
Бюджеттік бағдарлама бойынша ғылыми және (немесе) ғылыми-

техникалық жоба 217 «Ғылым дамуы», бағдарлама 102 «Ғылыми 

зерттеулерді гранттық қаржыландыру» 

Жоба тақырыбы атауы: AP08855772- «Батыс Қазақстанның 

кремнийлі жыныс-опока негізінде кеуек жылуоқшаулағыш керамика 

технолоиясы» 

Өтінім берілген ғылымды дамытудың басым бағытының атауы. 2. 

Табиғи ресурстарды, оның ішінде су ресурстарын, геологияны, өңдеуді, 

жаңа материалдар мен технологияларды, қауіпсіз өнімдер мен 

құрылымдарды ұтымды пайдалану 

Өтінім берілетін мамандандырылған ғылыми бағыттың атауы, 

зерттеу түрі: 2.22. Сәулет, құрылыс технологиялары, материалдар мен 

құрылымдар. 

Жобаның болжамды басталу және аяқталу күні, оның ұзақтығы 

айлармен. 01.10.2020 - 31.12.2022 ж.ж., ұзақтылығы 27 ай.    

  

Өзектілігі. Жақын және алыс шетелдердегі керамикалық жылу 

оқшаулағыш материалдар өндірісінің ағымдағы жағдайын талдау олардың 

табиғи және техногендік ресурстарды ұтымды пайдалануға, сондай-ақ 

энергия тиімділігін арттыруға үнемі өсіп келе жатқан талаптарға қатысты 

ерекше өзектілігін көрсетті. ғимараттар мен құрылыстардың. Қазақстандық 

ғалымдардың кремнийлі жыныс колбалары негізінде кеуекті керамикалық 

жылу оқшаулағыш материалдарды жасауға бағытталған ғылыми мәліметтері 

табылмады. 

Сондықтан жоғарыда келтірілген дәлелдер мен фактілер 

модифицирлеуші қоспалары бар композициялардағы Батыс Қазақстанның 

кремнийлі жыныстары – колбалар негізінде кеуекті жылу оқшаулағыш 

керамиканың отандық технологиясын жасау үшін терең зерттеулердің 

объективті қажеттілігін дәлелдейді.     .     
Жоба мақсаты 
1. Орташа тығыздығы 350-800 кг / м3 және жылу өткізгіштігі 0,2 Вт / м 

° С-тан аспайтын дайын өнімді қамтамасыз ететін керамикалық массаларды 

сүзу және көбіктеу әдісімен кеуекті құрылымы бар жылу оқшаулайтын 

керамиканы өндіру технологиясын әзірлеу, су және химиялық төзімділіктің 

жоғарылауы. 2. Кеуекті керамикалық жылу оқшаулағыш материал түріндегі 

жаңа класс LEENDT материалының (жеңіл, экологиялық таза, үнемді, 

жанбайтын, берік, технологиялық жетілдірілген) өнеркәсіптік прототипін 

жасау. 3. Ғимараттар мен құрылыстарды жобалау және салу кезеңінде жылу 

оқшаулағыш материал ретінде олардың энергия тиімділігін негіздеу. Кеуекті 

жылу оқшаулайтын керамиканың өнеркәсіптік өндірісі. 

Күтілетін нәтижелер: 

- Қыздырғыш кеуекті керамикалық материалды алу үшін негізгі шикізат 

ретінде кремнийлі жыныс пайдаланылады - химиялық және минералогиялық 



құрамы және табиғи кеуектілігі жоғарылаған Батыс Қазақстан облысындағы 

Тасқала кен орнының колбасы (жалпы кеуектілігі 75-80%). Аморфты 

кремнеземнің жоғары мөлшері (85% дейін) және саз минералдарының 

құрамы (15% дейін), бұл күйдірудің жақсы өтуіне және органикалық 

қалдықтардың құрамына (12% дейін) ықпал етеді, сонымен қатар жану 

кезінде жану кезінде кеуекті құрылымның пайда болуына ықпал етеді;  

- модификацияланған қоспалардың түрі бойынша. Тербелмеген кеуекті 

керамикалық жылу оқшаулау материалын алу үшін табиғи көмір күйдіргіш 

және жұқа шыны ұнтақ ретінде модификацияланған қосымша ретінде 

пайдаланылады, ол «Стеклосервис» ЖШС шыны өңдеу қалдықтарын 

аналогқа қарағанда 150-200 0С дейін төмендететін компонент ретінде шыны 

өңдеудің қалдықтары болып табылады. Балама модификацияланған қоспа 

ретінде дайын өнімнің термофизикалық және физика-механикалық 

қасиеттерін жақсартуға ықпал ететін майда дисперсті көмір мен силикатты 

түзетін минералдардың күйдірілмеген қалдықтары бар Екібастұз МС электр 

шоғыры қолданылады; 

- технологиялық шешімдер үшін. Керамикалық массаны дайындау үшін 

шикізатты дайындауды механикалық активтендіру технологиясы 

қолданылады. Кремнийлі жыныстар - колба (75-85%), көмір (10-15%) және 

майдалап бөлінген шыны ұнтақ (5-10%) шар диірменінде 2500-3000 см2 / г 

нақты бетке ұсақталады, мұнда бөлшектердің ұсақ бөлшектері болады. 

компоненттері. Механикалық активация нәтижесінде керамикалық массаның 

реактивтілігі жоғарылайды және 850-950 0С температурада жану сатысында, 

керамикалық табақтың бұршақталған микроорганикалық құрылымы дайын 

өнімнің термофизикалық және физика-механикалық қасиеттерін 

жақсартумен қамтамасыз етіледі. Алынған үлгілердің орташа тығыздығы 0,4-

тен 0,8 кг / м3-ге дейін (0,8-ден 1,4 кг / м3-ке дейін) болады, жылу өткізгіштік 

0, 1-0,2 Вт / м ° C аралығында болады (қарсы) 0,30 - 0,47 Вт / м ° C), 

- Жылу оқшаулайтын керамиканы көбіктеу арқылы алған кезде газ 

түзуші компонент ретінде NaOH ерітіндісінің концентрациясы 10% аспайды. 

Осы мақсаттарға жақын аналогты 17% -дан 22% -ға дейін пайдаланады, бұл 

экономика тұрғысынан қолайсыз. NaOH-ның төмен концентрациясында 

көбіктену әсері майдаланған борды (2-3%) және 30% дейінгі шыны ұнтақты 

(«Стеклосервис» ЖШС қалдықтары) пайдалану арқылы қол жеткізіледі, бұл 

қосымша газдың пайда болуына және төмен температурада көбіктенуіне 

ықпал етеді (800-850 0С).B4 

 

Нәтижелерге қол жеткізілді: 

1 жылдағы жобаны жүзеге асыру. 

Отандық және шетелдік ғалымдардың еңбектеріне аналитикалық шолу 

нәтижелері бойынша жеңілдігімен, беріктігімен, кеуекті құрылымымен және 



төмен жылу өткізгіштік көрсеткіштерімен сипатталатын тиімді керамикалық 

материалдарды жасаудың ерекше өзектілігі анықталды..   

Шикізаттың физикалық-механикалық химиялық және минералогиялық 

сипаттамаларын зерттеу негізінде тиімді керамикалық материалдарды алу 

үшін керамикалық массаларды әзірлеу мақсатында шикізат таңдалды.. 

Ғылыми-тәжірибелік жұмыстарды жүргізу үшін зерттеу объектілері 

ретінде келесі шикізаттар таңдалды: Батыс Қазақстан облысы Погодаев кен 

орнының саз балшықтары (БҚО), кремнийлі жыныс – Тасқала кен орнының 

колбасы (БҚО), . Екібазту ГРЭС-інің күл – тасымалдағышы. 

Шикізат құрамының құрамы негізінде 1000 0С температурада 

термиялық өңдеуден өткен үлгілердің физикалық-механикалық қасиеттерінің 

өзгеруінің негізгі заңдылықтары компоненттердің келесі шекті 

концентрацияларымен шектелген, масс.%: Кремнийлі жыныс – 30 шөгу. -50, 

монтмориллонит саз 30-40, Екібастұз ГРЭС-інен күл 10-40. 

Керамикалық құрамның физика-механикалық қасиеттерінің өзгеруін 

талдау №1 құрамның орташа тығыздығы төмен және жалпы кеуектілігі 

жоғары болуы күл құрамындағы ұсақ көмірдің жанбаған қалдықтарын жағу 

есебінен қамтамасыз етілетінін анықтауға мүмкіндік берді. Екібастұз ГРЭС. 

Зерттелетін керамикалық массалардағы физикалық-механикалық 

қасиеттердің тұрақты өзгерістері, ең алдымен, қолданылатын шикізаттың 

химиялық және минералогиялық сипаттамаларымен байланысты екені 

анықталды. Керамикалық массаның құрамында күлдің ең аз мөлшері (10%-ға 

дейін) болған жағдайда, керамикалық үлгілердің кеуекті құрылымының және 

төмен орташа тығыздықтың қалыптасуында шешуші рөлді кремнийлі жыныс 

– колба атқарады. 

Ғылыми және тәжірибелік зерттеулердің нәтижелері бойынша 

жеңілдігімен, талап етілетін беріктігімен, жоғары жалпы кеуектілігімен және 

жылу өткізгіштігінің төмен көрсеткіштерімен ерекшеленетін керамикалық 

материалдарды алуға болатыны дәлелденді.. 

Алынған зерттеу нәтижелері кең ауқымдағы тиімді және жоғары 

сұранысқа ие құрылыс материалдарын (керамикалық жол материалдары, 

жылу оқшаулағыш және құрылымдық керамикалық қабырға материалдары, 

жылу оқшаулағыш керамикалық плиталар, жеңіл кеуекті толтырғыштар) 

өндіру технологиясын әзірлеуге негіз болады. 

Кремнийлі жыныс жүйесінде - Тасқала кен орнының колбасында - 

Погадаев кен орнының монтмориллонит сазында - 800-1100 ° C күйдіру 

температурасы диапазонында дәстүрлі емес керамикалық массалардың ең 

маңызды физикалық-механикалық қасиеттерінің өзгеруінің негізгі 

заңдылықтары - күл - тасымалдау. бойынша Екібастұз ГРЭС құрылды. 

Температураның жоғарылауымен орташа тығыздықтың және қысу 

беріктігінің жоғарылауының көрсеткіштері жоғарылайтыны анықталды. 

Кремнийлі жыныс жісінде - Тасгала кен орнынын шұжықтары - Погадаев кен 

орнының монтмориллонит сазында - 800-1100 ° C қыдыру температура 

диапазонында дәстірлі емес керамика массалары еқ маңызды механика 

физика. бойынша Екібастұз ГРЭС Ырды. Температураның жоғарылаумен 



орташа тыкыздықтық жүне қысқа беріктігінің жоғарлауынық курсеткіштері 

жоғарылайтыны анықталды. 

ГОСТ 530-2007 бойынша «Керамикалық кірпіш және тастар. Жалпы 

шарттар « өнімдердің жылу техникалық сипаттамалары құрғақ күйдегі жылу 

өткізгіштік коэффициентімен бағаланады λ Вт / (м оС): 0,20 ─ жоғары 

тиімділік тобына дейін; 0,20-дан 0,24 ─ жоғары тиімділік тобы; 0,24-тен 0,36-

ға дейін ─ тиімді топ; 0,36-дан 0,46-ға дейін ─ шартты тиімді топ; 0,46 

жоғары ─ тиімсіз (қарапайым) тобы. 

Термиялық сипаттамалар бойынша ғылыми-тәжірибелік зерттеулердің 

нәтижелері көрсеткендей, зерттелетін құрамның керамикалық үлгілері 

жоғары тиімділік тобына жатады. 

Тасқала кен орнының колбасының негізіндегі керамикалық 

композицияларды күйдіру кезінде орын алған фазалық өзгерістерді талдау 

негізгі кристалды кристалдық ретінде кристобалит екенін көрсетті..  

Керамикалық массалардың химиялық және минералогиялық құрамы 

мен олардың опалдың кристалдану температурасына әсері арасында нақты 

байланыс орнатылды. Құрамында сілтілі және сілтілі жер оксидтері мен 

темір оксидтерінің көп мөлшері бар монтмориллонит саз опалдың 

кристалдану температурасын реттелген кристобалитке дейін төмендетеді. 

Монтмориллонит сазының құрамындағы Ca, Na, K, Fe катиондары белсенді 

минерализаторлар болып табылады. 

Колба негізіндегі кесіндінің кеуекті құрылымын жеке колба 

түйіршіктерінің арасында орналасқан және тиімді диаметрі 0,1-ден 10 мкм-ге 

дейін болатын макрокеуектерге және микрокеуектерге – колба 

түйіршіктерінің өздерінің кеуектеріне жіктеуге болатыны анықталды, 

олардың өлшемдері әдетте 0,01 микроннан аз. Макрокеуектер кептіру кезінде 

ылғалды кетіру кезінде көбірек қалыптасады. 

Физика-химиялық процестердің ерекшеліктерін, фазалық түзілу және 

кремнийлі жыныс негізіндегі сынық құрылымының қалыптасуын зерттеу 

Тасқала кен орнының колбасы кремнийлі жыныстар – колбалардағы 

монтмориллонит сазының мөлшерінің толық мәнімен сипатталатынын 

растады. A120Z. Колбалардағы сазды минералдардың мөлшері, күйдірілген 

өнімдердің қасиеттері мен күйдіру кезінде болатын өзгерістер арасында 

тығыз байланыс орнатылған.  

Сынықтың орташа тығыздығы төмен және ең жақсы термофизикалық 

сипаттамалар кремнийлі тау жынысы - колба негізіндегі сынықтың жоғары 

микрокеуектілігінің (40-50%) арқасында, ең алдымен колбалардың біріншілік 

жоғары микрокеуектілігіне байланысты, сондай-ақ Күлді Екібастұз ГРЭС 

және ұсақ көмір түріндегі күйдіргіш қоспаларды модификациялауға 

арналған. 

Жүргізілген зерттеулер кешені кремнийлі тау жынысы – Тасқала кен 

орны негізіндегі керамикалық сынықтың кеуекті құрылымының бағытталған 

түзілу мүмкіндігін технологиялық факторлардың өзгеруімен және қалыптау 

қоспаларының құрамын түзете отырып және жасау мүмкіндігін ашуға 



мүмкіндік берді. физикалық, механикалық және термофизикалық қасиеттері 

жақсартылған кеуекті керамика болады. 
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