
АННОТАЦИЯ 

6D071700 – "Жылуэнергетика" мамандығы бойынша PhD докторант 

Диханбаев Арыстан Баяндыұлының "Жылу электр станциялары мен 

металлургия қалдықтарын кәдеге жарату тиімділігін арттыру" 

тақырыбындағы диссертациялық жұмысы 

 

Жұмыстың өзектілігі. Диссертация Екібастұз көмірін жағудан 

техникалық құралдар мен энергияны үнемдейтін, түсті металлургияның 

үйінді шлактарын кешенді қайта өңдеу технологиясы мен техникалық 

құралдарды жетілдірудің ғылыми-қолданбалы міндеттерін шешуге арналған. 

Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар 

министрлігінің деректеріне сәйкес тау-кен металлургия кәсіпорындарының 

үйінділерінде 20 миллиард тоннаға жуық қатты қалдықтар жинақталған. 

Оның 10,1 миллиард тоннасын қара металлургия, 8,9 – түсті металлургия 

қалдықтары құрайды. Қалдықтардағы бағалы компоненттердің құрамы 

олардың "кедей" табиғи кен орындарының қиын байытылатын кендеріндегі 

шоғырлануынан жиі асып түседі. Жыл сайын шамамен 700 миллион тонна 

техногендік қалдықтар пайда болады. 

Қордың миллиард тоннасы бар басқа қалдық құраушы қазбалар 

Екібастұз көмірі болып табылады,ол жоғары күлді (40-45%) сипаттайды. 

Жылу электр станцияларының (ЖЭС) күл шлактарының жыл сайынғы 

шығуы оны жағу кезінде орташа есеппен 30 млн.т құрайды, лақтырылуымен 

200 граммға дейін қымбат галлий және германия көмір тоннасына жоғалады. 

ЖЭС күл үйінділерінде қазіргі уақытта 300 млн. тоннадан астам күл-қож 

қалдықтары жинақталған. Олардың ішінен пайдалы компоненттерді алу 

мақсатында ЖЭС-ның үйінді металлургиялық шлактары мен күл-қож 

қалдықтарын кәдеге жарату экологиялық мәселе мен шешу тұрғысынан 

мемлекет үшін өте маңызды болып табылады. 

Алайда, техногендік қалдықтарды қайта өңдеу саласында әлі де оларды 

қайта өңдеуге мүмкіндік беретін техникалық шешім жоқ. Техногендік 

қалдықтардан металдарды өндіру кезінде бастапқы отынның үлес шығыны 

(тиісінше СО2 шығарындылары) оларды табиғи шикізаттан өндірумен 

салыстырғанда ~3 есе артады. Егер Қазақстан Республикасының бай 

минералдық шикізаты қорларының болжамды таусылу мерзімі 30-35 жылды 

құрайтынын ескерсек, онда жақын болашақта кеннің құрамы жағынан қиын 

бай, кедей бағалы құрауыштарын қайта өңдеу қажеттілігі туындауы мүмкін. 

Осыған байланысты энергия үнемдейтін балқыту жабдығын, минералдық 

шикізатты өңдеудің қалдықсыз технологиясын әзірлеу және жасау, отынның 

меншікті шығынын бірнеше рет қысқартатын (тиісінше СО2 

шығарындылары) және осылайша қазіргі заманғы техногендік сынақтарға 

жауап беретін өзекті және өткір болып табылады. 

Жұмыстың мақсаты металлургия шлактары мен жылу электр 

станцияларының күл қалдықтарын өңдеудің энергия үнемдейтін және 

экологиялық жетілдірілген бағыттарын, жылу техникалық негіздерді және 

осы процесті іске асыратын жоғары өнімді және үздіксіз жұмыс істейтін 



балқыту-қалпына келтіру жабдығын құрудың техникалық құралдарын 

әзірлеу болып табылады. 

Зерттеу әдістері техногенді қалдықтарды қайта өңдеуде қарқынды 

энергия үнемдеуді жүзеге асыру мақсатында жылутехнологиядағы кешенді 

тәсіл әдіснамасының негізгі ережелерін қамтыды. Есептеу-теориялық 

зерттеулер компьютерлік техниканы қолдану арқылы математикалық 

модельдерді, алгоритмдерді және бағдарламаларды әзірлеумен жүргізілді. 

Пилоттық қондырғының "суық" моделіндегі зертханалық зерттеулер 

эксперименттерді жоспарлау теориясының әдістерін пайдалана отырып 

орындалды. "Суық" модельдің сипаттамаларын "отты" пилоттық қондырғыға 

ауыстыру ұқсастық теориясы мен физикалық модельдеу негізінде жүргізілді.  

Пилоттық қондырғының жылу техникалық және геометриялық 

параметрлерін оның болжамды өнеркәсіптік үлгісіне қайта есептеу аффинды 

үлгілеу әдісі негізінде орындалды. 

Зерттеулерді метрологиялық қамтамасыз ету. Зерттеу барысында 

пайдаланылатын аспаптар мен материалдар тиісті нормативтік-техникалық 

құжаттаманың талаптарын қанағаттандырады. Зерттеулер мен химиялық-

аналитикалық сынақтарды орындау сертификациялық әдістемелер, ҚР 

стандарттары және Қазақстан аумағында қолданыстағы МЕМСТ негізінде 

жүзеге асырылды. 

Жұмыстың ғылыми жаңалығы тұрады: 

- металлургия мен энергетика қалдықтарын өңдеудің 

термодинамикалық идеалды схемасын әзірлеу, онда отын мен материалдар 

шығыны аз; 

- ұсынылған технология бойынша және қолданылатын схемаға сәйкес 

келетін энергия мен материалдардың шығынын салыстыру; 

- металлургиялық шлактар мен ЖЭС күл қалдықтарын қайта өңдеу 

кезінде Zn, Pb, Cu, Fe және Ga, Ge шығару технологиясын энергия мен 

материалдардың төмен шығынымен әзірлеу; 

- металлургиялық шлак балқымасымен Екібастұз көмірі мен су буының 

өзара әрекеттесуі кезінде су газын алу технологиясын әзірлеу. 

Қорғауға шығарылатын ережелер: 

- металлургиялық шлактар мен күл қалдықтарын өңдеудің 

термодинамикалық идеалды сұлбасын әзірлеу, ол энергия мен 

материалдардың ең аз жұмсалуын қамтамасыз етеді; 

- Zn, Pb, мыс шойын және сирек элементтер (Ga, Ge) кедей кендерден 

және отынның төмен шығынымен металлургиялық шлактардан Zn, Pb алуға 

мүмкіндік беретін фазалар инверсиясының реакторын пайдалана отырып 

технологияны әзірлеу; 

- су газын ала отырып, металлургиялық қождар балқымасының балқу 

жылуы мен физикалық жылуын кәдеге жарату схемасын әзірлеу; 

- металлургия шлактары мен көмір күлін өңдеу кезінде отын шығынын 

есептеу сызбасын жасау және математикалық моделін жасау. 
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Жұмыстың құрылымы мен көлемі. Диссертация кіріспеден, төрт 

тараудан және қорытындыдан тұрады. Негізгі мәтіннің 164 беттерін, 40 

суретті, 30 кестені, 36 беттегі 5 қосымшаны және 126 атаудан тұратын 

библиографияны қамтиды. 

Бірінші тарау мәселе жағдайына, зерттеу тапсырмаларын қоюға және 

оларды шешу әдісіне арналған. Мәселен, металлургия шлактарын қайта 

өңдеу саласындағы энергия және ресурс үнемдеудің нақты жай - күйін 

бағалау мақсатында шахталық балқытудың қатты "бай" шлактарын сұйық 

және қайраңдаудың қолданыстағы жүйелерінде Отын және материалдық 

тұтынуға талдау жүргізілді. Қазақстан Республикасында күл шлактары 

өңделмегендіктен, 1-кестеде қатты шлактарды (вельц-қондырғы) өңдейтін 

қондырғылар жұмысының салыстырмалы жылутехникалық көрсеткіштері 

келтірілген. 

 

1 – Кесте - Кондырғылардың жылутехникалық сипаттамалары 

 

№ Сипаттамалары Белгісі 
Бірлік 

өлшеу 

Вельц-

орнату 

Шлак-айдау 

қондырғысы 

1 Отын КПӘ 
топ  

% 52 55 

2 Жылу КПӘ 
тепл

 

% 30 46 

2 Қалдықсыздықтың 

жиынтық көрсеткіші 

  % 15 19 

3 Жылу қалдықтарын 

пайдалану 

коэффициенті. 

ТО
исп  

% 10 14 

 



1 кестені қараудан жасауға болады," бай " қождарды өңдеудің қазіргі 

процестері жоғары емес технологиялық және энергетикалық тиімділігі бар, 

ал "кедей" қождарды өңдеу кезінде осы көрсеткіштер одан да төмен болуы 

мүмкін. 

Диссертацияда жылу электр станцияларының "кедей" металлургиялық 

шлактары мен күл шлактарын энергияны үнемдейтін және қалдықсыз қайта 

өңдеудің ұсынылған схемалары келтіріледі. 

Екінші тарау минералдық шикізатты аз қалдықты, экологиялық және 

рентабельді қайта өңдеу жүйесін құру міндетін қарастырады (көмір, ЖЭС 

золы, қож балқымалары, фьюмингілеудің үйінді қождары, вельцтеу клинкері 

және т.б.). 

Минералды шикізатты қалдықсыз және экологиялық таза қайта 

өңдеудің әзірленетін жүйелерінің жылутехнологиялық жетілуінің эталоны 

термодинамикалық идеалды қондырғыда (ТИУ) отынның теориялық ең аз 

үлестік шығынының МӘНІ БОЛЫП ТАБЫЛАДЫ. Анықтау бойынша, ТИУ 

әзірленіп жатқан жүйенің сипатталады адиабатными қабырғалы қоршау 

жұмыс кеңістігін пештер және жылу пайдаланатын элементтерді 

противоточным қозғалысын жылу тасымалдағышты (материалдың, өнімнің 

жану отын, ауа), шексіз жоғары қарқындылығы жылу - және массаауысу 

арасындағы реагенттермен соқтыратын, мгновенному және толық 

аяқталғаннан кейін физикалық-химиялық процестердің неограниченными 

возможностями в іске асыру терең регенеративті олардың ақаулары болған 

шексіз кіші өзі тұтыну энергия 

 

 
 

1 сурет - Үйінді қождарды өңдеу бойынша мінсіз қондырғының жылу 

схемасы 

 

Жоғары температуралы технологияның негізгі міндеті әзірленетін 

жүйелерде отынның үлестік шығынының шамасын оның эталондық мәніне 

жақындату болып табылады. 

"Іздеудің" бастапқы кезеңі зерттеу объектісін таңдау-ДС; тұтынылатын 

бастапқы шикізат пен энергияның, материалдық қалдықтардың түрлері мен 

санын, ДС бойынша атмосфераға зиянды шығарындыларды анықтау; 

Жанғыш газ, 

0
0
С 

қож, 0
0
С 

О2, 0
0С 

СН4, 0
0С 
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іздестірудің келесі кезеңі ұсынылатын жүйе (ҚС) үшін аз қалдықты 

технологияны іріктеу, энергия үнемдейтін жылу схемасын әзірлеу және осы 

технологияны іске асыратын жоғары өнімді балқыту жабдығын іріктеу болып 

табылады. 

Отынның теориялық ең аз шығынын және ТИУ-ге қатысты ДС энергия 

үнемдеу қорының әлеуетін анықтау мақсатында сұйық, үйінді 

металлургиялық шлактар мен ЖЭС күл шлактарын қайта өңдеу ДС үшін 

отын шығынын есептеу бағалау әдістемесі әзірленді. Есептеу нәтижелері 2-

кестеде келтірілген. 

 

2 кесте - Салыстырылатын жүйелердің жиынтық сипаттамалары 

 

№ 
Атауы 

сипаттамалары 
Белгісі 

Бірлік 

өлшеу 

 

Жүйесі 

қайта 

өңдеу 

"кедей» 

үйінді 

қождар 

"Бай" 

сұйық 

қождарды 

өңдеу 

жүйесі 

ЖЭС күл 

шлактарын 

өңдеу 

жүйесі 

1 Термодинамикалық 

идеалды жерге 

бастапқы отынның 

меншікті 

келтірілген шығыны 

ТИС

пр
в  Znт

у.т.кг
 

778 336 980 

2 Қолданыстағы 

жүйедегі бастапқы 

отынның меншікті 

келтірілген шығысы 

ДС
прв  Znт

у.т.кг
 

6000 3000 Қолданыс-

тағы жүйе 

жоқ 

3 Термодинамикалық 

идеалды схемаға 

қатысты 

қолданыстағы 

жүйедегі бастапқы 

отынды пайдалы 

пайдалану 

коэффициенті 

ТИУ
ДС
η  

% 13,0 7,8 Қолданыс-

тағы жүйе 

жоқ 

4 Термодинамикалық 

идеалды схемаға 

қатысты 

қолданыстағы 

жүйедегі энергия 

үнемдеу резервінің 

әлеуеті 

пот
ДСв  

Znт

у.т.кг
 

5222 3953 Қолданыс-

тағы жүйе 

жоқ 

 



Осылайша, қож мен күлді өңдеудің қолданыстағы (ДС) және 

термодинамикалық идеалды жүйелерінде (ТИС) отын шығынын есептеу 

нәтижесінде:  

- термодинамикалық идеалды қондырғыда (ТИУ);  

- термодинамикалық идеалды қондырғыға қатысты қолданыстағы 

жүйелердің пайдалы әсер ету коэффициенттері анықталды; 

- термодинамикалық идеалды қондырғыға қатысты қож өңдеудің 

қолданыстағы жүйелерінде энергия үнемдеу әлеуеті есептелген. 

Үшінші тарауда металлургиялық шлактар мен ЖЭС күлдерін қайта 

өңдеудің энергия және ресурс үнемдеуші жүйелерін құрудың теориялық 

және техникалық негіздерін әзірлеу және осы жүйенің басты элементі - 

"фазалар инверсиясының реакторы – айналмалы пеш"апробациялау 

нәтижелері баяндалады. 

Есептік және эксперименттік зерттеулердің нәтижелері негізінде 

"Отырар"ЖШС өндірістік базасында шлактарды қайта өңдеу бойынша 

пилоттық қондырғы жобаланып, құрылды. Қондырғы мынадай тораптардан 

тұрады: кессондалған, су салқындатылатын беті 10м
2
 болатын балқыманың 

қайнаған қабатының реакторы (РКСР); РКСР ішінен гарниссажды 

футеровкасы бар; ұзындығы 4м айналмалы пеш, ұзындығы 4,5 м 

қозғалмайтын түтікше пеш және қыздыру беті 200м
2
 шамотты кірпіштермен 

футерленген ауа қыздырғыш (ВЗП).; V=80м
3
/мин, P=1,8 атм, W=200кВт, 

әрқайсысы, екі түтін сорғыш, W=45кВт, әрқайсысы, 5000НМ
3
/сағ газ 

бойынша өнімділікке СЭЖ типті эжекторлық скруббер; химиялық су тазарту 

торабы, газ реттеу торабы және 830 кВА – ға арналған трансформаторлық 

қосалқы станция; сыйымдылығы 15 тонна шлактарға арналған екі бункер, 

әрқайсысы; шлакты жоюға арналған механизммен балқытпаны түйіршіктеуге 

арналған бассейн; екі градирнямен сумен жабдықтау жүйесі; 

"кислород"ЖШС-мен тартылған 200м технологиялық оттегі желісі. 2-суретте 

қож өңдеу бойынша пилоттық қондырғының принципті сұлбасы көрсетілген. 

 

 
2 сурет - Пилоттық қондырғының материалдық ағындарының схемасы 

 

1-барабан-сепараторы бар балқыманың қайнаған қабатының реакторы, 

2-пештің айналмалы бөлігі, 3 - 12хн9т болаттан жасалған жылу алмасу 



құбырларымен пештің қозғалмайтын бөлігі, табиғи газ пиролизі үшін, 4 - 

12хмф құбырлардан жасалған ауа қыздырғыш, 5 – 15хм құбырлардан 

жасалған бу қыздырғыш, 6 – қосымша табиғи газды енгізу коллекторы, 7 – 

шлак тиеу құбыры, 8 - құбырлы пештің жетегі, 9-пештің айналмалы бөлігінің 

саңылауларын нығыздау. 10-эжекторлы скруббер, 11-оттық, ПРГ – табиғи 

газ, СВС-күйе өсіретін қоспа, ГГ-жанғыш газ, Ш-шлак, Р-балқытпа. 

"Фазалар инверсиясының реакторы - айналмалы пеш" агрегатының 

базасында пилоттық қондырғыда қорғасын балқыту шлактарынан темірді 

қалпына келтіру бойынша эксперименттер жүргізілді.  Алынған өнімдер: 

возгондардағы мырыш – 90 кг/сағ, құрамында көміртекті темірмед 

қорытпасы (мыс шойыны) – 200 кг/сағ, тастарға жарамды силикатты 

балқымасы - 600-700 кг/сағ, жану жылылығы төмен жанғыш газ-7100-7200 

кДж/м
3
 және қуыру өнімділігі 1600-17000с. 

Соңғы қождың құрамы,%: 1,66 Zn, 0,15 Pb, 0,17 Cu, 7,5 FeO, 41SiO2, 

27,8 CaO, 12,5Аl2О3, 8,5 MgO, 30-40 г/т Ge. Балқыманың мұндай құрамы 75 

маркалы қожды немесе тас бұйымдарын алуға мүмкіндік береді. 

Алынған эксперименталды деректер негізінде, диссертация 

қосымшасында қож бойынша өнімділігі 1,5 т/сағ, қож бойынша өнімділігі 31 

т/сағ. болатын "фаза инверсиясының реакторы-айналмалы пеш" агрегатының 

өнеркәсіптік үлгісіне (РИФ-ВП) пилоттық қондырғының жылу техникалық 

сипаттамалары қайта есептеу жүргізілді. 

Осылайша, эксперименттік зерттеулер шлактарды және басқа да 

техногендік қалдықтарды үздіксіз, энергия үнемдейтін қайта өңдеуді жүзеге 

асыру үшін "фаза инверсиясының реакторы – айналмалы пеш" агрегатының 

жұмысқа қабілеттілігін ғана емес, сонымен қатар үлкен әлеуетті 

мүмкіндіктерін де растады. Пилоттық қондырғыда сынау нәтижелері 

минералдық шикізатты үздіксіз өңдеудің тиімділігі жоғары өнеркәсіптік 

қондырғысын әзірлеу және құру үшін қажетті тәжірибелік деректерді алуға 

мүмкіндік берді. 

Төртінші тарау металлургиялық шлактарды және жылу электр 

станцияларының күлдерін бірлесіп өңдеу жүйесінің тәжірибелік моделін 

энергия үнемдейтін жылу сұлбаларын әзірлеуге арналған. Газификаторда 

құрамында темір бар металлургиялық шлактарды, ЖЭС күлін және Екібастұз 

көмірін бумен бірге Үрлеу кезінде сутегі қосымша молынан су газын алу 

болжамы келтіріледі. 



 
3 сурет - Металлургиялық шлактар мен ЖЭС күлдерін бірлесіп 

өңдеудің технологиялық схемасы 

 

1-фаза инверсиясының реакторы, 2-айналмалы пеш, 3 – су газ алатын 

агрегат, 4 – шаң камерасы, 5 – Жоғары температуралы ауа қыздырғыш, 6 – 

скруббер, Э – эжектор, ВГ – су газы, в – үрлеу ауасы, ЕУ –Екібастұз көмірі, 

ЦШ – мырыш шлак, И-әктас, Ш-шлак, П-шаң. 

Шлактар мен күлді қалдықсыз қайта өңдеудің әзірленген энергия 

үнемдейтін жылу схемасы оның аналогтары алдында келесі 

артықшылықтарға ие. 

- Жанатын газдың сутегімен байытылған жану жылуы (11586 кДж/м3) 

бу-ауа (4200-4600 кДж/м3) және бу-оттегі үрлеумен (8800-9200 кДж/м3) 

салыстырғанда көп және оның теориялық шегіне жақын (11700 кДж/м3) –    

– "Фаза инверсиясының реакторы – айналмалы пеш - газ генераторы" 

агрегатында дәстүрлі газ генераторының келесі кемшіліктері жойылады – бу-

ауа немесе бу-оттегі үрлеуі кезінде көмірдің бір бөлігін жағу, ылғалды 

көмірді кептіру кезінде жылудың жоғалуы және процестің күл-қож 

қалдықтары бар көмірдің бір бөлігін жоғалту. 

- Екібастұз көмірі мен металлургиялық шлактарды бірлесіп газдандыру 

сутегімен байытылған жанғыш газ алуға мүмкіндік береді, ол техникалық 

сутегі өндірісі үшін пайдаланылуы мүмкін.  

- Бір мезгілде бірнеше өнім өндіру (мыс шойын, мырыш, галлий және 

германия айдау, жанғыш газ, шлаковат/тас құю) дәстүрлі газ генераторында 

алынған газбен салыстырғанда жанғыш газдың құнын арзандатады. 

Диссертацияда қолданыстағы жүйеге және термодинамикалық идеалды 

қондырғыға қатысты РИФ-ВП-ГГ агрегатының экономикалық тиімділігін 



салыстырмалы жылутехникалық есептеу және бағалау келтірілген (кестені 

қараңыз 3). 

 

3 кесте - Салыстырмалы жүйелердің жиынтық жылу техникалық және 

экономикалық сипаттамалары 

 

Сипаттамалардың атауы Белгісі 
Өлшем 

бірліктері 
Саны 

Шлактарды өңдеудің термодинамикалық 

идеалды схемасындағы бастапқы отынның 

салыстырмалы келтірілген шығыны 

ТИС
прв  

Znт

у.т.кг
 

778 

Қож вельциялаудың қолданыстағы 

жүйесіндегі бастапқы отынның меншікті 

келтірілген шығысы 

ДС
прв  

Znт

у.т.кг
 

6000 

Қождарды өңдеудің ұсынылған 

схемасындағы бастапқы отынның меншікті 

келтірілген шығысы 

ПС
прв  

Znт

у.т.кг
 

1136 

Термодинамикалық идеалды схемаға қатысты 

қождарды вельцациялаудың қолданыстағы 

схемасында бастапқы отынды пайдалы 

пайдалану коэффициенті 

ДИС
ДСη  % 13,0 

Термодинамикалық идеалды схемаға қатысты 

қождарды вельцациялаудың қолданыстағы 

схемасындағы энергия үнемдеу қорының 

әлеуеті 

пот
ДСв  

Znт

у.т.кг
 5222 

Қолданыстағы схемаға қатысты шлактарды 

өңдеудің әзірленетін жүйесіндегі энергия 

үнемдеу резервінің әлеуеті 

прак
ПСв  

Znт

у.т.кг  4864 

Ұсынылған жүйені енгізуден салыстырмалы 

экономикалық тиімділік 

ЭПС 

Znт

тенге
 36175 

Күрделі салымдардың өтелу мерзімі τ жыл
 

2,5 

 

Істің мұндай жағдайы "кедей" зауыт үйінділерінен шлактарды өңдеу 

жөніндегі жүйенің энергетикалық тиімділігін одан әрі арттыруға ықпал 

ететін жаңа тәсілдер мен техникалық шешімдерді іздестіруді 

ынталандырады. 

Диссертациялық жұмыс нәтижелерін өнеркәсіптік пайдалануға 

ұсыныстар 

"Фаза инверсиясының реакторы-айналмалы пеш-газ генераторы" 

агрегатын қолдану саласы ретінде Қазақстан Республикасының мынадай 

кәсіпорындарын ұсынуға болады:  

Жылу электр станциялары (күл), Лениногор полиметалл комбинаты 

(вельцевания клинкер), "Қазмырыш" АҚ (мырыш шлактары бойынша кедей), 

бұрынғы "Ачполиметалл" комбинаты (вельцевания клинкер), 



"Южполиметалл" ӨК (мырыш шлактары бойынша кедей), Балқаш мырыш 

және Жезқазған мыс балқыту зауыттары (мыс балқыту шлактары), 

Қарағанды металлургия комбинаты(ArcelorMittal), (ArcelorMittal), 

(құрамында мырыш бар шаңдар мен домна шлактары), құрамында қалайы 

бар "Сырымбет" кенінің меншік иесі (Қалайыоконцентраттар), құрамында 

қорғасын бар "Шалқия" кенінің меншік иесі (қорғасын концентраттары), 

Жаңа Жамбыл фосфор зауыты (фосфоритті ұсақ-қалдық). 

 Түсті металлургия кәсіпорындарында мырыш, германия және галлий 

(ZnO, Gа2O3, GеO2) иондары металл мырышқа, Германияға, галлийге, 

арсенидке немесе галлийдің нитридіне немесе әлемде сұраныс өсетін басқа 

да қосылыстарға өңделеді.  

Мыс шойынның негізгі тұтынушылары Қарағанды металлургия 

комбинаты(ArcelorMittal), ал жанғыш газ - ҚР Орталық және солтүстік 

аймақтары болып табылады. ҚР тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 

құрылыс кәсіпорындары шлаковаттар мен тасты тротуарлық және жиектегі 

плиталардың әлеуетті тұтынушылары болып табылады. 

Негізгі нәтижелер мен қорытындылар: 

- шлактарды дәстүрлі технологиямен және балқыту жабдығымен 

өңдеудің энергетикалық, технологиялық және экологиялық тиімділігінің 

төмендігі жылу схемасы құрылымының жетілдірілмеуінен туындап отыр; 

- темірді шлактан энергия үнемдейтін, экологиялық қолайлы және 

рентабельді қалпына келтіру үшін (оны шойынға ауыстыра отырып) 

сутегімен байытылған газ отынын алу технологиясын әзірлеу қажет. Бұл 

технология үшін екібастұздық көмірдің арзан көзі бола алады; 

- металлургия шлактары мен ЖЭС күл қалдықтарын өңдеу үшін 

термодинамикалық идеалды қондырғылардың жылу сұлбалары әзірленді, 

термодинамикалық идеалды қондырғыда отынның теориялық ең аз 

шығынының мәнін анықтау үшін есептеу әдістемесі құрылды; 

- шикізатты аз қалдықты қайта өңдеудің энергия үнемдейтін жүйелерін 

іздеу моделі жасалды. 


