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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ СМЕСИТЕЛЯ - ОБЛАГОРАЖИТЕЛЯ ШКУРКИ - 
СЫРЬЯ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ КОЖИ 

 
Осуществлен теоретический анализ процесса облагораживания кожевенного сырья в 

лопастных смесителях. Определены основные параметры (производительность, мощность 
привода) непрерывного смесителя-очистителя (облагораживателя) шкурок в поточной 
линии Алматинского кожевенного завода.  
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RESEARSH OF A SKINNING-CLEANER BLENDER WORK BY LEATHER AND 

FUR SEMIFINISHED PRODUCTS MANUFACTURE 
 

The theoretical analysis of improringof process tanning raw materials in intemol mixer 
blades blenders amalgamators is carried out. The cores (productivity, drive capacity) of the 
continuous cleaner-blender processer main parameters in the product line of Almaty skinnery are 
defined.  
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МАЛ ТЕРІСІН ӨҢДЕУ ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ЖЕЛІСІНІҢ ПАРАМЕТРЛЕРІН 

ТЕОРИЯЛЫҚ ТҰРҒЫДАН НЕГІЗДЕУ  
 

Аңдатпа. Мал терісін өңдеу тасқынды технологиялық желі (ТТЖ) ретінде 
қарастырылған. Оның өнімділігі мен жұмысын ұйымдастыру желі құрамындағы 
жұмыстардың қолмен жəне машинамен атқарылатыны ескеріліп, теориялық негіздемесі 
жасалған. Соның нəтижесінде ТТЖ-нің өнімділік, энергетикалық жəне басқа 
көрсеткіштерін анықтайтын формулалар түзілген.  

 
Кілт сөздер: мал терісі, өңдеу, тасқынды технологиялық желі, өндірістік 

көрсеткіштері.  
 
Қазақстанда соңғы жылдары мал басының жылдық өсімі 5-12% құрап отыр. Одан 

алынатын ет, сүт, жүн, т.б. негізгі өнімдермен қатар, қосалқы тері, елтірі, көң сияқты 
қосалқы шикізаттарды пайдалы тауарға айналдырудың маңызы зор [1].  

Аталған қосалқы шикізаттар арасында мал терісін заманауи жабдықтарда озық 
технологиямен өңдеп, былғары өнімдерін алудың орны ерекше екеніне тоқталайық.  

Осы кезде еліміздегі малдың 90%-на жуығы жеке меншікте болуына орай, тері 
шикізаты толық жиналмай, ал жиналғаны өңделмей, арзан бағамен Қытай, Түркия, 
Моңғолия жəне Қырғызстанға өтіп жатыр. Мемлекет тарапынан атқарылған серпінді 
шаралардың нəтижесінде Семей, Тараз қалаларындағы тері өңдеу кəсіпорындары 
Петропавл, Екібастұз, Алматы қалаларында тері өңдеу зауыттарымен толықты. Атап 
айтсақ, соңғылары италияндық, испандық технологияларға негізделген заманауи сенсорлы 
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басқарулы ТТЖ-лері құрамындағы жабдықтармен жұмыс атқаруға есептелінген. Соған 
қарамай, қолда бар кəсіпорындар толығымен, жобадағы өндірістік көрсеткіштер 
деңгейінде, жұмыс жасамай отыр. Мысалы, 2011 жылы сойылған 2,5 млн. ірі қара мал 
терісінің тек қана 42,5%-ы ғана өңделіп, ел қажеттілігіне жараған [2].  

Авторлар жүргізген патенттік-заттық талдау нəтижелері, келтірілген олқылықтар 
былғарылық терілер заманауи халықаралық талаптарға сəйкес жиналып, 
өңделмейтіндіктен, кəсіпорындар үстеме табыстарының 25-30% ғана иеленуде. Бұл 
мардымсыз табыс тері зауыттарының жұмысын Қазақстанның Кедендік одақ жəне 
Дүниежүзілік сауда ұйымына кірген жағдайында, олардың бəсекелестік қабілетін жоққа 
шығармақ.  

Осы еңбекте мал терілерін өңдейтін желілердің параметрлерін теориялық тұрғыдан 
жетілдіру жолдарын қарастырып, практикада мүмкін резервтерді анықтау болып отыр. Ол 
үшін тасқынды технологиялық тері өңдеу желісінің технологиялық-техникалық 
көрсеткіштерін, оның құрамындағы операциялардың қолмен жəне машинамен тізбектеле 
орындалатыны ескеріледі.  

Мал терілерін өңдейтін кəсіпорындағы технологиялық тізбектің құрылымы 
төмендегідей:  

 
 
 

 
 
 
 

1-сурет. Терінің алғашқы өңдеу процесінің құрылымдық схемасы:  
(Алматы тері өңдеу зауыты мысалында): 1-теріні қабылдау; 2-теріні жұмсарту 

(ылғалмен баптау); 3-терінің жүнін ажырату (сілтімен өңдеу); 4-теріні шелдеу; 5-теріні 
тілу (көлденең, 2-4 қабатқа); 6-минералды илегіштермен баптау; 7-бояу (əртүрлі түске); 8-
кептіру; 9-орап сақтау.  

 
Жоғарыдағы 1-9 өңдеу операциялары арасындағы уақытша қоймаларды (сөрелерді) 

жəне қол еңбегін пайдаланатыны бар. Сондықтан, ТТЖ-нің техникалық-экономикалық 
көрсеткіштерін теориялық негіздеуде осылар ескерілуі тиіс [2].  

Теріні өңдеу технологиялық желісінде қолмен атқарылатын жұмыстардың бір бөлігі 
машиналардың жұмысынан соң, ал белгілі мөлшері – параллель атқарылады. Сонда қол 
операцияларының нəтижесі  

Hв = Tоп q / tоп ,                                                     (1) 
 
мұндағы, Топ – ауысымдағы оперативтік жұмыстың ұзақтығы;  
                q – бір операция барысында шығаратын өнім мөлшері;  
                tоп – бір операцияға жұмсалатын уақыт шығыны.  
Құрамында қолмен орындалатын операциялары бар желінің өнімділік нормасы  

 
W = [(Тсм – Трег) q / rmax] [(100 – α) / 100] (100 – β) / 100],                          (2) 

 
мұндағы, Тсм – ауысым ұзақтығы;  
                 Трег – ауысымдағы реттелген (жоспарланған) үзілістердің ұзақтығы;  
                 q – бір ритмде (ырғақта) өндірілетін бұйым саны (үлес бөлігі); 
                 rmax – желі жұмыс орнының ең үлкен ритмі;  
                 α, β – қайта оралатын өндіріс қалдықтарымен шығындары, %.  
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Əрбір жұмыс орнында қажет машиналар саны олардың жүктелу коэффициенті 
арқылы анықталады:  

N = Q / (PK3).                                                           (3) 
 
мұндағы, Q – ауысымдағы өндірістік тапсырма;  
                 Р – əр машинаның ауысымда шығаратын өнімі;  
                 К3 – нақты жұмыс орнында машинаның жүктелу коэффициенті.  
Технологиялық желіде жұмыс істейтін қызметшілер саны əр машинаға жеке 

есептеледі, соңында көпстаноктілік жəне мамандықты біріктіру есебінен нақтыланады 
(түзетіледі). 

Өнімді қайта өңдеуді ұйымдастыруда жүктерді топтастыру жəне цехқа өңдеуге беру 
жəне даяр өнімді шығару болып табылады.Тəжірибе көрсеткендей, Алматы тері өңдеу 
зауытына тері шикізатын негізінен Алматы облысының фермерлік шаруақожалықтарымен 
жеке қожалықтарынан топтастырылып, арнайы жəне жалпы көліктік жүйемен жеткізіледі. 

Сонымен тері өңдейтін кəсіпорындарға қатынасты көлік құралдарымен машиналары 
үш түрге бөлінеді: сыртқы (тысқары), цехаралық жəне цехішілік. Соңғылары өңделетін 
өнімді бір учаскеден екінші учаскеге  жеткізетін, технологиялық желінің бөлінбес бөлігіне 
айналады. 

Тері өңдеу кəсіпорындарында таспалы (2-сурет) жəне қырғышты (3-сурет) 
тасымалдауыштары жиі қолданылады.  

 

 
 

 
Жоғарыдағы сұлбаларға орай, аталған тасымалдауыштардың өнімділігі:  

- таспалы тасымалдауыш үшін:  
 

Qл = Fvρ,                                                      (4) 
 
мұндағы, Ғ – материалдың көлденең қимасы, м2;  
                 v – таспаның жылжу жылдамдығы, м/с;  
                 ρ – материалдың тығыздығы, кг/м2.  
- қырғышты тасымалдауыш үшін:  
 

                                                Q = φBhvρ,                                                       (5) 
 

2-сурет. Таспалы тасымалдауыштың 
сұлбасы: 

1-жетекші барабан; 2-шексіз таспа; 3-
тасымалданатын өнім; 4-тірек жазықтық; 

5-кергіш барабан. 
 

3-сурет. Қырғышты тасымалдауыштың 
сұлбасы:  

1-шынжырлы жетек механизмі; 2-шексіз 
шынжырлы беріліс; 3-қырғыш;4-шынжырлы 
беріліс кергіші; 5-өнімнің тірек жазықтығы;  

6-шынжырлы берілістің тірек жазығы; 7-өнім. 
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мұндағы, φ – қырғыштың толу коэффициенті;  
                 В – лотоктың ені, м;  
                 һ – лотоктың биіктігі, м;  
                 v – шынжырдың қозғалу жылдамдығы, м/с;  
                 ρ – материалдың тығыздығы, к/м3.  
Ұсынылған формулалардың шынайылығын «Алматы тері өңдеу зауыты» ЖШС-інде 

жүргізілетін өндірістік сынақтар нəтижелерімен салыстыру арқылы анықталады.  
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ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ  
СИСТЕМЫ ОБРАБОТКИ ШКУР 

 
Раскрыта суть поточной технологии обработки кожи – сырья на примере ТОО 

«Алматинский кожевенный завод» и предложены расчетные формулы для определения 
основных производственных показателей линии. Численные значения будут получены в 
результате хронометражных наблюдений за работой функционирующей линии указанного 
завода.  
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THEORETICAL SUBSTANTIATION OF A ANIMAL LEATHER TECHNOLOGICAL 

PROCESSING LINE PARAMETERS  
 

The essence of processing line technology of leather - raw materials is opened on example 
Company «Almaty skinnery». Settlement formulas for definition of the basic industrial line 
indicators are offered. Numerical values will be received as a result timing supervision over 
work of a functioning line of the specified factory.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


