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1 Пәннің міндеті және мақсаты
1.1 Пәнді оқытудың мақсаты
– студенттерді ферроқорытпа электрометаллургиясының шығу, даму және
қазіргі жағдайымен, электрпеште феррроқорытпа қорытудың теориясы мен
технологиясымен таныстырып, алған білімін кәсіби мамандығында пайдалана
білуге машықтандыру.
Пәнді оқытудың міндеті
– студенттерге электрдоғалық пеште болат пен ферроқорыпа қорытудың
физика-химиялық және технологиялық негізін үйрету.
1.2 Пәнді оқу нәтижесінде тәлімгер білуі керек:
– электрпеште ферроқорыпта қорыдудың физика-химиялық негізін;
– цехтың негізгі жабдықтары мен жүк ағының;
–
ферроқорыпта қорыту цехының завоуыттың басқа цехтарымен
байланысы.
1.3 Пәнді оқу нәтижесінде тәлімгер істей білуі керек:
– ферроқорыпта қорыту технологиясың жүргізу;
–
физика-химиялық және пеш жылу кеңістігінде жылу алмасу
теориясына математика есептерін пайдалану.
2 Пререквизиттер
Мамандыққа кіріспе, физика, математика, химия, физикалық химия,
аналитикалық
химия
және
талдаудың
физика-химиялық
әдістері,
металлургиялық жылуберілісі, металлургиялық процестерінің теориясы.
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3 Пәннің мазмұны
Пәннің тақырыптық
жоспары

Нысан
ПМУ ҰС Н 7.18.2/10

3.1 Пәннің тақырыптық жоспары
№
Тақырып атауы
р/с
Дәріс
1
2
3
1 Кіріспе.
1
2 Ферроқорытпалар өндірісіне
1
арналған электрометаллургиялық
пештер.
3 Ферроқорытпалар өндірісінің
2,5
физико-химиялық негіздері.
4 Ферросилиций өндірісі.
2
5 Ферромарганец өндірісі.
2,5
6 Феррохром өндірісі.
2
7 Ферровольфрам өндірісі.
2
8 Ферромолибден өндірісі.
2
9 Феррованадий өндірісі.
2
10 Ферротитан өндірісі.
2
11 Цирконий
қорытпаларының
1
өндірісі.
12 Сирек металдар қосындыларын
1
алу тәсілдері.
13 Ферроқорытпалар
өндіріс
1,5
цехтерінің жүйесі.
Барлығы
22,5

Сағат саны
Тәж СОӨЖ СӨЖ
4
6
7
2
3
2

3
3
1,5

7,5

1

4

3
4
6
2
2
2
2
1

2
2
2
2
2
2
2
2

3

4

1

2

30

30

3.2 Теоретикалық курстың мазмұны
1 тақырып. Кіріспе.
Ферроқорытпалардың
жалпы
сипаттамасы.
Ферроқорытпалардың
металлургия және өндірістің басқа салаларындағы мағынасы. Ферроқорытпа
өндірісінің қазіргі жағдайы. Келекшекте даму бағыттары.
2
тақырып.
Ферроқорытпалар
өндірісіне
арналған
электрометаллургиялық пештер.
Ферроқорытпа пештердiң құрылысы: ферроқорытпа пештер ваннасының
параметрлерiн анықтауы, қаптау және футерлеу.
3 тақырып. Ферроқорытпалар өндірісінің физико-химиялық негіздері.
Оксидтердің диссоциациясы. Металлдардың жоғарғы және төменгі
көміртек қосындылары. Тотықсыздану реакциялар тепе-тендігінің константы.
4

Элементтер және олардың оксидтерiнiң металл және күйiндiсiндегi белсендiлiк.
Температураның
ықпалы.
Көмірсутекті
оксидбен
тотықсыздандыру.
Көмірсутектің тотықсыздандыру қасиеті. Карбидтердің түзілуі және олардың
мағынасы. Fe-Si, Fe-Mn, Fe-Cr, Mn-C, Cr-C қалып диаграммасы
4 тақырып. Ферросилиций өндірісі.
Кремний және оның темірмен қосындылары. Кремний және оның
қосындыларының қасиеттері.
Ферросилиций өндірудің әдістері. Темiрдiң қатысуыменiнiң кремний
және
оның
оксидтерінің
тотықсыздыну
екшелiктерi.
Кремнилi
ферроқорытпалардың өндiрiсi кезінде кремнидiң карбидтарының түзілуі және
қалпына келтiргiш үрдістердегi олардың рөлi.
5 тақырып. Ферромарганец өндірісі.
Марганец және оның темірмен қорытпалары. Мардымсыз кедей марганец
кендерінің қолданылуы. Марганец қосындаларының бөлшектенуі. Көмірсутек
ферромарганецтің балқуы. Марганец оксидтерінің кқмірсумен диссоциациялану
мен тотықсызданудын ерекшеліктері. Көмірсутек ферромарганец балқу
технологиясы. Көмірсутек ферромарганец түзілудің флюссіз және флюсті
әдістері. Төменфосфорлы марганецке бай күйінді.
6 тақырып. Феррохром өндірісі.
Ферросиликохром өндірісі. Хромның физико-химиялық ерекшеліктері.
Карбид түзілүі. Кең қабат туралы түсінік және оның бақу кезіндегі рөлі.
7 тақырып. Ферровольфрам өндірісі.
Вольфрамның кремний және алюминиймен тотықсыздандыру үрдісінің
физико-химиялық ерекшеліктері. Темірді бақырашта отырып ферровольфрамды
балқыту әдісі.
8 тақырып. Ферромолибден өндірісі.
Молибденнің кремний және алюминиймен тотықсыздандыру. Балқыту
технологиясы.
9 тақырып. Феррованадий өндірісі.
Ванадийдің бес тотығын алудың технологиялық сұлбасы. Ванадийдің
кремний және алюминиймен тотықсыздандыру ерекшелітері. Балқыту, шығару,
күю технологиясы.
10 тақырып. Ферротитан өндірісі.
Титанның кремний және алюминиймен тотықсыздандыру ерекшелітері.
Ферротитанды алюминотермиялық әдіспен балқыту.
11 такырып. Цирконий қорытпаларының өндірісі.
Цирконийдің
кремний
және
алюминиймен
тотықсыздандыру
ерекшелітері. Цирконий қосындыларының электрпеште балқыту тәсілі.
12 тақырып. Сирек металдар қосындыларының өндірісі.
Сирек металдар қосындыларын алу тәсілдері.
13 тақырып. Ферроқорытпалар өндіріс цехтерінің жүйесі.
Ферроқорытпалар цехтерінің құрылымы мен ұйымдастырылуының
жоспарлануы.
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3.3 Тәжірибелік сабақтарының мазмұны
5 тақырып. Ферромарганец өндірісі.
1-3 сабақ. Кремний қорытпаларды балқыту үшін шикіқұрамды есептеу.
6 тақырып. Феррохром өндірісі.
4-6 сабақ. Хром қорытпаларды балқыту үшін шикіқұрамды есептеу.
8 тақырып. Феррованадий өндірісі.
7-8 сабақ. Алюминосиликотермиялық әдіспен
феррованадиді балқыту үшін шикіқұрамның есептеулері.

Вд1

маркалы

3.4 СОӨЖ мазмұны
2
тақырып.
Ферроқорытпалар
өндірісіне
арналған
электрометаллургиялық пештер.
1 сабақ. Ферроқорытпалар пештер жіктелүі және олардың қызметтері.
Шикіқұрамды ферроқорытпалар пештерге жүктелуі.
Ұсынылатын әдебиеттер: [2], 671-679 б.; [5], 151-154 б.; [13], 205-211 б.
2 сабақ. Механикалық жабдықтар: пештің бұрылу механизмі, электро
ұстауыш орын ауыстыру және қайта қосылу жүйелері, суыту, газ тазарту және
жою жүйелері, тетіктерді күйіру және бітеу жүйелері.
Ұсынылатын әдебиеттер: [5], 155-160 б.; [6], 229-242 б.; [11], 348-367 стр.;
[13], 217-224 б.
3 сабақ. Электрлік жабдықтар: пештердің электрлік жүйесі мен оның
жұмыс жүйесі, трансформатордың күшін анықту, қысқа үйе, ақпарат жүйесіб
пеш пен электродтарды басқару.
Ұсынылатын әдебиеттер: [5], 162-183 б.; [11], 367-378 б.; [13], 224-233 б.
3 тақырып. Ферроқорытпалар өндірісінің физико-химиялық негіздері.
4 сабақ. Ферроқортындыларды өндіру тәсілдер.
Ұсынылатын әдебиеттер: [2], 670 б.; [5], 186-188 б.; [13], 503-506 б.
4 тақырып. Ферросилиций өндірісі.
5 сабақ. Марганец және оның қорытпаларының қасиеттері. Кремний
қортындыларының жіктелуі және қолданылуы. Кристалды кремний.
Ұсынылатын әдебиеттер: [5], 191-192 б.; [11], 378-380 б.; [13], 506-508 б.
Шикіқұрам материалдары және олардың сипаттамасы. Шикізатты
балқытуға дайындау.
Ұсынылатын әдебиеттер: [2], 681 б.; [5], 192-195 б.; [11], 380-382 б.; [13],
509-510 б.
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6 сабақ. Балқыту кезіндегі бұзылыуы және олардың жою әдістері.
Шығару және қүю.
Ұсынылатын әдебиеттер: [5], 197-201 б.; [11], 385-392 б.; [13], 515-516 б.
7 сабақ. Кремний кальцимен және алюминиймен қорытпалардың
балқыту көрсеткіштері.
Силикокальций және силикоалюминий балқыту технологиясы. Физикохимиялық үрдістер.
Ұсынылатын әдебиеттер: [5], 204-208 б.; [11], 392-396 б.; [13], 516-521 б.
5 тақырып. Ферромарганец өндірісі.
8 сабақ. Марганец және оның қорытпаларының қасиеттері. Марганец
қортындыларының жіктелуі және қолданылуы.
Ұсынылатын әдебиеттер: [5], 208-210 б.; [11], 423-425 б.; [13], 521 б.
Марганец кендері мен олардың балқуға дайндығы.
Ұсынылатын әдебиеттер: [2], 684 б.; [5], 210-212 б.; [13], 521-523 б.
9 сабақ. Тауарлы силикомарганец өндіру. Коміртектің сутекті мен
оксидімен марганец және кремний оксидтерінің тотықсыздануы.
Ұсынылатын әдебиеттер: [2], 687-688 б.; [5], 219-221 б.; [11], 430-432 б.;
[13], 528-531 б.
10 сабақ. Орташакөміртек аз көміртекті ферромарганец өндіру
технологиясы. Марганец оксидінің кремниймен тотықсызданудын физикохимиялық ерекшеліктері.
Ұсынылатын әдебиеттер: [2], 691 б.; [5], 221-223 б.; [11], 432-434 б.; [13],
531-533 б.
11 сабақ. Металды марганец алу технологиясы.
Ұсынылатын әдебиеттер: [2], 691-692 б.; [5], 223-227 б.; [11], 434-436 б.;
[13], 533-534 б.
6 тақырып. Феррохром өндірісі.
12 сабақ. Хром және оның темірмен қорытпаларының қасиеттері. Хром
қортындыларының жіктелуі және қолданылуы. Хром кендері мен олардың
сипаттамасы. Шикіқұрам материалдарының балқытуға дайындық.
Ұсынылатын әдебиеттер: [2], 688-689 б.; [5], 227-231 б.; [7], 333-365 б.;
[11], 396-399 б.
13 сабақ. Жоғара сапалы көміртекті феррохром өндірісі.
Ұсынылатын әдебиеттер: [5], 231-235 б.; [7], 412-436 б.; [11], 399-407 б.;
[13], 536-538 б.
14 сабақ. Қож және қожсыз силикохром балқу әдістері.
Ұсынылатын әдебиеттер: [5], 223-227 б.; [11], 407-410 б.; [13], 538-54 б.
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15 сабақ. Орташа сапалы көміртекті феррохром өндірісі. Балқу
технологиясы.
Ұсынылатын әдебиеттер: [2], 692-693 б.; [5], 239-240 б.; [7], 474-476 б.;
[13], 540-542 б.
16 сабақ. Төмен сапалы көміртекті феррохром және металды хром
өндірісі. Балқу технологиясы.
Ұсынылатын әдебиеттер: [2], 693 б.; [5], 239-244 б.; [7], 452-460 б.; [11],
411-422 б.; [13], 540-548 б.
17 сабақ. Хром және оның қорытпаларының алюминотермиялық өндіру
әдісі. Олардың артықшылары мен кемшіліктері.
Ұсынылатын әдебиеттер: [2], 693-694 б.; [7], 508-514 б.; [11], 422-423 б.;
[13], 548-552 б.
7 тақырып. Ферровольфрам өндірісі.
18 сабақ. Қолданылуы. Вольфрам және оның қорытпаларының
қасиеттері.
Ұсынылатын әдебиеттер: [5], 244-245 б.; [11], 446-447 б.
19 сабақ. Вольфрамды кендер және
материалдар.
Ұсынылатын әдебиеттер: [11], 447-449 б.

концентраттар.

Шикіқұрам

8 тақырып. Ферромолибден өндірісі.
20 сабақ. Қолданылуы. Молибден және оның қорытпаларының
қасиеттері. Молибден қортындыларының жіктелуі және қолданылуы. Молибден
кендер және концентраттар.
Ұсынылатын әдебиеттер: [5], 249-250 б.; [11], 461-462 б.; [13], 556 б.
21 сабақ. Шикіқұрам материалдар және оларды балқытуына дайындау.
Молибденитті конценттарды күйдіру.
Ұсынылатын әдебиеттер: [5], 250-251 б.; [11], 462-465 б.; [13], 556 б.
9 тақырып. Феррованадий өндірісі.
22 сабақ. Қолданылуы. Ванадий және оның қорытпаларының қасиеттері.
Ванадий кендері. Ванадий қортындыларының жіктелуі және қолданылуы.
Ұсынылатын әдебиеттер: [2], 697-698 б.; [5], 257-258 б.; [11], 439-440 б.
23 сабақ. Ванадидің қождарды химиялық өңдеу. Ұсынылатын әдебиеттер:
[11], 442-444 б.
10 тақырып. Ферротитан өндірісі.
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24 сабақ. Қолданылуы. Титан және оның қорытпаларының қасиеттері.
Титан кендері және концентраттары. Титан қортындыларының жіктелуі және
қолданылуы.
Ұсынылатын әдебиеттер: [2], 694-695 б.; [5], 253-254 б.; [11], 454-455 б.
25 сабақ. Шикіқұрам материалдар және оларды балқуына дайындау.
Ұсынылатын әдебиеттер: [11], 455-459 б.
11 тақырып. Цирконий қорытпаларының өндірісі.
26 сабақ. Қолданылуы. Цирконий және оның қорытпаларының
қасиеттері. Цирконий қортындыларының жіктелуі және қолданылуы.
Ұсынылатын әдебиеттер: [5], 261-262 б.; [11], 472-473 б.
12 тақырып. Сирек металдар қосындыларын алу тәсілдері.
27 сабақ. Қолданылуы. Сирек металдар қорытпаларының қасиеттері.
Сирек металдар қортындыларының жіктелуі және қолданылуы.
Ұсынылатын әдебиеттер: [5], 263-269 б.; [11], 468-469; 470-471 б.
28 сабақ. Феррониобий мен лигатурды өндіріс.
Ұсынылатын әдебиеттер: [5], 264-266 б.; [11], 471-472 б.
29 сабақ. Ферробор балқу тәсілі.
Ұсынылатын әдебиеттер: [5], 267-269 б; [11], 469-470 б.; [12], 565-566 б.
13 тақырып. Ферроқорытпалар өндіріс цехтерінің жүйесі.
30
сабақ.
Феррқорытпалар
цехтерінің
құрылымы
ұйымдастырылуының жоспарлануы.
Ұсынылатын әдебиеттер: [1].

мен

3.5 СӨЖ мазмұны
№

Бақылау
формасы

СӨЖ түрі
1
1

2
Дәріс сабақтарына дайындалу

2

Аудиториялық
мазмұнына
материалдарды оқу
Тәжірибе сабақтарына
Есептер
дайындалу
Бақылау
шараларына
Тест
дайындалу
Барлығы

3
4

Бақылау түрі

3
4
Баяндама Пән сабақтарына
қатысу
сабақтар Баяндама
Ауызша сұрау
кірмеген

9

Дәптер тексеру
МБ1, МБ2

Сағат
бойынша
көлемі
5
14
7,5
7,5
2
30
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ЕКЖ

Кж

КЖ

сын.

емт.

Оқу
формасы

жұм.Бақыл.

Бақылау формасы

Білім
Курс және семестр
алушылардың
(сағаттарды) бойынша
жұмыс көлемі,
сағаттарды бөлу
сағатпен
барлығы
жал ауд СӨЖ дәр тәж СОӨЖ СӨЖ

90

30

60

22,5

6 семестр
7,5
30

30
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