Сульфиды в гидротермально измененных по-
родах представлены пиритом, халькопиритом и 
молибденитом. Преимущественным распростра-
нением пользуются халькопирит и молибденит. 
Они встречаются в виде вкрапленности, мелких 
прожилков и гнезд размерами от 1 мм до 5 см. 
Количество пирита по минералогическому опи-
санию в породе не превышает 1%, в то время как 
сульфиды меди и молибдена составляют 3-4%. В 
аншлифах отмечается следующая последователь-
ность замещения минералов: магнетит замещает-
ся пиритом и халькопиритом, а биотит – молиб-
денитом (рисунок 4).

Зона медной минерализации занимает цен-
тральную часть участка. Первичный ореол меди 
изометричной формы по изолинии 0.01% зани-
мает площадь 1.5 км2. Повышенные содержания 

меди приурочены к гранит-порфирам, в меньшей 
степени, к гранитам. Максимальные содержания 
меди отмечаются в гранит-порфирах. В разрезе 
четко устанавливается падение зоны медной ми-
нерализации на восток. Ореол меди коррелирует-
ся с ореолами молибдена (К = 0.69), свинца и цин-
ка (К = 0.37), таблица.

Молибден, как и медь, развит в центральной 
части участка, образуя первичный ореол рассе-
яния площадью 1.2 км2, при его содержании > 
0.002%. На разрезе видно падение химических 
элементов Cu и Mo на восток. Можно отметить 
корреляционную связь между молибденом и ме-
дью, и более слабую, отрицательную, свинца и 
цинка (К = 0.1) (рисунок 5, 6).

Следующие химические элементы, образую-
щие ореолы на участке, – это свинец и цинк. Пло-
щадь первичного ореола цинка около 1 км2, при 
содержании >0.004%. Можно отметить развитие 
ореолов цинка, как обрамление наиболее интен-
сивного ореола меди и совпадение с ним при со-
держании 0.006%. Совмещение молибдена с цин-
ком не наблюдается (рисунок 7).

Свинец, как и цинк, тяготеет к флангу медного 
и молибденового ореола, но четкой аналогичной 
зависимости не прослеживается. Интенсивность 
ореолов свинца не превышает 0.002%.
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Рисунок 4 – Карты гидротермальных изменений и распределения минерализации

Рисунок 5 – Геохимическая зональность Cu по линии А-Б (по Покусаеву А.В.)

Коэффициенты ранговой корреляции (К) между геохимическими элементами в эндогенных ореолах

Молибден Свинец Цинк
Медь +0.69 уровень значимости 99% +0.36 уровень значимости 95% +0.38 уровень значимости 95%

Молибден –0.11 связь незначима –0.03 связь незначима
Свинец +0.62 уровень значимости 99%

В совокупности все ореолы в плане распре-
делены следующим образом: в центре, среди 
гранит-порфиров, отмечаются наиболее интен-
сивные ореолы меди и молибдена; по флангам, 
ближе к гранитам, – свинец-цинк. Горизонталь-
ная и вертикальная зональность, установленная на 
участке, характерна для медно-порфировых объ-
ектов. Компактность ореолов может указывать на 
то, что они фиксируют «апикальную часть» руд-

ного тела. Отсутствие ореолов вольфрама на про-
явлении может свидетельствовать о малом эрози-
онном срезе оруденения.

Прогнозные геохимические запасы рудопро-
явления по методу Соловова А.П. [3] рассчитаны 
по формуле до глубины 400 м:

 / ,Q S C 400 40i i
i

m

400 $ $ $T a= ddd n n n/  
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Рисунок 7 – Геохимическая зональность элементов Cu+Mo и Pb+Zn

Рисунок 6 – Геохимическая зональность Mo по линии А-Б (по Покусаеву А.В.)

где ∆Si = Si - Si + 1 – разность площадей между со-
седними изолиниями;
Ci = √Ci ∙ Ci + 1 и C = Cmax (при Sm + 1 = 0) – содержа-
ние металла между изолиниями;
400 – глубина подсчета;
1/40 – коэффициент продуктивности ореола 
для слоя в 1 м, в тоннах металла;
a – поправочный множитель для мелкого 
месторождения.
По результатам проведенных расчетов геохи-

мические прогнозные запасы меди рудопроявле-
ния Жота составляют – 1700 тыс. тонн, молибдена 
– 6,0 тонн.

Выводы:
– медно-молибденовая минерализация на ру-

допроявлении Жота фиксируется понижением в 
магнитном поле и комплексными геохимически-

ми аномалиями, характерными для медно-мо-
либденового оруденения

– оруденение приурочено к пермской интру-
зии гранит-порфиров с локализацией минерали-
зации как в самой интрузии, так и во вмещающих 
породах;

– для оруденения характерен интенсивный 
метасоматоз в самой интрузии и во вмещающих 
породах (калишпатизация, окварцевание, пири-
тизация, эпидотизация);

– медно-молибденовая минерализация име-
ет характерную для медно-порфировых место-
рождений геохимическую зональность – мо-
либден-медные ореолы в центральной части, 
свинцово-цинковые – по периферии;

– локальный магнитный минимум фиксирует 
зону гидротермального изменения в апикальной 
части интрузии гранодиоритов и в их контактах с 



181

Раздел «Научные сообщения»

1. R. Seltmann et al. Journal of Asian Earth Sciences 79. Geodynamics and metallogeny of the central Eurasian porphyry and related 
epithermal mineral systems: A review. 2014. 826 p.

2. Changhao Li, Ping Shen, Hongdi Pan, Eleonora Seitmuratova. Control on the size of porphyry copper reserves in the North Balkhash 
– West Junggar Metallogenic Belt Lithos 328-329. 2019. 247 p.

3. Коробейников А.Ф. Прогнозирование и поиски месторождений полезных ископаемых. Томск: Издательство Томского по-
литехнического университета, 2009. С. 215-218.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. R. Seltmann et al. Journal of Asian Earth Sciences 79. Geodynamics and metallogeny of the central Eurasian porphyry and related 
epithermal mineral systems: A review. 2014. 826 p.

2. Changhao Li, Ping Shen, Hongdi Pan, Eleonora Seitmuratova. Control on the size of porphyry copper reserves in the North Balkhash 
– West Junggar Metallogenic Belt Lithos 328-329. 2019. 247 p.

3. Korobeinikov A.F. Prognozirovanie i poiski mestorozhdenii poleznykh iskopaemykh. Tomsk: Izdatelstvo Tomskogo politekhnicheskogo 
universiteta, 2009. S. 215-218.

REFERENCES

Жота (Солтүстік Балқаш маңы) мыс-порфирлі кенашылымы құрылысының ерекшеліктері
1*ИВАНОВ Алексей Алексеевич, докторант, ivanov.alexey.rjc@gmail.com,
2ПОКУСАЕВ Александр Васильевич, кеңесші геолог, pokusaev.alexandr@yandex.kz,
1ПОНОМАРЕВА Марина Викторовна, т.ғ.к., доцент, mv_ponomareva18@mail.ru,
1Қарағанды техникалық университеті, Қазақстан, 100027, Қарағанды, Н. Назарбаев даңғылы, 56,
2IMC Montan компаниясы, Ресей, 125047, Мәскеу, Чаянов көш., 22,
*автор-корреспондент.

Аңдатпа. Жұмыстың мақсаты – мыс-порфирлі кенашылымы құрылысының ерекшеліктері зерттеу. Жота 
мыс-порфирлі кенашылымының геологиялық сипаттамасы келтіріледі. Учаскенің геологиялық құрылымы си-
патталған, геологиялық-геофизикалық қима, сондай-ақ, магниттік ауытқулардың картасы келтірілген. Ги-
дротермалдық өзгерістер мен минералданудың таралу карталары келтірілген. Cu, Mo, Pb, Zn элементтері 
кешенінің геохимиялық аймақтылығы және Cu, Mo тік геохимиялық аймақтылығы сипатталған. Учаскеде 
орнатылған көлденең және тік аймақтылық мыс-порфирлі нысандарға тән. А.П. Соловов әдісі бойынша кена-
шылымының геохимиялық қорларының болжамы жасалды. Зерттеу нәтижелері келтірілген.

Кілт сөздер: Қазақстанның мыс-порфир кен орындары, геохимиялық аймақтылық, кен орындарының сипат-
тамасы, геохимия, мыс, молибден.
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Abstract. The purpose of the work is studying the features of the porphyry copper ore occurrence structure. A geological 
description of the Zhota porphyry copper ore occurrence is given. The geological structure of the site is described, 
the geological and geophysical section is shown, as well as a map of magnetic anomalies. The maps of hydrothermal 
alteration and distribution of mineralization are presented. The geochemical zoning of the complex of elements Cu, Mo, 
Pb, Zn, and the vertical geochemical zoning of Cu, Mo are described. The horizontal and vertical zoning established at 
the site is typical for porphyry copper objects. The forecast of geochemical reserves of ore occurrence has been made 
according to the method of A.P. Solovov. The research results are presented.

Keywords: porphyry copper deposits in Kazakhstan, geochemical zoning, characteristics of deposits, geochemistry, 
copper, molybdenum.

вмещающими породами.
– приведенные выше признаки указывают на 

принадлежность рудопроявления Жота к мед-
но-порфировому типу. Рудопроявление пред-

ставляет собой молибден-медно-порфировую 
систему с характерной зональностью: медная и 
молибденовая минерализация в центральной ча-
сти сменяется по флангам на свинцово-цинковую.
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«Қазақстан-2050» стратегиясына сәйкес, 2025 

жылға дейінгі жеті маңызды жүйелі реформаның 
және жеті басым саясаттың төңірегінде құрылған 
ол ұзақ мерзімді жеті басымдықты, оның ішінде 
пайда алу, инвестициялар мен бәсекеге қабілет-
тіліктен қайтарым алу принципіне негізделген 
экономикалық прагматизмді іске асыруды көз-
дейді [1]. Қаптама өнімнің имиджін жасау үшін 
тауарды нарықта жылжытудың тиімді құралы 
болып табылады, қаптама маркетингтік қызмет-
тің неғұрлым икемді құралы болып табылады, 
өйткені оның өзгеруі өндірушіден айтарлықтай 
шығындарды талап етпейді және сонымен қа-
тар, бірқатар функционалдық міндеттерді ше-
шуге мүмкіндік береді. Қазіргі заманғы қаптама-
ны пайдалану, қажетті жарнамалық ақпараттық 
жүктемемен оның әсем безендірілуі тауарларды 
сату процесін жеделдетуге, оларды тұтынуды 
жеңілдетуге мүмкіндік береді.

Қаптаманы пайдаланатын тұтынушылар-
дың басым бөлігі сапалы және арзан жергілікті 
өнімді көреді. Қағаз қаптамасының өндірісі өнім 
өндірушілердің 80-85% қажеттілігін жабады. Қа-
зақстанда талшықты жартылай фабрикаттардың 
әртүрлі түрлерін, қағаз, картон және олардан 

жасалған бұйымдарды шығаратын целлюло-
за-қағаз өнеркәсібі қалыптасу және даму кезеңін-
де. Қазақстанға қағаз бен картон қағазды жеткізу 
құрылымында Ресейлік өндірушілердің ағаштан 
жасалған целлюлоза-қағаз өнімі басым болады. 
РФ үлесіне қағаз бен картон импортының жалпы 
көлемінің шамамен 80% келеді. Қазақстанға қағаз 
бен картон экспорттайтын алыс шет елдер ара-
сында Финляндия көш бастап тұр [2].

Егер өндіріске ауыл шаруашылығының қал-
дықтары, атап айтқанда егістікте қалатын және 
жағылатын бидай мен күріштің сабаны тартылған 
болса, қағаз өндіруге арналған шығындар едәуір 
төмендейді.

2019 жылы Қазақстан Республикасында 19,1 
млн тонна астық бастырылды, ал бидай тазалау 
кезінде сабан 680 мың тоннадан астам болды, оның 
1/3 бөлігі тасталады немесе жағылады. Күріш өн-
діру кезіндегі қалдықтар жиналған өнім массасы-
ның бестен бір бөлігін құрайды. 2019 жылы Қы-
зылорда облысының күріш өсірушілері 530,5 мың 
тонна күріш-шалы алды, оны тазалау кезінде 50 
мың тоннадан астам сабан тасталған [3].

Қағаздың негізгі қасиеті – беріктілік. Соңғы 
жылдары қағаздың әр түрлі түрлері, макулатура-
ны пайдалана отырып жасалады. Қайталама тал-

Буып-түю қағазының беріктік қасиеттеріне 
целлюлоза шикізаты сапасының әсерін талдау
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Аңдатпа. Бастапқы целлюлоза шикізатының композициялық құрамының қаптама үшін пайдаланыла-
тын зерттелетін қағаз үлгілерінің беріктігіне әсерін талдау ұсынылған. Сондай-ақ, көмекші заттардың 
целлюлоза негізінің беріктігі мен сорбциялық қасиеттеріне әсері қарастырылған. Алынған нәтижелерден 
целлюлозаның байланыс көрсеткіштері арасында тікелей сызықтық байланыс байқалады-оның сіңіру қа-
білетінің негізі және күл мен сіңіру көрсеткіштері арасындағы байланыс. Композициялық құрамның зерт-
телетін қағаз үлгілерінің талшық арқылы берік қасиеттеріне әсерін талдау макулатуралық массаның 
пайыздық мөлшерінің ұлғаюымен қағаздың беріктік көрсеткіштерінің төмендегенін көрсетті. Осылайша, 
талшықты композиция, шикізаттың күлділігі мен оның беріктік қасиеттері, сондай-ақ, қосымша зат-
тардың мөлшері мен картонның сорбциялық қасиеттері арасындағы сандық тәуелділіктерді алу дайын 
өнімнің қасиеттері мен сапасын болжауға мүмкіндік береді.

Кілт сөздер: шикізат, қағаз, беріктік, физика-механикалық қасиеттер, күлділік, қағаздың ылғал сіңіруі.
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шықтардың қасиеттерінің тұрақсыздығын және 
төмен беріктігін ескере отырып, қағаз өнімдерінің 
беріктігін арттырудың ерекше өзектілігін түсінуге 
болады. Қайталама талшықтардың бастапқы тал-
шықтардан басты айырмашылығы – төмен қағаз 
құраушы қасиеттері. Қайталама талшықтардың 
қағаз түзуші қасиеттерінің төмен болуы, оның 
физикалық мәні, яғни центрифугалау кезінде тал-
шықты массаның су ұстау көрсеткішінің азаюы. 
Бұл функционалдық топтардың бір бөлігі тал-
шық аралық байланыстарға қатысатын гемицел-
люлоз бұғатталуына әкелгендіктен пайда болатын 
үрдіс. Талшықтардың төмен физикалық қасиеті 
ұнтақтау процесінде талшық ісіну мен гидрата-
ция қабілетін азайтуда жанама түрде көрінеді [4, 
5]. Біз беріктікті жоғарылату мақсатында, қағаз 
өндіру кезінде беріктікті ұлғайту үшін табиғи 
минерал волластонит қостық және қағазды ауыл 
шаруашылығы қалдықтары бидай және күріш са-
баны мен макулатура қосындысынан жасадық.

Қағаздың қандай да бір қажетті қасиеттеріне 
жету үшін келесі әдістер қолданылады: бастапқы 
талшықты жартылай фабрикаттарды таңдау, 
қағаз композициясын құру (біздің жағдайда сабан 
және макулатура); өндірістің бір немесе бірнеше 
негізгі процестерінің технологиялық режимдерін 
өзгерту (жаппай тарту, құю, кептіру); целлюлоза 
массасына әр түрлі қоспаларды енгізу (минерал-
ды толтырғыштар, желімдеуші және басқа зат-
тар); қағаз бетін өңдеу (беттік желімдеу, әр түрлі 
құрамдармен сіңдіру) және т.б. [6, 7, 8].

Қағаз беріктігінің айырықша ерекшеліктері 
мен сабаннан жасалған целлюлозаның қағаз 
түзуші қасиеттерінің төмен болуының себептерін 
білмей, талшықтар арасындағы байланыстыру-
дың табиғаты мен механизмін түсінбей қағаздың 
беріктігін арттыру мүмкін емес.Созылу сынағы 
механикалық сынақтардың ең маңызды және кең 
таралған түрлерінің бірі болып табылады. Меха-
никалық қасиеттер, мысалы, қағаздың жыртылуы 
кезінде салыстырмалы ұзарту және созылу берік-
тігі, материалдарды дұрыс бағалау және таңдау 
үшін өте маңызды қасиеттер болып табылады. 
Сыртқы күштер материалдың деформациясын 
немесе бұзылуын тудыратын негізгі фактор болуы 
мүмкін, сондықтан созылу сынағының көмегімен 
сыртқы күштердің әсеріне ұшырайтын және ма-
териалдың мінез-құлқын болжау үшін көруге 
болады.

Қағазды өңдеу және қолдану кезіндегі оның 
жағдайы, олардың беріктігі мен сорбциялық қа-
сиеттеріне байланысты, олар ең алдымен цел-
люлоза-қағаз материалдарының композициялық 
құрылымына, сондай-ақ толтырғыштардың, 
желімдеуші және басқа да қосалқы заттардың 
пайыздық құрамы мен қағаздағы арақатынасы-
на байланысты [8, 9]. Демек, бастапқы қағаз мас-
сасының композициясы мен оның механикалық 
көрсеткіштері арасындағы, сондай-ақ қосымша 
заттардың (толтырғыштар, желімдейтін және 
т.б.) саны мен қағаздың ылғалға төзімді қасиет-

тері арасындағы сандық тәуелділіктерді алу зерт-
теушілердің де, өндірушілердің де талап етілетін 
өзекті міндет болып табылады. Бұл қағаз шикі-
затының қасиеттері мен сапасын болжауға және 
жақсартылған тұтынушылық қасиеттері бар дай-
ын өнімді алуға мүмкіндік береді.

Сорбциялық целлюлозалар-негіздер сіңіру қа-
білетіне тікелей байланысты екені белгілі. Қағаз-
дың кеуектілігі оның сіңіру қабілетін және берік-
тігін тікелей анықтайды. Осылайша, талшықты 
негіз қағаздың бетінде желімдейтін құрамдардың 
сенімді бекітілуін қамтамасыз ететін белгілі бір 
сіңіргіш болуы тиіс. Сонымен қатар, сұйықтықтың 
негіз ішіне терең еніп кетпеуі тиіс, өйткені бұл 
жағдайда жағылатын желімнің мөлшері артады 
және оның негізбен ілінісу күшінің әлсіреуі орын 
алуы мүмкін. Қағаздар мен картондардың сор-
бциялық қасиеттері мынадай көрсеткіштермен 
анықталады: желімдеу дәрежесі және күлділігі, 
сондай-ақ бір жақты суландыру кезінде судың ка-
пиллярлы және беттік сіңуінің мәндерімен [10].

Материалдар және зерттеу әдістері
Қағаз үлгілері бидай сабанынан және маку-

латурадан, сонымен қатар беріктік қасиеттерін 
жоғарылату мақсатында табиғи минерал және 
де басқа қосымша заттар қосылып жасалған. 
Сыналымға шикізат ретінде сабан мен макулату-
ра алынып, оған 1 үлгіде шикізат қатынасы 50/50 
сәйкесінше табиғи минерал – волластонит 1% қо-
сылған, 2 үлгі шикізат қатынасы 60/40 сәйкесінше 
2% волластонит пен крахмал қосылған, 3 үлгі са-
бан мен макулатурадан қатынасы 50/50 жасалған 
қағаз алынды.

Үлгілер ASTM 828-16 – «Қағаз бен картон 
қағаздың созылуына тұрақты жылдамдықпен со-
зылатын құрылғыны пайдалана отырып, қағаз 
бен картон қағаздың қасиеттерін созуға стандарт-
ты сынау әдісі», Мичиган мемлекеттік универ-
ситетінің буып-түю мектебінің зертханасында, 
сондай-ақ МЕСТ 7629-934 бойынша күлділікті 
анықтау; МЕСТ 12605-97 бойынша бір жақты су-
лау кезінде судың беттік сіңірілуін анықтау; 
МЕСТ 12602-67 бойынша капиллярлы сіңірілуін 
анықтау; МЕСТ 13.525.19-91 бойынша қағаз және 
картонның ылғалға төзімділігін анықтау бойын-
ша сыналды. ASTM 828-16 стандарты бойынша 
созылу жылдамдығы тұрақты созылу сынағы жұ-
мыстың тік режиміне арналған, сондай-ақ ком-
пьютерлік басқарылатын құралмен жүргізілді. 
ASTM 828-16 стандартына сәйкес, созылу кезін-
дегі, осы сынау әдісіне өлшенген қасиеттер қағаз 
бен қағаз бұйымдарын өндіруге немесе түпкілікті 
пайдалануға байланысты іргелі қасиеттер болып 
табылады. Үлгілер INSTRON® (Illinois Tool Works 
Inc.; Норвуд, Массачусетс) әмбебап сынақ маши-
насы арқылы сынақтан өтті. Деректер Bluehill 
(Illinois Tool Works Inc.) бағдарламалық құралы 
бар компьютерде жиналды.

Зерттеу нәтижелері және оларды талқылау
Қағазды созу кезінде беріктігін өлшей отырып, 

оның қасиеттерінің созылу бейінінің толық дина-
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Механикалық сынау кезінде қағаздың сапасына әсер ететін жайттар бойынша Парето диаграммасы

микасын алдық. Кернеу/деформация қисығының 
өзгеруі материал қоса берілген күштерге қалай 
жауап бергенін көрсетеді.

Орташа кернеу көлденең қима ауданына қа-
тысты қоса берілген күшке қатысты. Сонымен қа-
тар, деформация материал ұзындығының баста-
пқы ұзындығына қатысты өзгеруін ескердік.

Механикалық сынау кезінде күш салудың 
арқасында созылудан алынған мәліметтерді са-
ралап қағаздың сапасына әсер ететін жайттар 
Парето диаграммасын құру арқылы суретте көр-
сетілген. Қағаздың беріктігіне ең негізгі әсер ететін 
талшықтардың ұзындықтары, әрине ол ұсақтау 
жылдамдығы мен уақытына тікелей байланысты, 
сонымен қатар қағаз массасының құрамы да әсер 
етеді.

Сонымен қатар, қағаздың беріктігіне әсер 
ететін негізгі факторлар талшықтардың баста-
пқы беріктігі, икемділігі және өлшемдері, тал-
шықтардың бір-бірімен жанасып, берік тізбек 
түзуі. Осы әрбір факторлар целлюлозаны қайнату 
ұзақтығымен, қайнату қышқылының құрамымен, 
қайнату температурасымен, ұнтақтау, құю, пре-
стеу, кептіру және т.б. технологиялық режиммен 
анықталады және беріктігіне әсер етеді.

Целлюлоза негізінің кеуектілігін және сіңірілу 
көрсеткіштерін сипаттайтын физикалық көрсет-
кіштері арасындағы өзара байланыс орнатылған. 

Осылайша, негіз қағаз қалыңдығының ұлғаюы, 
бір мезгілде 1 м2 массасының төмендеуі оның ке-
уектілігінің өсуіне әкеледі. Картонның кеуектілігі 
туралы капиллярлы сіңірілу көрсеткіші бойынша 
жанама түрде айтуға болады (кесте).

Осылайша, қағаздың сорбциялық қасиеттерін 
сандық бағалау үшін бастапқы шикізат сапасы-
ның мынадай көрсеткіштерін ескеру қажет: қа-
лыңдығы, массасы 1 м2, күлдігі, желімдеу дәреже-
сі және сіңу көрсеткіштері. Ал қағаздың беріктілік 
қасиеттерін сандық бағалау үшін бастапқы шикі-
зат сапасының мынадай көрсеткіштерін ескеру 
қажет: талшық бойынша композициялық құрам 
және күлділік.

Бастапқы шикізат сапасының қаптама үшін 
қолданылатын қағаздардың сорбциялық қасиет-
теріне әсерін салыстырмалы талдау келесі қоры-
тындыларды жасауға мүмкіндік берді:

1. Целлюлозаны желімдеу көрсеткіштері – 
оның сіңіру қабілеттілігінің негізі арасындағы тік 
сызықты тәуелділік байқалады.

Бұл бастапқы талшықты материалдарға 
желімдейтін заттарды енгізу кезінде өсімдік 
талшықтарын желімдеу ұлғаюымен және сол 
арқылы сіңдірілетін материалдың бетінде тұтас 
пленка беретін қуыс каппилярларды желім 
ерітінділерімен толтыру есебінен негіздің сіңіру 
қабілеті төмендейді.

Қаптама үшін пайдаланылатын қағаздың физикалық көрсеткіштері мен сіңіргіш қабілетінің көрсеткіштері

Үлгілер Үлгі қалыңдығы, 
мм Салмағы 1 м2, г Күлділігі, г Капиллярлы  

сіңірілуі, мм
Бір жақты сулау  

кезінде сіңуі, г/м2

1 0,74 454,0 3,16 8 170
2 0,73 428,0 3,01 7 163
3 0,81 497,0 3,29 10 211
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2. Бейорганикалық компоненттердің санын 
сипаттайтын шамасы мен зерттелетін үлгілерінің 
сіңіру қабілеті арасындағы өзара байланыс бай-
қалады. Осылайша, целлюлозды беттің сіңіру 
қабілетінің ұлғаюы ол күлдіктің ұлғаюы мен кар-
тондарды желімдеу мәндерінің өсуінің айқын 
көрінісі екені байқалады.

Қағаз беріктігі целлюлоза талшықтарының 
беріктігіне және олардың арасындағы байланы-
сына байланысты. Қағаздардың беріктілік қаси-
еттері негізінен талшықтар бойынша композици-
ялық құраммен, енгізілген негізгі және қосалқы 
заттардың санымен (толтырғыштар, желімдейтін 
және т.б.) анықталады. Композицияның талшық 
бойынша әсерін қарастыру кезінде ең алдымен са-
бан целлюлоза мен макулатура талшықтарының 
сандық арақатынасын ескеру қажет. Себебі ең 
алдымен талшықтың максималды ұзындығы мен 
оның құрылымының ерекшелігіне байланысты 
оңтайлы физика-механикалық көрсеткіштерді 
ескеру қажет.

Өсімдік шикізатының түрі целлюлозаның 
деформациялық қасиеттеріне елеулі әсер етеді. 
Бірдей механикалық әсер кезінде сабан целлюло-
задан жасалған үлгі ағаш целлюлозасынан гөрі 
тез деформацияланады. Мұның себебі, сабан цел-
люлозадан жасалған құйма құрылымы аз ұзын, 
жұқа және одан да көп сынықтар саны бар, едәуір 
аз өрескел талшықтардан құралған, олар жеңіл 
деформацияланады және құрылымның қат-
тылығын төмендетеді.

Талқыланатын қасиеттерге делигнификация 
әдісі де елеулі әсер етеді. Қағаз парақтың сер-
пімділік және қатаңдық қасиеттері қатты дәреже-
де талшықаралық байланыс күштерімен анықта-
лады. Қайнату кезіндегі талшықтардың бетін 
дамытуды, когезиялық қабілетін және ылғалды 
күйдегі тығыздалу қабілетін арттыруды қамтама-
сыз ететін көмірсу кешенін, яғни гемицеллюлоза 

және төмен молекулалық целлюлоза фракцияла-
ры селективті делигнификациялау және сақтау 
тән болып табылады. Бұл целлюлозамен салысты-
рғанда олардың қысқа тізбектері бар және ісіну 
кезінде көрші талшықтар арасында көлденең иіл-
гіш байланыс жасайды, бұл қағаз парақтағы тал-
шықтар арасындағы байланыстардың беріктігін 
арттыруға ықпал етеді.

Қорытынды
Бұл эксперименттің мақсаты стандартты 

сынау әдістерімен қағаз үлгілерінің механикалық 
қасиеттерін өлшеу болды. Алынған нәтижелердің 
негізінде крахмалды сіңдіру және волластонитті 
қосу кезінде қағаздың негізгі физикалық-меха-
никалық қасиеттерін, яғни қағаздың беріктігін 
арттырады деген қорытынды жасауға болады. 
Осы мақалада сипатталған өлшемдерге көлденең 
қиманы өлшеу нәтижелеріне қағаздың күлділі-
гін анықтау, қағазды бір жақты сулау кезінде су-
дың беттік сіңірілуін анықтау, қағаздың ылғалға 
төзімділігін анықтау үлкен әсер етеді.

Бидай сабанынан жасалған целлюлоза айтар-
лықтай аз өрескел талшықтары бар, ұзын, жұқа 
және одан да көп сынығы бар, бірақ осының сал-
дарынан үзуге және басуға беріктігі жоғары және 
иілу кезінде қаттылығы төмен қағаздың тығыз 
парағын құрайды. Бұл суспензияның көлемі бой-
ынша біркелкі емес құрамнан тұратындығын көр-
сетеді. Талшықтардың резервтік беріктігі барлық 
қағаз бетінде жеткіліксіз болуының себебі тал-
шықтың ұзындығы мен диаметрінің ара қатына-
сы аз болғандықтан, бұл созылу кезінде беріктік-
ке әсер етеді. Талшықтар бойынша композиция, 
бастапқы шикізаттың күлдігі көрсеткіштері мен 
оның беріктік қасиеттері арасындағы, сондай-ақ 
қосымша заттар саны мен картондардың сорбци-
ялық қасиеттері арасындағы сандық тәуелділік-
терді алу дайын өнімнің қасиеттері мен сапасын 
болжауға мүмкіндік береді.
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Аннотация. Представлен анализ влияния композиционного состава исходного целлюлозного сырья на проч-
ность исследуемых образцов бумаги, используемой для упаковки. Также предусмотрено влияние вспомога-
тельных веществ на прочность и сорбционные свойства целлюлозы-основы. Из полученных результатов 
наблюдается прямая линейная зависимость между показателями склеивания целлюлозы – основой его погло-
щающей способности и взаимосвязи между показателями зольности и поглощающей способностью. Анализ 
влияния композиционного состава на прочные свойства исследуемых образцов бумаги по волокну показал 
снижение показателей прочности бумаги с увеличением процентного содержания макулатурной массы. Та-
ким образом, получение количественных зависимостей между волокнистой композицией, показателями зо-
льности исходного сырья и его прочностными свойствами, а также между количеством дополнительных 
веществ и сорбционными свойствами картона позволяет прогнозировать свойства и качество готовой 
продукции.
Ключевые слова: сырье, бумага, прочность, физико-механические свойства, зольность, влагопоглощение бу-
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Abstract. The analysis of the compositional composition of the initial cellulosic raw material impact on the studied 
paper samples used for packaging strength is presented. The effect of auxiliary substances on strength and sorption 
properties of cellulose-base is also provided. From the results obtained, there is observed a direct linear relationship 
between the adhesion characteristics of cellulose, the basis of its absorption capacity, and the relationship between the 
ash content and absorption capacity. The analysis of the composition impact on the strength properties of the studied 
paper samples along the fiber has shown decreasing strength of the paper with increasing the percentage of waste 
paper. Thus, obtaining quantitative relationships between the fibrous composition, the ash content of the feedstock 
and its strength properties, as well as between the amount of additional substances and the sorption properties of the 
cardboard, makes it possible to predict the properties and quality of the finished product.
Keywords: raw materials, paper, strength, physical and mechanical properties, ash content, moisture absorption of paper.
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