
ҚР дәнді дақылдары 

қалдықтарынан пеллет 

алудың технологиялық 

желісін әзірлеу және зерттеу

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҒЫЛЫМ ЖӘНЕ БІЛІМ МИНИСТРЛІГІ

ҚАЛАЛЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚ КОЛЛЕДЖІ «ТУРАН-ПРОФИ»

Дайындаған: Мэв-124 тобының студенті Пейзов Ш. Қ.
Ғылыми жетекшісі: Алтынова А.Е.



Қазақстан Республи-

касының бидай өнімдері

қалдықтарын утилизация-

лау нәтижесінде қоршаған

ортаға зиян келтірмейтін

өндірісте, тұрмыста қолда-

нылатын, арзан сонымен

қатар экономикалық тиімді

экологиялық таза отын түрін

шығарудың технологиясын

құрастыру диссертациялық

жұмыстың басты өзектілігі

болып табылады.



Зерттеу жұмысының

негізгі мақсаты сабаннан қатты

отын- пеллет алу технологиясын

зерттеу және құрастыру болып

табылады. Бұл өз кезегінде

биоотын алуды зерттеу және

оның ғылыми негізін құру

арқылы жан-жақты тиімді

технологияны енгізу және

әзірлеуді қарастырады.



Зерттеу жұмысының міндеті:

- энергетикалық және технологиялық қатты биоотын алу үшін өсімдік 

қалдықтарының биомассасын қайта өңдеуі жайындағы заманауи процестер 

жайында талдаулар жасау және әдебиеттерді , интернет мәліметтерін 

жүйелеу;

- кептіру, ұсақтау және өсімді шикізат қалдықтарын престеуді зерттеу; және 

қатты биоотыннан арнаулы өнім алу процестерінің тиімділігін анықтайтын 

параметрлерін белгілеу;

- бәсекеге қабілетті басқа түрлер отынының сабанынан пеллет алу үшін 

кептіру, ұнтақтау, ұсақтау және престеу құрылғыларының ішіндегі аса 

экономикалық және өндірістік түрлеріне  фундаментальді зерттеулер жүргізу; 

- шикізатты қайта өңдейтін негізгі және көмекші жабдықты технологиялық 

есептеу;

- жоғарғы сапалы қатты биоөнім өндіріс технологиясын өңдеу, жобалауды, 

конструкциялауды орындау, барлық тиімді жүйені жинақтау. 

- қатты биоотын алу үшін шағын лабораторлық жабдықтарды сынақтау;

- қатты биомасса өнімдерін қолданғанда экономикалық ақталған жолдарын 

анықтау.



Зерттеу жұмысының ғылыми жаңалығы

пеллет алудағы кептіру, ұсату, үгіту, престеу

процестерінің тиімді жолдары мен

параметрлері анықталып инновационды

технология қалыптастырылған. Бұл

технологияның теориялық негіздемесі

аясында зертханалық жолмен пеллет отыны

алынған.



Қазақстан Республикасы егін шаруашылығы

бойынша Орта Азия мемелекеттерінің ішінде

көшбасшы, орташа есеппен жылына 25-28 млн тонна

бидай өндіреді.

1 тонна жиналған бидайға орташа ееппен 1,5-2

тонна сабан қалдықтары қалады, яғни бір жылда 40-60

млн тонна сабан қалдықтары қалады екен. Сәйкесінше

қатты отын алу ресурстарының шексіз көзіне ие.
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Әр түрлі өсімдік 

қалдықтарынан алынған 

қатты отын-пеллеттер



Қатты отын (пеллет) қасиеттері

Пеллетті жанғаннан кейін қалатын

күлдің мөлшері бойынша салыстырсақ:

- Қоңыр көмір жанған кезде - 40% күл қалады;

- Қара көмір жанған кезде - 20% күл қалады;

- Пеллеттер жанған кезде - 0,5-1% күл қалады;

СО2 көмірқышқыл газының бөліну

көрсеткіштері бойынша салыстырсақ:

- Жер газы - құрамында СО2 15 есе жоғары;

- Жеңіл май - құрамында СО2 20 есе жоғары;

- Кокс - құрамында СО2 30 есе жоғары;

- Көмір - құрамында СО2 50 есе жоғары;



Танымал отын түрлерімен 

салыстырудағы қасиеттері

Отын түрі 
Ылғалдылығы  

%, салмақты 

Күлділігі 

%, 

салмақты 

Күкірт %. 

салмақты 

Жану 

жылуы, 

мДж/кг 

Газүлесі, 

кг/м
3 

Түтін 

газындағы 

СО2 

құрамы  

КПД Жағу 

қондырғылары 

 % 

Экологиялық  

зияндылығы 

Жаңқа, 

үгінділер 
8-60 2 0-0,3 16-18 200-350 0 60 Жоқ 

Сабан 

пеллеттері 
8-10 0,4-0,8 0-0,3 19-21 550-700 0 90 Жоқ 

Тас көмір 10-40 25-35 1-3 15-17 
1200-

1500 
60 70 Жоғары 

Дизельді отын 0,1-1 1 0,2 42,5 820-890 78 90 Жоғары 

Мазут 1-5 1,5 1,2 42 940-970 78 80 Жоғары 

Электрэнергия - - - 
4,86 

мДж/кВт 
- - 100 Жоқ 

Табиғи газ 3-5 - 0,1-0,3 
9000 

ккал/н м
3 
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Пеллет алу технологиялық 

желісі



Конструкциясы өзгертілген балғалы 

ұсатқыш



Пресс-гранулятор құрылымы 

мен жұмыс істеу принципі
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Гранулдау процесі
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Сабанды  престеу (гранулдау) 

процесін реттеудің 

практикасы



Гидропресс 50, METCON-да 

алынған тәжірибелік пеллет



Растрлі электронды микроскопта 

пеллет құрылымын зерттеу
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Сабанның анатомиялық

құрылысы



Оптикалық микроскорта 

пеллет құрылымын зерттеу
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Зерттеу жұмысының алдына қойылған мақсаты пеллет алу

технологиясын зерттеу және құрастыру болғандықтан әлем

тәжірибесіне сүйеніп, барлық параметрлерді ескере отырып

тәжірибе жолымен пеллет алынды. Алынған пеллет негізінде

сынаулар мен есептеулер жүргізіліп, кемшіліктері мен

артықшылықтары зерттелді.

Сонымен қатар технологиялық тізбектегі әрбір процесті жеке

зерттеп, тиімді параметрлері анықталды. Міндеттеріне сай келесі

мәселелер орындалды:

- энергетикалық және технологиялық қатты биоотын алу

үшін өсімдік қалдықтарының биомассасын қайта өңдеуі жайындағы

заманауи процестер жайында талдаулар жасау және әдебиеттерді ,

интернет мәліметтерін жүйелеу жүргізілді;

- кептіру, ұсақтау және өсімді шикізат қалдықтарын

престеуді зерттеу мен және қатты биоотыннан арнаулы өнім алу

процестерінің тиімділігін анықтайтын параметрлері белгіленді;



- бәсекеге қабілетті сабанынан пеллет алу үшін кептіру,

ұнтақтау, ұсақтау және престеу құрылғыларының ішіндегі аса

экономикалық және өндірістік тиімді түрлеріне фундаментальді

зерттеулер жүргізілді;

- шикізатты қайта өңдейтін негізгі және көмекші

жабдықты технологиялық есептеу жүргізілді;

- жоғарғы сапалы қатты биоөнім өндіріс технологиясын

өңделді, жобалауды, конструкциялауды орындалды, барлық

тиімді жүйені жинақталды;

- лабораторлық жабдықтарды қолданып қатты биоотын

алынды;

- қатты биомасса өнімдерін қолданғанда экономикалық

нақты жолдары анықталды.

Диссертациялық жұмыстың жаналығына сай барлық

өндірістік, экоономикалық, технологиялық аспектілерді

қарастыратын пеллет алу технологиясы құрастырылды. Басты

шарт болып сапалы пеллет алу міндеті орындалып, параметрлері

ұсынылды.



Назар аударғандарыңызға

рахмет!


