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Реферат 

 

 

    Жобаның өзектілігі табиғи диатомитті шикізатты 

электрогидравликалық әдіспен сазды құраушыдан бөлу арқылы 

байытудың инновациялық әдістерін әзірлеу қажеттілігімен 

негізделген. 

   Диатомит пен саз қоспасының су ерітіндісіндегі 

электрогидравликалық жарылысы ұсақ дисперстік жағдайға 

әкеледі. Уақыт өте келе, компоненттердің бөлінуі диатомит пен 

саздың тығыздығына байланысты болады. Мысалы, 

диатомиттің тығыздығы 380-1000 кг/м
3
, ал саздың 1400-1700 

кг/м
3
 аралығында болады. Сондықтан саз ауыр материал 

ретінде төменгі қабатта орналасады, ал диатомит саз 

компонентінің үстінен шоғырланады. 

   Алынған екі фракцияның элементтік құрамы алдын ала 

зерттеу бойынша жоғарғы диатомитті фракциядағы кремнийдің 

пайыздық құрамының айтарлықтай ұлғаюын көрсетеді, бұл 

диатомитті байытудың тиімділігін жүйелі зерттеуді талап етеді. 

Мақсаты 

 

       Жоба мақсаты – табиғи диатомитті шикізатты 

электрогидравликалық әдіспен тазалау. Электрогидравликалық 

әдістің мәні электр разряды ұсақ фракцияларға диатомит 

ерітіндісін тесуге қабілетті өте жоғары гидравликалық қысым 

жасайды. Ұсақ фракциялардың бөлінуі массалар бойынша 

жүреді: диатомит қабаты ерітіндінің жоғарғы бөлігінде қалады, 

ал ауыр сазды компоненттер түбіне түседі. 

 

Күтілетін нәтижелер 

 

     Диатомитті саздан бөлудің оңтайлы режимдерін анықтау 

мақсатында диатомитке электрогидравликалық әсердің 

энергетикалық, уақыттық параметрлері пысықталатын болады. 

     Юткиннің электрогидравликалық әдісі негізінде жұмыс 

істейтін шағын габаритті электр разрядты қондырғының 

көмегімен диатомитті шикізаттың су ерітіндісінде жоғары 

вольтті электр импульсінің әсер ету режимдерінде тәжірибелер 

жүргізілетін болады; 

     Диатомитті әр фракцияның электрогидравликалық әдісімен 

жеке тазалағаннан кейін химиялық талдау жүргізіледі; 

    Диатомитті байыту міндеттерін шешу үшін практикалық 

қолданудың кең спектрі бар қуатты жиіліктік 

электрогидравликалық құрылғының зертханалық макеті 

құрылатын болады. 

Біздің құрылғының артықшылықтары 2 т жүк көтергіштігі бар 

шағын массаны (600-800 кг – 4 арналы) жатқызуға болады; 

прототиптердің құнынан 3 есе аз; автоматты қорғау жүйесінің 

болуы. Бұл жақын адамдарға қауіп төндірмейді, жұмысты 

едәуір тездетеді, әдіс экологиялық таза, оны пайдалану кезінде 

химиялық заттардың, ауадағы соққы және акустикалық 

толқындардың, ұшқан сынықтардың және т. б. зиянды әсері 

жоқ. 
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