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АЛҒЫСӨЗ

Тігін өнеркәсібі - шығарылатын өнім көлемі бойынша да, өндірісте 
қолданылатын өнеркәсіптік жабдықтар номенклатурасы бойынша да жеңіл 
өнеркәсіптің маңызды салаларының бірі. Бұл жабдық өте алуан түрлі, ол 
орындалатын технологиялық операциялардың түріне, сондай-ақ 
машиналардың дизайнына және оларды басқару принциптеріне байланысты 
ерекшеленеді.

Студенттерге машиналардың жұмысы кезінде болып жатқан 
процестердің мазмұны мен физикалық мәнін толық түсінуге мүмкіндік беру 
үшін оқу құралы машина тігістері, тігістер және оларды қалыптастырудың 
негізгі принциптері туралы түсінік береді.

Жабдықтың сипаттамасы бір ретпен ұсынылған: машиналардың 
мақсаты мен техникалық сипаттамасы, конструкциясы, жұмысы және 
техникалық қызмет көрсету. Кейбір жағдайларда нұсқаулықта жіптерді 
толтыру және жұмыс органдарын орнату схемалары, машина механизмдерін 
реттеу және майлау ерекшеліктері келтірілген.

Құрылымдық-кинематикалық схемалардың болуы жалпы 
машиналардың механизмдері мен түйіндерінің және олардың өзара 
әрекеттесу процесінде жұмысын түсінуге мүмкіндік береді.

Оқу құралының негізгі мазмұны - киім өндірісінде қолданылатын 
машиналардың мақсатын, дизайнын және жұмысын талдау. Бұл ретте 
машина элементтерінің құрылымдық байланысы, тораптар мен бөлшектердің 
конструкциялық орындалу ерекшеліктері, машинаның жұмыс органдарының 
қажетті орын ауыстыруын қамтамасыз ету тәсілдері, олардың өзара іс-
қимылы және негізгі реттеулері зерделенеді.

Оқу құралын әзірлеу келесі мақсаттарды көздейді:
- мына салаларда білімді қалыптастыру:
-заманауи тігін жабдықтарын тиімді пайдалану, дайындау-пішу және 

тігін өндірісін кешенді механикаландыру және автоматтандыру; 
- тігін өндірісінің машиналары мен аппараттарының жұмыс 

принциптері, қолданылатын жабдық тұрғысынан технологиялық 
операциялардың сапасын бағалай білу; 

- әмбебап, арнайы тігін машиналары мен әртүрлі мақсаттағы жартылай 
автоматтардың, сондай-ақ ылғалды-термиялық өңдеуге арналған 
жабдықтардың техникалық сипаттамалары.

- тігін өндірісіне арналған арнайы заманауи техника, 
ұйымдастырушылық және технологиялық жабдықтау құралдары саласында 
практикалық дағдылар мен жан-жақты білім алу, киім шығаратын 
технологиялық процестердің әр түрлі типтері үшін жабдықтардың оңтайлы 
паркін таңдауды жүзеге асыру және негіздеу; технологиялық машиналар мен 
аппараттардың құрылымы мен жұмысына, оларды механикаландыру және 
автоматтандыру деңгейіне, өнімділігі мен сенімділігіне, пайдалану және 
жөндеу жағдайларына, сондай-ақ тігін өндірісі жабдығын дамыту мен 
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жетілдірудің перспективалы бағыттарына қатысты жалпы мәселелерді 
зерделеу.

Оқу процесінде білім алушылардың алдына мынадай шарттар 
қойылады: 

Технологиялық жабдықты зерделеу үшін қажетті схемалар мен 
сызбаларды орындау үшін қажетті білімді, іскерліктер мен дағдыларды алу; 
тігін өндірісінің әртүрлі учаскелері жабдықтарының құрылысы, жұмысы 
және техникалық мүмкіндіктері, жұмыс органдарының өзара іс-қимыл 
шарттары және технологиялық операцияларды орындау тәртібі.

Ақаулардың пайда болу себептерін анықтай білу және жабдықтың 
технологиялық параметрлерін негізгі реттей білу; жабдықты таңдауға және 
оның нақты өнімділігін анықтауға білікті қарау; ақаулардың пайда болу 
себептерін анықтау және жабдықтың технологиялық параметрлерін негізгі 
реттей білу.

Кәсіби этика ережелерін, еңбек ұжымындағы қарым-қатынас тәсілдерін 
және жұмыс орнын жобалауды түсіну және игеру.

Белгілі бір типтегі жабдыққа қызмет көрсету, жабдықтың үздіксіз 
жұмысын ұйымдастыру, жабдықты технологиялық реттеуді жүргізу және 
орындалатын технологиялық операцияға сәйкес жабдықтың түрін таңдау 
туралы түсінікке ие болу.
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1-БӨЛІМ. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЕҢБЕК 
ЗАҢНАМАСЫНЫҢ НЕГІЗДЕРІ ЖӘНЕ ЖҰМЫС ҚАУІПСІЗДІГІНІҢ 

ТАЛАПТАРЫ

Оқу мақсаттары:
Осы модульден өткеннен кейін студенттер мыналарды қолдана алады:
1.ҚР Еңбекті қорғау саласындағы қолданыстағы заңнамасы;
2. Еңбекті және денсаулықты қорғау жөніндегі қолданыстағы 

нормативтік құжаттар;
3. Ұйым аумағында және өндірістік үй-жайларда қауіпсіздіктің жалпы 

талаптары. 
4.Қауіпсіз еңбек жағдайларын қамтамасыз ету жөніндегі қолданыстағы 

Еңбек заңнамасы.

Курс сызбасы: «Тігін жабдықтары операторы»

Қажетті оқу материалдары: қалам, дәптер, ҚР Еңбек кодексі.

Алдын ала талаптар:
Осы модульмен жұмыс жасамас бұрын сізге «құқық негіздері» және 

«өмір қауіпсіздігі» туралы білім қажет.

Кіріспе
Бұл модульде мыналармен байланысты мәселелер қарастырылады:
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КМ 02. Тігін жабдығының механизмдері 
мен тораптарын бөлшектеу және 
құрастыруды жүргізу

КМ 04 Тігін жабдығының тораптары мен 
механизмдерін баптау және жабдықты 
жөндеуді жүргізу

КМ 01. Қазақстан Республикасы Еңбек 
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1-БӨЛІМ. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЕҢБЕК 
ЗАҢНАМАСЫНЫҢ НЕГІЗДЕРІ ЖӘНЕ ЖҰМЫС ҚАУІПСІЗДІГІНІҢ 

ТАЛАПТАРЫ

Оқу мақсаттары:
Осы модульден өткеннен кейін студенттер мыналарды қолдана алады:
1.ҚР Еңбекті қорғау саласындағы қолданыстағы заңнамасы;
2. Еңбекті және денсаулықты қорғау жөніндегі қолданыстағы 

нормативтік құжаттар;
3. Ұйым аумағында және өндірістік үй-жайларда қауіпсіздіктің жалпы 

талаптары. 
4.Қауіпсіз еңбек жағдайларын қамтамасыз ету жөніндегі қолданыстағы 

Еңбек заңнамасы.

Курс сызбасы: «Тігін жабдықтары операторы»

Қажетті оқу материалдары: қалам, дәптер, ҚР Еңбек кодексі.

Алдын ала талаптар:
Осы модульмен жұмыс жасамас бұрын сізге «құқық негіздері» және 

«өмір қауіпсіздігі» туралы білім қажет.

Кіріспе
Бұл модульде мыналармен байланысты мәселелер қарастырылады:
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КМ 02. Тігін жабдығының механизмдері 
мен тораптарын бөлшектеу және 
құрастыруды жүргізу

КМ 04 Тігін жабдығының тораптары мен 
механизмдерін баптау және жабдықты 
жөндеуді жүргізу

КМ 01. Қазақстан Республикасы Еңбек 
заңнамасының негіздері және жұмыс 
қауіпсіздігінің талаптарын сақтау

КМ 03. Машиналардың жұмыс 
тораптарын жөндеу және қайта 

- еңбекті қорғау және өндірістегі қауіпсіздікті қамтамасыз ету бойынша 
қызметкерлердің құқықтарын қамтамасыз етуге бағытталған Қазақстан 
Республикасының заңдарын зерделеумен;

- ҚР заңнамасына сәйкес еңбекті қорғау саласындағы мемлекеттік 
саясаттың негізгі бағыттарымен;

- қауіпсіздік техникасы қағидаларын бұзған немесе өндірісте қауіпсіз 
еңбек жағдайларын жасауға бағытталған іс-шараларды орындамаған кезде 
жауапкершілік түрлерімен;

- өндірістегі еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғауды бақылайтын ҚР 
мемлекеттік органдарымен;

- жарақаттанудың, жазатайым оқиғалардың және кәсіптік аурулардың 
себептерімен, сондай-ақ өндірістегі жазатайым оқиғаларды тергеп-тексеру 
және есепке алу мәселелері;

- жұмыстың қауіпсіз әдістеріне оқыту және өндірісте нұсқау беру 
сұрақтарымен.

1.1 Еңбекті қорғаудың жалпы мәселелері

ҚР Еңбек кодексі (01.01.2020 ж. жағдайына толықтыруларымен және 
өзгерістерімен) 

Бұл редакция 2020 жылғы 4 мамырда өзгерістер енгізілгенге дейін 
қолданыста болды. . Қазақстан Республикасының Еңбек Кодексін іске асыру 
мақсатында қабылдануы қажет нормативтік құқықтық актілердің тізбесін 
қараңыз

06.04.16 ж. № 483-V ҚР Заңына сәйкес өзгерістер енгізілді (ескі ред. 
қараңыз). 24.05.18 ж. № 156-VI ҚР Заңымен (ескі ред. қараңыз). 03.07.19 ж. 
№ 262-VI ҚР Заңымен (2020 ж.1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) (ескі 
ред. қараңыз).

1.1.1 Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасы
(ҚР Еңбек заңнамасынан үзінділер )

1.Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасы Қазақстан 
Республикасының Конституциясына негізделеді және осы Кодекстен, 
Қазақстан Республикасының заңдары мен Қазақстан Республикасының өзге 
де нормативтік құқықтық актілерінен тұрады.

2. Осы Кодексте көзделген жағдайларды қоспағанда, Қазақстан 
Республикасының басқа заңдарына еңбек қатынастарын, әлеуметтік 
әріптестік пен еңбекті қорғау қатынастарын реттейтін нормаларды енгізуге 
тыйым салынады.

3. Егер Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық 
шартта осы Кодекстегіден өзгеше қағидалар белгіленсе, онда халықаралық 
шарттың қағидалары қолданылады.
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Халықаралық шарттан оны қолдану үшін заң шығару талап етілетін 
жағдайларды қоспағанда, Қазақстан Республикасы ратификациялаған 
халықаралық шарттар еңбек қатынастарына тікелей қолданылады.

1.1.2 Қазақстанда еңбекті қорғауды қамтамасыз ету
(ҚР Еңбек заңнамасынан үзінділер )

Қазақстан Республикасы Еңбек заңнамасының мақсаты мен міндеттері
1. Қазақстан Республикасы Еңбек заңнамасының мақсаты еңбек 

қатынастарын және еңбек қатынастарымен тікелей байланысты өзге де 
қатынастарды еңбек қатынастары тараптарының құқықтары мен мүдделерін 
қорғауға, еңбек саласындағы құқықтар мен бостандықтардың ең төменгі 
кепілдіктерін белгілеуге бағытталған құқықтық реттеу болып табылады.

2. Қазақстан Республикасы еңбек заңнамасының міндеттері еңбек 
қатынастары тараптары мүдделерінің теңгеріміне, әлеуметтік тұрақтылыққа, 
қоғамдық келісімге бағытталған қажетті құқықтық жағдайлар жасау болып 
табылады.

1.1.1 Қазақстан Республикасы Еңбек заңнамасының принциптері
Қазақстан Республикасы Еңбек заңнамасының принциптері:
1) адамның және азаматтың еңбек саласындағы құқықтарын шектеуге 

жол бермеу;
2) еңбек бостандығы;
3) еңбек саласындағы кемсітушілікке, мәжбүрлі еңбекке және балалар 

еңбегінің ең нашар түрлеріне тыйым салу;
4) қауіпсіздік және гигиена талаптарына сай келетін еңбек 

жағдайларына құқықты қамтамасыз ету;
5) жұмыскердің өмірі мен денсаулығының басымдығы;
6) еңбегі үшін жалақының ең төмен мөлшерінен кем емес сыйақы алу 

құқығын қамтамасыз ету;
7) демалу құқығын қамтамасыз ету;
8) қызметкерлердің құқықтары мен мүмкіндіктерінің теңдігі;
9) жұмыскерлер мен жұмыс берушілердің өз құқықтары мен 

мүдделерін қорғау үшін бірігу құқығын қамтамасыз ету;
10) әлеуметтік әріптестікті нығайтуға және дамытуға мемлекеттің 

жәрдемдесуі;
11) еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау мәселелерін мемлекеттік 

реттеу.
Еңбек бостандығы.
Әркімнің еңбекті еркін таңдауға немесе еңбекке қандай да бір 

кемсітушіліксіз және мәжбүрлеусіз еркін келісуге құқығы, өзінің еңбекке 
қабілеттілігіне билік етуге, кәсіп пен қызмет түрін таңдауға құқығы бар.

Мәжбүрлі еңбекке тыйым салу.
Мәжбүрлі еңбекке тыйым салынады.
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кемсітушіліксіз және мәжбүрлеусіз еркін келісуге құқығы, өзінің еңбекке 
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Мәжбүрлі еңбекке тыйым салу.
Мәжбүрлі еңбекке тыйым салынады.

Мәжбүрлі еңбек қандай да бір адамнан қандай да бір жаза қолдану 
қатерімен талап етілетін, оны орындау үшін бұл адам ерікті түрде өз 
қызметтерін ұсынбаған кез келген жұмысты немесе қызметті білдіреді.

Мәжбүрлі еңбекке жол тек қана мына жағдайларда беріледі:
- жұмыс мемлекеттік органдардың қадағалауымен және бақылауымен 

жүргізілетін және оны орындайтын адам жеке және (немесе) заңды 
тұлғалардың билігіне берілмейтін немесе берілмейтін жағдайда соттың заңды 
күшіне енген үкімінің салдарынан;

- төтенше немесе соғыс жағдайында.
Осы Кодекстің қолданылу аясы.
1. Осы Кодекс:
1) еңбек;
2) еңбек қатынастарымен тікелей байланысты;
3) әлеуметтік әріптестік;
4) еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау бойынша қатынастарды 

реттейді.
2. Осы Кодекстің күші, егер заңдарда және Қазақстан Республикасы 

ратификациялаған халықаралық шарттарда өзгеше көзделмесе, Қазақстан 
Республикасының аумағында орналасқан жұмыскерлер мен жұмыс 
берушілерге, оның ішінде есептік тіркеуден өткен шетелдік заңды 
тұлғалардың филиалдарына және (немесе) өкілдіктеріне қолданылады.

Қар.: ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің 2019 
жылғы 2 тамыздағы  «Ресей Федерациясының азаматымен қашықтықтан 
жұмыс істеу үшін еңбек келісімін жасау туралы» жауабы (enbek.gov.kz).

3. Қызметкерлердің жекелеген санаттарының еңбегін құқықтық 
реттеудің ерекшеліктері осы Кодексте және Қазақстан Республикасының өзге 
де заңдарында белгіленеді.

4. Қазақстан Республикасының заңдары осы Кодексте белгіленген 
құқықтар, бостандықтар мен кепілдіктер деңгейін төмендетпеуге тиіс.

Еңбек саласындағы ең төменгі әлеуметтік стандарттар.
Айлық жалақының ең төмен мөлшері, күнделікті жұмыстың (жұмыс 

ауысымының) ұзақтығы, жыл сайынғы ақы төленетін негізгі еңбек демалысы 
«ең төмен әлеуметтік стандарттар және олардың кепілдіктері туралы»
Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес еңбек саласындағы ең төмен 
әлеуметтік стандарттар болып табылады.

Еңбек шарттары, әлеуметтік әріптестік тараптарының келісімдері, 
ұжымдық шарттар, жұмыс берушінің еңбек саласындағы актілері.

1. Еңбек қатынастары, сондай-ақ еңбек қатынастарына тікелей 
байланысты өзге де қатынастар еңбек шартымен, жұмыс берушінің актісімен, 
келісіммен және ұжымдық шартпен реттеледі.

2. Әлеуметтік әріптестік тараптары келісімдерінің, ұжымдық, еңбек 
шарттарының, жұмыс берушілер актілерінің Қазақстан Республикасының 
еңбек заңнамасымен салыстырғанда қызметкерлердің жағдайын 
нашарлататын ережелері жарамсыз деп танылады және қолданылмауға тиіс.
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3. Келісімдердің, ұжымдық, еңбек шарттарының талаптары біржақты 
тәртіппен өзгертілмейді.

Жұмыс берушінің актілері.
Жұмыс беруші осы Кодекске және Қазақстан Республикасының өзге де 

нормативтік құқықтық актілеріне, Еңбек шартына, келісімдерге, ұжымдық 
шартқа сәйкес өз құзыреті шегінде актілер шығарады.

1.1.3 Ұжымдық және еңбек шарттары, шартты жасасу және бұзу 
талаптары мен тәртібі

(ҚР Еңбек заңнамасынан үзінділер )

Ұжымдық шарттың тараптары. Ұжымдық келіссөздер жүргізу, 
ұжымдық шартты әзірлеу және жасасу тәртібі:

1. Жұмыс беруші және белгіленген тәртіппен уәкілеттік берілген 
олардың өкілдері атынан қызметкерлер ұжымдық шарттың тараптары болып 
табылады.

2. Ұжымдық келіссөздерді бастау және ұжымдық шарт жасасу туралы 
ұсынысты тараптардың кез келгені жасауы мүмкін.

Екінші тараптың ұжымдық шарт жасасу жөніндегі келіссөздерді бастау 
туралы ұсынысы бар хабарламасын алған тарап оны он күн мерзімде қарауға 
және осы баптың 4-тармағында белгіленген тәртіппен келіссөздерге кірісуге 
міндетті.

Қар.: ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің (2020 
жылғы 13 қаңтардағы № 589395) «Ұжымдық келіссөздер жүргізу, ұжымдық 
шартты әзірлеу және жасасу туралы» сұрағына 2020 жылғы 24 қаңтардағы 
жауабы (dialog.gov.kz).

3. Ұжымдық шарт ұйымдарда да, шетелдік заңды тұлғалардың 
филиалдары мен өкілдіктерінде де жасалуы мүмкін. Ұйымда бір ұжымдық 
шарттың болуына жол беріледі.

4. Ұжымдық келіссөздер жүргізу және ұжымдық шарттың жобасын 
дайындау үшін тараптар тепе-теңдік негізде комиссия құрады. Комиссия 
мүшелерінің саны, оның дербес құрамы, жобаны әзірлеу және ұжымдық 
шарт жасасу мерзімдері тараптардың келісімімен айқындалады.

Кәсіптік одақтың мүшелері болып табылмайтын жұмыскерлер жұмыс 
берушімен өзара қарым-қатынастарда өздерінің мүдделерін білдіру үшін 
кәсіптік одақ органына уәкілеттік беруге құқылы.

Ұйымда жұмыскерлердің бірнеше өкілдері болған кезде олар комиссия 
жұмысына қатысу, ұжымдық шартты талқылау және қол қою үшін бірыңғай 
өкілді орган құрады.

5. Комиссия дайындаған ұжымдық шарттың жобасы ұйым 
қызметкерлерінің міндетті түрде талқылауына жатады. Комиссия келіп 
түскен ескертулер мен ұсыныстарды ескере отырып, жобаны пысықтайды.

6. Тараптардың келісіміне қол жеткізілген кезде ұжымдық шарт 
кемінде екі данада жасалады және оған тараптардың өкілдері қол қояды.
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3. Келісімдердің, ұжымдық, еңбек шарттарының талаптары біржақты 
тәртіппен өзгертілмейді.

Жұмыс берушінің актілері.
Жұмыс беруші осы Кодекске және Қазақстан Республикасының өзге де 

нормативтік құқықтық актілеріне, Еңбек шартына, келісімдерге, ұжымдық 
шартқа сәйкес өз құзыреті шегінде актілер шығарады.

1.1.3 Ұжымдық және еңбек шарттары, шартты жасасу және бұзу 
талаптары мен тәртібі

(ҚР Еңбек заңнамасынан үзінділер )

Ұжымдық шарттың тараптары. Ұжымдық келіссөздер жүргізу, 
ұжымдық шартты әзірлеу және жасасу тәртібі:

1. Жұмыс беруші және белгіленген тәртіппен уәкілеттік берілген 
олардың өкілдері атынан қызметкерлер ұжымдық шарттың тараптары болып 
табылады.

2. Ұжымдық келіссөздерді бастау және ұжымдық шарт жасасу туралы 
ұсынысты тараптардың кез келгені жасауы мүмкін.

Екінші тараптың ұжымдық шарт жасасу жөніндегі келіссөздерді бастау 
туралы ұсынысы бар хабарламасын алған тарап оны он күн мерзімде қарауға 
және осы баптың 4-тармағында белгіленген тәртіппен келіссөздерге кірісуге 
міндетті.

Қар.: ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің (2020 
жылғы 13 қаңтардағы № 589395) «Ұжымдық келіссөздер жүргізу, ұжымдық 
шартты әзірлеу және жасасу туралы» сұрағына 2020 жылғы 24 қаңтардағы 
жауабы (dialog.gov.kz).

3. Ұжымдық шарт ұйымдарда да, шетелдік заңды тұлғалардың 
филиалдары мен өкілдіктерінде де жасалуы мүмкін. Ұйымда бір ұжымдық 
шарттың болуына жол беріледі.

4. Ұжымдық келіссөздер жүргізу және ұжымдық шарттың жобасын 
дайындау үшін тараптар тепе-теңдік негізде комиссия құрады. Комиссия 
мүшелерінің саны, оның дербес құрамы, жобаны әзірлеу және ұжымдық 
шарт жасасу мерзімдері тараптардың келісімімен айқындалады.

Кәсіптік одақтың мүшелері болып табылмайтын жұмыскерлер жұмыс 
берушімен өзара қарым-қатынастарда өздерінің мүдделерін білдіру үшін 
кәсіптік одақ органына уәкілеттік беруге құқылы.

Ұйымда жұмыскерлердің бірнеше өкілдері болған кезде олар комиссия 
жұмысына қатысу, ұжымдық шартты талқылау және қол қою үшін бірыңғай 
өкілді орган құрады.

5. Комиссия дайындаған ұжымдық шарттың жобасы ұйым 
қызметкерлерінің міндетті түрде талқылауына жатады. Комиссия келіп 
түскен ескертулер мен ұсыныстарды ескере отырып, жобаны пысықтайды.

6. Тараптардың келісіміне қол жеткізілген кезде ұжымдық шарт 
кемінде екі данада жасалады және оған тараптардың өкілдері қол қояды.

7. Ұжымдық шарттың жекелеген ережелері бойынша тараптар 
арасында келіспеушіліктер болған кезде тараптар олар туындаған күннен 
бастап бір ай ішінде бір мезгілде келіспеушіліктер хаттамасын жасай 
отырып, келісілген талаптарда ұжымдық шартқа қол қоюға тиіс. Ұжымдық 
келіссөздер барысында туындаған келіспеушіліктер өзгерістер мен 
толықтырулар енгізу кезінде оларды реттеу жөніндегі одан әрі ұжымдық 
келіссөздердің нысанасы болуы мүмкін.

8. Ұжымдық шартқа өзгерістер мен толықтырулар оны жасасу үшін 
осы бапта белгіленген тәртіппен тараптардың өзара келісімі бойынша ғана 
жүргізіледі.

9. Егер алынған мәліметтер мемлекеттік құпияларды, қызметтік, 
коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын болса, 
ұжымдық келіссөздер тараптарының оларды жария етуге құқығы жоқ.

10. Ұжымдық келіссөздер тараптары оларды өткізу уақытында 
жалақысы сақтала отырып, еңбек міндеттерін орындаудан босатылуы 
мүмкін.

11. Жұмыс беруші тараптар қол қойған ұжымдық шартты қол қойылған 
күнінен бастап бір ай ішінде мониторинг жүргізу үшін еңбек инспекциясы 
жөніндегі жергілікті органға ұсынуға міндетті.

Ұжымдық шарттың мазмұны мен құрылымы.
1. Ұжымдық шарттың мазмұны мен құрылымын тараптар жасалған бас, 

салалық және өңірлік келісімдерге сәйкес айқындайды.
Ұжымдық шартқа мынадай ережелер енгізіледі:
1) жұмыскерлерге, оның ішінде ауыр жұмыстарда, еңбек жағдайлары 

зиянды және (немесе) қауіпті жұмыстарда істейтін жұмыскерлерге еңбекке 
ақы төлеуді нормалау, оның жүйелері, тарифтік мөлшерлемелер мен 
айлықақылар, үстемеақылар мен қосымша ақылар мөлшері туралы;

2) разрядаралық коэффициенттерді белгілеу туралы;
3) жұмыс уақыты мен демалыс уақытының, еңбек демалыстарының 

ұзақтығы туралы;
4) саламатты және қауіпсіз еңбек пен тұрмыс жағдайларын жасау 

туралы, еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жөніндегі іс-шараларды 
қаржыландыру көлемі туралы, денсаулық сақтауды жақсарту туралы;

5) кәсіптік одақтың қызметі үшін жағдайлар жасау туралы;
6) ұжымдық шартқа өзгерістер мен толықтырулар енгізу тәртібі 

туралы;
7) жұмыскерлер мен жұмыс берушінің ұжымдық шарттың орындалуын 

бақылауы және ол үшін жауаптылығы туралы;
8) жұмыскерлер өкілдерінің пікірін есепке алуды талап ететін жұмыс 

берушінің актілері туралы;
Тармақ ҚР 06.04.16 № 483-V Заңына сәйкес 9-тармақшамен 

толықтырылды
9) «Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы»

Қазақстан Республикасы Заңының 11-бабының 1-тармағына сәйкес 
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зейнеткерлік жасқа толған адамдарды ауыр жұмыстарға, еңбек жағдайлары 
зиянды және (немесе) қауіпті жұмыстарға жіберу тәртібі туралы.

2. Ұжымдық шартқа қызметкерлер мен жұмыс берушінің мынадай 
мәселелер бойынша өзара міндеттемелері енгізілуі мүмкін:

1) еңбекті ұйымдастыруды жақсарту және өндіріс тиімділігін арттыру 
туралы;

2) жалақыны индекстеу тәртібі туралы;
Қараңыз: Жеке меншік нысанындағы ұйымдардың қызметкерлеріне 

еңбекақы төлеу жүйесін әзірлеу жөніндегі әдістемелік ұсынымдар (2016
жылғы 27 мамырда Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және 
әлеуметтік даму Вице-министрімен келісілген)

3) босатылатын қызметкерлерді жұмыспен қамтуды қамтамасыз ету, 
оларды даярлау, біліктілігін арттыру, қайта даярлау және жұмысқа 
орналастыру туралы;

4) даярлаудан, қайта даярлаудан, біліктілігін арттырудан өтіп жатқан 
жұмыскерлерге, сондай-ақ жұмысты оқумен қоса атқаратын жұмыскерлерге 
берілетін кепілдіктер мен жеңілдіктер туралы;

5) жұмыскерлердің тұрғын үй және тұрмыстық жағдайларын жақсарту 
туралы;

6) қызметкерлерді сауықтыру, санаторий-курорттық емдеу және 
олардың демалысы туралы;

7) кәсіптік одақ органдарына сайланған жұмыскерлерге, сондай-ақ 
сайланбалы өкілдерге кепілдіктер және олардың қызметін жүзеге асыру үшін 
жасалатын жағдайлар туралы;

8) кәсіптік одақтың мүшелері болып табылатын жұмыскерлермен еңбек 
шартын бұзған кезде кәсіптік одақ органының уәжді пікірін есепке алу 
тәртібі туралы;

9) жұмыскер зейнеткерлік жасқа толған кезде жұмыс берушінің 
бастамасы бойынша еңбек шартын бұзған жағдайдағы өтемақы төлемі 
туралы;

10) жұмыскерлердің жұмыс берушінің орналасқан жерінен немесе 
жинау пунктінен жұмыс орнына дейін және кері қайтқанда жолда болған 
уақыты үшін өтемақы төлемі туралы;

11) Қазақстан Республикасының Міндетті әлеуметтік сақтандыру 
туралы заңнамасына сәйкес жүзеге асырылған, жүктілікке және босануға, 
жаңа туған баланы (балаларды) асырап алуға байланысты табысынан 
айырылған жағдайда төленетін әлеуметтік төлем сомасы шегеріле отырып, 
орташа жалақысын сақтай отырып, жүктілікке және босануға байланысты 
демалысқа, жаңа туған баланы (балаларды) асырап алған жұмыскерлерге 
берілетін демалысқа ақы төлеу туралы;

12) жұмыскерлер мен жұмыс берушінің өздері келтірген нұқсан үшін 
жауаптылығы туралы;

13) ерікті зейнетақы жарналары туралы;
14) жұмыскерлер мен олардың отбасыларын медициналық 

сақтандырудың кепілдіктері туралы, қоршаған ортаны қорғау туралы;
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зейнеткерлік жасқа толған адамдарды ауыр жұмыстарға, еңбек жағдайлары 
зиянды және (немесе) қауіпті жұмыстарға жіберу тәртібі туралы.

2. Ұжымдық шартқа қызметкерлер мен жұмыс берушінің мынадай 
мәселелер бойынша өзара міндеттемелері енгізілуі мүмкін:

1) еңбекті ұйымдастыруды жақсарту және өндіріс тиімділігін арттыру 
туралы;

2) жалақыны индекстеу тәртібі туралы;
Қараңыз: Жеке меншік нысанындағы ұйымдардың қызметкерлеріне 

еңбекақы төлеу жүйесін әзірлеу жөніндегі әдістемелік ұсынымдар (2016
жылғы 27 мамырда Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және 
әлеуметтік даму Вице-министрімен келісілген)

3) босатылатын қызметкерлерді жұмыспен қамтуды қамтамасыз ету, 
оларды даярлау, біліктілігін арттыру, қайта даярлау және жұмысқа 
орналастыру туралы;

4) даярлаудан, қайта даярлаудан, біліктілігін арттырудан өтіп жатқан 
жұмыскерлерге, сондай-ақ жұмысты оқумен қоса атқаратын жұмыскерлерге 
берілетін кепілдіктер мен жеңілдіктер туралы;

5) жұмыскерлердің тұрғын үй және тұрмыстық жағдайларын жақсарту 
туралы;

6) қызметкерлерді сауықтыру, санаторий-курорттық емдеу және 
олардың демалысы туралы;

7) кәсіптік одақ органдарына сайланған жұмыскерлерге, сондай-ақ 
сайланбалы өкілдерге кепілдіктер және олардың қызметін жүзеге асыру үшін 
жасалатын жағдайлар туралы;

8) кәсіптік одақтың мүшелері болып табылатын жұмыскерлермен еңбек 
шартын бұзған кезде кәсіптік одақ органының уәжді пікірін есепке алу 
тәртібі туралы;

9) жұмыскер зейнеткерлік жасқа толған кезде жұмыс берушінің 
бастамасы бойынша еңбек шартын бұзған жағдайдағы өтемақы төлемі 
туралы;

10) жұмыскерлердің жұмыс берушінің орналасқан жерінен немесе 
жинау пунктінен жұмыс орнына дейін және кері қайтқанда жолда болған 
уақыты үшін өтемақы төлемі туралы;

11) Қазақстан Республикасының Міндетті әлеуметтік сақтандыру 
туралы заңнамасына сәйкес жүзеге асырылған, жүктілікке және босануға, 
жаңа туған баланы (балаларды) асырап алуға байланысты табысынан 
айырылған жағдайда төленетін әлеуметтік төлем сомасы шегеріле отырып, 
орташа жалақысын сақтай отырып, жүктілікке және босануға байланысты 
демалысқа, жаңа туған баланы (балаларды) асырап алған жұмыскерлерге 
берілетін демалысқа ақы төлеу туралы;

12) жұмыскерлер мен жұмыс берушінің өздері келтірген нұқсан үшін 
жауаптылығы туралы;

13) ерікті зейнетақы жарналары туралы;
14) жұмыскерлер мен олардың отбасыларын медициналық 

сақтандырудың кепілдіктері туралы, қоршаған ортаны қорғау туралы;

15) сақтандыру ұйымымен зейнетақы аннуитеті шартын жасасу үшін 
жұмыскердің қаражаты жеткіліксіз болған жағдайда, оның пайдасына жұмыс 
берушінің қаражаты есебінен ерікті зейнетақы жарналарын жүзеге асыру 
туралы;

16) жұмыскерлерді Қазақстан Республикасы Еңбек заңнамасының 
негіздеріне оқыту жөніндегі іс-шаралар туралы;

17) жәрдемақылар мен өтемақы төлемдерін, оның ішінде еңбек 
қызметіне байланысты жазатайым оқиғалар кезінде төлеу туралы;

18) тараптар және осы Кодекс айқындаған басқа да мәселелер жатады.
3. Ұжымдық шарт Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасымен, 

бас, салалық, өңірлік келісімдермен салыстырғанда қызметкерлердің 
жағдайын нашарлатпауға тиіс. Мұндай ережелер жарамсыз деп танылады 
және қолданылмауға тиіс.

Ұжымдық шарттың қолданылу мерзімдері, аясы және тараптардың 
жауапкершілігі

1. Ұжымдық шарт тараптар айқындайтын мерзімге жасалады.
2-тармаққа ҚР 16.04.18 № 147-VI Заңына сәйкес (ескі ред. қараңыз)

өзгеріс енгізілді
2. Ұжымдық шарт, егер оның ережелерінде өзгеше көзделмесе, оған 

қол қойылған кезден бастап күшіне енеді және тараптардың орындауы үшін 
міндетті болады.

Ұжымдық шарттың қолданылу мерзімі өткен жағдайда, тараптардың ең 
болмағанда біреуі оның қолданылу мерзімі өткенге дейін жаңа ұжымдық 
шарт жасасу туралы ұсыныс енгізген жағдайда, ол жаңа ұжымдық шарт 
жасалғанға дейін, бірақ бір жылға дейінгі мерзімнен аспайтын мерзімге 
ұзартылған болып есептеледі.

Ұжымдық шартта осы тармақтың екінші бөлігінде белгіленген мерзімді 
шектемей, оны жаңа ұжымдық шарт жасалған күнге дейін ұзарту көзделуі 
мүмкін.

3. Ұжымдық шарттың күші жұмыс берушіге және олардың атынан 
ұжымдық шарт жасалған ұйымның қызметкерлеріне және оған қосылған 
қызметкерлерге қолданылады. Қосылу тәртібі мен шарттары ұжымдық 
шартта айқындалады.

4. Ұйым таратылған, ол банкрот деп жарияланған кезде ұжымдық 
шарттың қолданылуы барлық қызметкерлермен еңбек шарттары тоқтатылған 
күннен бастап тоқтатылады.

5. Тараптар өкілдерінің ұжымдық шартты жасасу, өзгерту, толықтыру 
жөніндегі келіссөздерге қатысудан жалтаруы немесе ұжымдық шарт 
жасасудан негізсіз бас тартуы, келіссөздер жүргізу мерзімдерін бұзуы және 
тиісті комиссияның жұмысын қамтамасыз етпеуі, келіссөздер жүргізу және 
ұжымдық шарт ережелерінің сақталуын бақылауды жүзеге асыру үшін 
қажетті ақпаратты бермеуі, сол сияқты оның талаптарын бұзуы немесе 
орындамауы Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген 
жауаптылыққа әкеп соғады.

Еңбек шартының шарттардың өзге түрлерінен айырмашылығы.
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Еңбек шартының шарттардың өзге түрлерінен ерекшелігі онда 
мынадай талаптардың бірінің болуы болып табылады:

1) жұмыскердің жұмысты (еңбек функциясын) белгілі бір біліктілік, 
мамандық, кәсіп немесе лауазым бойынша орындауы;

2) міндеттемелерді еңбек тәртіптемесіне бағына отырып жеке өзі 
орындау;

3) қызметкердің еңбек үшін еңбек ақысын алу. 
Қараңыз: «Соттардың еңбек дауларын шешу кезінде заңнаманы 

қолдануының кейбір мәселелері туралы» Қазақстан Республикасы Жоғарғы 
Сотының 2017 жылғы 6 қазандағы № 9 нормативтік қаулысы

Еңбек шартының мазмұны.
1. Еңбек шарты: 
1) тараптардың деректемелерін:
- жұмыс беруші жеке тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (егер ол жеке 

басты куәландыратын құжатта көрсетілсе), оның тұрақты тұрғылықты 
жерінің мекенжайы және тұрғылықты жері бойынша тіркеу туралы 
мәліметтер, жеке басын куәландыратын құжаттың атауы, нөмірі және 
берілген күнін;

- жеке сәйкестендіру нөмірін (бизнес сәйкестендіру нөмірін);
- жұмыс беруші - заңды тұлғаның атауын және оның орналасқан жері, 

жұмыс беруші - заңды тұлғаның мемлекеттік тіркеу нөмірі мен күні, бизнес-
сәйкестендіру нөмірін;

- жұмыскердің тегі, аты, әкесінің аты (егер ол жеке басын 
куәландыратын құжатта көрсетілсе), оның тұрақты тұрғылықты жерінің 
мекенжайы және тұрғылықты жері бойынша тіркеу туралы мәліметтер, жеке 
басын куәландыратын құжаттың атауы, нөмірі, берілген күні, жеке 
сәйкестендіру нөмірін;

Қараңыз: Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік 
қорғау министрінің 2019 жылғы 21 желтоқсандағы (dialog.gov.kz) «Еңбек 
шартын жасасу кезінде жұмыскердің тұрғылықты мекенжайын көрсету 
туралы» сұрағына 2019 жылғы 30 желтоқсандағы № 586478 жауабы

2) белгілі бір мамандық, кәсіп, біліктілік немесе лауазым бойынша 
жұмысын (еңбек функциясы);

3) жұмысты орындау орнын;
ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің 2019 жылғы 21 

қазандағы № 576412 «Еңбек шартында вахташының жұмыс берушінің 
бірнеше оқшауланған құрылымдық бөлімшелеріндегі жұмыс орнын көрсету 
туралы» сұраққа 2019 жылғы 28 қазандағы жауабы (dialog.gov.kz);

4) еңбек шартының мерзімін;
5) жұмыстың басталу күнін;
6) жұмыс уақыты мен тынығу уақытының режимін;
7) еңбекке ақы төлеу мөлшері және өзге де шарттарын;
Қараңыз: Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік 

қорғау министрінің 2018 жылғы 6 желтоқсандағы (dialog.egov.kz) «Еңбек 
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Еңбек шартының шарттардың өзге түрлерінен ерекшелігі онда 
мынадай талаптардың бірінің болуы болып табылады:

1) жұмыскердің жұмысты (еңбек функциясын) белгілі бір біліктілік, 
мамандық, кәсіп немесе лауазым бойынша орындауы;

2) міндеттемелерді еңбек тәртіптемесіне бағына отырып жеке өзі 
орындау;

3) қызметкердің еңбек үшін еңбек ақысын алу. 
Қараңыз: «Соттардың еңбек дауларын шешу кезінде заңнаманы 

қолдануының кейбір мәселелері туралы» Қазақстан Республикасы Жоғарғы 
Сотының 2017 жылғы 6 қазандағы № 9 нормативтік қаулысы

Еңбек шартының мазмұны.
1. Еңбек шарты: 
1) тараптардың деректемелерін:
- жұмыс беруші жеке тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (егер ол жеке 

басты куәландыратын құжатта көрсетілсе), оның тұрақты тұрғылықты 
жерінің мекенжайы және тұрғылықты жері бойынша тіркеу туралы 
мәліметтер, жеке басын куәландыратын құжаттың атауы, нөмірі және 
берілген күнін;

- жеке сәйкестендіру нөмірін (бизнес сәйкестендіру нөмірін);
- жұмыс беруші - заңды тұлғаның атауын және оның орналасқан жері, 

жұмыс беруші - заңды тұлғаның мемлекеттік тіркеу нөмірі мен күні, бизнес-
сәйкестендіру нөмірін;

- жұмыскердің тегі, аты, әкесінің аты (егер ол жеке басын 
куәландыратын құжатта көрсетілсе), оның тұрақты тұрғылықты жерінің 
мекенжайы және тұрғылықты жері бойынша тіркеу туралы мәліметтер, жеке 
басын куәландыратын құжаттың атауы, нөмірі, берілген күні, жеке 
сәйкестендіру нөмірін;

Қараңыз: Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік 
қорғау министрінің 2019 жылғы 21 желтоқсандағы (dialog.gov.kz) «Еңбек 
шартын жасасу кезінде жұмыскердің тұрғылықты мекенжайын көрсету 
туралы» сұрағына 2019 жылғы 30 желтоқсандағы № 586478 жауабы

2) белгілі бір мамандық, кәсіп, біліктілік немесе лауазым бойынша 
жұмысын (еңбек функциясы);

3) жұмысты орындау орнын;
ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің 2019 жылғы 21 

қазандағы № 576412 «Еңбек шартында вахташының жұмыс берушінің 
бірнеше оқшауланған құрылымдық бөлімшелеріндегі жұмыс орнын көрсету 
туралы» сұраққа 2019 жылғы 28 қазандағы жауабы (dialog.gov.kz);

4) еңбек шартының мерзімін;
5) жұмыстың басталу күнін;
6) жұмыс уақыты мен тынығу уақытының режимін;
7) еңбекке ақы төлеу мөлшері және өзге де шарттарын;
Қараңыз: Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік 

қорғау министрінің 2018 жылғы 6 желтоқсандағы (dialog.egov.kz) «Еңбек 

шартында ЖТС ескере отырып, еңбекақы мөлшерін көрсету туралы» сұраққа 
2018 жылғы 12 желтоқсандағы № 525662 жауабы

8) егер жұмыс ауыр жұмыстарға жататын болса және (немесе) зиянды 
және (немесе) қауіпті жағдайларда орындалатын болса, еңбек 
жағдайларының сипаттамасын, кепілдіктер мен жеңілдіктерді;

9) жұмыскердің құқықтары мен міндеттерін;
10) жұмыс берушінің құқықтары мен міндеттерін;
11) еңбек шартын өзгерту және тоқтату тәртібін;
12) тараптардың жауапкершілігін;
13) жасалу күні және реттік нөмірін қамтуы тиіс.
2. Мүгедекпен жасалатын еңбек шартында жұмыс орындарын олардың 

жеке мүмкіндіктерін ескере отырып жабдықтау жөніндегі талаптар 
қамтылуға тиіс.

3. Тараптардың келісімі бойынша еңбек шартына Қазақстан 
Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін өзге де талаптар енгізілуі 
мүмкін.

Еңбек шартының мерзімі
1. Еңбек шарты:
1) белгісіз мерзімге;
2) осы тармақтың 3), 4), 5) және 6) тармақшаларында белгіленген 

жағдайларды қоспағанда, кемінде бір жыл белгілі бір мерзімге жасалуы 
мүмкін.

Қараңыз: ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің 2018 
жылғы 8 желтоқсандағы «Белгілі бір мерзімге жасалған еңбек шартының 
мерзімі күнтізбелік күнмен айқындалуға тиіс» туралы жауабы (enbek.gov.kz).

Еңбек шартының мерзімі өткеннен кейін тараптар оны белгіленбеген 
немесе бір жылдан кем емес белгілі бір мерзімге ұзартуға құқылы.

Еңбек шартының қолданылу мерзімі өткен жағдайда, егер Тараптардың 
ешқайсысы соңғы жұмыс күні (ауысым) ішінде еңбек қатынастарын тоқтату 
туралы жазбаша хабардар етпесе, осы Кодекстің 51-бабының 2-тармағында
көзделген жағдайларды қоспағанда, ол бұрын жасалған нақ сол мерзімге 
ұзартылған болып есептеледі.

Бір жылдан кем емес белгілі бір мерзімге жасалған еңбек шартының 
мерзімін ұзарту саны екі реттен аспауға тиіс.

Еңбек қатынастары жалғасқан кезде еңбек шарты белгіленбеген 
мерзімге жасалған болып есептеледі;

Қараңыз: «Соттардың еңбек дауларын шешу кезінде заңнаманы 
қолдануының кейбір мәселелері туралы» Қазақстан Республикасы Жоғарғы 
Сотының 2017 жылғы 6 қазандағы № 9 нормативтік қаулысы

3) белгілі бір жұмысты орындау уақытына;
4) уақытша болмаған жұмыскерді алмастыру уақытына;
Қараңыз: ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің 2018 

жылғы 19 қарашадағы № 523547 (dialog.egov.kz) «Жұмыскердің әлеуметтік 
немесе еңбек демалысында болған уақытында ол уақытша болмаған деп 
есептеледі» сұраққа  2018 жылғы 30 қарашадағы жауабы
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5) маусымдық жұмысты орындау уақытына;
6-тармақша 204-баптың редакциясында жазылған (2017 жылғы 1 

қаңтардан бастап қолданыста болады) (ескі ред. қараңыз).
6) өз бетінше жұмысқа орналасу үшін келетін шетелдік 

жұмыскерлердің еңбек қызметін жүзеге асыруының Қазақстан 
Республикасының заңнамасында белгіленетін мерзімдері, жергілікті 
атқарушы орган шетелдік жұмыс күшін тартуға берген рұқсаттар не Ішкі 
істер органдары еңбекші көшіп келушіге берген рұқсат шегінде жасалуы 
мүмкін.

2. Шағын кәсіпкерлік субъектілері жұмыскерлермен еңбек шарттарын 
осы баптың 1-тармағының 2) тармақшасында көзделген шектеусіз белгілі бір 
мерзімге жасаса алады.

3. Мемлекеттік органның шетелдік жұмыскерімен еңбек шарты 
мемлекеттік органның басшысы айқындайтын мерзімге жасалады.

4. Заңды тұлға мүлкінің меншік иесі немесе ол уәкілеттік берген тұлға 
(орган) не заңды тұлғаның уәкілетті органы немесе ол уәкілеттік берген адам 
заңды тұлғаның атқарушы органының басшысымен еңбек шартын Қазақстан 
Республикасының заңдарында, тараптардың құрылтай құжаттарында немесе 
келісімінде белгіленген мерзімге және тәртіппен жасасады.

Заңды тұлғаның атқарушы органының басшысымен жасалған еңбек 
шартының қолданылу мерзімі өткен жағдайда, егер Тараптардың ешқайсысы 
еңбек шартының қолданылу мерзімі өткенге дейін соңғы жұмыс күнінен 
кешіктірмей еңбек қатынастарын тоқтату туралы хабардар етпесе, еңбек 
шарты құрылтайшылар, заңды тұлға мүлкінің меншік иесі немесе ол 
уәкілеттік берген тұлға (орган) не заңды тұлғаның уәкілетті органы жаңа 
басшыны не егер көрсетілген шешіммен ұзартудың өзге мерзімі 
айқындалмаса, сол адамды сайлау (тағайындау, лауазымға бекіту) туралы 
шешім қабылдағанға дейін мерзімге ұзартылады.

5-тармақ жаңа редакцияда ҚР 06.04.16 № 483-V Заңымен жазылды (ескі 
ред. қараңыз)

5. «Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы»
Қазақстан Республикасы Заңының 11-бабының 1-тармағына сәйкес 
зейнеткерлік жасқа толған және кәсіптік және біліктілік деңгейі жоғары 
жұмыскермен еңбек шарты оның жұмыс қабілеттілігі ескеріле отырып, осы 
баптың 1-тармағы 2) тармақшасының төртінші бөлігінде көзделген 
шектеусіз, жыл сайын ұзартылуы мүмкін.

Қараңыз: «Соттардың еңбек дауларын шешу кезінде заңнаманы 
қолдануының кейбір мәселелері туралы» Қазақстан Республикасы Жоғарғы 
Сотының 2017 жылғы 6 қазандағы № 9 нормативтік қаулысы.

Еңбек шартын жасасу, өзгерту және толықтыру тәртібі
1. Еңбек шарты жазбаша нысанда кемінде екі данада жасалады және 

оған тараптар қол қояды. Еңбек шартының бір-бір данасы жұмыскер мен 
жұмыс берушіде сақталады.

2. Еңбек шартына, оның ішінде басқа жұмысқа ауыстыру кезінде 
өзгерістер мен толықтырулар енгізуді тараптар осы баптың 1-тармағында 
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5) маусымдық жұмысты орындау уақытына;
6-тармақша 204-баптың редакциясында жазылған (2017 жылғы 1 

қаңтардан бастап қолданыста болады) (ескі ред. қараңыз).
6) өз бетінше жұмысқа орналасу үшін келетін шетелдік 

жұмыскерлердің еңбек қызметін жүзеге асыруының Қазақстан 
Республикасының заңнамасында белгіленетін мерзімдері, жергілікті 
атқарушы орган шетелдік жұмыс күшін тартуға берген рұқсаттар не Ішкі 
істер органдары еңбекші көшіп келушіге берген рұқсат шегінде жасалуы 
мүмкін.

2. Шағын кәсіпкерлік субъектілері жұмыскерлермен еңбек шарттарын 
осы баптың 1-тармағының 2) тармақшасында көзделген шектеусіз белгілі бір 
мерзімге жасаса алады.

3. Мемлекеттік органның шетелдік жұмыскерімен еңбек шарты 
мемлекеттік органның басшысы айқындайтын мерзімге жасалады.

4. Заңды тұлға мүлкінің меншік иесі немесе ол уәкілеттік берген тұлға 
(орган) не заңды тұлғаның уәкілетті органы немесе ол уәкілеттік берген адам 
заңды тұлғаның атқарушы органының басшысымен еңбек шартын Қазақстан 
Республикасының заңдарында, тараптардың құрылтай құжаттарында немесе 
келісімінде белгіленген мерзімге және тәртіппен жасасады.

Заңды тұлғаның атқарушы органының басшысымен жасалған еңбек 
шартының қолданылу мерзімі өткен жағдайда, егер Тараптардың ешқайсысы 
еңбек шартының қолданылу мерзімі өткенге дейін соңғы жұмыс күнінен 
кешіктірмей еңбек қатынастарын тоқтату туралы хабардар етпесе, еңбек 
шарты құрылтайшылар, заңды тұлға мүлкінің меншік иесі немесе ол 
уәкілеттік берген тұлға (орган) не заңды тұлғаның уәкілетті органы жаңа 
басшыны не егер көрсетілген шешіммен ұзартудың өзге мерзімі 
айқындалмаса, сол адамды сайлау (тағайындау, лауазымға бекіту) туралы 
шешім қабылдағанға дейін мерзімге ұзартылады.

5-тармақ жаңа редакцияда ҚР 06.04.16 № 483-V Заңымен жазылды (ескі 
ред. қараңыз)

5. «Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы»
Қазақстан Республикасы Заңының 11-бабының 1-тармағына сәйкес 
зейнеткерлік жасқа толған және кәсіптік және біліктілік деңгейі жоғары 
жұмыскермен еңбек шарты оның жұмыс қабілеттілігі ескеріле отырып, осы 
баптың 1-тармағы 2) тармақшасының төртінші бөлігінде көзделген 
шектеусіз, жыл сайын ұзартылуы мүмкін.

Қараңыз: «Соттардың еңбек дауларын шешу кезінде заңнаманы 
қолдануының кейбір мәселелері туралы» Қазақстан Республикасы Жоғарғы 
Сотының 2017 жылғы 6 қазандағы № 9 нормативтік қаулысы.

Еңбек шартын жасасу, өзгерту және толықтыру тәртібі
1. Еңбек шарты жазбаша нысанда кемінде екі данада жасалады және 

оған тараптар қол қояды. Еңбек шартының бір-бір данасы жұмыскер мен 
жұмыс берушіде сақталады.

2. Еңбек шартына, оның ішінде басқа жұмысқа ауыстыру кезінде 
өзгерістер мен толықтырулар енгізуді тараптар осы баптың 1-тармағында 

көзделген тәртіппен қосымша келісім түрінде жазбаша нысанда жүзеге 
асырады.

Еңбек шартының талаптарын өзгерту туралы хабарламаны еңбек 
шарты тараптарының бірі береді және екінші тарап оны берілген күннен 
бастап бес жұмыс күні ішінде қарайды. Еңбек шартының талаптарын өзгерту, 
оның ішінде басқа жұмысқа ауыстыру кезінде өзгерту туралы хабарлама 
алған тарап осы бапта белгіленген мерзімде екінші тарапқа қабылданған 
шешім туралы хабарлауға міндетті.

3. Адамды жұмысқа жіберу еңбек шарты жасалғаннан кейін ғана 
жүзеге асырылады.

Жұмыс берушінің кінәсінен еңбек шарты болмаған және (немесе) тиісті 
түрде ресімделмеген жағдайда, ол Қазақстан Республикасының заңдарында
белгіленген тәртіппен жауаптылықта болады. Бұл жағдайда еңбек 
қатынастары қызметкер жұмысқа кіріскен күннен бастап пайда болды деп 
саналады.

Қараңыз: «Соттардың еңбек дауларын шешу кезінде заңнаманы 
қолдануының кейбір мәселелері туралы» Қазақстан Республикасы Жоғарғы 
Сотының 2017 жылғы 6 қазандағы № 9 нормативтік қаулысы

4. Еңбек шартының жұмыс берушінің кінәсінен жарамсыз деп танылуы 
бұрынғы қызметкердің еңбегіне ақы алу, жыл сайынғы ақы төленетін еңбек 
демалысының пайдаланылмаған күндері үшін өтемақы төлемін, өзге де 
төлемдер мен жеңілдіктер алу құқығынан айырылуына әкеп соқпайды.

Еңбек шартының жекелеген талаптарын жарамсыз деп тану еңбек 
шартының тұтастай жарамсыздығына әкеп соқпайды.

Еңбек шартын тоқтату негіздері.
Еңбек шартын тоқтатуға негіздер:
1) тараптардың келісімі бойынша еңбек шартын бұзу;
2) еңбек шарты мерзімінің өтуі;
3) жұмыс берушінің бастамасы бойынша еңбек шартын бұзу;
4) жұмыскердің басқа жұмыс берушіге ауысуына байланысты;
5) жұмыскердің бастамасы бойынша еңбек шартын бұзу;
6) тараптардың еркінен тыс мән-жайлар;
7) жұмыскердің еңбек қатынастарын жалғастырудан бас тартуы;
8) Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген жағдайлардан 

басқа, жұмыскердің сайланбалы жұмысқа (лауазымға) ауысуы немесе еңбек 
қатынастарын жалғастыру мүмкіндігін болғызбайтын лауазымға 
тағайындалуы;

9) еңбек шартын жасасу талаптарының бұзылуы болып табылады. 
Еңбек шартын тараптардың келісімі бойынша бұзу тәртібі:
1. Еңбек шарты тараптардың келісімі бойынша бұзылуы мүмкін.
2. Еңбек шартын тараптардың келісімі бойынша бұзуға ниет білдірген 

еңбек шартының тарапы еңбек шартының екінші тарапына хабарлама
жібереді.

Хабарлама алған тарап үш жұмыс күні ішінде екінші тарапқа 
қабылданған шешім туралы жазбаша нысанда хабарлауға міндетті.
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Тараптардың келісімі бойынша еңбек шартының бұзылу күні 
қызметкер мен жұмыс берушінің арасындағы келісім бойынша айқындалады.

3. Қызметкермен келісім бойынша еңбек шартында жұмыс берушінің 
мөлшері еңбек шартында айқындалатын өтемақы төлемімен, осы баптың 2-
тармағында белгіленген талаптарды сақтамай, еңбек шартын бұзу құқығы 
көзделуі мүмкін.

Қараңыз: «Соттардың еңбек дауларын шешу кезінде заңнаманы 
қолдануының кейбір мәселелері туралы» Қазақстан Республикасы Жоғарғы 
Сотының 2017 жылғы 6 қазандағы № 9 нормативтік қаулысы.

Еңбек шартын мерзім өткеннен кейін тоқтату тәртібі.
1. Белгілі бір мерзімге жасалған еңбек шарты мерзімінің өтуіне 

байланысты тоқтатылады.
2. Егер бір жылдан кем емес белгілі бір мерзімге жасалған еңбек 

шартының мерзімі аяқталған күні жүкті әйел он екі және одан да көп апта 
мерзімдегі жүктілік туралы медициналық қорытынды ұсынса, сондай-ақ үш 
жасқа дейінгі баласы бар, бала асырап алған және бала күтімі бойынша 
жалақысы сақталмайтын демалысқа өз құқығын пайдалануға ниет білдірген 
жұмыскер уақытша болмаған жұмыскерді алмастыру жағдайларынан басқа, 
еңбек шартының мерзімін ұзарту туралы жазбаша өтініш ұсынса, онда 
жұмыс беруші еңбек шартының мерзімін бала күтімі жөніндегі демалыс 
аяқталған күнге дейін ұзартуға міндетті.

3. Жұмыстың аяқталған күні белгілі бір жұмысты орындау уақытына 
жасалған еңбек шартының мерзімі өткен күн болып табылады.

4. Уақытша болмаған жұмыскерді алмастыру уақытына жасалған еңбек 
шарты мерзімінің өткен күні жұмыс орны (лауазымы) сақталған 
жұмыскердің жұмысқа шыққан күні болып табылады.

Қараңыз: «Соттардың еңбек дауларын шешу кезінде заңнаманы 
қолдануының кейбір мәселелері туралы» Қазақстан Республикасы Жоғарғы 
Сотының 2017 жылғы 6 қазандағы № 9 нормативтік қаулысы.

1.1.4 Қазақстан Республикасының Еңбек кодексіне сәйкес жұмыс 
уақыты мен демалыс уақытын бөлу

(ҚР Еңбек заңнамасынан үзінділер )

Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 23 қарашадағы Еңбек 
кодексінде (бұдан әрі - Кодекс) жұмыс уақытының қалыпты ұзақтығы 
аптасына 40 сағаттан аспауға тиіс деп көзделген.

Еңбек шартында жұмыс уақытының қалыпты ұзақтығы үшін ақы 
төлене отырып, жұмыс уақытының аз ұзақтығы көзделуі мүмкін.

Сондай-ақ Кодексте қызметкерлердің жекелеген санаттары үшін 
жұмыс уақытының қысқартылған ұзақтығын белгілеу көзделген:

- он төрт жастан он алты жасқа дейінгі қызметкерлер үшін - аптасына 
24 сағаттан артық емес (Кодекстің 69-бабы);

- он алты жастан он сегіз жасқа дейінгі қызметкерлер үшін - аптасына 
36 сағаттан артық емес (Кодекстің 69-бабы);
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Тараптардың келісімі бойынша еңбек шартының бұзылу күні 
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(ҚР Еңбек заңнамасынан үзінділер )

Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 23 қарашадағы Еңбек 
кодексінде (бұдан әрі - Кодекс) жұмыс уақытының қалыпты ұзақтығы 
аптасына 40 сағаттан аспауға тиіс деп көзделген.

Еңбек шартында жұмыс уақытының қалыпты ұзақтығы үшін ақы 
төлене отырып, жұмыс уақытының аз ұзақтығы көзделуі мүмкін.

Сондай-ақ Кодексте қызметкерлердің жекелеген санаттары үшін 
жұмыс уақытының қысқартылған ұзақтығын белгілеу көзделген:

- он төрт жастан он алты жасқа дейінгі қызметкерлер үшін - аптасына 
24 сағаттан артық емес (Кодекстің 69-бабы);

- он алты жастан он сегіз жасқа дейінгі қызметкерлер үшін - аптасына 
36 сағаттан артық емес (Кодекстің 69-бабы);

- ауыр жұмыстарда, еңбек жағдайлары зиянды және (немесе) қауіпті 
жұмыстарда істейтін жұмыскерлер үшін - өндірістердің, цехтардың, кәсіптер 
мен лауазымдардың тізіміне, ауыр жұмыстардың, еңбек жағдайлары зиянды 
және (немесе) қауіпті жұмыстардың тізбесіне сәйкес аптасына 36 сағаттан 
асырмай (Кодекстің 69-бабы);

-бірінші және екінші топтағы мүгедек қызметкерлер үшін - аптасына 36 
сағаттан артық емес (Кодекстің 69-бабы).

Кодекстің 79-бабына сәйкес ұйымдарда қызметкердің нақты жұмыс 
істеген жұмыс уақытын есепке алу жүзеге асырылуға тиіс.

Бес күндік жұмыс аптасы кезінде күнделікті жұмыстың (жұмыс 
ауысымының) ұзақтығы апталық норма 40 сағат болған кезде 8 сағаттан, 
апталық норма 36 сағат болған кезде 7 сағат 12 минуттан аспауға тиіс; алты 
күндік жұмыс аптасы кезінде күнделікті жұмыстың (жұмыс ауысымының) 
ұзақтығы: апталық жұмыс уақытының нормасы 40 сағатқа тең 
жұмыскерлерде - 7 сағаттан; апталық норма 36 сағат болған кезде - 6 сағаттан 
аспауға тиіс және т.б..

Осыған байланысты, жұмыс уақытының ұзақтығы:
40 сағаттық жұмыс аптасында:
- бес күндік жұмыс аптасында - 8 сағаттан бес жұмыс күні;
- алты күндік жұмыс аптасында - 7 сағаттан бес жұмыс күні және 

ұзақтығы 5 сағаттан бір жұмыс күні.
36 сағаттық жұмыс аптасында:
- бес күндік жұмыс аптасында - бес жұмыс күні 7 сағат 12 минуттан 

(7,20 сағат);
- алты күндік жұмыс аптасында - 6 сағаттан алты жұмыс күні.
«Қазақстан Республикасындағы мерекелер туралы» Қазақстан 

Республикасының 2001 жылғы 13 желтоқсандағы № 267 Заңына (бұдан әрі -
Заң) сәйкес Қазақстан Республикасында ұлттық және мемлекеттік мерекелер 
атап өтілетін күндер Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес 
мереке күндері деп танылады.

Қазақстан Республикасындағы мереке күндері жұмыс істемейтін 
күндер болып табылады.

Демалыс және мереке күндері сәйкес келген жағдайда мерекеден 
кейінгі жұмыс күні демалыс күні болып табылады.

Қазақстан Республикасында атап өтілетін мереке күндері:
Ұлттық мереке:

- Тәуелсіздік күні - 16-17 желтоқсан;
Мемлекеттік мерекелер:

- Жаңа жыл - 1-2 қаңтар;
- Халықаралық әйелдер күні - 8 наурыз;
- Наурыз мейрамы - 21-23 наурыз;
- Қазақстан халқының бірлігі мерекесі - 1 мамыр;
- Отан қорғаушылар күні - 7 мамыр;
- Жеңіс күні - 9 мамыр;
- Астана күні - 6 шілде;
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- Қазақстан Республикасының Конституция күні - 30 тамыз;
- Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті күні - 1
желтоқсан

Толық емес жұмыс уақыты.
1. Еңбек шартын жасасқан кезде, сондай-ақ еңбек қатынастары 

процесінде жұмыскер мен жұмыс берушінің арасындағы жазбаша келісім 
бойынша жұмыскерге толық емес жұмыс уақыты белгіленуі мүмкін.

Толық емес жұмыс уақыты деп осы Кодексте белгіленген қалыпты 
ұзақтықтан аз уақыт есептеледі, оның ішінде:

1) толық емес жұмыс күні, яғни күнделікті жұмыс (жұмыс ауысымы) 
ұзақтығының нормасын азайту);

2) толық емес жұмыс аптасы, яғни жұмыс аптасындағы жұмыс 
күндерінің санын қысқарту;

3) күнделікті жұмыс (жұмыс ауысымы) ұзақтығының нормасын бір 
мезгілде азайту және жұмыс аптасындағы жұмыс күндерінің санын қысқарту 
болып табылады.

2. Толық емес жұмыс уақыты жағдайларындағы жұмыс қызметкер үшін 
жыл сайынғы ақы төленетін еңбек демалысының ұзақтығына, еңбек өтілін 
есептеуге және осы Кодексте, еңбек, ұжымдық шарттарда, келісімдерде 
белгіленген еңбек саласындағы басқа да құқықтарға шек қоюға әкеп 
соқпайды.

Қараңыз: ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің 2019 
жылғы 24 қыркүйектегі 363374 (enbek.gov.kz) «Толық емес жұмыс кезінде 
демалыс күндерін есептеу туралы» жауабы.

3. Жұмыс беруші жүкті әйелдің, үш жасқа дейінгі баласы (балалары) 
бар ата-ананың біреуінің (бала асырап алушының) жазбаша өтініші бойынша 
толық емес жұмыс уақытын белгілейді. 

Икемді жұмыс уақыты режиміндегі жұмыс.
1. Қызметкерлердің әлеуметтік-тұрмыстық және өзге де жеке 

қажеттіліктерін өндіріс мүдделерімен үйлестіру мақсатында қызметкерлер 
үшін икемді жұмыс уақыты режимі белгіленуі мүмкін.

2. Икемді жұмыс уақыты режимінде:
1) белгіленген жұмыс уақыты;
2) жұмыскер сол уақыт ішінде еңбек міндеттерін өз қалауы бойынша 

орындауға құқылы икемді (ауыспалы) жұмыс уақыты;
3) есептік кезең белгіленеді.
3. Оның шегінде қызметкерлердің осы санаты үшін орташа белгіленген 

жұмыс уақытының ұзақтығы сақталуға тиіс кезең икемді жұмыс уақыты 
кезіндегі есептік кезең деп танылады.

4. Икемді жұмыс уақыты кезіндегі есептік кезең алты айдан аспауға 
тиіс.

5. Икемді жұмыс уақыты режиміндегі күнделікті жұмыстың (жұмыс 
ауысымының) және (немесе) апта сайынғы жұмыстың ұзақтығы күнделікті 
және (немесе) апта сайынғы жұмыс уақыты ұзақтығының нормасынан көп 
немесе аз болуы мүмкін.
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- Қазақстан Республикасының Конституция күні - 30 тамыз;
- Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті күні - 1
желтоқсан

Толық емес жұмыс уақыты.
1. Еңбек шартын жасасқан кезде, сондай-ақ еңбек қатынастары 

процесінде жұмыскер мен жұмыс берушінің арасындағы жазбаша келісім 
бойынша жұмыскерге толық емес жұмыс уақыты белгіленуі мүмкін.

Толық емес жұмыс уақыты деп осы Кодексте белгіленген қалыпты 
ұзақтықтан аз уақыт есептеледі, оның ішінде:

1) толық емес жұмыс күні, яғни күнделікті жұмыс (жұмыс ауысымы) 
ұзақтығының нормасын азайту);

2) толық емес жұмыс аптасы, яғни жұмыс аптасындағы жұмыс 
күндерінің санын қысқарту;

3) күнделікті жұмыс (жұмыс ауысымы) ұзақтығының нормасын бір 
мезгілде азайту және жұмыс аптасындағы жұмыс күндерінің санын қысқарту 
болып табылады.

2. Толық емес жұмыс уақыты жағдайларындағы жұмыс қызметкер үшін 
жыл сайынғы ақы төленетін еңбек демалысының ұзақтығына, еңбек өтілін 
есептеуге және осы Кодексте, еңбек, ұжымдық шарттарда, келісімдерде 
белгіленген еңбек саласындағы басқа да құқықтарға шек қоюға әкеп 
соқпайды.

Қараңыз: ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің 2019 
жылғы 24 қыркүйектегі 363374 (enbek.gov.kz) «Толық емес жұмыс кезінде 
демалыс күндерін есептеу туралы» жауабы.

3. Жұмыс беруші жүкті әйелдің, үш жасқа дейінгі баласы (балалары) 
бар ата-ананың біреуінің (бала асырап алушының) жазбаша өтініші бойынша 
толық емес жұмыс уақытын белгілейді. 

Икемді жұмыс уақыты режиміндегі жұмыс.
1. Қызметкерлердің әлеуметтік-тұрмыстық және өзге де жеке 

қажеттіліктерін өндіріс мүдделерімен үйлестіру мақсатында қызметкерлер 
үшін икемді жұмыс уақыты режимі белгіленуі мүмкін.

2. Икемді жұмыс уақыты режимінде:
1) белгіленген жұмыс уақыты;
2) жұмыскер сол уақыт ішінде еңбек міндеттерін өз қалауы бойынша 

орындауға құқылы икемді (ауыспалы) жұмыс уақыты;
3) есептік кезең белгіленеді.
3. Оның шегінде қызметкерлердің осы санаты үшін орташа белгіленген 

жұмыс уақытының ұзақтығы сақталуға тиіс кезең икемді жұмыс уақыты 
кезіндегі есептік кезең деп танылады.

4. Икемді жұмыс уақыты кезіндегі есептік кезең алты айдан аспауға 
тиіс.

5. Икемді жұмыс уақыты режиміндегі күнделікті жұмыстың (жұмыс 
ауысымының) және (немесе) апта сайынғы жұмыстың ұзақтығы күнделікті 
және (немесе) апта сайынғы жұмыс уақыты ұзақтығының нормасынан көп 
немесе аз болуы мүмкін.

6. Тіркелген жұмыс уақытының, икемді (ауыспалы) жұмыс уақытының 
ұзақтығы, икемді жұмыс уақыты режиміндегі есептік кезең жұмыс берушінің 
актісінде, еңбек немесе ұжымдық шарттарда белгіленеді.

Түнгі уақыттағы жұмыс.
1. Түнгі уақыт 22-ден 6 сағатқа дейін.
2. Түнгі уақытта жұмысқа: 
- он сегіз жасқа толмаған қызметкерлер; 
- жұмыс берушіге жүктілік туралы анықтаманы ұсынған жүкті әйелдер 

жіберілмейді.
3. Мүгедек жұмыскерлерді түнгі уақытта жұмысқа тартуға, оларға 

мұндай жұмысқа медициналық қорытындыға сәйкес денсаулық жағдайы 
бойынша тыйым салынбаған жағдайда, олардың жазбаша келісімімен ғана 
жол беріледі.

4. Жұмыс берушінің түнгі уақытта жұмысқа мынадай қызметкерлерді 
жазбаша келісімінсіз тартуға құқығы жоқ:

1) жеті жасқа дейінгі балалары бар әйелдерді және жеті жасқа дейінгі 
балаларды анасыз тәрбиелеп отырған басқа да адамдарды қоспағанда;

2) он алты жасқа дейінгі мүгедек балаларды тәрбиелеп отырған 
жұмыскерлерді.

Демалыс уақытының түрлері 
Демалыс уақытының түрлері:
1) жұмыс күні (жұмыс ауысымы) ішіндегі үзілістер: 
демалу және тамақ ішу үшін үзіліс; 
ауысымішілік және арнайы үзілістер;
2) күнделікті (ауысымаралық) демалыс;
3) демалыс күндері (вахтааралық демалыс);
4) мереке күндері; 
5) демалыс.
Демалу және тамақ ішу үшін үзіліс.
1. Күнделікті жұмыс (жұмыс ауысымы) ішінде жұмыскерге тынығуға 

және тамақ ішуге ұзақтығы кемінде жарты сағат бір үзіліс берілуге тиіс.
2. Тынығуға және тамақтануға үзіліс беру уақыты, оның ұзақтығы 

еңбек тәртіптемесі қағидаларында, еңбек, ұжымдық шарттарда белгіленеді.
3. Тынығуға және тамақтануға арналған үзіліс уақыты жұмыс уақытына

қосылмайды. Өндіріс жағдайлары бойынша үзіліс беру мүмкін болмайтын 
жұмыстарда жұмыс беруші жұмыскерді жұмыс уақытында арнайы 
жабдықталған орында тынығу және тамақтану мүмкіндігімен қамтамасыз 
етуге міндетті. Мұндай жұмыстардың тізбесі, демалуға және тамақтануға 
арналған тәртіп пен орын ұжымдық шартта немесе жұмыс берушінің 
актілерінде белгіленеді.

Демалыс күндері.
1. Қызметкерлерге апта сайын демалыс күндері беріледі.
2. Бес күндік жұмыс аптасында жұмыскерлерге аптасына екі демалыс 

күні, ал алты күндік жұмыс аптасында - бір демалыс күні беріледі.
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3. Бес күндік және алты күндік жұмыс аптасында жексенбі жалпы 
демалыс күні болып табылады. Бес күндік жұмыс аптасы кезіндегі екінші 
демалыс күні ұжымдық шартпен немесе еңбек тәртіптемесі қағидаларымен 
белгіленеді.

4. Үздіксіз өндірістерде немесе өндірістік-техникалық жағдайлар 
бойынша немесе халыққа ұдайы үздіксіз қызмет көрсету қажеттілігі 
салдарынан демалыс күндері жұмысын тоқтату мүмкін болмайтын 
өндірістерде жұмыс істейтін, сондай-ақ вахталық әдіспен жұмыс істейтін 
жұмыскерлерге (жұмыскерлер тобына) демалыс күндері ауысымдық 
кестелерге (вахталар кестелеріне) сәйкес аптаның әртүрлі күндерінде 
кезекпен беріледі.

5. Мұсылман күнтізбесі бойынша атап өтілетін Құрбан айттың бірінші 
күні, 7 қаңтар-православиелік Рождество қолданылатын жұмыс режимдеріне 
және ауысымдық кестелерге (вахталар кестелеріне) қарамастан, демалыс 
күндері болып табылады.

6. Іссапарда жүрген қызметкер демалыс күндерін өзі жіберілген жұмыс 
берушінің еңбек тәртіптемесі қағидаларына сәйкес пайдаланады.

Демалыс түрлері.
1. Жұмыскерлерге демалыстардың мынадай түрлері беріледі:
1) жыл сайынғы ақы төленетін еңбек демалыстары;
2) Әлеуметтік демалыстар.
2. Жыл сайынғы ақылы еңбек демалысы жұмыскердің тынығуына, 

жұмысқа қабілеттілігін қалпына келтіруіне, денсаулығын нығайтуына және 
жұмыскердің өзге де жеке қажеттіліктеріне арналады және жұмыс орны 
(лауазымы) мен орташа жалақысы сақтала отырып, белгілі бір күнтізбелік 
күндер санына беріледі.

3. Қызметкерлерге жыл сайынғы ақылы еңбек демалыстарының 
мынадай түрлері беріледі:

1) жыл сайынғы ақы төленетін негізгі еңбек демалысы;
2) жыл сайынғы ақы төленетін қосымша еңбек демалысы.
4. Әлеуметтік демалыс деп ана болу, бала күтімі, өндірістен қол үзбей 

білім алу және өзге де әлеуметтік мақсаттар үшін қолайлы жағдайлар жасау 
мақсатында қызметкерді белгілі бір кезеңге жұмыстан босату түсініледі.

5. Қызметкерлерге әлеуметтік демалыстардың мынадай түрлері 
беріледі:

1) жалақы сақталмайтын демалыс;
2) оқу демалысы;
3) жүктілікке және бала (балаларды) тууға, жаңа туған баланы 

(балаларды) асырап алуға байланысты демалыс;
4) бала үш жасқа толғанға дейін оның күтіміне байланысты жалақы 

сақталмайтын демалыс.
Егер Қазақстан Республикасының заңдарында өзгеше көзделмесе, 

әлеуметтік демалыста болған кезең еңбек өтіліне есептеледі.
4. Демалыс беру жұмыс берушінің актісімен ресімделеді.
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3. Бес күндік және алты күндік жұмыс аптасында жексенбі жалпы
демалыс күні болып табылады. Бес күндік жұмыс аптасы кезіндегі екінші 
демалыс күні ұжымдық шартпен немесе еңбек тәртіптемесі қағидаларымен
белгіленеді.

4. Үздіксіз өндірістерде немесе өндірістік-техникалық жағдайлар
бойынша немесе халыққа ұдайы үздіксіз қызмет көрсету қажеттілігі
салдарынан демалыс күндері жұмысын тоқтату мүмкін болмайтын 
өндірістерде жұмыс істейтін, сондай-ақ вахталық әдіспен жұмыс істейтін
жұмыскерлерге (жұмыскерлер тобына) демалыс күндері ауысымдық
кестелерге (вахталар кестелеріне) сәйкес аптаның әртүрлі күндерінде
кезекпен беріледі.

5. Мұсылман күнтізбесі бойынша атап өтілетін Құрбан айттың бірінші 
күні, 7 қаңтар-православиелік Рождество қолданылатын жұмыс режимдеріне 
және ауысымдық кестелерге (вахталар кестелеріне) қарамастан, демалыс
күндері болып табылады.

6. Іссапарда жүрген қызметкер демалыс күндерін өзі жіберілген жұмыс 
берушінің еңбек тәртіптемесі қағидаларына сәйкес пайдаланады.

Демалыс түрлері.
1. Жұмыскерлерге демалыстардың мынадай түрлері беріледі:
1) жыл сайынғы ақы төленетін еңбек демалыстары;
2) Әлеуметтік демалыстар.
2. Жыл сайынғы ақылы еңбек демалысы жұмыскердің тынығуына,

жұмысқа қабілеттілігін қалпына келтіруіне, денсаулығын нығайтуына және
жұмыскердің өзге де жеке қажеттіліктеріне арналады және жұмыс орны
(лауазымы) мен орташа жалақысы сақтала отырып, белгілі бір күнтізбелік
күндер санына беріледі.

3. Қызметкерлерге жыл сайынғы ақылы еңбек демалыстарының
мынадай түрлері беріледі:

1) жыл сайынғы ақы төленетін негізгі еңбек демалысы;
2) жыл сайынғы ақы төленетін қосымша еңбек демалысы.
4. Әлеуметтік демалыс деп ана болу, бала күтімі, өндірістен қол үзбей

білім алу және өзге де әлеуметтік мақсаттар үшін қолайлы жағдайлар жасау
мақсатында қызметкерді белгілі бір кезеңге жұмыстан босату түсініледі.

5. Қызметкерлерге әлеуметтік демалыстардың мынадай түрлері
беріледі:

1) жалақы сақталмайтын демалыс;
2) оқу демалысы;
3) жүктілікке және бала (балаларды) тууға, жаңа туған баланы 

(балаларды) асырап алуға байланысты демалыс;
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теріні металдандыру, электр соққысы және т. б.), психологиялық (жүйке 
стресстері, қорқыныш және т. б.). факторларға ұшыраған кезде бұзылуы.
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істемеуі болуы мүмкін. Қоршау, бұғаттау,

желдету қондырғыларының болмауы, жетілмегендігі, жарамсыздығы 
нөлге қосу немесе жерге қосу; улы сұйықтықтардың, газдардың және т.б. 
ағуы.

Ұйымдастырушылық себептер - жұмыс істеушілердің еңбекті қорғау 
жөніндегі нұсқамаларын және оқуын уақтылы немесе сапасыз жүргізу, 
еңбекті қорғау жөніндегі нұсқаулықтардың болмауы. Жұмыс істеушілердің 
еңбекті қорғау талаптарын орындауын жеткіліксіз бақылау, жұмыс орнын 
қанағаттанғысыз ұстау, топтық жұмыстарды ұйымдастырудағы, 
жұмысшыларды арнайы киіммен және басқа да жеке қорғаныш 
құралдарымен (ЖҚҚ) қамтамасыз етудегі кемшіліктер. Техниканы, 
құралдарды мақсатсыз пайдалану, еңбек және демалыс режимін, 
технологиялық процесті бұзу.

Санитарлық-гигиеналық себептерге қолайсыз климаттық жағдайлар 
немесе үй-жайлардағы микроклимат, ауадағы зиянды заттардың көп 
мөлшері, шудың, дірілдің, сәулеленудің жоғары деңгейі, иррационалды 
жарықтандыру, жұмыс орындары мен тұрмыстық үй-жайлардың 
антисанитарлық жағдайы, жеке гигиена ережелерін сақтамау және т.б. 
жатады.

Психофизиологиялық себептер - монотондылық, жоғары еңбек кернеуі, 
организмнің анатомиялық-физиологиялық және психологиялық 
сипаттамаларының еңбек жағдайларына сәйкес келмеуі, шаршау, ұжымдағы 
қанағаттанарлықсыз психологиялық жағдай және т.б.

Субъективті себептер - бұл қызметкердің жеке тәртіпсіздігі, еңбекті 
қорғау жөніндегі нұсқауларды орындамауы, алкогольдік немесе есірткілік 
мас күйінде, ауыр халде болуы және т.б.

Экономикалық себептер жұмысшылардың еңбекті қорғау мәселелеріне 
немқұрайлы қарауымен, еңбек жағдайларын жақсарту жөніндегі іс-шараларға 
қаражаттың жеткіліксіз бөлінуімен және т. б. жоғары өндіріс пен жалақыны 
қамтамасыз етуге деген ұмтылысы болуы мүмкін.

Жазатайым оқиға (жарақат, ауру) жұмыс орнында қауіпті жағдай 
туғызатын бір, бірақ көбінесе бірнеше байланысты немесе байланысты емес 
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себептерден туындауы мүмкін. Қауіпті жағдай қауіпті жағдайлар мен қауіпті 
әрекеттерді қамтиды.

Қауіпті жағдайлар - белгіленген нормаларға сәйкес келмейтін 
өндірістік ортаның жай-күйі.

Қауіпті әрекет - бұл қызметкердің біліксіздігінің, қабілетсіздігінің, 
құлықсыздығының, қабілетсіздігінің, ал кейбір жағдайларда жұмысшының 
өндірістік жағдайды дұрыс бағалай алмауының және еңбекті қорғау 
нормалары мен ережелерінің талаптарын бәрін орындай алмауының салдары 
болып табылатын дұрыс емес, кәсіби емес әрекеті.

Жарақаттанудың алдын алу жөніндегі іс-шаралар еңбекті қорғау 
мәселелерін шешуді, әрбір өндірістік учаскеде қауіпсіз жұмысты 
ұйымдастырудың жаңа, озық әдістерін енгізуді қамтиды.

Еңбек жағдайларын жақсарту жөніндегі іс-шараларды заңнамалық, 
ұйымдастырушылық, техникалық, медициналық-профилактикалық және 
экономикалық деп бөлуге болады.

Заңнамалық іс-шаралар еңбекті қорғау саласында жұмыс істейтіндердің 
құқықтары мен міндеттерін, олардың еңбегі мен тынығу режимін, әйелдер 
мен жастардың еңбегін қорғауды, жұмыс аймағында зиянды заттардың шекті 
құрамының санитарлық нормаларын, зардап шеккендерге келтірілген 
залалды өтеуді, оларды зейнетақымен қамсыздандыруды, жеңілдіктерді және 
т.б. анықтайды.

Ұйымдастыру іс-шаралары еңбекті қорғауды басқару жүйесін енгізуді, 
жұмысшыларды оқытуды, олардың нұсқаулықтарымен қамтамасыз етуді, 
еңбекті қорғау бойынша кабинеттер құруды, еңбекті қорғау талаптарының 
сақталуын бақылауды ұйымдастыруды және т.б. көздейді.

Техникалық іс-шаралар мыналарды көздейді:
- ауыр, зиянды және монотонды жұмыстардың кешенді механизациясы 

мен автоматтандыруын әзірлеу және енгізу; қауіпсіз технология техникасын 
жасау; сақтандырғыш, дабыл беруші, блоктау құрылғыларын орнату;

- ауа ортасын қалыпқа келтіру, өндірістік жарықтандыру, жұмыс 
аймағынан зиянды заттардың пайда болуы мен жойылуының алдын алу, 
шуды, дірілді азайту, зиянды сәулелерден қорғау жөніндегі техникалық 
шешімдер;

- зиянды жағдайларда жұмыс істейтін операторлар немесе қашықтықтан 
басқару үшін оқшаулағыш кабиналар құру; ұжымдық және жеке қорғаныс 
құралдарын әзірлеу және дайындау және т. б.

Медициналық-профилактикалық іс-шаралар мыналарды қамтиды:
- қауіпті, зиянды және ауыр еңбек жағдайларында жұмыс істейтіндерді 

алдын ала және мерзімдік медициналық тексеріп-қараулар;
- оларды емдік-профилактикалық тағаммен қамтамасыз ету;
- өндірістік гимнастика жүргізу; ультракүлгін және бактерицидтік 

сәулелену;
- қылқан жапырақты, тұзды-қылқан жапырақты ванналарды қолдану, 

массаж және т.б.
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массаж және т.б.

Экономикалық іс-шараларға жарақаттанудың алдын алу және еңбек 
жағдайларын жақсарту жөніндегі жұмыстарды материалдық ынталандыру, 
еңбекті қорғауға бөлінетін қаражатты неғұрлым ұтымды бөлу кіреді.

1.2.1 Жазатайым оқиғалар мен кәсіби аурулардың пайда болу 
себептері. Қауіпті және зиянды өндірістік факторлар

Еңбек жағдайларына еңбек процесінде адамның денсаулығы мен 
жұмысына әсер ететін өндірістік орта факторларының жиынтығы жатады. 
Еңбек жағдайларын зерттеу көрсеткендей, еңбек процесінде өндірістік орта 
факторлары:

-Жұмыс аймағындағы сыртқы ортаны анықтайтын санитарлық –
гигиеналық жағдай-микроклимат, механикалық тербелістер, сәулелену, 
температура, жарық және т.б.;

- психофизиологиялық элементтер - жұмыс жағдайы, физикалық 
белсенділік, нейро-психологиялық стресс және т.б., олар еңбек процесінің 
өзіне байланысты;

- эстетикалық элементтер - өндірістік үй-жайларды, жабдықтарды, 
жұмыс орнын, жұмыс құралдарын және т.б. безендіру;

- психологиялық климат деп аталатын сипаттаманы құрайтын 
әлеуметтік-психологиялық элементтер.

Кәсіби ауру - зиянды еңбек жағдайларының әсерінен туындаған ауру. 
Кәсіби ауруларға: созылмалы шаң бронхиті, діріл ауруы, түрлі улы заттармен 
улану және т.б. жатады. Кәсіби аурулар ауырлығына және анықтау 
мерзімдеріне байланысты еңбекке қабілеттілігінен айырылумен қатар жүруі 
және қатар жүрмеуі мүмкін. Ауыр жағдайларда олар мүгедектікке әкелуі 
мүмкін.

Еңбек процесінде адамға еңбек жағдайларының осы немесе басқа 
жағдайын анықтайтын өндірістік ортаның көптеген факторлары әсер етеді. 
Өндірістік факторлар техникалық, эргономикалық, санитарлық-гигиеналық, 
ұйымдастырушылық, эстетикалық, ұйымдастырушылық болып бөлінеді. 
психофизиологиялық, әлеуметтік-тұрмыстық, табиғи-климаттық, 
экономикалық болып бөлінеді.

Техникалық факторлар өндірістік процестерді автоматтандыру және 
механикаландыру деңгейін; жабдықты неғұрлым толық пайдалану және 
жұмыс орнын ұтымды ұйымдастыруын; электрондық-есептеу және басқару 
техникасын қолдануды; ұжымдық қорғаныс құралдарының болуы және 
жарамдылығын, қауіпті аймақтардың қорғалуын және т.б. көрсетеді.

Эргономикалық факторлар қарастырылып отырған технологиялық 
процесте адамның жылдамдық, энергия, визуалды және басқа 
физиологиялық мүмкіндіктерінің сәйкестігін анықтауды;

еңбек пен демалыстың ұтымды режимдерін енгізуді, ақпарат көлемін 
қысқартуды, жүйке-эмоционалдық кернеулер мен физиологиялық 
жүктемелерді азайтуды; кәсіби іріктеуді сипаттайды. Бұл техниканың 
жылдамдық параметрлеріне, жұмыс органдарынан түсетін ақпарат көлеміне, 



28

жұмыс орнын ұйымдастыру деңгейіне, басқару органдарының орналасу 
ыңғайлылығына және индикацияға, оператор орындығының 
конструкциясына, жұмыс аймағының шолуына және т.б. қатысты.

Эстетикалық факторлар адамның эстетикалық қажеттіліктерінің және 
жұмыс орындары (құралдар) мен өндірістік ортаның көркемдік-
конструкторлық шешімдерінде іске асырылатын сәйкестігін көрсетеді.

Санитарлық-гигиеналық факторлар жұмыс орындарындағы өндірістік 
санитарияның жай-күйін (ауа ортасының сапасы, зиянды заттар мен 
сәулеленулердің деңгейі, шу, діріл, жарықтандыру жағдайы және т.б.) 
көрсетеді. Олар ГОСТ, SSBT және т.б. талаптарына сәйкес келуі керек.

Ұйымдастырушылық факторлар кәсіпорындағы еңбек және демалыс 
режимін; еңбекті ұйымдастырудың тәртібі мен нысанын, жұмысшылардың 
арнайы киіммен, арнайы аяқ киіммен және басқа да жеке қорғану 
құралдарымен (ЖҚҚ) қамтамасыз етілуін; еңбек процесін, атап айтқанда, 
еңбекті қорғауды бақылаудың жай-күйін; жұмысшылардың кәсіби 
даярлығының сапасын және т. б. сипаттайды.

Психофизиологиялық факторларға еңбек қарқындылығы мен 
ауырлығы, ұжымдағы моральдық-психологиялық климат, жұмысшылардың 
бір-бірімен қарым-қатынасы және т.б. жатады.

Әлеуметтік-тұрмыстық факторларға өндірістің жалпы мәдениеті, 
жұмыс орындарындағы тәртіп пен тазалық, аумақты көгалдандыру, 
санитарлық-тұрмыстық үй-жайлармен, асханалармен, медициналық 
пункттермен, емханалармен, мектепке дейінгі балалар мекемелерімен және т. 
б. қамтамасыз ету жатады.

Табиғи-климаттық факторлар - бұл жердің географиялық және 
метеорологиялық ерекшеліктері (теңіз деңгейінен биіктігі, жер бедері, 
жауын-шашынның жиілігі мен түрі, температура, ылғалдылық, ионизация 
және ауаның қозғалғыштығы, атмосфералық қысым және т.б.).

Экономикалық факторларға еңбектің техникалық қарулануын арттыру 
кіреді: жабдықты неғұрлым толық пайдалану, жұмыс орнын ұтымды 
ұйымдастыру, оңтайлы технологияны таңдау. Жұмыс уақытының қажетсіз 
шығындарын жою және азайту, жұмыс қарқыны мен ырғағын қатаң реттеу 
экономикалық факторларға да қатысты.

Еңбек жағдайлары өндірістік факторлардың үйлесуіне байланысты 
және өз кезегінде еңбек өнімділігі мен нәтижелеріне, жұмысшылардың 
денсаулық жағдайына әсер етеді. Қолайлы жағдайлар адамның жалпы әл-
ауқатын,
көңіл-күйін жақсартады, жоғары өнімділікке алғышарттар жасайды және 
керісінше, нашар жағдайлар еңбек қарқындылығы мен сапасын төмендетеді, 
өндірістік жарақаттар мен аурулардың пайда болуына ықпал етеді. 
Салауатты және қауіпсіз еңбек жағдайларын жасау - кәсіпорын әкімшілігінің, 
жұмыс берушінің басты міндеті.

Қауіпті және зиянды өндірістік факторлар 
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бір-бірімен қарым-қатынасы және т.б. жатады.

Әлеуметтік-тұрмыстық факторларға өндірістің жалпы мәдениеті, 
жұмыс орындарындағы тәртіп пен тазалық, аумақты көгалдандыру, 
санитарлық-тұрмыстық үй-жайлармен, асханалармен, медициналық 
пункттермен, емханалармен, мектепке дейінгі балалар мекемелерімен және т. 
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денсаулық жағдайына әсер етеді. Қолайлы жағдайлар адамның жалпы әл-
ауқатын,
көңіл-күйін жақсартады, жоғары өнімділікке алғышарттар жасайды және 
керісінше, нашар жағдайлар еңбек қарқындылығы мен сапасын төмендетеді, 
өндірістік жарақаттар мен аурулардың пайда болуына ықпал етеді. 
Салауатты және қауіпсіз еңбек жағдайларын жасау - кәсіпорын әкімшілігінің, 
жұмыс берушінің басты міндеті.

Қауіпті және зиянды өндірістік факторлар 

Адамның еңбек қызметі белгілі бір өндірістік орта жағдайында жүреді, 
егер гигиеналық талаптар сақталмаса, адамның денсаулығы мен 
денсаулығына жағымсыз әсер етуі мүмкін.

Қауіпті өндірістік фактор - белгілі бір жағдайларда жұмысшыға әсер 
ету жарақатқа немесе денсаулықтың басқа кенеттен күрт нашарлауына 
әкелетін фактор.

Зиянды өндірістік фактор - бұл белгілі бір жағдайларда жұмысшыға 
әсер ету ауруға немесе өнімділіктің төмендеуіне әкелетін фактор.

Физикалық факторлар - қозғалатын машиналар мен механизмдер, өткір 
жиектер, жұмыс орнының жер (еден) деңгейінен жоғары орналасуы, 
биіктіктен құлайтын немесе ұшатын заттар, зиянды аэрозольдардың, 
газдардың, иондаушы және басқа да сәулелердің жоғары деңгейі, электр 
тізбегіндегі кернеу, магниттік және электромагниттік өрістердің кернеуі, 
статикалық электр, шу, діріл; жоғары немесе төмен температура, 
қозғалғыштық, ылғалдылық, ауаның иондалуы, атмосфералық қысым, табиғи 
жарықтың болмауы немесе болмауы, жарық ағынының пульсациясы, жоғары 
контраст, тікелей немесе шағылысқан жарқырау.

Биологиялық факторларға әртүрлі биологиялық объектілер жатады: 
патогендік микроорганизмдер (бактериялар, вирустар, риккетсиялар, 
спирохеттер, саңырауқұлақтар), сондай-ақ макроорганизмдер (өсімдіктер мен 
жануарлар).

Психофизиологиялық факторларға физикалық (статикалық және 
динамикалық) және нейропсихиатриялық шамадан тыс жүктеме (психикалық 
шамадан тыс жүктеме, монотондылық, эмоционалды шамадан тыс жүктеме) 
жатады.

Химиялық факторлар - әр түрлі агрегаттық күйдегі улы заттар: 
дихлорэтан, ацетон, бензол, ксилол, толуол және басқа еріткіштер; метан, 
көмірқышқыл газы, ацетилен, басқа газдар; лактар, бояулар, эмальдар; дәрі-
дәрмектер; тұрмыстық химикаттар және басқа да көптеген химиялық заттар.

Қауіпті және зиянды өндірістік факторлардың жіктелуі 1.1 суретте 
көрсетілген.
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1.1-сурет - Қауіпті және зиянды өндірістік факторлардың жіктелуі 
(дереккөз: Коробко В. И. Еңбекті қорғау)

1.2.2 Жазатайым оқиғалардың жіктелуі және жарақаттану 
коэффициенттері

Өндірістік тапсырманы орындау кезінде немесе жұмысқа немесе 
жұмыстан кету кезінде оның кез-келген қызметкерімен өндірістік 
кәсіпорында болған жазатайым оқиға өндірістік жарақат деп аталады. 
Жазатайым оқиға (ЖО) қызметкердің денсаулығын ішінара немесе толық
жоғалтуға әкеп соғады, бұл міндетті медициналық тексерумен және 
қорытындымен расталады. 

Өндірістегі жазатайым оқиғалардың жіктелуі бірнеше топқа бөлінеді:
- жеңіл - егер зардап шегуші денсаулығына жеңіл және орташа 

ауырлықтағы зақым келсе және оның еңбекке қабілеттілігі толық қалпына 
келтірілсе;

- ауыр - зардап шеккен адам мүгедектікке әкелетін ауыр жарақат алады;
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коэффициенттері
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жоғалтуға әкеп соғады, бұл міндетті медициналық тексерумен және 
қорытындымен расталады.

Өндірістегі жазатайым оқиғалардың жіктелуі бірнеше топқа бөлінеді:
- жеңіл - егер зардап шегуші денсаулығына жеңіл және орташа

ауырлықтағы зақым келсе және оның еңбекке қабілеттілігі толық қалпына
келтірілсе;

- ауыр - зардап шеккен адам мүгедектікке әкелетін ауыр жарақат алады;

- топтық - өндірісте жарақат алған кезде саны 2 адамнан тұратын 
қызметкерлер тобы;

- өлімге  әкелетін - егер өндірістік жарақат өлімге әкелетін болса.
Кәсіпорында жазатайым оқиға болған кезде, оқиға туралы тікелей 

басшыңызға немесе еңбекті қорғау жөніндегі инспекторға дереу хабарлау 
керек. Келесі қадам - егер кәсіпорын аумағында бар болса, медициналық 
пунктке жүгіну немесе аса ауыр жарақат алған жағдайда «жедел жәрдем»
шақыру және зардап шегушіні ауруханаға жатқызу.

Еңбекке жарамсыздық коэффициенті - жиілік коэффициентін 
жарақаттың ауырлық коэффициентіне көбейту нәтижесінде алынған шама.

Егер ЖО әлі де болса, бастықтың сендіруіне және тұрмыстық жарақат 
алуға келісудің қажеті жоқ. Жарақат алғаннан кейін асқынулар мен 
денсаулығының нашарлауы жиі мүмкін. Тұрмыстық жарақаттар регрессияны 
тіркеу мүмкіндігін жоққа шығарады.

Өндірістік жарақаттану коэффициенті.
Өндірістегі жазатайым оқиғаларды бағалау үшін өндірістік 

жарақаттану коэффициенті қолданылады. Бұл бірнеше шамаларды 
біріктіретін жалпыланған ұғым.

Жарақат жиілігінің коэффициенті белгілі бір уақыт кезеңіндегі жарақат 
санының жұмысшылардың жалпы санына қатынасын көрсетеді. Пайызбен 
көрсетіледі.

Жарақаттанудың ауырлық коэффициенті еңбекке жарамсыздық күндері 
санының өндірістік жарақаттар санына қатынасын білдіреді.

1.2.3 Тігін өндірісінің қызметкерлеріне тән кәсіптік аурулар

Осы саладағы бірқатар процестер қыздырылған пластмасса буларымен, 
металл шаңымен және булармен (әсіресе қорғасын), былғарыдан, жүннен 
шаңмен, сондай-ақ диметилформамид түріндегі қауіпті еріткіштермен 
байланысты болғандықтан, киім өндірумен айналысатын жұмысшылар 
арасында да осы әсерге байланысты аурулар жиі кездеседі. Тігін 
машиналарының қозғалтқыштары шығаратын электромагниттік өрістің әсері 
де үлкен назар аударуға тұрарлық. 

1.1-кестеде салада кездесетін кәсіби аурулардың барлық спектрі 
біріктірілген.
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1.1- кесте Тігін өндірісінің жұмысшыларында кездесетін кәсіптік 
аурулардың мысалдары

Ауру Әсер ету
Тірек-қимыл аппаратының аурулары

Қол және білек ауырсыну синдромы, сіңір, 
білек аурулары, де Куервэн сіңір ауруы, 
эпикондилит, айналу кезіндегі бицепс және 
сіңір сіңір ауруы, айналу кезіндегі бірлескен 
ауырсыну, трапеция бұлшықетінің спазмы, 
радикулит түріндегі құбылыстар, мойын 
аймағының аурулары, төменгі арқа синдромы, 
Sciatica, омыртқалы грыжа, тізе остеоартриті

Күш салу; 
айталану; 
ауыр көтеру; 
ыңғайсыз жағдай; 
отырып ұзақ 
тұру

Демікпе

Формальдегид және 
матаны өңдеудің 
өзге де құралдары; 
қыздырылған пластмассалар; 
шаң

Онкологиялық аурулар

Қуықтың қатерлі ісігі Бояғыштар

Өкпе обыры, мұрын-жұтқыншақ 
(назофарингитной аймағы) Формальдегид

Есту қабілетінің жоғалуы Шу

Тері жамылғысы

Жанасу және ирритативті дерматит Формальдегид, 
тоқыма бояғыштар

Қорғасынмен улану Қорғасын

1.2.4 Жазатайым оқиғаларды және кәсіптік ауруларды тергеп-
тексерудің жалпы мәселелері, жазатайым оқиғаның ауырлық 

дәрежесіне қарай комиссия құрамы

Еңбек қызметіне байланысты жазатайым оқиғаларды тергеп-тексерудің 
және есепке алудың жалпы ережелері.

1. Жұмыскердің, сорндай-ақ:
1) кәсіптік практикадан өтіп жүрген кезде оқу орындарында оқитын

адамдардың;
2) әскери қызмет, арнаулы мемлекеттік органдарда қызмет өткерумен

байланысты емес жұмыстарды орындауға тартылған әскери қызметшілердің, 
арнаулы мемлекеттік органдар қызметкерлерінің;

3) бас бостандығынан айыру орындарында және сот үкімі бойынша
еңбекке тартылған адамдардың;
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аймағының аурулары, төменгі арқа синдромы, 
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ыңғайсыз жағдай; 
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матаны өңдеудің 
өзге де құралдары; 
қыздырылған пластмассалар; 
шаң

Онкологиялық аурулар

Қуықтың қатерлі ісігі Бояғыштар

Өкпе обыры, мұрын-жұтқыншақ 
(назофарингитной аймағы) Формальдегид

Есту қабілетінің жоғалуы Шу

Тері жамылғысы

Жанасу және ирритативті дерматит Формальдегид, 
тоқыма бояғыштар

Қорғасынмен улану Қорғасын

1.4.4 Жазатайым оқиғаларды және кәсіптік ауруларды тергеп-
тексерудің жалпы мәселелері, жазатайым оқиғаның ауырлық 

дәрежесіне қарай комиссия құрамы

Еңбек қызметіне байланысты жазатайым оқиғаларды тергеп-тексерудің 
және есепке алудың жалпы ережелері.

1. Жұмыскердің, сорндай-ақ:
1) кәсіптік практикадан өтіп жүрген кезде оқу орындарында оқитын 

адамдардың;
2) әскери қызмет, арнаулы мемлекеттік органдарда қызмет өткерумен 

байланысты емес жұмыстарды орындауға тартылған әскери қызметшілердің, 
арнаулы мемлекеттік органдар қызметкерлерінің;

3) бас бостандығынан айыру орындарында және сот үкімі бойынша 
еңбекке тартылған адамдардың;

4) азаматтық қорғау саласындағы әскерилендірілген және өзге де 
мамандандырылған кәсіби авариялық-құтқару қызметтері мен 
құралымдарының, әскерилендірілген күзеттің жеке құрамының, 
авариялардың, дүлей зілзаланың салдарларын жою жөніндегі, адам өмірін 
және мүлікті құтқару жөніндегі ерікті командалар мүшелерінің еңбек 
қызметіне байланысты және еңбекке қабілетсіздігіне не қайтыс болуына әкеп 
соққан денсаулығының зақымдану жағдайлары осы Кодекске сәйкес тергеп-
тексерілуге жатады.

2. Еңбекке жарамсыздыққа не қайтыс болуға әкеп соққан, еңбек 
міндеттерін орындауға байланысты жұмыскерлер денсаулығының 
зақымдануы, егер олар:

1) жұмыс уақыты басталар алдында немесе аяқталғаннан кейін жұмыс 
орнын, өндіріс құрал-жабдықтарын, жеке қорғаныш құралдарын дайындау 
және ретке келтіру және басқа да әрекеттер кезінде;

2) жұмыс орнында болған жұмыс уақыты ішінде, жұмысы қызмет 
көрсету объектілері арасында жүріп-тұрумен байланысты жұмыскер бара 
жатқан жолда, оның ішінде жұмыс берушінің тапсырмасы бойынша бара 
жатқан жолда, сондай-ақ еңбек міндеттерін орындау кезінде іссапар 
уақытында;

3) жұмыс беруші ұсынған көлік құралымен жұмысты орындау орнына 
бара жатқанда немесе жұмыстан келе жатқанда;

4) жеке көлік құралын қызмет бабында пайдалану құқығына жұмыс 
берушінің жазбаша келісімі болған кезде өзінің жеке көлік құралымен;

5) жұмыс берушінің мүддесі үшін өз бастамасы бойынша әрекеттер 
жасау кезінде;

6) вахталық әдіспен жұмыс істейтіндердің жиналу орнынан (вахта 
кезеңінде тұратын жерінен) жұмыс беруші ұсынған көлік құралымен 
жұмысқа бара жатқанда немесе келе жатқанда орын алған болса, еңбек 
қызметіне байланысты жазатайым оқиғалар ретінде есепке алынады.

3. Тергеп-тексеру барысында жұмыскерлер денсаулығының 
зақымдануы:

1) жұмыскердің функционалдық міндеттеріне кірмейтін және жұмыс 
берушінің мүддесімен байланысты емес жұмыстарды немесе өзге де 
әрекеттерді зардап шеккен адам өз бастамасы бойынша орындаған, оның 
ішінде вахталық әдіспен жұмыс істеу кезінде ауысымаралық демалыс, 
тынығу мен тамақтануға арналған үзіліс кезінде орындаған кезде;

2) зардап шеккен адамның алкогольдік масаң күйде болуы, оның 
уытқұмарлық және есірткі заттарды (оларға ұқсас заттарды) пайдалану 
негізгі себеп болған жағдайда;

3) өз денсаулығына әдейі (қасақана) зиян келтіру нәтижесінде, сондай-
ақ зардап шеккен адам қылмыстық құқық бұзушылық жасаған кезде;

4) медициналық қорытындымен расталған, зардап шеккен адам 
денсаулығының өндірістік факторлардың әсерімен байланысты емес 
кенеттен нашарлауынан болғаны объективті түрде анықталса, олар еңбек 
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қызметіне байланысты жазатайым оқиғалар ретінде есепке алынуға 
жатпайды.

4. Кәсіптік аурулар жағдайларын тексеруді жұмыс беруші халықтың 
санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы мемлекеттік 
органмен бірлесіп жүргізеді.

5. Денсаулық сақтау ұйымдарының жауапты лауазымды адамдары 
жұмыскерлердің өндірістік жарақат алуына немесе денсаулығының еңбек 
қызметіне байланысты зақымдануына орай бастапқы жүгінген әрбір жағдай 
туралы жұмыс берушілерге және еңбек инспекциясы жөніндегі жергілікті 
органға, сондай-ақ кәсіптік қатты ауру (улану) жағдайлары туралы халықтың 
санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы мемлекеттік 
органды екі жұмыс күнінен кешіктірмей хабардар етуге тиіс.

6. Еңбек қызметіне байланысты жазатайым оқиғаларды және 
өндірістегі кәсіптік ауруларды тергеп-тексеруді ұйымдастыру және тіркеу 
үшін жұмыс беруші жауапты болады.

6. Комиссия құрамына сондай-ақ:
1) қауіпті өндірістік объектілерде, сондай-ақ электр энергетикасы 

саласындағы ұйымдарда еңбек қызметіне байланысты жазатайым оқиғалар 
кезінде-өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы мемлекеттік қадағалау 
жөніндегі мемлекеттік инспектор және мемлекеттік энергетикалық қадағалау 
мен бақылауды жүзеге асыратын лауазымды адам;

2) қатты улану жағдайында - халықтың санитариялық-
эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы мемлекеттік органның 
өкілдері жатады;

3) басқа ұйымның аумағында орналасқан және жұмыс жүргізіп жатқан 
ұйымның жұмыскері немесе өндірістік тапсырманы (қызметтік немесе 
шарттық міндеттерді) орындау үшін басқа ұйымға жіберілген жұмыскер 
ұшыраған еңбек қызметіне байланысты жазатайым оқиға кезінде - аумағында 
жазатайым оқиға болған ұйымның жауапты өкілі.

7. Комиссияның жұмысына жұмыс берушімен немесе зардап шеккен 
адаммен тиісті шарттық қатынастары бар сақтандыру ұйымының өкілі 
қатысуға құқылы.

8. Жұмыс беруші жеке тұлғада еңбек қызметіне байланысты жазатайым 
оқиғаны тергеп - тексеруге жұмыс беруші немесе оның уәкілетті өкілі, 
жұмыскерлердің өкілі, жазатайым оқиғаны тергеп-тексеруге шарттық негізде 
тартылуы мүмкін еңбекті қорғау жөніндегі маман қатысады.

9. Сараптамалық қорытындыны талап ететін мәселелерді шешу үшін 
арнайы тергеп-тексеру жөніндегі комиссияның төрағасы ғылыми-зерттеу 
ұйымдарының және бақылау-қадағалау органдарының мамандары арасынан 
сараптамалық кіші комиссияларды жұмыс берушінің қаражаты есебінен 
құруға құқылы.
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4. Кәсіптік аурулар жағдайларын тексеруді жұмыс беруші халықтың 
санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы мемлекеттік 
органмен бірлесіп жүргізеді.

5. Денсаулық сақтау ұйымдарының жауапты лауазымды адамдары 
жұмыскерлердің өндірістік жарақат алуына немесе денсаулығының еңбек 
қызметіне байланысты зақымдануына орай бастапқы жүгінген әрбір жағдай 
туралы жұмыс берушілерге және еңбек инспекциясы жөніндегі жергілікті 
органға, сондай-ақ кәсіптік қатты ауру (улану) жағдайлары туралы халықтың 
санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы мемлекеттік 
органды екі жұмыс күнінен кешіктірмей хабардар етуге тиіс.

6. Еңбек қызметіне байланысты жазатайым оқиғаларды және 
өндірістегі кәсіптік ауруларды тергеп-тексеруді ұйымдастыру және тіркеу 
үшін жұмыс беруші жауапты болады.

6. Комиссия құрамына сондай-ақ:
1) қауіпті өндірістік объектілерде, сондай-ақ электр энергетикасы 

саласындағы ұйымдарда еңбек қызметіне байланысты жазатайым оқиғалар 
кезінде-өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы мемлекеттік қадағалау 
жөніндегі мемлекеттік инспектор және мемлекеттік энергетикалық қадағалау 
мен бақылауды жүзеге асыратын лауазымды адам;

2) қатты улану жағдайында - халықтың санитариялық-
эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы мемлекеттік органның 
өкілдері жатады;

3) басқа ұйымның аумағында орналасқан және жұмыс жүргізіп жатқан 
ұйымның жұмыскері немесе өндірістік тапсырманы (қызметтік немесе 
шарттық міндеттерді) орындау үшін басқа ұйымға жіберілген жұмыскер 
ұшыраған еңбек қызметіне байланысты жазатайым оқиға кезінде - аумағында 
жазатайым оқиға болған ұйымның жауапты өкілі.

7. Комиссияның жұмысына жұмыс берушімен немесе зардап шеккен 
адаммен тиісті шарттық қатынастары бар сақтандыру ұйымының өкілі 
қатысуға құқылы.

8. Жұмыс беруші жеке тұлғада еңбек қызметіне байланысты жазатайым 
оқиғаны тергеп - тексеруге жұмыс беруші немесе оның уәкілетті өкілі, 
жұмыскерлердің өкілі, жазатайым оқиғаны тергеп-тексеруге шарттық негізде 
тартылуы мүмкін еңбекті қорғау жөніндегі маман қатысады.

9. Сараптамалық қорытындыны талап ететін мәселелерді шешу үшін 
арнайы тергеп-тексеру жөніндегі комиссияның төрағасы ғылыми-зерттеу 
ұйымдарының және бақылау-қадағалау органдарының мамандары арасынан 
сараптамалық кіші комиссияларды жұмыс берушінің қаражаты есебінен 
құруға құқылы.

1.3 Тігін кәсіпорындарының өндірістік үй-жайларындағы 
қауіпсіздік ережелері

Тігін өндірісінің қауіпсіздік техникасы.
Тігін машиналарында, престерде, үтіктермен және қол құралдарымен 

жұмыс жасау кезінде киім жасағанда әртүрлі жарақаттар болуы мүмкін: 
саусақтардың кесілуі және тесілуі, машиналардың айналмалы бөліктеріне 
киім мен шаштың түсуі, күйіктер және т. б.

Оларды болдырмас үшін тігін жабдықтарын қауіпсіз пайдалану 
ережелерін біліп, оларды қатаң сақтау керек. Ол үшін тігін өндірісінде 
жұмыс істейтін барлық жұмысшылар біліктілігіне және жұмыс өтіліне 
қарамастан, қауіпсіздік техникасы мен өндірістік санитария бойынша жалпы 
нұсқаулардан, сондай-ақ тікелей жұмыс орнында нұсқаудан жүйелі түрде 
(жылына кемінде екі рет) өтуі керек.

1.3.1 Жеңіл өнеркәсіп саласындағы қызметті реттейтін Қазақстан 
Республикасының құжаттары

«Жеңіл өнеркәсіп өнімдерінің қауіпсіздігіне қойылатын талаптар»
техникалық регламенті Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 8 
қарашадағы № 1031 қаулысымен бекітілген. 

Қолдану саласы:
1. Осы «Жеңіл өнеркәсіп өнімдерінің қауіпсіздігіне қойылатын 

талаптар» техникалық регламенті (бұдан әрі - Техникалық регламент) 
Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 9 қаңтардағы Экологиялық 
кодексіне және Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 9 қарашадағы «
Техникалық реттеу туралы «, 2007 жылғы 21 шілдедегі «Химиялық өнімнің 
қауіпсіздігі туралы» Заңдарына сәйкес әзірленді.

2. Осы Техникалық регламенттің реттеу объектілері:
1) тоқыма және трикотаж материалдар;
2) тоқыма және трикотаж материалдардан жасалған киім және іш 

киімді қоса алғанда, бұйымдар;
3) тері мен теріден жасалған киім және бұйымдар;
4) төсек-орын жабдықтары мен көрпелер;
5) былғары және үлбір материалдар;
6) аяқ киім және былғары галантерея бұйымдары;
7) шұлық-ұйық бұйымдары;
8) бас киімдер болып табылады.
Осы Техникалық регламенттің күші қолданылатын жеңіл өнеркәсіп 

өнімдерінің (бұдан әрі - өнім) тізбесі осы Техникалық регламентке 1-
қосымшада келтірілген.

3. Осы Техникалық регламенттің күші мына өнімдерге 
қолданылмайды:

1) бұрын пайдалануда болған немесе жеке тапсырыстар бойынша 
дайындалған;
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2) оған қойылатын талаптар дәрілік заттардың, медициналық техника 
мен медициналық мақсаттағы бұйымдардың қауіпсіздігі саласындағы 
жекелеген техникалық регламенттерде белгіленетін, медициналық 
мақсаттарда қолданылатын;

3) талаптары «Балаларға арналған өнімдер мен бұйымдардың 
қауіпсіздігіне қойылатын талаптар» Техникалық регламентінде белгіленетін 
балалар үшін;

4) жеке қорғану құралы болып табылатын әскери және нысанды киім 
мен аяқ киім, арнайы киім мен аяқ киім;

5) санитариялық-гигиеналық мақсаттағы өнім;
6) оларға қойылатын талаптар «буып-түюге, таңбалауға, затбелгі 

жапсыруға және оларды дұрыс түсіруге қойылатын талаптар» техникалық 
регламентінде белгіленетін буып-түю материалдары;

7) техникалық мақсаттағы материалдар мен тоқыма бұйымдары.
4. Өнімді сәйкестендіру модельдердің техникалық сипаттамаларына, 

өнімнің нақты түрлеріне үлгі-эталондарға, Қазақстан Республикасының 
Сыртқы экономикалық қызметінің тауар номенклатурасы сыныптауышының 
кодтарына, таңбалауға және (немесе) ілеспе құжаттарға сәйкес көзбен шолып 
жүзеге асырылады. Өнімді көрсетілген тәсілдермен сәйкестендіру мүмкін 
болмаған жағдайда, ол өнімнің нақты түрлеріне арналған нормативтік 
құжаттарға сәйкес аспаптық әдістермен жүргізіледі.

5. Осы Техникалық регламент өнімнің түріне байланысты 
тұтынушының өмірі немесе денсаулығы үшін оның механикалық, химиялық 
және биологиялық қауіпсіздігін қамтамасыз ететін талаптарды белгілейді.

6. Осы Техникалық регламентте «Техникалық реттеу туралы»
Қазақстан Республикасының Заңында белгіленген терминдер, сондай-ақ 
мынадай терминдер қолданылады:

1) Аяқ киім - аяқты жабуға немесе қорғауға арналған қолданбалы 
табаны бар барлық бұйымдар, оның ішінде жеке сатылатын олардың 
құрамдас бөліктері;

2) бет қабаты (алдыңғы беті) - аяқ киімнің немесе аяқ киім 
материалдарының (терінің) құрылымдық элементінің сыртқы жоғарғы бөлігі, 
ол табанға қосылады;

3) биологиялық қауіп - өнімнің түріне байланысты физикалық 
(икемділік, су өткізбеушілік) және химиялық қасиеттері көрсеткіштерінің 
белгіленген талаптарға сәйкес келмеуі салдарынан дайын бұйымның 
тұтынушы организміне теріс әсері;

4) зиянды заттар - әдеттегі пайдалану кезінде бұйымның материалында 
рұқсат етілген концентрациядан асатын олардың болуы кезінде 
тұтынушының денсаулық жағдайында теріс ауытқулар тудыруы мүмкін 
химиялық заттар;

5) механикалық қауіп - тұтынушының денсаулығына зиян келтіру 
қаупін арттыратын бұйым бетінің мөлшерсіздігі, беріктігінің жеткіліксіздігі, 
орнықтылығы немесе кедір-бұдырлығы салдарынан дайын бұйымның 
тұтынушыға теріс әсері;
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2) оған қойылатын талаптар дәрілік заттардың, медициналық техника 
мен медициналық мақсаттағы бұйымдардың қауіпсіздігі саласындағы 
жекелеген техникалық регламенттерде белгіленетін, медициналық 
мақсаттарда қолданылатын;

3) талаптары «Балаларға арналған өнімдер мен бұйымдардың 
қауіпсіздігіне қойылатын талаптар» Техникалық регламентінде белгіленетін 
балалар үшін;

4) жеке қорғану құралы болып табылатын әскери және нысанды киім 
мен аяқ киім, арнайы киім мен аяқ киім;

5) санитариялық-гигиеналық мақсаттағы өнім;
6) оларға қойылатын талаптар «буып-түюге, таңбалауға, затбелгі 

жапсыруға және оларды дұрыс түсіруге қойылатын талаптар» техникалық 
регламентінде белгіленетін буып-түю материалдары;

7) техникалық мақсаттағы материалдар мен тоқыма бұйымдары.
4. Өнімді сәйкестендіру модельдердің техникалық сипаттамаларына, 

өнімнің нақты түрлеріне үлгі-эталондарға, Қазақстан Республикасының 
Сыртқы экономикалық қызметінің тауар номенклатурасы сыныптауышының 
кодтарына, таңбалауға және (немесе) ілеспе құжаттарға сәйкес көзбен шолып 
жүзеге асырылады. Өнімді көрсетілген тәсілдермен сәйкестендіру мүмкін 
болмаған жағдайда, ол өнімнің нақты түрлеріне арналған нормативтік 
құжаттарға сәйкес аспаптық әдістермен жүргізіледі.

5. Осы Техникалық регламент өнімнің түріне байланысты 
тұтынушының өмірі немесе денсаулығы үшін оның механикалық, химиялық 
және биологиялық қауіпсіздігін қамтамасыз ететін талаптарды белгілейді.

6. Осы Техникалық регламентте «Техникалық реттеу туралы»
Қазақстан Республикасының Заңында белгіленген терминдер, сондай-ақ 
мынадай терминдер қолданылады:

1) Аяқ киім - аяқты жабуға немесе қорғауға арналған қолданбалы 
табаны бар барлық бұйымдар, оның ішінде жеке сатылатын олардың 
құрамдас бөліктері;

2) бет қабаты (алдыңғы беті) - аяқ киімнің немесе аяқ киім 
материалдарының (терінің) құрылымдық элементінің сыртқы жоғарғы бөлігі, 
ол табанға қосылады;

3) биологиялық қауіп - өнімнің түріне байланысты физикалық 
(икемділік, су өткізбеушілік) және химиялық қасиеттері көрсеткіштерінің 
белгіленген талаптарға сәйкес келмеуі салдарынан дайын бұйымның 
тұтынушы организміне теріс әсері;

4) зиянды заттар - әдеттегі пайдалану кезінде бұйымның материалында 
рұқсат етілген концентрациядан асатын олардың болуы кезінде 
тұтынушының денсаулық жағдайында теріс ауытқулар тудыруы мүмкін 
химиялық заттар;

5) механикалық қауіп - тұтынушының денсаулығына зиян келтіру 
қаупін арттыратын бұйым бетінің мөлшерсіздігі, беріктігінің жеткіліксіздігі, 
орнықтылығы немесе кедір-бұдырлығы салдарынан дайын бұйымның 
тұтынушыға теріс әсері;

6) өнімді айналысқа шығару - өткізу үшін дайындаушының 
қоймасынан (сатушыдан немесе шетелдік дайындаушының уәкілетті 
өкілінен) жөнелтілетін өнім;

7) өнім айналымы - өнімді әкелуді (импорттауды) және әкетуді 
(экспорттауды), сондай-ақ олармен байланысты буып-түю, таңбалау, сақтау 
және тасымалдау процестерін қоса алғанда, сатып алу-сату шарттары 
бойынша өткізілетін өнім;

8) ҚР Үкіметінің 2011.03.24 № 271 қаулысымен алынып тасталды 
(алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі);

9) супинатор (геленок) - аяқ киімнің гелен бөлігінде қажетті қаттылық 
пен серпімділік жасау үшін негізгі ұлтарақ пен табан арасында бекітілетін 
металл фигуралы пластина;

10) сыртқы табан - пайдалану процесінде үйкеліске ұшырайтын және 
аяқ киімнің жоғарғы бөлігіне қосылатын аяқ киімнің төменгі бөлігі;

11) төсеме көрпе - матаның екі қабатынан және олардың арасындағы 
жылудан қорғайтын төсемнен тұратын, тесіп өтетін бедерлі тігістермен 
қапталған тігін бұйымы;

12) табиғи бет қабаты бар былғары - шірудің алдын алу үшін бөлінген, 
талшықты құрылымы бар жануарлардың терісі;

13) талшықтар құрамын таңбалау - заттаңбада, бұйымда немесе 
орамада жазбаша немесе баспа мәтін түрінде немесе тоқыма материалына 
кіретін, пайызбен көрсетілген талшықтар құрамын графикалық түрде 
орындау;

14) тоқыма көрпе - жатын орнының қажетті гигиеналық жағдайларын 
жасауға арналған түрлі талшықтардан жасалған тоқыма бұйым;

15) тоқыма материалдары - жалпы салмағының кемінде 80% тоқыма 
талшықтарынан тұратын материалдар;

16) төсек әбзелдері - жатын орынға қажетті гигиеналық жағдай жасауға 
арналған тігін бұйымы;

17) астар мен ұлтарақ - аяқ киімнің ішкі бөлігін құрайтын, үстіңгі және 
ішкі табанына қосарланып жасалған материалдар;

18) уыттылық индексі - жасуша культурасында «in vitro» (пробиркада) 
айқындалатын жалпы жіті уыттылықтың интегралдық көрсеткіші;

19) жатын қап - матаның екі қабатынан және олардың арасындағы 
жылу қорғағыш төсемнен тұратын, тура тігіспен тігілген, әдетте, сыдырма 
ілгегі мен капюшоны бар және негізінен туристерге демалу үшін арналған 
тігін бұйымы;

20) химиялық қауіп - өнімдегі зиянды, денсаулыққа қауіпті химиялық 
заттар концентрациясының жол берілетін шекті деңгейінің артуы;

21) киім-кешек бұйымдары - тұтынушы үшін қажетті гигиеналық 
жағдайлар жасауға арналған тігін бұйымдары.

Сілтеме. 6-тармаққа ҚР Үкіметінің 2011.03.24 № 271 (алғашқы ресми 
жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен өзгеріс 
енгізілді.
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Жобалау кезінде өнімнің қауіпсіздігіне қойылатын талаптар
1. Өнімді жобалау және өндіріске қою кезінде өмірлік циклдің барлық 

сатыларындағы механикалық, химиялық және биологиялық қауіптермен 
байланысты барлық тәуекелдер сәйкестендірілуге тиіс.

2. Өнім үшін қатерлерге жүргізілген бағалауды ескере отырып, өмірлік 
циклдің барлық сатыларында қатерді жоюға немесе оны жол берілетін 
(қолайлы) деңгейге дейін азайтуға (төмендетуге) арналған барлық шаралар 
кешені айқындалуға тиіс.

3. Жобалау және өндіріске қою кезінде стандарттарды және (немесе) 
техникалық сипаттамаларды қамтитын, оның ішінде өнімнің сипаттамаларын 
қамтитын жобалау құжаттамасы, конструкторлық құжаттама (сызбалар, 
эскиздер), үлгі-эталондар мен үйлестірілген стандарттарға сәйкес қолдану 
жөніндегі нұсқаулықтар әзірленуге тиіс.

4. Өндіріс кезіндегі өнімнің қауіпсіздігіне қойылатын талаптар
5. Өндіріс кезінде өнімді дайындау процесінің жобалау құжаттамасы 

мен осы Техникалық регламентке қойылатын талаптарға сәйкестігін 
қамтамасыз ету қажет.

6. Өндіруші кәсіпорында қабылданған технологиялық процестердің 
кешенін, кәсіпорындарда жұмыс істейтін менеджмент жүйелерін ескере 
отырып, жобалық құжаттамада көзделген өнімнің қауіпсіздігіне қойылатын 
талаптардың қамтамасыз етілуіне талдау жүргізеді.

7. Өндіріс кезінде кіріс шикізат пен материалдардың, технологиялық 
процестің және дайын өнімнің қауіпсіздігін бақылау мүмкіндігі қамтамасыз 
етілуі тиіс.

Сілтеме. 7-тармақ ҚР Үкіметінің 2011.03.24 № 271 (алғашқы ресми 
жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысының жаңа 
редакциясында.

1.3.2 «Ғимараттар мен құрылыстардың, құрылыс материалдары 
мен бұйымдарының қауіпсіздігіне қойылатын талаптар» техникалық 

регламентінің жалпы мәселелері

1. Осы Техникалық регламент Кеден одағының бірыңғай кедендік 
аумағында айналымға шығарылатын жеңіл өнеркәсіп өніміне қолданылады.

2. Осы Техникалық регламенттің күші қолданылатын жеңіл өнеркәсіп 
өнімдеріне (бұдан әрі – өнім) мыналар жатады:

- тоқыма материалдар;
- киім және тігін мен трикотаж бұйымдары;
- машинамен жасалған кілем жабындары мен бұйымдары;
- былғары галантереялық, тоқыма галантереялық бұйымдар;
- киіз, фетр және тоқыма емес материалдар;
- аяқ киім;
- үлбір және үлбір бұйымдары;
- былғары және былғары бұйымдары;
- жасанды тері.
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Жобалау кезінде өнімнің қауіпсіздігіне қойылатын талаптар
1. Өнімді жобалау және өндіріске қою кезінде өмірлік циклдің барлық 

сатыларындағы механикалық, химиялық және биологиялық қауіптермен 
байланысты барлық тәуекелдер сәйкестендірілуге тиіс.

2. Өнім үшін қатерлерге жүргізілген бағалауды ескере отырып, өмірлік 
циклдің барлық сатыларында қатерді жоюға немесе оны жол берілетін 
(қолайлы) деңгейге дейін азайтуға (төмендетуге) арналған барлық шаралар 
кешені айқындалуға тиіс.

3. Жобалау және өндіріске қою кезінде стандарттарды және (немесе) 
техникалық сипаттамаларды қамтитын, оның ішінде өнімнің сипаттамаларын 
қамтитын жобалау құжаттамасы, конструкторлық құжаттама (сызбалар, 
эскиздер), үлгі-эталондар мен үйлестірілген стандарттарға сәйкес қолдану 
жөніндегі нұсқаулықтар әзірленуге тиіс.

4. Өндіріс кезіндегі өнімнің қауіпсіздігіне қойылатын талаптар
5. Өндіріс кезінде өнімді дайындау процесінің жобалау құжаттамасы 

мен осы Техникалық регламентке қойылатын талаптарға сәйкестігін 
қамтамасыз ету қажет.

6. Өндіруші кәсіпорында қабылданған технологиялық процестердің 
кешенін, кәсіпорындарда жұмыс істейтін менеджмент жүйелерін ескере 
отырып, жобалық құжаттамада көзделген өнімнің қауіпсіздігіне қойылатын 
талаптардың қамтамасыз етілуіне талдау жүргізеді.

7. Өндіріс кезінде кіріс шикізат пен материалдардың, технологиялық 
процестің және дайын өнімнің қауіпсіздігін бақылау мүмкіндігі қамтамасыз 
етілуі тиіс.

Сілтеме. 7-тармақ ҚР Үкіметінің 2011.03.24 № 271 (алғашқы ресми 
жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысының жаңа 
редакциясында.

1.3.2 «Ғимараттар мен құрылыстардың, құрылыс материалдары 
мен бұйымдарының қауіпсіздігіне қойылатын талаптар» техникалық 

регламентінің жалпы мәселелері

1. Осы Техникалық регламент Кеден одағының бірыңғай кедендік 
аумағында айналымға шығарылатын жеңіл өнеркәсіп өніміне қолданылады.

2. Осы Техникалық регламенттің күші қолданылатын жеңіл өнеркәсіп 
өнімдеріне (бұдан әрі – өнім) мыналар жатады:

- тоқыма материалдар;
- киім және тігін мен трикотаж бұйымдары;
- машинамен жасалған кілем жабындары мен бұйымдары;
- былғары галантереялық, тоқыма галантереялық бұйымдар;
- киіз, фетр және тоқыма емес материалдар;
- аяқ киім;
- үлбір және үлбір бұйымдары;
- былғары және былғары бұйымдары;
- жасанды тері.

3. Осы Техникалық регламенттің талаптары белгіленетін өнімдердің 
тізбесі осы Техникалық регламентке 1-қосымшада көрсетілген.

4. Осы Техникалық регламент өнімнің мынадай түрлеріне 
қолданылмайды:

- бұрын қолданыста болған;
- халықтың жеке тапсырыстары бойынша дайындалған;
- медициналық мақсаттағы бұйымдар;
- жеке қорғану құралы болып табылатын арнайы, ведомстволық және 

оны дайындауға арналған материалдар;
- балалар мен жасөспірімдерге арналған;
- орау тоқыма материалдары, тоқылған қаптар;
- техникалық мақсаттағы материалдар мен олардан жасалған 

бұйымдар;
- кәдесый өнімдері және көркем кәсіпшілік бұйымдары;
- спорттық командаларды жабдықтауға арналған спорттық бұйымдар;
- постижерлік өнімдер (парик, жапсырма мұрт, сақал және т.б.).
5. Осы Техникалық регламент адамның өмірі мен денсаулығын қорғау, 

сондай-ақ өнімді пайдаланушыларды (тұтынушыларды) жаңылыстыратын 
әрекеттердің алдын алу мақсатында Кеден одағының аумағында жеңіл 
өнеркәсіп өнімдеріне қойылатын міндетті талаптарды белгілейді.

1.3.3 «Өрт қауіпсіздігіне қойылатын жалпы талаптар» техникалық 
регламентінің жалпы мәселелері

Өрт - азаматтардың өмірі мен денсаулығына, қоғам мен мемлекеттің 
мүдделеріне материалдық залал келтіретін бақылаусыз жану.

«Өрт қауіпсіздігіне қойылатын жалпы талаптар» техникалық 
регламенті - өрт қауіпсіздігі саласындағы техникалық реттеудің негізгі 
ережелерін айқындайтын құжат.

Осы Техникалық регламенттің ережелері:
1) күрделі құрылыс объектілерін жобалау, салу, күрделі жөндеу, 

реконструкциялау, техникалық қайта жарақтандыру, функционалдық 
мақсатын өзгерту, объектілерге техникалық қызмет көрсету, пайдалану;

2) өрт қауіпсіздігі талаптарын қамтитын техникалық регламенттерді, 
нормативтік және техникалық құжаттардың ұсынылатын ережелерін әзірлеу, 
қабылдау, қолдану және орындау кезінде орындау үшін міндетті.

Объектілердің өрт қауіпсіздігі мына жүйелермен қамтамасыз етіледі:
1) өрттің алдын алу;
2) өрттен қорғау;
3) ұйымдастырушылық-техникалық іс-шаралар.
Объектілердің өрт қауіпсіздігі адамдар қауіпсіздігінің нормативтік 

деңгейін қамтамасыз етуге және өрт салдарынан үшінші тұлғаларға зиян 
келтіру қаупін болғызбауға бағытталған іс-шаралар кешенін қамтуға тиіс.

Егер төмендегі шарттардың бірі орындалса, объектінің өрт қауіпсіздігі 
қамтамасыз етілген болып есептеледі:
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1) осы Техникалық регламентте, Қазақстан Республикасының 
нормативтік құқықтық актілерінде және өрт қауіпсіздігі мәселелерін 
реттейтін нормативтік құжаттарда белгіленген өрт қауіпсіздігі талаптары 
толық көлемде орындалса;

2) өрт қаупі осы Техникалық регламентте белгіленген рұқсат етілген 
мәндерден аспауы тиіс.

Техникалық регламент талаптарына сәйкес әрбір ғимарат пен құрылыс 
өрт кезінде адамдарды қауіпсіз эвакуациялауды қамтамасыз ететін 
эвакуациялық жолдардың көлемдік-жоспарлау шешімі мен конструктивтік 
орындалуы болуы тиіс. Адамдарды қауіпсіз эвакуациялау мүмкін болмаған 
кезде оларды ұжымдық қорғау жүйелерін қолдану арқылы қорғау 
қамтамасыз етілуге тиіс.

Тіршілік әрекеті өнімдерінің (процестерінің) өрт қауіпсіздігі 
талаптарына сәйкестігін растау Қазақстан Республикасының заңнамасында 
белгіленген ерікті немесе міндетті тәртіппен жүзеге асырылады.

Тіршілік әрекеті өнімдерінің (процестерінің) осы Техникалық 
регламенттің талаптары қолданылмайтын өрт қауіпсіздігі талаптарына 
сәйкестігін ерікті растау өтініш берушінің бастамасы және талаптары 
бойынша жүргізіледі.

Тіршілік әрекеті өнімінің (процестерінің) сәйкестігін міндетті растау 
«Қазақстан Республикасында өнімнің сәйкестігін міндетті растау туралы»
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 20 сәуірдегі № 367 
қаулысына сәйкес жүргізіледі және мынадай нысандарда жүзеге асырылады:

1) міндетті сертификаттауды жүргізу;
2) өнім беруші (дайындаушы, сатушы) сәйкестік туралы декларацияны 

қабылдаған жағдайларда жол беріледі.
Өрт қауіпті өнім, объектілердің өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету 

жүйелері мен құралдары, сондай-ақ өрт техникасы өрт қауіпсіздігі 
талаптарына сәйкестігін міндетті растауға жатады.

Сәйкестікті растау жөніндегі органдар, олардың функциялары, 
құқықтары мен міндеттері «Техникалық реттеу туралы« Қазақстан 
Республикасының Заңына сәйкес айқындалады.

Тіршілік әрекеті өнімдерінің (процестерінің) осы Техникалық 
регламенттің талаптарына сәйкестігін растау Қазақстан Республикасының 
Техникалық реттеу саласындағы заңнамасында белгіленген схемалар 
бойынша жүргізіледі.

Объектінің белгіленген өрт қауіпсіздігі талаптарына сәйкестігін 
бағалау мынадай нысандарда жүргізіледі:

1) мемлекеттік өрт бақылау;
2) объектіні, сондай-ақ өрт қауіпсіздігі жүйелерін қабылдау және 

пайдалануға беру;
3) өнеркәсіптік объектінің қауіпсіздігін декларациялау;
4) өрт қатерін тәуелсіз бағалау. 
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1) осы Техникалық регламентте, Қазақстан Республикасының 
нормативтік құқықтық актілерінде және өрт қауіпсіздігі мәселелерін 
реттейтін нормативтік құжаттарда белгіленген өрт қауіпсіздігі талаптары 
толық көлемде орындалса;

2) өрт қаупі осы Техникалық регламентте белгіленген рұқсат етілген 
мәндерден аспауы тиіс.

Техникалық регламент талаптарына сәйкес әрбір ғимарат пен құрылыс 
өрт кезінде адамдарды қауіпсіз эвакуациялауды қамтамасыз ететін 
эвакуациялық жолдардың көлемдік-жоспарлау шешімі мен конструктивтік 
орындалуы болуы тиіс. Адамдарды қауіпсіз эвакуациялау мүмкін болмаған 
кезде оларды ұжымдық қорғау жүйелерін қолдану арқылы қорғау 
қамтамасыз етілуге тиіс.

Тіршілік әрекеті өнімдерінің (процестерінің) өрт қауіпсіздігі 
талаптарына сәйкестігін растау Қазақстан Республикасының заңнамасында 
белгіленген ерікті немесе міндетті тәртіппен жүзеге асырылады.

Тіршілік әрекеті өнімдерінің (процестерінің) осы Техникалық 
регламенттің талаптары қолданылмайтын өрт қауіпсіздігі талаптарына 
сәйкестігін ерікті растау өтініш берушінің бастамасы және талаптары 
бойынша жүргізіледі.

Тіршілік әрекеті өнімінің (процестерінің) сәйкестігін міндетті растау 
«Қазақстан Республикасында өнімнің сәйкестігін міндетті растау туралы»
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 20 сәуірдегі № 367 
қаулысына сәйкес жүргізіледі және мынадай нысандарда жүзеге асырылады:

1) міндетті сертификаттауды жүргізу;
2) өнім беруші (дайындаушы, сатушы) сәйкестік туралы декларацияны 

қабылдаған жағдайларда жол беріледі.
Өрт қауіпті өнім, объектілердің өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету 

жүйелері мен құралдары, сондай-ақ өрт техникасы өрт қауіпсіздігі 
талаптарына сәйкестігін міндетті растауға жатады.

Сәйкестікті растау жөніндегі органдар, олардың функциялары, 
құқықтары мен міндеттері «Техникалық реттеу туралы« Қазақстан 
Республикасының Заңына сәйкес айқындалады.

Тіршілік әрекеті өнімдерінің (процестерінің) осы Техникалық 
регламенттің талаптарына сәйкестігін растау Қазақстан Республикасының 
Техникалық реттеу саласындағы заңнамасында белгіленген схемалар 
бойынша жүргізіледі.

Объектінің белгіленген өрт қауіпсіздігі талаптарына сәйкестігін 
бағалау мынадай нысандарда жүргізіледі:

1) мемлекеттік өрт бақылау;
2) объектіні, сондай-ақ өрт қауіпсіздігі жүйелерін қабылдау және 

пайдалануға беру;
3) өнеркәсіптік объектінің қауіпсіздігін декларациялау;
4) өрт қатерін тәуелсіз бағалау. 

Өрт қатерін тәуелсіз бағалау жолымен объектінің белгіленген өрт 
қауіпсіздігі талаптарына сәйкестігін бағалау тәртібі Қазақстан 
Республикасының нормативтік құқықтық актілерімен белгіленеді.

1.3.4 Практикалық жұмыс

№ 1 практикалық жұмыс 
Сабақтың тақырыбы: Өндірістік жарақаттану және кәсіби аурулар 
Сабақтың мақсаты: өндірістік жарақаттануды талдау дағдыларын 

алу, Н-1 актісін ресімдеуді үйрену. 
Материалдық-техникалық қамтамасыз ету: конспектілер бар дәптер
Жұмысты орындау тәртібі
1. Ұсынылған жағдайлар бойынша Н-1 актісін толтыру.
2. Жазатайым оқиғаларды тіркеу журналын толтыру.
Есеп мазмұны
Есепте толтырылған Н-1 актісін, жазатайым оқиғаларды тіркеу 

журналын ұсыну қажет.

Өзін-өзі бақылауға арналған сұрақтар:
1. Жарақат әсер ету түріне және нәтиже дәрежесіне байланысты 

қандай түрлерге бөлінеді?
2. Кәсіби аурудың анықтамасын беріңіз.
3. Өндірістік жарақаттану мен кәсіби сырқаттанушылық 

көрсеткіштерін атаңыз.
4. Өндірістік жарақат пен кәсіби ауруды талдау кезінде анықталған 

себептер тобын атаңыз.
5. Өндірістік жарақаттану мен кәсіби ауруды талдауда қандай 

әдістер қолданылады?
6. Жазатайым оқиғаға анықтама беріңіз.
7. Өндірістегі жазатайым оқиғаларды тергеу тәртібін сипаттаңыз.
8. Қандай жазатайым оқиғалар арнайы тергеуге жатады?
9. Өндірістегі жазатайым оқиғаларды рәсімдеу және тіркеу тәртібін 

атаңыз.
10. Қандай жағдайларда қызметкерлердің жарақаттары мен өзге де 

зақымдары өндірістік ретінде ресімделеді?
11. Қандай жағдайларда қызметкерлердің жарақаттары мен өзге де 

зақымдары өндірістік ретінде ресімделмейді?
12. Статистика қалай жүргізіледі және өндірістегі жазатайым 

оқиғаларға талдау жүргізіледі?
13. Жұмыс немесе жұмыс жолында қызметкерлермен болған 

жазатайым оқиғаларды тексеру және есепке алу тәртібін сипаттаңыз.
14. Жазатайым оқиғаны арнайы тергеудің негізгі материалдарын 

тізімдеңіз.
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Ұсынылған әдебиеттер мен қосымша ақпарат көздерінің тізімі:

1. ИС Параграф WWW http:///online.zakon.kz
2. «Охрана труда и техника безопасности на промышленных 

предприятиях», № 3, 201, 2010 г.

Қысқаша қорытынды
Өндірісте еңбекті қорғау және қауіпсіздікті қамтамасыз ету бойынша 

қызметкерлердің құқықтарын қамтамасыз етуге бағытталған Қазақстан 
Республикасының заңдарын білу Өндірісте технологиялық тәртіпті 
бұзушылықтар анықталған кезде қорғауға мүмкіндік береді. Егер өндірістік 
жарақат, жазатайым оқиға немесе кәсіптік ауру орын алса, қызметкерлердің 
құқықтарын қорғайды. ҚР барлық кәсіпорындарында жұмыскерлерді 
жұмыстың қауіпсіз әдістеріне оқыту мәселесі заңды түрде қалай реттеледі.
Өндірістегі қауіпсіздік техникасы мен еңбекті қорғау ережелері қалай 
орындалады.
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Ұсынылған әдебиеттер мен қосымша ақпарат көздерінің тізімі:

1. ИС Параграф WWW http:///online.zakon.kz
2. «Охрана труда и техника безопасности на промышленных 

предприятиях», № 3, 201, 2010 г.

Қысқаша қорытынды
Өндірісте еңбекті қорғау және қауіпсіздікті қамтамасыз ету бойынша 

қызметкерлердің құқықтарын қамтамасыз етуге бағытталған Қазақстан 
Республикасының заңдарын білу Өндірісте технологиялық тәртіпті 
бұзушылықтар анықталған кезде қорғауға мүмкіндік береді. Егер өндірістік 
жарақат, жазатайым оқиға немесе кәсіптік ауру орын алса, қызметкерлердің 
құқықтарын қорғайды. ҚР барлық кәсіпорындарында жұмыскерлерді 
жұмыстың қауіпсіз әдістеріне оқыту мәселесі заңды түрде қалай реттеледі.
Өндірістегі қауіпсіздік техникасы мен еңбекті қорғау ережелері қалай 
орындалады.

2-БӨЛІМ. ТІГІН ЖАБДЫҒЫНЫҢ МЕХАНИЗМДЕРІ МЕН 
ТОРАПТАРЫН БӨЛШЕКТЕУ ЖӘНЕ ҚҰРАСТЫРУ

Оқу мақсаттары:
Осы модульден өткеннен кейін студенттер келесіні білуге және 

анықтауға мүмкіндік алады:
- тігін жабдығының негізгі тораптары, техникалық механиканың негізгі 

анықтамалары, ережелері, ұғымдары мен аксиомалары; 
- машиналар мен механизмдердің бөлшектері; 
- қозғалыс түрлері және қозғалыс түрлендіретін механизмдер; 
- беріліс түрлері, олардың құрылысы, мақсаты және схемалардағы 

шартты белгілер.

Курс сызбасы: «Тігін жабдықтары операторы»

Алдын ала талаптар:
Осы модульмен жұмыс басталар алдында Сізге «Қазақстан

Республикасы Еңбек заңнамасының негіздерін және жұмыс қауіпсіздігінің 
талаптарын сақтау» курсынан сәтті өту ұсынылады.

Қажетті оқу материалдары:
А4 форматындағы қағаз парағы (ЛПР бойынша дәптер); сызғыш; 

қарындаш; өшіргіш қалам. 
Кіріспе
Бұл модульде келесі сұрақтар қарастырылады:
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КМ 02. Тігін жабдығының механизмдері 
мен тораптарын бөлшектеу және 
құрастыруды жүргізу

КМ 04 Тігін жабдығының тораптары мен 
механизмдерін баптау және жабдықты 
жөндеуді жүргізу

КМ 01. Қазақстан Республикасы Еңбек 
заңнамасының негіздері және жұмыс 
қауіпсіздігінің талаптарын сақтау

КМ 03. Машиналардың жұмыс 
тораптарын жөндеу және қайта 



44

- тігін машиналары туралы жалпы мәліметтер, олардың жіктелуі және 
негізгі жұмыс құралдары;

- тігін машиналары тетіктерінің кинематикалық схемаларын жасау: ине 
беруші, челнок, петлитель, жіп беру (нитепритягиватели) және 
материалдарды жылжыту;

- механизмдердің статикасы.
Көрсеткіштерді жан-жақты талдау негізінде жабдықты таңдау 

тиімділігі: технологиялық мақсат, тігіс түрі, тігіс геометриясы, қайық немесе 
ілмек түрі, орауыш сыйымдылығы және т.б.

Осы модульден өткеннен кейін студенттер келесіні білуге және 
анықтауға мүмкіндік алады:

- тігін жабдығының негізгі тораптары, техникалық механиканың негізгі 
анықтамалары, ережелері, ұғымдары мен аксиомалары; 

- машиналар мен механизмдердің бөлшектері; 
- қозғалыс түрлері және қозғалыс түрлендіретін механизмдер; 
- беріліс түрлері, олардың құрылысы, мақсаты және схемалардағы 

шартты белгілер.
Тігін бұйымдарын өндірудің технологиялық процестерінің тиімділігі 

көбінесе таңдалған жабдыққа байланысты. Тігін машиналарын таңдау 
индикаторларды жан-жақты талдау негізінде жүргізілуі керек: 
технологиялық мақсат, тігіс түрі, тігіс геометриясы, қайықтың немесе 
ілмектің түрі, орауыштың сыйымдылығы және т.б. Тігін машиналары 
өндіруші-фирмалардың кең спектрімен ұсынылған, сондықтан белгілі бір 
параметрлер бойынша таңдау қажетті талап болып табылады. Модульде тігін 
машиналары, олардың жіктелуі және негізгі жұмыс құралдары туралы жалпы 
ақпарат бар.

Білім алушы негізгі жұмыс құралдарының алуан түрлілігімен егжей-
тегжейлі танысады: инелер, қайықтар және олардың конструкциялары. 

2.1 Машиналардың кинематикалық схемалары

Кинематикалық схема - бұл қозғалыс қозғалтқышынан беріліс 
механизмі арқылы машинаның жұмыс органдарына (мысалы, машинаның 
шпинделі, кескіш құрал, автомобильдің жетек доңғалақтары және т.б.) және 
олардың өзара байланысын көрсететін тізбек.

Кинематикалық құрылымдық схемалар.
Құрылымдық схемада өнімнің барлық негізгі функционалды бөліктері 

және олардың арасындағы негізгі қатынастар бейнеленген. Функционалды 
бөліктер тіктөртбұрыштар немесе шартты графикалық белгілер түрінде 
көрсетіледі. 

Схеманың құрылысы өнімдегі функционалды бөліктердің өзара 
әрекеттесу реттілігі туралы ең айқын түсінік беруі керек. Өзара байланыс 
сызықтарында жебелермен өнімде болатын процестердің бағытын көрсету 
ұсынылады.
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- тігін машиналары туралы жалпы мәліметтер, олардың жіктелуі және 
негізгі жұмыс құралдары;

- тігін машиналары тетіктерінің кинематикалық схемаларын жасау: ине 
беруші, челнок, петлитель, жіп беру (нитепритягиватели) және 
материалдарды жылжыту;

- механизмдердің статикасы.
Көрсеткіштерді жан-жақты талдау негізінде жабдықты таңдау 

тиімділігі: технологиялық мақсат, тігіс түрі, тігіс геометриясы, қайық немесе 
ілмек түрі, орауыш сыйымдылығы және т.б.

Осы модульден өткеннен кейін студенттер келесіні білуге және 
анықтауға мүмкіндік алады:

- тігін жабдығының негізгі тораптары, техникалық механиканың негізгі 
анықтамалары, ережелері, ұғымдары мен аксиомалары; 

- машиналар мен механизмдердің бөлшектері; 
- қозғалыс түрлері және қозғалыс түрлендіретін механизмдер; 
- беріліс түрлері, олардың құрылысы, мақсаты және схемалардағы 

шартты белгілер.
Тігін бұйымдарын өндірудің технологиялық процестерінің тиімділігі 

көбінесе таңдалған жабдыққа байланысты. Тігін машиналарын таңдау 
индикаторларды жан-жақты талдау негізінде жүргізілуі керек: 
технологиялық мақсат, тігіс түрі, тігіс геометриясы, қайықтың немесе 
ілмектің түрі, орауыштың сыйымдылығы және т.б. Тігін машиналары 
өндіруші-фирмалардың кең спектрімен ұсынылған, сондықтан белгілі бір 
параметрлер бойынша таңдау қажетті талап болып табылады. Модульде тігін 
машиналары, олардың жіктелуі және негізгі жұмыс құралдары туралы жалпы 
ақпарат бар.

Білім алушы негізгі жұмыс құралдарының алуан түрлілігімен егжей-
тегжейлі танысады: инелер, қайықтар және олардың конструкциялары. 

2.1 Машиналардың кинематикалық схемалары

Кинематикалық схема - бұл қозғалыс қозғалтқышынан беріліс 
механизмі арқылы машинаның жұмыс органдарына (мысалы, машинаның 
шпинделі, кескіш құрал, автомобильдің жетек доңғалақтары және т.б.) және 
олардың өзара байланысын көрсететін тізбек.

Кинематикалық құрылымдық схемалар.
Құрылымдық схемада өнімнің барлық негізгі функционалды бөліктері 

және олардың арасындағы негізгі қатынастар бейнеленген. Функционалды 
бөліктер тіктөртбұрыштар немесе шартты графикалық белгілер түрінде 
көрсетіледі. 

Схеманың құрылысы өнімдегі функционалды бөліктердің өзара 
әрекеттесу реттілігі туралы ең айқын түсінік беруі керек. Өзара байланыс 
сызықтарында жебелермен өнімде болатын процестердің бағытын көрсету 
ұсынылады.

Кинематикалық функционалдық сұлбалар 
Функционалдық схемада схемамен суреттелген процеске қатысатын 

өнімнің функционалды бөліктері (элементтер, құрылғылар және 
функционалды топтар) бейнеленген және осы бөліктер арасындағы 
байланыс, функционалды бөліктер мен олардың арасындағы байланыс 
стандарттарда белгіленген шартты графикалық белгілер түрінде бейнеленген. 
Схемада позициялық белгі мен атау көрсетілген 

Техникалық сипаттамаларды графикалық белгілердің жанында немесе 
схеманың бос өрісінде көрсету, сонымен қатар уақыт өте келе процестердің 
реттілігін анықтайтын түсіндірме жазбаларды, диаграммаларды немесе 
кестелерді орналастыру, сонымен қатар сипаттамалық нүктелердегі 
параметрлерді көрсету ұсынылады[1].

Кинематикалық принциптік схемалар 
Принциптік схемада өнімге берілген кинематикалық процестерді

жүзеге асыру және бақылау үшін қажетті барлық кинематикалық элементтер 
немесе құрылғылар, олардың арасындағы барлық кинематикалық 
байланыстар, сондай-ақ өнімнің құрамына кіретін кинематикалық элементтер 
(қозғалтқыш, білік және т.б.) бейнеленген. 

Принциптік схема, әдетте, өнімнің принциптері туралы егжей-тегжейлі 
түсінік береді. 

Схемалар ажыратылған күйдегі бұйымдар үшін орындалады. 
Схемадағы өнім элементтері стандарттарда белгіленген шартты графикалық 
кескіндер түрінде сызылады [1].

2.1.1 Машинаны, механизмді, құрылымдық және құрылымдық 
схемаларды анықтау

Принциптік кинематикалық схеманы орындау мысалы.

2.1-сурет - Принциптік кинематикалық схема 
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Машина - бұл жұмысты орындау немесе энергияны бір түрден екінші 
түрге түрлендіру үшін белгілі бір қозғалыстар тудыратын механизм немесе 
байланысты бірнеше механизмдердің тіркесімі.

Механизмдер олардың салыстырмалы қозғалыстарын анықтайтын 
кинематикалық жұптармен байланысқан сілтемелерден тұрады. 
Кинематикалық тізбек - бұл кинематикалық жұптардың көмегімен 
тізбектелген немесе тармақталған белгілі бір байланыстардың жиынтығы. 

Механизм - бұл бір қозғалмайтын байланысы бар кинематикалық 
тізбек, оның еркіндік дәрежелерінің саны негізгі сілтемелер санына сәйкес 
келеді. Механизмде бір немесе бірнеше сілтемелердің берілген қозғалысы 
қозғалыс заңы берілген басқа сілтемелердің белгілі бір қозғалыстарына 
сәйкес келеді, ал қалғандары жетекші деп аталады.

Байланыстардың салыстырмалы қозғалысын анықтайтын 
кинематикалық жұптардың құрылымына сәйкес механизмдер жазық және 
кеңістіктік болып бөлінеді. Егер барлық байланыстардың нүктелері 
параллель жазықтықтарда қозғала алса, онда механизм жазық деп аталады. 
Егер байланыс нүктелері кеңістіктік немесе жалпақ қисықтарды әртүрлі 
параллель емес жазықтықтарда орналастырса, онда механизм кеңістіктік деп 
аталады. 

Құрылымдық схема механизм бөлшектерінің құрылымдық 
формаларына сәйкес жүзеге асырылады. Механизмнің немесе машинаның 
жалпы көрінісінен басқа, осы схемаларда кесулер, жыртулар, бөлімдер 
арқылы әртүрлі бөліктердің буындасуы, төлкелер, осьтер, сырғытпалар, 
ілмектер және т.б. құрылымдық орындалуы көрсетілуі мүмкін.  Егер 
құрылымдық схема механизм элементтерінің өлшемдеріне сәйкес алынса, 
онда мұндай схема құрылымдық-кинематикалық деп аталады. Құрылымдық 
схемалар механизм элементтерінің құрылымдық байланысы туралы толық 
түсінік бермейді, өйткені оған механизмнің қозғалу дәрежесін бағалау қиын. 
Оларда көбінесе жылжымалы және бекітілген қосылыстар бірдей көрсетіледі. 
Сонымен қатар, құрылымдық схеманы орындау үшін көп уақыт пен белгілі 
бір графикалық шеберлік қажет. 

Құрылымдық схемалар машиналар мен механизмдердің схемалық 
бейнесінде ыңғайлы. Оларда механизмдердің элементтері күрделі емес 
шартты белгілерді қолдана отырып бейнеленген. Кейбір жағдайларда 
құрылымдық схемалардағы шартты кескіндерден басқа, құрылымдық 
схемалардың элементтерін пайдалану керек. 

Механизмдер мен машиналардың схемаларындағы шартты белгілер 
ГОСТ 2770-68 талаптарына жауап беруі тиіс.

Схемалар жазықтықта және кеңістіктік координаттарда жасалуы 
мүмкін, олар тиісінше жазық және кеңістіктік деп аталады. Жазық схемалар 
күрделі емес жазық механизмдердің зертханалық жұмыстарын жүргізу 
кезінде орындалады. Неғұрлым күрделі механизмдер мен машиналардың 
құрылымын кейде жалпақ схема түрінде елестету қиын, өйткені 
механизмдердің байланыстары мен бүкіл механизмдер әдетте жалпақ 
схемамен ұсынылмайды. Мұндай жағдайларда аксонометриялық сызбаның 
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Машина - бұл жұмысты орындау немесе энергияны бір түрден екінші 
түрге түрлендіру үшін белгілі бір қозғалыстар тудыратын механизм немесе 
байланысты бірнеше механизмдердің тіркесімі.

Механизмдер олардың салыстырмалы қозғалыстарын анықтайтын 
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Кинематикалық тізбек - бұл кинематикалық жұптардың көмегімен 
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тізбек, оның еркіндік дәрежелерінің саны негізгі сілтемелер санына сәйкес 
келеді. Механизмде бір немесе бірнеше сілтемелердің берілген қозғалысы 
қозғалыс заңы берілген басқа сілтемелердің белгілі бір қозғалыстарына 
сәйкес келеді, ал қалғандары жетекші деп аталады.

Байланыстардың салыстырмалы қозғалысын анықтайтын 
кинематикалық жұптардың құрылымына сәйкес механизмдер жазық және 
кеңістіктік болып бөлінеді. Егер барлық байланыстардың нүктелері 
параллель жазықтықтарда қозғала алса, онда механизм жазық деп аталады. 
Егер байланыс нүктелері кеңістіктік немесе жалпақ қисықтарды әртүрлі 
параллель емес жазықтықтарда орналастырса, онда механизм кеңістіктік деп 
аталады. 

Құрылымдық схема механизм бөлшектерінің құрылымдық 
формаларына сәйкес жүзеге асырылады. Механизмнің немесе машинаның 
жалпы көрінісінен басқа, осы схемаларда кесулер, жыртулар, бөлімдер 
арқылы әртүрлі бөліктердің буындасуы, төлкелер, осьтер, сырғытпалар, 
ілмектер және т.б. құрылымдық орындалуы көрсетілуі мүмкін.  Егер 
құрылымдық схема механизм элементтерінің өлшемдеріне сәйкес алынса, 
онда мұндай схема құрылымдық-кинематикалық деп аталады. Құрылымдық 
схемалар механизм элементтерінің құрылымдық байланысы туралы толық 
түсінік бермейді, өйткені оған механизмнің қозғалу дәрежесін бағалау қиын. 
Оларда көбінесе жылжымалы және бекітілген қосылыстар бірдей көрсетіледі. 
Сонымен қатар, құрылымдық схеманы орындау үшін көп уақыт пен белгілі 
бір графикалық шеберлік қажет. 

Құрылымдық схемалар машиналар мен механизмдердің схемалық 
бейнесінде ыңғайлы. Оларда механизмдердің элементтері күрделі емес 
шартты белгілерді қолдана отырып бейнеленген. Кейбір жағдайларда 
құрылымдық схемалардағы шартты кескіндерден басқа, құрылымдық 
схемалардың элементтерін пайдалану керек. 

Механизмдер мен машиналардың схемаларындағы шартты белгілер 
ГОСТ 2770-68 талаптарына жауап беруі тиіс.

Схемалар жазықтықта және кеңістіктік координаттарда жасалуы 
мүмкін, олар тиісінше жазық және кеңістіктік деп аталады. Жазық схемалар 
күрделі емес жазық механизмдердің зертханалық жұмыстарын жүргізу 
кезінде орындалады. Неғұрлым күрделі механизмдер мен машиналардың 
құрылымын кейде жалпақ схема түрінде елестету қиын, өйткені 
механизмдердің байланыстары мен бүкіл механизмдер әдетте жалпақ 
схемамен ұсынылмайды. Мұндай жағдайларда аксонометриялық сызбаның 

барлық ережелері мен әдістерін ескере отырып, аксонометриялық 
проекцияларда жасалған кеңістіктік схемалар қолданылады. Бұл жағдайда 
барлық шартты белгілер аксонометриялық проекцияларда да орындалады [2]. 

Егер «Тегіс немесе кеңістіктік» құрылымдық схема механизмдердің 
параметрлеріне сәйкес жасалса, онда ол кинематикалық деп аталады. 

Құрылымдық схема элементтердің функционалдық мәнін және 
олардың өзара байланысын анықтайды. Механизмдердің сызбасын жасау 
кезінде құрылымдық элементтермен дұрыс жұмыс істеу және 
механизмдердің жұмыс істеуін қамтамасыз ету қажет. Бұл мәселе 
кинематикалық жұптар мен кинематикалық тізбектер туралы мәселелерді 
зерттеуге негізделген механизмдерді құрылымдық талдау арқылы шешіледі.

Кинематикалық схема деп атқарушы органдардың берілген 
қимылдарын реттеуді, басқаруды және бақылауды жүзеге асыруға арналған 
кинематикалық элементтер мен олардың қосылыстарының бүкіл жиынтығы 
ұсынылуға тиіс механизмнің, машинаның, қондырғының шартты бейнесін 
түсіну керек. Кинематикалық схемада кинематикалық байланыстар 
(механикалық және механикалық емес) көрсетілуі тиіс.

Кинематикалық схемалар машиналардың құрылғысын, баптауын және 
жұмысын зерттеуде қолданылады.

2.1.2 Тігін өндірісі машиналарының үлгілік механизмдерінің 
кинематикалық схемалары

Тігін машиналарында механизмдердің үш негізгі тобы бар. Иненің, 
қайықтың немесе ілмектің, нитепритягивательдің (нитеподатчиктің), мата 
қозғалтқышының тетіктері және ілмектің түзілу процесін, матаны белгілі бір 
қалыпта ұстауды немесе тігу процесінде оның орын ауыстыруын қамтамасыз 
ететін басқа да құрылғылар.

Мақсатына байланысты тігін машиналарында әртүрлі механизмдер 
қолданылады.

Ине жүргізушілердің механизмдері
Олардың мақсаты - иненің дұрыс қозғалуын қамтамасыз ету. Тігін 

машиналарының көпшілігінде тік бұрышты қозғалатын ине бар (2.2 а, б,в-
сурет)[3 - 4].

Иненің көлденең және тігіс бойымен қисық сызықты қозғалысы бар 
тігін машиналарында ине шеңбер доғасы бойымен иілген және аяқ киім мен 
былғары галантерея өндірісіне арналған ауыр типтегі машиналарда, жасырын 
тігісті алуға арналған тігістер мен машиналарда қолданылады (2.2 г-сурет).  
Соңғы жағдайда 1 инесі 2 экструзиясымен бірге жұмыс істеуі керек.

Тік жазықтықтағы тік сызықты қозғалысты инеге хабарлау үшін негізгі 
біліктің жоғарғы орналасуы бар тігін машиналарында иінді механизм ретінде 
иінді-жүгірткі механизмі қолданылады.
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2.2-сурет - Тігін машиналарының инелерін орналастыру

2.3-суретте ине жүргізушілердің иінді механизмдерінің кинематикалық 
схемалары бейнеленген, мұнда: А– тігін машинасының механизмі 4 кл.; б –
22 кл; в – 97-а кл.; I– негізгі білік, 2 – иінді білік, 3 – байланыстырушы өзек, 4 
– ине (жүгірткі).

2.3-сурет - Ине жүргізушілердің иінді механизмдерінің кинематикалық 
схемалары

Иненің зигзаг сызықтары пайда болған кезде, төмен және жоғары 
қозғалыстардан басқа, қозғалыстар әдетте сызықтар бойымен көлденең 
бағытта байланысады. Бұл жағдайда, сондай-ақ кейбір басқаларында 
(жекелеген машиналарда) қозғалысты беру схемасында қосымша тармақ 
көзделуі және иненің Екі жазықтықта қозғалу мүмкіндігі қамтамасыз етілуі 
тиіс.

2.4-суретте қарапайым зигзаг тігісінің ине механизмінің 
кинематикалық схемасы көрсетілген.

26 кл тігін машинасының мысалында ине мен саусақтың арасындағыδ
бұрышты өзгертуге мүмкіндік беретін қосылыс 2.4-суретте көрсетілген, 
мұнда: 1-кірпік (қамыт); 2 – ине жүргізуші; 3 –шатун; 4 – кірпік саусағы; 5 –
цилиндрлік төсеніш; 6 – бұранда. 
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2.2-сурет - Тігін машиналарының инелерін орналастыру

2.3-суретте ине жүргізушілердің иінді механизмдерінің кинематикалық 
схемалары бейнеленген, мұнда: А– тігін машинасының механизмі 4 кл.; б –
22 кл; в – 97-а кл.; I– негізгі білік, 2 – иінді білік, 3 – байланыстырушы өзек, 4 
– ине (жүгірткі).

2.3-сурет - Ине жүргізушілердің иінді механизмдерінің кинематикалық 
схемалары

Иненің зигзаг сызықтары пайда болған кезде, төмен және жоғары 
қозғалыстардан басқа, қозғалыстар әдетте сызықтар бойымен көлденең 
бағытта байланысады. Бұл жағдайда, сондай-ақ кейбір басқаларында 
(жекелеген машиналарда) қозғалысты беру схемасында қосымша тармақ 
көзделуі және иненің Екі жазықтықта қозғалу мүмкіндігі қамтамасыз етілуі 
тиіс.

2.4-суретте қарапайым зигзаг тігісінің ине механизмінің 
кинематикалық схемасы көрсетілген.

26 кл тігін машинасының мысалында ине мен саусақтың арасындағыδ
бұрышты өзгертуге мүмкіндік беретін қосылыс 2.4-суретте көрсетілген, 
мұнда: 1-кірпік (қамыт); 2 – ине жүргізуші; 3 –шатун; 4 – кірпік саусағы; 5 –
цилиндрлік төсеніш; 6 – бұранда. 

2.4-сурет - Қарапайым зигзаг тігісінің ине механизмінің 
кинематикалық схемасы

Тігін және жиектеу машиналарында кеңістіктік тұтқалы, ең алдымен 
екі айналмалы және екі шарлы жұптары бар кеңістіктік төрт буынды 
механизмдер кеңінен қолданылады. Олар механизмдердің схемаларына 
кіреді. 2.5 және 2.6 суреттерінде осындай машиналардың кинематикалық 
сызбалары көрсетілген.

2.5-сурет - Тігін машинасының ине механизмінің кинематикалық 
схемасы

2.6-сурет - Жиектеу машинасы инесінің кинематикалық схемасы
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Қайықтардың жетек механизмдері
Тасымалдау құрылғыларының дизайнына және машинаның мақсатына 

байланысты жетек механизмдері тұрақты және ауыспалы беріліс қатынасына 
ие. тісті және тізбекті берілістер үдеткіш ретінде қолданылады.

2.7-суретте ротациялық қайықтардың тән үдеткіштері көрсетілген.

2.7-сурет - Қайықтардың жетек механизмдерінің схемалары

Ауыспалы беріліс қатынасы бар үдеткіштер ретінде топсалы төрт 
буынды, кулис және көп буынды механизмдер қолданылады. 2.8-суретте 220 
кл жартылай автоматты машинаның тербелмелі механизмі көрсетілген, онда 
1 – қайық, 2 – қайық жүрісі, 3 – қайық қозғалтқышы.

2.8-сурет Тербелмелі қайық механизмінің схемалары
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Қайықтардың жетек механизмдері
Тасымалдау құрылғыларының дизайнына және машинаның мақсатына 

байланысты жетек механизмдері тұрақты және ауыспалы беріліс қатынасына 
ие. тісті және тізбекті берілістер үдеткіш ретінде қолданылады.

2.7-суретте ротациялық қайықтардың тән үдеткіштері көрсетілген.

2.7-сурет - Қайықтардың жетек механизмдерінің схемалары

Ауыспалы беріліс қатынасы бар үдеткіштер ретінде топсалы төрт 
буынды, кулис және көп буынды механизмдер қолданылады. 2.8-суретте 220 
кл жартылай автоматты машинаның тербелмелі механизмі көрсетілген, онда 
1 – қайық, 2 – қайық жүрісі, 3 – қайық қозғалтқышы.

2.8-сурет Тербелмелі қайық механизмінің схемалары

Ілмектегіш механизмдері
Ілмектегіштердің дизайны олардың мақсатымен анықталады. Қозғалыс 

түрі бойынша олар қарапайым айналмалы (2222 кл.) немесе тербелмелі 
қозғалыс (51 кл.), байланыстырушы өзек бойымен күрделі жазық (208 кл.), 
екі жазықтықтағы күрделі қозғалыс (976 кл.), күрделі кеңістіктік қозғалыс (10 
кл.) жасайтын ілмектегіштер болып бөлінеді.

2.9 а-суретте шеңбер доғасы бойымен бір жазықтықта қозғалатын 
ілмектерді көрсетеді. 2.9 б-сурет жалпақ байланыстырушы өзек қисығы 
бойымен ілмектің қозғалыс сызбасын, aл 2.10-сурет - күрделі кеңістіктік 
қозғалысын  суреттейді.

2.9-сурет - Ілмектегіштер механизмдерінің схемалары

2.10-сурет - Ілмектегіштері бар механизмнің схемасы, күрделі 
кеңістіктік қозғалыс
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Жіп беру механизмдері (жіп тартқыштар)
Бұл механизмдер жіпті ине мен қайыққа беруді, оны кеме 

жиынтығынан тартуды, тігісті қатайтуды және келесі тігісті қалыптастыру 
үшін жіпті катушкадан орауды қамтамасыз етеді.
Иінтіректі-жұдырықшалы жіп тартқыштың схемасы 2.11-суретте көрсетілген.

2.11-сурет - Иінтіректі-жұдырықшалы жіп тартқыштың схемасы (1 -
барабан; 2 - ролик; 3 - тербеліс орталығы; 4 - иінтірек; 5 – қосиінді ойық; I -

басты білік)

Топсалы-күйентелі жіп тартқыштың схемасы 2.12-суретте көрсетілген.

2.12-сурет - Топсалы-күйентелі жіп тартқыштың схемасы

1022-М кл. тігін машинасының жіп тартқыш механизмінің 
кинематикалық схемасы (2.12-сурет), мұнда: 1 –қосиін; 2 – шатун; 3 -
күйенте.

2.13-суретте жалпақ схемалар көрсетілген: а - жіп тартқыш механизмі; 
б – иненің қосиінді-жүгірткі механизмі; в– ине және жіп тартқыш механизмі; 
О1А - қосиін, AB байланыстырушы бұлғақ.
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Жіп беру механизмдері (жіп тартқыштар)
Бұл механизмдер жіпті ине мен қайыққа беруді, оны кеме 

жиынтығынан тартуды, тігісті қатайтуды және келесі тігісті қалыптастыру 
үшін жіпті катушкадан орауды қамтамасыз етеді.
Иінтіректі-жұдырықшалы жіп тартқыштың схемасы 2.11-суретте көрсетілген.

2.11-сурет - Иінтіректі-жұдырықшалы жіп тартқыштың схемасы (1 -
барабан; 2 - ролик; 3 - тербеліс орталығы; 4 - иінтірек; 5 – қосиінді ойық; I -

басты білік)

Топсалы-күйентелі жіп тартқыштың схемасы 2.12-суретте көрсетілген.

2.12-сурет - Топсалы-күйентелі жіп тартқыштың схемасы

1022-М кл. тігін машинасының жіп тартқыш механизмінің 
кинематикалық схемасы (2.12-сурет), мұнда: 1 –қосиін; 2 – шатун; 3 -
күйенте.

2.13-суретте жалпақ схемалар көрсетілген: а - жіп тартқыш механизмі; 
б – иненің қосиінді-жүгірткі механизмі; в– ине және жіп тартқыш механизмі; 
О1А - қосиін, AB байланыстырушы бұлғақ.

2.13-сурет - Жалпақ механизм схемалары

Ине механизмі мен жіп тартқыштың кинематикалық схемасы 2.14-
суретте көрсетілген, мұнда: 1 - білікке қол; 2 - иінді білік; 3 - жіп тартқыш 
механизмінің иінді білігі; 4 – жіп тартқыш механизмінің иінді білігі; 5 – ине 
механизмінің иінді білігі; 6 – жүгірткі (ине); 7 – иінді саусақ; 8– ине; I -
негізгі білік; ω - бұрыштық жиілік.

2.14-сурет - Ине механизмінің және жіп тартқыштың схемасы

Кулис жіп тартқыштың механизмі (2.15-сурет) - бұл машинаның 
корпусына топсалы бекітілген тұтқа, оның ішкі иығы кулиса болып 
табылады. Мұнда 1-қосиін; 2-бұлғақ; 3 – кулис төлкесі; 4-жіп тартқыштың 
иінтірегі.
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2.15-сурет - Жіп тартқыштың кулис механизмі

Айналмалы жіп тартқыш (2.16-сурет) құрылымы қарапайым және 
жылдам жүретін тігін машиналарында қолданылады (97-А кл.).

2.16-сурет - Айналмалы жіп тартқыш

Материалдарды жылжыту механизмдері
Тіректерді беру механизмінің ең көп таралған схемаларының бірі, 

мұнда көтеру үшін ролик немесе тас кіретін артқы рельс қолданылады.
2.17-суретте тісті рейканың көлденең жылжуы мен көтерілуінің 

кинематикалық схемасы (97 кл.) бейнеленген, мұнда I– тісті рейканың 
көлденең орын ауыстыруының білігі; II– тісті рейканың тік орын 
ауыстыруының білігі; 1, 2, 4, 6 – центрлі түйреуіш; 3, 5 – күйенте; 7 – кулиса; 
8 – тісті рейка.

Тағы бір кең таралған схемада ролик немесе тас байланыстырушы 
буынға ауыстырылады (2.18 а, б-сурет).



55

2.15-сурет - Жіп тартқыштың кулис механизмі

Айналмалы жіп тартқыш (2.16-сурет) құрылымы қарапайым және 
жылдам жүретін тігін машиналарында қолданылады (97-А кл.).

2.16-сурет - Айналмалы жіп тартқыш

Материалдарды жылжыту механизмдері
Тіректерді беру механизмінің ең көп таралған схемаларының бірі, 

мұнда көтеру үшін ролик немесе тас кіретін артқы рельс қолданылады.
2.17-суретте тісті рейканың көлденең жылжуы мен көтерілуінің 

кинематикалық схемасы (97 кл.) бейнеленген, мұнда I– тісті рейканың 
көлденең орын ауыстыруының білігі; II– тісті рейканың тік орын 
ауыстыруының білігі; 1, 2, 4, 6 – центрлі түйреуіш; 3, 5 – күйенте; 7 – кулиса; 
8 – тісті рейка.

Тағы бір кең таралған схемада ролик немесе тас байланыстырушы 
буынға ауыстырылады (2.18 а, б-сурет).

2.17-сурет - Тісті рейканың көлденең жылжуы мен көтерілуінің 
кинематикалық схемасы

2.18-сурет - Байланыстырушы буыны бар тісті рейканың көлденең 
жылжуы мен көтерілуінің кинематикалық схемасы

.
2.19-суретте қысқыш табан механизмінің құрылымдық және 

кинематикалық диаграммасы көрсетіледі, мұнда: 1 - қысқыш аяқ; 2 –
құлыптау бұрандасы; 3 - бағыттаушы; 4 – қысу серіппесі; 5– тігін 
машинасының бас корпусы; 6 – реттеу бұрандасы; 7 - көтеру ілмектері.
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2.19-сурет - Қысқыш табан механизмінің схемасы

2.20-суретте эксцентрлік түйреуіш (машинаның редукторын көтеру 
механизмі 237 кл.) суреттелген, мұнда: 1-эксцентрлік түйреуіш; 2-жүгірткі 
(сухарик).

2.20-сурет  - Эксцентрлік түйреуіш схемасы

2.21-суретте эксцентрлік (реттелетін) механизм көрсетілген, мұнда: I, 
II-білік 1 – эксцентрик; 2 – реттеу бұрандасы; 3 –шатун; 4 – коромысло; 5-
түйреуіш.

2.21-сурет - Эксцентрлік (реттелетін) механизмнің схемасы
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2.19-сурет - Қысқыш табан механизмінің схемасы

2.20-суретте эксцентрлік түйреуіш (машинаның редукторын көтеру 
механизмі 237 кл.) суреттелген, мұнда: 1-эксцентрлік түйреуіш; 2-жүгірткі 
(сухарик).

2.20-сурет  - Эксцентрлік түйреуіш схемасы

2.21-суретте эксцентрлік (реттелетін) механизм көрсетілген, мұнда: I, 
II-білік 1 – эксцентрик; 2 – реттеу бұрандасы; 3 –шатун; 4 – коромысло; 5-
түйреуіш.

2.21-сурет - Эксцентрлік (реттелетін) механизмнің схемасы

2.1.3 Жазық кинематикалық схемалардағы шартты белгілер

Шартты графикалық белгілерден басқа, кинематикалық схемаларда 
бейнеленген элементті түсіндіретін жазулар түрінде нұсқаулар беріледі. 
Мысалы, олар қозғалтқыштың түрі мен сипаттамасын, доңғалақтардың 
диаметрлерін, редукторлардың модулі мен санын және т.б. көрсетеді. 

Байланыстардың кинематикалық схемада өзара орналасуы 
механизмнің немесе машинаның атқарушы органдарының бастапқы, орташа 
немесе жұмыс жағдайына сәйкес келуі тиіс. 

Егер буын жұмыс істеп тұрған кезде сілтеме өз орнын өзгертсе, онда 
диаграммада оның шеткі позицияларын жұқа сызықтармен көрсетуге рұқсат 
етіледі. 

Кинематикалық схемада буындарға қозғалтқыштан бастап қозғалыс 
беру тәртібімен нөмірлер беріледі.  

Кинематикалық схемаларды орындау ережелері
Бірлік компонентінің корпус бөліктері (машина немесе механизм) 

мүлдем көрсетілмейді немесе олардың контурын қатты жұқа сызықтармен 
қолданады. 

Кеңістіктік кинематикалық механизмдер әдетте ортогональды 
проекцияларда егжей-тегжейлі схемалар түрінде бейнеленген. Олар барлық 
осьтерді бір жазықтықта орналастыру арқылы алынады. Мұндай схемалар 
қозғалыс берілісінің реттілігін нақтылауға мүмкіндік береді, бірақ механизм 
бөлшектерінің нақты орналасуын көрсетпейді. 

Кинематикалық схемаларды аксонометрияда орындауға рұқсат етіледі. 
Кинематикалық схемалардағы барлық бөлшектер (сілтемелер) шартты 

түрде графикалық символдар түрінде бейнеленген (МЕМСТ 2.770-68 (2000)), 
олар тек олардың жұмыс принципін ашады. 

Олардың салыстырмалы қозғалысына мүмкіндік беретін іргелес 
байланыстардың қосылыстары кинематикалық жұп деп аталады. Ең көп 
таралған кинематикалық жұптар: топса, жүгірткі және бағыттаушы, бұранда 
және гайка, шарлы топсасы. 

Стандартты емес шартты графикалық белгілерді қолдануға рұқсат 
етіледі, бірақ диаграммада тиісті түсіндірмелермен. Кинематикалық схемада 
олардың жұмысына тікелей әсер ететін басқа типтегі схемалардың жеке 
элементтерін (мысалы, электрлік немесе гидравликалық) бейнелеуге рұқсат 
етіледі[5].

Кинематикалық схемалардың негізгі элементтері (МЕМСТ 2.784-70)[3].
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2.1-кесте Жазық кинематикалық схемалардағы шартты белгілер

Атауы Белгіленуі

1 2
Білік, білікше, ось, өзек, бұлғақ және 
т.б.

Осьтің, өзектің, саусақтың және т.б. 
қозғалмайтын бекітілуі

Қайтымды-ілгерілеме қозғалатын 
өзек үшін бекітілген тірек:

Сырғу

Тербеліс

Өзек тірегі:

Қозғалмайтын

Қозғалмалы

Өзектердің қосылысы:

Қатты

топсалы
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2.1-кесте Жазық кинематикалық схемалардағы шартты белгілер

Атауы Белгіленуі

1 2
Білік, білікше, ось, өзек, бұлғақ және 
т.б.

Осьтің, өзектің, саусақтың және т.б. 
қозғалмайтын бекітілуі

Қайтымды-ілгерілеме қозғалатын 
өзек үшін бекітілген тірек:

Сырғу

Тербеліс

Өзек тірегі:

Қозғалмайтын

Қозғалмалы

Өзектердің қосылысы:

Қатты

топсалы

2.1-кестенің жалғасы
1 2

Сызба жазықтығындағы 
қозғалыспен топсалы

Шарлы топса

Білікте сырғу және тербеліс 
мойынтіректері (типті нақтыламай):

Радиалды

Радиалды-төзімді бір жақты

Сырғанау мойынтіректері:
Радиалды

Радиалды-төзімді бір жақты

Тербеліс мойынтіректер
Радиалды (жалпы белгілеу)

Айналу кезінде бос

Айналу кезіндегі жылжымалы

Бітеу

Екі біліктің телескопиялық 
қосылысы

Фрикциялық ілінісу 
муфталары:
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2.1-кестенің жалғасы
1 2

жалпы белгілеу (типін нақтыламай)

бір жақты электромагниттік (жалпы 
белгілеу)

дискілі бір жақты

Өздігінен қосылатын озу 
муфталары бір жақты

Тежегіштер:
Конустық

Дискілі

Дискілі электромагнитті

Жалпақ жұдырықшалар:

Бойлық қозғалатын

Дискілі
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2.1-кестенің жалғасы
1 2

жалпы белгілеу (типін нақтыламай)

бір жақты электромагниттік (жалпы 
белгілеу)

дискілі бір жақты

Өздігінен қосылатын озу 
муфталары бір жақты

Тежегіштер:
Конустық

Дискілі

Дискілі электромагнитті

Жалпақ жұдырықшалар:

Бойлық қозғалатын

Дискілі

  

2.1-кестенің жалғасы
1 2

Цилиндрлі барабанды 
жұдырықша

Жұдырықша механизмдеріне 
арналған итергіштер: 

Саусақты 
Табақшалы 
Роликті

Бұлғақ бар қосиіннің қосылысы 
(тұрақты радиуспен)

Иінді біліктің бұлғақпен 
қосылысы:

бір білікпен

қатты қарсы салмағы бар 
білікпен

Қосиінді-кулисалы 
механизмдер:

ілгерілемелі қозғалыстағы 
кулисамен

айналмалы кулисамен
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2.1-кестенің жалғасы
1 2

тербелетін кулисамен

Фрикциялық берілістері:
цилиндрлік роликтермен

Біліктегі сермер

Білікке бекітілген сатылы шкив

Ашық жалпақ белдікпен 
беріліс

Сына белдікпен беріліс

Дөңгелек белдікпен және 
баумен беріліс
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2.1-кестенің жалғасы
1 2

тербелетін кулисамен

Фрикциялық берілістері:
цилиндрлік роликтермен

Біліктегі сермер

Білікке бекітілген сатылы шкив

Ашық жалпақ белдікпен 
беріліс

Сына белдікпен беріліс

Дөңгелек белдікпен және 
баумен беріліс

  

2.1-кестенің жалғасы
1 2

Тісті белдікпен беріліс

Тізбекті беріліс (тізбектің түрін 
нақтыламай жалпы белгілеу)

Сыртқы ілмегі бар тісті 
(цилиндрлік) беріліс 

Сыртқы ілгегі бар тісті беріліс 
(тістердің түрін нақтыламай жалпы 
белгілеу)

Цилиндрлік бұрамы бар 
бұрамды беріліс

Тісті рейкалы беріліс (тістердің 
түрін нақтыламай жалпы белгілеу)

Қозғалысты беретін бұранда
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2.1-кестенің жалғасы
1 2

Қозғалысты беретін 
бұрандадағы гайка

Серіппелер:
конустық қысымдар

цилиндрлік, бұралу үшін 
жұмыс істейді

табақ табақшалы

Эксцентрик

Сермер

2.1.4 Статиканың негізгі ұғымдары мен аксиомалары

Статика - бұл теориялық механиканың бөлімі, онда материалдық 
нүктелерге әсер ететін күштердің тепе-теңдік заңдылықтары мен шарттары 
зерттеледі. Табиғатта кездесетін материалдық денелер қолданылатын 
күштердің әсерінен белгілі бір дәрежеде деформацияға, яғни оларды 
құрайтын бөлшектердің өзара орналасуының өзгеруіне байланысты пішінді 
өзгертуге қабілетті. Алайда, қалыпты жағдайда қатты денелердің 
көпшілігінде (металдардан жасалған)бұл деформациялар шамалы. Жалпы 
деформация тепе-теңдігі жағдайларын қарастырғанда, алғашқы жуықтаудағы 
көптеген қатты заттардың деформацияларын елемеуге болады. Осыған 
байланысты механикаға «мүлдем қатты дене» ұғымы енгізіледі[3].

Статикада барлық денелер толығымен қатты деп саналады, болашақта 
оларды жай денелер деп атайды.

Күш – бұл бір денелердің басқаларына механикалық әсерді білдіретін 
векторлық шама. 
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2.1-кестенің жалғасы
1 2

Қозғалысты беретін 
бұрандадағы гайка

Серіппелер:
конустық қысымдар

цилиндрлік, бұралу үшін 
жұмыс істейді

табақ табақшалы

Эксцентрик

Сермер

2.1.4 Статиканың негізгі ұғымдары мен аксиомалары

Статика - бұл теориялық механиканың бөлімі, онда материалдық 
нүктелерге әсер ететін күштердің тепе-теңдік заңдылықтары мен шарттары 
зерттеледі. Табиғатта кездесетін материалдық денелер қолданылатын 
күштердің әсерінен белгілі бір дәрежеде деформацияға, яғни оларды 
құрайтын бөлшектердің өзара орналасуының өзгеруіне байланысты пішінді 
өзгертуге қабілетті. Алайда, қалыпты жағдайда қатты денелердің 
көпшілігінде (металдардан жасалған)бұл деформациялар шамалы. Жалпы 
деформация тепе-теңдігі жағдайларын қарастырғанда, алғашқы жуықтаудағы 
көптеген қатты заттардың деформацияларын елемеуге болады. Осыған 
байланысты механикаға «мүлдем қатты дене» ұғымы енгізіледі[3].

Статикада барлық денелер толығымен қатты деп саналады, болашақта 
оларды жай денелер деп атайды.

Күш – бұл бір денелердің басқаларына механикалық әсерді білдіретін 
векторлық шама. 

Механикада күш вектор ретінде бейнеленген және үш негізгі қасиетпен 
сипатталады:

- сандық шамамен немесе модульмен;
- бағытпен;
- салу нүктесімен.

Графикалық түрде күш, вектор ретінде күш әрекетіне бағытталған 
кесіндімен бейнеленген. Күш әсер ететін тура сызық күш әсер ететін сызық 
деп аталады (сурет.  2.22 ). 

2.22-сурет - Күштің әсер ету сызығы

мұндағы: F - күш (АВ бағытталған кесіндісі); А – күш қолдану нүктесі; 
ab – күш әрекетінің сызығы.

Механикалық әсер - бұл материалдық денелердің өзара әрекеттесуі, 
нәтижесінде уақыт өте келе бұл денелердің кеңістіктегі өзара позициясы 
өзгереді (механикалық қозғалыс) немесе осы денелердің бөлшектерінің өзара 
позициясы өзгереді (деформация).

Материалдық нүкте - бұл өте қатты дене, оның мөлшерін елемеуге 
болады, бұл дененің бүкіл массасын бір нүктеге ақылмен шоғырландырады.

Күштер жүйесі - белгілі бір денеге әсер ететін бірнеше күштердің 
жиынтығы.

Екі жүйе эквивалентті деп аталады, егер олар бірдей қатты күйде 
әрекет етсе, олар бірдей механикалық әсер етеді.

Сыртқы күштер - денеге басқа материалдық денелерден әсер ететін 
күштер.

Ішкі күштер - сол дененің басқа бөліктерінен осы дененің бөліктеріне 
әсер ететін күштер.

Егер берілген күштер жүйесінің әсерінен бос дене тыныштықта болса,
онда мұндай күштер жүйесі теңдестірілген немесе нөлге тең жүйе деп 
аталады.

Егер күштер жүйесі бір күшке тең болса, онда бұл күш берілген күштер 
жүйесінің тең әрекет етуші деп аталады.

Шоғырланған күш - денеге бір нүктеде қолданылатын күш. 
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Бөлінген күш - дене бетінің белгілі бір бөлігіне әсер ететін күш.
Барлық теоремалар мен статика теңдеулері математикалық дәлелдерсіз 

қабылданған және аксиомалар деп аталатын бірнеше бастапқы позицияларға 
негізделген.

Аксиома 1. Бос, абсолютті қатты денеге әсер ететін екі F1 және F2
күштері, егер олар модульге тең болса және бір сызық бойымен қарама-қарсы 
жаққа бағытталған болса ғана тепе-теңдікте болады (2.23-сурет).

2.23-сурет - Екі күш F1 және F2

Аксиома 2. Егер сіз оған теңдестірілген күштер жүйесін қоссаңыз 
немесе алып тастасаңыз, бұл күштер жүйесінің мүлдем қатты денеге әсері 
өзгермейді.

Нəтижесі: күш қолдану нүктесін оның әрекет сызығы бойымен 
дененің кез-келген басқа нүктесіне жылжытсаңыз, күштің мүлдем қатты 
денеге әсері өзгермейді.

А нүктесінде қолданылатын F күші денеге əсер етсін. Біз осы күштің 
әрекет сызығындағы бос В нүктесін таңдаймыз және оған F1 және F2
күштерін саламыз, сонымен қатар F1 = F, F2 = -F. F2 және F күштері 
теңдестірілген күштер жүйесін құрайтындықтан, статиканың екінші 
аксиомасына сәйкес оларды тастауға болады. Нәтижесінде денеге F-ге тең, 
бірақ В нүктесінде қолданылатын бір ғана  F1күш әсер етеді (1.24-сурет).

2. 24-сурет - Күш қолдану нүктесін беру

Аксиома 3. Денеге бір нүктеге салынған екі күштің  осы күштерді 
жақтар ретінде пайдаланып салынған параллелограммның диагоналі болып 
табылатын тең әрекет ететін күші бар. Вектор R. (1. 25-сурет) F1 және F2
векторларының геометриялық қосындысы.
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Бөлінген күш - дене бетінің белгілі бір бөлігіне әсер ететін күш.
Барлық теоремалар мен статика теңдеулері математикалық дәлелдерсіз 

қабылданған және аксиомалар деп аталатын бірнеше бастапқы позицияларға 
негізделген.

Аксиома 1. Бос, абсолютті қатты денеге әсер ететін екі F1 және F2
күштері, егер олар модульге тең болса және бір сызық бойымен қарама-қарсы 
жаққа бағытталған болса ғана тепе-теңдікте болады (2.23-сурет).

2.23-сурет - Екі күш F1 және F2

Аксиома 2. Егер сіз оған теңдестірілген күштер жүйесін қоссаңыз 
немесе алып тастасаңыз, бұл күштер жүйесінің мүлдем қатты денеге әсері 
өзгермейді.

Нəтижесі: күш қолдану нүктесін оның әрекет сызығы бойымен 
дененің кез-келген басқа нүктесіне жылжытсаңыз, күштің мүлдем қатты 
денеге әсері өзгермейді.

А нүктесінде қолданылатын F күші денеге əсер етсін. Біз осы күштің 
әрекет сызығындағы бос В нүктесін таңдаймыз және оған F1 және F2
күштерін саламыз, сонымен қатар F1 = F, F2 = -F. F2 және F күштері 
теңдестірілген күштер жүйесін құрайтындықтан, статиканың екінші 
аксиомасына сәйкес оларды тастауға болады. Нәтижесінде денеге F-ге тең, 
бірақ В нүктесінде қолданылатын бір ғана  F1күш әсер етеді (1.24-сурет).

2. 24-сурет - Күш қолдану нүктесін беру

Аксиома 3. Денеге бір нүктеге салынған екі күштің  осы күштерді 
жақтар ретінде пайдаланып салынған параллелограммның диагоналі болып 
табылатын тең әрекет ететін күші бар. Вектор R. (1. 25-сурет) F1 және F2
векторларының геометриялық қосындысы.

R = F1 + F2.
3-аксиомадан бір нүктеде қолданылатын екі күштің нәтижесі олардың 

геометриялық қосындысына тең және сол нүктеде қолданылады.

2. 25-сурет - Векторлардың геометриялық қосындысы

Аксиома 4. Екі материалдық денелер бір-біріне бірдей мөлшерде және 
қарама-қарсы бағытта әрекет етеді (2. 26-сурет). Мұндай жүйе күштері 
теңдестірілген болмайды, өйткені күш әр түрлі денелерге салынған.

2. 26-сурет - Екі материалдық дене

Аксиома 5. Егер деформацияланған дене белгілі бір күштер жүйесінің 
әсерінен тепе-теңдікте болса, онда дене қатты болып кетсе, тепе-теңдік 
бұзылмайды.

Байланыс түрлері және олардың реакциясы. Байланыстар деп 
дененің кеңістіктегі қозғалысына кедергі келтіретін кез-келген шектеулер 
аталады. Қолданылатын күштердің әсерінен байланысқа кедергі келтіретін 
қозғалысты жүзеге асыруға тырысатын дене оған байланысқа қысым күші 
деп аталатын күшпен әрекет етеді. Әрекет пен қарсылықтың теңдігі туралы 
заңға сәйкес, байланыс денеге бірдей модульмен, бірақ керісінше 
бағытталған күшпен әсер етеді.

Бұл байланыс белгілі бір қозғалыстарға кедергі келтіретін денеге әсер 
ететін күш байланыстың реакция (реакция) күші деп аталады.

Механиканың негізгі ережелерінің бірі байланыстардан босату 
принципі болып табылады: егер сіз байланыстарды тастап, олардың әрекетін 
байланыс реакцияларымен алмастырсаңыз, кез-келген бос емес денені еркін 
деп санауға болады. Байланыс реакциясы байланыс дененің қозғалуына 
мүмкіндік бермейтін жаққа қарама-қарсы бағытта бағытталған.
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2. 27-сурет - Байланыстар: а) тегіс дөңес, в) тегіс ойық,
б) тегіс жалпақ

2.27-суретте тегіс дөңес (а), ойық (в) және тегіс жалпақ беттер (б) 
түріндегі байланыстар көрсетілген.

2.2 Тігін машинасының негізгі жұмыс органдары

Тігін машиналарында 2 жең (2.28-сурет), 4 жең тірегі және 5 платформа 
бар. Осы үш бөліктің барлығы бірге машинаның басы деп аталады[5]. 2 
жеңінде 1 алдыңғы бөлігі бар. Электр қозғалтқышынан айналу 3 сермер 
доңғалағына беріледі. Жеңнің 4 тірегінен иненің қозғалыс сызығына дейінгі 
қашықтық машинаның шығуы деп аталады. Бұл қашықтық машинаның 
платформасына иненің оң жағына қоюға болатын өнімдердің өлшемдерін 
анықтайды.

2.28-сурет - Тігін машинасының жалпы көрінісі

Қазіргі заманғы тігін машинасында үш негізгі механизм бар:
- қимыл-қозғалыс;
- беріліс;
- атқарушы.
Кез-келген тігін машинасының негізі - беріліс механизмі арқылы 

электр қозғалтқышынан қозғалыс алатын және қажетті технологиялық 
операцияларды орындайтын жұмыс органдары бар атқарушы механизм. 
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2. 27-сурет - Байланыстар: а) тегіс дөңес, в) тегіс ойық,
б) тегіс жалпақ

2.27-суретте тегіс дөңес (а), ойық (в) және тегіс жалпақ беттер (б) 
түріндегі байланыстар көрсетілген.

2.2 Тігін машинасының негізгі жұмыс органдары

Тігін машиналарында 2 жең (2.28-сурет), 4 жең тірегі және 5 платформа 
бар. Осы үш бөліктің барлығы бірге машинаның басы деп аталады[5]. 2 
жеңінде 1 алдыңғы бөлігі бар. Электр қозғалтқышынан айналу 3 сермер 
доңғалағына беріледі. Жеңнің 4 тірегінен иненің қозғалыс сызығына дейінгі 
қашықтық машинаның шығуы деп аталады. Бұл қашықтық машинаның 
платформасына иненің оң жағына қоюға болатын өнімдердің өлшемдерін 
анықтайды.

2.28-сурет - Тігін машинасының жалпы көрінісі

Қазіргі заманғы тігін машинасында үш негізгі механизм бар:
- қимыл-қозғалыс;
- беріліс;
- атқарушы.
Кез-келген тігін машинасының негізі - беріліс механизмі арқылы 

электр қозғалтқышынан қозғалыс алатын және қажетті технологиялық 
операцияларды орындайтын жұмыс органдары бар атқарушы механизм. 

Әр тігін машинасында қайықты тігісті орындау үшін келесі негізгі 
жұмыс органдары бар:

- ине матаны тесуге, олар арқылы жоғарғы жіпті өткізуге және 
топсаның пайда болуына қызмет етеді;

- кеме иненің ілмегін ұстап, оны кеңейтеді, орауыштың айналасына 
айналады, жоғарғы және төменгі жіптерді тоқады.

Кейбір машиналарда (397-М кл. 03JIM, 8332/3705 кл.
«Текстима» берлістігінің және т.б.) қайық қайық құрылғысынан шыққан 
кезде жоғарғы жіптің кернеуін азайту үшін қызмет ететін бұрғышпен 
жабдықталған;

- жіп тартқыш, жіп пен шеге беріп, тігісті қатайтады және жіпті 
орауыштан тартады;

- материалдарды жылжыту механизмі (рельс) маталарды тігістің 
ұзындығына жылжыту үшін қолданылады;

- табан матаны ине табақшасына және рельстерге басады.

Аксонометриялық проекциядағы шартты белгілер

Кинематикалық схемалардағы машиналар мен механизмдердің негізгі 
шартты белгілері 2770-68 МЕМСТ (2.3-кесте) сәйкес аксонометриялық 
проекцияларда сызылады[2].

2.2-кесте. Аксонометриялық проекцияларда сызылатын кинематикалық 
схемалардағы машиналар мен механизмдердің шартты белгілері

Атауы Белгіленуі
1 2

Білік, білікше, ось өзегі

Білік мойынтіректері
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2.2-кестенің жалғасы
1 2

Екі біліктің телескопиялық 
қосылысы

7

Сыртқы және ішкі іліністің 
цилиндрлік тісті немесе фрикционды 
дөңгелектерімен беру

Бұрандалы тісті дөңгелектермен 
беріліс

Конустық тісті немесе фрикционды 
дөңгелектермен беру
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2.2-кестенің жалғасы
1 2

Екі біліктің телескопиялық 
қосылысы

7

Сыртқы және ішкі іліністің 
цилиндрлік тісті немесе фрикционды 
дөңгелектерімен беру

Бұрандалы тісті дөңгелектермен 
беріліс

Конустық тісті немесе фрикционды 
дөңгелектермен беру

  

2.2-кестенің жалғасы
1 2

Бұрамды беріліс

Тісті төрткілдеш беріліс

Тежегіш:

Эксцентрик

Жылжымалы көрсеткіші бар 
қозғалмайтын шкала
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2.2.1 1022М класты тігін машинасы (Беларусь)

Қайықтың қозғалыс механизмінің дизайны мен жұмыс принципі 
Машинада біркелкі айналатын орталық-қайықты желқайық 

қолданылады (сурет. 2.29). I негізгі білікке 2 екі бұрандамен 3 тісті барабан 
бекітіледі; 18 тарату білігіне 16 екі бұрандамен 15 төменгі тісті барабан 
бекітіледі. Бұл барабандарға 5 тісті пластикалық белбеу тағылады, ал 
белдіктің осьтік жылжуы катушкалардың сақиналық ойықтарына салынған 4 
серіппелі орнату сақиналарымен жойылады. 18 таратқыш білігі 17 шарикті 
мойынтіректерде және 19, 73 екі жеңде айналады. 18 таратқыш білігінің 
осьтік ығысуы 20 орнату сақинасымен жойылады. 18 таратқыш білігіне екі 69 
бұрандамен 21 қисық тісті беріліс бекітілген, оның көмегімен қайықты
білігімен бір уақытта жасалған 22 редуктор кіреді (i = 1 : 2). Қайық білігі 
машина корпусына 30 бұрандамен бекітілген 31 төлкеде айналады. Қайық
білігінің сол жақ ұшында 33 екі бұрандамен 34 кеме бекітілген.
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2.2.1 1022М класты тігін машинасы (Беларусь)

Қайықтың қозғалыс механизмінің дизайны мен жұмыс принципі 
Машинада біркелкі айналатын орталық-қайықты желқайық 

қолданылады (сурет. 2.29). I негізгі білікке 2 екі бұрандамен 3 тісті барабан 
бекітіледі; 18 тарату білігіне 16 екі бұрандамен 15 төменгі тісті барабан 
бекітіледі. Бұл барабандарға 5 тісті пластикалық белбеу тағылады, ал 
белдіктің осьтік жылжуы катушкалардың сақиналық ойықтарына салынған 4 
серіппелі орнату сақиналарымен жойылады. 18 таратқыш білігі 17 шарикті 
мойынтіректерде және 19, 73 екі жеңде айналады. 18 таратқыш білігінің 
осьтік ығысуы 20 орнату сақинасымен жойылады. 18 таратқыш білігіне екі 69 
бұрандамен 21 қисық тісті беріліс бекітілген, оның көмегімен қайықты
білігімен бір уақытта жасалған 22 редуктор кіреді (i = 1 : 2). Қайық білігі 
машина корпусына 30 бұрандамен бекітілген 31 төлкеде айналады. Қайық
білігінің сол жақ ұшында 33 екі бұрандамен 34 кеме бекітілген.

2.29-сурет - 1022М (Беларусь) машина шөлнегінің қозғалыс 
механизмі: а - конструктивтік схема: б - құрылымдық схема 

Әрекет ету принципі. I негізгі біліктің айналмалы қозғалысы тісті-
белдік берілісі арқылы 18 тарату білігіне беріледі. Тарату біліктің 18  
айналмалы қозғалысы сыртқы ілінісі бар қиғаш тісті беріліс арқылы беріліс 
білігіне беріледі, ал қайық айналмалы қозғалыс жасайды[6].

Иненің қозғалыс механизмін жобалау, оның жұмыс принципі және 
оны реттеу.

Конструкция. 23 негізгі білік (2.30-сурет) 22 және 24 екі шарикті 
мойынтіректерде айналады, оның оң жақ ұшында 25 екі бұрандамен 26 
сермеу дөңгелегі бекітілген. Сермеу дөңгелегін қолмен бұруға ыңғайлы болу 
үшін 26 доңғалақ доңғалағының артқы жағында 27 қақпағы үш бұрандамен 
бекітілген. 26 сермеу дөңгелегінің ойығына 28 сына тәрізді белдік салынған, 
ол 23 негізгі білікке электр қозғалтқышының доңғалағынан айналады. Негізгі 
біліктің 23 сол жақ ұшында 30 бұрандасы 29 иінді білікпен бекітіледі, оның 
тесігіне 14 саусақ салынып, екі 21 бұрандамен бекітіледі. 14 саусағының 
сыртқы иығына 7 бұлғақтың жоғарғы басы киіледі, оған 13 инелі мойынтірек 
салынған. 7 бұлғақтың жоғарғы басының осьтік ығысуы 9 шайба арқылы сол 
жақ бұрандалы 10 бұрандамен жойылады. 7 бұлғақтың төменгі басы 6 
саусаққа киіледі, оған ине ұстағыш 5 бұрандамен бекітілген 3. 6 
жетектеменің оң жағында 33 бұрандаларымен машинаның корпусына 
бекітілген 31, 34 бағыттағышының ойығына салынған 32 сырғытпасы бар. 3 
ине жетекші 4, 8 жеңдерінде қозғалады, ал 8 жең машина корпусына 11 
бұрандамен бекітіледі. Кір мен шаң 8 жеңіне түспеуі үшін, оның тесігінің 
үстіне 12 пластикалық штепсель салынған. Иненің төменгі жағында 2 сым 
жіп бағыттаушы бекітілген. Ине салғышқа 35 бұрандамен жұмыс істеушіден 
оңға қарай қысқа ойықпен орнатылған I ине бекітіледі.
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2.30-сурет - 1022М машина инесінің қозғалыс механизмінің дизайны 
(Беларусь): a - құрылымдық схема; B - құрылымдық схема

Әрекет ету принципі. 23 біліктің иінді механизмнің иінді білігі (иінді 
білік 29, саусақ 14, байланыстырушы өзек 7) арқылы айналмалы қозғалысы 3 
иненің және оған бекітілген иненің өзара қозғалысына айналады 1 .

Реттеу 1 иненің шүмегіне қатысты биіктігі бұранданы босатқаннан 
кейін 3 инені 6 кірпікке тік жылжытумен реттеледі 5. Инені орнатудың 
дұрыстығы туралы, ине ұстағыштың ойығының төменгі қабырғасының 
астынан иненің құлағының жартысын оның жоғарғы жоғарғы күйінде көруге 
бола ма, жоқ па, соны анықтайды.

Табанның қозғалыс механизмін жобалау, оның жұмыс принципі 
және оны реттеу.

Машинада табанды көтеру және түсіру үшін екі құрылғы қолданылады: 
қолмен және аяқпен. Табандарды көтеру және түсіру үшін қол 
құрылғысының дизайны. Топсалы аяқ I (2.31-сур.) 24 сымдық 
сақтандырғышпен жабдықталған, жұмыс істеушінің саусақтарын тесуден 2 
бұрандасы 3 өзекке бекітіледі. 3-өзек 4-төлкеде қозғалады, оған 25 
кронштейн еркін киіледі, оның 8 саусағы машинаның алдыңғы бөлігінің 
ойығына салынған. 29 серіппелі ұстағыш 3 бұрандамен 28 өзекке бекітілген, 
оның 9 саусағы машинаның алдыңғы бөлігінің ойығына салынған, бұл І аяғы 
мен 3 өзегін өз осінің айналасында бұруға жол бермейді. Кронштейннің 8 
саусағы 25 білікке киілген табанның 5 қолмен көтеру тұтқасының жұдырық 
бетімен жанасады. 29 серіппе ұстағышта 30 серіппесі 13 реттегіш 
бұранданың өзегіне киіліп тұрады. 29 серіппе ұстағышқа 26 бұрандамамен 27 
жіп бағыттағыш бұрышы бекітілген, ол жоғарғы жіптің кернеуін қосымша 
босатуға қызмет етеді. Қол құрылғысының жұмыс принципі. 1-аяқты қолмен 
көтеру үшін жұмысшы тұтқаны 5 сағат тілімен бұрады, ал оның жұдырық 
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2.30-сурет - 1022М машина инесінің қозғалыс механизмінің дизайны 
(Беларусь): a - құрылымдық схема; B - құрылымдық схема

Әрекет ету принципі. 23 біліктің иінді механизмнің иінді білігі (иінді 
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астынан иненің құлағының жартысын оның жоғарғы жоғарғы күйінде көруге 
бола ма, жоқ па, соны анықтайды.

Табанның қозғалыс механизмін жобалау, оның жұмыс принципі 
және оны реттеу.

Машинада табанды көтеру және түсіру үшін екі құрылғы қолданылады: 
қолмен және аяқпен. Табандарды көтеру және түсіру үшін қол 
құрылғысының дизайны. Топсалы аяқ I (2.31-сур.) 24 сымдық 
сақтандырғышпен жабдықталған, жұмыс істеушінің саусақтарын тесуден 2 
бұрандасы 3 өзекке бекітіледі. 3-өзек 4-төлкеде қозғалады, оған 25 
кронштейн еркін киіледі, оның 8 саусағы машинаның алдыңғы бөлігінің 
ойығына салынған. 29 серіппелі ұстағыш 3 бұрандамен 28 өзекке бекітілген, 
оның 9 саусағы машинаның алдыңғы бөлігінің ойығына салынған, бұл І аяғы 
мен 3 өзегін өз осінің айналасында бұруға жол бермейді. Кронштейннің 8 
саусағы 25 білікке киілген табанның 5 қолмен көтеру тұтқасының жұдырық 
бетімен жанасады. 29 серіппе ұстағышта 30 серіппесі 13 реттегіш 
бұранданың өзегіне киіліп тұрады. 29 серіппе ұстағышқа 26 бұрандамамен 27 
жіп бағыттағыш бұрышы бекітілген, ол жоғарғы жіптің кернеуін қосымша 
босатуға қызмет етеді. Қол құрылғысының жұмыс принципі. 1-аяқты қолмен 
көтеру үшін жұмысшы тұтқаны 5 сағат тілімен бұрады, ал оның жұдырық 

беті 8 кронштейннің 25 саусағын басады. Соңғысы 29 серіппе ұстағышқа 
басады, аяғы көтеріледі, серіппе 30 қысылады. Тұтқаны 5 кері бұрған кезде, 
30 серіппенің әсерінен 1 аяғы төмендейді.

2.31-сурет - 1022М машинаның табанының қозғалыс механизмі 
(Беларусь)

Табандарды көтеру және түсіру үшін аяқ құрылғысының дизайны. 
Табанды аяқпен көтеру үшін келесі құрылғы қолданылады. 10 буыны 7 
топсалы бұранданың көмегімен 25 кронштейннің 8 саусағына қосылады. 10 
буынның жоғарғы басы табанның 14 тұтқасының 11 саусағына қойылады. 14 
тұтқасында екі тірек бар: оның сол жақ иығы 12 топсалы бұрандаға киіледі; 
оң жақ иық 16 тіректің екі доғасының арасына салынып, 18-оське киіледі. 16 
тірегі екі бұрандамен 17 машинаның жеңіне бекітілген. 14 тұтқасына оң 
жағынан қыстырма дәнекерленген және оның тесікшесіне 19 шыбықпен 
бекітілген 20 жоғарғы саусақ салынған. 20 тартқыштың төменгі ұшы машина 
платформасының саңылауынан өтеді , оған 2 1 серіппесі қойылады, ол 22 
шайбаға тіреледі, оның позициясы 23 шпательмен бекітіледі. 21 серіппесі 20 
тартқышты түсіруге және 14 тұтқасын сағат тілімен бұруға тырысады. Аяқ 
құрылғысының жұмыс принципі. Табанды аяқпен көтеру үшін жұмысшы сол 
жақ педальды басады. Өнеркәсіптік үстелдің осінде орналасқан тартым және 
рычаг арқылы (45-суретте көрсетілмеген), 20 тартым, көтеру, 14 тұтқаны 
сағат тіліне қарсы бұрады. 10 буын, 25 кронштейні мен 29 серіппелі ұстағыш 
арқылы көтеріліп, 7 табанды көтереді. Педальдағы қысым тоқтаған кезде , 30 
серіппесі 1 табақты түсіреді, ал 21 серіппесі буындарды бастапқы күйіне 
қайтарады. 14 тұтқасының бұрылу бұрышы 15 бұрандамен шектеледі. Реттеу 
Материалдарға арналған табанның қысымы 13 бұрандамен реттеледі: бұралу 
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кезінде табанның қысымы артады. Инелі табақшасының үстіндегі 1 
табанының биіктігі 28 бұранданы босатқаннан кейін 29 серіппелі 
ұстағыштың тік қозғалысымен реттеледі. Егер сіз серіппе ұстағышты 
түсірсеңіз, онда табанның көтерілу биіктігі артады. Иненің қозғалыс 
сызығына қатысты табандағы тесіктің орны 28 бұранданы босатқаннан кейін 
3 өзегін бұру арқылы реттеледі.

2.2.2 Мамандық бойынша стандарттар және оларды бақылау 
әдістері

Осы стандартта мынадай стандарттар пайдаланылды:
МЕМСТ 12.1.003-83 Еңбек қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі. Шу. 

Жалпы қауіпсіздік талаптары
МЕМСТ 12.1.004—91 Еңбек қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі. Өрт

қауіпсіздігі. Жалпы талаптар
МЕМСТ 12.1.012-90 Еңбек қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі. Діріл 

қауіпсіздігі. Жалпы талаптар
МЕМСТ 12.1.026-80* Еңбек қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі. Шу 

шағылысатын жазықтықтың үстіндегі бос дыбыс өрісіндегі шу көздерінің шу 
сипаттамаларын анықтау. 

МЕМСТ 12.1.050-86 Еңбек қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі. .
Жұмыс орындарындағы шуды өлшеу әдістері
МЕМСТ 12.2.003-91 Еңбек қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі. 

Өндірістік жабдық. Жалпы қауіпсіздік талаптары
МЕМСТ 12.2.007.0-75 Еңбек қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі. 

Электротехникалық бұйымдар. Жалпы қауіпсіздік талаптары
МЕМСТ 12.2.032-78 Еңбек қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі. .
Отыру жұмыстарын орындау кезіндегі орын. Жалпы эргономикалық 

талаптар
МЕМСТ 12.2.033-78 Еңбек қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі. .
Жұмыстарды тұрып орындау кезіндегі орын. Жалпы эргономикалық 

талаптар
МЕМСТ 12.2.049-80 Еңбек қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі. 

Өндірістік жабдық. Жалпы эргономикалық талаптар
МЕМСТ 12.2.061-81 Еңбек қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі. 

Өндірістік жабдық. Жұмыс орындарына қойылатын жалпы қауіпсіздік 
талаптары

МЕМСТ 12.2.062-81 Еңбек қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі. 
Өндірістік жабдық. Қорғаныс қоршаулары

МЕМСТ 12.2.064-81 Еңбек қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі. .
Өндірістік жабдықтарды басқару органдары. Жалпы қауіпсіздік 

талаптары
МЕМСТ 12.4.026-76* Еңбек қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі. Түс 

сигналдары және қауіпсіздік белгілері
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кезінде табанның қысымы артады. Инелі табақшасының үстіндегі 1 
табанының биіктігі 28 бұранданы босатқаннан кейін 29 серіппелі 
ұстағыштың тік қозғалысымен реттеледі. Егер сіз серіппе ұстағышты 
түсірсеңіз, онда табанның көтерілу биіктігі артады. Иненің қозғалыс 
сызығына қатысты табандағы тесіктің орны 28 бұранданы босатқаннан кейін 
3 өзегін бұру арқылы реттеледі.

2.2.2 Мамандық бойынша стандарттар және оларды бақылау 
әдістері

Осы стандартта мынадай стандарттар пайдаланылды:
МЕМСТ 12.1.003-83 Еңбек қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі. Шу. 

Жалпы қауіпсіздік талаптары
МЕМСТ 12.1.004—91 Еңбек қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі. Өрт

қауіпсіздігі. Жалпы талаптар
МЕМСТ 12.1.012-90 Еңбек қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі. Діріл 

қауіпсіздігі. Жалпы талаптар
МЕМСТ 12.1.026-80* Еңбек қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі. Шу 

шағылысатын жазықтықтың үстіндегі бос дыбыс өрісіндегі шу көздерінің шу 
сипаттамаларын анықтау. 

МЕМСТ 12.1.050-86 Еңбек қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі. .
Жұмыс орындарындағы шуды өлшеу әдістері
МЕМСТ 12.2.003-91 Еңбек қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі. 

Өндірістік жабдық. Жалпы қауіпсіздік талаптары
МЕМСТ 12.2.007.0-75 Еңбек қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі. 

Электротехникалық бұйымдар. Жалпы қауіпсіздік талаптары
МЕМСТ 12.2.032-78 Еңбек қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі. .
Отыру жұмыстарын орындау кезіндегі орын. Жалпы эргономикалық 

талаптар
МЕМСТ 12.2.033-78 Еңбек қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі. .
Жұмыстарды тұрып орындау кезіндегі орын. Жалпы эргономикалық 

талаптар
МЕМСТ 12.2.049-80 Еңбек қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі. 

Өндірістік жабдық. Жалпы эргономикалық талаптар
МЕМСТ 12.2.061-81 Еңбек қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі. 

Өндірістік жабдық. Жұмыс орындарына қойылатын жалпы қауіпсіздік 
талаптары

МЕМСТ 12.2.062-81 Еңбек қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі. 
Өндірістік жабдық. Қорғаныс қоршаулары

МЕМСТ 12.2.064-81 Еңбек қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі. .
Өндірістік жабдықтарды басқару органдары. Жалпы қауіпсіздік 

талаптары
МЕМСТ 12.4.026-76* Еңбек қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі. Түс 

сигналдары және қауіпсіздік белгілері

МЕМСТ 18242-72 * Балама белгісі бойынша статистикалық 
қабылдауды бақылау. Бақылау жоспарлары

МЕМСТ 21752-76 «Адам-машина» жүйесі. Басқару сермерлер мен 
штурвалдар. Жалпы эргономикалық талаптар

МЕМСТ 21753-76 «Адам-машина» жүйесі. Басқару тетіктері. Жалпы 
эргономикалық талаптар

МЕМСТ 22269-76 «Адам-машина» жүйесі. Оператордың жұмыс орны.
Жұмыс орны элементтерінің өзара орналасуы. Жалпы эргономикалық 

талаптар
МЕМСТ 22613-77 «Адам-машина» жүйесі. Ажыратқыштар мен 

айналмалы қосқыштар. Жалпы эргономикалық талаптар
МЕМСТ 22614-77 «Адам-машина» жүйесі. Клавишалы және кнопкалы 

ажыратқыштар мен ауыстырып қосқыштар. Жалпы эргономикалық талаптар
МЕМСТ 22615-77 «Адам-машина» жүйесі. «Тумблер» типті 

ажыратқыштар мен ауыстырып-қосқыштар. Жалпы эргономикалық талаптар
МЕМСТ 23941-79 Шу. Шу сипаттамаларын анықтау әдістері. Жалпы 

талаптар
МЕМСТ 24940-96 Ғимараттар мен құрылыстар. Жарықтандыруды 

өлшеу әдістері
МЕМСТ 27408-87 Шу. Машиналар шығаратын шу деңгейін анықтау 

және бақылау нәтижелерін статистикалық өңдеу әдістері
МЕМСТ 27487-87 * Өндірістік машиналардың электр жабдықтары. 

Жалпы техникалық талаптар және сынау әдістері
Қауіпсіздік талаптарын бақылау кезіндегі сынақ әдістері
Машинаның қауіпсіздік талаптарының орындалуын бақылау келесі 

жағдайларда жүргізілуі керек:
- тәжірибелік үлгілерді және машиналардың тәжірибелік партияларын 

қабылдау сынауларында;
- машиналардың орнату серияларын біліктілік сынауларында;
- сериялық машиналарды қабылдау-тапсыру, кезеңдік және үлгілік 

сынауларда;
- сериялық машиналарды сертификаттау сынақтарында.
Тиісті сынақтарды жүргізу кезінде сынау тәртібі, көлемі, әдістері және 

қауіпсіздік талаптарын бақылау жөнінде шешім қабылдау қағидалары 
машиналардың нақты түрлері мен типтеріне (сыныптарына) арналған 
нормативтік құжатта және нақты сынақтардың жұмыс бағдарламалары мен 
әдістемелерінде белгіленеді.

Машиналарға арналған нормативтік құжатта және машиналарды 
сынаудың жұмыс бағдарламалары мен әдістемелерінде мына талаптар 
ескерілуі тиіс:

- МЕМСТ 18242, МЕМСТ 18321 және МЕМСТ 20736-сыналатын 
машиналардың санын анықтау және үлгілерді іріктеу кезінде;

– МЕМСТ 12.1.003, МЕМСТ 12.1.026, МЕМСТ 12.1.028, МЕМСТ
12.1.050, МЕМСТ 23941 және МЕМСТ 27408 - шу сипаттамаларын бақылау 
кезінде (3.2);
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- МЕМСТ 12.1.012 - діріл сипаттамаларын бақылау кезінде (3.3);
– МЕМСТ 14254 және МЕМСТ 27487 - электр қауіпсіздігін бақылау 

кезінде (3.4);
- МЕМСТ 12.1.004 және [1] – өрт және жарылыс қауіпсіздігін бақылау 

кезінде (3.5);
- МЕМСТ 12.1.045 - электростатикалық өрістің кернеулігін бақылау 

кезінде (3.7);
– [2] - радиация деңгейін бақылау кезінде (3.8);
- МЕМСТ 24940 және МЕМСТ 17677 - жарықтандыруды бақылау 

кезінде (3.10);
- МЕМСТ 12.2.049 және МЕМСТ 12.2.064 - басқару органдарындағы 

күштерді бақылау кезінде (3.11);
- өндірушінің машинаның сенімділік көрсеткіштеріне нормативтік 

құжаты - қауіпсіздік көрсеткіштерінің өзгермейтіндігін бақылау кезінде –
3.12);

– өндірушінің тағайындау көрсеткіштеріне және машиналардың басқа 
негізгі сипаттамаларына  нормативтік құжаты --сертификаттау сынақтарында 
сәйкестендіру үшін.

2.3 Практикалық жұмыс

№ 2.1 практикалық сабақ
Сабақтың тақырыбы: Машиналардың кинематикалық сызбасын 

орындау кезіндегі шартты кескіндер
Сабақтың мақсаты: 

- Кинематикалық схемалардағы бөлшектердің шартты кескіндерін 
зерттеу,

- Сызбаларды сызудың негізгі принциптерін зерттеу,
- Тігін машиналары механизмдерінің кинематикалық сызбаларын құру 

мысалдары және олар бойынша жұмыс істеу және реттеу принциптерін 
зерттеу.

Үлестірме материал: МЕМСТ 2770-68 кинематикалық схемалардағы 
шартты бейнелер; «Кинематикалық схемаларды оқимыз», «Кинематикалық 
схемаларды жобалау және анимациялау», «Механизмдер» плакаттары, 
бейнероликтер.

Тапсырма - кинематикалық схемаларда тігін машиналары 
механизмдерінің бөлшектерін бейнелеу 

1. Алған білімдерін пайдалана отырып (2.1 және 2.2 кесте), тігін 
машиналары бөлшектерінің кинематикалық сызбаларын жасаңыз. 

Жұмыс бойынша есеп:
- жазық кинематикалық схемалардағы шартты белгілерді қайта сызу;
- кеңістіктік кинематикалық схемалардағы шартты белгілерді қайта 

сызу;
- тігін машинасы механизмдерінің келтірілген бөлшектерін сызу.
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- МЕМСТ 12.1.012 - діріл сипаттамаларын бақылау кезінде (3.3);
– МЕМСТ 14254 және МЕМСТ 27487 - электр қауіпсіздігін бақылау 

кезінде (3.4);
- МЕМСТ 12.1.004 және [1] – өрт және жарылыс қауіпсіздігін бақылау 

кезінде (3.5);
- МЕМСТ 12.1.045 - электростатикалық өрістің кернеулігін бақылау 

кезінде (3.7);
– [2] - радиация деңгейін бақылау кезінде (3.8);
- МЕМСТ 24940 және МЕМСТ 17677 - жарықтандыруды бақылау 

кезінде (3.10);
- МЕМСТ 12.2.049 және МЕМСТ 12.2.064 - басқару органдарындағы 

күштерді бақылау кезінде (3.11);
- өндірушінің машинаның сенімділік көрсеткіштеріне нормативтік 

құжаты - қауіпсіздік көрсеткіштерінің өзгермейтіндігін бақылау кезінде –
3.12);

– өндірушінің тағайындау көрсеткіштеріне және машиналардың басқа 
негізгі сипаттамаларына  нормативтік құжаты --сертификаттау сынақтарында 
сәйкестендіру үшін.

2.3 Практикалық жұмыс

№ 2.1 практикалық сабақ
Сабақтың тақырыбы: Машиналардың кинематикалық сызбасын 

орындау кезіндегі шартты кескіндер
Сабақтың мақсаты: 

- Кинематикалық схемалардағы бөлшектердің шартты кескіндерін 
зерттеу,

- Сызбаларды сызудың негізгі принциптерін зерттеу,
- Тігін машиналары механизмдерінің кинематикалық сызбаларын құру 

мысалдары және олар бойынша жұмыс істеу және реттеу принциптерін 
зерттеу.

Үлестірме материал: МЕМСТ 2770-68 кинематикалық схемалардағы 
шартты бейнелер; «Кинематикалық схемаларды оқимыз», «Кинематикалық 
схемаларды жобалау және анимациялау», «Механизмдер» плакаттары, 
бейнероликтер.

Тапсырма - кинематикалық схемаларда тігін машиналары 
механизмдерінің бөлшектерін бейнелеу 

1. Алған білімдерін пайдалана отырып (2.1 және 2.2 кесте), тігін 
машиналары бөлшектерінің кинематикалық сызбаларын жасаңыз. 

Жұмыс бойынша есеп:
- жазық кинематикалық схемалардағы шартты белгілерді қайта сызу;
- кеңістіктік кинематикалық схемалардағы шартты белгілерді қайта 

сызу;
- тігін машинасы механизмдерінің келтірілген бөлшектерін сызу.

№ 2.2 практикалық сабақ
Сабақтың тақырыбы: Ине мен тігін машинасының жіп 

тартқышының кинематикалық сызбаларын орындау кезіндегі шартты 
кескіндер

Сабақтың мақсаты: 
- Кинематикалық схемаларда тігін машиналары бөлшектерінің шартты 

бейнелерін зерттеу,
- Ине салғыштың кинематикалық схемаларын сызу дағдыларын алу,
- Жіп тартқыштың кинематикалық схемаларын сызу дағдыларын алу,
- Тігін машиналары механизмдерінің кинематикалық сызбаларын құру 

мысалдары және олар бойынша жұмыс істеу және реттеу принциптерін 
зерттеу.

Үлестірме материал: МЕМСТ 2770-68 кинематикалық схемалардағы 
шартты бейнелер; «Кинематикалық схемаларды оқимыз», «Кинематикалық 
схемаларды жобалау және анимациялау», «Механизмдер» плакаттары, 
бейнероликтер. 

Жұмысты орындаудың тәртібі мен әдістемелік нұсқаулары
Ине мен жіп тартқыш механизмінің құрылымын зерделеу.
Ине механизмінің құрылымын зерттеу. Ине механизмі қандай 

элементтерден тұрады. Механизмнің әр элементі қалай аталады. Білік және 
иінді білік; иінді білік және жоғарғы байланыстырушы өзек; төменгі 
байланыстырушы өзек және кірпік; иненің кірпігі және өзегі; ине білігі және 
ине; ине білігі және тігін машинасының корпусы өзара қаллай байланысады.

Ине механизмін зерттеу. Ине механизмінің жалпы құрылымын 
плакаттар мен механизм схемасы бойынша зерттеңіз. Механизмнің 
кинематикалық сызбасын орындаңыз (жазықтықта және кеңістікте).

Ине механизмінің құрылымын зерттеу. Ине механизмі қандай 
элементтерден тұрады. Механизмнің әр элементі қалай аталады. Білік және 
иінді білік; иінді білік және жоғарғы байланыстырушы өзек; төменгі 
байланыстырушы өзек және кірпік; иненің кірпігі және өзегі; ине білігі және 
ине; ине білігі және тігін машинасының корпусы өзара қаллай байланысады.

Жіп тартқыш механизмін зерттеу. Плакаттар мен механизм 
схемасына сәйкес жіп тартқыш механизмінің жалпы құрылымын зерттеңіз. 
Механизмнің кинематикалық сызбасын орындаңыз (жазықтықта және 
кеңістікте).

Есепте :
1.Ине механизмі бойынша:

- механизмнің атауы және мақсатын;
- жіп тартқыш механизмінің кинематикалық схемасын (кеңістікте);
- иінді-күйентнлі типті жіп тартқыш механизмнің бөлшектерінің 

атауларын;
- иінді-кулисалы типті жіп тартқыш механизмнің бөлшектерінің 

атауларын;
- механизмнің негізгі бөліктері қалай өзара байланысты екенін;
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2. Жіп тартқыш механизмі бойынша:
- механизмнің атауы және мақсатын;
- жіп тартқыш механизмінің кинематикалық схемасын (кеңістікте);
- схемадағы иінді-күйентелі жіп тартқыштың бөлшектерінің атауларын 

ұсыну қажет.

№ 2.3 практикалық сабақ
Сабақтың тақырыбы: ілмектің, пышақтың, материалды 

жылжытудың, тігін машиналарының сыққышының кинематикалық 
сызбаларын орындау кезіндегі шартты кескіндер

Сабақтың мақсаты: 
- Кинематикалық схемаларда тігін машиналары бөлшектерінің шартты 

бейнелерін зерттеу,
- Ілмектегіштің кинематикалық схемаларын сызу дағдыларын алу, 
- Рейканың, пышақтың және қысқыштың кинематикалық схемаларын 

сызу дағдыларын алу,
- Тігін машиналары механизмдерінің кинематикалық сызбаларын құру 

мысалдары және олар бойынша жұмыс істеу принциптерін зерттеу.
Үлестірме материал: МЕМСТ 2770-68 кинематикалық схемалардағы 

шартты бейнелер; «Кинематикалық схемаларды оқимыз», «Кинематикалық 
схемаларды жобалау және анимациялау», «Механизмдер» плакаттары, 
бейнероликтер. 

Жұмысты орындаудың тәртібі мен әдістемелік нұсқаулары
Тетіктердің: ілмектің, рейканың, пышақтың, материалды 

қысқыштың конструкциясын зерттеу
Ілмек механизмінің құрылымын зерттеу. Ілмек механизмі қандай 

элементтерден тұрады.Механизмнің әр элементі қалай аталады. Негізгі білік 
және ілмектегіш; білік және ілмек; ілмектегіш білігі және машина корпусы 
бір-бірімен қалай байланысты.

Ілмек механизмінің құрылымын зерттеу. Плакаттар мен механизм 
схемасына сәйкес қайық механизмінің жалпы құрылымын зерттеңіз. 
Механизмнің кинематикалық сызбасын орындаңыз (жазықтықта және 
кеңістікте).

Материалды беру механизмінің құрылымын зерттеу. Материалды 
беру механизмі қандай элементтерден тұрады. Механизмнің әр элементі 
қалай аталады. Негізгі білік және тарату; тарату білігі және көлденең
қозғалыс білігі; тарату білігі және тік қозғалыс білігі бір-бірімен қалай 
байланысты.

Материалды беру механизмін зерттеу. Плакаттар мен механизм 
схемасы бойынша материалды беру механизмінің жалпы құрылымын 
зерттеу. Механизмнің кинематикалық сызбасын орындаңыз (жазықтықта 
және кеңістікте).

Пышақ механизмінің құрылымын зерттеу. Пышақ механизмі қандай 
элементтерден тұрады. Механизмнің әр элементі қалай аталады. Пышақ 
механизмінің элементтері бір-біріне қалай қосылған.
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2. Жіп тартқыш механизмі бойынша:
- механизмнің атауы және мақсатын;
- жіп тартқыш механизмінің кинематикалық схемасын (кеңістікте);
- схемадағы иінді-күйентелі жіп тартқыштың бөлшектерінің атауларын 

ұсыну қажет.

№ 2.3 практикалық сабақ
Сабақтың тақырыбы: ілмектің, пышақтың, материалды 

жылжытудың, тігін машиналарының сыққышының кинематикалық 
сызбаларын орындау кезіндегі шартты кескіндер

Сабақтың мақсаты: 
- Кинематикалық схемаларда тігін машиналары бөлшектерінің шартты 

бейнелерін зерттеу,
- Ілмектегіштің кинематикалық схемаларын сызу дағдыларын алу, 
- Рейканың, пышақтың және қысқыштың кинематикалық схемаларын 

сызу дағдыларын алу,
- Тігін машиналары механизмдерінің кинематикалық сызбаларын құру 

мысалдары және олар бойынша жұмыс істеу принциптерін зерттеу.
Үлестірме материал: МЕМСТ 2770-68 кинематикалық схемалардағы 

шартты бейнелер; «Кинематикалық схемаларды оқимыз», «Кинематикалық 
схемаларды жобалау және анимациялау», «Механизмдер» плакаттары, 
бейнероликтер. 

Жұмысты орындаудың тәртібі мен әдістемелік нұсқаулары
Тетіктердің: ілмектің, рейканың, пышақтың, материалды 

қысқыштың конструкциясын зерттеу
Ілмек механизмінің құрылымын зерттеу. Ілмек механизмі қандай 

элементтерден тұрады.Механизмнің әр элементі қалай аталады. Негізгі білік 
және ілмектегіш; білік және ілмек; ілмектегіш білігі және машина корпусы 
бір-бірімен қалай байланысты.

Ілмек механизмінің құрылымын зерттеу. Плакаттар мен механизм 
схемасына сәйкес қайық механизмінің жалпы құрылымын зерттеңіз. 
Механизмнің кинематикалық сызбасын орындаңыз (жазықтықта және 
кеңістікте).

Материалды беру механизмінің құрылымын зерттеу. Материалды 
беру механизмі қандай элементтерден тұрады. Механизмнің әр элементі 
қалай аталады. Негізгі білік және тарату; тарату білігі және көлденең
қозғалыс білігі; тарату білігі және тік қозғалыс білігі бір-бірімен қалай 
байланысты.

Материалды беру механизмін зерттеу. Плакаттар мен механизм 
схемасы бойынша материалды беру механизмінің жалпы құрылымын 
зерттеу. Механизмнің кинематикалық сызбасын орындаңыз (жазықтықта 
және кеңістікте).

Пышақ механизмінің құрылымын зерттеу. Пышақ механизмі қандай 
элементтерден тұрады. Механизмнің әр элементі қалай аталады. Пышақ 
механизмінің элементтері бір-біріне қалай қосылған.

Пышақ механизмін зерттеу. Плакаттар мен механизм схемасы 
бойынша материалды беру механизмінің жалпы құрылымын зерттеу. 
Механизмнің кинематикалық сызбасын орындаңыз (жазықтықта және 
кеңістікте).

Нығыздағыш механизмінің құрылымын зерттеу. Нығыздағыш 
механизмі қандай элементтерден тұрады. Механизмнің әр элементі қалай 
аталады. Нығыздағыш механизмінің негізгі элементтері бір-біріне қалай 
қосылған.

Нығыздағыштың механизмін зерттеу. Плакаттар мен механизм 
схемасына сәйкес механизмінің жалпы құрылымын зерттеңіз. Механизмнің 
кинематикалық сызбасын орындаңыз (жазықтықта және кеңістікте).

Есепте :
1.Ине механизмі бойынша:

- механизмнің атауы және мақсатын;
- механизмнің кинематикалық схемасын (кеңістікте);
- Ілмек механизмінің бөлшектерінің атаулары;
- механизмнің негізгі бөліктері қалай өзара байланысты екенін;

2.Материалды беру механизмі бойынша:
- механизмнің атауы және мақсатын;
- көлденең қозғалыстар механизмінің кинематикалық схемасы 

(кеңістікте);
- тік қозғалыстар механизмінің кинематикалық схемасы (кеңістікте);
- схемадағы материалды ауыстыру механизмінің бөлшектерінің 

атаулары.
3.Пышақ механизмі бойынша:

- механизмнің атауы және мақсатын;
- механизмнің кинематикалық схемасын (кеңістікте);
- Ілмек механизмінің бөлшектерінің атаулары;
- механизмнің негізгі бөліктері қалай өзара байланысты екенін;

4. Нығыздағыштың механизмі бойынша:
- механизмнің атауы және мақсатын;
- механизмнің кинематикалық схемасын (кеңістікте);
- Нығыздағыш механизмінің бөлшектерінің атаулары;
- механизмнің негізгі бөліктері қалай өзара байланысты екенін көрсету 

қажет. 
2.1 және 2.2 кестелерін қолдана отырып, жоғарыда аталған 

механизмдердің кинематикалық сызбаларын құрыңыз. Құрылымды, негізгі 
элементтердің қалай өзара байланысты және әр механизм қалай жұмыс 
істейтінін  түсіну.

Өзін-өзі бақылауға арналған сұрақтар:

1. Тігін жабдықтарын жіктеудің негізгі түрлерін атаңыз.
2. Қайықты тігістің кесетін тігін машиналарының классификациясын 

беріңіз.
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3. Әмбебап тігін машиналарына анықтама беріңіз. Машиналардың 
қандай сыныптары осы топқа жатады?

4. Матаның бөліктерін отырғызып қабуға арналған тігін машиналарын 
сипаттаңыз. Машиналардың қандай сыныптары осы топқа жатады?

5. Ауытқитын инелері бар тігін машиналарын сипаттаңыз.
Машиналардың қандай сыныптары осы топқа жатады?
6. Теориялық материал негізінде «Тігін өндірісінің жабдықтары» пәні 

бойынша практикалық сабақтарға ұсынылған тапсырмаларды орындаңыз.

Ұсынылған әдебиеттер мен қосымша ақпарат көздерінің тізімі:
1. ГОСТ 2.703-2011. Выполнение кинематических схем.
2. Захарова Т.В., Ошнурова Н.С. Оборудование швейного

производства: Учеб. Пособие. Екатеринбург: Изд-во Рос. Гос. Проф.-пед.
Ун-та, 2002. 140 с

3. ГОСТ 12.2.138-97 ССБТ. Машины швейные 
промышленные.Требования безопасности и методы испытаний.

Қысқаша қорытынды
Кинематикалық схемаларды сызу ережелерін игеру жеке 

механизмдердің немесе тұтастай машинаның жұмыс принципін зерттеуге 
көмектеседі. Тігін машиналарының негізгі құралдарымен танысу 
технологиялық операциялардың кең спектрін орындайтын тігін 
машиналарының кең таңдауы туралы түсінік береді: тік сызықты, зигзаг, 
жиек тәрізді, жасырын тігістер, ілмектер жасау, түймелерді тігу және т. б. 
Сондай-ақ, машина тігістері мен жолдарының алуан түрлілігі.
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3. Әмбебап тігін машиналарына анықтама беріңіз. Машиналардың 
қандай сыныптары осы топқа жатады?

4. Матаның бөліктерін отырғызып қабуға арналған тігін машиналарын 
сипаттаңыз. Машиналардың қандай сыныптары осы топқа жатады?

5. Ауытқитын инелері бар тігін машиналарын сипаттаңыз.
Машиналардың қандай сыныптары осы топқа жатады?
6. Теориялық материал негізінде «Тігін өндірісінің жабдықтары» пәні 

бойынша практикалық сабақтарға ұсынылған тапсырмаларды орындаңыз.

Ұсынылған әдебиеттер мен қосымша ақпарат көздерінің тізімі:
1. ГОСТ 2.703-2011. Выполнение кинематических схем.
2. Захарова Т.В., Ошнурова Н.С. Оборудование швейного

производства: Учеб. Пособие. Екатеринбург: Изд-во Рос. Гос. Проф.-пед.
Ун-та, 2002. 140 с

3. ГОСТ 12.2.138-97 ССБТ. Машины швейные 
промышленные.Требования безопасности и методы испытаний.

Қысқаша қорытынды
Кинематикалық схемаларды сызу ережелерін игеру жеке 

механизмдердің немесе тұтастай машинаның жұмыс принципін зерттеуге 
көмектеседі. Тігін машиналарының негізгі құралдарымен танысу 
технологиялық операциялардың кең спектрін орындайтын тігін 
машиналарының кең таңдауы туралы түсінік береді: тік сызықты, зигзаг, 
жиек тәрізді, жасырын тігістер, ілмектер жасау, түймелерді тігу және т. б. 
Сондай-ақ, машина тігістері мен жолдарының алуан түрлілігі.

3-БӨЛІМ. МАШИНАЛАРДЫҢ ЖҰМЫС ТОРАПТАРЫН ЖӨНДЕУ 
ЖӘНЕ РЕКОНСТРУКЦИЯЛАУ

Оқу мақсаттары:
- Тігін жабдығы бөлшектерінің сипаттамасы және оларды жөндеу;
- Түрлі тігін машиналарындағы негізгі механизмдердің жұмысы.

Курс сызбасы: «Тігін жабдықтары операторы»

Алдын ала талаптар:
Осы модульмен жұмыс басталар алдында Сізге «Қазақстан

Республикасы Еңбек заңнамасының негіздерін және жұмыс қауіпсіздігінің 
талаптарын сақтау», әТігін жабдығының механизмдері мен тораптарын 
бөлшектеу және құрастыру» курсынан сәтті өту ұсынылады.

Қажетті оқу материалдары:
- сызғыш; қарындаш; қалам; өшіргіш. 

Кіріспе
Бұл модуль әртүрлі типтегі тігін жабдықтарының жұмыс 

қондырғыларын жөндеу және қайта құру түрлерін зерттеуге байланысты 
мәселелерді қарастырады.
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КМ 02. Тігін жабдығының механизмдері 
мен тораптарын бөлшектеу және 
құрастыруды жүргізу

КМ 04. Тігін жабдығының тораптары мен 
механизмдерін баптау және жабдықты 
жөндеуді жүргізу

КМ 01. Қазақстан Республикасы Еңбек 
заңнамасының негіздері және жұмыс 
қауіпсіздігінің талаптарын сақтау

КМ 03. Машиналардың жұмыс 
тораптарын жөндеу және қайта 
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Тігін машиналарының дұрыс жұмыс істемеуі құрылымдағы елеулі 
ақаулардан, сондай-ақ пайдалану қателіктерінен немесе шамалы 
бұзылулардан туындауы мүмкін. Көптеген мәселелерді өз қолыңызбен 
түзетуге болады, бірақ кейбір жағдайларда мамансыз жасай алмайсыз.

Көбінесе шеберлер сапасыз тігіске немесе жіптердің үзілуіне, сондай-
ақ иненің бұзылуына тап болады. Төменде әр тармақты толығырақ 
қарастырайық.

3.1 Тігін машинасының жұмысындағы ақаулар 

Көбінесе келесі себептер жоғарғы жіптің үзілуіне әкеледі [7-9]:
- жанармай құюдағы қателіктер. Нұсқаулықты алыңыз және жіп барлық 

басқару нүктелерінде жасалғанын және оның біркелкі қозғалатынын 
тексеріңіз;

- біркелкі емес қалыңдығы мен түйіндері бар сапасыз жіп орнатылды. 
Ескі жіптерді пайдаланбаңыз, сапалы жіп сатып алыңыз;

- жіптің қалыңдығы таңдалған инеге сәйкес келмейді. Жіңішке инедегі 
қалың жіп - үзілудің жиі себебі;

- ине дұрыс орнатылмаған, бүгілген немесе машина түріне сәйкес 
келмейді. Шамның жалпақ кесіндісі қай бағытқа бағытталғанын және 
өнеркәсіптік жабдыққа арналған иненің кездейсоқ тұрмыстық машинаға 
түскенін тексеріңіз. Иненің тегіс және өткір екеніне көз жеткізіңіз. Инені 
белгілі бір машинаға қалай орнату керектігі туралы нұсқауларды қараңыз;

- артық керілуі үстіңгі жіптер. Реттегішті пайдаланып, кернеуді 
босатыңыз және сол матаның сынақ қабығындағы машинаның жұмысын 
тексеріңіз. Егер теңшеу тарту мүмкін емес болса, механимзнің бөлігі сынған 
болу мүмкін,  сервис орталығына хабарлаған жөн.

Төменгі жіптің үзілуінің себебі оның сапасы немесе алдыңғы абзацта 
сипатталған қалыңдықты дұрыс таңдамау болуы мүмкін. Сонымен қатар, сіз 
осындай факторларды тексеруіңіз керек:

- орнатылған орауыш осы машинаға сәйкес келе ме және жіп дұрыс 
оралған ба. Барлық орауыштар бір-бірін алмастыра бермейді, мүмкін дұрыс 
емес мөлшерде немесе дизайнда орауыш сатып алынған шығар;

- орауыш қақпаққа, содан кейін қайыққа қалай салынған;
- төменгі жіптің кернеуі. Тік қайық үшін созылған жіптің артына 

салынған орауышы бар қақпақты іліп қою керек. Егер қақпақ төмен түспесе, 
онда кернеу тым қатты, ал егер ол тез төмен түссе – тым әлсіз. Ең дұрысы, ол 
2-3 см төмен түсуі керек. Кернеуді қақпақтағы бұранданың кішкене 
бұралуымен реттеуге болады, бір немесе басқа бағытта жарты айналымнан 
аспайды. Көлденең қайығы бар машиналарда нұсқаулықта осы параметрді 
реттеу қарастырылған ба және төменгі жіптің кернеуіне жауап беретін 
бұранда қайда екенін тексеру керек;

- қайықты тетікте лай жиналып қалды, ол жіптің еркін жылжуына 
кедергі жасайды. Қайық бөліміне мұқият кіріп, оны қатты қылшықты 
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щеткамен тазалаңыз. Металлды үйкелесетін бөлшектерді арнайы машина 
майының тамшысымен майлауға болады;

- жіп ине пластинасының зақымдалуына немесе орауыш механизмінің 
әлсіреген бөліктеріне, орауыштағы ойықтарға жабысады. Металлдағы 
кішкентай бөртпелерді ұсақ түйіршіктермен өңдеуге болады, бірақ орауыш 
немесе ине пластинасын ауыстыру қажет болуы мүмкін. Босатылған 
бұрандаларды бұрап алу керек.

Иненің сынуына көбінесе келесі себептер әкеледі:
- ине жіптерге немесе тігу үшін қолданылатын маталарға сәйкес 

келмейді. Иненің нөмірін сәйкестік кестесіне сәйкес таңдаңыз;
- ине бүгілген немесе ине ұстағышқа дұрыс салынбаған немесе

машинада тым жоғары немесе төмен бекітілген. Зақымдалған инені 
лақтырып, жаңасын орнату керек. Ине ине пластинасына немесе төменгі 
конвейерге тиіп кетпейтінін тексеріңіз. Инені майыстыруға болады және оны 
тек қызмет көрсету орталығында ауыстыруға болады;

- егер тігіс кезінде мата қатты тартылса, ине сынуы мүмкін.
Кейде машина тігісі ілулі немесе біркелкі болмауы мүмкін. Ең 

алдымен, инелер мен жіптердің сапасын, сондай-ақ олардың таңдалған 
материалға сәйкестігін тексеру керек. Сондай-ақ, тігін машинасының мұндай 
ақаулығының себебі мыналар болуы мүмкін:

- жоғарғы немесе төменгі жіптің біркелкі емес орамасы. Бұл процесс 
үшін Сіз әрқашан арнайы құрылғыны пайдалануыңыз керек, қолмен орау тігу 
кезінде жіптің біркелкі қайтарылуын қамтамасыз ете алмайды, бұл 
ілмектердің пайда болуына әкеледі;

- жоғарыдан жеткіліксіз кернеу немесе шамадан тыс созылған төменгі 
жіп, сондай-ақ кері жағдай;

- керу механизмі мен қайық бөлігі ластанған;
- тік қайықты машинада ұзақ уақыт жұмыс істегеннен кейін, серіппенің 

астында саңылау пайда болған кезде орауыш қақпағы сынуы мүмкін. Бұл 
жағдайда бөлшекті жаңасына ауыстыру керек.

Тігін машинасының мұндай ақаулығы «Иненің сынуы» тармағында 
сипатталған ине проблемаларының салдары болуы мүмкін. Алайда, егер ине 
мен кеменің бірлескен жұмысы сәтсіз болса, жағдай одан да ауыр болуы 
мүмкін. Мұны осылай тексеруге болады:

1. Машинаны тікелей тігіс режиміне қойыңыз.
2. Ине пластинасын, инені және табанды алыңыз.
3. Мүмкіндігінше төмен түсіріңіз, содан кейін инені 1,8-2 мм көтеріңіз. 

Ең дұрысы, бұл позициядағы иненің көзі шөлмектің шүмегінен 1,1-2 мм 
төмен болуы керек, ал олардың арасындағы қашықтық 0,15-тен 0,25 мм-ге 
дейін болуы керек. Егер алшақтық үлкен болса, жоғарғы және төменгі жіп 
арасындағы Ілмек пайда болмайды және машина тігісті өткізіп жібереді.

Ине мен кеме арасындағы үлкен алшақтық анықталған жағдайда, 
машинаны маманға көрсеткен дұрыс.

Егер бұйымның бөлігі қысқыштың астына түсіп кетсе немесе 
қозғалмаса, келесі нұсқаларды тексеріңіз:
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- төменгі конвейердің тістері, мысалы, кесте немесе жамау үшін 
түсіріледі. Егер машинада арнайы қосқыш болмаса, мүмкін механикалық 
ығысу нәтижесінде тістер төмен немесе тым жоғары көтерілген болуы 
мүмкін және олардың биіктігін реттеу керек. Тістер инелер пластинасынан 
тістердің биіктігінен жоғары шықпауы керек. Мүмкін төменгі конвейердің 
тістері өтпей қалған шығар. Биіктікті орнату және рельсті ауыстыру 
маманның қолын қажет етеді;

- табан қысымының дұрыс емес күші. Матаны жылжыту үшін әлсіз 
күш жеткіліксіз болады, ал тым күшті бөлшекті тісті рейкаға қатты басады 
және одан әрі өткізбейді. Нұсқауларға сәйкес қысымды арнайы реттегішпен 
реттеңіз;

- аяқ дұрыс орнатылмаған және оның табаны матаны бүкіл бетімен 
баспайды. Табанның орнатылғанын тексеріңіз.

Егер тігін машинасы жұмыс кезінде тән емес дыбыстар шығара 
бастаса, жұмысты дереу тоқтату керек. Шудың ең көп таралған себебі - бір-
біріне жағылатын бөлшектерді уақтылы тазарту мен майлаудың болмауы. 
Қайық механизмінде немесе төменгі транспортердің тістерінде тұрып қалған 
жіптердің үзілуі сыртқы шу тудыруы мүмкін. Бұл жағдайда машинаға 
нұсқаулықтағы нұсқауларға сәйкес техникалық қызмет көрсету керек. 
Шудың басқа себептері:

- инені ине тесігіне тиіп тарсылдауы. Бұл ине бүгілген немесе ине оның 
позициясынан ауытқыған кезде мүмкін. Егер ауытқу бұранданың әлсіреуіне 
байланысты болса, оны бұрап алу керек. Әйтпесе, қызмет көрсету 
орталығында жөндеу қажет;

- төменгі транспортердің тісті рейкасының қисаюы және соның 
салдарынан оның ине пластинасына соғылуы. Рейканың бекітпесін бұрап, 
оны дұрыс орнату керек;

- ауыстыру қызметте жүзеге асырылатын тақтайша серіппесінің 
бұзылуы;

- инені қағып тұрған аяқты орнатудың дұрыс емес биіктігі. Бұл 
жағдайда аяқты қажетті биіктікке қайта орнату керек.

Тігін машинасының барлық ақауларын өздігінен диагноз қоюға 
болмайды. Кәсіби сервистік қолдауға жүгіну, әсіресе егер машина кепілдікте 
болса, тігін жабдығындағы күрделі бұзылуларды тез табуға және жоюға 
мүмкіндік береді.

3.1.1 Жазықтықтағы машина бөлшектерінің шартты графикалық 
белгілері

1. Осы стандарт машиналар мен механизмдер элементтерінің шартты 
графикалық белгілерін, сондай-ақ өнеркәсіптің барлық салаларында 
орындалатын ортогональды проекцияларда бейнеленген схемалардағы 
қозғалыс сипаты мен бағытын белгілейді. МЕМСТ 2.721-74 сәйкес жалпы 
қолдану белгілері.
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- төменгі конвейердің тістері, мысалы, кесте немесе жамау үшін 
түсіріледі. Егер машинада арнайы қосқыш болмаса, мүмкін механикалық 
ығысу нәтижесінде тістер төмен немесе тым жоғары көтерілген болуы 
мүмкін және олардың биіктігін реттеу керек. Тістер инелер пластинасынан 
тістердің биіктігінен жоғары шықпауы керек. Мүмкін төменгі конвейердің 
тістері өтпей қалған шығар. Биіктікті орнату және рельсті ауыстыру 
маманның қолын қажет етеді;

- табан қысымының дұрыс емес күші. Матаны жылжыту үшін әлсіз 
күш жеткіліксіз болады, ал тым күшті бөлшекті тісті рейкаға қатты басады 
және одан әрі өткізбейді. Нұсқауларға сәйкес қысымды арнайы реттегішпен 
реттеңіз;

- аяқ дұрыс орнатылмаған және оның табаны матаны бүкіл бетімен 
баспайды. Табанның орнатылғанын тексеріңіз.

Егер тігін машинасы жұмыс кезінде тән емес дыбыстар шығара 
бастаса, жұмысты дереу тоқтату керек. Шудың ең көп таралған себебі - бір-
біріне жағылатын бөлшектерді уақтылы тазарту мен майлаудың болмауы. 
Қайық механизмінде немесе төменгі транспортердің тістерінде тұрып қалған 
жіптердің үзілуі сыртқы шу тудыруы мүмкін. Бұл жағдайда машинаға 
нұсқаулықтағы нұсқауларға сәйкес техникалық қызмет көрсету керек. 
Шудың басқа себептері:

- инені ине тесігіне тиіп тарсылдауы. Бұл ине бүгілген немесе ине оның 
позициясынан ауытқыған кезде мүмкін. Егер ауытқу бұранданың әлсіреуіне 
байланысты болса, оны бұрап алу керек. Әйтпесе, қызмет көрсету 
орталығында жөндеу қажет;

- төменгі транспортердің тісті рейкасының қисаюы және соның 
салдарынан оның ине пластинасына соғылуы. Рейканың бекітпесін бұрап, 
оны дұрыс орнату керек;

- ауыстыру қызметте жүзеге асырылатын тақтайша серіппесінің 
бұзылуы;

- инені қағып тұрған аяқты орнатудың дұрыс емес биіктігі. Бұл 
жағдайда аяқты қажетті биіктікке қайта орнату керек.

Тігін машинасының барлық ақауларын өздігінен диагноз қоюға 
болмайды. Кәсіби сервистік қолдауға жүгіну, әсіресе егер машина кепілдікте 
болса, тігін жабдығындағы күрделі бұзылуларды тез табуға және жоюға 
мүмкіндік береді.

3.1.1 Жазықтықтағы машина бөлшектерінің шартты графикалық 
белгілері

1. Осы стандарт машиналар мен механизмдер элементтерінің шартты 
графикалық белгілерін, сондай-ақ өнеркәсіптің барлық салаларында 
орындалатын ортогональды проекцияларда бейнеленген схемалардағы 
қозғалыс сипаты мен бағытын белгілейді. МЕМСТ 2.721-74 сәйкес жалпы 
қолдану белгілері.

3.1-кесте. Машиналар мен механизмдер элементтерінің шартты белгілері
Атауы Белгіленуі

1 2
1.Білік, білікше, ось, өзек, бұлғақ және т.б.

2.Қозғалмайтын буын (тірек).
Кез-келген сілтеменің қозғалғыштығын 

көрсету үшін оның контурының бір бөлігі 
люкпен жабылған, мысалы,

3. Буын бөліктерінің қосылысы
а) жылжымайтын

б) реттеуге мүмкіндік беретін қозғалмайтын

в) бөлшектің білікпен, өзекпен қозғалыссыз 
қосылуы

4. Кинематикалық жұп
а) айналмалы

б) айналмалы көпмүшелік, мысалы, 
екімүшелік

в) ілгерілемелі

г) бұрандалы

д) цилиндрлік

е) саусақпен сфералық

ж) кардан топсасы

з) сфералық (шар тәрізді)
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3.1-кестенің жалғасы
1 2

и) жазықтық

к) түтікшелі (шар-цилиндр)

л) нүктелі (шар-жазықтық)

5. Білікте сырғу және тербеліс 
мойынтіректері (типті нақтыламай):
а) радиалды

в) тіректі
Сырғанау мойынтіректері:
а) радиалды
в) радиалды-тіректі: бір жақты

екі жақты
г) тіректі:

біржақты
екі жақты

7. Тербелу мойынтіректері:
а) радиалды
д) радиалды-тіректі:

біржақты

екі жақты
ж) тіректі:

біржақты
екі жақты

8. Муфта. Жалпы белгілеу типін нақтыламай
9. Муфта ағытылмайтын (басқарылмайтын)

а) бітеу
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3.1-кестенің жалғасы
1 2

и) жазықтық

к) түтікшелі (шар-цилиндр)

л) нүктелі (шар-жазықтық)

5. Білікте сырғу және тербеліс 
мойынтіректері (типті нақтыламай):
а) радиалды

в) тіректі
Сырғанау мойынтіректері:
а) радиалды
в) радиалды-тіректі: бір жақты

екі жақты
г) тіректі:

біржақты
екі жақты

7. Тербелу мойынтіректері:
а) радиалды
д) радиалды-тіректі:

біржақты

екі жақты
ж) тіректі:

біржақты
екі жақты

8. Муфта. Жалпы белгілеу типін нақтыламай
9. Муфта ағытылмайтын (басқарылмайтын)

а) бітеу
  

3.1-кестенің жалғасы
1 2

в) серпімді
г) өтемдік

10. Ілінетін муфта (басқарылатын)
а) жалпы белгіленуі

б) бір жақты

в) екі жақты

11. Ілінетін механикалық муфта
а) синхронды, мысалы, тісті

б) асинхронды, мысалы, фрикционды

12а. Ілінетін электрлік муфтасы

12б. Гидравликалық немесе пневматикалық 
ілінісу муфтасы

13. Автоматты муфта (өздігінен әрекет ететін)

а) жалпы белгіленуі
б) басып озу (еркін жүріс)

в) орталықтан тепкіш фрикциялық

г) сақтандырғыш
жойылатын элементпен

жойылмайтын элементпен

14. Тежегіш. Жалпы белгілеу типін 
нақтыламай
15. Жалпақ жұдырықшалар:

а) бойлық қозғалатын

б) айналмалы
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3.1-кестенің жалғасы
1 2

в) айналмалы ойықты

16. Барабанды жұдырықтар:
а) цилиндрлік

б) конустық

в) қисық сызықты

17. Итергіш (жетек буыны)
а) үшкірленген

б) доғалы

в) роликті

г) жазық

18. Рычаг механизмдерінің екі элементті 
буыны
а) қосиін, күйенте, бұлғақ

б) эксцентрик

в) жүгірткі

г) кулиса

19. Рычаг механизмдерінің үш элементті 
буыны

Ескертпелер:
1.Штрихті қолданбауға болады.
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3.1-кестенің жалғасы
1 2

в) айналмалы ойықты

16. Барабанды жұдырықтар:
а) цилиндрлік

б) конустық

в) қисық сызықты

17. Итергіш (жетек буыны)
а) үшкірленген

б) доғалы

в) роликті

г) жазық

18. Рычаг механизмдерінің екі элементті 
буыны
а) қосиін, күйенте, бұлғақ

б) эксцентрик

в) жүгірткі

г) кулиса

19. Рычаг механизмдерінің үш элементті 
буыны

Ескертпелер:
1.Штрихті қолданбауға болады.

  

3.1-кестенің жалғасы
1 2

2. Көп элементті буынның белгіленуі екі және 
үш элементті сілтемеге ұқсас
20. Шаппа тісті механизмдер:
а) сыртқы ілмегімен бір жақты

б) сыртқы ілмегімен екі жақты

в) ішкі ілмегімен бір жақты

г) рейкалы ілмегімен

21. Мальта крестіндегі ойықтардың радиалды 
орналасқан Мальта механизмдері:

а) сыртқы ілмегімен

б) ішкі ілмегімен

а) жалпы белгіленуі

22. Фрикциялық берілістері:
а) цилиндрлік роликтермен

б) конустық роликтермен
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3.1-кестенің жалғасы
1 2

в) реттелетін конустық роликтермен

г) жұмыс денелерін түзетін қисық сызықты 
және реттелетін көлбеу роликтері бар

д) сыртқы (маңдай) реттелетін

е) реттелетін сфералық және конустық 
(цилиндрлік) роликтерімен

ж) айналмалы қозғалысты аудармалы 
қозғалысқа айналдыратын цилиндрлік 
роликтермен
з) айналмалы қозғалысты бұрандалы 
қозғалысқа айналдыратын гиперболоидты 
роликтермен

и) икемді роликтермен (толқындық)
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3.1-кестенің жалғасы
1 2

в) реттелетін конустық роликтермен

г) жұмыс денелерін түзетін қисық сызықты 
және реттелетін көлбеу роликтері бар

д) сыртқы (маңдай) реттелетін

е) реттелетін сфералық және конустық 
(цилиндрлік) роликтерімен

ж) айналмалы қозғалысты аудармалы 
қозғалысқа айналдыратын цилиндрлік 
роликтермен
з) айналмалы қозғалысты бұрандалы 
қозғалысқа айналдыратын гиперболоидты 
роликтермен

и) икемді роликтермен (толқындық)

3.1-кестенің жалғасы
1 2

23. Біліктегі сермер

24. Білікке бекітілген сатылы шкив

25. Белдіктің түрін нақтыламай белдікті беру

26. Жалпақ белдікпен беру

27. Сына тәрізді белдікпен беру

28. Дөңгелек белдікпен беру

29. Тісті белдікпен беру

30. Тізбекті беру:
а) тізбектің түрін нақтыламай жалпы белгілеу

б) дөңгелек буынды

в) қатпарлы

г) тісті

31. Тісті берілістер (цилиндрлік):

а) сыртқы ілініс (тістердің түрін нақтыламай 
жалпы белгілеу)
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3.1-кестенің жалғасы
1 2

б) түзу, қиғаш және шевронды тістермен 
бірдей

в) ішкі ілінісу

г) дөңгелек емес дөңгелектері бар

32. Иілгіш дөңгелектері бар тісті берілістер 
(толқынды)

33. Қиылысатын біліктері бар тісті берілістер 
және конустық:

а) тістердің түрін нақтыламай жалпы белгілеу

б) тік, спиральды және дөңгелек тістері бар

34. Қиылысатын біліктері бар тісті берілістер:
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3.1-кестенің жалғасы
1 2

б) түзу, қиғаш және шевронды тістермен 
бірдей

в) ішкі ілінісу

г) дөңгелек емес дөңгелектері бар

32. Иілгіш дөңгелектері бар тісті берілістер 
(толқынды)

33. Қиылысатын біліктері бар тісті берілістер 
және конустық:

а) тістердің түрін нақтыламай жалпы белгілеу

б) тік, спиральды және дөңгелек тістері бар

34. Қиылысатын біліктері бар тісті берілістер:

3.1-кестенің жалғасы 
1 2

а) гипоидты

б) цилиндрлік бұрамасы бар бұрмалы

в) бұрмалы глобоидты

35. Тісті рейкалы берілістер:
а) тістердің түрін нақтыламай жалпы белгілеу

36. Тіс түрін нақтыламай тісті сектордың 
берілісі

37. Қозғалысты беретін бұранда

38. Қозғалысты беретін бұрандадағы гайка:
а) ажырамайтын

б) шарлармен ажыратылмайтын

в) ажырамалы

39. Серіппелер:
а) цилиндрлік қысатын
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3.1-кестенің жалғасы
1 2

б) цилиндрлік созылу

в) конустық қысымдар

г) цилиндрлік, бұралу үшін жұмыс істейді

д) спиральды

е) жапырақты:
Бір қабатты

Рессора

ж) табақшалы

40. Ауыстыру тұтқасы
41. Алмалы-салмалы тұтқа астындағы 
біліктің ұшы
42. Тұтқа

43. Сермерік

44. Жылжымалы тіреулер

45. Айналу сәтін беру үшін икемді білік

Ескертпе. Схемаларды автоматтандырылған тәсілмен орындау кезінде 
сызуға, штрихпен ауыстыруға жол беріледі.
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3.2-кесте.   Қозғалыс белгісі  
Атауы Белгіленуі

1. Бір жақты қозғалыс:
а) тік сызықты

б) айналмалы:
сызба жазықтығындағы айналу осімен

сызбаның жазықтығына перпендикуляр 
айналу осімен

в) бұрандалы:
сызба жазықтығындағы айналу осімен

сызбаның жазықтығына перпендикуляр 
айналу осімен

2. Қайтымды қозғалыс:
а) тік сызықты
б) айналмалы:

сызба жазықтығындағы айналу осімен

сызбаның жазықтығына перпендикуляр 
айналу осімен

в) сызба жазықтығындағы айналу осі бар 
бұрандалы

сызбаның жазықтығына перпендикуляр 
айналу осімен
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3.2-кестенің жалғасы
1 2

1 және 2 тармақшаларға ескертпе
Оң немесе сол жақ бұранданы схема өрісіне 
көрсету үшін қажетті түсініктеме беріледі.
3. Аралық жағдайда лезде тоқтаумен бір 

жақты қозғалыс:
а) тік сызықты
б) айналмалы:

4. Аралық қалыпта тұрып бір жақты 
қозғалыс:

а) тік сызықты

б) айналмалы:

5. Ішінара кері қозғалыспен бір жақты 
қозғалыс:

а) тік сызықты

б) айналмалы:

6. Бір шеткі қалыпта тұрып қайтымды 
қозғалыс:

а) тік сызықты
б) айналмалы:

3.1.2 Қайықты өру тігін машиналары 

Тік тігісті тігін машиналары.
Екі жіпті қайық тігісі.
Қайықты тігістің түзутоғынды тігін машиналары - бұл тек өнеркәсіпте 

ғана емес, шағын кәсіпорындарда да, күнделікті өмірде де тігін 
машиналарының ең көп таралған түрі. Бұл машиналар екі жіпті қайықты
тігісті құрайды: жоғарғы (инелі, өйткені ол материалдың бетінде орналасқан 
және инеге салынған) және төменгі (ол материалдың төменгі жағына 
салынып, редуктордан, орауыштан шыққандықтан).

Екі жіпті қайықты тігістің артықшылығы - материалдың жоғарғы және 
төменгі жақтарындағы тігістің бірдей түрі, тарқалуға төзімді, ол төсеу 
орнында қалыңдатылмайды және жіптерді тұтыну үшін үнемді. Қайықты
тігісінің кемшіліктері оның нашар созылуы, бұл әсіресе трикотаж 
материалдарын тігу кезінде өте маңызды және машинада тігіс жасау кезінде 
орауышты мезгіл-мезгіл ауыстыру қажеттілігі жатады. Орауышты 
ауыстыруға шығындар жұмыс уақытының 3... 5%-ға дейін құрайды [3 - 5].
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Қайықты тігістің түзутоғынды тігін машиналарының негізгі 
түрлері

Қайықты тігістің тігін машиналары тігін өндірісінде кеңінен 
қолданылады. Жекелеген операциялардың сапасын қамтамасыз ету және қол 
операцияларын қысқарту үшін (сыпыру, жиегін кесу, жікті үтіктеу және т.б.) 
арнайы мақсаттағы қайықты тігу машиналары әзірленді. Егер машинаның 
мамандануы тек қосымша механизмдерді орнатуды қажет етсе және машина 
механизмдерінің дизайнын толық өзгертуді қажет етпесе, онда мұндай 
машиналар жалпы мақсаттағы машиналардан мамандандырылған етіп 
жасалады. Машинаның функционалды мақсатына айтарлықтай өзгерістер 
қажет болған кезде және бұл машинаның механизмдері мен корпус 
бөліктерінің дизайнын өзгертуді қажет етсе, онда арнайы мақсаттағы 
машиналар немесе арнайы машиналар жасалады.

Материалды тасымалдау және қайықсыз (немесе қонбай) қайықша 
тігісін алу тәсіліне байланысты арнайы мақсаттағы тік қайрақты 
машиналардың бірнеше түрлері әзірленді:

- жеңіл тұтанатын материалды тегістеу кезінде қонбайтын және 
тартпайтын қайықты тігісті қамтамасыз ететін матаның дифференциалды 
қозғалтқышымен;

- жеңіл және орташа қалыңдықтағы маталарға қонбай тігуді орындау 
үшін тігіс бойымен ауытқитын инемен;

- тасымалдауға қиын материалдарды отырғызбай тегістеу үшін немесе 
материалдардың тегістелетін қабаттары арасында қажетті отырғызуды алу 
үшін жоғарғы және төменгі тасымалдау рельстерімен;

- тасымалдау қиын материалдарды отырғызбай тегістеу үшін жоғарғы 
және төменгі тасымалдау рельстерімен және бұрылмайтын инемен.

3.1.2.1 Шөлнетің көлденең осі бар 97-А класты тігін машинасы

«Орша» АҚ-ның 97-А класты тігін машинасы жеңіл және орта 
маталарды екі ішекті қайықты тігіспен тегістеуге арналған. Машинаның 
негізгі ерекшелігі: айналмалы (пішінді) жіп тартқыштың болуы, жоғары 
өнімділік және автоматты майлау жүйесі [3-5]. Машина төсек-орын, іш киім, 
көйлек, костюмдер мен әйелдер көйлектерінің жиынтығын жасауға арналған.
Машинаның техникалық сипаттамасы төменде келтірілген.

3.3-кесте. 97-А класты тігін машинасының техникалық сипаттамасы
Негізгі біліктің максималды айналу жиілігі, мин 1 5500
Тігістің ұзындығы, мм 2,0...4,0
Қысым табанының максималды көтерілуі, мм 6,0
Өңделетін материалдың максималды қалыңдығы, мм 4
Қозғалтқыш қуаты, кВт 0,37
Қуат кернеуі, В 380
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97 - А класты тігін машинасының жалпы көрінісі 

Машинада жіптерді салу, реттеу және қайықтық жіптерді орау.
Тігін машинасында тігісті қалыптастыру үшін екі жіп қолданылады: инелі 
және қайықты. Инелі жібі бар бобин 1 (3.1, а-сурет) 5 тіректің 2 өзегіне 
кигізіледі және 6 тірекке тігінен орнатылады. Әрі қарай, жіп 3 жолақтың 5 
тірегінің 4 жеңінен өтеді. 3 төлке қатаң түрде 2 өзек осінің ортасынан 
өтетін тік бағытта орналасуы керек. Бұдан әрі инелі жіпті машинаның 
жеңіндегі 7 мен 8 жіп бағыттышының (3.1, б-сурет) тесігі арқылы жүргізеді . 
Жіп машинаның алдыңғы тақтасындағы 9 саңылауынан өтеді. Жіпті 
саңылаудан 9 алдыңғы тақтаның 16 тесігі арқылы шығарады, 15 кернеу 
реттегіші шайбалар арасында дөңгелектенеді, компенсациялық серіппенің 
ілмегінен басталады және жіп бағыттаушы бұрыш 14 төменнен жоғары 
қарай тартылады. Содан кейін ине жіптері алдыңғы тақтай мен 10 сақина 
арасындағы саңылауға енгізіліп, 11 жіп тартқыштың жұдырық бетіне 
лақтырылады, 10 сақинаның астынан шығарылады және алдыңғы тақтаға 
бекітілген 12 жіпшеге және инелерге сым бағыттағышқа салынады, 13 иненің 
көзіне енгізіледі. Жіпті толтыру кезінде ұзындығы 70... 80 мм жіптің бос 
ұшын қалдырыңыз, ол ине табақшасының астынан жіптерді тарту үшін 
қолданылады.
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3.1-сурет - 97-А класты тігін машинасында ине жіптерін салу схемасы

Шпулькаға 1 оралған қайықтық жіпті салу кезінде (3.2-сурет), 1
орауышты оң қолдың саусақтарымен алыңыз және сол қолында ұсталатын 2
орауыш қалпақшасының 3 осьтік өзегіне салыңыз. Жіптің соңы 4 орауыш 
қақпағының саңылауы бойымен жүзеге асырылады, 5 пластина серіппесінің 
астына әкелінеді және оның тілі 6 артынан шығарады. Машинаның 
платформасындағы 8 жылжымалы табақ солға қарай итеріліп, машинаның 
шкафын бұрап, инені экстремалды жоғарғы позицияға көтереді. Қысқыш 
табанды инелі пластинаның үстінен көтереді. Сол қолдың саусақтарымен 
ысырманың пластинасынан 7, қайықты жіп бар орауыш қалпақты ұстап, 
орауыш ұстағыштың 10 осьтік өзегіне 9 орауыш қақпақтың 3 бос денелі
осьтік өзегін 2 салады. Бұл жағдайда орауыш қақпағындағы кесік жоғары 
қаралуға тиіс. Шпульдық қалпақшаны 3 шпульдер ұстағышқа 10 орнатқаннан 
кейін шпульдер ұстағышының 10 алдыңғы бөлігіндегі бүйірлік кесіндідегі 7 
ысырманың пластинасындағы 11 шығыңқы тесігінің түсуін және іске 
қосылуын, яғни шпульдық қалпақшаның 3 пластинамен 7 өзекшеге 9 
бекітілуін тексереді. Шкивті бұрап, ине жіптерін ұстап тұрып, ине ине -
табақшасының астынан шыққан кезде оны тартып, екі жіпті де тартып, 
оператордан табанның астына бағыттайды.

Қайықты жіптің керілуі табақшалы серіппені 5 басу бұрандасын бұрып, 
инелі жіптің — сомынды керу реттеуішінде бұрумен реттеледі.
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3.2-сурет - 97-А класстың тігін машинасында қайықша жіптерін жүйелі 
түрде қайта толтыру схемасы

97-А машинасында жіп тартқыш механизмінің пішінді айналмалы түрі 
қолданылады. Жіп тартқыш 7 (3.3, а, б-сурет) 2 тесігі бойынша қосиін 4
саусағының 5 осіне 3 кигізіледі және сектор 6 арқылы 7 бұрандамен 5 
саусақтың толқынына бекітіледі. Машина жеңінің алдыңғы тақтасына 
бұранда және сомынмен жіп үзілген жағдайда және оны 1 жіп тартқыштың 
8профиліне оралуын болдырмау үшін, оны кесуге арналған пышақ,

Реттеулер. Бұрандаларды 7 босатқаннан кейін 1 жіп тартқышты бұрау 
арқылы тігістегі жіпті қатайтудың уақтылығы. 1 жіп тартқышты сағат тіліне 
қарсы бұраған кезде тігіс ертерек тартылады. Тігісті қатайтудың кешігуі 
саусақтан лақтырылған жартылай сақинаны-ине ілмегінің қапсырмасын 
қайтадан алуға әкелуі мүмкін.

3.3-сурет - Ротациялық типті жіп тартқыш 

97-А машинасында орталық орауыш механизмінің біркелкі айналатын 
түрі орнатылған. Негізгі білікке 6 екі бұрандамен 7 тісті барабан бекітілген 
(3.4, а-сурет). Төменгі тарату білігіне 9 төменгі тісті барабан 8 бекітіледі. Екі 
барабанға да 5 тісті белбеу тағылады. Белдіктің осьтік жылжуын жою үшін 
катушкаларға серіппелі сақиналар да қойылады. Тарату білігі 9 шарикті-
мойынтіректе және екі төлкеде айналады. Оның сол жақ ұшында тістердің 
ішкі орналасуымен 10 тегершік екі бұрандамен бекітілген. Тегершік 10 кіші 
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3.2-сурет - 97-А класстың тігін машинасында қайықша жіптерін жүйелі 
түрде қайта толтыру схемасы

97-А машинасында жіп тартқыш механизмінің пішінді айналмалы түрі 
қолданылады. Жіп тартқыш 7 (3.3, а, б-сурет) 2 тесігі бойынша қосиін 4
саусағының 5 осіне 3 кигізіледі және сектор 6 арқылы 7 бұрандамен 5 
саусақтың толқынына бекітіледі. Машина жеңінің алдыңғы тақтасына 
бұранда және сомынмен жіп үзілген жағдайда және оны 1 жіп тартқыштың 
8профиліне оралуын болдырмау үшін, оны кесуге арналған пышақ,

Реттеулер. Бұрандаларды 7 босатқаннан кейін 1 жіп тартқышты бұрау 
арқылы тігістегі жіпті қатайтудың уақтылығы. 1 жіп тартқышты сағат тіліне 
қарсы бұраған кезде тігіс ертерек тартылады. Тігісті қатайтудың кешігуі 
саусақтан лақтырылған жартылай сақинаны-ине ілмегінің қапсырмасын 
қайтадан алуға әкелуі мүмкін.

3.3-сурет - Ротациялық типті жіп тартқыш 

97-А машинасында орталық орауыш механизмінің біркелкі айналатын 
түрі орнатылған. Негізгі білікке 6 екі бұрандамен 7 тісті барабан бекітілген 
(3.4, а-сурет). Төменгі тарату білігіне 9 төменгі тісті барабан 8 бекітіледі. Екі 
барабанға да 5 тісті белбеу тағылады. Белдіктің осьтік жылжуын жою үшін 
катушкаларға серіппелі сақиналар да қойылады. Тарату білігі 9 шарикті-
мойынтіректе және екі төлкеде айналады. Оның сол жақ ұшында тістердің 
ішкі орналасуымен 10 тегершік екі бұрандамен бекітілген. Тегершік 10 кіші 

тегершікпен 4 қосылады және беріліс қатынасы 1:2 болатын тісті берілісті 
құрайды. Тегершіктің 4 қайықты білікпен 5 бірыңғай орындалуы бар

3.4-сурет - 97 А класты тігін машинасына арналған қайық

Қайықты білік 3 машинаның платформасына бұрандамен бекітілген төлкеге 
11 басылған екі төлкеде айналады (3.4-сурет, б). Біліктің 3 сол жақ ұшына 1 
қайық құрылғысы 1 орнатылады және екі бұрандамен 2 бекітіледі.

Қайықт1 тісті-белдікті және тісті беріліс арқылы машинаның шкивімен 
бірдей бағытта айналады, бірақ негізгі біліктің бір айналымында ол екі 
айналым жасайды.

Реттеулер. Қайық 1 шүмегінің инеге жақындауының уақтылығы -
бұрандаларды 2 босатқаннан кейін оны бұру арқылы реттеледі. Инені шеткі 
төменгі қалыптан S= 1,9...2,1 мм қашықтыққа көтерген кезде, шөлмектің 
шүмегі иненің траекториясына шығуы керек.

Қайық шүмегі 1 мен ине арасындағы Д саңылауы 11 төлкенің бекіту 
бұрандасы босатылғаннан кейін және 11 төлкенің осьтік жылжуы 1 қайықты
құрылғымен бірге реттеледі. Д саңылауы = 0,05... 0,1 мм.

Рейканы көтеру торабы. Тарату білігінде 26 (3.5-сурет) 34 көтеру 
эксцентригі екі бұрандамен бекітіледі және оған бұлғақтың 33 басы киіледі.
Бұлғақтың екінші басы 33 топсалы бұранда 30 арқылы 43 көтергіш білікке 29
бұрандамен бекітілген 31 күйентекке қосылған. Білік 43 машина корпусына 
бекітілген 27 және 45 түйреуіштермен орталықтандырылады. Біліктің 
алдыңғы ұшында 43 көтеру тұтқасы 42 бар. 42 тұтқасына бекітілген саусақ 41 
сырғытпасының осьтік саңылауына кіреді, ол 47 тұтқасының 
бағыттағыштарында орналасқан. Айыр-тұтқаға 46 рейка бекітілген.

Эксцентриктің 34 айналуы 33 бұлғақтың тербелмелі қозғалыстарын 
тудырады және 31 күйенте, білік 43 және 42 сырғытпасы бар 41 тұтқасы 46
рейканы тік жазықтықта жылжытады.

Рейканы көлденең жылжыту торабы(3.5-сурет). Тарату білігінде 26
жылжыту эксцентригі 36 көтеру эксцентрикасымен 34 бір бөліктен тұрады.
Жылжыту эксцентрикасында 36 бұлғақтың шанышқы-басына 37 кигізілген.
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Шанышқы түрінде жасалған артқы басына 76 осі салынған, ол 13
қосқышының шанышқы басы бар топсалы қосылысты құрайды және 15
бұрандасы арқылы қатаң түрде 38 күйентеге қосылады. Күйентенің 38
төменгі басы 39 ось арқылы өтеді, оның алдыңғы бөлігі 40 күйентенің 
төменгі басына киіледі, ал алынған ұшы бұранданың көмегімен 35
тұтқасына қосылады. Күйентенің 40 жоғарғы басы машина корпусына 48
түйреуіш арқылы қосылады. Түйреуіш 48 машинаның платформасына
бұрандамен бекітіледі. Тұтқаның жоғарғы басы 35 бұрандамен 17 тігіс 
ұзындығын реттеу түйінінің 18 аралық білігіне бекітілген.

Алыс басы бар байланыс буыны 13 бұранда 11 арқылы 10 күйентемен 
байланысты, ол 9 бұрандамен 8 жылжыту білігіне бекітілген. Жылжыту 
білігі 8 машина корпусындағы екі 12 және 2 түйреуіштермен ұсталады.
Біліктің 8 алдыңғы ұшында 7 тік жақтауы бар, онда 6 және 3 түйреуіштердің 
көмегімен 47 тұтқасы орталықтандырылады. 7 рамкадағы 6 және 3
түйреуіштер 5 және 4 бұрандалармен бекітіледі.

Эксцентриктің 36 айналуы 37 аша-бұлғақтың тербелмелі 
қозғалыстарын тудырады, олар 38 иінді біліктің көмегімен 16 осьтің 
айналмалы қозғалыстарына айналады. Тігістің тұрақты ұзындығымен тігісті 
орындау кезінде күйентенің 38 тербеліс осі 39 қозғалмайды.

16 осінен тербелмелі қозғалыстар 10 күйентеге байланыстырушы аша-
буын арқылы 13 байланысады. Жылжыту білігіне 8 бекітілген күйенте 10
және  рамка 7 рейканы 46 көлденең бағытта жылжытатын кері бұрылыс 
қозғалыстарын жасайды.

Тігіс ұзындығын реттеу және бекітуді орындау түйіні (рейканың -
кері жүрісі). Тігістің ұзындығын реттеу және рельстің кері жүрісін орындау 
үшін (бұл тігіске бекітуге мүмкіндік береді) 97-А машинасында 18 аралық 
білік 25 тұтқасы арқылы және 27 тартқыш корпустан шығатын 22 екі иықты 
тұтқаға қосылған, оның соңында 24 тұтқасы бекітілген. 24 тұтқасын 18
аралықбілікке тігісті бекіткеннен кейін экстремалды жоғарғы позицияға 
қайтару үшін 20 орнату сақинасы бұрандалармен бекітілген. 20 орнату 
сақинасының саңылауына 19 серіппесінің бір ұшы салынған, ал екінші ұшы 
машина платформасына қойылған.
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Шанышқы түрінде жасалған артқы басына 76 осі салынған, ол 13
қосқышының шанышқы басы бар топсалы қосылысты құрайды және 15
бұрандасы арқылы қатаң түрде 38 күйентеге қосылады. Күйентенің 38
төменгі басы 39 ось арқылы өтеді, оның алдыңғы бөлігі 40 күйентенің 
төменгі басына киіледі, ал алынған ұшы бұранданың көмегімен 35
тұтқасына қосылады. Күйентенің 40 жоғарғы басы машина корпусына 48
түйреуіш арқылы қосылады. Түйреуіш 48 машинаның платформасына
бұрандамен бекітіледі. Тұтқаның жоғарғы басы 35 бұрандамен 17 тігіс 
ұзындығын реттеу түйінінің 18 аралық білігіне бекітілген.

Алыс басы бар байланыс буыны 13 бұранда 11 арқылы 10 күйентемен 
байланысты, ол 9 бұрандамен 8 жылжыту білігіне бекітілген. Жылжыту 
білігі 8 машина корпусындағы екі 12 және 2 түйреуіштермен ұсталады.
Біліктің 8 алдыңғы ұшында 7 тік жақтауы бар, онда 6 және 3 түйреуіштердің 
көмегімен 47 тұтқасы орталықтандырылады. 7 рамкадағы 6 және 3
түйреуіштер 5 және 4 бұрандалармен бекітіледі.

Эксцентриктің 36 айналуы 37 аша-бұлғақтың тербелмелі 
қозғалыстарын тудырады, олар 38 иінді біліктің көмегімен 16 осьтің 
айналмалы қозғалыстарына айналады. Тігістің тұрақты ұзындығымен тігісті 
орындау кезінде күйентенің 38 тербеліс осі 39 қозғалмайды.

16 осінен тербелмелі қозғалыстар 10 күйентеге байланыстырушы аша-
буын арқылы 13 байланысады. Жылжыту білігіне 8 бекітілген күйенте 10
және  рамка 7 рейканы 46 көлденең бағытта жылжытатын кері бұрылыс 
қозғалыстарын жасайды.

Тігіс ұзындығын реттеу және бекітуді орындау түйіні (рейканың -
кері жүрісі). Тігістің ұзындығын реттеу және рельстің кері жүрісін орындау 
үшін (бұл тігіске бекітуге мүмкіндік береді) 97-А машинасында 18 аралық 
білік 25 тұтқасы арқылы және 27 тартқыш корпустан шығатын 22 екі иықты 
тұтқаға қосылған, оның соңында 24 тұтқасы бекітілген. 24 тұтқасын 18
аралықбілікке тігісті бекіткеннен кейін экстремалды жоғарғы позицияға 
қайтару үшін 20 орнату сақинасы бұрандалармен бекітілген. 20 орнату 
сақинасының саңылауына 19 серіппесінің бір ұшы салынған, ал екінші ұшы 
машина платформасына қойылған.

3.5-сурет - Рельсті жылжыту механизмінің кинематикалық схемасы

Материалды тасымалдау қашықтығының өзгеруі (тігіс ұзындығын 
реттеу) 39 осінің орнын ауыстырумен орындалады. Ось 16 пен 17 бұрандасы 
арқылы тартылған жазықтықтан 46 рельстің орташа позициясында неғұрлым 
үлкен болса, тігістің ұзындығы соғұрлым үлкен болады. 39 осі осы 
жазықтыққа шыққан кезде тігістің ұзындығы нөлге тең болады, ал одан әрі 
сағат тіліне қарсы қозғалыс кезінде рельстің қозғалысы керісінше болады. 22
тұтқасының орны гайкамен бекітілген 23.

Реттеулер. 46 рейканы көтеру мен жылжытудың уақтылығы төменгі 
білікке бекіту бұрандаларын босатқаннан кейін тиісінше 34 көтеру және 26
жылжыту эксцентриктерін бұру арқылы реттеледі.

Ине пластинасындағы ойық бойымен 46 рейканың позициясы 29 және 
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және 8 жылжыту біліктерінде бекітілгеннен кейін реттеледі.
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шанышқымен рельсті шанышқымен орнатылады.

Тігістің ұзындығының жеңдегі көрсеткішке сәйкес келуі 24 тұтқамен 
«О» күйін орнату арқылы және 17 бұранданы 40 білікпен 39 бұрау арқылы 
босатқаннан кейін және оны 16 осінің және 11 бұранданың орналасу 
жазықтығына шығарғаннан кейін қол жеткізіледі. Рейка 46 ине 
пластинасының үстінен көлденең қозғалмауы керек.

Тігістің ұзындығы 24 реттегіштің тұтқасында орналасқан 23
бедерленген гайканы бұру арқылы реттеледі. 23 гайкасын бұраған кезде 
тұтқа төмен қарай жылжиды және тігістің ұзындығы азаяды.

Ине пластинасының үстіндегі 46 рейканың биіктігі күйенте 
бекіткішінің бұрандасын 29 босатқаннан кейін 42 тұтқасын бұру арқылы 
реттеледі.

Қысқыш табанның түйіні. Топсалы аяқ 1 (3.6-сурет) 2 бұрандасы 
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машинаның жеңіне басылған 22 жеңінде қозғалатын 21 өзекке бекітіледі. 21
төлкесінің жоғарғы ұшында 20 кронштейн орналасқан, оның жалпақ доғасы 4
жеңнің тік ұясына кіреді. 22 бұрандасы бар 18 шыбыққа 17 муфтасы 
бекітілген, оған аяқты көтерген кезде жіпті босату үшін итергіш бекітілген. 
17 муфтасындағы жалпақ шығыңқы да 4 жеңнің тік ұясына салынған. 17 
муфтасындағы шығыңқы 1-ші табанның өзекшенің осі бойынша айналуына 
жол бермейді 22. 16 шар 22 шыбықтың үстіне салынған, оған 15 пластина 
серіппесі 14 бұранданың оң ұшымен киіледі. 15 серіппесі жоғарғы жағында 9
реттеу бұрандасы əсер етеді. Төменнен 20 кронштейнінің шығыңқы 
бөлігіне 19 көлденең осіне қатты басылған 3 жұдырықша əсер етуі мүмкін.
19 осьтің оң жақ ұшында 1 қысқыш табанды қолмен көтеру үшін 23 тұтқасы 
бекітілген. 3 жұдырықша бұрылған кезде, ол итергіш арқылы өтеді (3.36-
суретте көрсетілмеген) және өзек кернеу реттегішінің пластинасын сығып, 
ине жіптерін босатады.

20 кронштейніне табанды тізелі көтеру үшін 5 буынының төменгі басы 
бұрандалы бұрандамен бекітілген. 5 байланысының жоғарғы басы 7(11) және 
11 тұтқаларына дәнекерленген 6 өзекке киіледі. 7(11) тұтқасы 8 және 10 
бұрандалы бұрандаларда ұсталады. 11 тұтқасының оң жақ шығыңқы 
бөлігіне 13 тартқыштың жоғарғы ұшы салынып, 12 реттелетін түйреуішпен 
бекітілген. 13 тартқыштың төменгі ұшы машина платформасындағы тесік 
арқылы өтеді, 24 серіппесі мен 25 шайба төменнен тартқышқа қойылады.
25 шайба сонымен қатар реттелетін түйреуішпен бекітілген.

Табанның тізелі көтеру тұтқасын басқан кезде, 13 тарту, көтеру кезінде 
11 тұтқаны сағат тіліне қарсы және 5 сілтеме арқылы бұрады, 20 кронштейн 
және 7 муфтасы 22 өзекшені көтереді, ал онымен бірге 1 қысқыш табаны.

3.6-сурет - Қысқыш табанжды көтеру түйінінің кинематикалық 
схемасы 
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және 7 муфтасы 22 өзекшені көтереді, ал онымен бірге 1 қысқыш табаны.

3.6-сурет - Қысқыш табанжды көтеру түйінінің кинематикалық 
схемасы 

Реттеулер. 1 материалды аяғымен басу күші реттелетін бұрандамен 
реттеледі 9. Бұранданы 9 бұраған кезде материалды 1 аяғымен басу күші 
артады.

Майлау жүйелері. 97-А тігін машинасында машинаның жеңіндегі 
үйкеліс бөліктеріне автоматты түрде май беру жүзеге асырылады (3.7-сурет).
Машинада 6 шибер сорғысы орнатылған. Сорғы корпусы машинаның 
платформасына бекітілген. Сорғы қалақшалары 10 төменгі біліктен 5 
бұрамды редукторы арқылы айналады. Май тарату май құбырлары арқылы 
бөлшектердің үйкелетін беттеріне беріледі. Май құбыр арқылы май салынған 
картерге түсірілген 7 сүзгі арқылы түседі.

Нагнетаемое сорғыдан бойынша маслопроводу 2 жең машина майы 
толтырады арасындағы кеңістік төлкемен және бас білігімен, сондай-ақ 
смазывает шарикоподшипники және инелі подшипник тетігінде инелер.
Артық май фитиль арқылы машинаның негізгі білігіндегі оң жақ шарикті 
подшипникке түседі. Май 3 және 4 бұрғыш майқұбырлары бойынша 
машинаның картеріне кері келіп түседі.

Машина платформасындағы 9 май құбырында 6 сорғыдан май беріліс 
механизмінің төлкесіне түседі, онда ол тегершіктерді, беріліс білігін және 
беріліс құрылғысын майлау үшін таратылады.

8 май құбырында май мата қозғалтқыш механизмінің ине 
мойынтіректерін майлау үшін беріледі.

Машинаны пайдалану кезінде майлау жүйесінің жұмысын қадағалау 
және картердегі май мөлшері азайған кезде оны уақтылы толықтыру қажет..
Майлау үшін И-12А және И-20А индустриялық майы пайдаланылады.

3.7-сурет — Майлау жүйесі 
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3.1.2.2 Қайықтың көлденең осі бар 1022М класты тігін 
машиналары

«Орша» АҚ (Беларусь) 1022М класты тігін машинасы екі ішекті 
қайықты өру тігісімен материалдарды өңдеуге арналған құрылымдық -
бірыңғай машиналардың негізгі машинасы [3-5]. 

«Орша» АҚ (Беларусь) 1022М класты машинасының 245 мм шығыны 
бар. Үстелдің ұзындығы 1060 мм-ден аспайды, ені — 575 мм. Биіктігі 745-тен 
825 мм-ге дейін реттеледі. Үстелмен машинаның биіктігі 1470... 1550 мм 
шегінің ішінде реттеледі. Үстел мен электр жетегі бар машинаның салмағы 
108 кг-нан аспайды. 

Жіптерді салу және олардың керілуін реттеу. Ине жіптерін салу 
(3.8-сурет) тірекке орнатылған ине жіптері бар бобинадан жүзеге асырылады. 

Тіректегі көзше арқылы тартылған 5 жіп жіп бағытына түседі. Жіп 
бағыттауыштың көздеріне байланған және алдын-ала кернеу құрылғысының 
табақшалары арасында тартылған 4 жіп 3 жіп бағыттағышқа, ал одан 75 
кернеу реттегішіне түседі. Реттегіштің 14 шайбалары арасында жүргізілген 
және компенсациялық серіппенің ілмегінен тыс қалдырылған және жіп 
бағыттағышы 13 және жіп бағыттағышы 16 жіп дененің жіп тартқышының 
көзіне байланған 2. Бұдан әрі 2 жіп тартқыштан жіп машина жеңіндегі 1 жіп 
бағыттағыш және ине жүргізгішке орнатылған 18 сым жіп бағыттағыш 
арқылы жүргізіледі және 17 иненің көзіне салынады.

Орауышы бар қайықты жіптің 97-А класының машинаға ұқсас 
қаптамасы болады.

3.8-сурет - «Орша» АҚ (Беларусь) 1022М тігін машинасында ине 
жіптерін салу схемасы
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көзіне байланған 2. Бұдан әрі 2 жіп тартқыштан жіп машина жеңіндегі 1 жіп 
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3.8-сурет - «Орша» АҚ (Беларусь) 1022М тігін машинасында ине 
жіптерін салу схемасы

Реттеулер.  Машинада ине жіптерінің керілуін реттеу 15 керу 
реттегішіндегі гайканы бұрау арқылы орындалады. Гайканы сағат тілімен 
бұрап, ине жіптерінің кернеуін арттырыңыз. 4 реттеуіштегі ине жіптерінің 
алдын-ала кернеуі 15 кернеудің негізгі реттегіші жасаған кернеуден аспауы 
керек.

Қайықтық жіптің керілуін реттеу қайықтық құрылғының шпульдық 
қалпақшасындағы пластиналық серіппені қысудың реттегіш бұрандасымен 
орындалады. 

«Орша» АҚ (Беларусь) 1022М класты машинасында 4 иненің иінді-
жүгірткі механизмі қолданылады (3.9-сурет). Конструкция және реттеу 97А 
класты машинада қарастырылған ине механизміне ұқсас.

«Орша» АҚ (Беларусь) 1022М класты машинасында орталық-
шпульдық біркелкі айналатын 1 шеллок механизмінің түрі пайдаланылады.
Қайық құрылғысы 7 машинаның негізгі білігінен 10 тісті-белдікті беріліс 77, 
төменгі тарату білігі 12, тісті беріліс 13 және қайықты білігі 14 арқылы 
айналады.

3.9-сурет - «Орша» АҚ (Беларусь) 1022М класты машина схемасы

Механизм иненің ілмегін уақтылы ұстап, ине мен қайықтың шүмегі 
арасындағы кепілдендірілген Д аралығын реттейді.

Механизмдегі иненің биіктігін реттеу: инені ұстап тұру талаптарын 
орындауға назар аудара отырып, инені инемен бірге жоғары немесе төмен 
жылжыту кезінде инені инеге бекіту бұрандасын босатыңыз.

Қайықтың шүмегі мен ине арасындағы Д саңылауын реттеу. Ол 
төлкенің бекіту бұрандасын босатқаннан кейін және шөлке құрылғысымен 
гильзаның осьтік жылжуымен бірге реттеледі. Д саңылауы = 0,05... 0,1 мм.

Машинада қосиінді-күйенте (қосиінді-тұтқалы) 8 жіп тартқыш 
механизмі қолданылады (3.9-сурет). Жіп тартқыштың тұтқасы 10 негізгі 
білікке орнатылған 9 қосиінді 5 саусағынан қозғалыста болады. Ине 
мойынтірегі 5 саусағы мен 8 жіп тартқыштың төменгі басының арасына 
салынған. 8 жіп тартқыштың ортаңғы бөлігінде оның саңылауына 7 
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сілтемесінен ось салынған. 7 буынының екінші саңылауына 6 түйреуіші 
салынған, ол корпуста бұрандамен бекітілген.

Машинада келесі түйіндерден тұратын тірек типтегі мата қозғалтқышы 
бар: көтеру, 2 рейканы жылжыту, тігіс ұзындығын реттеу және кері жүру 
(бекітуді орындау) және 3 қысқыш табан.

Рейканы көтеру торабы. 31 көтеру эксцентригі (3.10-сурет) 32
жылжыту эксцентрикасымен бірыңғай орындаумен орындалды және 24 
төменгі тарату білігіне екі бұрандамен бекітілді. 31 және 32 
эксцентриктерінің бастарында ине мойынтіректері бар. 31 эксцентрик 25 
байланыстырушы шыбықтың жоғарғы басында орналасқан. Екінші, 25 кіші 
байланыстырушы өзек саңылауы 27 тұтқа-шанышқымен жалғанған 28 осі 
және 29 бұрандамен бекітілген. 27 тұтқа-шанышқы машинаның 
платформасында өтетін 40 жылжыту білігіне 26 бұрандамен бекітіледі. 40
білігінің сол жағында 39 алдыңғы тұтқасы орнатылады және 38 бұрандамен 
бекітіледі. 40 білікте осьтік жылжуды жою үшін машина платформасында 
басылған төлекке жақын бекітіледі, 30 орнату сақинасы. Ось арқылы 39
тұтқасы 43 буынына қосылады, оның төменгі тесіктеріне 42 осі де 43 буыны 
мен 45 арқалықты қосады. 42 осі 45 арқалығында 41 қатайтатын 
бұрандамен бекітіледі. 45 арқалығына бұрандалармен 44 рейка бекітіледі.

44 рейканы жылжыту түйініне 32 жылжыту эксцентригі кіреді, онда 
33 үлкен байланыстырушы өзек орналасқан. 33 байланыстырушы өзектің 
кіші саңылауына 11 ось салынған, ол 36 буыннан өтіп, буынға 12 және 10 екі 
бұрандамен бекітілген. 36 буынының төменгі саңылауына 34 осі енгізілген, 
ол сонымен қатар 35 буын жақтауынан өтеді. 35 буын жақтауының сол жақ 
жоғарғы саңылауына 9 бұрандасы салынған, ол платформада 37 бұрандамен 
бекітілген. Ал 35 жақтаудың жоғарғы оң жақ саңылауына 14 кері түйіннің 
білігі салынған. 35 буын жақтауы 14 артқы білікке 13 бұрандамен бекітілген.

11 ось 8 байланыстырушы буыны арқылы өтеді, оның алыс саңылауына 
оны 6 тұтқа-шанышқымен байланыстыратын ось жасалады. 6 тұтқа-
шанышқы 7 жылжыту білігіне 4 жылжыту бұрандасымен бекітіледі. 4
жылжыту бұрандасы машинаның платформасындағы екі төлкеде өтеді. 
Бұранданың сол жағында 46 бұрандасы бар 7 тұтқа-жақтауын тігінен 
бекітіңіз. 7 тұтқа-жақтауы мен 45 арқалық 3 ось арқылы қосылады. 3 ось 2
бұрандасы арқылы 45 арқалықта бекітіледі. Білікке осьтік жылжуды жою 
үшін 4 машинаның платформасына басылған жеңге жақын бекітіледі, 5 
орнату сақинасы.

44 рейка жылжыту және көтеру түйіндерімен өзара әрекеттесіп, эллипс 
тәрізді қозғалыс жолын алады. Екі түйіннің эксцентриктерінің бірыңғай 
орындалуы тігінен және көлденеңінен қозғалыстарды ұтымды үйлестіруге 
мүмкіндік береді.

44 рейканың көлденең қозғалысы 34 осінің орналасуымен анықталады. 
Осьтің 17-осьтің орналасу жазықтығынан және 6 штепсельдің қосылу осінен 

және 8 сілтемеден ауытқуы неғұрлым көп болса, 44-рельстің көлденең 
қозғалысы соғұрлым үлкен болады. 34 осінің орнын өзгерту үшін тігіс 
ұзындығын реттегіш түйін қолданылады.
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сілтемесінен ось салынған. 7 буынының екінші саңылауына 6 түйреуіші 
салынған, ол корпуста бұрандамен бекітілген.

Машинада келесі түйіндерден тұратын тірек типтегі мата қозғалтқышы 
бар: көтеру, 2 рейканы жылжыту, тігіс ұзындығын реттеу және кері жүру 
(бекітуді орындау) және 3 қысқыш табан.

Рейканы көтеру торабы. 31 көтеру эксцентригі (3.10-сурет) 32
жылжыту эксцентрикасымен бірыңғай орындаумен орындалды және 24 
төменгі тарату білігіне екі бұрандамен бекітілді. 31 және 32 
эксцентриктерінің бастарында ине мойынтіректері бар. 31 эксцентрик 25 
байланыстырушы шыбықтың жоғарғы басында орналасқан. Екінші, 25 кіші 
байланыстырушы өзек саңылауы 27 тұтқа-шанышқымен жалғанған 28 осі 
және 29 бұрандамен бекітілген. 27 тұтқа-шанышқы машинаның 
платформасында өтетін 40 жылжыту білігіне 26 бұрандамен бекітіледі. 40
білігінің сол жағында 39 алдыңғы тұтқасы орнатылады және 38 бұрандамен 
бекітіледі. 40 білікте осьтік жылжуды жою үшін машина платформасында 
басылған төлекке жақын бекітіледі, 30 орнату сақинасы. Ось арқылы 39
тұтқасы 43 буынына қосылады, оның төменгі тесіктеріне 42 осі де 43 буыны 
мен 45 арқалықты қосады. 42 осі 45 арқалығында 41 қатайтатын 
бұрандамен бекітіледі. 45 арқалығына бұрандалармен 44 рейка бекітіледі.

44 рейканы жылжыту түйініне 32 жылжыту эксцентригі кіреді, онда 
33 үлкен байланыстырушы өзек орналасқан. 33 байланыстырушы өзектің 
кіші саңылауына 11 ось салынған, ол 36 буыннан өтіп, буынға 12 және 10 екі 
бұрандамен бекітілген. 36 буынының төменгі саңылауына 34 осі енгізілген, 
ол сонымен қатар 35 буын жақтауынан өтеді. 35 буын жақтауының сол жақ 
жоғарғы саңылауына 9 бұрандасы салынған, ол платформада 37 бұрандамен 
бекітілген. Ал 35 жақтаудың жоғарғы оң жақ саңылауына 14 кері түйіннің 
білігі салынған. 35 буын жақтауы 14 артқы білікке 13 бұрандамен бекітілген.

11 ось 8 байланыстырушы буыны арқылы өтеді, оның алыс саңылауына 
оны 6 тұтқа-шанышқымен байланыстыратын ось жасалады. 6 тұтқа-
шанышқы 7 жылжыту білігіне 4 жылжыту бұрандасымен бекітіледі. 4
жылжыту бұрандасы машинаның платформасындағы екі төлкеде өтеді. 
Бұранданың сол жағында 46 бұрандасы бар 7 тұтқа-жақтауын тігінен 
бекітіңіз. 7 тұтқа-жақтауы мен 45 арқалық 3 ось арқылы қосылады. 3 ось 2
бұрандасы арқылы 45 арқалықта бекітіледі. Білікке осьтік жылжуды жою 
үшін 4 машинаның платформасына басылған жеңге жақын бекітіледі, 5 
орнату сақинасы.

44 рейка жылжыту және көтеру түйіндерімен өзара әрекеттесіп, эллипс 
тәрізді қозғалыс жолын алады. Екі түйіннің эксцентриктерінің бірыңғай 
орындалуы тігінен және көлденеңінен қозғалыстарды ұтымды үйлестіруге 
мүмкіндік береді.

44 рейканың көлденең қозғалысы 34 осінің орналасуымен анықталады. 
Осьтің 17-осьтің орналасу жазықтығынан және 6 штепсельдің қосылу осінен 

және 8 сілтемеден ауытқуы неғұрлым көп болса, 44-рельстің көлденең 
қозғалысы соғұрлым үлкен болады. 34 осінің орнын өзгерту үшін тігіс 
ұзындығын реттегіш түйін қолданылады.

3.10-сурет - Рельсті жылжыту механизмінің кинематикалық схемасы

14 білігі машинаның платформасында өтеді және оң жақ ұшында 23
тұтқасы бар, ол топсалы бұранда арқылы 17 тартқыға қосылады.
Тартқының жоғарғы ұшындағы тесікке 17 тартқышты 18 қос иықты тұтқамен 
жылжымалы түрде қосатын бұрандалы бұранда салынған, оның алдыңғы 
ұшында 20 жең бар. Оның бұрандалы бөлігіне 19 тұтқасы мен 21 гайкасы 
салынады. 19 тұтқасы 18 иінтірегіне штифтпен бекітіледі.

Тігістің ұзындығының өздігінен өзгеруіне жол бермеу үшін 19 
тұтқасында 22 ролик орнатылған, гайканың сыртқы бетіне 21 серіппемен 
қысылған, ол тұтқаның ішкі саңылауына салынған 19. Осы мақсаттар үшін 14 
білікке 75 орнату сақинасы екі бұрандамен бекітіледі, оның бүйір тесігі бар, 
оған 16 серіппенің сол жақ ұшы кіреді, ал оның оң жағы машинаның 
платформасына тиеді. 16 серіппесі неғұрлым көп бұралса,18 иінтірегімен 19
тұтқасымен неғұрлым тұрақты болады.

1қысқыш табанның түйіні (3.11-сурет) машина жеңінің сол жағында 
орналасқан. Қысқыш табаны 7 бұрандамен 2 өзекке 20 бекітіледі, ол 7 
өзекшесінің еденімен талдың жеңіне бекітілген жеңде өтеді. Бұранданың 
жоғарғы жағы, 7 жеңнің үстінен шығады және материалға 7 табанының 
қысымын реттеуге қызмет етеді. 7 бұрандасы 24 серіппесін басады, ол оның 
төменгі жұқа бөлігінде орналасқан. 24 серіппесі 23 кронштейніне әсер етеді, 
ол 5 бұрандамен 20 өзекке бекітілген. 23 кронштейніндегі жалпақ шығыңқы 
машина жеңіндегі тік ойыққа енеді. 17 тұтқаны-жіпті бағыттауышты 23
кронштейнге бекітеді, ол табанды көтеру кезінде жіпті босатады. 23
кронштейніне 77 бұрыштық жіп бағыттағышы бекітілген. Реттеуіште 
шайбаларды (тәрелкелерді) ашу үшін 
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3.11-сурет - «Орша» АҚ (Беларусь) 1022М классты тігін машинасының 
қысқыш табаны торабының кинематикалық схемасы

алдыңғы жағындағы 23 кронштейніндегі кернеу 22 доғасынан тұрады, 
ол машинаның жеңіндегі 18 осіне орнатылған 19 қосиықты тұтқамен 
байланыса алады. 18 қосиық тұтқасы 16 қысу серіппесінің әсерінен 22 
шығыңқы жаққа басылады. 23 кронштейнінен төмен 20 өзегінде 21 тұтқасы 
бар. Оның жалпақ доғасы, 23 кронштейн сияқты, машина корпусындағы тік 
ұяға енеді. Төмендегі 21 тұтқасында машинаның жеңіндегі 4 осіне бекітілген 
3 табанды көтеру тұтқасы әрекет ете алады.

Реттеулер. 1022М машинасындағы тігістің ұзындығы 21 бедерлі 
гайканы бұрау арқылы реттеледі (сурет. 3.10) реттеуіштің 19 тұтқасында 
орналасқан. 21 гайкасын бұраған кезде 7.9 тұтқа төмен қарай жылжиды және 
тігістің ұзындығы азаяды.

Ине пластинасының үстіндегі 44 рейканы көтеру бұрандамен 
босатылғаннан кейін 38 тұтқасын 40 көтеру білігіне бекіту арқылы реттеледі.

1 табанын материалға басу күші (3.11-сурет) реттелетін 7 бұрандамен 
реттеледі. 7 бұранданы бұраған кезде материалды 1 табанымен басу күші 
артады.

44 рейканы көтеру мен жылжытудың уақтылығы (3.10-сурет) төменгі 
білікке бекіту бұрандаларын босатқаннан кейін тиісінше 32 көтеру және 31
жылжыту эксцентриктерін бұру арқылы реттеледі. 44 рейка ине материалдан 
шыққаннан кейін ине пластинасының үстінен шығып тұруы тиіс.

Ине пластинасындағы ойық бойымен 44 рейканың орналасуы және 38
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3.11-сурет - «Орша» АҚ (Беларусь) 1022М классты тігін машинасының 
қысқыш табаны торабының кинематикалық схемасы

алдыңғы жағындағы 23 кронштейніндегі кернеу 22 доғасынан тұрады, 
ол машинаның жеңіндегі 18 осіне орнатылған 19 қосиықты тұтқамен 
байланыса алады. 18 қосиық тұтқасы 16 қысу серіппесінің әсерінен 22 
шығыңқы жаққа басылады. 23 кронштейнінен төмен 20 өзегінде 21 тұтқасы 
бар. Оның жалпақ доғасы, 23 кронштейн сияқты, машина корпусындағы тік 
ұяға енеді. Төмендегі 21 тұтқасында машинаның жеңіндегі 4 осіне бекітілген 
3 табанды көтеру тұтқасы әрекет ете алады.

Реттеулер. 1022М машинасындағы тігістің ұзындығы 21 бедерлі 
гайканы бұрау арқылы реттеледі (сурет. 3.10) реттеуіштің 19 тұтқасында 
орналасқан. 21 гайкасын бұраған кезде 7.9 тұтқа төмен қарай жылжиды және 
тігістің ұзындығы азаяды.

Ине пластинасының үстіндегі 44 рейканы көтеру бұрандамен 
босатылғаннан кейін 38 тұтқасын 40 көтеру білігіне бекіту арқылы реттеледі.

1 табанын материалға басу күші (3.11-сурет) реттелетін 7 бұрандамен 
реттеледі. 7 бұранданы бұраған кезде материалды 1 табанымен басу күші 
артады.

44 рейканы көтеру мен жылжытудың уақтылығы (3.10-сурет) төменгі 
білікке бекіту бұрандаларын босатқаннан кейін тиісінше 32 көтеру және 31
жылжыту эксцентриктерін бұру арқылы реттеледі. 44 рейка ине материалдан 
шыққаннан кейін ине пластинасының үстінен шығып тұруы тиіс.

Ине пластинасындағы ойық бойымен 44 рейканың орналасуы және 38

және 46 бұрандалары босатылғаннан кейін реттеледі, сәйкесінше 39 және 7 
тұтқалары 40 көтеру біліктерінде және 4 жылжыту кезінде бекітіледі.

Ине пластинасының саңылауындағы 44 рейканың көлденең бағытта 
орналасуы 38 және 46 бұрандалары босатылғаннан кейін, сәйкесінше 39 және 
7 рычагтары 40 көтеру біліктерінде және 4 жылжыту кезінде және осы 
тұтқалар 45 арқалықпен және 44 рейкасымен бірге одан әрі жылжытылған 
кезде орнатылады.

Тігістің ұзындығының жеңдегі көрсеткішке сәйкес келуіне 19 тұтқасын 
«О» күйіне орнату арқылы және 13 бұранданы 35 білікпен 34 осьті 11 осьтің 
орналасу жазықтығына және 6 тұтқаның 8 буынға қосылу осіне бұру арқылы 
қол жеткізіледі. 44 рейка 19 тұтқасының осы күйінде ине табақшасынан 
көлденең қозғалмауы керек.

1 қысқыш табанның орны (3.11-сурет) инеге қатысты 5 бұранданы 
босатқаннан кейін 23 кронштейнде 20 өзекшені бұрау арқылы 1 қысқыш 
табанымен бірге орнатылады.

Қысқыш табанның максималды көтерілуі 5 бұранданы босатқаннан 
кейін реттеледі 23 кронштейнді бекіту 20 өзекшеге, 20 өзегін тік жылжуына 
байланысты 3 тұтқасының айналуынан көтерілген кезде 20. Максималды 
көтеру машинаның техникалық сипаттамаларына сәйкес келуі керек. 

Тігін машинасын майлау жүйелері. Тігін машинасында аралас майлау 
жүйесі қолданылады: кеме майды шашырату және оны арнайы 
бағыттағыштар арқылы тасымалдау құрылғысына беру нәтижесінде 
майланады; жеке бөліктер тамшылатып майланады (бөлшектердің үйкелетін 
беттері).

3.1.2.3 Зигзаг тәрізді тігісін қалыптастыруға арналған 26А класты
тігін машинасы

Тігін бұйымдарын өндіруде зигзаг тігістері кеңінен қолданылады (3.12-
сурет): түйістіре бұйым бөлшектерін жалғау, шілтерлерді, аппликацияларды 
жалғау, кестелерді және астарлық жұмыстарды орындау, бекіткіштерді 
дайындау және түймелерді тігу, ілмектерді сыпыру және т.б. үшін [3-5]. 

Қарапайым зигзаг тігісі (3.12-сурет, а) матаның қозғалтқышымен 
материалдың тігісі мен қозғалысы арқылы инелер bст ауытқуы нәтижесінде 
пайда болады. Күрделі зигзаг тігістері (3.12-сурет, б) ине мен мата 
қозғалтқышының механизмдерінің қозғалысын қосу арқылы қалыптасады, 
зигзагтың жалпы ені bст кішкентай көлденең b ауытқулардан - инелер мен Дст
мата қозғалыстарынан тұрады. Мерзімді түрде қайталанатын және оның 
негізінде сызық сызбасы жасалатын тігістің элементарлы сегменті сызық 
есебі деп аталады. Қарапайым зигзаг тігісінің есебі (3.12-сурет, а) 
материалдың инесімен үш тесу үшін жасалады.
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3.12-сурет - Зигзаг тігістері

Тігін машинасының жалпы сипаттамасы. Зигзаг тігісінің 
машиналары технологиялық мақсаты мен техникалық мүмкіндіктері 
бойынша әртүрлі (3.4-кесте).

3.4-кесте. Зигзаг тігісін қалыптастыру үшін әртүрлі класстағы машиналардың 
параметрлері

Параметр 26 А 335-121
Негізгі біліктің максималды айналу жиілігі, 
мин-1

2500 4000

Зигзаг ені b, мм 9 10
Тігістің ұзындығы Дст, мм 4,5-ке дейін 5-ке дейін
Тегістелетін материалдардың максималды 
қалыңдығы, мм

3 6

Электржетектің қуаты, кВт 0,25 0,4

Қолданылатын инелердің нөмірі 0203-100;
0203-110; 
0203-120;
0203-130

0092-90;
0092100;
0092-130

«Өнеркәсіптік машиналар зауыты» ЖАҚ 26А класты бір инелі тігін 
машинасы ( Подольск қ.) мақта-мата және жүн маталары мен шұға тігуге, 
шілтерлер, тігістер тігуге, бұйымдарға бау тағуға, жағаларды тігуге арналған.

3.13-сурет - 26А классты тігін машинасы механизмдерінің 
кинематикалық схемасы
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«Өнеркәсіптік машиналар зауыты» ЖАҚ 26А класты бір инелі тігін 
машинасы ( Подольск қ.) мақта-мата және жүн маталары мен шұға тігуге, 
шілтерлер, тігістер тігуге, бұйымдарға бау тағуға, жағаларды тігуге арналған.

3.13-сурет - 26А классты тігін машинасы механизмдерінің 
кинематикалық схемасы

Екі инелі тігістің бір инелі машинасы 1022 М класты машинамен 
бірдей жіптерге ие, 26 класты Машина механизмдерден тұрады: 43 инелер 
(3.13-сурет), қайық 52, жіп тартқышының 10 және мата қозғалтқышының 
(жұмыс органдары: рейка 4және қысқыш табан 54).

Машинада 10 жіп тартқыш механизмінің қосиінді-күйентелі түрі 
орнатылған.

43 ине механизмінде тік қозғалыстар мен көлденең ауытқулар 
түйіндері бар.

Тігінен 43 иненің өзара қозғалысы машинаның 17 негізгі білігіне 
бекітілген 11 иінді біліктен, екі иінді саусақтан 9, байланыстырушы өзек 12,
кірпік 8 және ине 7 арқылы беріледі. 7 ине жүргізуші 6 рамкаға престелген 
төлкелерде өтеді, 5 білікте осі бар.

43 инесі 6 жауғысымен бірге 17 негізгі білігінен 19 және 18 тісті 
берілістер, 20 камера, 16 шанышқы байланыстырушы өзек арқылы көлденең 
ауытқуларды алады. 16 байланыстырушы өзектің 6 жақтауына 15 
бұрандамен бекітілген 14 эксцентрлік түйреуіш 6 жақтау арқылы қосылады.
16 байланыстырушы өзек 41 тас орналасқан оське ие. Тас машина 
корпусының қақпағында өтетін осінен 39 айналатын кулиса-реттегіштің 40
ойығына кіреді.

Инені реттеу. Зигзаг тігісін жасау кезіндегі кеме тігісінің қалыптасуы 
бірқатар ерекшеліктерге ие. 1 ине (3.14-сурет) bСТауытқуларын сызық 
бойымен алады. Зигзаг тігісін қалыптастыру үшін қайықтың диаметрі 
артады. 2 қайықтың шүмегінің 1 инеге жақындауының уақтылығы 1 иненің 
шеткі оң А және сол жақ Б позициялары бойынша баптау кезінде бақылануы 
тиіс. 2 тасымалдау шүмегінің айналу жазықтығы әдетте материалды 
тасымалдау бағытында (рельстің қозғалысы) орналасады.

3.14-сурет - Зигзаг тігісін қалыптастыру процесінде ине ілмегін ұстап тұрған 
кезде ине мен қайықтың өзара әрекеттесу схемасы

Иненің ілмегін ұстап тұруды қамтамасыз ету үшін 2кеменің шүмегі 
иненің құлағынан жоғары ілмекке с қашықтығына кіруі тиіс.: 

0,9 мм< С2< С < С1<2,0 мм,
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және ол В-ның шеткі төменгі жағдайынан S қашықтығына көтерілген 
кезде:

1,8 мм<Sx<S<S2<2,5 мм.

Бұл теңсіздіктер инені 1 биіктікте (С) реттеуде және шүмектің 2 инеге 
(S) уақтылы жақындауында негізгі болып табылады.Зигзаг тігісін 
қалыптастыру процесінде ине ілмегін ұстап алу кезінде ине мен қайықтың 
өзара әрекеттесу схемасы

Зигзагтың ені 40 гайканы босатқаннан кейін 38 реттегішті бұрау 
арқылы орнатылады.

43 иненің көлденең ауытқуларының уақтылығы оны бекіту 
бұрандалары босатылғаннан кейін 19 тегершігін бұру арқылы реттеледі.

Ине пластинасындағы тесікке қатысты иненің көлденең 
ауытқуларындағы симметрия 15 шпильканы босатқаннан кейін 14 
эксцентрлік бұранданы бұру арқылы реттеледі. Реттеуден кейін бұрандалар 
бекітіледі.

52 кеме механизмі - көлденең айналу осімен біркелкі айналады. Кеме 
17 негізгі біліктен 24 және 23 конустық тісті берілістер, тік білік 27, тісті 
берілістер 28 және 29, төменгі білік 30, редуктор 45 және 51, беріліс білігі 50 
арқылы қозғалады. Тісті берілістердің жалпы беріліс қатынасы 1:2. 30 
төменгі білігі 53 рейка көтергішінің 33 қуыс бұрандасының ішінде өтеді. 

Қайықты реттеу. 52 Қайықтың шүмегінің 43 инеге жақындауының 
уақтылығы 50 білікке 51 тісті берілісті бекіту бұрандалары босағаннан кейін 
52 қайықты құрылғының корпусын бұрау арқылы орнатылады. 

Кепілдік алшақтық 0,05... 52 қайықтың шүмегі мен ине пышағы 
арасындағы 0,15 мм 48 бұрандасын бекіту бұрандасы босатылғаннан кейін 50 
Қайықтың білігінің ұшына 49 бұрау арқылы орнатылады. 

Тірек түріндегі мата қозғалтқышының механизмі 53 рельстің 
қозғалысын жылжыту, көтеру, реттеу түйіндерін, сондай-ақ 54 басу түйінін 
қамтиды. 

53 рельстің тік қозғалысы 77 негізгі білігінен 21 көтеру эксцентригі, 
байланыстырушы өзек 35, 34 тұтқасы, қуыс білік 33, білікке 46 бұрандамен 
бекітілген 33 алдыңғы білігі 47, 44 тас, 55 бағыттаушы білікке өтеді. 53
рейка 55 тұтқаға екі бұрандамен бекітіледі. 

53 рейкасын жылжыту 77 машинасының негізгі білігінен 22 алға 
жылжу эксцентригі, шанышқы байланыстырушы өзек 32, 37 білікке 36 
бұрандамен бекітілген 42 жылжыту білігі, 42 жылжыту білігі, 55 тұтқасы 
біріктірілген рамка арқылы алынады. 

Рейканың жүрісін реттеу үшін 32 шанышқы шатунында білік 
бекітілген, онда 31 тас орналасқан, ол 26 басқару тұтқасының 
бағыттағыштарында өтеді. 26 басқару тұтқасының жағдайы машина 
корпусына 25 гайкамен бекітіледі.

54 қысқыш табанының түйіні 1022 М класты машинаның қысқыш 
табанының түйініне ұқсас.

Рельс механизмін реттеу. Тігістің ұзындығы 25 гайканы босатқаннан 
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арқылы қозғалады. Тісті берілістердің жалпы беріліс қатынасы 1:2. 30 
төменгі білігі 53 рейка көтергішінің 33 қуыс бұрандасының ішінде өтеді. 

Қайықты реттеу. 52 Қайықтың шүмегінің 43 инеге жақындауының 
уақтылығы 50 білікке 51 тісті берілісті бекіту бұрандалары босағаннан кейін 
52 қайықты құрылғының корпусын бұрау арқылы орнатылады. 

Кепілдік алшақтық 0,05... 52 қайықтың шүмегі мен ине пышағы 
арасындағы 0,15 мм 48 бұрандасын бекіту бұрандасы босатылғаннан кейін 50 
Қайықтың білігінің ұшына 49 бұрау арқылы орнатылады. 

Тірек түріндегі мата қозғалтқышының механизмі 53 рельстің 
қозғалысын жылжыту, көтеру, реттеу түйіндерін, сондай-ақ 54 басу түйінін 
қамтиды. 

53 рельстің тік қозғалысы 77 негізгі білігінен 21 көтеру эксцентригі, 
байланыстырушы өзек 35, 34 тұтқасы, қуыс білік 33, білікке 46 бұрандамен 
бекітілген 33 алдыңғы білігі 47, 44 тас, 55 бағыттаушы білікке өтеді. 53
рейка 55 тұтқаға екі бұрандамен бекітіледі. 

53 рейкасын жылжыту 77 машинасының негізгі білігінен 22 алға 
жылжу эксцентригі, шанышқы байланыстырушы өзек 32, 37 білікке 36 
бұрандамен бекітілген 42 жылжыту білігі, 42 жылжыту білігі, 55 тұтқасы 
біріктірілген рамка арқылы алынады. 

Рейканың жүрісін реттеу үшін 32 шанышқы шатунында білік 
бекітілген, онда 31 тас орналасқан, ол 26 басқару тұтқасының 
бағыттағыштарында өтеді. 26 басқару тұтқасының жағдайы машина 
корпусына 25 гайкамен бекітіледі.

54 қысқыш табанының түйіні 1022 М класты машинаның қысқыш 
табанының түйініне ұқсас.

Рельс механизмін реттеу. Тігістің ұзындығы 25 гайканы босатқаннан 

кейін 26 тұтқа-реттеуішін бұру арқылы реттеледі. 
Ине пластинасынан 53 рейканы көтеру 47 бұранданы босатқаннан 

кейін 46 тұтқаны бұрау арқылы орнатылады. 
Ине пластинасының саңылауындағы 53 рейканың позициясы 42 

жылжыту білігінің бұралуы мен айналуы арқылы реттеледі, бекіту бұрандасы 
37 күйентеден 36 бұрандасы босатылғаннан кейін. 

Материалды 54 табанмен басу күші 4 бұрандамен реттеледі. 
Қысқыш табанның максималды көтерілуі (26 класты машина үшін 

кемінде 8 мм) күйентені бекіту 3 күйентенің бекітілуінің 2 бұрандасын 
босатқаннан кейін 1 өзегінің қозғалуымен реттеледі.

Машинаны майлау бөлшектердің жылжымалы қосылыстары бойынша 
май жағуды пайдалана отырып орындалады.

3.1.2.4 852 (х5) с. машина

852 (*5) с. машинасы (3.15-сурет) табиғи және аралас талшықтардан 
жасалған зығыр, костюм, жадағай материалдарды екі параллель тігіспен 
тігуге арналған [3-5]. 

Жоғарғы және төменгі жіптерді орнату. Катушкаларға арналған 
бағанаға ілінген иіршік немесе катушкадағы жіп сол жақ инеге келесідей 
жеткізіледі. Алдымен жіп 1 жіп бағыттауышының саңылауына енгізіледі 
(3.16-сурет), содан кейін 3 жоғарғы, 4 ортаңғы және 5 төменгі тесікке 
пластинаның бағыттағышының тік бөлігіне енгізіледі. 

Содан кейін 21 кернеу реттегішінің шайбалары арасында солға, 19 
шайбаның ойығынан төмен және оңнан солға, 18 жіп бағыттаушы серіппенің 
құлағына, 20 қапсырмадан жоғары және 23 жоғарғы тесік жіп тартқыштың 
иінтірегінің құлағында, 20 және 17 қапсырмалардан төмен және 16 ине 
ұстағыштағы сол жақ тесік, иненің 15 құлағында оңнан солға енгізіледі. 

Жіпті иіршіктен немесе катушкадан оң жақ инеге апару үшін алдымен 
2 жіп бағыттаушы тесікке, содан кейін 6 оң жақ, 7 ортаңғы және 8 сол жақ 
пластиналық бағыттағыштың көлденең бөлігіндегі тесіктер, серіппелі 
реттегіштің шайбалары арасында солға қарай төмен қарай жүргізіледі, 18 жіп 
бағыттаушы серіппенің көзіне салынып, 20 қапсырма арқылы жоғары 
көтеріліп, жіп тартқыш тұтқасының құлағындағы 22 төменгі тесікке 
енгізіледі, 20 және 17 қапсырмалар арқылы төмен түсіріледі, ине 
ұстағыштағы 13 оң жақ тесік 14 оң инені солдан оңға қарай құлаққа салыңыз. 
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3.15-сурет - 852 (*5) с. Тігін машинасының жалпы түрі

Жіптерді толтырғаннан кейін жұмыс істеу үшін олардың ұштарын 
ұзындығы 5..6 см қалдырыңыз, олар қысу табанының астына қойылады.

Сол жақ ине үшін S иірімжіп жіптерін, ал оң және төменгі иірімжіп 
үшін Z иірімжіпін қолдану ұсынылады.

Төменгі жіптерді толтыру үшін құрылғыларды жабатын жылжымалы 
пластиналарды тартып, инелер жоғарғы позицияға ие болатындай шыбықты 
қолмен бұрап, ұстағыштың 1 ілгектерін көтеріп, жұмсалған 2 шпулькаларды 
ысырмадан шығарады. Оралған орауыштарды орауыш ұстағыштардың 
орталық өзегіне кигізеді және 1 ілмектерді түсіру арқылы бекітеді. Содан 
кейін жіптердің ұштары 4 шпиндельді ұстағыштың қиғаш саңылауына 
салынып, 3 кернеу серіппесінің астына тартылып, сыртқа шығарылады. 

Жұмыс басталғанға дейін төменгі жіпті сыртқа жаю керек. Мұны істеу 
үшін, жоғарғы жіптерді бір қолыңызбен ұстап, екінші қолыңызбен ине төмен 
және жоғары қозғалатындай етіп шыбынды бұраңыз, содан кейін жоғарғы 
жіптерді тартып, төменгі жіптерді жоғары қарай тартыңыз (6.18-сурет) тісті 
рельстегі тесіктер арқылы және олардың ұштарын, сондай-ақ жоғарғы 
жіптердің ұштарын материалды беру бағытында басу табанының астына 
салыңыз. 
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3.15-сурет - 852 (*5) с. Тігін машинасының жалпы түрі

Жіптерді толтырғаннан кейін жұмыс істеу үшін олардың ұштарын 
ұзындығы 5..6 см қалдырыңыз, олар қысу табанының астына қойылады.

Сол жақ ине үшін S иірімжіп жіптерін, ал оң және төменгі иірімжіп 
үшін Z иірімжіпін қолдану ұсынылады.

Төменгі жіптерді толтыру үшін құрылғыларды жабатын жылжымалы 
пластиналарды тартып, инелер жоғарғы позицияға ие болатындай шыбықты 
қолмен бұрап, ұстағыштың 1 ілгектерін көтеріп, жұмсалған 2 шпулькаларды 
ысырмадан шығарады. Оралған орауыштарды орауыш ұстағыштардың 
орталық өзегіне кигізеді және 1 ілмектерді түсіру арқылы бекітеді. Содан 
кейін жіптердің ұштары 4 шпиндельді ұстағыштың қиғаш саңылауына 
салынып, 3 кернеу серіппесінің астына тартылып, сыртқа шығарылады. 

Жұмыс басталғанға дейін төменгі жіпті сыртқа жаю керек. Мұны істеу 
үшін, жоғарғы жіптерді бір қолыңызбен ұстап, екінші қолыңызбен ине төмен 
және жоғары қозғалатындай етіп шыбынды бұраңыз, содан кейін жоғарғы 
жіптерді тартып, төменгі жіптерді жоғары қарай тартыңыз (6.18-сурет) тісті 
рельстегі тесіктер арқылы және олардың ұштарын, сондай-ақ жоғарғы 
жіптердің ұштарын материалды беру бағытында басу табанының астына 
салыңыз. 

3.16-3.18-сурет Жоғарғы жіптердің керілуі 

Жоғарғы жіптердің кернеуін реттеу 9 және 21 серіппелі кернеу 
реттегіштерімен жүзеге асырылады (3.16-сурет). Егер кернеуді арттыру керек 
болса, онда 21 және 9 реттегіштердің 11 сомындары сағат тілімен бұралып, 
12 серіппесін қысып, 10 шайбаларының қысылуын арттырады, олардың 
арасында тиісті жоғарғы жіп өтеді. Кернеуді азайту үшін бұл сомын қарама-
қарсы бағытта бұрылады. 

Төменгі (қайықтық) жіптердің керілуін реттеу шпульдық қалпақшадағы 
3 серіппенің 5 бұрандасымен (3.17-суретті қараңыз) жүргізіледі. Бұл 
бұранданы сағат тілімен бұраған кезде жіптің кернеуі артады, сағат тіліне 
қарсы бұрылған кезде ол азаяды. 

Ине механизмін реттеу. 1 және 13 инелерін орнатқан кезде (сурет. 
3.18) 8 иненің білігі ұшқышты өзіне бұрады, экстремалды жоғарғы позицияға 
әкеледі, 4 құлыптау бұрандаларын босатады және инелерді 5 ине 
ұстағышына оң жақ иненің ұзын ойығы 13 солға, ал сол жақ иненің ұзын 
ойығы оңға қарайтындай етіп қояды. 

Егер инелер биіктікте дұрыс орнатылса, онда олар экстремалды төменгі 
позициядан 4...4,5 мм жоғары көтерілгенде, 2 ілгектің 3 ұшы 1 және 13 
инелердің ұшында болуы керек. 

Тасымалдағыш шүмектерге қатысты инелердің биіктігі 7 орнату 
сақинасының 6 қатайтатын бұрандасы босатылғаннан кейін қуыс 8 инені 
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жүргізудің ішіндегі 5 ине ұстағыштың тік қозғалуымен реттеледі. 
Қайықтар мен бұрғыштардың механизмдерін реттеу. 19

қайықтардың 17 шүмектерінің (3.19-сурет) 18 инелерге жақындауының 
уақтылығы 15 тісті доңғалақтың 14 екі тіректі бұрандалары босағаннан кейін 
14 қайықты бұрандаларды бұру арқылы белгіленеді. 18 инелерді шеткі 
төменгі қалыптан 2...2,5 мм көтеру кезінде 19 қайықтардың 17 тұмсықтары 
инелердің құлағынан 1,6 мм жоғары болуы тиіс.

0,05...0,1 мм-ге тең болуы керек инелер мен қайықтардың шүмектері 
арасындағы алшақтық 8 картерлердің 3 бұранда бойымен қозғалуымен 
реттеледі. Реттеу үшін тісті доңғғалақтың 2 бұрандалары, 13 бұрандасы 12, 4
және 9 бұрандалары босатылады. Содан кейін картер 2 тісті доңғалақпен 
бірге 3 бұранданың бойымен қозғалады. 

Шпулер ұстағыштардың шығыңқы жерлерін басу үшін 7 
бұрағыштардың қозғалысының уақтылығына 10 тісті доңғалақтардың 11 
бұрандаларын босатқаннан кейін 5 біліктерді бұру арқылы қол жеткізіледі. 7 
бұрғыштар ине ілмектерін қайықтық жинақтардың ішіне енгізу кезінде 
Шпулер ұстағыштардың шығыңқы жерлерін басуы тиіс, яғни Шпулер 
ұстағыштардың саусақтары мен ине пластинасының ойықтарының 
қабырғалары арасында Саңылау түзуі тиіс.

7 бұрағыштардың Шпулер ұстағыштардың шығыңқы жерлеріне 
қатысты жағдайы 6 бұрандалар босатылғаннан кейін олардың иінтіректер 
ойығы бойынша қозғалуымен реттеледі.

Параллель тігістер арасындағы қашықтықты өзгерту үшін ине ұстағыш, 
аяқ, рельс, ине тақтайшасы ауыстырылады; 8 картерлер 2 тісті 
доңғалақтармен бірге 5 біліктің осі бойымен қозғалады, егер инелер мен 
шыбықтардың шүмектері арасындағы алшақтық өзгерсе. 

3.19-сурет - Қайықтар мен бұрғыштардың механизмдерін реттеу
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жүргізудің ішіндегі 5 ине ұстағыштың тік қозғалуымен реттеледі. 
Қайықтар мен бұрғыштардың механизмдерін реттеу. 19

қайықтардың 17 шүмектерінің (3.19-сурет) 18 инелерге жақындауының 
уақтылығы 15 тісті доңғалақтың 14 екі тіректі бұрандалары босағаннан кейін 
14 қайықты бұрандаларды бұру арқылы белгіленеді. 18 инелерді шеткі 
төменгі қалыптан 2...2,5 мм көтеру кезінде 19 қайықтардың 17 тұмсықтары 
инелердің құлағынан 1,6 мм жоғары болуы тиіс.

0,05...0,1 мм-ге тең болуы керек инелер мен қайықтардың шүмектері 
арасындағы алшақтық 8 картерлердің 3 бұранда бойымен қозғалуымен 
реттеледі. Реттеу үшін тісті доңғғалақтың 2 бұрандалары, 13 бұрандасы 12, 4
және 9 бұрандалары босатылады. Содан кейін картер 2 тісті доңғалақпен 
бірге 3 бұранданың бойымен қозғалады. 

Шпулер ұстағыштардың шығыңқы жерлерін басу үшін 7 
бұрағыштардың қозғалысының уақтылығына 10 тісті доңғалақтардың 11 
бұрандаларын босатқаннан кейін 5 біліктерді бұру арқылы қол жеткізіледі. 7 
бұрғыштар ине ілмектерін қайықтық жинақтардың ішіне енгізу кезінде 
Шпулер ұстағыштардың шығыңқы жерлерін басуы тиіс, яғни Шпулер 
ұстағыштардың саусақтары мен ине пластинасының ойықтарының 
қабырғалары арасында Саңылау түзуі тиіс.

7 бұрағыштардың Шпулер ұстағыштардың шығыңқы жерлеріне 
қатысты жағдайы 6 бұрандалар босатылғаннан кейін олардың иінтіректер 
ойығы бойынша қозғалуымен реттеледі.

Параллель тігістер арасындағы қашықтықты өзгерту үшін ине ұстағыш, 
аяқ, рельс, ине тақтайшасы ауыстырылады; 8 картерлер 2 тісті 
доңғалақтармен бірге 5 біліктің осі бойымен қозғалады, егер инелер мен 
шыбықтардың шүмектері арасындағы алшақтық өзгерсе. 

3.19-сурет - Қайықтар мен бұрғыштардың механизмдерін реттеу

Материалды жылжыту механизміндегі түзетулер. Тігістің 
ұзындығы 20 гайканы бұрағаннан кейін тұтқаны 18 шкалаға қатысты бұру 
арқылы реттеледі (3.20-сурет).
. Егер тұтқаны сағат тіліне қарсы бұрып, 20 гайканы бұрап, оның орнын 19 
сүйнішпен бекітсеңіз, 22 рамка сағат тіліне қарсы бұрылған кезде тігістің 
ұзындығы артады. 

Жолды бекіту үшін оператор 21 тұтқасын басады, бұл 17 тұтқасын 
сағат тілімен бұрады. Бұл жағдайда материал операторға жылжи бастайды. 
Ине пластинасының үстіндегі 7 рейканың биіктігі 9 тартқыш бұранданы 
босатқаннан кейін көтеру 11 білігіне 10 күйентені бұру арқылы реттеледі. 

7 рейка тістерінің көлденеңдігі 8 және 6 бұрандаларды босатқаннан 
кейін 5 бұранданың көмегімен оның тік ығысуымен белгіленеді.

7 рейканы көтерудің және материалды жылжытудың уақтылығы 13, 16 
бұрандаларды босатқаннан кейін 12, 15 эксцентриктерді бұрау немесе 
машинаның басты білігін бұру арқылы бөлек орнатылады. 

3.20-сурет - Материалды жылжыту механизміндегі түзетулер

Материалды инелермен тесу кезінде рейка қозғалысын бастауы керек. 
Ине пластинасының саңылауларындағы 7 рельстің позициясы 3 
бұрандаларды босатқаннан кейін 4 бұранданы 2 жылжыту білігіне бұрау 
арқылы реттеледі, егер рельс платформадан өтуі керек болса. 7 рейканы 
платформа бойымен жылжыту үшін 4, 9 бұрандаларды және 3, 10 
күйентелерді босатады, 11, 2 біліктер бойымен қозғалады. 7 рейканың алға 
және кері қозғалысы кезінде тігістердің ұзындығының теңдігі 1 бұрандалары 
босатылғаннан кейін 22 жақтауды бұру арқылы қамтамасыз етіледі. Тігісті 
бекіткеннен кейін 17 тұтқаны бастапқы күйіне қайтару үшін қажет 14 
серіппенің кернеуі оның 23 бұрандалы ілмегінің қозғалуымен реттеледі

Табан түйінін реттеу. 1 табанның қысымы (3.21-сурет) 7 бұрандасы 
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арқылы реттелетін материал 5 пластиналы серіппесінің деформациясына 
байланысты 6 бұрышы осіне қатысты. Егер 7 бұранда бұралса, онда 
табанның қысымы артады.

Ине табақшасының үстіндегі 1 табанның көтерілу биіктігі 4 тарту 
бұрандасын босатқаннан кейін 3 муфтаның 2 өзек бойымен тік қозғалуымен 
реттеледі. Егер 3 муфтаны түсірсе, онда 1 табан үлкен мәнге көтеріледі. 

Инелердің қозғалыс сызығына қатысты 1 табанының мүйіздерінің 
орналасуы 4 бұранданы босатқаннан кейін 2 өзегін бұру арқылы реттеледі. 

3.21-сурет - Табан түйінін реттеу

3.1.2.5 Біржіпті тізбекті тігістің түзілу процесі

Бір тізбекті тігістің тік тігін машиналарында жіптің төменгі жағынан 
тоқылған бір тізбекті тігіс пайда болады. (3.22-
сурет). Егер сіз А жібінің бос ұшын тартсаңыз, 
тігіс оңай ашылады. Күйентелі тігістермен 
салыстырғанда шынжырлы тоқылулап көбірек 
созылады. Алайда, тізбекті тігістегі жіптің 
шығыны күйентеге қарағанда көбірек [7-8].

Бір жіпті шынжыр тігісі тігін 
бұйымдарының бөлшектерін уақытша қосу үшін және басқа бөлшектермен 
жабылған және үйкеліске ұшырамайтын тұрақты қосылыстар үшін 
пайдаланылады (мысалы, бас киімдердегі астары бар ши тігістері, 
лацкандарды, жағаларды, борттардың еденін және т.б. сыпыру). Бұл тігін 
кесте тігу, түймелерді, талондарды тігу және т. б. үшін қолданылады. 
Шынжырлы тігіс машиналарында тігіс жасау үшін қолданылады (3.23-сурет, 
а-е): 4 ине, 1 рейка, 2 нитеподатчик, 5 қысқыш табан және 3 ілмектегіш.  

3.22-сурет 101 типті біртізбекті 
тігіс
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Инелердің қозғалыс сызығына қатысты 1 табанының мүйіздерінің 
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3.21-сурет - Табан түйінін реттеу

3.1.2.5 Біржіпті тізбекті тігістің түзілу процесі

Бір тізбекті тігістің тік тігін машиналарында жіптің төменгі жағынан 
тоқылған бір тізбекті тігіс пайда болады. (3.22-
сурет). Егер сіз А жібінің бос ұшын тартсаңыз, 
тігіс оңай ашылады. Күйентелі тігістермен 
салыстырғанда шынжырлы тоқылулап көбірек 
созылады. Алайда, тізбекті тігістегі жіптің 
шығыны күйентеге қарағанда көбірек [7-8].

Бір жіпті шынжыр тігісі тігін 
бұйымдарының бөлшектерін уақытша қосу үшін және басқа бөлшектермен 
жабылған және үйкеліске ұшырамайтын тұрақты қосылыстар үшін 
пайдаланылады (мысалы, бас киімдердегі астары бар ши тігістері, 
лацкандарды, жағаларды, борттардың еденін және т.б. сыпыру). Бұл тігін 
кесте тігу, түймелерді, талондарды тігу және т. б. үшін қолданылады. 
Шынжырлы тігіс машиналарында тігіс жасау үшін қолданылады (3.23-сурет, 
а-е): 4 ине, 1 рейка, 2 нитеподатчик, 5 қысқыш табан және 3 ілмектегіш.  

3.22-сурет 101 типті біртізбекті 
тігіс

3.23-сурет - Айналмалы ілмектегішті қолдана отырып, бір тізбекті 
тігістің түзілу схемалары 

Кез-келген үлгідегі тізбек тігістерінің пайда болуының негізгі принципі 
- «ілмекке ілмек».

4 ине түзетін ине ілмегі (3.23-суретті қар., а) шеткі төменгі позициядан 
2...4 мм көтерілген кезде 3 ілмектеніштің шүмегін ұстайды.  Ине ілмегін 
ілмектегіштің шүмегі мен ине пышағының арасында ұстап тұрған кезде, дәл 
сол шектерде, тігіс машиналарында сияқты, Д = 0,1 ...0,05 мм кепілді 
саңылауы болуы керек.

Ине ілмегін ұстап, 3 ілмектегіш оны сағат тіліне қарсы бұрау арқылы 
кеңейтеді (3.23-сурет, б). Ілмек кеңейген кезде ол ілмектегіштің осіне 
ауысады және бұтақтардың бірі сағақтың көлбеу жазықтығына түседі (3.23-
сурет, в).  2 жіпбергіш 4 инемен синхронды қозғалады.  4 ине материалдан 
шыққаннан кейін, материал 7 рейкамен тігістің ұзындығына қарай жылжиды. 

Ілмектегіштің одан әрі айналуымен ине ілмегінің бұтақтары өз орнын 
өзгертеді: алысы алға, ал жақыны — артқа өтеді. Ілмек өкшесінің арқасында 
ілмекте қалады. (3.23-сурет, г) 

Ілмектегіш инемен пайда болған жаңа ілмекті ұстап, оны ұстап тұрған 
бірінші ілмек арқылы өткізеді (3.23-сурет, е). Егер Ілмек ұстап тұрған ілмек 
ілгектің шүмегінің айналу бағыты бойынша алдыңғы жағына бағытталған 
болса, ілмек шүмегі бірінші ілмекке түседі. Бұл материалдың алдыңғы тесу 
нүктесінің ығысуы, яғни материалдың қозғалысы болған кезде мүмкін 
болады. Сондықтан тізбекті тігіс машиналарында тігістің минималды 
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ұзындығына шектеу қойылады. 
Ілмектегіш ине ілмегін ұстап, енуге арналған шүмектен 1, ескі ілмекті 

ұстап тұруға арналған өкшеден 2, ілмекті 3 бұрап, өкшенің 2 астына және 
білікке ілмекті орнатуға арналған осьтен 4 тұрады.

3.24-сурет - Айналмалы типтегі ілмектегіш 

3.1.2.6 2222М классты бір тізбекті тігісті тігуге арналған тік тігін 
машинасы 

Бұл машина маталардың келесі түрлерін өңдеуге арналған: таза жүнді 
және жартылай жүнді ведомстволық мақсаттағы маталар; таза жүнді және 
жартылай жүнді пальто; таза жүнді және жартылай жүнді костюмдер[7 - 8]. 

3.5-кесте 2222м классты тігін машинасының техникалық сипаттамасы
Негізгі біліктің максималды айналу жиілігі, мин-1 3000/2000
Тігістің ұзындығы, м………………………………… 3...8/8...12
Өңделетін материалдың максималды қалыңдығы, мм 8
Қуаты, кВт………………………….........…………… 0,25
Инелер қолданылады………………………………… 0518-02-100; 0518-

2-110; 0518-02-120;
0518-2-130; 0518-
02-150.

Машинада ине жіптерін толтыру 1022 М классты тігін машинасында 
ине жіптерін салуға ұқсас орындалады, бірақ жіп жіп тартқышқа емес, жіп 
таратқыштың көзіне салынады.

2222М класындағы тігін машинасының конструкция 
ерекшеліктері. Ол 1022М класс машинасының негізінде жасалған (3.25-
сурет). Бірақ 1022М машинасынан айырмашылығы, 2222М класындағы 
машинада жіп тартқыш пен күйентенің механизмдері жоқ. Жіп тартқыш 
механизмінің орнына ине жүргізу механизміне ине білікшесіне бұрандамен 
бекітілген жіп бергіш орнатылған. Ал күйенте механизмінің орнында 
ілмектегіш орнатылған.
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ұзындығына шектеу қойылады. 
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3.1.2.6 2222М классты бір тізбекті тігісті тігуге арналған тік тігін 
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3.5-кесте 2222м классты тігін машинасының техникалық сипаттамасы
Негізгі біліктің максималды айналу жиілігі, мин-1 3000/2000
Тігістің ұзындығы, м………………………………… 3...8/8...12
Өңделетін материалдың максималды қалыңдығы, мм 8
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Машинада ине жіптерін толтыру 1022 М классты тігін машинасында 
ине жіптерін салуға ұқсас орындалады, бірақ жіп жіп тартқышқа емес, жіп 
таратқыштың көзіне салынады.

2222М класындағы тігін машинасының конструкция 
ерекшеліктері. Ол 1022М класс машинасының негізінде жасалған (3.25-
сурет). Бірақ 1022М машинасынан айырмашылығы, 2222М класындағы 
машинада жіп тартқыш пен күйентенің механизмдері жоқ. Жіп тартқыш 
механизмінің орнына ине жүргізу механизміне ине білікшесіне бұрандамен 
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ілмектегіш орнатылған.

3.25-сурет - 2222М класты тігін машинасының жалпы көрінісі

3.26-сурет - 2222М класты тігін машинасы механизмдерінің 
кинематикалық схемасы

Жіп тартқыш механизмінің орнына 1 ине механизміне жіп бергіш 
орнатылады, ол 4 ине жүргізгішке 3 тартқыш бұрандамен бекітіледі. 

Ілмектегіш механизмі (3.26-сурет) 11 күйенте механизмінің орнында 
орнатылған.  11 ілмектегіш 9 білікке екі 10 бұрандамен бекітілген, ол 
машинаның платформасындағы төлкелерде өтеді.  9 іліктің оң жақ ұшына 8 
тегершік бекітілген, ол төменгі 6 реттеуіш білікке бекітілген 7 тегершікпен 
өзара әрекеттеседі.  Тісті беріліс 1:1 беріліс коэффициентімен жұмыс істейді.

Ілмектегіш механизмінде реттеледі:
- 10 бұрандалар босағаннан кейін 9 білікке 11 ілмекті бұрау арқылы 1 

ине 11 ілмегін ұстап алу үшін ілгіш шүмегінің инеге жақындауының 
уақтылығы. 11 ілгектің шүмегі 1 ине S көтеру кезінде ине ілмегін 2...4 мм-ге 
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көтерген кезде инеге жақындауы керек; 
- біліктің бойымен 10 бұрандаларын босатқаннан кейін ілгектің жылжуы 

нәтижесінде орнатылған ине пышағы мен Ілмек шүмегі арасындағы 
кепілдендірілген Д - 0,1...0,05 саңылауы. 

Ине механизмдеріне және мата қозғалтқышына арналған машинада 
(жұмыс органдары — рейка 12 және қысқыш табан 13, түзетулер 1022М 
класты машинаға ұқсас. Машинадағы тігістің ұзындығы 1022М класс 
машинасындағыдай, 5 тұтқа-реттеуішін бұру арқылы реттеледі. Машинаны 
майлау және техникалық қызмет көрсету 1022М класс машинасына ұқсас.

3.1.2.7 85 класты жасырын тізбекті тігін машинасы 

Бір ішекті тізбекті жасырын тігіс (3.27-сурет) бұйымдардың түбін 
тігуге, жағасын тігуге, подбортқа және т.б. қолданылады. [7 - 8]. Тігіс 
өнімнің теріс жағынан көрінеді. Өнімнің алдыңғы жағында тігістер 
көрінбейді. Бұған доға тәрізді инені қолдану арқылы қол жеткізіледі, ол 
материалдың төменгі қабатын жартылай алады. Тігіс (103 түрі) Lст
ұзындығымен және bср енімен сипатталады.

3.27-сурет - Бір ішекті жасырын тізбекті тігіс

«Өнеркәсіптік машиналар зауыты» ЖАҚ 85 класты бір инелі тігін 
машинасы ( Подольск қ.), юбкалардың түбін, жұқа материалдардан жасалған 
көйлектерді бір тізбекті жасырын тоқумен тігуге арналған. Тігін 
өнеркәсібінде «Панония» және «Штробель» фирмаларының машиналары 
қолданылады. «Панония» фирмасының Сз-790 машинасы көйлектер, 
костюмдер мен пальто дайындау кезінде сырып тігу жұмыстарында (103 
типті) бір жіппен тігісті орындауға арналған. Машиналардың техникалық 
сипаттамалары 3.6-кестеде келтірілген.
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көтерген кезде инеге жақындауы керек; 
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Бір ішекті тізбекті жасырын тігіс (3.27-сурет) бұйымдардың түбін 
тігуге, жағасын тігуге, подбортқа және т.б. қолданылады. [7 - 8]. Тігіс 
өнімнің теріс жағынан көрінеді. Өнімнің алдыңғы жағында тігістер 
көрінбейді. Бұған доға тәрізді инені қолдану арқылы қол жеткізіледі, ол 
материалдың төменгі қабатын жартылай алады. Тігіс (103 түрі) Lст
ұзындығымен және bср енімен сипатталады.

3.27-сурет - Бір ішекті жасырын тізбекті тігіс

«Өнеркәсіптік машиналар зауыты» ЖАҚ 85 класты бір инелі тігін 
машинасы ( Подольск қ.), юбкалардың түбін, жұқа материалдардан жасалған 
көйлектерді бір тізбекті жасырын тоқумен тігуге арналған. Тігін 
өнеркәсібінде «Панония» және «Штробель» фирмаларының машиналары 
қолданылады. «Панония» фирмасының Сз-790 машинасы көйлектер, 
костюмдер мен пальто дайындау кезінде сырып тігу жұмыстарында (103 
типті) бір жіппен тігісті орындауға арналған. Машиналардың техникалық 
сипаттамалары 3.6-кестеде келтірілген.

3.6-кесте. 85 класты жасырын тізбекті біржіпті тігін машинасының 
параметрлері
Негізгі біліктің максималды айналу жиілігі, мин 1 2600
Тігістің ұзындығы, мм………………………………... 2 – 7
Тігістің ені, мм    …………………………................... 2 – 10
Тігілетін материалдардың қалыңдығы, мм  ………... 0,2 – 1,0
Машина өлшемдері, мм   ……………………….......... 272Х212Х190
Инелер қолданылады  ………………………….......... 0875-65 және 0873-75

Шынжырлы жасырын тігістің пайда болу процессі. Құрастру 
процесінде доғалы ине 7 қатысады (3.28, а—в-сурет): ілмек 9, нығаздағыш, 3 
және 5 екі аяғы, 10 ине табақшасының астында орналасқан, сондай-ақ 3 ине 
пластинасының үстінде орналасқан.

9 ілмекте екі мүйіз бар, олар ине ілмегіне түскен кезде инеге енеді 
(3.28-сурет, б), ал ілмекті 1 инемен ұстаған кезде мүйіздер иненің төменгі 
және жоғарғы жағында орналасқан, ілмекті кеңейтеді(3.28-сурет, в). 

3.28-сурет - Жасырын тігістің пайда болу процесі 

. Ілгектің мүйіздерінде ине ілмегін ұстап тұратын шығыңқы жерлер бар, бұл 
оның ілгектің пышағына сырғып кетуіне жол бермейді. 

4 нығыздағыш дегеніміз иненің өтуіне арналған ойықтары бар диск. 7
нығыздағыш материалын ине табақшасының 2 саңылауларына қысады. Ол 
ине материалдан тыс болған кезде материалды сығып, материалда болған 
кезде 1 иненің траекториясын жаппауы керек, сағ 

Ине пластинасындағы саңылаудың ені 2, демек, 6 шектегішті жылжыту 
арқылы тігістің енін өзгертуге болады.  

Тігісті қалыптастыру үшін 7 материалы 2 ине табақшасының астына 
салынып, оған 3 және 5 екі аяғымен басылады.

1 ине, солдан оңға қарай жылжып, 7 материалын тесіп, жіптерін сол 
арқылы өткізеді.  Оң жақ позицияға жеткенде, 1 инесі 5 = 2,5...3,5 мм 
ауытқиды және инелер ілмегін құрайды (3.28-сурет, б). Бұл циклге ілмек 
кіреді, ал кепілдік саңылауы Д = 0,1 ...0,15 мм сақталады 1 ине пышағы мен 9 



128

ілмек мүйіздері арасында. 
Ілмек ине ілмегіне кіреді және оны пышаққа шығыңқы етіп ұстайды. 

Оңнан солға қарай жылжып, ілмек 1 инені ұстап алу үшін ине ілмегін 
шығарады (3.28-сурет, в). Осы кезеңде 1 инесі материалдан шығады және 8 
рельс материалды  bст тігісінің ұзындығына жылжытады. 

4 нығыздағыш 10 ине пластинасының саңылауларына материалды 
қысады. 

1 ине ілмекке кіреді және оны солдан оңға қарай жалғастыра отырып, 
пышақпен ұстайды. Ілмектегіш артқа жылжып ілмектен шығады. Әрі қарай 
процесс қайталанады. 

Бір жіпті жасырын шынжырлы тігіс машиналарында жіпті беретін 
арнайы құрылғылар жоқ, және оны тігісте керу тігіс пайда болу процесінде 
инемен және ілмекпен жүргізіледі. Инені материал арқылы өткізгенде және 
иненің ілмегін ілмекпен кеңейткен кезде, жіп тігісте қатайтылады (3.29-
сурет).

3.29-сурет - Машинаның жалпы көрінісі

Ине жіптерін салу. 3-жіп (3.30-сурет) орауыштан немесе катушкадан 
жоғарыдан жіп бағыттайтын тесікке 4 енгізіледі, сағат тілімен кернеу 
реттегішінің шайбалары арасында 2, Жіп бағыттайтын тесік арқылы алға 1 
және 12 сым бағыттауышының ілмегіне енгізіледі. Шыбынның дөңгелегін 5 
бұрау арқылы 10 инені сол жаққа бұрады, жіп жоғарыдан төменге қарай 10 
жіп бағыттаушы тесікке, содан кейін 9 сым жіп бағыттағышына және 
төменнен жоғарыға — 8 иненің көзіне енгізіледі. 
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ілмек мүйіздері арасында. 
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иненің ілмегін ілмекпен кеңейткен кезде, жіп тігісте қатайтылады (3.29-
сурет).

3.29-сурет - Машинаның жалпы көрінісі

Ине жіптерін салу. 3-жіп (3.30-сурет) орауыштан немесе катушкадан 
жоғарыдан жіп бағыттайтын тесікке 4 енгізіледі, сағат тілімен кернеу 
реттегішінің шайбалары арасында 2, Жіп бағыттайтын тесік арқылы алға 1 
және 12 сым бағыттауышының ілмегіне енгізіледі. Шыбынның дөңгелегін 5 
бұрау арқылы 10 инені сол жаққа бұрады, жіп жоғарыдан төменге қарай 10 
жіп бағыттаушы тесікке, содан кейін 9 сым жіп бағыттағышына және 
төменнен жоғарыға — 8 иненің көзіне енгізіледі. 

3.30-сурет - Ине жіптерін толтыру схемасы 

Ине механизмі 1 (3.31-сурет) кеңістіктік қосиінді-күйентелі төрт 
буынды болып келеді.  Механизмнің жетекші буыны 25 негізгі білікке 
бекітілген 14 эксцентрик болып табылады. Эксцентрикте байланыстырушы 
15 шатунның төменгі алынбалы басы, ал доп 16— эксцентрик саусағында  
оның жоғарғы басы. 16 эксцентрлік саусақ 24 ине білігіне орнатылған 18 
тұтқаға 17 бұрандамен бекітіледі. 24 білік машина корпусының екі жеңінде 
өтеді.  24 білігінің алдыңғы ұшында 35 бұрандамен 34 ине жүргізуші 
бекітілген, онда 3 бұрандамен 1 ине бекітілген. 

14 эксцентриктің айналуы механизммен 1 иненің айналмалы 
қозғалыстарына айналады. 

Машинаның ине пластинасында тежегіш тақтайшасы орнатылған, 
оның үстіне бұралу серіппесі басылады. Тежегіш пластина нығыздағышы бос 
кезінде материалдың араласуына жол бермейді.

Реттеу. Иненің жүрісі 17 бұранданы босатқаннан кейін 18 тұтқаның 
саңылауындағы 16 эксцентрлік саусақты бұру арқылы реттеледі.  17 
бұрандасын реттегеннен кейін 16 саусақтың позициясы бекітіледі. 

1 иненің 2 ілмекке қатысты позициясы 35 бұранданы босатқаннан кейін 
орнатылады. 1 ине материалдан ине ілмегі ілмекпен ұстап тұру үшін шығып 
тұруы керек. Бұл жағдайда иненің көзі ілмек мүйіздерінің оң жағында с~ 1...2 
мм қашықтықта болуы керек.

Ине пластинасының ойығына қатысты 1 иненің позициясы 35 
бұранданы босатқаннан кейін және 34 ине жүргізгішті 24 білік бойымен 
жылжытқаннан кейін орнатылады.
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3.31-сурет - 85 класты тігін машинасы механизмдерінің кинематикалық 
схемасы

Ілмектегіш 2 механизмі дегеніміз кеңістіктікті бесбуын болып 
табылады. Жетекші буын - 25 біліктің айналу осіне параллель емес 12 
саусағы бар 13 қосиін.  Қосиіннің 12 саусағында 11 буын орналасқан, ол 12 
саусақтың осіне перпендикуляр орнатылған ось арқылы 10 шанышқымен 
байланысады. 8 шатун 10 шанышқыға бұралып, 9 тартпалы бұрандамен 
бекітіледі. Шатун 6 күйентемен шар тәрізді топса арқылы қосылады. 6
күйентенің жоғарғы осіне 7 топсалы білігі салынған, ол 22 эксцентрлік 
төлкеге бұралады. 23 төлке 23 бұрандамен машинаның корпусына 
бекітілген.  8 шатунның алдыңғы жағында 4 бұрандамен 2 ілмек бекітілген. 

13 қос иінді айналу механизмнің арқасында 2 ілмектің кеңістіктік ершік 
тәріздес траекториясына айналады 

Реттеулер. Инеге қатысты биіктігі бойынша 2 ілмектің орны 23 
бұранданы босатқаннан кейін 22 эксцентрлік төлкені бұру арқылы 
орнатылады.

Ілгектің инеге жақындауының уақтылығы және инемен ұстап алу үшін 
ілмекті шығару кезінде 2 ілгектің орналасуы 8 шатуннан 4 бұранданы 
босатқаннан кейін ығысумен реттеледі.

Рейкалық типті жылжыту механизмі 37 рейканы жылжыту 
түйіндерінен және 63 қысу табандарынан тұрады. 37 рейка 21 шатунға 36 екі 
бұрандамен бекітіледі.  25 негізгі білікке реттелетін эксцентрик орнатылады, 
ол 20 эксцентрик сырғытпасынан және корпустан тұрады, онда эксцентрик 
сырғытпасы сырғытпаның бойымен орналасқан бұрандамен жылжытылады, 
ол сырғытпаның бүйіріне орнатылған 19 бұранданы босатып, корпусқа 
сырғытпаны бекітеді.  20 эксцентрик сырғытпасында 21 шатун бекітілген, ол 
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3.31-сурет - 85 класты тігін машинасы механизмдерінің кинематикалық 
схемасы

Ілмектегіш 2 механизмі дегеніміз кеңістіктікті бесбуын болып 
табылады. Жетекші буын - 25 біліктің айналу осіне параллель емес 12 
саусағы бар 13 қосиін.  Қосиіннің 12 саусағында 11 буын орналасқан, ол 12 
саусақтың осіне перпендикуляр орнатылған ось арқылы 10 шанышқымен 
байланысады. 8 шатун 10 шанышқыға бұралып, 9 тартпалы бұрандамен 
бекітіледі. Шатун 6 күйентемен шар тәрізді топса арқылы қосылады. 6
күйентенің жоғарғы осіне 7 топсалы білігі салынған, ол 22 эксцентрлік 
төлкеге бұралады. 23 төлке 23 бұрандамен машинаның корпусына 
бекітілген.  8 шатунның алдыңғы жағында 4 бұрандамен 2 ілмек бекітілген. 

13 қос иінді айналу механизмнің арқасында 2 ілмектің кеңістіктік ершік 
тәріздес траекториясына айналады 

Реттеулер. Инеге қатысты биіктігі бойынша 2 ілмектің орны 23 
бұранданы босатқаннан кейін 22 эксцентрлік төлкені бұру арқылы 
орнатылады.

Ілгектің инеге жақындауының уақтылығы және инемен ұстап алу үшін 
ілмекті шығару кезінде 2 ілгектің орналасуы 8 шатуннан 4 бұранданы 
босатқаннан кейін ығысумен реттеледі.

Рейкалық типті жылжыту механизмі 37 рейканы жылжыту 
түйіндерінен және 63 қысу табандарынан тұрады. 37 рейка 21 шатунға 36 екі 
бұрандамен бекітіледі.  25 негізгі білікке реттелетін эксцентрик орнатылады, 
ол 20 эксцентрик сырғытпасынан және корпустан тұрады, онда эксцентрик 
сырғытпасы сырғытпаның бойымен орналасқан бұрандамен жылжытылады, 
ол сырғытпаның бүйіріне орнатылған 19 бұранданы босатып, корпусқа 
сырғытпаны бекітеді.  20 эксцентрик сырғытпасында 21 шатун бекітілген, ол 

5 күйентенің жоғарғы осіне кіруге арналған тесікке ие.  5 күйентенің төменгі 
осі машина корпусының төлкесінде өтеді.

25 негізгі біліктің айналуы және 20 эксцентрик механизммен 37 
рейканың эллипс тәрізді траекториясына айналады. 

Топсалы бұрандалар мен сомындардың көмегімен 63 табандар 60 және 
66 бұрыштық тұтқаларға орнатылады, олардың жалпы осі топсалы бұранда 
болып табылады. 69 бұранда 53 серіппелі платформаның саңылауына 
салынып, 48 қатайтқыш бұрандамен бекітіледі. 60 және 66 бұрыштық 
тұтқалардың төменгі иығына 61 және 67 серіппелер бекітілген, олардың 
басқа ұштары машина корпусында 62 және 68 бұрандалармен бекітілген. 61 
және 67 серіппелері 65 табандарды материалға басады. 63 табанының 
орналасуы биіктігі бойынша 59 және 65 бұрандалар-тіректермен шектеледі. 

Реттеулер. Тігістің ұзындығы эксцентриктегі эксцентриктілік 
шамасының өзгеруімен реттеледі. Мұны істеу үшін 20 эксцентрик жүгірткі 
сырғыманың бүйіріне орнатылған 19 бұрандасын бекітуден босатылады. 
Сырғыманың бойында орналасқан бұрандамен эксцентриктілік реттеледі. 
Реттеуден кейін 19 бұранда бекітіледі. 

Материалдың уақтылы жылжуы 20 эксцентрик корпусын негізгі 25 
білікке бекітудің екі бұрандасы босатылғаннан кейін бұрау арқылы 
қамтамасыз етіледі. 

Ине пластинасына қатысты 37 рейканың позициясы 36 бұрандалары 
босатылғаннан кейін 21 шатунға қатысты ығысуымен орнатылады. 

63 табанының орналасуы биіктігі бойынша 59 және 65 бұрандалар-
тіректермен шектеледі.  

67 және 67 серіппелерді бекіту 62 және 68 бұрандаларын 53 
платформаға бұрау және бұрап шығу кезінде 63 табандарды басу күші 
өзгереді. 

64 нығыздағыш өзара-айналмалы қозғалыстар жасайды, сондай-ақ 
мерзімді көтеру және түсіру арқылы өзара-айналмалы қозғалыстар жасайды.
Сондықтан, 64 нығыздағыш механизмінде айналмалы қозғалыстар мен 
көтеру және түсіру түйіндері бар.  Айналмалы қозғалыстарды орындау үшін 
25 негізгі білікке 32 эксцентрик бекітілген, ол машинаның 31 шкивымен бір 
бөлік ретінде жасалған.  32 эксцентрикасында 33 шатунның басы бекітілген, 
ал оның басқа басы топсалы бұрандамен 42 білігінің оң жақ ұшына 46 
бұрандамен бекітілген 50 тұтқасына қосылған. Бұл білікке 64 нығыздағыш 
қатаң орнатылған. Тегершік 27 және 29 нығыздағышын көтеру түйіні жұмыс 
істеп тұрған кезде, олар ілініп, тегершікке 29 бекітілген эксцентрикке 28
айналымын береді. 29 тегершік және 28 эксцентрик 26 осіне еркін 
орнатылады.  28 эксцентрикке айналу беріліс қатынасы 2:1 болаын негізгі 
біліктен беріледі. 28 эксцентрик 25 негізгі біліктің екі айналымы үшін толық 
айналым жасайды.

28 эксцентрикасында 30 шатунның басы орналасқан.  Оның алдыңғы 
басы топсалы бұранда арқылы 47 эксцентрлік төлкеге 41 қатайтатын 
бұрандамен бекітілген 48 тұтқасымен жалғанады. 

27 және 29 тегершіктер айналған кезде 28 эксцентрик 30 шатун мен 4Р 
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тұтқа арқылы 47 эксцентрлік төлкеге кері-бұрылу қозғалыстарын береді. 47
жеңі өз осіне қатысты жылжытылған тесікпен бұрылған кезде (42 білігі 
өтетін жерде) 42 білікке тігінен жылжу беріледі. 

Эксцентрлік төлке 47 өтетін және қысу табандарының механизмі 
бекітілген жылжымалы платформа 53, қос иықты бұрыштық тұтқа болып 
келеді, оның көлденең иығы (39, 40, 51 элементтері) материалға арналған 
платформа, ал тік иық 57 серіппе 58 арқылы бұрыштық тұтқаға 44 қосылған.
44 тұтқасының айналу осі машина корпусына бекітілген. 54 бұрандасы 44 
тұтқасының орнын бекітеді. 52 платформасының 53 айналу осі машина 
корпусының толқындарына бекітілген. 

53 платформасын төмендету оған тартылған педальды басқанда жүзеге 
асырылады. Оның төмендеуін шектеу үшін 38 тірек бұрандасы, ал көтерілуді 
шектеу үшін 52 платформаның 57 тік иығының артында орналасқан бұранда 
қолданылады. 

Реттеулер. 55 платформасының биіктігі бойынша орналасуы, демек, 
материалдың төменгі қабатын инемен ұстау мөлшері арнайы басы бар 55 
бұрандамен реттеледі. 55 бұрандасының ұшы машина корпусындағы тік 
оське бекітілген 56-секторға қарсы тұрады. 55 бұрандасын бұраған кезде 
сектор 57 тік иығына бұралып, 53 платформасын төмендетеді. 

Ине пластинасының саңылауы бойынша қысқышты орнату. Ол 42 
білігімен бірге 50 тұтқасының бұрандалары мен 43 құлыптау сақинасы 
босатылғаннан кейін осьтік бағытта жылжиды. 

Қысқыштың бұрыштық позициясы 46 бұранданы босатқаннан кейін 50 
тұтқасына қатысты 42 білікпен бірге бұрау арқылы реттеледі.  

Нығыздағыштң жұмысының уақтылығы оларды бекіту бұрандалары 
босағаннан кейін 25 негізгі білікке 31 шкив пен 32 эксцентрикті бұрау 
арқылы реттеледі. 

Ине пластинасының саңылауларындағы қысқышты мезгіл-мезгіл 
көтеру 41 бұрандалар босатылғаннан кейін 49 тұтқаға қатысты 47 
эксцентрлік төлкені бұру арқылы орнатылады. 

Көтерудің уақтылығы бұрандамен бекітілгеннен кейін 25 негізгі білікке 
27 жетек тегершігін бұрау арқылы орнатылады. 

Ине пластинасында 64 нығыздағышы бар материалды басу күші 54 
бұрандамен реттеледі. 

3.1.2.8 Үлбір тігетін тігін машиналары

Тері бұйымдарын өндіруде 501 типті бір жіптен тұратын жиектерді 
тігуге арналған машиналар кеңінен қолданылады (3.32-сурет). 
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тұтқа арқылы 47 эксцентрлік төлкеге кері-бұрылу қозғалыстарын береді. 47
жеңі өз осіне қатысты жылжытылған тесікпен бұрылған кезде (42 білігі 
өтетін жерде) 42 білікке тігінен жылжу беріледі. 

Эксцентрлік төлке 47 өтетін және қысу табандарының механизмі 
бекітілген жылжымалы платформа 53, қос иықты бұрыштық тұтқа болып 
келеді, оның көлденең иығы (39, 40, 51 элементтері) материалға арналған 
платформа, ал тік иық 57 серіппе 58 арқылы бұрыштық тұтқаға 44 қосылған.
44 тұтқасының айналу осі машина корпусына бекітілген. 54 бұрандасы 44 
тұтқасының орнын бекітеді. 52 платформасының 53 айналу осі машина 
корпусының толқындарына бекітілген. 

53 платформасын төмендету оған тартылған педальды басқанда жүзеге 
асырылады. Оның төмендеуін шектеу үшін 38 тірек бұрандасы, ал көтерілуді 
шектеу үшін 52 платформаның 57 тік иығының артында орналасқан бұранда 
қолданылады. 

Реттеулер. 55 платформасының биіктігі бойынша орналасуы, демек, 
материалдың төменгі қабатын инемен ұстау мөлшері арнайы басы бар 55 
бұрандамен реттеледі. 55 бұрандасының ұшы машина корпусындағы тік 
оське бекітілген 56-секторға қарсы тұрады. 55 бұрандасын бұраған кезде 
сектор 57 тік иығына бұралып, 53 платформасын төмендетеді. 

Ине пластинасының саңылауы бойынша қысқышты орнату. Ол 42 
білігімен бірге 50 тұтқасының бұрандалары мен 43 құлыптау сақинасы 
босатылғаннан кейін осьтік бағытта жылжиды. 

Қысқыштың бұрыштық позициясы 46 бұранданы босатқаннан кейін 50 
тұтқасына қатысты 42 білікпен бірге бұрау арқылы реттеледі.  

Нығыздағыштң жұмысының уақтылығы оларды бекіту бұрандалары 
босағаннан кейін 25 негізгі білікке 31 шкив пен 32 эксцентрикті бұрау 
арқылы реттеледі. 

Ине пластинасының саңылауларындағы қысқышты мезгіл-мезгіл 
көтеру 41 бұрандалар босатылғаннан кейін 49 тұтқаға қатысты 47 
эксцентрлік төлкені бұру арқылы орнатылады. 

Көтерудің уақтылығы бұрандамен бекітілгеннен кейін 25 негізгі білікке 
27 жетек тегершігін бұрау арқылы орнатылады. 

Ине пластинасында 64 нығыздағышы бар материалды басу күші 54 
бұрандамен реттеледі. 

3.1.2.8 Үлбір тігетін тігін машиналары

Тері бұйымдарын өндіруде 501 типті бір жіптен тұратын жиектерді 
тігуге арналған машиналар кеңінен қолданылады (3.32-сурет). 

3.32-сурет - 501 типті бір жіптен тұратын жиектеме тігісі   

Бір нүктелі жиектеме тігістің ұзындығы Lст қалыңдығы tст және 
биіктігі (ені) bст. Тігістің бұл түрі тігін бұйымдарын өндіруде тегістеу және 
жиектеу ретінде қолданылады.

Бір ішекті тігістің көмегімен терілер жасырылады, табиғи немесе 
жасанды теріден және былғарыдан жасалған бөлшектердің қосылыстары 
жасалады, қолғаптар, бояу жұмыстарына арналған роликтер және т.б. тігіледі 
[7-8]. 

Берік тігіс алу үшін әр түрлі қалыңдықтағы тері тіндеріне арналған 
тігіс, жіп және иненің дұрыс параметрлерін таңдау керек (3.7-кесте).

Жұмыс процесінің ерекшеліктері. Бір жиекті тігіс пайда болған кезде 
1 ине қолданылады (3.33-сурет, а-д), 3 және 4 қысу дискілерінде 
тасымалданатын 2 ілгіш.  Тігін машиналарынан айырмашылығы, материал 
дискілер арасында тік күйде қысылады. Материалдың жиегінің дискілерден 
шығуы тігістің bст биіктігін анықтайды. 

3.7-кесте Үлбір терілер мен бір жіпті шетті жиектеу бөлшектерін тіккен кезде 
жіп тігістерінің сипаттамасы

Тері матасының 
қалыңдығы, мм

Тігіс 
ұзындығы.

мм

Тігістің 
биіктігі, мд-
ден аспайды 

мм

Ине нөмірі

Жіп нөмірі

мақта-мата лавсан

0,8-ден астам (қой терісі, 
тайжақы, опойка, теңіз 
аңының терісі және т.б.).

2...2,5 2...3 90... 120 40... 60 90/3

0,4-тен 0,8-ге дейін (мер-
лушка, смушка, қаракөл, 
нутрия, суурлар, қоян 
терілері, мысықтар, 
мускраттар және т. б.).

1,6 ...2 1...2 75...100 60... 80 90/3

0,4-тен аз (қаракөл елтірісі, 
тиін терілері, бағана, 
дөңмаңдай, сарышұнақ, 
күзен және т.)

1,4 ...1,7 1...2 65 ...90 80... 120 90/3

Аң терісі велюр 2...2,5 3,2...5 БҚ... 170 30... 40 90/3
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Тігістің белгіленген биіктігінен асып кетуіне жол берілмейді, өйткені 
бұл 2 ілгіштің бұзылуына әкелуі мүмкін. Тері илеу машиналарындағы 1 ине 
көлденеңінен 10 < а< 3° бұрышпен орнатылады. 

Ілмектегіш (3.33-сурет) арнайы пішінге ие және тетіктің ұстағышына 
бекітуге арналған 3 өзектен тұрады; Ілмек конструкциясының негізгі 
элементтерін көтеретін 4 ұстағыш; ине ілмегін қармауға арналған 1 шүмек; 
ине ілмегінің алдыңғы тармағын көтеруге арналған 2 көтеру және ілмегінің 
төменгі тармағын ұстап тұру үшін 5 ілгек. 

Тігістің пайда болу процесінде (3.33-сурет) ине ілмегін 2 ілмектің 
шүмегімен және ABCD ине ілмегінің (3.33-суре, а) 1 иненің ұшымен ұстап 
алады. 

Ине ілмегін ұстаған кезде 2 ілмегінің шүмегі оның құлағының жоғарғы 
бетінен с = 1... 2 мм қашықтықта 1 инеге перпендикуляр көлденеңінен өтуі 
тиіс, оңнан солға қарай жылжиды. 1 ине ΔS= 3...4 мм оның алдыңғы шеткі 
позициясынан жылжытылған кезде қажетті мөлшердегі ине ілмегін құрайды. 
2 ілмектің шүмегі Δп = 0,1 ...0,15 мм кепілді саңылауды қамтамасыз ете 
отырып, 1 инеге жақындайды. 

Ине жіптерін ұстап, 2 Ілмек ілмекті кеңейтеді және оны сыпырылған 
жиек арқылы өткізеді (7.11-сурет, б). Ине материалдан шыққаннан кейін 
материал 3 тасымалдау және 4 басу дискілерімен қозғалады (3.33-сурет, в). 

3.33-сурет - Материалды дискілі жылжыта отырып, бір жіппен 
жиектеудің пайда болу схемасы
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Тігістің белгіленген биіктігінен асып кетуіне жол берілмейді, өйткені 
бұл 2 ілгіштің бұзылуына әкелуі мүмкін. Тері илеу машиналарындағы 1 ине 
көлденеңінен 10 < а< 3° бұрышпен орнатылады. 

Ілмектегіш (3.33-сурет) арнайы пішінге ие және тетіктің ұстағышына 
бекітуге арналған 3 өзектен тұрады; Ілмек конструкциясының негізгі 
элементтерін көтеретін 4 ұстағыш; ине ілмегін қармауға арналған 1 шүмек; 
ине ілмегінің алдыңғы тармағын көтеруге арналған 2 көтеру және ілмегінің 
төменгі тармағын ұстап тұру үшін 5 ілгек. 

Тігістің пайда болу процесінде (3.33-сурет) ине ілмегін 2 ілмектің 
шүмегімен және ABCD ине ілмегінің (3.33-суре, а) 1 иненің ұшымен ұстап 
алады. 

Ине ілмегін ұстаған кезде 2 ілмегінің шүмегі оның құлағының жоғарғы 
бетінен с = 1... 2 мм қашықтықта 1 инеге перпендикуляр көлденеңінен өтуі 
тиіс, оңнан солға қарай жылжиды. 1 ине ΔS= 3...4 мм оның алдыңғы шеткі 
позициясынан жылжытылған кезде қажетті мөлшердегі ине ілмегін құрайды. 
2 ілмектің шүмегі Δп = 0,1 ...0,15 мм кепілді саңылауды қамтамасыз ете 
отырып, 1 инеге жақындайды. 

Ине жіптерін ұстап, 2 Ілмек ілмекті кеңейтеді және оны сыпырылған 
жиек арқылы өткізеді (7.11-сурет, б). Ине материалдан шыққаннан кейін 
материал 3 тасымалдау және 4 басу дискілерімен қозғалады (3.33-сурет, в). 

3.33-сурет - Материалды дискілі жылжыта отырып, бір жіппен 
жиектеудің пайда болу схемасы

3.34-сурет - Жиектеу үлбір тігу машиналарына арналған ілмектегіш

Ілмектегіш 2 материалдың өңделген жиегінен төмен түсіп, 1 инесіне 
қарай сорып, оған мүмкіндігінше жақындайды. 1 ине тым алыс позицияға 
жетіп, материалға қарай қозғала бастайды және ілмек шығарған ABCD ине 
ілмегін алады (3.33-сурет, в,г). Қармау кезінде  ABCD ине ілмегі CD төменгі 
тармағы 1 иненің ұшымен δ2≥ 0,5 мм, жоғарғы тармағы 1 иненің ұшымен АВ 
— δ1≥0,5 мм, ине 1 мен ілмектегіш пышағының арасында 2 — саңылау δ3≥0,3 
мм болатындай етіп орнатылады.

Ілмектегіш 2 пышағы 1 инеге максималды түрде жақындайды, олардың 
пышақтарының арасындағы Δи1 және ΔИ2 саңылаулары 0,1 мм-ден кем 
болмауы керек. LCT: тігісінің ұзындығы CD-нің төменгі тармағының 
орналасуына байланысты: ол неғұрлым аз болса, δ2 саңылауы соғұрлым аз 
болады. Тігістің минималды ұзындығын шектеу керек. АВ жоғарғы 
тармағының орналасуына тігістің ұзындығы да әсер етеді: ол неғұрлым үлкен 
болса, s саңылауы соғұрлым аз болады. ABCD ине ілмегінің мөлшерін 
қалыптастыруға тігістің қалыңдығы tст кері әсер етеді. 

Иненің 1 ұшы ABCD ілмегіне өте алыс шеткі позициядан өту керек. 
Ілмектегіштің 2 шүмегі күрделі кеңістіктік қозғалыс жолын жасайды, 

өйткені ине ілмегін ұстап тұрған Ілмек материалдың сыпырылған шетінен 
өтіп, 1 иненің алдына түсіп, ABCD ілмегін ұстап тұру үшін ауыстырады. 1
ілмегін инемен ұстап алғаннан кейін, 2 ілмегі 1 иненің астынан шығып, ине 
ілмегін тастап, материал арқылы өтуі керек.  Барлық жағдайларда 2 ілгіш тек 
1 инемен ғана емес, сонымен қатар 3 және 4 материалдармен және 
дискілермен де байланыста болмауы керек. 

Ине ілмегін материал арқылы өткізгенде, тігістегі жіптің тартылуының 
бірінші кезеңі жүреді, ал 2 ілмектермен кеңейген кезде — тартудың екінші 
кезеңі. 

3.1.2.9 10-Б класты тігін машинасы

Полтава тігін жабдықтары зауыты (Украина) шығарған 10-В тігін 
машинасы 501 орташа және жұқа терілер: қоян, суур, жылбысын, күзен, 
мысық, цигейка және т.б. бір ішекті тігіспен тігуге арналған. [7-8]. 
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Ине жіп 1 (3.35-сурет) тірекке орнатылған катушкадан 2 Жіп 
бағыттағышқа, 3 кернеу реттегішіне және 4 жіп бағыттағышынан 5 өзек 
астына, 6 қысқышқа түседі. 1 жіп 7 сым жіп жолағышына және 8 иненің 
көзіне төменнен жоғары қарай жүргізіледі. 

3.35-сурет - 10-Б класты тігін машинасында ине жіптерін салу схемасы 

Машина жұмыс істеп тұрған кезде қысқыш 6 көлбеу жазықтығы бар 
өзекпен өзара әрекеттеседі, онда ине материалдан шыққан кезде өзек 6 
қысқышын сығып, жіптің кернеуін азайтады.  Ине экстремалды алдыңғы 
позицияға жеткенде, тігістегі жіптің тартылуының бірінші кезеңі жүреді, ал 
екіншісі — иненің ілмегін реттеу ілмегімен кеңейту кезінде. Жіпті 
босатудың уақтылығы 6 қысқышын сығатын өзектің орналасуымен реттеледі, 
оны машинаның корпусына алға немесе артқа жылжытады. 

Ине жіптерінің кернеуі гайканы бедерлі бетімен бұру арқылы кернеу 
реттегішінде реттеледі. 

Машинада иненің иінді-ықтырмалы механизмі орнатылған. 
Машиналардың 17 негізгі білігі (3.36-сурет) машина корпусында орналасқан 
екі төлкеде өтеді.   Біліктің екі ұшында электр жетегінен және қолмен 
Машина механизмдерін қосу үшін 7 шкивтері бекітілген. 17 білігіне ине 
механизмінің 3 эксцентригі орнатылған, ол 4-ші саты арқылы 5 ине 
жүргізгішін жылжытады. 4 ықтырма 5 ине жүргізушіге 12 бұрандамен 
бекітілген. 5 ине жүргізушінің соңында 23 ине ұстағыш орнатылған, онда 43 
ине бекітілген. 

Реттеулер. Иненің 43 дұрыс орналасуын оны жылжыту бағытында 
орнату үшін 12 бұрандаларын босатып, 5 инені 23 ине ұстағышпен және 43 
инемен бірге жылжыту керек. Бұл жағдайда иненің 43 позициясы өте жақын 
жерде (операторға) ΔS= 3...4 мм (3.33, а-сурет), ал иненің көзінен 
ілмектегіштің шүмегіне дейінгі қашықтық с = 1... 2 мм болуы керек.

Иненің ілгекке жақындауының уақтылығы негізгі білікке 17 бекіту 
бұрандалары босатылғаннан кейін эксцентрик 3 бұралуымен реттеледі.

Ілмектегіш 42 циклдың бойлық және көлденең тербелістерінің 
түйіндерінің бірлескен жұмысы нәтижесінде қозғалыстың күрделі кеңістіктік 
траекториясына ие.

Ілмектегіштің 42 бойлық тербелістерінің түйініндегі жетекші буын 
негізгі білікке 17 екі бұрандамен бекітілген эксцентрик 2 болып табылады. 
Эксцентрик 2 бұлғақ 20арқылы тербелістерді машина корпусындағы оське 22
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Ине жіп 1 (3.35-сурет) тірекке орнатылған катушкадан 2 Жіп 
бағыттағышқа, 3 кернеу реттегішіне және 4 жіп бағыттағышынан 5 өзек 
астына, 6 қысқышқа түседі. 1 жіп 7 сым жіп жолағышына және 8 иненің 
көзіне төменнен жоғары қарай жүргізіледі. 

3.35-сурет - 10-Б класты тігін машинасында ине жіптерін салу схемасы 

Машина жұмыс істеп тұрған кезде қысқыш 6 көлбеу жазықтығы бар 
өзекпен өзара әрекеттеседі, онда ине материалдан шыққан кезде өзек 6 
қысқышын сығып, жіптің кернеуін азайтады.  Ине экстремалды алдыңғы 
позицияға жеткенде, тігістегі жіптің тартылуының бірінші кезеңі жүреді, ал 
екіншісі — иненің ілмегін реттеу ілмегімен кеңейту кезінде. Жіпті 
босатудың уақтылығы 6 қысқышын сығатын өзектің орналасуымен реттеледі, 
оны машинаның корпусына алға немесе артқа жылжытады. 

Ине жіптерінің кернеуі гайканы бедерлі бетімен бұру арқылы кернеу 
реттегішінде реттеледі. 

Машинада иненің иінді-ықтырмалы механизмі орнатылған. 
Машиналардың 17 негізгі білігі (3.36-сурет) машина корпусында орналасқан 
екі төлкеде өтеді.   Біліктің екі ұшында электр жетегінен және қолмен 
Машина механизмдерін қосу үшін 7 шкивтері бекітілген. 17 білігіне ине 
механизмінің 3 эксцентригі орнатылған, ол 4-ші саты арқылы 5 ине 
жүргізгішін жылжытады. 4 ықтырма 5 ине жүргізушіге 12 бұрандамен 
бекітілген. 5 ине жүргізушінің соңында 23 ине ұстағыш орнатылған, онда 43 
ине бекітілген. 

Реттеулер. Иненің 43 дұрыс орналасуын оны жылжыту бағытында 
орнату үшін 12 бұрандаларын босатып, 5 инені 23 ине ұстағышпен және 43 
инемен бірге жылжыту керек. Бұл жағдайда иненің 43 позициясы өте жақын 
жерде (операторға) ΔS= 3...4 мм (3.33, а-сурет), ал иненің көзінен 
ілмектегіштің шүмегіне дейінгі қашықтық с = 1... 2 мм болуы керек.

Иненің ілгекке жақындауының уақтылығы негізгі білікке 17 бекіту 
бұрандалары босатылғаннан кейін эксцентрик 3 бұралуымен реттеледі.

Ілмектегіш 42 циклдың бойлық және көлденең тербелістерінің 
түйіндерінің бірлескен жұмысы нәтижесінде қозғалыстың күрделі кеңістіктік 
траекториясына ие.

Ілмектегіштің 42 бойлық тербелістерінің түйініндегі жетекші буын 
негізгі білікке 17 екі бұрандамен бекітілген эксцентрик 2 болып табылады. 
Эксцентрик 2 бұлғақ 20арқылы тербелістерді машина корпусындағы оське 22

орнатылған қос білікке 21 береді. Тұтқа 21 тұтқамен 24 бірге өзегін 25 
орнатуға арналған бойлық саңылауы бар рамканы 11 қолдайды. Өзектің
алдыңғы жағында бұрандамен 26 ілмектегін 42 бекітілген.

Рамканың 11 күрделі кеңістіктік пішіні бар. Оның құйрық бөлігінің 
саңылауына ось енгізіледі, ол байланыстырушы буын 10 арқылы көлденең 
бағыттауышқа 9 қосылады. Бағыттауыш 9 бұрандамен 8 тік бағыттауышқа 7 
бекітіледі.  Бағыттауыш 7 машина корпусына 6 бұрандамен бекітіледі.

Эксцентриктің 2 айналуы түйінмен бойлық бағытта циклдың доғалық 
тербелістеріне айналады. Механизмді дұрыс орнатқан кезде, ілмектегіш 
өңделетін материалдың үстінен ең үлкен көтергішке ие болады.

Ілмектегіштің көлденең тербелістерінің түйініндегі жетекші буын - бұл 
ролик 15 орналасқан ойығы бар көшірме дискі 16 (жұдырықша). Ролик 15
тұтқаның 14 өзекшесінде орналасқан, ол өзекшеге 25 бұрандамен 13
бекітіледі.

3.36-сурет - 10-Б класты тігін машинасы механизмдерінің 
кинематикалық сызбасы

Көшірме дискісі 16 ілмектегіштің көлденең бағытта (оның бойлық 
қозғалыстарына қатысты) ауытқуының қажетті үлгісін белгілейді.

Реттеулер. Ілмектегіштің екі қозғалысының уақтылығы мен өзара 
үйлесімділігі оларды бекіту бұрандалары босағаннан кейін 17 негізгі білікке 
эксцентрик 2 және көшірме дискісін 16 бұрау арқылы қамтамасыз етіледі. 
Реттеуді орындау кезінде инені ұстап алу үшін иненің ілмегін шығару кезінде 
ілгектің шығуын және иненің айналуын бақылау қажет. 
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Ілгектің инеге қатысты орналасуы (бойлық бағытта) 26 бұранданың 
босатылғаннан кейін, оның 25 өзекшеде бойлық қозғалысы кезінде реттеледі. 

Ілгек биіктігінің айырмашылығы оны шеткі позицияларда (алдыңғы 
және алыс) орналастыру кезінде 6 бұранданы босатқаннан кейін 7 тік 
бағыттағыштың жылжуымен, сондай-ақ 8 бұранданы босатқаннан кейін 9 
көлденең бағыттағыштың ығысуымен реттеледі. Ине ілмегін ұстаған кезде, 
42 ілмегінің шүмегінде ине пышағы бар Δп = 0,1...0,15 мм кепілдік саңылауы 
болады, ал ине ілмегін ұстап алу үшін алып тастағанда, ине пышағының 
астында орналасқан, осылайша ине пышағы мен ине пышағы арасындағы 
алшақтық пайда болады Δи = 0,5 мм. 

Ілмектің көлденең тербелістерінің тербелісі 17 білік бойымен 16 
көшірме дискісінің ығысуымен орнатылады. 

Ілгектің инеге жақындауының уақтылығы 26 бұранданы босатқаннан 
кейін, оны 25 өзекшеге бұрау арқылы реттеледі. 42 ілмек ине өз ілмегін 
құрған кезде инеге жақындауы керек. 

Материалды жылжыту 40 басу дискісі арқылы 50 жетек дискімен 
жүзеге асырылады. 50 жетек дискі 17 негізгі білікке бекітілген 18 
эксцентриктен (үзік-үзік) келеді. 27 эксцентрикке шатун бекітілген, ол 29 
топсадан өтеді. Байланыстырушы шыбықтың төменгі ұшы 35 көлденең 
тартқышқа бекітілген шар мойынтірегіне салынған. 35 тарту машина 
корпусының төлкесінде өтеді және оның алдыңғы ұшында 38 бұрандамен 36 
сырғытпасы бар 37 мойынша орнатылған. 36 сырғытпа 39 тұтқасының 
ойығына кіреді, ол 46 еркін қозғалыстағы жетекші жартылай муфтаға 
қосылады. 46 муфтаға 41 білігі қосылған. Оның жоғарғы ұшында 50 диск 
жетегі бар. 

Машина жұмыс істеп тұрған кезде 39 рычаг-ықтырмасы тербелмелі 
қозғалыстар жасайды. Тұтқаны сағат тіліне қарсы бұраған кезде, ол 47 
крекеріне арналған хабтағы кесектерімен басады, олар 46 муфтаның 
корпусының жиегіне кептеліп, оны 41 білігімен және 50 жетек дискісімен 
айналдырады. Тұтқаның сағат тілімен бұрылған кезде-39 серіппелері 44 47 
крекерін ашады, сондықтан олар 46 ілінісу корпусының шеңберімен 
сырғанайды, ал 45 және 49 тежегіш жастықшалары ұқсас принцип бойынша 
әрекет етіп, 46 корпусын 41 білікпен және 50 дискімен бірге айналудан 
сақтайды. Диск жетегі 50 қозғалыссыз қалады.

Топса 29 бағыттаушы 33 рельсте 28 кірпікпен ұсталады. Рейка 28 
тегершікпен 30 қосылады, ол гайканы босатқан кезде 31 басынан бұрыла 
алады 32. Бұл гайка рейка 28 орнын бекітеді.

40 қысқыш дискісі 34 (48) кронштейнінде еркін айналатын оське 
орнатылады. Кронштейн 19 осіне еркін ұшымен бекітіледі, ол машина 
корпусының жеңінен өтеді. Осьте 19 бұрандамен 54 бекітілген, 55 осіне 
оралған 51 серіппесін қысатын 19 кірпік. Кірпіктің шанышқы ұшы 55 осьте 
56 өтеді. Диск 40 басылған кезде, 52 білігіне еркін орнатылған 53 екі иықтың 
тұтқасы әрекет етеді. Ось машина корпусына басылған жеңдерде орналасқан. 
Екі иықты тетік 52 тарту арқылы 40 аяқты сығымдалған диск педальымен 
қосылады. 
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Ілгектің инеге қатысты орналасуы (бойлық бағытта) 26 бұранданың 
босатылғаннан кейін, оның 25 өзекшеде бойлық қозғалысы кезінде реттеледі. 

Ілгек биіктігінің айырмашылығы оны шеткі позицияларда (алдыңғы 
және алыс) орналастыру кезінде 6 бұранданы босатқаннан кейін 7 тік 
бағыттағыштың жылжуымен, сондай-ақ 8 бұранданы босатқаннан кейін 9 
көлденең бағыттағыштың ығысуымен реттеледі. Ине ілмегін ұстаған кезде, 
42 ілмегінің шүмегінде ине пышағы бар Δп = 0,1...0,15 мм кепілдік саңылауы 
болады, ал ине ілмегін ұстап алу үшін алып тастағанда, ине пышағының 
астында орналасқан, осылайша ине пышағы мен ине пышағы арасындағы 
алшақтық пайда болады Δи = 0,5 мм. 

Ілмектің көлденең тербелістерінің тербелісі 17 білік бойымен 16 
көшірме дискісінің ығысуымен орнатылады. 

Ілгектің инеге жақындауының уақтылығы 26 бұранданы босатқаннан 
кейін, оны 25 өзекшеге бұрау арқылы реттеледі. 42 ілмек ине өз ілмегін 
құрған кезде инеге жақындауы керек. 

Материалды жылжыту 40 басу дискісі арқылы 50 жетек дискімен 
жүзеге асырылады. 50 жетек дискі 17 негізгі білікке бекітілген 18 
эксцентриктен (үзік-үзік) келеді. 27 эксцентрикке шатун бекітілген, ол 29 
топсадан өтеді. Байланыстырушы шыбықтың төменгі ұшы 35 көлденең 
тартқышқа бекітілген шар мойынтірегіне салынған. 35 тарту машина 
корпусының төлкесінде өтеді және оның алдыңғы ұшында 38 бұрандамен 36 
сырғытпасы бар 37 мойынша орнатылған. 36 сырғытпа 39 тұтқасының 
ойығына кіреді, ол 46 еркін қозғалыстағы жетекші жартылай муфтаға 
қосылады. 46 муфтаға 41 білігі қосылған. Оның жоғарғы ұшында 50 диск 
жетегі бар. 

Машина жұмыс істеп тұрған кезде 39 рычаг-ықтырмасы тербелмелі 
қозғалыстар жасайды. Тұтқаны сағат тіліне қарсы бұраған кезде, ол 47 
крекеріне арналған хабтағы кесектерімен басады, олар 46 муфтаның 
корпусының жиегіне кептеліп, оны 41 білігімен және 50 жетек дискісімен 
айналдырады. Тұтқаның сағат тілімен бұрылған кезде-39 серіппелері 44 47 
крекерін ашады, сондықтан олар 46 ілінісу корпусының шеңберімен 
сырғанайды, ал 45 және 49 тежегіш жастықшалары ұқсас принцип бойынша 
әрекет етіп, 46 корпусын 41 білікпен және 50 дискімен бірге айналудан 
сақтайды. Диск жетегі 50 қозғалыссыз қалады.

Топса 29 бағыттаушы 33 рельсте 28 кірпікпен ұсталады. Рейка 28 
тегершікпен 30 қосылады, ол гайканы босатқан кезде 31 басынан бұрыла 
алады 32. Бұл гайка рейка 28 орнын бекітеді.

40 қысқыш дискісі 34 (48) кронштейнінде еркін айналатын оське 
орнатылады. Кронштейн 19 осіне еркін ұшымен бекітіледі, ол машина 
корпусының жеңінен өтеді. Осьте 19 бұрандамен 54 бекітілген, 55 осіне 
оралған 51 серіппесін қысатын 19 кірпік. Кірпіктің шанышқы ұшы 55 осьте 
56 өтеді. Диск 40 басылған кезде, 52 білігіне еркін орнатылған 53 екі иықтың 
тұтқасы әрекет етеді. Ось машина корпусына басылған жеңдерде орналасқан. 
Екі иықты тетік 52 тарту арқылы 40 аяқты сығымдалған диск педальымен 
қосылады. 

Реттеулер. Машинадағы тігістің ұзындығы гайканы босатқаннан кейін 
реттеледі32 және басы айналғаннан кейін 31. Бағыттауыш рейканы 28
көтерген кезде тігістің ұзындығы артады. Гайкамен 32реттелгеннен кейін, 28
рельстің орнын бекітіңіз.

Дискіні 40 басу күші 55 бұрандасын босатқаннан кейін 54 кірпіктің 
қозғалуымен реттеледі. Шылбыр 55 дискіге 40 неғұрлым жақын болса, 
дискілер бір-біріне соғұрлым күшті басылады.

Машинаны пайдалану ерекшеліктері. Машинада жұмыс істеген кезде 
майды май ыдысынан машинаның қақпағында орналасқан май 
қабылдағышқа мезгіл-мезгіл құю қажет. Біліктер арқылы май топсаларға 
түседі және топсаларды майлайды. Мерзімді түрде машинаның қақпағын 
ашып, майды жылжыту механизмінің топсаларына, диск біліктеріне және 
қақпақтан алыс басқа топсаларға тамызу керек.

Терілерді тігу кезінде оларды алдын-ала дайындап, жиектерін кесіп, 
жиектерін кесіп тастау керек (олардың үлкен ауданы бар). Тегістеу кезінде 
терілер шаштың бетін бір-біріне бүктейді. Өңделген жиектің үстінен 
шығатын аң терісі сол қолдың бас бармағымен терінің арасына ішке қарай 
тартылады. Өңделетін бөлшектер оң қолмен ұсталады және диск басылған 
кезде дискілер арасында орнатылады (3.37-сурет). Бөлшектердің шеттерінің 
тартылуын болдырмау үшін, әсіресе ұзын байланыстырушы сызықтарды тігу 
кезінде, жиектер алдын-ала теңестіріліп, кейбір жерлерде бекітіледі (немесе 
тігістің бүкіл ұзындығы бойынша сирек тігіспен сүртіледі), қажет болған 
жағдайда бөлікті отырғызады. Тігіс өңделетін бөлшектерді мықтап біріктіруі 
керек. Бұл жағдайда шаштың тігісі көрінбейді.

3.37-сурет - Сол қолдың сұқ саусағымен шашты толтыру кезінде 10-Б 
класты тері илеу машинасында пішім бөлшектерін тігу схемасы

Оператор операция аяқталғаннан кейін білікті шкивтердің бірін 
айналдыра отырып, сол немесе оң қолмен жеткізуге мүмкіндігі бар. 
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Операция аяқталғаннан кейін жіптің үзілуі ол ілмекте болған кезде жасалады, 
бұл тігістің өздігінен таралуына әкелмейді.

3.1.2.10 Көптармақты тізбекті тігістің тігін машиналары

Екі немесе одан да көп жіптерден құралған тізбекті тігістер көпжіпті 
деп саналады. Бұл тігістер созылуды арттырды, сондықтан тігін және 
трикотаж бұйымдарын өндіруде кеңінен қолданылады. Тігістердің осы 
түрлерінің артықшылығы олардың икемділігі мен созылуын ғана емес, 
сонымен қатар беріктігін де қамтиды. Олардың бір тізбекті тоқылған тігістер 
сияқты тарқатылуы жоқ.

Көп тармақты тізбекті тігістің машиналарында жіп орауыштан тіректен 
шығады, ал олардың аяқталуына байланысты жіптерді толтыру саны машина 
тігісіне қарағанда әлдеқайда аз (орауыштағы жіптің ұзындығы орауыштағы 
жіптің ұзындығынан аз). Жіпке әсер ететін жүктеме тізбек тігістерін құрған 
кезде қайықты тігісті құрған кездегі жүктемеден азырақ. Ілгек жетегінің 
білігінің айналу жылдамдығының екі есе (негізгі білікпен салыстырғанда) 
қажеті жоқ, өйткені бұл тігісті машиналардағы білікке арналған [7 - 8].

Көп жіпті тізбекті тігістің негізгі кемшіліктері: жоғары жіп шығыны 
және беткі мен теріс жағынан жиектеу тігістерінің айырмашылығы.

Көп тармақты тізбекті тігістің машиналары тегістеледі, буындар мен 
түйіндерді тігу арқылы өңдейді, шетін төгілуден қорғайды және көптеген 
басқа технологиялық операцияларды орындайды.

Көп жіпті тізбекті тігіс машиналары  
қалыптасатын тігісі, инелер саны, технологиялық мақсаты, жеңнің пішіні 
және басқа да белгілері бойынша ерекшеленеді.

Тігін өндірісінде ең көп таралған - бұл екі қатарлы тізбекті тігіс 
машиналары, сонымен қатар тік ішекті тігін машиналары.

Екі жіпті тізбекті тігістің қалыптасу процесі. Екі ішекті тізбек тігісі 
инелер мен ілмектердің жіптерін тоқудан қалыптасады. 

Ине ілмегін қармау, ол арқылы өз жіптерін жүргізу және одан инемен 
қармауға арналған ілгекті қалыптастыру үшін тігіс пайда болған кезде тігін 
машиналарына Ілмек орнатылады (3.38-сурет), оның пышағында 5 иненің 
ілмегін, 1 және 3 көзді және ілмектің жіптерін өту үшін 4 бойлық ойықты, 
ілмектің жіптерін ұстап тұрған кезде иненің өтуіне арналған ойық, ілмекті 
механизмнің ұстағышына орнатуға арналған 6 өзек бар.
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Операция аяқталғаннан кейін жіптің үзілуі ол ілмекте болған кезде жасалады, 
бұл тігістің өздігінен таралуына әкелмейді.

3.1.2.10 Көптармақты тізбекті тігістің тігін машиналары

Екі немесе одан да көп жіптерден құралған тізбекті тігістер көпжіпті 
деп саналады. Бұл тігістер созылуды арттырды, сондықтан тігін және 
трикотаж бұйымдарын өндіруде кеңінен қолданылады. Тігістердің осы 
түрлерінің артықшылығы олардың икемділігі мен созылуын ғана емес, 
сонымен қатар беріктігін де қамтиды. Олардың бір тізбекті тоқылған тігістер 
сияқты тарқатылуы жоқ.

Көп тармақты тізбекті тігістің машиналарында жіп орауыштан тіректен 
шығады, ал олардың аяқталуына байланысты жіптерді толтыру саны машина 
тігісіне қарағанда әлдеқайда аз (орауыштағы жіптің ұзындығы орауыштағы 
жіптің ұзындығынан аз). Жіпке әсер ететін жүктеме тізбек тігістерін құрған 
кезде қайықты тігісті құрған кездегі жүктемеден азырақ. Ілгек жетегінің 
білігінің айналу жылдамдығының екі есе (негізгі білікпен салыстырғанда) 
қажеті жоқ, өйткені бұл тігісті машиналардағы білікке арналған [7 - 8].

Көп жіпті тізбекті тігістің негізгі кемшіліктері: жоғары жіп шығыны 
және беткі мен теріс жағынан жиектеу тігістерінің айырмашылығы.

Көп тармақты тізбекті тігістің машиналары тегістеледі, буындар мен 
түйіндерді тігу арқылы өңдейді, шетін төгілуден қорғайды және көптеген 
басқа технологиялық операцияларды орындайды.

Көп жіпті тізбекті тігіс машиналары  
қалыптасатын тігісі, инелер саны, технологиялық мақсаты, жеңнің пішіні 
және басқа да белгілері бойынша ерекшеленеді.

Тігін өндірісінде ең көп таралған - бұл екі қатарлы тізбекті тігіс 
машиналары, сонымен қатар тік ішекті тігін машиналары.

Екі жіпті тізбекті тігістің қалыптасу процесі. Екі ішекті тізбек тігісі 
инелер мен ілмектердің жіптерін тоқудан қалыптасады. 

Ине ілмегін қармау, ол арқылы өз жіптерін жүргізу және одан инемен 
қармауға арналған ілгекті қалыптастыру үшін тігіс пайда болған кезде тігін 
машиналарына Ілмек орнатылады (3.38-сурет), оның пышағында 5 иненің 
ілмегін, 1 және 3 көзді және ілмектің жіптерін өту үшін 4 бойлық ойықты, 
ілмектің жіптерін ұстап тұрған кезде иненің өтуіне арналған ойық, ілмекті 
механизмнің ұстағышына орнатуға арналған 6 өзек бар.

3.38-сурет - Екі ішекті тізбекті түзуге арналған ілмек 

Білім двухниточного тізбек тігістерінің, сонымен петлителя 1 (сур. 
3.38, а, б), ине 2, рейка 3 және 4, ине мен петлитель жіптерінің қысқыш 
табаны мен жіп таратқыштары қатысады. 

Екі ішекті тізбекті тігісті қалыптастыру кезінде, тігістен 
айырмашылығы, 7.17 ине ілмегін қалыптастыру және ұстап алу процестері 
жүреді, а), ине ілмегі арқылы Ілмек жіптерін жүргізу (сурет. 3.38. б) материал 
арқылы ине жіптерін тігу арқылы жүргізу (сурет. 3.38, в), ілгектің жіптерін 
инемен ұстау (сурет. 3.38, г), ине ілмегінің түсуі және оның жиырылуы 
(сурет. 3.38, д). Ине ілмегінің пайда болуы 2 инені көтерген кезде пайда 
болады (3.38-сурет, а) төтенше жағдайдан s= 3...3,5 мм қашықтыққа.  Осы 
кезде ине жіптерінің жіп бергіші ине ілмегін қысқартпауы керек. Егер ол 
иненің жіптерін тартып алса және бұл кесу иненің көтерілуіне байланысты 
жіптің артық мөлшеріне тең болса, онда ине ілмегі пайда болмайды. Ине 
ілмегін қалыптастыру кезінде 5 инені көтеру түнгі тігістің пайда болуына 
қарағанда үлкен, өйткені инені көтерудің бірінші кезеңінде жіп 
деформациядан кейін қалпына келеді, ал екіншісінде оның артық бөлігі цикл 
түрінде пайда болады. 

2 ине жіпті материал арқылы өткізгенде, ине жіптері айтарлықтай 
шиеленісті сезінеді, өйткені алдыңғы қалыптасқан тігіс бір уақытта 
тартылып, 7 ілмекпен ұсталып тұрған алдыңғы жасалған тігістің тартылуы 
жүзеге асады (3.38-сурет, в). Ине ілмегін ұстаған кезде 1 ілмек 2 иненің 
артына ине құлағының жоғарғы бетінен с = 1... 1,5 мм қашықтықта өтеді.  2 
ине пышағы мен 7 ілмек ұшының арасында d — 0,1...0,05 мм 
кепілдендірілген бос орын болуы керек. 

Ине ілмегін ілгіштің шүмегімен ұстағаннан кейін, ілмек I (3.38-сурет, 
б) ұстап алу кезіндегідей бағытта қозғалады және ине ілмегіне мүмкіндігінше 
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кіруге тырысады.  Ілмек ине ілмегіне неғұрлым алыс кірсе, оны инемен ұстап 
алу соғұрлым сенімді болады. Осы кезде ілмек жіптері ине ілмегінің 
пышағына ине ілмегіне кіруге мүмкіндік беру үшін жеткілікті мөлшерде 
босатылуы керек.

Материал 3 және 4 рейкалармен Тст тігісінің ұзындығына жылжиды. 
Өйткені двухниточный стежок пайдаланылады құрамалар да тоқыма 
бұйымдар бар жоғары созылымдылығы материалды, онда білім беру 
процесіне стежка қатысады дифференциалды қозғалтқыш мата. 

2 ине жоғарғы жоғарғы позицияға жетіп, төмен қарай қозғала бастайды 
және материалды тесіп, ине жіптерін материал арқылы өткізеді (3.38-сурет, 
в). Ине жіптері жіп таратқышпен босатылады, бірақ кернеу астында қалады. 
1 ілгіш бастапқы күйіне оралып, пышақта ине жіптерін ұстайды.

Ине 1 ілгіш көзінің қозғалыс деңгейіне шыққан кезде, тігістің пайда 
болу процесінде ілгіш 2 жіптің инесін ұстап алады. Осы кезде 1 ілмектің 
пышағы иненің алдында орналасқан.  Ине мен ілмектің арасында оның 
қозғалысы кезінде Д > 0,1 мм кепілдендірілген бос орын болуы керек. 2
иненің ұшы АВ ілмегінің жіптерін ұстаған кезде АВ ілмегінің АВ жібі мен 
СВ ине ілмегінің бұтағы арасында болуы тиіс.  Иненің ұшы мен СВ және АВ 
жіптері арасындағы õ1 и õ2 алшақтық неғұрлым көп болса, ілмек жіптерін 
ұстап алу соғұрлым сенімді болады (õ1> 0,5 мм және õ2 1 мм). АВС 
үшбұрышының қалыптасуына, ілмекті жылжытудан басқа, ілмектің 
пышағының пішіні, сондай-ақ Ѕст материалын жылжыту қадамы әсер етеді.

АВ ілмегін 2 инемен ұстап алған кезде, АВ ілмегінің жіптері кернеу 
астында болады, бұл оны жіп таратқышпен тарту арқылы қол жеткізіледі. 

7 ілгішінің жіптерін инемен ұстап алғаннан кейін, бастапқы оң 
позицияға ауысқан кезде, 2 ине өз пышағымен ілмектің АВ жібін ұстайды 
(3.38-сурет, г). Ілмектің ұшы инеден солға (0z осінің бағыты бойынша) 
ауытқыған кезде ине ілмегі ілмектің пышағынан шығады.  Иненің ілмегін 
ілмектің ұшымен қайта ұстамау үшін, ол иненің жіп таратқышымен 
қарқынды түрде қысқарады, бұл деформацияны алып тастауға байланысты 
болады. 

I ілмек жіптерін қатайтудың екінші кезеңі циклдың оң жаққа 
шығуымен сәйкес келеді (3.38-сурет, б).  Инелік жіптің соңғы қатаюы 
материалдың қозғалысы аяқталғаннан кейін пайда болады.  

3.1.2.11 1276 класты екі жіп тізбекті тігістің тігін машинасы

1276 г классының машинасы Подольск жоғарғы трикотаж 
бұйымдарының жиектерін 401 типті екі ішекті тізбекті тігіспен бейкаммен 
жиектеуге арналған. Машинаның техникалық сипаттамасы 3.8-кестеде 
келтірілген.
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кіруге тырысады.  Ілмек ине ілмегіне неғұрлым алыс кірсе, оны инемен ұстап 
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пышағына ине ілмегіне кіруге мүмкіндік беру үшін жеткілікті мөлшерде 
босатылуы керек.

Материал 3 және 4 рейкалармен Тст тігісінің ұзындығына жылжиды. 
Өйткені двухниточный стежок пайдаланылады құрамалар да тоқыма 
бұйымдар бар жоғары созылымдылығы материалды, онда білім беру 
процесіне стежка қатысады дифференциалды қозғалтқыш мата. 

2 ине жоғарғы жоғарғы позицияға жетіп, төмен қарай қозғала бастайды 
және материалды тесіп, ине жіптерін материал арқылы өткізеді (3.38-сурет, 
в). Ине жіптері жіп таратқышпен босатылады, бірақ кернеу астында қалады. 
1 ілгіш бастапқы күйіне оралып, пышақта ине жіптерін ұстайды.

Ине 1 ілгіш көзінің қозғалыс деңгейіне шыққан кезде, тігістің пайда 
болу процесінде ілгіш 2 жіптің инесін ұстап алады. Осы кезде 1 ілмектің 
пышағы иненің алдында орналасқан.  Ине мен ілмектің арасында оның 
қозғалысы кезінде Д > 0,1 мм кепілдендірілген бос орын болуы керек. 2
иненің ұшы АВ ілмегінің жіптерін ұстаған кезде АВ ілмегінің АВ жібі мен 
СВ ине ілмегінің бұтағы арасында болуы тиіс.  Иненің ұшы мен СВ және АВ 
жіптері арасындағы õ1 и õ2 алшақтық неғұрлым көп болса, ілмек жіптерін 
ұстап алу соғұрлым сенімді болады (õ1> 0,5 мм және õ2 1 мм). АВС 
үшбұрышының қалыптасуына, ілмекті жылжытудан басқа, ілмектің 
пышағының пішіні, сондай-ақ Ѕст материалын жылжыту қадамы әсер етеді.

АВ ілмегін 2 инемен ұстап алған кезде, АВ ілмегінің жіптері кернеу 
астында болады, бұл оны жіп таратқышпен тарту арқылы қол жеткізіледі. 

7 ілгішінің жіптерін инемен ұстап алғаннан кейін, бастапқы оң 
позицияға ауысқан кезде, 2 ине өз пышағымен ілмектің АВ жібін ұстайды 
(3.38-сурет, г). Ілмектің ұшы инеден солға (0z осінің бағыты бойынша) 
ауытқыған кезде ине ілмегі ілмектің пышағынан шығады.  Иненің ілмегін 
ілмектің ұшымен қайта ұстамау үшін, ол иненің жіп таратқышымен 
қарқынды түрде қысқарады, бұл деформацияны алып тастауға байланысты 
болады. 

I ілмек жіптерін қатайтудың екінші кезеңі циклдың оң жаққа 
шығуымен сәйкес келеді (3.38-сурет, б).  Инелік жіптің соңғы қатаюы 
материалдың қозғалысы аяқталғаннан кейін пайда болады.  

3.1.2.11 1276 класты екі жіп тізбекті тігістің тігін машинасы

1276 г классының машинасы Подольск жоғарғы трикотаж 
бұйымдарының жиектерін 401 типті екі ішекті тізбекті тігіспен бейкаммен 
жиектеуге арналған. Машинаның техникалық сипаттамасы 3.8-кестеде 
келтірілген.

3.8-кесте. 1276 классты машинаның техникалық сипаттамасы
Негізгі біліктің айналу жиілігі, мин 1 ……………… 5200
Тігістің ұзындығы, мм.......................................................... 1,8...3,2
Өңделетін материалдың максималды қалыңдығы, мм 3

Табан ұстағыштың биіктігі, мм…………………………… 5
Қолданылатын инелердің нөмірі………………………… 0518-75;  

0518-90;
0518-100

Электр қозғалтқышының қуаты, кВт…………………… 0,37
Өлшемдері, мм…………………………………………..... 1200 х 670 х 

1450
Тігін басының салмағы, кг……………………………… 43,5

Машинада ине мен ілмектегіш жіптері қолданылады [7-8]. Инелі жіп 5
(3.39-сурет) бобина бар тіреуден керу реттеуіштің 4 жанындағы жіп 
бағыттауышқа 6 салынады, одан әрі реттеуіштің тәрелке-шайбалары 
арасында, жіп бағыттауышқа 7, реттелетін жіп бағыттауышқа 8, тербелмелі 
жіп таратқыш 2, жіп таратқыш 9, үдемелі қозғалыста, ине ұстағышта 10 жіп 
бағыттауыш 7 және ине құлағында 11 жүргізіледі.

3.39-сурет - 1276 класты тігін машинасында ине жіптерін салу схемасы

Тігістегі ине жіптің тартылу дәрежесін жіп бағыттаушы 8 машинаның 
жеңімен араластыру арқылы бұранданы 3 босатқаннан кейін өзгертуге 
болады (3.39-сурет).

Ине жүргізушілердің механизмдері Машинаның негізгі білігінің 9
(3.40-сурет) тізесі 8 бар. Тізеде 8 бұлғақтың астыңғы алынбалы басы 
бекітілген. Бұлғақтың 7 жоғарғы басы ось 4 арқылы ине механизмінің 
білігіне 3 екі бұрандамен 6 бекітілген жақтау тұтқасына 5 қосылады. Білік 3
машина корпусындағы екі төлкесінде өтеді. Біліктің алдыңғы ұшында 2 
тұтқасы қатаң бекітілген. Тұтқада 2 бұлғақтың 17 жоғарғы басына кіретін 11
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саусақ бар. 
Бұлғақтың төменгі басына 15 кірпік салынған, ол бір жағымен 7 инеге 

бекітілген, ал екіншісі 12 сырғытпаға салынған. Шатунда 17 тербелмелі (оң) 
жіп бергіш бекітілген 13. Шылбыр 15 жіп бергішімен 14 бірге бұрандамен 16
ине жүргізгішке 7 бекітіледі

3.40-сурет - Тігін машинасының ине механизмінің кинематикалық 
схемасы

Ине жүргізгіш 7 машина жеңіндегі екі төлкесінде өтеді. Ине 
жүргізгіштің 1 төменгі ұшына ине ұстағыш орнатылады, оған 10 ине 
бекітіледі. 

Машина жұмыс істеп тұрған кезде ине механизмінен тігінен өзара 
қайтымды ілгерілеме қозғалысты алады.

Реттеулер. Инелер биіктігі бойынша реттеледі. Мұны істеу үшін, ине 
ұстағышқа тартылатын бұранданың бекітпесі босатылады, ал ине инемен 
бірге биіктікте жылжиды.. Ине ұстағышы бар ине инені шеткі төменгі 
қалыптан 5 = 3 ...4 мм қашықтыққа көтерген кезде орналасуы тиіс, инеге 
жақындаған ілмек шүмегі с-1... 1,5 мм-ге ине құлағының жоғарғы бетінен 
жоғары болады. Реттеуден кейін 16 бұрандасы қатайтылады.

Ілмек механизмі бүйірлік ауытқу түйіндерінен және ілмектің бойлық 
қозғалысынан тұрады.

Машинаның негізгі білігі 7 (3.41-сурет) өзінің екінші бөлігімен 3 муфта 
6 арқылы қосылады. Біліктің 3 байланыстырушы шыбықтың 8 басы 
орналасқан ілмектің бүйірлік ауытқуларының 5 түйінінің тізесі бар. Бұлғақ
8 төменгі тесік арқылы бұрандамен 15 бекітілген шылбырға 16 салынған 
шарлы саусаққа 11 бекітіліп. Тарту бұрандасы бар 17 шылбыр 16 білікке 14 
орнатылады. Біліктің 14 алдыңғы ұшында бұрандамен 13 ілмектегіштің 
ұстағышы 12 бекітіледі. Ұстағышта 72 бұрандамен 70 ілмектегіш 9 өзегі -
бекітіледі.

Машина білігінің 3 тізесінің 5 айналуы бүйірлік ауытқу түйінімен 
ілмектегішпен 9 ұстағыштың 12 көлденең ауытқуларына айналады.
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саусақ бар. 
Бұлғақтың төменгі басына 15 кірпік салынған, ол бір жағымен 7 инеге 

бекітілген, ал екіншісі 12 сырғытпаға салынған. Шатунда 17 тербелмелі (оң) 
жіп бергіш бекітілген 13. Шылбыр 15 жіп бергішімен 14 бірге бұрандамен 16
ине жүргізгішке 7 бекітіледі

3.40-сурет - Тігін машинасының ине механизмінің кинематикалық 
схемасы

Ине жүргізгіш 7 машина жеңіндегі екі төлкесінде өтеді. Ине 
жүргізгіштің 1 төменгі ұшына ине ұстағыш орнатылады, оған 10 ине 
бекітіледі. 

Машина жұмыс істеп тұрған кезде ине механизмінен тігінен өзара 
қайтымды ілгерілеме қозғалысты алады.

Реттеулер. Инелер биіктігі бойынша реттеледі. Мұны істеу үшін, ине 
ұстағышқа тартылатын бұранданың бекітпесі босатылады, ал ине инемен 
бірге биіктікте жылжиды.. Ине ұстағышы бар ине инені шеткі төменгі 
қалыптан 5 = 3 ...4 мм қашықтыққа көтерген кезде орналасуы тиіс, инеге 
жақындаған ілмек шүмегі с-1... 1,5 мм-ге ине құлағының жоғарғы бетінен 
жоғары болады. Реттеуден кейін 16 бұрандасы қатайтылады.

Ілмек механизмі бүйірлік ауытқу түйіндерінен және ілмектің бойлық 
қозғалысынан тұрады.

Машинаның негізгі білігі 7 (3.41-сурет) өзінің екінші бөлігімен 3 муфта 
6 арқылы қосылады. Біліктің 3 байланыстырушы шыбықтың 8 басы 
орналасқан ілмектің бүйірлік ауытқуларының 5 түйінінің тізесі бар. Бұлғақ
8 төменгі тесік арқылы бұрандамен 15 бекітілген шылбырға 16 салынған 
шарлы саусаққа 11 бекітіліп. Тарту бұрандасы бар 17 шылбыр 16 білікке 14 
орнатылады. Біліктің 14 алдыңғы ұшында бұрандамен 13 ілмектегіштің 
ұстағышы 12 бекітіледі. Ұстағышта 72 бұрандамен 70 ілмектегіш 9 өзегі -
бекітіледі.

Машина білігінің 3 тізесінің 5 айналуы бүйірлік ауытқу түйінімен 
ілмектегішпен 9 ұстағыштың 12 көлденең ауытқуларына айналады.

3.41-сурет - 1276 класты тігін машинасы ілмектегіш механизмдерінің 
кинематикалық схемасы

Ілмектегіштің 9 бойлық қозғалыс түйініне негізгі білікке 14 орнатылған 
эксцентрик 4, бұлғақ 2, білікке 14 бекітілген шылбыр 18 кіреді. Шылбыр 18
орнату сақинасымен I ығысумен шектелген. Шылбыр 18 бүйірлік шығыңқы-
ашамен роликке бекітілген, ол машинаның корпусында орналасқан 19 осьте 
тұр.

Машина білігі эксцентриктерінің 4 айналуы бойлық қозғалыстар 
түйінімен материалды тасымалдау бағыты бойынша ілмектегіштің 9
қозғалысына айналады. Ілмектегіштің 9 бойлық және көлденең ауытқулары 
эллипс тәрізді қозғалыс жолын құрайды, бұл ине ілмегін ине пышағының 
артына, ал инені ұстап алу үшін жіпті алып тастағанда, иненің алдына өтуге 
мүмкіндік береді.

Реттеулер. Ілмектегіш 9 шүмегінің биіктігі бойынша орналасуы 
бұрама 10 босағаннан, ілгіш өзегін ұстағышқа 12 бекіткеннен кейін 
орнатылады. 

Ілтегіштің 9 шүмегі иненің осінен 4 мм-ге ең жоғарғы оң жаққа 
ауытқыған кезде ине пластинасының бетінен 8 мм қашықтықта орналасуы 
тиіс. Реттеуден кейін бұранда 10 тығыз бекітіледі.

Ілтегіштің шүмегінің инеге жақындауының уақтылығы 12 білікке 
бекітілуінің 13 бұрандасын босатқаннан кейін 14 ұстағышты бұрау арқылы 
орнатылады. Ілгектің шүмегі иненің ілмегі құрылған кезде, яғни инені 
шектіы төменгі позициядан 5= 3...4 мм-ге  көтерген кезде инеге жақындауы 
керек.

Иненің ілмегін ұстап тұрған кезде иненің ілмектегіші мен иненің 
пышағы арасындағы кепілдендірілген саңылау Д = 0,1 ...0,15 мм ілмектегіш 9
бар ұстағышты 12 біліктің 14 бойымен жылжытқаннан және бұранданы 13
босатқаннан кейін орнатылады. Нақтыланған реттеуді орындау үшін 
ілмектегіштің пышағын ұстағышқа 12 бекіту осінің айналасында бұруға 
болады. Ілмектегіш бастапқы позицияда у = 5° бұрышпен орнатылады.

Ілмектегіштің көлденең жүрісі шылбырдағы 16 шарлы саусақ 11
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бекітпесінің бұранданы 15 босатқаннан кейін реттеледі (7.21-сурет). 
Саусағыңызды шылбырдан шығарған кезде, ілмектегіштің жүрісі жолақ 
бойымен азаяды.

Машинада мата қозғалтқышының дифференциалды түрі бар.
Механизмде рейканы көтеру және жылжыту тораптары бар (3.42-сурет).

3.42-сурет - Рейканы жылжыту механизмінің кинематикалық схемасы

Рейкаларды 15 және 18 көтеру торабы негізгі біліктен 14, көтергішт 34
эксцентригінен 23 тұрады, ол білікке 14 екі бұрандамен бекітілген. 
Эксцентрик 23 бұлғақты 24 қамтиды, оның төменгі басы білік арқылы 
шанышқылы тұтқамен 7 қосылады. Тұтқаның 7 жоғарғы ұшы қуыс өзек 
түрінде жасалады және механизм ұстағышының 20 тік ойығына бекітілген 
негізгі тісті рейканы 15 алып жүреді. Ұстағыш 20 клеммалық қысқышпен 
тұтқаның 7 іші қуыс өзегіне салынған тілмелік эксцентрлік төлкемен 21
қосылады.

Эксцентриктен 27 бұлғақ 3 және күйенте 2 арқылы қозғалыс жылжыту 
білігіне 1 өтеді. Білікке 1 бұрандамен 12 рамка 6 бекітілген, ол шанышқылы 
тұтқамен 7 топсалы қосылған.

Қосымша (дифференциалды) рейка  шаңышқалы тұтқаның 7 іші қуыс 
өзегінің ішінде өтетін 18 өзек 9 басының тік ойығында бекітілген. Жылжыту 
білігінде 1 қосымша рейка жетегінің буынымен 8 қосылған жүгірткі 5 қозғала 
алатын доға тәрізді күйентелі-пластина 4 клеммалық қысқышпен бекітілген. 
Буын 8 бұрандамен 11 өзекке 9 бекітілген шылбырдың 10 байланысы бар 
аралық буынмен топсалы біріктірілген. Сырғытпа 5 күйенте-пластинасында 
4 неғұрлым жоғары көтерілсе, соғұрлым қосымша рейка 18 жоғары болады.

Реттеулер. Тігістің Ұзындығы 22 түймесін басу арқылы реттеледі 
(3.42-сурет) машина платформасының алдыңғы жағында иненің сол жағында 
орналасқан және машина шкафының айналуы. Қашан түйме сместится қарай, 
білік болса, следя за белгі шкивте машиналар мен вращая шкив белгілейді, 
қажетті ұзындығы стежка. Реттелгеннен кейін түйме босатылады. 

Механизмдегі Дд дифференциалы 30 гайкасы босатылғаннан кейін 
және оны 29 тұтқасымен бірге 31 жолақтың ойығы бойымен жылжытқаннан 
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бекітпесінің бұранданы 15 босатқаннан кейін реттеледі (7.21-сурет). 
Саусағыңызды шылбырдан шығарған кезде, ілмектегіштің жүрісі жолақ 
бойымен азаяды.

Машинада мата қозғалтқышының дифференциалды түрі бар.
Механизмде рейканы көтеру және жылжыту тораптары бар (3.42-сурет).

3.42-сурет - Рейканы жылжыту механизмінің кинематикалық схемасы

Рейкаларды 15 және 18 көтеру торабы негізгі біліктен 14, көтергішт 34
эксцентригінен 23 тұрады, ол білікке 14 екі бұрандамен бекітілген. 
Эксцентрик 23 бұлғақты 24 қамтиды, оның төменгі басы білік арқылы 
шанышқылы тұтқамен 7 қосылады. Тұтқаның 7 жоғарғы ұшы қуыс өзек 
түрінде жасалады және механизм ұстағышының 20 тік ойығына бекітілген 
негізгі тісті рейканы 15 алып жүреді. Ұстағыш 20 клеммалық қысқышпен 
тұтқаның 7 іші қуыс өзегіне салынған тілмелік эксцентрлік төлкемен 21
қосылады.

Эксцентриктен 27 бұлғақ 3 және күйенте 2 арқылы қозғалыс жылжыту 
білігіне 1 өтеді. Білікке 1 бұрандамен 12 рамка 6 бекітілген, ол шанышқылы 
тұтқамен 7 топсалы қосылған.

Қосымша (дифференциалды) рейка  шаңышқалы тұтқаның 7 іші қуыс 
өзегінің ішінде өтетін 18 өзек 9 басының тік ойығында бекітілген. Жылжыту 
білігінде 1 қосымша рейка жетегінің буынымен 8 қосылған жүгірткі 5 қозғала 
алатын доға тәрізді күйентелі-пластина 4 клеммалық қысқышпен бекітілген. 
Буын 8 бұрандамен 11 өзекке 9 бекітілген шылбырдың 10 байланысы бар 
аралық буынмен топсалы біріктірілген. Сырғытпа 5 күйенте-пластинасында 
4 неғұрлым жоғары көтерілсе, соғұрлым қосымша рейка 18 жоғары болады.

Реттеулер. Тігістің Ұзындығы 22 түймесін басу арқылы реттеледі 
(3.42-сурет) машина платформасының алдыңғы жағында иненің сол жағында 
орналасқан және машина шкафының айналуы. Қашан түйме сместится қарай, 
білік болса, следя за белгі шкивте машиналар мен вращая шкив белгілейді, 
қажетті ұзындығы стежка. Реттелгеннен кейін түйме босатылады. 

Механизмдегі Дд дифференциалы 30 гайкасы босатылғаннан кейін 
және оны 29 тұтқасымен бірге 31 жолақтың ойығы бойымен жылжытқаннан 

кейін реттеледі. 30 гайкасы 31 жолақтың ойығында неғұрлым төмен болса, 
Дд дифференциалы соғұрлым аз болады. 

15 және 18 рейкаларының орналасуы (3.42-сурет) 16 және 19 
бұрандалармен бекітуді босатқаннан кейін оларды тік ойықтарда жылжыту 
арқылы биіктігі бойынша орнатылады. 

Қосымша (дифференциалды) 18 рейканың 75 негізгі жағдайға қатысты 
орнын 11 бекіту бұрандасы босатылғаннан кейін және рейка штангамен және 
бекіту ұстағышымен бірге жылжығаннан кейін реттеуге болады. 

17 қысқыш табан (3.43-сурет) бұрандамен 16 өзекшеге бекітіледі, ол 
төлкеде және 1 қуыс реттеу бұрандасында өтеді. 16 өзегіне 19 мойынша 
бекітілген, ол 20 жеңнің тік бағыттағышында өтеді.  19 мойыншасында 21 
байланыстырушы буын бар, ол жеңдегі оське бекітілген 2 екі иық тұтқасына 
топсалы қосылады. Екінші 2 рычаг тұтқасы 4 тартуы арқылы 8 тұтқасымен 
қосылады. 

8 тұтқасы 9 көлденең білікке бекітілген.  9 білігінің алдыңғы ұшында 
12 тақтайшаның ойығына кіретін 11 саусағымен 10 тұтқасы бекітілген. 
Жолақты жылжытуға арналған бағыттағыштар 13 және 15 кернеу 
реттегіштерінің өзектері болып табылады.  12 жолағында 14 шығыңқы 
жерлері бар, олар кернеу реттегішінің табақшаларының шайбалары арасында 
көтеріліп, жіптерді кернеуден босатады. 9 көлденең білігінің алыс ұшында 5 
тарту бұрандасы 6 тұтқасын бекітеді, ол қысқыш табанның аяқты көтеру 
педаліне тізбекпен қосылады. 12 жолағын бастапқы күйіне қайтару үшін 7 
бұралу серіппесі бар. 

19 мойыншасын 3 серіппесі басылады, ол 1 реттеу бұрандасымен 
қысылады; бұранданың жоғарғы бөлігі машина жеңінің үстінен шығады.  19 
мойыншасы 18 бұрандамен 16 өзекке бекітілген. 

Реттеулер. Материалды 17 табанымен басу күші (3.43-сурет) 1 
бұранданы бұрау арқылы реттеледі. Бұранданы сағат тілімен бұраған кезде, 
материалға басылған табанның қысымы артады. 

Қысым табанының максималды көтерілуі 17 (6.10-сурет) ине 
пластинасының үстіне 16 өзекшені жылжытқаннан және 16 өзекшеге 19 
кірпікті 18 бекіту бұрандасын босатқаннан кейін орнатылады.

Электрмагниттік кесу құрылғысы машинаның платформасында иненің 
оң жағында қысқыш табанның артында орналасқан. Құрылғыда пышақтар 
бар: 1 бекітілген (3.44-сурет) платформада орнатылған және жылжымалы 2, 4 
екі жақты тұтқаға бұрандалармен бекітілген.



148

3.6-сурет - Қысқыш табанның түйінінің кинематикалық схемасы 

Жылжымалы пышақ 2 6 электромагнитінің әсерінен 5 өзек және екі 
иық тұтқасы 4 арқылы қозғалады. 4 қос иықтың тұтқасы 9 құрылғының 
корпусына 10 осіне орнатылады.  2 жылжымалы пышақтың бастапқы күйіне 
оралу серіппе 8 арқылы жүзеге асырылады. 2 жылжымалы пышақ 3 
серіппесінің әсерінен төменгі бекітілген I-ге басылады.   6 терминал қорабы 
арқылы электромагнит 7 машинаның электрлік басқару тізбегіне қосылған. 
Машинаның электрлік басқару тізбегінде машинаның жеңінде орналасқан 
ауыстырғыш бар, ол кесу құрылғысын қосады. 

Механизмнің жұмысында қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін 
жылжымалы пышақ 2 Құрылғының корпусына бұрандалармен бекітілген 
қоршауы бар. Құрылғы 12 шетін шектегішпен жабдықталған, корпуста 11 
шайбалы бұрандамен бекітілген. 

Инені иненің астына бағыттау үшін машина платформасының 
қайырмалы қақпағына бағыттаушы орнатылады, ол ине пластинасының 
бетіне 90° бұрышпен орауыштан берілетін бейканы бағыттайды және бүгеді. 

Реттеулер. 2 жылжымалы пышақтың 1 төменгі жағына қатысты 
орналасуы 13 бұрандалармен реттеледі. Жылжымалы пышақтың кесу жиегі 
оның ең төменгі жағдайында төменгі қозғалмайтын пышақтың кесу жиегін 
кемінде 1 мм жабуы тиіс. 

Пышақтарға қатысты бэйк позициясы 11 бұранданы босатқаннан кейін 
12 шектегіштің ығысуымен реттеледі. 
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3.6-сурет - Қысқыш табанның түйінінің кинематикалық схемасы 

Жылжымалы пышақ 2 6 электромагнитінің әсерінен 5 өзек және екі 
иық тұтқасы 4 арқылы қозғалады. 4 қос иықтың тұтқасы 9 құрылғының 
корпусына 10 осіне орнатылады.  2 жылжымалы пышақтың бастапқы күйіне 
оралу серіппе 8 арқылы жүзеге асырылады. 2 жылжымалы пышақ 3 
серіппесінің әсерінен төменгі бекітілген I-ге басылады.   6 терминал қорабы 
арқылы электромагнит 7 машинаның электрлік басқару тізбегіне қосылған. 
Машинаның электрлік басқару тізбегінде машинаның жеңінде орналасқан 
ауыстырғыш бар, ол кесу құрылғысын қосады. 

Механизмнің жұмысында қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін 
жылжымалы пышақ 2 Құрылғының корпусына бұрандалармен бекітілген 
қоршауы бар. Құрылғы 12 шетін шектегішпен жабдықталған, корпуста 11 
шайбалы бұрандамен бекітілген. 

Инені иненің астына бағыттау үшін машина платформасының 
қайырмалы қақпағына бағыттаушы орнатылады, ол ине пластинасының 
бетіне 90° бұрышпен орауыштан берілетін бейканы бағыттайды және бүгеді. 

Реттеулер. 2 жылжымалы пышақтың 1 төменгі жағына қатысты 
орналасуы 13 бұрандалармен реттеледі. Жылжымалы пышақтың кесу жиегі 
оның ең төменгі жағдайында төменгі қозғалмайтын пышақтың кесу жиегін 
кемінде 1 мм жабуы тиіс. 

Пышақтарға қатысты бэйк позициясы 11 бұранданы босатқаннан кейін 
12 шектегіштің ығысуымен реттеледі. 

3.44-сурет - Бейкиді электромагниттік кесу құрылғысы

Машина автоматты орталықтандырылған майлау жүйесімен 
жабдықталған (3.45-сурет). Белгілі бір деңгейге дейін маймен толтырылған 5 
паллетке орнатылған 4 қосарланған тісті сорғы паллеттен 6 сүзгі арқылы 
майды сорып алады және жеңнің алдыңғы жағынан артық майды алады. 

Май беру мата қозғалтқыш механизмінің сырғу жұптарына 7 май 
өткізгіш түтіктері бойынша және 2 жоғарғы мөлдір қақпағына 3 тік түтік 
арқылы жүзеге асырылады. Май шағылыстырғыш қалпақшадан 1 білікке 
май жеңдер мен ине механизміне түседі. Инені майлау үшін жоғарғы 
біліктің жеңінің айналасында байланған жіп бар. Тұтқаны иінді білікке 
тигізбеу керек. 

Майлау жүйесінің қалыпты жұмысы кезінде 2 мөлдір май 
шағылыстырғыш қалпақшасында майдың шашыраған ағыны көрінеді. 

Егер көпіршіктер көп болса, картер науасына май қосу керек 5.
Егер 2 қақпағында ағын болмаса, онда 3 тік Май беру түтігінің 

бітелмегенін (қажет болған жағдайда ластанған түтіктер тазаланады және 
жуылады), сүзгі немесе 4 сорғының бітелгенін (қажет болған жағдайда 
жуылады және тазаланады) тексеру керек. 

Әр үш ай сайын ескі майды ағызып, алып тастау керек, сүзгі мен 
сорғыны бензинге жуып, картер науасына жаңа май құю керек.
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3.45-сурет - 1276 классты тігін машинасын майлау жүйесі

3.1.2.12 Көпжіпті жиек тігінді тігін машиналары 

Тігін жиектері машиналары оны төгілуден қорғау үшін материалдың 
шетін сыпыруға ғана емес, сонымен қатар бөлшектерді тегістеуге де арналған 
(әсіресе трикотаж бұйымдарын тігу кезінде). Тігін жиектері машиналары 
технологиялық мақсатта ерекшеленеді, бірақ олардың жалпы белгісі - бұл 
материалдың шетіне салынған тізбектер түрінде жіптерді тоқу арқылы тігіс 
жасау. 

Тігістердің келесі түрлері өнімнің шеттерін сыпыруға және тегістеуге 
арналған тігін бұйымдарын жасау технологиясында жиі кездеседі: 503 типті 
екі ішекті жиек (3.46-сурет, а) тігін материалдарының жиектерін сыпыру 
үшін; 504 және т. б. типті үш жіпті жиек. 

3.46-сурет - Көптармақты жиектеме тігістер

Тігін кәсіпорындарында «Өнеркәсіптік машиналар зауыты» ЖАҚ 51 
класындағы краеметочная машина кеңінен қолданылады. «Агат» Ростов 
зауыты «Джуки» (Жапония) фирмасының лицензиясы бойынша 51, 56 және 
604 сериялы шетін жиектеу машиналарын, ал Азов оптикалық-механикалық 
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3.45-сурет - 1276 классты тігін машинасын майлау жүйесі

3.1.2.12 Көпжіпті жиек тігінді тігін машиналары 

Тігін жиектері машиналары оны төгілуден қорғау үшін материалдың 
шетін сыпыруға ғана емес, сонымен қатар бөлшектерді тегістеуге де арналған 
(әсіресе трикотаж бұйымдарын тігу кезінде). Тігін жиектері машиналары 
технологиялық мақсатта ерекшеленеді, бірақ олардың жалпы белгісі - бұл 
материалдың шетіне салынған тізбектер түрінде жіптерді тоқу арқылы тігіс 
жасау. 

Тігістердің келесі түрлері өнімнің шеттерін сыпыруға және тегістеуге 
арналған тігін бұйымдарын жасау технологиясында жиі кездеседі: 503 типті 
екі ішекті жиек (3.46-сурет, а) тігін материалдарының жиектерін сыпыру 
үшін; 504 және т. б. типті үш жіпті жиек. 

3.46-сурет - Көптармақты жиектеме тігістер

Тігін кәсіпорындарында «Өнеркәсіптік машиналар зауыты» ЖАҚ 51 
класындағы краеметочная машина кеңінен қолданылады. «Агат» Ростов 
зауыты «Джуки» (Жапония) фирмасының лицензиясы бойынша 51, 56 және 
604 сериялы шетін жиектеу машиналарын, ал Азов оптикалық-механикалық 

зауыты «Ямато» (Жапония) фирмасының лицензиясы бойынша шығарады. 

51 классты тігін машинасы

51 класты машинаның конструкциясында ине, ілмек, мата 
қозғалтқышы және пышақ механизмдері бар. Жіп беру құрылғылары инелер 
мен ілмектер механизмдерінің конструкциялары негізінде жасалған [11 - 13]. 
Машина параметрлері 3.9-кестеде келтірілген.

3.9-сурет. 51 классты тігін және шетін жиектеу машинасының техникалық 
сипаттамасы
Негізгі біліктің максималды айналу жиілігі, мин -1... 3500
Тігістің ұзындығы, мм…………………………………… 1,5...4
Жиектеу ені, мм........................................ 3...6
Өңделетін материалдың максималды қалыңдығы, мм… 2,5
Инелер қолданылады…………………………………… 0029-60;0029-65; 

0029-75; 0029-90 
и 0029-100.

Жиек сыпырғыш машиналарда жіптерді толтыру үшін пинцет 
қолданылады. Май құю тігісті қалыптастыру кезінде жұмыс органдарының 
ілмектерді қармау реттілігіне қатысты кері тәртіпте орындалуы қажет.

Алдымен жоғарғы ілмектің жіптерін байлаңыз (3.47-сурет). Бобина бар 
тіректен жоғарғы ілмектің жіптері жіп бағыттаушы пластинаның алдыңғы 
жағындағы 1 екі тесік арқылы 2, оң жақ тесік арқылы 3 жіп бағыттаушы 
пластинаның 4 кернеу реттегіші 5, шайбалар арасында 6 кернеу, сол жақ 
бұрау, сол жақ тесік 7 пластинка 4, жіп бергіште 8 жіп, сым жіп 
бағыттауышының кронштейнінің астында 9 және 10 және 11 жоғарғы 
ілмектің көздері 12 арқылы өткізіледі.

3.47-сурет - Жоғарғы ілмектің жіптерін толтыру схемасы

Төменгі ілмектің бобинасы бар жіп байланған (3.48-сурет) алыс 
саңылауларға 1 жіп бағыттаушы пластинада 2, ине механизмінің шатунына 
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бекітілген 3 жіп тартқыш көзінде, машинаның қақпағына бекітілген 4 жіп 
бағыттаушы тесікке 8, ине механизмінің шатунына орнатылған 7 жіп 
тартқыш 6 көзінде, екінші тесікке 5 жіп бағыттаушы 8, машина қақпағындағы 
9 тесік арқылы, машинаның бүйір қақпағындағы 10 тесік арқылы, жіп 
бағыттаушы пластинадағы тесіктер арқылы 11 шайбалар арасында 12 кернеу 
реттегіші, түтік тәрізді жіп бағыттағыш 13, жіп тартқыштың астына 14, ілмек 
механизмінің үш түймелі тұтқасына бекітілген; төменгі ілмектің 15 және 16
көздеріне 17 жіберіледі. 

3.48-сурет - Төменгі ілмектің жіптерін толтыру схемасы

Иненің жіптерін бобина бар тіректен (3.49-сурет) жіп бағыттағыш 
пластинадағы 1 тесік арқылы 2, кернеу реттегішінің 3 шайбалары арасында, 
пластинаның сол жағындағы 4 тесік 2 пішінді жіп тартқыштың алдында 5,
ине механизмінің кірпігіне бекітілген 6 жіп таратқыштың көзінде, 7 кернеу 
шайбалары арасында және иненің көзіне 8 өткізеді.

Реттеуіштердегі кернеуді реттеу арқылы тігіске тартылған кезде 
жіптердің кернеу қатынасын өзгерту арқылы сіз машинаны 505 типті 
жиектен 504 типті тегістеу жиегінен қайта орната аласыз және керісінше. 
504 типті тігіс пайда болған кезде ине жіптерінің кернеуі 505 типті тігіс 
пайда болғанға қарағанда жоғары. 505 типті тігіс пайда болған кезде төменгі 
цикл жіптерінің кернеуі 505 типті тігіс пайда болған кезде төменгі циклге 
қарағанда 504 типті тігіс пайда болғанға қарағанда үлкен болады. 
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бекітілген 3 жіп тартқыш көзінде, машинаның қақпағына бекітілген 4 жіп 
бағыттаушы тесікке 8, ине механизмінің шатунына орнатылған 7 жіп 
тартқыш 6 көзінде, екінші тесікке 5 жіп бағыттаушы 8, машина қақпағындағы 
9 тесік арқылы, машинаның бүйір қақпағындағы 10 тесік арқылы, жіп 
бағыттаушы пластинадағы тесіктер арқылы 11 шайбалар арасында 12 кернеу 
реттегіші, түтік тәрізді жіп бағыттағыш 13, жіп тартқыштың астына 14, ілмек 
механизмінің үш түймелі тұтқасына бекітілген; төменгі ілмектің 15 және 16
көздеріне 17 жіберіледі. 

3.48-сурет - Төменгі ілмектің жіптерін толтыру схемасы

Иненің жіптерін бобина бар тіректен (3.49-сурет) жіп бағыттағыш 
пластинадағы 1 тесік арқылы 2, кернеу реттегішінің 3 шайбалары арасында, 
пластинаның сол жағындағы 4 тесік 2 пішінді жіп тартқыштың алдында 5,
ине механизмінің кірпігіне бекітілген 6 жіп таратқыштың көзінде, 7 кернеу 
шайбалары арасында және иненің көзіне 8 өткізеді.

Реттеуіштердегі кернеуді реттеу арқылы тігіске тартылған кезде 
жіптердің кернеу қатынасын өзгерту арқылы сіз машинаны 505 типті 
жиектен 504 типті тегістеу жиегінен қайта орната аласыз және керісінше. 
504 типті тігіс пайда болған кезде ине жіптерінің кернеуі 505 типті тігіс 
пайда болғанға қарағанда жоғары. 505 типті тігіс пайда болған кезде төменгі 
цикл жіптерінің кернеуі 505 типті тігіс пайда болған кезде төменгі циклге 
қарағанда 504 типті тігіс пайда болғанға қарағанда үлкен болады. 

3.49-сурет - Ине жіптерін толтыру схемасы 

Машина инесінің механизмі - кеңістіктік топсалы көптізбекті (3.50-
сурет).   Ине 50 бұлғақ 36, шарлы саусақ бар 35 реттелетін рычаг, көлбеу 
білік 33, рычаг 27, байланыстырушы буын 24, кірпік 23 және ине жүргізгіш 
21 арқылы машинаның негізгі білігінің 37 иінінен 38 қайтымды-ілгерілеме 
қозғалысқа келеді. 35 шарлы саусақ 29 тұтқаға екі 34 бұрандамен бекітілген. 
27 иінтіректе екі 26 бұрандамен 28 ине жіптерінің фасонды жіп тартқышы 
орнатылады. 23 мойынша 21 ине жүргізушіге 22 бұрандамен бекітілген. 

50 ине операторға ұзын ойықпен ине жүргізушіге тірелгенге дейін 
орнатылады.

Реттеулер.  50 иненің жүрісі 34 бұрандалар босатылғаннан кейін 29 
тұтқадағы 35 шар саусағының ығысуымен реттеледі.  

Өңделген материалдардың қалыңдығы мен тігістің ені неғұрлым көп 
болса, иненің жүрісі соғұрлым үлкен болады.

Иненің биіктігі иненің төменгі қалпы бойынша иненің жіпті төменгі 
ілмекпен қармау сәтінде орнатылады. Иненің биіктігін реттеу үшін 27 ине 
жүргізушіні 22 тарту бұрандасы босатылғаннан кейін биіктігі бойынша 23 
мойыншада жылжытады. 

Ілмектегіштер механизмі Машинада төменгі 55 және жоғарғы 57 
ілмектерге орын ауыстыруға арналған механизм біртұтас. 

37 негізгі білігінің сол жақ ұшында 2 иінді доппен бекітілген, оның 
үстіне байланыстырушы шыбықтың жоғарғы басы 1 орналасқан. Төменгі 
ажыратылатын байланыстырушы өзек басы 70 шар саусағына бекітілген, ол 
69 бұрандамен 68 білікке сорылатын 67 үш бұрышты тұтқаға бекітілген, 
машина корпусына бұрандалармен бекітілген.  68 тұтқасының жоғарғы 
иығына жоғарғы ілмек 57 бұрандамен бекітілген. 

68 рычагының үшінші иығы 65 байланыстырушы буындарға қосылады, 
олар 64 ұстағышқа да қосылады. Ұстағыш машина корпусына бекітілген 
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осьте айдалады. Ұстағышта 63 бұрандамен 55 төменгі Ілмек бекітілген.
Ұстағышта 57 жоғарғы 57 ілмектегіштің жіп бергіші 64 бұрандамен 

бекітілген.
Тұтқаның үшінші иығына 55 төменгі ілмектегіштің 66 жіп бергіші 68 

бұрандамен орнатылады. 
Реттеулер. Ілмектердің соққысы 69 бұранданы босатқаннан кейін 68 

үшиық тұтқасындағы 70 шар саусағының қозғалуымен реттеледі. 7
шатунның басы 68 тұтқаның 67 тарту осіне неғұрлым жақын болса, соғұрлым 
ілмектегіштердің тартылуы көп болады.  Ілгекпен жүру (тербеліс) тігістің ені 
мен қалыңдығының едәуір ұлғаюымен артады. 

3.50-сурет - 51 класты тігін машинасы механизмдерінің кинематикалық 
схемасы

55 төменгі ілгіш шүмегінің инеге жақындауының уақтылығы оның 63 
бұранданы босатқаннан кейін 64 ұстағыштағы бекіту осі бойымен 
ығысуымен реттеледі. 

Ине мен төменгі ілмектің шүмегі арасындағы кепілдік А саңылау 63 
бұранданы босатқаннан кейін 64 ұстағышындағы 55 ілмектегішті бұрау 
арқылы орнатылады. 

Машина матаның дифференциалды қозғалтқышын пайдаланады, оның 
ішінде рейкаларды көтеру, жылжыту және реттеу, дифференциалды реттеу, 
қысқыш аяқ жатады. 

Механизмде 62 негізгі (операторға жақын) және қосымша 60 рейкалар 
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осьте айдалады. Ұстағышта 63 бұрандамен 55 төменгі Ілмек бекітілген.
Ұстағышта 57 жоғарғы 57 ілмектегіштің жіп бергіші 64 бұрандамен 

бекітілген.
Тұтқаның үшінші иығына 55 төменгі ілмектегіштің 66 жіп бергіші 68 

бұрандамен орнатылады. 
Реттеулер. Ілмектердің соққысы 69 бұранданы босатқаннан кейін 68 

үшиық тұтқасындағы 70 шар саусағының қозғалуымен реттеледі. 7
шатунның басы 68 тұтқаның 67 тарту осіне неғұрлым жақын болса, соғұрлым 
ілмектегіштердің тартылуы көп болады.  Ілгекпен жүру (тербеліс) тігістің ені 
мен қалыңдығының едәуір ұлғаюымен артады. 

3.50-сурет - 51 класты тігін машинасы механизмдерінің кинематикалық 
схемасы

55 төменгі ілгіш шүмегінің инеге жақындауының уақтылығы оның 63 
бұранданы босатқаннан кейін 64 ұстағыштағы бекіту осі бойымен 
ығысуымен реттеледі. 

Ине мен төменгі ілмектің шүмегі арасындағы кепілдік А саңылау 63 
бұранданы босатқаннан кейін 64 ұстағышындағы 55 ілмектегішті бұрау 
арқылы орнатылады. 

Машина матаның дифференциалды қозғалтқышын пайдаланады, оның 
ішінде рейкаларды көтеру, жылжыту және реттеу, дифференциалды реттеу, 
қысқыш аяқ жатады. 

Механизмде 62 негізгі (операторға жақын) және қосымша 60 рейкалар 

орнатылған.  Екі рейканы көтеру 37 негізгі білікке бекітілген 3 көтеру 
эксцентригінің әсерінен жүзеге асырылады. Эксцентрикте 3 бұлғақтың 4 
төменгі басы, ал бұлғақтың 4 жоғарғы басы бұрандамамен 61 негізгі рейка 62 
бекітілген  тұтқаға 5 топтсалы қосылған. 5 тұтқасында 6 тұтқа өтетін 
бағыттағыштар бар.  Бұл тұтқаға қосымша 60 рельс 59 бұрандамен 
бекітілген. 

Рейкалардың 62 және 60 жалпы қозғалысы 32 байланыстырушы өзек 
арқылы 31, 30 білікке 25 бұрандамен бекітілген 17 рычаг, 12-рамка, ол 5 
негізгі рельс тұтқасына 62 және 11-рычаг арқылы қосылады, 7 қосымша 
рельс 60 бар 7 байланыстырушы буын арқылы қосылған.  

Реттеулер. Дифференциалды реттеу түйіні 11 тұтқасынан тұрады 
(3.50-сурет) 12 жылжыту түйінінің рамасында оське орнатылған. 11 
тұтқасында 9 шаппа топсалы бекітілген, ол фиксацияланады.  Шаппаның 
позициясының тұрақтылығы 10 серіппемен қамтамасыз етіледі.

Тігін ұзындығы 3 бөгеткіш бұрандасын босатқаннан кейін 2 
бұрандасын жылжыту эксцентрикасында бұрау арқылы реттеледі. Тігістің 
ұзындығы тігісті сынақтан өткізгеннен кейін анықталады. Реттеуден кейін 3 
құлыптау бұрандасын орау керек. 

Шаппа 9 тісті сектордан 8 ажыратылған кезде дифференциал тұтқаны 
11 бұрау арқылы реттеледі (3.50-сурет). 11 тұтқасының алдыңғы бөлігі 
неғұрлым жоғары көтерілсе, соғұрлым дифференциал соғұрлым жоғары 
болады, сондықтан 58 табан астындағы 62 және 60 рейкаларының астындағы 
материалдың сығылу коэффициенті. 

Рейкалардың 62 жəне 60 биіктігі бұрандаларын 59 жəне 61
босатқаннан кейін 5 және 6 тұтқаларында олардың қозғалуымен реттеледі.

Ине пластинасының саңылауындағы 62 және 60 рейкалардың 
орналасуы 25 бұранданы босатқаннан кейін 12 жақтауын бұру арқылы 
реттеледі. 

Материалды 58 табанмен басу күші 20 бұрандамен реттеледі. 
Инеге қатысты 58 қысу табанының позициясы 15 бұранданы 

босатқаннан кейін 15 ұстағышындағы ығысуымен реттеледі. 
Серіппенің қысу коэффициенті, 58 қысу табаны, машина корпусындағы 

20 реттеу бұрандасының орналасуымен анықталады. 
Пышақтар механизмі. 47 жоғарғы және 48 төменгі пышақтар 

материалдың шеттерін қайшылар әдісімен кесіп тастайды. 48 төменгі пышақ 
56 гайкамен 52 ұстағышқа бекітілген. 52 ұстағыш 53 қалыпқа орнатылады, 
ол 49 бұрандамен машинаның платформасына бекітіледі. 

47 жоғарғы пышақ 44 шанышқы тұтқасында өтетін 42 ұстағышқа 39 
бұрандамен бекітіледі.  42 ұстағышында 43 бұрандамен бекітілген 41 
мойынша бекітілген.  41 мойынша 40 серіппемен басылған. 44 пышақ 44 
тұтқасы 37 негізгі білікке бекітілген 46 эксцентриктен және 45 бұлғақтан 
өзара қайтармалы-айналмалы қозғалыстар алады. 

Реттеулер.  Тігістің ені 49 бұранданы босатқаннан кейін 54 реттеу 
бұрандасын айналдыру арқылы 48 төменгі пышақ 53 тақтасын араластыру 
арқылы реттеледі.  Реттеу үшін алдымен материалды кесу рефлекторының 
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қалқаны мен 58 табанның қысу саусағының бекітпелерін босату керек. 58
табанның қысу саусағы кесілген материалдың шетінде орналасуы керек.

Тігістің енін азайту кезінде пышақтардың бір-біріне басу күшін тексеру 
қажет. Басу күшін арттыру үшін 43 бұрандасын 41 мойыншасының 
бекітілуін босатыңыз және 42 ұстағыш өзекшесінде оң жаққа жылжытыңыз. 

47 жоғарғы пышақтың биіктігі 39 бұранданы босатқаннан кейін 42 
ұстағышына жылжуымен орнатылады. 47 жоғарғы пышақтың алдыңғы кесу 
жиегі 48 төменгі пышақтың кесу жиегінен 1...1,5 мм төмен болуы керек .  
Төменгі пышақтың кесу жиегі ине табақшасының деңгейінде орнатылады.

Тұрақты кесу процесі үшін 47 және 48 пышақтардың кесу жиектері 
қатаң параллель болуы керек немесе қиылысу бұрышы 3...40-тан аспауы 
керек.

3.1.2.13 Жартылай автоматты әрекет ететін тігін машиналары

Жартылай автоматты тігін машинасын қолданудағы технологиялық 
операция үш кезеңнен тұрады:

- операцияға дайындық (бөлшекті бумадан бөлу, бөлшекті машинаға 
орнату, машинаны операцияға дайындау және т. б.);

- тігін машинасында операцияны орындау (машинаны іске қосу, инеге 
қатысты жұмыс бөлігінің орнын басқару, машинаны тоқтату, жіптерді кесу, 
бөлікті босату және т. б.);

- операцияның аяқталуы (бөлшектерді өңдеу аймағынан алып тастау, 
бөлшектерді қорапқа сақтау немесе конвейерге орналастыру және т.б.).

Тігін жартылай автоматтарының негізгі белгісі - жартылай фабрикатты, 
бөлікті немесе өңделетін материалды матаның қозғалтқышына қатаң бекіту, 
оның жұмыс органдары - қысқыш жақтау, шаблон немесе метакарпус. Бұл 
бекіту машинаның тігісті жүзеге асыруы кезінде, сондай-ақ жіптерді кесу 
және оның материал мен жіптерге қатысты басқа әрекеттері кезінде жүзеге 
асырылады.

Тағы бір тән белгі — бұл жұмыс кезінде машинаның жұмыс 
бағдарламасын орнататын машина дизайнында бағдарламалық 
жасақтаманың болуы. Машинада операцияны орындау кезінде өз 
функциялары мен режимдерін өзгертетін әр механизм үшін бағдарламалық 
жасақтама бар. Мата қозғалтқышының механизмдерін басқаруға және 
автоматты түрде тоқтауға арналған ең көп таралған бағдарламашылар. 
Бағдарламалық жасақтама: көшіру дискісі, камера (машинаны басқарудың 
электромеханикалық жүйелері), икемді диск немесе микропроцессорлар 
(электронды механикалық басқару жүйелері) болуы мүмкін. 

Тігін жартылай автоматтары операцияның түріне (түймелерді тігу, 
бекіту, ілмектер және т. б. үшін), технологиялық операциялардың бірінші 
және үшінші сатыларын автоматтандыру дәрежесіне, машинада жартылай 
фабрикатты бір орнату үшін орындалатын операциялардың санына (сөреде 
бірнеше ілмектер жасау) және т. б. байланысты айырыланады. Ең танымал 



157

қалқаны мен 58 табанның қысу саусағының бекітпелерін босату керек. 58
табанның қысу саусағы кесілген материалдың шетінде орналасуы керек.

Тігістің енін азайту кезінде пышақтардың бір-біріне басу күшін тексеру 
қажет. Басу күшін арттыру үшін 43 бұрандасын 41 мойыншасының 
бекітілуін босатыңыз және 42 ұстағыш өзекшесінде оң жаққа жылжытыңыз. 

47 жоғарғы пышақтың биіктігі 39 бұранданы босатқаннан кейін 42 
ұстағышына жылжуымен орнатылады. 47 жоғарғы пышақтың алдыңғы кесу 
жиегі 48 төменгі пышақтың кесу жиегінен 1...1,5 мм төмен болуы керек .  
Төменгі пышақтың кесу жиегі ине табақшасының деңгейінде орнатылады.

Тұрақты кесу процесі үшін 47 және 48 пышақтардың кесу жиектері 
қатаң параллель болуы керек немесе қиылысу бұрышы 3...40-тан аспауы 
керек.

3.1.2.13 Жартылай автоматты әрекет ететін тігін машиналары

Жартылай автоматты тігін машинасын қолданудағы технологиялық 
операция үш кезеңнен тұрады:

- операцияға дайындық (бөлшекті бумадан бөлу, бөлшекті машинаға 
орнату, машинаны операцияға дайындау және т. б.);

- тігін машинасында операцияны орындау (машинаны іске қосу, инеге 
қатысты жұмыс бөлігінің орнын басқару, машинаны тоқтату, жіптерді кесу, 
бөлікті босату және т. б.);

- операцияның аяқталуы (бөлшектерді өңдеу аймағынан алып тастау, 
бөлшектерді қорапқа сақтау немесе конвейерге орналастыру және т.б.).

Тігін жартылай автоматтарының негізгі белгісі - жартылай фабрикатты, 
бөлікті немесе өңделетін материалды матаның қозғалтқышына қатаң бекіту, 
оның жұмыс органдары - қысқыш жақтау, шаблон немесе метакарпус. Бұл 
бекіту машинаның тігісті жүзеге асыруы кезінде, сондай-ақ жіптерді кесу 
және оның материал мен жіптерге қатысты басқа әрекеттері кезінде жүзеге 
асырылады.

Тағы бір тән белгі — бұл жұмыс кезінде машинаның жұмыс 
бағдарламасын орнататын машина дизайнында бағдарламалық 
жасақтаманың болуы. Машинада операцияны орындау кезінде өз 
функциялары мен режимдерін өзгертетін әр механизм үшін бағдарламалық 
жасақтама бар. Мата қозғалтқышының механизмдерін басқаруға және 
автоматты түрде тоқтауға арналған ең көп таралған бағдарламашылар. 
Бағдарламалық жасақтама: көшіру дискісі, камера (машинаны басқарудың 
электромеханикалық жүйелері), икемді диск немесе микропроцессорлар 
(электронды механикалық басқару жүйелері) болуы мүмкін. 

Тігін жартылай автоматтары операцияның түріне (түймелерді тігу, 
бекіту, ілмектер және т. б. үшін), технологиялық операциялардың бірінші 
және үшінші сатыларын автоматтандыру дәрежесіне, машинада жартылай 
фабрикатты бір орнату үшін орындалатын операциялардың санына (сөреде 
бірнеше ілмектер жасау) және т. б. байланысты айырыланады. Ең танымал 

және кең таралғаны - бұл түймелерді тігуге, бекітпелер, ілмектер жасауға, 
өнім бөлшектерін түйіндік өңдеуге арналған жартылай автоматтар. 

Бекіткіштерді орындауға арналған 1820 класты жартылай 
автоматты тігін машинасы 

Бекіткіштер, эмблемаларды тігуге арналған тігістер, штрипкалар және 
т.б. (3.10-кесте) оны орындау өрісі мен инъекциялар саны бойынша шектеулі 
параметрлері бар күрделі конфигурацияның жолдарына жатады. Осы 
мақсаттағы ең танымал машиналар болып табылады - «Орша» АҚ 1820 
класты жартылай автоматтар [13-15]. 

3.10-кесте 1820-класты тігін жартылай автоматтарында орындалатын 
тігістердің параметрлері

Класс Тағайындалуы Жолдың эскизі
Тігістің 
өлшемдері,
мм

Жолақ 
соңындағы 
уколдар саны

1 2 3 4 5

1820-2
Өлшемі 20x22 мм күрделі 
конфигурациялы тігісті 
орындау үшін

а=20
b =22 40

1820-3 Г-тәрізді тігісті орындау үшін
өлшемі 25x35 мм а=25 b=35 32

1820-4
1820-5
1820-8
1820-13

Өлшемі төмендегідей тура 
тігісті орындау үшін:

16 мм
30 мм
5 мм

20...40 мм

а=7…14
b =1,5…3

20
28
14
36

1820-12 Ұзындығы 7...14 мм бекітпені 
жасау үшін

а=1,5…2,5
b=11…16

b=4…7
b=7…11

28

1820-9
1820-10
1820-11

Киім тігу кезінде бекітпелерді 
жасау үшін

40
20
28

1820-30 Спорттық шалбарға баллақ 
бау тігу үшін 40

1820-51 Құлақша тігу үшін 56
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3.11-кесте. 1820 класты жартылай автоматтың жалпы параметрлері
Пышақтар ресурсы( қайрауға немесе ауыстыруға дейінгі 
жұмыс уақыты), ауысымдар ................................................

50

Электр қозғалтқышының қуаты, кВт................................... 0,55

Өлшемдері, мм.................... .......………………………… 1060x685x1550
Салмағы, кг ………………………………………… 133

Екі ішекті қайықты тігістің құрылу процесіне ине, қайықтың 
құрылғысы, жіп тартқыш тартылған. Әртүрлі конфигурациядағы тігістерді 
орындауға арналған өрістің жалпы мөлшері 40 х 60 мм құрайды. Тесу саны 
64-тен аспауы керек.

Жартылай автоматтың негізгі білігінің бір айналымында бір тігіс пайда 
болады. Жолдың контуры мен түрі көшірме дискіде орнатылады. Рамка
материалды ұстап тұрады және оны көшіру дискісінде көрсетілген 
бағдарлама бойынша екі бағытта жылжытады. 

Жартылай автоматтар иненің жоғарғы жағдайында машинаны іске 
қосуды және тоқтатуды, жіптерді кесу, табандарды көтеру және жіптерді 
босату механизмдерін жүргізу үшін электромагниттерді басқаруды 
қамтамасыз ететін автоматтандырылған жетекпен жабдықталады (3.51-
сурет).

3.51-сурет. 1820 класты жартылай автоматтың жалпы түрі

Ине жіптерін салу. Инелі жіп 1 (3.52-сурет) бобинадан немесе 
катушкадан 2 және 5 жіп тартқыш саңылауларына оңнан солға қарай, 
қосымша керу реттегішінің 4 шайбалары арасындағы сағат тіліне қарсы, 
реттелетін пластиналық жіп бағыттауышының 7 ілгегінің оң жағы арқылы, 
негізгі керу ретуляторының шайбалары арасындағы сағат тілімен жоғарыдан 
төмен қарай 8 жүргізеді. Содан кейін жіпті 9 жіп тартқыш серіппесінің 
ілмегіне, төменнен жоғары қарай 10 жіп бағыттаушы ілмекке салынып, 
реттелетін пластина 7 жіптің сол жақ ілмегінен өтеді, оңнан солға 5 жіп 
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3.11-кесте. 1820 класты жартылай автоматтың жалпы параметрлері
Пышақтар ресурсы( қайрауға немесе ауыстыруға дейінгі 
жұмыс уақыты), ауысымдар ................................................

50

Электр қозғалтқышының қуаты, кВт................................... 0,55

Өлшемдері, мм.................... .......………………………… 1060x685x1550
Салмағы, кг ………………………………………… 133

Екі ішекті қайықты тігістің құрылу процесіне ине, қайықтың 
құрылғысы, жіп тартқыш тартылған. Әртүрлі конфигурациядағы тігістерді 
орындауға арналған өрістің жалпы мөлшері 40 х 60 мм құрайды. Тесу саны 
64-тен аспауы керек.

Жартылай автоматтың негізгі білігінің бір айналымында бір тігіс пайда 
болады. Жолдың контуры мен түрі көшірме дискіде орнатылады. Рамка
материалды ұстап тұрады және оны көшіру дискісінде көрсетілген 
бағдарлама бойынша екі бағытта жылжытады. 

Жартылай автоматтар иненің жоғарғы жағдайында машинаны іске 
қосуды және тоқтатуды, жіптерді кесу, табандарды көтеру және жіптерді 
босату механизмдерін жүргізу үшін электромагниттерді басқаруды 
қамтамасыз ететін автоматтандырылған жетекпен жабдықталады (3.51-
сурет).

3.51-сурет. 1820 класты жартылай автоматтың жалпы түрі

Ине жіптерін салу. Инелі жіп 1 (3.52-сурет) бобинадан немесе 
катушкадан 2 және 5 жіп тартқыш саңылауларына оңнан солға қарай, 
қосымша керу реттегішінің 4 шайбалары арасындағы сағат тіліне қарсы, 
реттелетін пластиналық жіп бағыттауышының 7 ілгегінің оң жағы арқылы, 
негізгі керу ретуляторының шайбалары арасындағы сағат тілімен жоғарыдан 
төмен қарай 8 жүргізеді. Содан кейін жіпті 9 жіп тартқыш серіппесінің 
ілмегіне, төменнен жоғары қарай 10 жіп бағыттаушы ілмекке салынып, 
реттелетін пластина 7 жіптің сол жақ ілмегінен өтеді, оңнан солға 5 жіп 

тартқыштың құлағына, 11 және 14 жіп бағыттағыштарына және жұмыс 
істеушіден бағытта 13 иненің көзіне енгізіледі, оны қысқыш пластиналар мен 
қосымша қысқыш табанның астындағы материалдың үстінен көтеру керек 
12.

Жартылай автоматтың жұмысын бастау үшін ұзындығы 30...40 мм 
жіптің ұшын қалдыру керек.

7 пластиналық жіп бағыттағышын жартылай автоматты платформа 
бойымен жылжыту 6 бұранданы босатқаннан кейін 13 жіп тартқышпен 5
инемен берілген жіптің ұзындығын реттейді.

3.52-сурет - Жіпті толтыру; 3.53 - Ине жүргізгішті реттеу; 
3.54 - Қайықты реттеу

Ине механизміндегі реттеулер. Ине жүргізгішті 3 орнату үшін (3.53-
сурет) биіктігі бойынша оған иненің орнына 4 калибр салынады, ал 6 калибрі 
1 иінді білікке 7 тесік пен машинаның жеңіндегі тесікті «тігеді». Содан кейін, 
2 бұранданы босатқан кезде, 1 4 калибрмен 3 ине жүргізгішті ине 
табақшасына 5 және 2 бұрандасын қысқанға дейін түсіреді.

Ине жүргізгіштің жүрісін орнату кезінде 10-оське 11 калибрлі 
кигізіледі. Содан кейін, 9 бұрандалары босатылған кезде, 7 және 8 қисықтары 
бір-біріне қатысты бұралып, 12 тривошиптің 8 бұрышы оның бетіне тигеннен 
кейін 11 калибріне қатысты бұрылатын жағдайға жетеді. Осыдан кейін 
бұрандалар 9 бекітіледі.

Жоғарыда сипатталған барлық реттеулерде иненің тым төменгі 
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жағдайында оның құлағының ортасы 4...4,5 мм-ден төмен болуы керек екенін 
ескеру қажет.

Жоғарғы және төменгі позициялардағы иненің тоқтауын реттеу
сенсордың қақпағы алынып тасталған кезде келесі ретпен жүзеге асырылады: 
ұшқышты бұру арқылы 20 жіп тартқыштың тұтқасы оның көзі 1,5... 1,7 мм-ге 
дейін жетпейтіндей етіп орнатылады; 6 иінді білігіндегі II тесікті жеңдегі 
тесікпен біріктіріп, оларды 19 калибрмен «тігіңіз». 18 бұрандасы 
босатылғаннан кейін, 17 дискінің 16 ұяшығына 14 ұяшыққа қарсы құсбелгі 
қойылып, 18 бұрандамен «ине жоғарғы жағында» позициясын бекітеді; 
айналу кезінде 13 дискінің 15 саңылаулары бұралып, 14 фотодатчигіне 
қарама-қарсы «ине төменгі жағында» позициясына жетеді. Датчиктің 
қақпағы орнына орнатылады.

Қайық механизміндегі реттеулер. Қозғалтқышты 2 орнату үшін (3.54-
сурет) инеге қатысты 1 қозғалтқыш пен ине арасындағы саңылауды 0...0,5 
мм-ге тең етіп орнатып, 3-редуктор білігінің бойымен 4 бұранданы босатқан 
кезде араластырыңыз.

Қалыпты ілмек жасау үшін қайық қозғалтқышы 2 мен шарық ұстағыш 
корпусының 5 арасындағы алшақтық 0,6...0,8 мм-ге тең болуы керек.
Саңылаудың өлшемін құуысбұрғымен тексеріледі. Шарық ұстағыштың 5 
және иненің 1 өзара орналасуы шарық ұстағыштың шүмегі 5-иненің осінен 
оның ең төменгі жағдайы кезінде 3...3,5 мм қашықтықта болатындай, 3-
бұранданың босаған кезінде 4-білікке қатысты 2-шпул қозғалтқышының 
айналуымен белгіленеді. Бұл жағдайда кеме корпусы мен ине арасындағы 
алшақтық 0,05...0,1 мм болуы керек.

6 калибрлі ине мен қайықтың қозғалысын фазалық қамтамасыз ету 
үшін (суретті қараңыз. 3.53) I иінді тесік 6 және машина жеңіндегі тесікті 
«тігеді». Саусаққа 9 (3.54-суретті қараңыз) 10 калибрін орнатыңыз, содан 
кейін 8 бұранданы босатқан кезде, иінді 6, байланыстырушы өзек 11 және 
беріліс секторы 12 7 білігіне қатысты бұрылады, осылайша 10 калибр 
негізімен платформаның жазықтығына басылады. Осыдан кейін, 8 бұрандасы 
қысылып, 10 және 6 калибрлері алынып тасталады (3.53-суретті қараңыз).

Материалды жылжыту механизміндегі түзетулер. Жартылай 
автомат платформасының бойымен және көлдеңен материалдың уақтылы 
қозғалуына копирайттың 19 бұрылысы арқылы қол жеткізіледі (3.55-сурет) 
16 бұрандалары бір немесе басқа бағытта кішкене бұрышқа әлсіреген кезде, 3 
инесінің материалдан кіруі мен шығуы жақтауды жылжытпай жүретін 
жағдайды жасайды 5.

1 табанға қатысты 2-ші төсемнің орналасуы 4 жақтауға қатысты 5-тің 
бойлық бағытта ығысуымен реттеледі, ал 6 бұрандасы осы жақтаудағы 5 
бұранданың ұзартылған саңылауының ішінде.

Жолдың параметрлерін орнатпас бұрын, 5 жақтауды бекітпес бұрын, 2 
табанның дұрыс орнатылуын тексеріп, 2 аяғы терезесінің ортасы мен бойлық 
бағытта 7 осінің арасындағы қашықтық 5-тің 230 мм-ге тең екеніне көз 
жеткізіңіз.
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жағдайында оның құлағының ортасы 4...4,5 мм-ден төмен болуы керек екенін 
ескеру қажет.
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дейін жетпейтіндей етіп орнатылады; 6 иінді білігіндегі II тесікті жеңдегі 
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босатылғаннан кейін, 17 дискінің 16 ұяшығына 14 ұяшыққа қарсы құсбелгі 
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беріліс секторы 12 7 білігіне қатысты бұрылады, осылайша 10 калибр 
негізімен платформаның жазықтығына басылады. Осыдан кейін, 8 бұрандасы 
қысылып, 10 және 6 калибрлері алынып тасталады (3.53-суретті қараңыз).

Материалды жылжыту механизміндегі түзетулер. Жартылай 
автомат платформасының бойымен және көлдеңен материалдың уақтылы 
қозғалуына копирайттың 19 бұрылысы арқылы қол жеткізіледі (3.55-сурет) 
16 бұрандалары бір немесе басқа бағытта кішкене бұрышқа әлсіреген кезде, 3 
инесінің материалдан кіруі мен шығуы жақтауды жылжытпай жүретін 
жағдайды жасайды 5.

1 табанға қатысты 2-ші төсемнің орналасуы 4 жақтауға қатысты 5-тің 
бойлық бағытта ығысуымен реттеледі, ал 6 бұрандасы осы жақтаудағы 5 
бұранданың ұзартылған саңылауының ішінде.

Жолдың параметрлерін орнатпас бұрын, 5 жақтауды бекітпес бұрын, 2 
табанның дұрыс орнатылуын тексеріп, 2 аяғы терезесінің ортасы мен бойлық 
бағытта 7 осінің арасындағы қашықтық 5-тің 230 мм-ге тең екеніне көз 
жеткізіңіз.

Тігістің қажетті өлшемдерін бойлық бағытта орнату үшін Сізге 35 
гайканы босатып, 11 тасты 12 тұтқаның ойығы бойымен жылжыту керек, 11 
және 9 роликтің осьтері арасындағы орнату өлшемдерін 8.1-кесте деректеріне 
сәйкес қамтамасыз ету керек. Тігістің өлшемдерін көлденең бағытта орнату 
үшін, 34 гайканы 8 тасты 8 тұтқаның ойығы бойымен жылжытқаннан кейін, 
33 в өлшемі 8 тас пен 10 роликтің осьтері арасында орнатылады.

3.55-сурет - Материалды жылжыту механизмі

19 көшіргішті орнатпас бұрын, бойлық қозғалыс механизмінің 18
ролигінің дұрыс орналасуын тексеріңіз. Ол үшін 15 бұрандасы босатылған 
кезде 17 кронштейнін 14 тұтқасына қатысты жылжытыңыз. 18 ролик пен 13
роликтің осьтері арасындағы қашықтықты 55 мм-ге тең етіп қамтамасыз 
етіңіз, содан кейін 15 бұрандасы қысылады. Әрі қарай, үш 16 бұрандамен, 19
көшіргішті бұрап, 20 тәуекелін копирайдың алдыңғы жағына, 18 роликтің 
осімен біріктіріңіз.

Копирдің ең аз люфті 19, 1,5 мм-ге тең, келесідей қамтамасыз етіледі:
- бұранданы 22 босатқаннан және төлкені 23 жылжытқаннан кейін 

біліктің 21 люфтін ось бойымен болдырмайтын жағдайға дейін 24 иінді 
біліктің ең аз осьтік люфтіне дейін азаяды; 22 бұранда бекітіледі;

- 25 және 26 беріліс жұбының минималды бүйірлік саңылауына дейін 
азаяды, ол үшін бұранданы босатқаннан кейін 28, 27 центрлік жең сағат 
тілімен бұралып, берілістердің минималды көтерілуіне қол жеткізеді 25 және 
26 бір-біріне. Бұранданы 28 бекітеді;

- 31 конустық бұрамдық бұрандалары 30 білік 32 бойымен бұрамдық 
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доңғалағымен 29 байланысқанға дейін қозғалады, бұл жұптасудың 
минималды бос орнын қамтамасыз етеді, содан кейін 28 бұрандалар 
бекітіліп, 32 білігі копирайдың толық айналымы үшін 19 оңай 
айналатындығын тексереді.

Қосымша табан механизміндегі реттеулер. Қосымша табанның орны 
2 (3.56-сурет) 1 инесі материалдан шыққаннан кейін, көтеріліп, материалдың 
қозғалысына кедергі келтірмейтіндей етіп реттелуі керек.

2 иненің 1-ге қатысты табанның қозғалыс фазасын және материалдың 
қозғалысын реттеу 7 бұранданы босатқан кезде 5 негізгі білікке эксцентрик 6 
бұрау арқылы жүзеге асырылады. Табанның тоқырау ұзақтығы 2 бұрандалы 
бұранданы босатқаннан кейін рокер 3 бұрау арқылы реттеледі.

3.56-сурет - Қосымша табан механизмі

Жіптерді кесу механизміндегі реттеулер. Жіптерді кесу механизмінің 
басқа жартылай автоматты механизмдермен әрекеттесуі 3 жұдырықшаны 
(3.57-сурет) негізгі білікке 2 дұрыс орнатумен қамтамасыз етіледі. Ол үшін 
20 жіп тартқышы ең жоғарғы позицияға орнатылады, 19 калибрі II қосиінде 6 
тесігін және жартылай автоматты бастың жеңіндегі тесікті «тігеді».  Содан 
кейін жұдырықша 3 (3.57-суретті қараңыз) бұрандаларды босатқаннан кейін 
1 оның бетіндегі қауіп негізгі білігіндегі 2 тәуекелмен сәйкес келетіндей етіп 
орнатылады. Осыдан кейін 1 бұрандалары бекітіледі.  Жұдырықшаның 3 бұл 
позициясы жоғарғы және төменгі жіптерді кесудің соңына сәйкес келеді.

Магниттің 10 сояуышының 9 күйін реттеу арқылы иінтіректер 11 мен 8, 
тартым 7 және тұтқалар 5 жүйесі ролик 4 пен минималды радиустың 
жұдырықша 3 беті арасында 0,3 – 0,5 мм бос орын орнатылады. Содан кейін 
5 тұтқа 
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айналатындығын тексереді.
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3.56-сурет - Қосымша табан механизмі

Жіптерді кесу механизміндегі реттеулер. Жіптерді кесу механизмінің 
басқа жартылай автоматты механизмдермен әрекеттесуі 3 жұдырықшаны 
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тесігін және жартылай автоматты бастың жеңіндегі тесікті «тігеді».  Содан 
кейін жұдырықша 3 (3.57-суретті қараңыз) бұрандаларды босатқаннан кейін 
1 оның бетіндегі қауіп негізгі білігіндегі 2 тәуекелмен сәйкес келетіндей етіп 
орнатылады. Осыдан кейін 1 бұрандалары бекітіледі.  Жұдырықшаның 3 бұл 
позициясы жоғарғы және төменгі жіптерді кесудің соңына сәйкес келеді.

Магниттің 10 сояуышының 9 күйін реттеу арқылы иінтіректер 11 мен 8, 
тартым 7 және тұтқалар 5 жүйесі ролик 4 пен минималды радиустың 
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3.57-сурет - Жіптерді кесу механизмі

бұранданың 6 босатқаннан кейін ролик 4 пен тұрақты радиустың 
жұдырықшаның 3 беті арасындағы алшақтық 0,1...0,3 мм болатын жағдайға 
қойылады. Бұл қосымшада 6 бұрандасы қатайтылады. 15 тартқыштың шүмегі 
мен ине пластинасында иненің өтуі үшін 14 тесік арасындағы қашықтық 6...8 
мм-ге тең болуы керек, 18 кронштейнінің қозғалысымен 19 тартымға бекіту 
бұрандалары әлсіреген кезде орнатылады, ол 17 тірекке жақындауы керек.

Иненің өтуіне арналған ине пластинасындағы 12 тесікке қатысты 14 
кеңейткіш оның және бойлық осьтік сызықтың арасындағы қашықтық 1 мм, 
ал оның және 14 тесіктің ортасынан өтетін көлденең осьтік сызықтың 
арасында — 3...4 мм болатындай етіп орналасуы керек.

Қозғалмайтын пышақты орнату 13 және жіптерді кесу сапасын тексеру 
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3.12-кесте Жартылай автоматтарға орнату өлшемдері
Жартылай автомат 

класы
Баптау өлшемі, мм

А В
1820-2 40 38

        1820-3 40 41
1820-4 46 —

        1820-5 40 —
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3.1.2.14 Түймелерді тігуге арналған 27 және 827 класы тігін 
жартылай автоматтары 

Түймелерді тігуге арналған тігін жартылай автоматтары:
- тігілген түймелердің түрі (төрт немесе екі тесікпен, құлақпен және 

т.б.);
- тігу әдісі (тұрақты және онсыз) және түйме тігілетін тігіс түрі 

(қайықпен немесе шынжырмен) бойынша ерекшеленеді.
«Өнеркәсіптік машиналар зауыты» ЖАҚ  (Подольск қ.) түймелерді тігу 

үшін жартылай автоматтардың екі модификациясын шығарады: 
- 27 (827) класты машиналар базасындағы қайықты тігіспен
- 1095 класындағы машиналар негізіндегі тізбекті тігіспен. 
27 (827) класты машина екі және төрт саңылаулары бар жалпақ 

түймелерді жейделерге, костюмдерге, арнайы киімге, плащтарға және т.б. 
маталарға жақын тігуге арналған. [13 - 15]. 

Машиналар қалыңдығы 4 мм-ге дейін түймелерді тігеді. Тесіктер 
арасындағы қашықтық 3...5 мм. Машиналардың тігін басының өлшемдері 570 
x 330 x 365 мм. Машинаның үстелмен бірге салмағы 92 кг. Машина жетегінің 
электр қозғалтқышының қуаты 0,25 кВт.

3.13-кесте 27-класты тігін жартылай автоматтарының және оның 
модификацияларының параметрлері

Параметрлер 27 827
Негізгі біліктің максималды айналу 
жиілігі, мин -1 1500 1500

Тегістелетін материалдардың 
максималды қалыңдығы, мм 6 6

Түйме ұстағыштың көтеру биіктігі, 
мм 12 12

Түйменің диаметрі, мм 15…35 11…32

Тігуге арналған тесулер саны

21 (4 тесік);
(2 тесік) 20 (3-соңғы -

бекіткіш)

Қолданылатын инелердің нөмірі 0141-100
0141-120

0140-90
0141-100
0141-120
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Машинада ине, қайық, жіп тартқыш, мата қозғалтқышы және 
автоматты тоқтату механизмдері орнатылған. Түйме инемен, қайықпен, жіп 
тартқышпен және түйме ұстағышпен тігіледі. 

Ине мен қайықтың жіптерін салу жалпы мақсаттағы машинаға ұқсас.
Тігу үшін түйме көтерілген түйме ұстағышқа салынған. Түйменің 

астына мата қойылады және педальды басу арқылы машинаны қосады.
Түйме ұстағыш түймені ұстап, оны материалға қысады.

Төрт саңылауы бар түйме иненің 1... 10 ішінде бірінші жұп тесіктерден 
тігіледі (3.58, а-сурет). Ине түймедегі тесіктердің арасында Rl қашықтыққа 
көлденең ауытқуларды алады. 10-шы тесуден кейін ине оңға қарай 
бұрылады, ал мата түймемен бірге жұмысшыға қарай екі жұп тесікпен R2
қашықтығына тең қашықтыққа ауысады. Ине үшінші тесікке түсіп, 11-ші 
тесуді жасай отырып, қайтадан көлденең ауытқуларды алады Ri, және 
түймені тесіктердің екінші жұпына тігеді. Соңғы үш тесу бекіткіш болып 
табылады.

Түймені тігу процесін орындағаннан кейін машина (тоқтайды, ал түйме 
ұстағышты көтерген кезде жіптерді автоматты түрде кесу жүзеге 
асырылады).

3.58-сурет - 27 класты тігін жартылай автоматтарында түймелерді тігу 
схемалары

Егер түймеде екі тесік болса (3.58, б-сурет), содан кейін 1-ден 14-ке 
дейінгі тесулер кезінде ұстағыш қозғалмайды, ал түйме иненің R1-ге 
көлденең ауытқуына байланысты тігіледі. Соңғы үш тесу бекіткіш болып 
табылады. Екі тесігі бар түймені тігу үшін көшіру дискісін өзгерту керек.

Жіп тартқыштың механизмі 7 (3.59-сурет) қосиінді-күйентекті типті 
машинада 1022м класты машинаға ұқсас.

Біркелкі айналатын, 1022-ші класты машинаның беріліс механизміне 
ұқсас қайықтың механизмі 42, онда 37 білікке айналу екі жұп редуктор мен 
тік білік арқылы беріледі.

Механизмде иненің ілмегін ұстап тұру уақыты және 1 инесі мен қайық
42 шүмегі арасындағы алшақтық реттеледі.
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Ине механизмі1 тік қозғалыстар мен оның көлденең ауытқуларының -
түйіндерін қамтиды.

Иненің 1 тік қозғалыстарының түйіні қосиінді-бұлғақты типті 
қолданылады; ине жүргізгіш 3 рамкада 2 өтеді.

Иненің көлденең ауытқулары 7, ине 3 және 2 жақтауы 17 көміртегі 
дискісінің сыртқы ойығынан екі иықтың тік тұтқасы 12, көлденең екі иықтың 
тұтқасы 13, тарту 8 және бұрыштық тұтқасы 4 арқылы байланысады.

Көшіру дискісі 17 негізгі біліктен 19 бұрамдық жұбы 16 мен 18 және 
көлденең білік 15 арқылы айналады.

3.59-сурет - 27 класты жартылай автоматтың кинематикалық схемасы

Реттеулер. Иненің биіктігі 1 иненің 3 бұрандасын босатқаннан кейін 5
иненің инесіне бекітілгеннен кейін 3 иненің ығысуымен реттеледі. Реттеу 
иненің 1 екі шеткі төменгі позициясында орындалады.

Иненің көлденең ауытқуы 1, екі тесік арасындағы қашықтыққа тең, 
бекіту әлсірегеннен кейін 14 бұрандалы бұранданың ығысуымен 
орнатылады. 14 бұрандасы 13 көлденең тұтқаның сору осінен неғұрлым 
ауытқан болса, соғұрлым R көбірек болады.

Түймедегі тесіктің ортасындағы 1 иненің орналасуы бұранданы 
босатқаннан кейін 8 алынатын тартқыштың 6 ұзындығын өзгерту арқылы 
орнатылады.

Иненің көлденең ауытқуларының уақтылығы оны бекіту әлсірегеннен 
кейін 12 тік тұтқадағы 9 роликтің ығысуымен анықталады.  

Жылжу механизмі. Түйме мен материалды жылжыту платформа -
бойымен жүзеге асырылады және 44 түйме ұстағышпен және 43 
тақтайшамен орындалады. Негізде 39 орнатылған түйме ұстағыш пен 
пластина көшірме дискісінің 17 ішкі ойығынан 11 екі иықты тұтқа-кулиса, 
сырғытпа 33 және негізде 39 бекітілген тік өзек 34 арқылы қозғалады.
Негізде 39 төменгі жағында бекітілген жүгірткі бар, ол машинаның 
платформасындағы бойлық ойықта өтеді, сондықтан негіз 39 тек платформа 
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бойымен жүре алады. 
Түйме ұстағыштың екі бүйір қысқышы және тіреуіші бар, олар -

пластинада 41 жылжымалы бекітілген. Пластина 41 негізіндегі 39 шығыңқы 
жерге 36 орнатылады. Табандар 40 тақтайшасына бұрандалармен бекітілген 
41 шектегішті жылжытқанда сұйылтылады.

4 түйме ұстағыш 7 пластиналық серіппемен 38 пластинаға басылады, 
ол 35 бұранданың көмегімен шығыңқы жерге орнатылады.

44 түймелерін көтеру машинаның педальынан тұтқалар жүйесі арқылы 
жүзеге асырылады.

Реттеулер. Екі жұп тесіктердің арасындағы R2 қашықтығына сәйкес 
келетін ұстағыш түймелерінің ауытқуы 34-өзекке бекіту бұрандасы 
босатылғаннан кейін 33 жүгірткінің ығысуымен реттеледі. 33 жүгірткі 
неғұрлым төмен болса, 44 түйменің К2 ауытқуы соғұрлым жоғары болады.

Бүйірлік қысқыштар мен түйме ұстағыштағы екпін 40 шектегіштің 
диаметрі D түйменің диаметріне оның пластинадағы бекіту бұрандасы 
босағаннан кейін ығысуымен реттеледі 41.

44 түйме ұстағышының бойлық ауытқуларының уақтылығы 10 
роликтің қос түтікті рычаг-ықтырмадағы 11 ығысуымен, оның оған бекітілуі 
әлсірегеннен кейін белгіленеді.

Түйме ұстағыштың түймелерін материалға басу күші оны бекіту 
бұрандасы босатылғаннан кейін 36 шығыңқы тақтайша серіппесі 38 ұзына 
бойына ығысқан кезде орнатылады.

Түйменің инеге қатысты орналасуы (бойлық бағытта) 36-шы және 41-
ші тақтайшамен бірге 36-шы тіректі бекіту бұрандасы босатылғаннан кейін 
39-шы негіздегі түймелердің ығысуымен реттеледі.

Машинаның 19 негізгі білігінің айналуын автоматты түрде тоқтату 
үшін оған 23 бос және жұмыс шкафтары, сондай-ақ 21 камера орнатылған.
Автотоқтату механизмі 24 рамасында өтетін 27 штангаға ие және ол 
орналасқан 29 серіппесінің жоғарғы жағына басылады. 28 рамасында өтетін 
27 реттеу бұрандасы серіппеге басылады. Сондай-ақ, 27 жақтауына 20 
бұрғыш бекітілген, ол белдікті 23 бос шкафтан 22 жұмысшыға және 
керісінше ауыстыруға қызмет етеді. Жақтау 27 машинада бекітілген 
кронштейнге орнатылған осьте орналасқан.

Түймені тігу процесі аяқталған кезде, 32 көшіру дискісіндегі 17 
шығыңқы 31 ысырмасын айналдырады және ол 27 жақтауды ұстап қалудан 
босатады. Жақтау 27 машинаның корпусы мен 27 жақтауының арасында 
орнатылған 30 серіппесінің әсерінен оны жұмысшыға қарай бұрады. Бұрғыш 
20 белдікті 22 жұмысшысынан 23 бос шкафқа ауыстырады, ал 24 өзек 27 
камераның бетіне түседі. Жұдырықшада 27 сырғанап, 24-өзек машинаның 
негізгі білігінің айналуын баяулатады, ал 21 — камера ойығына тиген кезде 
ол машинаны тоқтатады, ал ине өте жоғары күйде болады.

Реттеулер. Машинаны өшірудің уақтылығы 32 көшіргіш дискісіндегі 
17 шығыршығының қозғалуымен реттеледі, ол машина тоқтаған кезде 31 
ысырмасына әсер етеді.

Машинаның негізгі білігінің 19 айналу тежеу күші 28 бұрандамен 
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реттеледі.
22 және 23 шкивтердің ойықтарына қатысты белдіктің орнын 20 

бұрандалары босағаннан кейін 27 рамкадағы 25 бұрағыштың ығысуымен 
орнатады.

827 класты машина құрылымының ерекшеліктері

827 класты машинада 27 класты жартылай автоматпен бірдей негізгі 
жұмыс органдары бар.

Қайықты тігістің пайда болуы 1 инесімен (3.60-сурет), айналмалы 
қайықпен 29 және жіп тартқышпен 8 жүзеге асырылады.

Механизмдердегі айырмашылық: инелер, мата қозғалтқышы (жұмыс
органдары — 30 түйме ұстағыш және 28 пластина) және машинаның 
автоматты тоқтауы (жұмыс органдары — бос 17 және жұмыс 16 шкивтер, 
жұдырықша 18 және өзек 19).

Ине механизмі. Көлденең ауытқу түйіні жетілдірілген. Ине жүргізгіш 
7 осьте 5 сорылатын және 12 көміртегі дискісінен 11 бұрыштық тұтқасы, 9 
буыны, 25 тұтқасы, 26 білігі және 27 бағыттағыштарында 6 сырғытпасы бар 6 
тұтқасы арқылы өтеді.

Реттеулер. Бұранданы 3 босатқаннан кейін ине жүргізгіш 7 инемен 1
биіктігі бойынша реттеледі.

Иненің көлденең ауытқулары 10 топсаның ығысуымен, оның 
бұрыштық тұтқаға бекітілуі әлсірегеннен кейін орнатылады 11.

Инені түймедегі тесіктің ортасына орнату иінтіректі 25 білікке 26
бекіту бұрандасы 23 босағаннан кейін ине жүргізгішін 7 жақтауы 6 бар 
ығысуымен реттеледі

Мата қозғалтқышының механизміне платформа бойымен 30
тақтайшасы бар 28 түйме ұстағышының бойлық қозғалысы түйіні және 30
түйме ұстағышының көтеру түйіні кіреді.

Пластинасы бар ұстағыш түймелерінің бойлық қозғалысы 27-кластың 
жартылай автоматтарына ұқсас.

Реттеулер. Ұстағыш түймелерінің бойлық ауытқулары 21 
тұтқасындағы 22 жүгірткінің 20 өзекке бекіту бұрандасын босатқаннан кейін 
жылжуымен анықталады.

Түйме ұстағышты көтеру 2 (3.61-сурет) машинаның автоматты тоқтау 
механизмінің 9 өзегінен жүзеге асырылады. Төменгібөлігіндегі 9 өзекшесінде 
машина тоқтаған кезде 10 тұтқасының аялдамасы кіретін ойық бар және
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реттеледі.
22 және 23 шкивтердің ойықтарына қатысты белдіктің орнын 20 

бұрандалары босағаннан кейін 27 рамкадағы 25 бұрағыштың ығысуымен 
орнатады.

827 класты машина құрылымының ерекшеліктері

827 класты машинада 27 класты жартылай автоматпен бірдей негізгі 
жұмыс органдары бар.

Қайықты тігістің пайда болуы 1 инесімен (3.60-сурет), айналмалы 
қайықпен 29 және жіп тартқышпен 8 жүзеге асырылады.

Механизмдердегі айырмашылық: инелер, мата қозғалтқышы (жұмыс
органдары — 30 түйме ұстағыш және 28 пластина) және машинаның 
автоматты тоқтауы (жұмыс органдары — бос 17 және жұмыс 16 шкивтер, 
жұдырықша 18 және өзек 19).

Ине механизмі. Көлденең ауытқу түйіні жетілдірілген. Ине жүргізгіш 
7 осьте 5 сорылатын және 12 көміртегі дискісінен 11 бұрыштық тұтқасы, 9 
буыны, 25 тұтқасы, 26 білігі және 27 бағыттағыштарында 6 сырғытпасы бар 6 
тұтқасы арқылы өтеді.

Реттеулер. Бұранданы 3 босатқаннан кейін ине жүргізгіш 7 инемен 1
биіктігі бойынша реттеледі.

Иненің көлденең ауытқулары 10 топсаның ығысуымен, оның 
бұрыштық тұтқаға бекітілуі әлсірегеннен кейін орнатылады 11.

Инені түймедегі тесіктің ортасына орнату иінтіректі 25 білікке 26
бекіту бұрандасы 23 босағаннан кейін ине жүргізгішін 7 жақтауы 6 бар 
ығысуымен реттеледі

Мата қозғалтқышының механизміне платформа бойымен 30
тақтайшасы бар 28 түйме ұстағышының бойлық қозғалысы түйіні және 30
түйме ұстағышының көтеру түйіні кіреді.

Пластинасы бар ұстағыш түймелерінің бойлық қозғалысы 27-кластың 
жартылай автоматтарына ұқсас.

Реттеулер. Ұстағыш түймелерінің бойлық ауытқулары 21 
тұтқасындағы 22 жүгірткінің 20 өзекке бекіту бұрандасын босатқаннан кейін 
жылжуымен анықталады.

Түйме ұстағышты көтеру 2 (3.61-сурет) машинаның автоматты тоқтау 
механизмінің 9 өзегінен жүзеге асырылады. Төменгібөлігіндегі 9 өзекшесінде 
машина тоқтаған кезде 10 тұтқасының аялдамасы кіретін ойық бар және

3.60-сурет - 827 класты тігін жартылай автоматы механизмдерінің 
сызбасы

9 өзегін жылжытқан кезде, 10 тұтқасы бекітілген 11 білікке бұрылады. 10
білігі 11 білігі, 12 білігі, 13 байланысы, 14 білігі, 7 алынатын білігі 6
тұтқасын айналдырады, ол оң жақ ұшымен 5 өзегіне бекітілген 3 кірпікке 
әсер етеді. 5 өзегінің төменгі ұшында 4 тірегі бекітілген, ол 2 түймесінің 
иілген өзегімен байланысады.

3.61-сурет - Түйме ұстағыштың көтеру түйінінің схемасы

Жартылай автоматты жұмысқа қосқан кезде тоқтау жақтауы 9 өзекпен 
бірге сағат тіліне қарсы бұрылады, ал 10 тұтқасының аялдамасы 9 өзекпен 
іліністен шығады. 8 серіппесінің әсерінен тұтқалар мен байланыстардың 
бүкіл жүйесі бастапқы күйіне оралады, ал 2 түйме ұстағыш материалға түсіп,
оны 1 табаққа басады.

Реттеулер. Жартылай автоматты ажыратқан кезде түйме ұстағыштың 
биіктігі бойынша орналасуы 5-өзектің қозғалуымен кірпікті бекіту 
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бұрандасын босатқаннан кейін анықталады.
Автоматты тоқтату механизмі. Тоқтату жұдырықшасы 18 қосымша 

білікке орналастырылады, ол негізгі біліктен беріліс қатынасы 2:1 беріліс 
арқылы жетекті алады.

Машинаның негізгі білігінің екі бұрылысы үшін 5-ші түймені тігу 
циклі аяқталғанға дейін (3.62-сурет) 4 көшіру дискісіне бекітілген, ысырманы 
6 бұрап, 10 тоқтату жақтауын босатады. Серіппесінің 1 әсерінен рамка 10 
орталық бұрандаларда сағат тілімен бұрылады және 8-қабат арқылы белдікті 
жұмыс істеуінің доңғалағынан бос жүріс шкафына ауыстырады. Серіппенің 2 
әсерінен рамада 10 қозғалатын өзек 12 жұдырықшаның 7 профиліне түседі 
және машинаның негізгі білігінің айналуын баяулатады. Өзек 12 
жұдырықшаның 7 ойығына түскенде, машина иненің жоғарғы жағында 
тоқтайды.

Реттеулер. Шкивтегі белдіктің жағдайы бұрандаларды босатқаннан 
кейін оның жақтауына бекітілген 8 бұрағыштың ығысуымен реттеледі 9 .

Машинаны ажыратудың уақтылығы оны бекіту бұрандалары 
босатылғаннан кейін 5-ші көшірме дискісіндегі 4 аялдаманың ығысуымен 
реттеледі.

Жұдырықшадағы 7 өзекшенің 12 жағдайы (биіктігі бойынша) 
бұранданы 3 босатқан кезде оның ығысуымен реттеледі.

3.62-сурет - Автоматты тоқтату механизмінің схемасы

Жіптерді кесуге арналған машинада екі пышақ қолданылады (8.13-
сурет): жылжымалы 15 және қозғалмайтын 3. Бекітілген пышақ ине 
табақшасына 2 қысқышпен бекітілген. Жылжымалы пышақ 16 тісті 
доңғалаққа бекітіледі, ол 1 тісті рельспен ілмекке кіреді. Соңғысы тұтқасына 
13 топсалы байланған тартқыштың 14 соңында бекітілген. Тұтқа 13 
байланыстырушы буын 11 және планка 10 арқылы түйме ұстағыштың 8
көтергіш тұтқасына қосылады. Көшірме дискіге 9 бекітілген жұдырықша 5 
бұрылған кезде, тұтқа 13 бұралып, 14 тартқышты 1 рельстен солға 
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бұрандасын босатқаннан кейін анықталады.
Автоматты тоқтату механизмі. Тоқтату жұдырықшасы 18 қосымша 

білікке орналастырылады, ол негізгі біліктен беріліс қатынасы 2:1 беріліс 
арқылы жетекті алады.

Машинаның негізгі білігінің екі бұрылысы үшін 5-ші түймені тігу 
циклі аяқталғанға дейін (3.62-сурет) 4 көшіру дискісіне бекітілген, ысырманы 
6 бұрап, 10 тоқтату жақтауын босатады. Серіппесінің 1 әсерінен рамка 10 
орталық бұрандаларда сағат тілімен бұрылады және 8-қабат арқылы белдікті 
жұмыс істеуінің доңғалағынан бос жүріс шкафына ауыстырады. Серіппенің 2 
әсерінен рамада 10 қозғалатын өзек 12 жұдырықшаның 7 профиліне түседі 
және машинаның негізгі білігінің айналуын баяулатады. Өзек 12 
жұдырықшаның 7 ойығына түскенде, машина иненің жоғарғы жағында 
тоқтайды.

Реттеулер. Шкивтегі белдіктің жағдайы бұрандаларды босатқаннан 
кейін оның жақтауына бекітілген 8 бұрағыштың ығысуымен реттеледі 9 .

Машинаны ажыратудың уақтылығы оны бекіту бұрандалары 
босатылғаннан кейін 5-ші көшірме дискісіндегі 4 аялдаманың ығысуымен 
реттеледі.

Жұдырықшадағы 7 өзекшенің 12 жағдайы (биіктігі бойынша) 
бұранданы 3 босатқан кезде оның ығысуымен реттеледі.

3.62-сурет - Автоматты тоқтату механизмінің схемасы

Жіптерді кесуге арналған машинада екі пышақ қолданылады (8.13-
сурет): жылжымалы 15 және қозғалмайтын 3. Бекітілген пышақ ине 
табақшасына 2 қысқышпен бекітілген. Жылжымалы пышақ 16 тісті 
доңғалаққа бекітіледі, ол 1 тісті рельспен ілмекке кіреді. Соңғысы тұтқасына 
13 топсалы байланған тартқыштың 14 соңында бекітілген. Тұтқа 13 
байланыстырушы буын 11 және планка 10 арқылы түйме ұстағыштың 8
көтергіш тұтқасына қосылады. Көшірме дискіге 9 бекітілген жұдырықша 5 
бұрылған кезде, тұтқа 13 бұралып, 14 тартқышты 1 рельстен солға 

жылжытады. Бұл жағдайда 16 пышақпен 15 редуктор бұрылады, ал 15 
жылжымалы пышақ ине ілмегіне енеді, бұл жіп тартқышты толығымен 
қысқартуға мүмкіндік бермейді.

Ұстағыштың түймелерін көтерген кезде 8 тұтқасының артқы ұшы 
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3.63-сурет - Жіптерді кесу механизмінің схемасы

Жылжымалы пышақтың 15 ине ілмегіне кіру сәті 12 көшірме дискіге 
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Тігістің басында тігістердің ағып кетуіне жол бермеу және жіптің 
соңын өнімнің алдыңғы жағына шығару үшін жартылай автоматта тігістің 
басында ине жіптерін кесу механизмі орнатылған (3.64-сурет).

Жартылай автомат жұмыс істеген кезінде көшірме дискісі 6 айнала 
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бастайды. Ине инелі пластинаға жақындағанға дейін 1 дискінің соңғы 
бөлігіндегі 6 ойық 4 қос иықтың тұтқасын бұрады, ол 7 сілтеме арқылы және 
8 қос иықтың тұтқасы 3 жылжымалы пышақ жақтауын айналады, осылайша 
ине төмен түсіп, 2 пышақ жақтауының 3 ойығына өтеді.

3.64-сурет - Тігу басында ине жіптерін кесу механизмінің схемасы

Инемен 1 инелі пластинасының және 3 жақтау пышағының тесігіне 
тартылған жіп шапанмен ұсталып, 1 ине табақшасының астына тартылады.
Ине инелі пластинасынан және жіп тартқыштан шыққан кезде, 6-шы көшірме 
дискісінің ұшындағы ойық 4 тұтқаны және механизмнің бөліктері арқылы 3 
пышақ жақтауын айналдырады. Нәтижесінде ине жіптері пышақпен - 3
жақтаумен және 1 ине пластинасымен қысылады, ал ине табақшасының 
астындағы жіптің қалған ұшы 9 бекітілген пышақпен кесіледі, ол 3 пышақ 
жақтауының жазықтығына басылады.

Реттеулер. Ойықтың 2 уақтылы шығуы (3.64-сурет) иненің астындағы 
3 пышақ-рамка 5 саусақтың екі жақты тұтқасында 4 бекітуді босатқаннан 
кейін орнатылады.

827 класты жартылай автоматтың қалыпты жұмысы үшін бір ауысымда 
2...3 рет платформаның ішкі бөлігін жиналған жіптерден тазарту қажет.

Жартылай автоматтың жеңіл жүруін қамтамасыз ету және будың 
тозуын азайту үшін машинадағы барлық үйкеліс орындары май жағумен 
тұрақты майлануы тиіс. Майды жеңнің сыйымдылығына құйып, содан кейін 
бес күнде 1 рет 25...30 см3 мөлшерінде үйкеліс орындарына ілу керек.

3.1.2.15 1095 класты түйме тігетін жартылай автомат

1095 класты жартылай автомат сыртқы киімге және киім-кешекке 
түймелерді бір жіпті шынжыр тігісімен тігуге арналған. Осы жартылай 
автоматтың негізінде 1295, 1495 және 1595 класты жартылай автоматтар 
құрылды [16 - 19].  

1095 класының жартылай автоматына түймелерді әртүрлі тәсілдермен 
тігу 3.65-суретте көрсетілген. Түймелерді тігуге арналған жартылай 
автоматтардың негізгі білігінің ең жоғары айналу жиілігі 1500 мин 1,
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материалдың ең үлкен қалыңдығы 6 мм. 1095 класты жартылай автомат 
ерлердің көйлектеріне төрт және екі тесіктері бар жалпақ түймелерді тігуге 
арналған.

Тігістің қалыптасу процесі.  Инені 1 (3.66, а-сурет)

3.65-сурет - 1095 класты тігін жартылай автоматтарында түймелерді тігу 
схемалары

төменгі шектен S = 2,0...3,0 мм дейін биіктікке көтергенде, жіптен ілмек 
пайда болады, оған 2 ілгіш шүмегі кіреді. Инелі ілмегін ұстап алу кезінде 2
ілгіш иненің көзінен с = 1,0...2,0 мм  жоғары өтеді. Айналдыру арқылы 2
ілмек ине ілмегін кеңейтеді және оны өзекшесінде ұстайды (3.66, б-сурет).
Ине 7 материалдан шығады. Бұрғыш 5 солға қарай жылжып, ине ілмегінің екі 
тармағын ұстап, солға жылжытады (3.66, б, в-сурет). Ине 1, материалды 
қайтадан тесіп, төменгі позицияға жетеді (3.66, в-сурет). Осы сәтте 2 ілгіштің 
шүмегі 1 иненің оң жағында (материалдың инесімен оң жақ тесу) 4...4,5 мм 
қашықтықта орналасқан. Ине 1 жоғары қарай жылжып, қайтадан ине ілмегін 
құрайды. Жаңа циклды ұстап тұрып, 2 ілмегінің шүмегі алдыңғы циклды ол 
арқылы жаңа цикл өткізгенге дейін ұстап тұрады (3.66, г-сурет). Бұрғыш 3
ілмектің бұтақтарын ол арқылы жаңа Ілмек жасалғанға дейін ұстайды.
Осыдан кейін цикл ілмектің білігінен сырғып кетеді, ол қатайтылады.
Жартылай автоматтағы 2 ілмек үдеумен айналады, бұл түйме материалмен 
жылжытылғанға дейін ілмектің максималды кеңеюін жасауға мүмкіндік 
береді.

Машинада ине, ілмек, жіп беру құрылғысы, автоматты тоқтату, жіп 
кесу және мата қозғалтқышы механизмдері орнатылған.

Машинада бір жіп қолданылады. Тұрағы бар бобинадан инелі жіп 11
жіп бағыттауштың тесігі арқылы жүргізіледі (3.67-сурет) және одан әрі артқы 
тартылыс реттегішінің шайбаларының астына 10 сол жағынан, алдыңғы 
тартылыс реттегішінің шайбаларының астына 9 оң жағынан, жіп 
бағыттағыштың артына 8, жіпті босатудың 12 қапсырмасының үстінен, сым 
жіп бағыттағышының көзіне 7, екі түйреуіш арасында 6, қысқыш 
пластинаның астына 13, бағыттаушы түйреуіштер арасында 14, сым жіп 
бағыттағышының көзіне 5, бағыттағыш ролигінің астына 15, ине жүргізгішке 
орнатылған жіп бергіштің 4 тесігіне, пластинканың астына жіп бағыттағыш 
3, жіптерді қысқыштың тесікшесіне, қысқыш шайбалар арасында 2, сым жіп 
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бағыттағыш үшін 1, иненің көзіне 16 жүргізіледі.

3.66-сурет - 1095 класты тігін жартылай автоматтарында бір ішекті 
тізбекті тігіспен түйме тігу схемалары

Ине механизмі 1 (3.68-сурет) машиналар екі тораптан тұрады: қос 
иінді-шатун типтес тік орын ауыстырулар және жұдырық типтес көлденең 
ауытқулар (машина платформасына көлденең). Механизмдегі дизайн және 
реттеу 827 класты машинаның ине механизміне ұқсас.

Реттеулер. Иненің 7 биіктігі бойынша орналасуы иненің 2 
бұрандасын босатқаннан кейін 3 иненің жылжуымен қамтамасыз етіледі.

Көлденең ауытқулар бекіту әлсірегеннен кейін 4 бұрыштық тұтқадағы 
5 топсаның ығысуымен реттеледі.

Иненің 1 түйме тесігінің ортасына қатысты көлденең бағытта 
орналасуы жақтауды ине ұстағышпен бұру арқылы 

3.67-сурет - 1095 класты тігін жартылай автоматында ине жіптерін салу 
схемасы

2 тұтқаны нығайту бұрандасын босатқаннан кейін 6 көлденең ауытқу 
білігінде реттеледі. 



175

бағыттағыш үшін 1, иненің көзіне 16 жүргізіледі.

3.66-сурет - 1095 класты тігін жартылай автоматтарында бір ішекті 
тізбекті тігіспен түйме тігу схемалары

Ине механизмі 1 (3.68-сурет) машиналар екі тораптан тұрады: қос 
иінді-шатун типтес тік орын ауыстырулар және жұдырық типтес көлденең 
ауытқулар (машина платформасына көлденең). Механизмдегі дизайн және 
реттеу 827 класты машинаның ине механизміне ұқсас.

Реттеулер. Иненің 7 биіктігі бойынша орналасуы иненің 2 
бұрандасын босатқаннан кейін 3 иненің жылжуымен қамтамасыз етіледі.

Көлденең ауытқулар бекіту әлсірегеннен кейін 4 бұрыштық тұтқадағы 
5 топсаның ығысуымен реттеледі.
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3.67-сурет - 1095 класты тігін жартылай автоматында ине жіптерін салу 
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2 тұтқаны нығайту бұрандасын босатқаннан кейін 6 көлденең ауытқу 
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3.68-сурет - 1095 класты тігін жартылай автоматы механизмдерінің сызбасы

Машинада оның айналуында үдеткіші бар 32 ілмек механизмі 
орнатылған. Негізгі біліктен 12 жұп конустық берілістер арқылы 11, тік білік 
20, екінші беріліс жұбы 21 айналу 19 аралық білікке беріледі. Білікте 19
жетекші дискісі орнатылған 22. 23 жетекші дискімен 22 байланысы арқылы 
24 білікке орнатылған 25 жетек жетегі қосылады. 22 дискісі біркелкі 
айналғанда, 24 диск үдеумен айналады. 32 ілгіш білікке бұрандалармен 
бекітілген 25. Ілгектің қозғалысын жеделдету ине ілмегін ұстап, кеңейту 
кезінде қамтамасыз етіледі.

Реттеулер. Ілгектің қозғалысындағы жеделдетудің уақтылығы білікке 
бекіту бұрандалары босағаннан кейін білікке 22 жетек дискісін 19 бұрау 
арқылы орнатылады.

22 жетек дискісінің дұрыс орнатылуы ілмектің шүмегінің орналасуы 
бойынша бақыланады және егер инеге жақындаған кезде жеделдетілген 
қозғалыстың орнына ол баяу қозғалса, ал ине сол жаққа ауысқан кезде ол 
кідіріспен жақындаса, яғни ол циклге енбесе орындалады.

Ілгектің шүмегінің инеге уақтылы келуі иненің екі жағдайы бойынша 
(оң және сол жақ) ілмекті бекіту әлсірегеннен кейін білікке бұрып 
орнатылады. Материалдың оң жақ тесумен төменгі шекті позицияда 
орналасқан ілгіш шүмегінің ине пышағынан ұсынылған ауытқуы 4,0...4,5 мм  
құрайды. Ине ілмегін ұстаған кезде ілгектің шүмегі ине құлағынан с = 
1,5...2,0 мм  жоғары өтуі тиіс.

Кепілдендірілген алшақтық Д = 0,1...0,15 мм 32 ілмегінің 25 білікке 
ығысуымен орнатылады.

Бұрғыш механизмі 31 ілмектермен синхронды жұмыс істейді. 
Механизмнің жетекші буыны - жұдырықша 27 білікке 25 бұрандалармен 
бекітілген. 27 білікке бұрандамен бекітілген 29 тұтқасы 26 серіппемен 30 
жұдырықшаға басылады. 30 білікке 31 бұрғыш қатты бекітілген.

Бұрғыш 31 жаңа ілмекті 32 ілгекпен ұстап, оны ұстап тұрған ілмек 
арқылы өткізген кезде айналуды баяулатады, оңға қарай ауытқиды және 
ілмекті кеңейту кезінде оның бұтақтарын ұстап, ілмектің айналу бағытына 
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қарай жылжиды. Жіп бұтақтарының бұрғышпен жылжуы материалдың
инесімен оң және сол жақ тесу кезінде ілмектің сол жақта орналасуын 
қамтамасыз етуі, сондай-ақ ине мен бұрғыштың жанасуын болдырмауы тиіс.

Реттеулер. Инеге І қатысты 31 бұрағыштың позициясы 30 білікпен 
бірге бұралу арқылы, тұтқаны 26 бекіту бұрандасы босатылғаннан кейін -
реттеледі.

Бұрғыштың дер кезінде ауытқуы бекіту бұрандалары босағаннан кейін 
25 білікке 27 жұдырықты бұрау арқылы орнатылады.

1095 класты машинадағы автоматты тоқтату механизмі 827 класты
емес машинадағы автоматты тоқтату механизміне ұқсас. Оның жұмыс 
органдары - 16 камера, 17 өзек, 13 бұрғыш, сондай-ақ 15 бос және 14 жұмыс 
шкафтары. 1 7 өзегі 18 рамасында орналасқан. 

28 түймесінің көтеру түйіні 827 класты машинадағы материалдың 
қозғалтқыш механизміндегі түйінге ұқсас.

Жіптерді кесу механизмі. Пышақ 10 (3.69-сурет) ине жіптерін кесу 
үшін машинаның бағыттаушы платформаларына қозғалатын 1-штангаға 
бекітілген. Штанганың 1 соңында екі жақты рычагқа топсалы орнатылған 8-
жүгірткіні өту үшін бағыттаушы Р орнатылады 2. Тұтқаның 2 жоғарғы ұшы 3
байланысы арқылы 4 көтеру тұтқасына қосылады.

Ине жіптерін кесу ұстағыштың түймелерін көтеру кезінде жүзеге 
асырылады. Бұл нүкте 4 байланысы мен екі иықтың тұтқасы арқылы өтетін 3 
тұтқаның оң жақ ұшын төмендетуге сәйкес келеді 2 жолақты 1 және 
пышақты 10 жылжытады, ол жіпті кесуді жүзеге асырады. Пышақты 10 оң 
жаққа қайтару 7 серіппесі арқылы жүзеге асырылады. Штанга 1 толық 
қайтарылмаған жағдайда, машинаның автоматты тоқтату механизмінің 
жақтауына орнатылған 6 аялдамасы машинаны қосқан кезде 2 тұтқасын 
басады және 10 пышақ иненің траекториясынан шығады.

Жіптің уақтылы кесілуі 1 рельстің бекіту бұрандаларын босатқан кезде 
9 штанганың қозғалуымен, сондай-ақ бекіту бұрандасы әлсіреген кезде 5 
тұтқасындағы 4 жолақтың орнын өзгертумен реттеледі. Жіпті кесу ұстағыш 
түймелері сәл көтерілген кезде жүргізілуі керек.

3.69-сурет - Жіптерді кесу механизмі
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қарай жылжиды. Жіп бұтақтарының бұрғышпен жылжуы материалдың
инесімен оң және сол жақ тесу кезінде ілмектің сол жақта орналасуын 
қамтамасыз етуі, сондай-ақ ине мен бұрғыштың жанасуын болдырмауы тиіс.

Реттеулер. Инеге І қатысты 31 бұрағыштың позициясы 30 білікпен 
бірге бұралу арқылы, тұтқаны 26 бекіту бұрандасы босатылғаннан кейін -
реттеледі.

Бұрғыштың дер кезінде ауытқуы бекіту бұрандалары босағаннан кейін 
25 білікке 27 жұдырықты бұрау арқылы орнатылады.

1095 класты машинадағы автоматты тоқтату механизмі 827 класты
емес машинадағы автоматты тоқтату механизміне ұқсас. Оның жұмыс 
органдары - 16 камера, 17 өзек, 13 бұрғыш, сондай-ақ 15 бос және 14 жұмыс 
шкафтары. 1 7 өзегі 18 рамасында орналасқан. 

28 түймесінің көтеру түйіні 827 класты машинадағы материалдың 
қозғалтқыш механизміндегі түйінге ұқсас.

Жіптерді кесу механизмі. Пышақ 10 (3.69-сурет) ине жіптерін кесу 
үшін машинаның бағыттаушы платформаларына қозғалатын 1-штангаға 
бекітілген. Штанганың 1 соңында екі жақты рычагқа топсалы орнатылған 8-
жүгірткіні өту үшін бағыттаушы Р орнатылады 2. Тұтқаның 2 жоғарғы ұшы 3
байланысы арқылы 4 көтеру тұтқасына қосылады.

Ине жіптерін кесу ұстағыштың түймелерін көтеру кезінде жүзеге 
асырылады. Бұл нүкте 4 байланысы мен екі иықтың тұтқасы арқылы өтетін 3 
тұтқаның оң жақ ұшын төмендетуге сәйкес келеді 2 жолақты 1 және 
пышақты 10 жылжытады, ол жіпті кесуді жүзеге асырады. Пышақты 10 оң 
жаққа қайтару 7 серіппесі арқылы жүзеге асырылады. Штанга 1 толық 
қайтарылмаған жағдайда, машинаның автоматты тоқтату механизмінің 
жақтауына орнатылған 6 аялдамасы машинаны қосқан кезде 2 тұтқасын 
басады және 10 пышақ иненің траекториясынан шығады.

Жіптің уақтылы кесілуі 1 рельстің бекіту бұрандаларын босатқан кезде 
9 штанганың қозғалуымен, сондай-ақ бекіту бұрандасы әлсіреген кезде 5 
тұтқасындағы 4 жолақтың орнын өзгертумен реттеледі. Жіпті кесу ұстағыш 
түймелері сәл көтерілген кезде жүргізілуі керек.

3.69-сурет - Жіптерді кесу механизмі

3.1.2.16 25-А класты тігін ілмекті жартылай автоматы 

25-А класындағы тігін жартылай автоматы [16-19] екі ішекті тігісті 
тігіспен зығыр, көйлек және костюм материалдарына тікелей ілмектер 
жасауға арналған (3.70-сурет).

Ілмектің пайда болуына ине, қайық, материал қысылған жақтау, жіп 
тартқыш, сондай-ақ жиектер арасында материалды кесуге арналған пышақ 
қолданылады. 25-А класындағы тігістің жартылай автоматты тігін 
машинасында жасалған ілмектер сызбасы 3.71-суретте көрсетілген. 
Топсаның пайда болу процесі 1 топсаның сол жақ жиегін жиектеуден 
басталады. Материал операторға қарай алға жылжиды: иненің екі тесуі үшін 
бір қозғалыс. Ине тігінен қозғалады және тасымалдау бағытына қарай 
материалды тасымалдау бағытына қарай ауытқиды.

Ілмектің сол жақ жиегін жиектеудің соңында ине ілмектің ортасына 
оңға қарай жылжиды, сонымен қатар иненің көлденең ауытқулары артады. 
Бірінші бекітуді орындау үшін материалды беру азаяды. Материалды беру 
кері бағытта өзгереді (материал оператордан ауысады).

Бірінші бекітуді орындағаннан кейін иненің көлденең ауытқулары 
қайтадан азаяды және ине циклдің ортасынан оңға қарай жылжиды. Сол жақ 
жиекті орындау кезінде материалды беру бірдей болады. 3 оң жақ жиегі 
жиектеледі.

Оң жақ жиекті сыпыру аяқталғаннан кейін, сондай-ақ бірінші бекітуді 
орындау кезінде иненің орташа позициясы өзгеріп, оның көлденең 
ауытқулары артады. Материалды тасымалдау қадамы өзгереді. Машина 
екінші бекітуді орындайды 4.

Екінші бекіткішті жасаудың соңында ине мен ине бар тербелмелі 
жақтау оңға қарай жылжиды. Ине циклдің ортасында орналасқан және 5 
тігісті бекіту үшін  3...4 тесуді жасайды.

Екінші бекітуді жасамас бұрын, машина негізгі біліктің айналу жиілігін 
төмендетеді, бұл машина тоқтаған кезде пайда болатын инерциялық 
күштерді азайтады. Бұл кезде пышақтың механизмі қосылады, ол 
материалды циклдің оң және сол жиектерінің ортасында кесіп тастайды.
Бірнеше тігісті бекіткеннен кейін машина автоматты түрде тоқтайды.

Мата қозғалтқышының жақтауын көтерген кезде жіптерді кесу 
механизмі бір уақытта іске қосылады.

Тікелей цикл  Вп, енімен, Ln, ұзындығымен, жиектерді жиектеу 
қадамымен сипатталады (тігіс ұзындығы) LCT немесе тігістердің жиілігі 1 см 
тігіс  (LСТ= 10/т), жиектің ені bK, ,  Δп жиектері мен кесу ұзындығы 
арасындағы қашықтық D.
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3.71-сурет - 25-А класты тігін жартылай автоматында алынған ілмек 
схемасы

Жоғарғы және төменгі жіптерді орнату. Жоғарғы жіп инеге келесі 
ретпен өткізіледі (сурет. 3.72): 10 жіп бағыттағышы арқылы 9 алдын ала 
кернеу шайбалары арасында; 4 негізгі кернеу реттегішінің шайбаларының 
астына төмен; 7 жіп бағыттағыш ілгегі арқылы жоғары; төмен
жіп бағыттаушы серіппе 6 астына; жіп бағыттағыш ілгектің астында 5; 
жоғары жіп бағыттағыш иінтіректің көзіне 8; алдыңғы қақпақтың жіп 
бағыттағышы арқылы төмен 3, ине таяқшасының төменгі ұшындағы 2 тесік 
арқылы; ине көзінен 1 өзінен, яғни жеңнің түбіне дейін жүргізеді.

Төменгі жіптер жіппен тоқылған машиналардағыдай толтырылады.
Ине механизміндегі реттеулер. Иненің орналасуы 18 (3.73-сурет) 

қайықтың шүмегіне қатысты биіктігі 16 тіреуіш бұранданы босатқаннан 
кейін 11 рамкасындағы 14 иненің тік қозғалуымен реттеледі. Бұл реттеуді 
орындау үшін 18 инесі ең төменгі позицияға және терезе арқылы, 
машинаның жеңінің тірегіне орнатылады, 14 бұрандасы босатылады.

Жіп тартқыштың тұтқасының еркін қозғалысы және оның 11 рамалық 
сөреге соғуының алдын алу - 11 раманың биіктігі бойынша позициясымен 
реттеледі. Мұны істеу үшін 8 құлыптау гайкасын және 17 бұрандасын 
босатыңыз және 19 орталық саусағымен және 7 Орталық бұрандасымен 11 
жақтауды тігінен жылжытыңыз. Олар 13 байланыстырушы шыбықтың 
төменгі басының тым төменгі позициясында және 11 жақтаудың төменгі 
сөресінің жоғарғы жазықтығы арасында 0,3...0,4 мм бос орын болуын 
қамтамасыз етеді.

Иненің көлденең ауытқуларының уақтылығы 33 екі тіреуіш бұранданы 
босатқаннан кейін 32 аралық білікте 34 жұдырықшаны бұру немесе 1 негізгі 
білікті бұру арқылы қамтамасыз етіледі. Реттеуді орындау кезінде 18 инесі 
материалдың үстінен ең жоғарғы позицияда болған кезде ауытқып кетуіне 
қол жеткізу керек.
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3.71-сурет - 25-А класты тігін жартылай автоматында алынған ілмек 
схемасы

Жоғарғы және төменгі жіптерді орнату. Жоғарғы жіп инеге келесі 
ретпен өткізіледі (сурет. 3.72): 10 жіп бағыттағышы арқылы 9 алдын ала 
кернеу шайбалары арасында; 4 негізгі кернеу реттегішінің шайбаларының 
астына төмен; 7 жіп бағыттағыш ілгегі арқылы жоғары; төмен
жіп бағыттаушы серіппе 6 астына; жіп бағыттағыш ілгектің астында 5; 
жоғары жіп бағыттағыш иінтіректің көзіне 8; алдыңғы қақпақтың жіп 
бағыттағышы арқылы төмен 3, ине таяқшасының төменгі ұшындағы 2 тесік 
арқылы; ине көзінен 1 өзінен, яғни жеңнің түбіне дейін жүргізеді.

Төменгі жіптер жіппен тоқылған машиналардағыдай толтырылады.
Ине механизміндегі реттеулер. Иненің орналасуы 18 (3.73-сурет) 

қайықтың шүмегіне қатысты биіктігі 16 тіреуіш бұранданы босатқаннан 
кейін 11 рамкасындағы 14 иненің тік қозғалуымен реттеледі. Бұл реттеуді 
орындау үшін 18 инесі ең төменгі позицияға және терезе арқылы, 
машинаның жеңінің тірегіне орнатылады, 14 бұрандасы босатылады.

Жіп тартқыштың тұтқасының еркін қозғалысы және оның 11 рамалық 
сөреге соғуының алдын алу - 11 раманың биіктігі бойынша позициясымен 
реттеледі. Мұны істеу үшін 8 құлыптау гайкасын және 17 бұрандасын 
босатыңыз және 19 орталық саусағымен және 7 Орталық бұрандасымен 11 
жақтауды тігінен жылжытыңыз. Олар 13 байланыстырушы шыбықтың 
төменгі басының тым төменгі позициясында және 11 жақтаудың төменгі 
сөресінің жоғарғы жазықтығы арасында 0,3...0,4 мм бос орын болуын 
қамтамасыз етеді.

Иненің көлденең ауытқуларының уақтылығы 33 екі тіреуіш бұранданы 
босатқаннан кейін 32 аралық білікте 34 жұдырықшаны бұру немесе 1 негізгі 
білікті бұру арқылы қамтамасыз етіледі. Реттеуді орындау кезінде 18 инесі 
материалдың үстінен ең жоғарғы позицияда болған кезде ауытқып кетуіне 
қол жеткізу керек.

3.70-сурет - 25 А тігін жартылай автоматының жалпы түрі

Ілмек параметрлерін реттеу. Инені 18 бекітуге арналған тұтқаның 26 
тік иығына бұрап бекітілген бұранданы 25 босатқаннан кейін жиектің ені 
бұрандамен 23 реттеледі. Бұранданы 23 бұрау кезінде 24 жиек енін реттеу 
тұтқасы сағат тілімен бұрылады және 5 буынның оң басы тербеліп тұрған 
доға өз орнын өзгертеді: 5 сілтеме басының шеткі нүктелері арасындағы 
қашықтық артады, бұл циклдің жиектерінің енін арттырады.

Топсаның шеттері арасындағы қашықтық оның қысқышы 
босатылғаннан кейін 6 камерасын бұру арқылы реттеледі 5. Егер эксцентрлік 
беті бар 6 камерасының бөлігі жұмыс істеп тұрған бағытқа бұрылса және 6 
камерасын осы күйде бекітсе, онда 27 тұтқасы кішірек бұрышқа айналады 
және жиектер арасындағы қашықтық азаяды.

Бекіткіштің ұзындығы 20 бұрандамен 21 қарсы гайканы босатқаннан 
кейін реттеледі. Егер 20 бұрандасы бұралса, онда 26 тұтқасы сағат тілімен 
бұрылады және оның 28 ролигі 29 камерасының шеңберінен шығады. Бұл 
жағдайда 26 тұтқасы кішірек бұрышқа айналады және циклдегі бекітпелердің 
ұзындығы азаяды. Содан кейін 23 бұрандасы бекіткіштердің ұзындығын 
реттеп, оны жиектердің еніне тең етуі керек.

Барлық үш түзету бір-бірімен байланысты. Оларды орындау кезінде сіз 
белгілі бір дәйектілікті ұстануыңыз керек.

Алдымен 6 тұтқасының а ауытқуын реттеу керек (3.73-сурет), инені 
бекітуді орындауға ауыстырады. Мұны істеу үшін біліктің тұтқасы 2 (3.73-
сурет)
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3.72-сурет - Ине жіптерін толтыру схемасы

3.73-сурет - Жартылай автоматты иненің механизмі 

артқы бекіткішті өндіруге сәйкес келетін позицияға бұрылады, онда 
тұтқаның ролигі  (3.73-сурет) бекіту камерасының шығыңқы бөлігінде 
орналасқан. Бұранда 7 қарсы гайканы 8 босатқаннан кейін тұтқаның 
қабырғасына 6-ға дейін оралып, циклдың қажетті еніне байланысты айналу 
санына сағат тіліне қарсы бұраңыз (3.14-кесте).

Бұл жағдайда бұранданың 7 осьтік қозғалысы 4,4...5,2 мм болады 
(бұранданың қадамы 0,8 мм). Бұранда 7 қажетті позицияда 8 қарсы гайкамен 
бекітілген. Топса 2 серіппелі 10 табақшалы серіппеге 1 және бұрандаға 9
басылады. Бұранданы 9 орнатқан кезде, ол 1 табақшалы серіппесі мен 6
тұтқаның ішкі қабырғасы арасындағы h саңылауы жоғалғанша бұрылады.
Содан кейін 9 бұрандасы цикл жиегінің қажетті еніне байланысты сағат 
тілімен бір немесе екі айналымға бұрылады. Бұл жағдайда бұранданың 9 
осьтік қозғалысы және һ саңылауы 0,8... 1,6 мм  құрайды. Бұл позицияда 9 
бұрандасы 3 бұрандамен бекітіледі.
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3.72-сурет - Ине жіптерін толтыру схемасы

3.73-сурет - Жартылай автоматты иненің механизмі 

артқы бекіткішті өндіруге сәйкес келетін позицияға бұрылады, онда 
тұтқаның ролигі  (3.73-сурет) бекіту камерасының шығыңқы бөлігінде 
орналасқан. Бұранда 7 қарсы гайканы 8 босатқаннан кейін тұтқаның 
қабырғасына 6-ға дейін оралып, циклдың қажетті еніне байланысты айналу 
санына сағат тіліне қарсы бұраңыз (3.14-кесте).

Бұл жағдайда бұранданың 7 осьтік қозғалысы 4,4...5,2 мм болады 
(бұранданың қадамы 0,8 мм). Бұранда 7 қажетті позицияда 8 қарсы гайкамен 
бекітілген. Топса 2 серіппелі 10 табақшалы серіппеге 1 және бұрандаға 9
басылады. Бұранданы 9 орнатқан кезде, ол 1 табақшалы серіппесі мен 6
тұтқаның ішкі қабырғасы арасындағы h саңылауы жоғалғанша бұрылады.
Содан кейін 9 бұрандасы цикл жиегінің қажетті еніне байланысты сағат 
тілімен бір немесе екі айналымға бұрылады. Бұл жағдайда бұранданың 9 
осьтік қозғалысы және һ саңылауы 0,8... 1,6 мм  құрайды. Бұл позицияда 9 
бұрандасы 3 бұрандамен бекітіледі.

3.14-кесте. Бұрандалы бұрылыстар санының ілмек еніне тәуелділігі  
Ені, мм Бұранда 7 Бұранда 9 Эксцентриктегі 

саңылау 12Бүкіл 
ілмектің жиегі Өлшемі 

0, мм
Бұрылыстар 

саны
Саңылау 

h, мм
1,25 3,5 0 0 3,7 4,3 5,5
1,5 4 0,8 1 4,1 4,7 6
1,75 4,5 1.6 2 4,5 5 6,5

3.74-сурет - Инені бұрау иінтірегін бекітуді орындауға реттеу
3.75-сурет - Артқы бекіту өндірісінің тарату білігінің тұтқасын реттеу

3.76-сурет - Қайық механизмін реттеу

Жұдырықшаның 12 күйін реттеген кезде, тарату білігі ілмектің сол жақ 
жиегі жасалатын позицияға орнатылуы керек. Осыдан кейін, 13 қысқышы 12 
камерасын босатып, инені бекітуге арналған 11 тұтқасының қабырғасы мен 
12 камерасының арасындағы қашықтық 3,7...4,5 мм тең болғанша бұраңыз.

Ілмектің ілгекке кіретін пышақтың қозғалыс сызығына қатысты 
орналасуы 4 тарту ұзындығының өзгеруімен (3.73-сурет) қысқыш бұранданы 
9 босатқаннан кейін реттеледі. Егер пышақ ілмектің оң жақ жиегін кесіп 
тастаса, онда 4 тарту ұзындығын азайтып, бүкіл циклды оператордың оң 
жағына жылжыту керек.

Бекіткіштерді жасау кезінде тесудің санын көбейту үшін 29
камерасында екі шығыңқы 31 ауыстыру қажет. Шығыршықтарын 31
ауыстыру кезінде 26 тұтқасының 28 роликпен жаңа байланысын қамтамасыз 
ететін жаңа жұдырықшаны пайдалану керек.

Жіп тартқыш механизміндегі реттеулер. Жіп тартқыштың соққысы 
екі бұрандалы бұранданы босатқаннан кейін 12 иінді біліктің 22 саусағын 
бұрау арқылы реттеледі. Саусақтың 12 сыртқы иығы 1 негізгі біліктің 
ортасына неғұрлым жақын болса, жіп тартқыштың құлағы соғұрлым аз 
болады. Құлақ жүрісі 65.... 70 мм  болуы керек.

Қайық механизмдегі түзетулер. Шөлмектің 1 шүмегіне жақындаудың 
уақтылығы (3.76-сурет) инеге екі тіреуіш бұранданы босатқаннан кейін 6 
қайықты білікке 1 қайықты бұрау арқылы орнатылады 3 иненің оң жағдайы 
кезінде оны шеткі төменгі күйден 2 мм көтеру сәтінде 1 қайықтың шүмегі 
иненің құлағынан 1.... 1,5 мм-ге жоғары болуы тиіс.
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Қайық шүмегі 1 мен ине арасындағы алшақтық 0,05...0,1 мм-ге тең 
болуы керек, екі бұранданы босатқаннан кейін 1-ші біліктің бойымен 6-шы 
біліктің осьтік жылжуымен реттеледі. Реттеуді орындағаннан кейін 5 жеңінің 
соңы мен 1-ші хабтың арасындағы алшақтықты жою керек, ол үшін 4 
бұрандасы босатылып, 6-шы біліктің осі бойымен жылжытылады.

Орнату табақшасының саусағы 8 мен 2 ұстағыш ойығының артқы 
қабырғасы арасындағы алшақтық 0,5...0,6 мм болуы керек, екі қысқыш 
бұранданы босатқаннан кейін 8 орнату тақтасының осьтік жылжуымен 
реттеледі.

Материалды жылжыту механизміндегі түзетулер. Топсаның ұзындығы 
6 бұранданың қозғалысымен (3.77-сурет) гайканы босатқаннан кейін 7 
ілмегін реттегіш тұтқасының саңылауы бойынша реттеледі. Егер 6 бұрандасы 
солға, 7 тұтқасының тіреу нүктесіне жылжытылса, онда цикл ұзындығы 
азаяды.

Жиектерді сыпыру кезінде циклдегі тігістердің жиілігі гайканы 
босатқаннан кейін циклдегі тігістердің жиілігін реттегіштің 11 тұтқасының 
саңылауы бойымен 9 бұрандалы шыбықтың қозғалуымен реттеледі. Егер 9 
бұрандасы жоғары қарай қозғалса, 11 тұтқасының тірегіне, яғни 10 бұрандаға
жақын болса, циклдегі тігістердің жиілігі аз болады.

Материалды жылжытудың уақтылығы 19 аралық білікті тісті 
доңғалақпен 15 бірге айналуымен қамтамасыз етіледі. Реттеу жасамас 
бұрын, 17 тісті доңғалағының 16 бұрандалары босатылып, оны 18 негізгі 
білігінің осі бойымен жылжытып, 15 редуктормен іліністен шығарылады.
Шкафты бұру арқылы инені ең төменгі позицияға орнатыңыз. Әрі қарай, 15 
тісті доңғалақты 14 ролик өзінің сол жақ позициясынан 1,2... 1,5 мм-ге 
алыстайтындай етіп бұрылады.

3.77-сурет - Жартылай автоматты материалды жылжыту механизмі

Пышақ механизміндегі түзетулер. Пышақтың биіктігі 9 (3.78-сурет) 
ине пластинасының үстінде бұранданы босатқаннан кейін 8 ұстағышының 
ойығына 10 оның тік қозғалысы реттеледі. Бұл реттеуді 7-ші штанганың тік 
қозғалысы арқылы, 6-шы бұранданы босатқаннан кейін жүзеге асыруға 
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Қайық шүмегі 1 мен ине арасындағы алшақтық 0,05...0,1 мм-ге тең 
болуы керек, екі бұранданы босатқаннан кейін 1-ші біліктің бойымен 6-шы 
біліктің осьтік жылжуымен реттеледі. Реттеуді орындағаннан кейін 5 жеңінің 
соңы мен 1-ші хабтың арасындағы алшақтықты жою керек, ол үшін 4 
бұрандасы босатылып, 6-шы біліктің осі бойымен жылжытылады.

Орнату табақшасының саусағы 8 мен 2 ұстағыш ойығының артқы 
қабырғасы арасындағы алшақтық 0,5...0,6 мм болуы керек, екі қысқыш 
бұранданы босатқаннан кейін 8 орнату тақтасының осьтік жылжуымен 
реттеледі.

Материалды жылжыту механизміндегі түзетулер. Топсаның ұзындығы 
6 бұранданың қозғалысымен (3.77-сурет) гайканы босатқаннан кейін 7 
ілмегін реттегіш тұтқасының саңылауы бойынша реттеледі. Егер 6 бұрандасы 
солға, 7 тұтқасының тіреу нүктесіне жылжытылса, онда цикл ұзындығы 
азаяды.

Жиектерді сыпыру кезінде циклдегі тігістердің жиілігі гайканы 
босатқаннан кейін циклдегі тігістердің жиілігін реттегіштің 11 тұтқасының 
саңылауы бойымен 9 бұрандалы шыбықтың қозғалуымен реттеледі. Егер 9 
бұрандасы жоғары қарай қозғалса, 11 тұтқасының тірегіне, яғни 10 бұрандаға
жақын болса, циклдегі тігістердің жиілігі аз болады.

Материалды жылжытудың уақтылығы 19 аралық білікті тісті 
доңғалақпен 15 бірге айналуымен қамтамасыз етіледі. Реттеу жасамас 
бұрын, 17 тісті доңғалағының 16 бұрандалары босатылып, оны 18 негізгі 
білігінің осі бойымен жылжытып, 15 редуктормен іліністен шығарылады.
Шкафты бұру арқылы инені ең төменгі позицияға орнатыңыз. Әрі қарай, 15 
тісті доңғалақты 14 ролик өзінің сол жақ позициясынан 1,2... 1,5 мм-ге 
алыстайтындай етіп бұрылады.

3.77-сурет - Жартылай автоматты материалды жылжыту механизмі

Пышақ механизміндегі түзетулер. Пышақтың биіктігі 9 (3.78-сурет) 
ине пластинасының үстінде бұранданы босатқаннан кейін 8 ұстағышының 
ойығына 10 оның тік қозғалысы реттеледі. Бұл реттеуді 7-ші штанганың тік 
қозғалысы арқылы, 6-шы бұранданы босатқаннан кейін жүзеге асыруға 

болады. Кескіш жиегі бар пышақтың ине табақшасының жоғарғы деңгейінен 
1...2 мм-ге төмен түсуіне қол жеткізу керек, ілмектің бүкіл ұзындығы 
бойынша тегіс слотты жасаңыз.

Тұтқаның 18 саусағына қатысты 20 ойықтың 21 позициясы 3
бұрандамен, құлыптау гайкасы 4 босатылғаннан кейін реттеледі. Егер 
бұранда 3 бұралса, онда 2 тұтқасы сағат тілімен бұралып, 22 тартқышты және 
оның 21 қуысын жұмысшыдан жылжытады. Бұл ретте пышақ 9 төмендейді.

Пышақты 9 уақытында қосу (ол алдыңғы бекіткішті дайындаудың 
басында қосылуы тиіс) екі тіреуіш бұранданы босатқаннан кейін 1 білікке 13 
жұдырықшаны бұрау арқылы қамтамасыз етіледі.

22 ажыратқыштың сына алаңына қатысты 19 тартқыштың шығыңқы 
орны 25 тұтқасын қатайтатын болтты босатқаннан кейін 26 қабаттың 
алдыңғы жағына қатысты 24 бұрау арқылы реттеледі. Тартқыштың шығыңқы 
жерін 22 тұтқаларды 23, 25 қолдана отырып, ажыратқыштың 19 сына 
платформасынан 1 мм-ге көтеру керек. Егер сіз бұл алшақтықты 
қалдырмасаңыз, онда машинаны қосқан кезде 9 пышақ жоғарғы жіптің 
кесілуіне зақым келтіруі мүмкін.

Ине пластинасындағы саңылауға қатысты 9 пышақтың позициясы 11 
болтты босатқаннан кейін материалды жылжыту механизмінің тақтайшасы 
бойымен 8 ұстағышқа қатысты 12 тіректің қозғалуымен реттеледі. Тесусіз 
әлмек жасау үшін 17 тұтқасы жоғары қарай бұрылады. Бұл жағдайда 15 
камерасының әсерінен 13 тұтқасы бұрыла алмайды, сәйкесінше 9 пышақ 
циклге кіре берісті кесіп тастамайды.

Ине сынған немесе жіп үзілген жағдайда, жұмысшы 16 тұтқасының 15 
тұтқасын басып, пышақ циклге кірмес үшін машинаны өшіргенге дейін ұстап 
тұруы керек.

3.78-сурет - Жартылай автомат пышағының механизмі

Автоматты ажыратқыш механизміндегі реттеу.
Тұтқаны бұру 4 орны (3.79-сурет) 8, 10 бос шкивтердің ойықтарына 

қатысты оның қарсы гайкасы әлсірегеннен кейін 5 бұрандамен реттеледі. 
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Егер 5 бұрандасы бұралса, онда белдіктер қабаттасу арқылы жұмысшыдан 
бағытта қозғалады.

Сол жақ белдіктің жоғары жылдамдықты шкивтің 7 ойығына қатысты 
позициясы қысқыш бұранданы 11 босатқаннан кейін 12 тұтқаның бойымен 5
сына жұдырықшасының тік қозғалуымен реттеледі. Егер жұдырықша 12
көтерілсе, онда 3 тұтқасы сағат тіліне қарсы бұрылады және 4 тұтқаны төсеу 
белдікті жұмысшыдан жылжытады.

Оң жақ белдіктің төмен жылдамдықты шкивтің 9 ойығына қатысты 
позициясы қысқыш бұранданы 16 босатқаннан кейін 15 тұтқаның бойымен 4 
сына жұдырықшасының тік қозғалуымен реттеледі. Егер жұдырықша 15
төмендесе, онда 4 тұтқасы 6 сілтеменің сопақ саңылауы ішінде сағат тілімен 
бұрылады және қабат белдікті жұмысшыға жылжытады. Машинаның 
уақтылы өшірілуі екі қысқыш бұранданы босатқаннан кейін 14 камерасын 2 
тұтқаның иығына жылжыту арқылы қамтамасыз етіледі. Егер жұдырықша 
14-ті жұмыс істеуден жылжытса, онда машина ертерек өшеді.

3.79-сурет - Жартылай автоматты автоматты тоқтату механизмі

Жоғарғы жіп кескіштерді реттеу. Жоғарғы жіптің кескіштерінің 
тұрақты жұмысы үшін жылжымалы пышақтың кесетін қырлары 8 болуы 
керек (3.80-сурет) және бекітілген пышақ 2 ұзындығы 4...5 мм саңылаусыз 
байланыста болды.

Қысқыш серіппе 9 ұзындығы 2,5... 3 мм  жылжымалы пышақпен 8
саңылаусыз жанасуы керек, бұл кесілген жіптің ұшын ұстап тұруды 
қамтамасыз етеді. Барлық осы шарттарды 2, 8 пышақтарын және 9 серіппесін 
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Егер 5 бұрандасы бұралса, онда белдіктер қабаттасу арқылы жұмысшыдан 
бағытта қозғалады.

Сол жақ белдіктің жоғары жылдамдықты шкивтің 7 ойығына қатысты 
позициясы қысқыш бұранданы 11 босатқаннан кейін 12 тұтқаның бойымен 5
сына жұдырықшасының тік қозғалуымен реттеледі. Егер жұдырықша 12
көтерілсе, онда 3 тұтқасы сағат тіліне қарсы бұрылады және 4 тұтқаны төсеу 
белдікті жұмысшыдан жылжытады.

Оң жақ белдіктің төмен жылдамдықты шкивтің 9 ойығына қатысты 
позициясы қысқыш бұранданы 16 босатқаннан кейін 15 тұтқаның бойымен 4 
сына жұдырықшасының тік қозғалуымен реттеледі. Егер жұдырықша 15
төмендесе, онда 4 тұтқасы 6 сілтеменің сопақ саңылауы ішінде сағат тілімен 
бұрылады және қабат белдікті жұмысшыға жылжытады. Машинаның 
уақтылы өшірілуі екі қысқыш бұранданы босатқаннан кейін 14 камерасын 2 
тұтқаның иығына жылжыту арқылы қамтамасыз етіледі. Егер жұдырықша 
14-ті жұмыс істеуден жылжытса, онда машина ертерек өшеді.

3.79-сурет - Жартылай автоматты автоматты тоқтату механизмі

Жоғарғы жіп кескіштерді реттеу. Жоғарғы жіптің кескіштерінің 
тұрақты жұмысы үшін жылжымалы пышақтың кесетін қырлары 8 болуы 
керек (3.80-сурет) және бекітілген пышақ 2 ұзындығы 4...5 мм саңылаусыз 
байланыста болды.

Қысқыш серіппе 9 ұзындығы 2,5... 3 мм  жылжымалы пышақпен 8
саңылаусыз жанасуы керек, бұл кесілген жіптің ұшын ұстап тұруды 
қамтамасыз етеді. Барлық осы шарттарды 2, 8 пышақтарын және 9 серіппесін 

қайрау арқылы орындауға болады.
Бекітілген пышақтың тік тірегіне қатысты эксцентрлік саусақтың 3

күйін реттеңіз 2. Саусақ 3 пен бекітілген пышақтың 2 тірегі арасында 12,6 мм 
қашықтық болуы керек. Пышақтардың 2, 8 жиналған күйдегі орналасуы 
биіктігі бойынша реттеледі, сондықтан қозғалмайтын пышақ 2 жұмысшыдан 
оңға қарай қозғалғанда, сол жақ секіргішке 1 тимейді.

Иненің қозғалыс сызығына қатысты 2, 8 пышақтарының орналасуы екі 
қысқыш бұранданы босатқаннан кейін 15 тарту ұзындығының өзгеруімен 
реттеледі 14. Егер тартқыштың ұзындығы 15 ұлғайтылса, онда пышақтар 
жұмысшыға қарай жылжиды. Пышақтардыңашылу дәрежесі 2, 8 орталық 
бұрандаларды 13 қолдана отырып, платформаға көлдеңен аспаның 12
қозғалуымен реттеледі.

Егер жіптерді кесу кезінде пышақтар толығымен жабылмаса, аспаны 12
оңға, ал пышақтар тым тығыз жабылған кезде солға жылжиды.

3.69-сурет - Жоғарғы жіптерді кесу механизмі

Пышақтардың позициясы 2, 8 ілмектің сол жақ жиегінің ортасында 
жіпті кескеннен кейін, қысқыш бұранданы 6 босатқаннан кейін 5 
пластинаның тұтқаның осі бойымен қозғалуымен реттеледі. Жұмыс 
барысында 7 ысырмасы 5 пластинаны ұстап тұруы керек.

Эксцентрлік саусақ 3 пен 4 ойықтың сол жақ қабырғасы арасындағы 
алшақтық 0,2...0,3 мм болуы керек, 11 тұтқасының жұдырық бетімен 
жанасуы кезінде 10 саусақты бұру арқылы реттеледі.

Жоғарғы жіпті кесу механизмінің қалыпты жұмысы үшін жартылай 
автоматты өшіру кезінде (цикл соңында) жоғарғы жіптің 16 кернеуінің 
төменгі реттегіші өшірілуі керек. Бұл жағдайда 20 бұрандамен және гайкамен 
(төменнен) бекітілген 19 камера 18 тұтқасын қысуы керек, ол өз кезегінде 17
реттегішінің 16 түйреуішін шығарып, жіпті кернеуден босатады.

Төменгі жіп кескішті реттеу. Жіптің ұзындығы 5 (3.81-сурет), орауыш 
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қалпақшадан тартылған, 7 бұрандаларын босатқаннан кейін 2 тартқыштың 
қозғалысы 1 иінтіректің көлбеу беті бойымен реттеледі.

Пышақ жүзінің 3 бекітілген пышаққа қатысты позициясы 4 пышақтың 3 
бұрандалары босатылғаннан кейін оның сопақ саңылауларындағы қозғалысы 
арқылы реттеледі; жіптерді кесу кезінде жылжымалы пышақтың жүзі 3 
бекітілген пышақтың пышағын 4 1...2 мм-ге дейін жабуы керек.

3.81-сурет - Төменгі жіптерді кесу механизмі

3.2 Жабдық бөлшектерін қалпына келтіру

3.2.1 Бөлшектерді қалпына келтіру түрлері мен тәсілдері

Жөндеудің бұл түріне мыналар жатады: сақиналау, экрандар мен 
тәлімгерлерді пайдалану, бөлшектердің өлшемдерін жөндеуге ауыстыру. 
Алғашқы үш әдіс бөлшектердің құрылымдық өлшемдерін қалпына 
келтірумен және конъюгацияның қонуымен байланысты, соңғысы тек 
конъюгацияның қонуымен байланысты[9-10].

Сақиналау - сақинаны оның тозған цилиндрлік бетіне отырғызу 
арқылы бөлікті қалпына келтіру. Бұл сыртқы, яғни бандаждау (3.82, а, б-
сурет) және ішкі (3.82, в, г-сурет). Сыртқы сақиналау біліктердің 
шұңқырларын жөндеу кезінде, ал ішкі —әр түрлі тесіктерді қалпына келтіру 
кезінде, мысалы, корпуста, жақтауда, 

3.82-сурет - Ақаулы бөлшектерді сақиналау
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қалпақшадан тартылған, 7 бұрандаларын босатқаннан кейін 2 тартқыштың 
қозғалысы 1 иінтіректің көлбеу беті бойымен реттеледі.

Пышақ жүзінің 3 бекітілген пышаққа қатысты позициясы 4 пышақтың 3 
бұрандалары босатылғаннан кейін оның сопақ саңылауларындағы қозғалысы 
арқылы реттеледі; жіптерді кесу кезінде жылжымалы пышақтың жүзі 3 
бекітілген пышақтың пышағын 4 1...2 мм-ге дейін жабуы керек.

3.81-сурет - Төменгі жіптерді кесу механизмі

3.2 Жабдық бөлшектерін қалпына келтіру

3.2.1 Бөлшектерді қалпына келтіру түрлері мен тәсілдері

Жөндеудің бұл түріне мыналар жатады: сақиналау, экрандар мен 
тәлімгерлерді пайдалану, бөлшектердің өлшемдерін жөндеуге ауыстыру. 
Алғашқы үш әдіс бөлшектердің құрылымдық өлшемдерін қалпына 
келтірумен және конъюгацияның қонуымен байланысты, соңғысы тек 
конъюгацияның қонуымен байланысты[9-10].

Сақиналау - сақинаны оның тозған цилиндрлік бетіне отырғызу 
арқылы бөлікті қалпына келтіру. Бұл сыртқы, яғни бандаждау (3.82, а, б-
сурет) және ішкі (3.82, в, г-сурет). Сыртқы сақиналау біліктердің 
шұңқырларын жөндеу кезінде, ал ішкі —әр түрлі тесіктерді қалпына келтіру 
кезінде, мысалы, корпуста, жақтауда, 

3.82-сурет - Ақаулы бөлшектерді сақиналау

төлкеде, соқыр мойынтіректе және т.б. қолданылады. Сақина саптамасының 
беріктігі түйіндесу диаметріне, сақина шеңберінің ұзындығына, байланыс 
қысымының мәніне және үйкеліс коэффициентіне байланысты.

Сақина саптамасы:
- преспен;
- сақинаны алдын-ала қыздырумен, егер сыртқы сақина болса;
- ішкі сақиналау болса, қалпына келтірілетін бөлікті алдын ала 

қыздырумен;
- егер ішкі сақина болса, сақинаны алдын-ала терең салқындату;
- егер сыртқы сақина болса, бөлікті алдын-ала терең салқындатумен 

орындалады.
Сақинаны бекітудің ыстық әдісі басқа әдістермен салыстырғанда 

қосылыстың жоғары беріктігін береді. Осылайша қосылыстың беріктігі 
олардың бетінің тазалығына байланысты. Сыртқы сақинамен қалпына 
келтірілген бөліктердің шаршау күшін арттыру үшін саптамаға жататын 
бөліктің беті қысқа мерзімді азоттауға ұшырайды немесе ұшырайды. Иінді 
біліктер мен алынбалы сырғанау мойынтіректерінің байланыстырушы 
шыбықтарын қалпына келтіру кезінде жартылай сақиналар (жартылай 
ілмектер) қолданылады. Бұл элементтер дәнекерлеу, бұрандалар немесе басқа 
әдістермен бекітіледі. Сыртқы сақиналарда болат және шойын сақиналары, 
ішкі сақиналарда қола қолданылады.

Тұтастырғыш жарылған бөліктерді қатайту кезінде қолданылады. Ол 
үшін Т тесіктердің екі жағында тесікшелер бұрғыланады, оларда 1
түйреуіштер бітеледі, олардың ұштары бөліктің үстінен шығады (3.84, а-
сурет) 2 жолақты қыздырады (тұтастырғыш, қыстырғыш) және оның 
істіктерін жабады; планка салқындағаннан кейін жарықшақты тартады.
Экрандардың саны жарықшақтың ұзындығына байланысты. Жарылған 
бөліктегі тесіктерді тарту мөлшерін ескере отырып, бір-бірінен үлкен 
қашықтықта бұрғылау керек 

Тұтастырғыш планкалардың әртүрлі формалары бар: Н-тәрізді (3.84, б, 
в-сурет), дөңгелек (3.84, г-сурет) немесе сопақ (3.84, д-сурет).

Жалғамалар біліктерді (цапфа, мойын), тістегершіктерді жөндеу
кезінде қолданылады

3.84 - Жарылған бөлікті 
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(тісті), эксцентриктерді және т.б. жөндеу кезінде тұтастырғышты қолдану 
Бұл әдіс бөліктің тозған немесе сынған бөлігінің орнына жаңа бөлікті 
бағыттайды. Операция кезінде дәнекерлеу қолданылады. Жіпті, конусты, 
қарлығаш құйрығын және т.б. қалпына келтіру 

Бөлшектердің өлшемдерін жөндеуге ауыстыру құрылымдық өлшем 
өзгерген және жаңасына өзгертілген жағдайларда жүзеге асырылады. 

Мысалы, құрылымдық dк өлшемі бар білік  zB, мәніне тозады, ол жаңа, 
кішірек өлшемге ауысады, Δв қабатын алып тастайды. Жаңа өлшем dp = dK—
(zB—Δв) - жөндеу. Бұл жаңа жөндеу өлшемі бойынша жаңа мойынтірек 
жасалады. Жөндеу білігі мен подшипникте жаңа бөліктер үшін 
қарастырылған ұқсас ауытқулар болуы керек. Тиісінше, қалпына келтірілген 
бөліктердің орналасуы мен өзара алмастырылуын қалпына келтіріңіз. Бөлікте 
бірнеше жөндеу мөлшері болуы мүмкін, олар оны дәйекті түрде аударады. 

Бөлшектердің жарықтарын түйреуіштермен бітеу. Тар қысқа 
жарықтарды тығыздау үшін түйреуіш қолданылады. Бұл жағдайда алдымен 
жарықтың шекараларын анықтаңыз. Жарықшақтың одан әрі таралуын 
болдырмау үшін 1 және 2 тесіктері оның ұштарында бұрғыланбайды (3.85, а-
сурет) жарықшақтың ұшынан бұрғылау диаметрінен 0,5 кем емес 
қашықтықта М6 бұранда астындағы диаметрі.

3 тесігінің ортасын 4 тесігі 1 және 3 тесіктерін диаметрдің үштен біріне 
жабатындай етіп белгілеңіз және бекітіңіз. Осыдан кейін, M6 жіптері үшін 
диаметрі 5,1 мм болатын 1 және 3 тесіктерінде жіп кесіліп, 1, 2 және 3 
түйреуіштер оралған (3.85, б-сурет) күйдірілген мыс шыбықтан 3 бұрғылау 
тесіктері бұрғыланады.

3.85-сурет - Штифтермен бітелген жарықтар: а - тесіктерді бұрғылау; б -
штифтерді орау

Содан кейін олар бұралып, бұрғыланады, жіптерді кесіп, түйреуішті 4 
тесікке орайды. Осы әдіспен түйреуіштер жарықшақтың бүкіл ұзындығына 
қойылады.

Штифтердің шығыңқы ұштары шегеленеді және үстінен файлмен 
кесіледі. Жарықтың тығыздығына қол жеткізу үшін түйреуіштердің ұштарын 
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жұмсақ дәнекермен дәнекерлеуге болады, содан кейін бөліктің түсіне 
бояумен бояуға болады.

3.2.2 Майлаудың үйкеліс пен бөлшектердің тозуына әсері

Майлау материалдары: үйкелісті азайтады, тозуға төзімділікті 
арттырады, тозу қарқындылығын төмендетеді, үйкеліс жұптарында машина 
бөлшектері мен механизмдерінің бітелуіне жол бермейді. Тозудың төмендеуі 
үйкелістің төмендеуімен байланысты. Сонымен қатар, майлау материалын 
енгізу жұпта үйкелістің жоғалуына әкелетін маңызды ерекшелік бар. 
Мысалы, қалың маймен майланған мойынтіректің айналу кедергісі құрғаққа 
қарағанда үлкен. Тек тозу мен кептелудің алдын алу қажеттілігі майлау 
материалын қолдануға мәжбүр етеді. 

Майлау материалы: үйкелетін беттерге зиянды заттардың (агрессивті 
сұйықтықтар, газдар, булар және абразивті материалдар – шаң, кір және т.б.) 
енуіне жол бермейді және металл бетін коррозиядан қорғайды[9-10].

Майлаудың келесі түрлері кеңінен қолданылады: газ тәрізді, қатты, 
сұйық, пластикалық (немесе консистенттік).

Жеңіл өнеркәсіп кәсіпорындарында мұнайдан алынған сұйық және 
пластикалық майлау материалдары қолданылады. Мұндай майлар мен 
майлар минералды деп аталады.

Майлар мен пластикалық майлар арасындағы айырмашылық олардың 
агрегаттық күйіне байланысты. Терең салқындаған кезде майлар қатып, 
майлы желе қасиеттерін алады. 

Майлардың басты ерекшелігі - олардың сұйықтығы мен 
қозғалғыштығы. Майлардың бұл қасиеттері оларды үйкеліс буларының 
айналымдағы майлау жүйелерінде қолдануға, бөлшектерді салқындатуға, май 
құюды және жүйеден ағызуды жеңілдетуге және т.б. мүмкіндік береді. Бұл 
майлау жүйесінде тозу және қартаю өнімдерінен және әртүрлі механикалық 
қоспалардан майды тазарту үшін әртүрлі сүзгілерді салу ыңғайлы.

Пластикалық майлар бұл қасиеттерге ие емес және қарқынды жылу 
шығару процесі жүретін жерде олар қолданылмайды. Пластикалық 
майлаудың қызмет ету мерзімі майларға қарағанда жоғары. Пластикалық 
майлау ашық беттерде қолданылады, көлбеу және тік беттерге мықтап 
бекітіледі. Пластикалық майлау машиналары ондаған жылдар бойы 
коррозиядан қорғайды. Майлардың майлардан айырмашылығы  - олардың 
тұтқырлығының температураға тәуелділігі.

Минералды майлар
Майларды өндіруге арналған бастапқы материал - мазут. Таза түрдегі 

минералды майдың пайдалану көрсеткіші қоспалары бар минералды майға 
қарағанда әлдеқайда төмен. Қоспалар майдың пайдалану қасиетін 
жақсартады. 

Осы немесе басқа көрсеткіштерді күшейту үшін қоспалар ретінде:
- үйкелісті азайту - майлы майлар, май қышқылдары және олардың 

эфирлері және т. б.;
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- бөлшектер мен механизмдердің тозуға төзімділігін арттыру - қара 
мақта, зығыр, супер майлар, жануарлар майлары, хлор қосылыстары, фосфор 
қосылыстары және т.б.;

- жабысқақтықты арттыру - шайырлы көмірсутектердің (негізінен 
битум) қоспасы;

- металды коррозиядан қорғау - майлы майлар және олардың эфирлері, 
тотыққан петролатум, барий және кальций сульфонаттары және т.б.;

- тұтқырлық-температуралық қасиеттерін жақсарту - парафин мен 
нафталиннің конденсация өнімдері, полимер түріндегі алкилфенол 
қолданылады.

Минералды майлар -30... +150 ºС температурада қолданылады. 
Майлардың пайдалану қасиеттерін сипаттайтын көрсеткіштер: тұтану және 
тұтану температурасы, тұтқырлық, қышқыл саны, тұрақтылық, судың болуы, 
суда еритін қышқылдар мен сілтілер, механикалық қоспалар.

Тұтқырлық. Майлар ішкі күштермен байланысқан және сыртқы 
күштерге қарсы тұратын (оларды бір-біріне қатысты жылжыту) бөлшектер-
молекулалардан тұрады. Майлардың ығысуға қарсы тұру қабілеті -
тұтқырлықты көрсетеді. 

Тұтқырлық-бұл майлардың сапасының маңызды көрсеткіші, оны 
қолдану мақсаты мен жағдайын анықтайды. Оның мөлшері майдың 
үйкелетін беттер арасында қажетті қалыңдықтағы қабат ретінде сақталу 
қабілетіне әсер етеді және сұйық үйкелістің қажетті режимін қамтамасыз 
етеді. Тұтқырлық мәні бойынша белгілі бір майды механизмнің тең жұмыс 
режимдерінде қолдану анықталады (май қабатындағы қысым, бөлшектердің 
айналу жиілігі, үйкелетін беттерді қыздырудың жұмыс температурасы).

Есептелген тұтқырлықпен салыстырғанда тұтқырлығы жоғары майды 
қолдану үйкелетін бөлшектердің температурасының жоғарылауына әкелуі 
мүмкін, ал тұтқырлығы төмен майлар бетінде жұқа май қабықшасының 
пайда болуына әкеледі, оны бұзғаннан кейін үйкелетін беттердің тікелей 
байланысы пайда болады, бұл олардың тозуын арттырады. Майлау 
материалының тұтқырлығы эксперименттік деректер мен жинақталған 
тәжірибе негізінде айқындалады. Тұтқырлық динамикалық, кинематикалық 
және шартты болып бөлінеді. 

Динамикалық тұтқырлық - сұйықтықтың оның бөлшектерінің өзара 
қозғалысына қарсы тұру қасиеті. Динамикалық тұтқырлық бірлігі: бір 
шаршы метрге ньютон-секунда - мұндай сұйықтықтың динамикалық 
тұтқырлығына тең, онда сұйықтық 1 м/с жылдамдықпен 1 м қашықтықта 
қозғалса, тангенс кернеуі 1 Н/м² болады. 

Кинематикалық тұтқырлық - бұл динамикалық тұтқырлықтың 
тығыздыққа қатынасы. Кинематикалық тұтқырлық бірлігі - секундына 
шаршы метр - мұндай сұйықтықтың кинематикалық тұтқырлығына тең, оның 
динамикалық тұтқырлығы 1 Н·с/м², ал тығыздығы 1 кг/м³.

Динамикалық тұтқырлық үйкелетін беттерді майлау үшін майлардың 
тұтқырлығын гидродинамикалық есептеу кезінде ескеріледі. Кинематикалық 
- құбырлар арқылы майдың сорылуын есептеу үшін. Динамикалық және 
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- бөлшектер мен механизмдердің тозуға төзімділігін арттыру - қара 
мақта, зығыр, супер майлар, жануарлар майлары, хлор қосылыстары, фосфор 
қосылыстары және т.б.;

- жабысқақтықты арттыру - шайырлы көмірсутектердің (негізінен 
битум) қоспасы;

- металды коррозиядан қорғау - майлы майлар және олардың эфирлері, 
тотыққан петролатум, барий және кальций сульфонаттары және т.б.;

- тұтқырлық-температуралық қасиеттерін жақсарту - парафин мен 
нафталиннің конденсация өнімдері, полимер түріндегі алкилфенол 
қолданылады.

Минералды майлар -30... +150 ºС температурада қолданылады. 
Майлардың пайдалану қасиеттерін сипаттайтын көрсеткіштер: тұтану және 
тұтану температурасы, тұтқырлық, қышқыл саны, тұрақтылық, судың болуы, 
суда еритін қышқылдар мен сілтілер, механикалық қоспалар.

Тұтқырлық. Майлар ішкі күштермен байланысқан және сыртқы 
күштерге қарсы тұратын (оларды бір-біріне қатысты жылжыту) бөлшектер-
молекулалардан тұрады. Майлардың ығысуға қарсы тұру қабілеті -
тұтқырлықты көрсетеді. 

Тұтқырлық-бұл майлардың сапасының маңызды көрсеткіші, оны 
қолдану мақсаты мен жағдайын анықтайды. Оның мөлшері майдың 
үйкелетін беттер арасында қажетті қалыңдықтағы қабат ретінде сақталу 
қабілетіне әсер етеді және сұйық үйкелістің қажетті режимін қамтамасыз 
етеді. Тұтқырлық мәні бойынша белгілі бір майды механизмнің тең жұмыс 
режимдерінде қолдану анықталады (май қабатындағы қысым, бөлшектердің 
айналу жиілігі, үйкелетін беттерді қыздырудың жұмыс температурасы).

Есептелген тұтқырлықпен салыстырғанда тұтқырлығы жоғары майды 
қолдану үйкелетін бөлшектердің температурасының жоғарылауына әкелуі 
мүмкін, ал тұтқырлығы төмен майлар бетінде жұқа май қабықшасының 
пайда болуына әкеледі, оны бұзғаннан кейін үйкелетін беттердің тікелей 
байланысы пайда болады, бұл олардың тозуын арттырады. Майлау 
материалының тұтқырлығы эксперименттік деректер мен жинақталған 
тәжірибе негізінде айқындалады. Тұтқырлық динамикалық, кинематикалық 
және шартты болып бөлінеді. 

Динамикалық тұтқырлық - сұйықтықтың оның бөлшектерінің өзара 
қозғалысына қарсы тұру қасиеті. Динамикалық тұтқырлық бірлігі: бір 
шаршы метрге ньютон-секунда - мұндай сұйықтықтың динамикалық 
тұтқырлығына тең, онда сұйықтық 1 м/с жылдамдықпен 1 м қашықтықта 
қозғалса, тангенс кернеуі 1 Н/м² болады. 

Кинематикалық тұтқырлық - бұл динамикалық тұтқырлықтың 
тығыздыққа қатынасы. Кинематикалық тұтқырлық бірлігі - секундына 
шаршы метр - мұндай сұйықтықтың кинематикалық тұтқырлығына тең, оның 
динамикалық тұтқырлығы 1 Н·с/м², ал тығыздығы 1 кг/м³.

Динамикалық тұтқырлық үйкелетін беттерді майлау үшін майлардың 
тұтқырлығын гидродинамикалық есептеу кезінде ескеріледі. Кинематикалық 
- құбырлар арқылы майдың сорылуын есептеу үшін. Динамикалық және 

кинематикалық тұтқырлық абсолютті бірліктермен көрсетіледі; олар 
аспаптармен анықталады - капиллярлық вискозиметрлер.

Шартты тұтқырлық - сыналатын майдың ВУ вискозиметрінен 200 г 
мөлшерінде 20ºС температурада, сол температурада дистилденген судың 
бірдей мөлшерінің шығу уақытына қатынасын білдіретін дерексіз сан. 
Шартты тұтқырлық шартты тұтқырлық градустарында (ºВУ) белгіленеді.

Майлардың тұтқырлығы температураға байланысты: ол жоғарылаған 
сайын азаяды, азайған сайын жоғарылайды. Бұл қасиет үлкен практикалық 
мәнге ие және оны бағалау үшін тұтқырлық индексі ұғымы қолданылады. 

Жарқыл температурасы және тұтану температурасы. Жарқыл 
температурасы - қыздырылған май мен қоршаған ауаның буынан пайда 
болған қоспасы оған жалын әкелгенде жыпылықтайды. Жарқыл 
температурасы - бұл майдың булануы мен өрт қаупінің көрсеткіші. 

Майға жақын ыстық бу немесе металл болған жағдайда, жоғары тұтану 
температурасы бар майды қолдану керек. Майдың булануы 65 - 85 ºС 
температурада, яғни жарқыл температурасынан төмен температурада 
басталады. Тұтану температурасы ашық тостаған (Бренкен бойынша, 
МЕМСТ 4333 - 48) немесе жабық ыдыс (Мартенс - Пенский бойынша, 
МЕМСТ 6356-52) түріндегі аспаптар бойынша анықталады.

Тұтану температурасы - бұл кезде май буы көтерілген оттан жанады 
және майдың өзі жанады (кем дегенде 5 с жанады). 

Майдың қату температурасы. Бұл жағдайда пробиркадағы май 
қоюланады, егер пробирка 45 º бұрышқа қисайған болса, менискус 1 минут 
бойы қозғалыссыз қалады.

Қышқыл саны. Ол 1 г майды бейтараптандыру үшін қажет 
миллиграмм каустикалық калийдің мөлшерін білдіреді. Бұл сан майлардағы 
органикалық қышқылдың құрамын сипаттайды, оның мөлшері 0,35% - дан 
асады, бұл машина бөлшектерінің коррозиясын тудырады. 

Майдың тұрақтылығы - бұл майдың қартаюға қарсы 
тұрақтылығының көрсеткіші, яғни уақыт өте келе оның физика-химиялық 
және пайдалану қасиеттерін сақтау мүмкіндігі. Майдың ескеруіне әсер ететін 
негізгі себеп - оны ауадағы оттегімен тотықтыру. Мұндай майдың құрамында 
қышқылдың жоғарылауы және қышқылдың тұтқырлығы жоғарылайды. 
Майдың тотығу жылдамдығына оның химиялық құрамы, майдың ауамен 
жанасу аймағы, жұмыс температурасы әсер етеді. Тәжірибе көрсеткендей, 
температураның әр 10ºС-қа көтерілуі майдың тотығу процесін екі есе 
тездетеді. 

Су. Майда судың болуы немесе оның іздерінің болуы қатты коррозияға 
әкеледі. Судың майға түсуі - бұл ұқыпсыз сақтау мен тасымалдаудың 
нәтижесі. Егер майдың құрамында 0,05%-дан астам су болса, ол үйкеліс 
буларына білікшелер мен тампондар арқылы беріледі. Майларда суда еритін 
қышқылдар мен сілтілердің болуына жол берілмейді, өйткені олар 
коррозияны тудырады және май тиетін металды коррозиялайды.  

Суда еритін қышқылдар мен сілтілердің мөлшері МЕМСТ 6307-60 
бойынша анықталады.
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Механикалық қоспалар - бұл майда тұнба немесе шаң, құм, кір және 
т.б. түрінде тоқтатылған заттар. Бұл заттардың майда болуы үйкелетін 
беттердің абразивті тозуына әкеледі. Майда 0,005% аспайтын мөлшерде 
механикалық қоспаның болуына жол беріледі. 

Майдың артықшылықтары:
- төмен ішкі үйкеліс коэффициенті - айналу жиілігі жоғары 

механизмдерде қолдану;
- жоғары және төмен температураларда үйкелетін жұптарда қолдану;
- майланатын механизмді талдаусыз майды ауыстыру;
- май айналымы арқылы үйкелетін бөлшектерді салқындату;
- үздіксіз жұқа мұнай сүзу;
- майдың берілуін бақылау;
- фитильді беру әдісін қолдану.
Кемшілігі: корпустан оңай ағып кету, сенімді тығыздағыштарды 

қолдану және майды жиі толтыру.
Пластикалық майлар
Пластикалық майлаудың негізі - кальций, кальций-натрий, алюминий, 

қорғасын және басқа да майлар.  Пластикалық майлар кеңінен қолданылады, 
олардың құрамына сабын - жоғары карбон қышқылдарының калий немесе 
натрий тұздары кіреді. Майлауға кіретін сабынның құрамына байланысты 
олардың әртүрлі ерекше қасиеттері бар.

Мысалы, кальций пластикалық майлары (солидол) суда ерімейді және 
балқу температурасы 90ºс-тан аспайды. Мұндай майлау материалдары 
мойынтіректің температурасы 60ºс-тан аспаса қолданылады.

Кальций-натрий майлары. Натрий сабындарының болуы 
майлағыштарға солидолдармен салыстырғанда жоғары балқу 
температурасын хабарлайды. 

Мақсаты бойынша олар антифрикциялық және сақтау үшін қызмет 
етеді. Біріншісі үйкелетін бөліктердің үйкелісі мен тозуын азайтуға, ал 
екіншісі - өнімді атмосфералық әсерден қорғауға (сақтау кезінде коррозия) 
қызмет етеді.

Пластикалық майлағыштардың пайдалану қасиеттерінің көрсеткіштері: 
тұтқырлық, пенетрация, тамшылау температурасы, коррозиялық заттар мен 
механикалық қоспалар.

Тұтқырлық. Пайдалану қасиеттері оған байланысты: құбырлардағы 
айдау, үйкеліс қондырғыларына сорғылар мен шприцтерді құю мүмкіндігі.

Майлаудың тұтқырлық қасиеттерін бағалау үшін оның тұтқырлық -
температуралық сипаттамасы қолданылады, ол бірнеше типтегі 
вискозиметрлердің көмегімен анықталады: автоматты капиллярлық типтегі 
АКВ-2 немесе АКВ-4 (МЕМСТ 7163-63) және ПВР-1 пластовискозиметрі 
(МЕМСТ 9127-59).

Пенетрация - бұл майлау тығыздығының, оның тығыздығының 
көрсеткіші және пенетрация санымен сипатталады, ол пенетрометрде 
стандартты конустың майлағышына 5 секунд ішінде батыру тереңдігімен 
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Майлаудың тұтқырлық қасиеттерін бағалау үшін оның тұтқырлық -
температуралық сипаттамасы қолданылады, ол бірнеше типтегі 
вискозиметрлердің көмегімен анықталады: автоматты капиллярлық типтегі 
АКВ-2 немесе АКВ-4 (МЕМСТ 7163-63) және ПВР-1 пластовискозиметрі 
(МЕМСТ 9127-59).

Пенетрация - бұл майлау тығыздығының, оның тығыздығының 
көрсеткіші және пенетрация санымен сипатталады, ол пенетрометрде 
стандартты конустың майлағышына 5 секунд ішінде батыру тереңдігімен 

анықталады.  Мысалы, пенетрация саны 250-300, содан кейін конусты 2,5-3
см тереңдікке түсіру. 

Осы санға сәйкес, оны берудің таңдалған әдісі үшін майлаудың 
жарамдылығын (шамамен) бағалауға болады. 

Тамшы бөлудің температурасы - белгілі бір температура жағдайында 
майлаудың тиімділігін сипаттайды. Ол құрылғының капсуласында қатаң 
белгіленген жағдайларда қыздырылған майдың бірінші тамшысының құлауы 
болатын температурамен анықталады.

Тамшы бөлудің температурасы неғұрлым жоғары болса, жоғары 
температурада майлау соғұрлым тиімді болады. 

Коррозиялық заттардың мөлшері - майлаудағы судың, органикалық 
қышқылдар мен сілтілердің көрсеткіші. 

Су: кальций 3%; натрий үшін-0,5% - дан аспауы тиіс. Сақтандырғыш 
майлағыштарда ол мүлдем болмауы тиіс. Майлаудан тамшылар түрінде 
бөлінетін су рұқсат етілмейді (әсіресе натрий майларында).   Майлауда бос 
сілтінің болуы 0,2% - дан аспайтын мөлшерде рұқсат етіледі. Майды 
тотығудан қорғау үшін қажет.

Майлаудың коррозиялық әсерін тексеру МЕМСТ 5757-67 келтірілген 
әдістеме бойынша жоғары температурада мыс, болат немесе жез 
пластиналарда жүргізіледі. Бұл жағдайда термостатта белгіленген уақыт 
ішінде майлау әсерінен пластиналардың түсінің өзгеруін түзету. 

Қышқыл мен сілтінің құрамы МЕМСТ 6707-57, су ГОСТ 1044-51
бойынша анықталады.

Механикалық қоспалар. Майлаудағы механикалық қоспалар 
бөлшектердің беттерінің тез тозуының негізгі себебі болып табылады. 

Қоспалар майлауға ұқыпсыз сақтау немесе оны лас контейнерде сақтау, 
сондай-ақ майлау өндірісінде сапасыз шикізатты пайдалану, мысалы, ең аз 
ерімейтін абразивті бөлшектер мен құмнан тұратын әк.

Қорғаныс және коррозияға қарсы майларда қолданылатын 
механикалық қоспалар майлау жамылғысының тұтастығын бұзады және 
металдың тоттануына әкеледі.

Майлау белгілері. Олар қолдану аймағын көрсететін сөздердің 
бастапқы әріптерімен белгіленеді. Мысалы, У - әмбебап, И - жеке, Н - төмен
балқитын, С – орташа балқитын, Т – баяу балқитын, В – суға төзімді, З –
қорғаныш, К – арқан, П - илемдеу орнақтары үшін және т.б.

Пластикалық майлаудың артықшылықтары: 
- жоғары қысымда және жоғары температуралық режимде жұмыс 

істейтін үйкелетін жұптарда қолдану;
- динамикалық жүктемелер кезінде жұмыс істейтін механизмдерді 

майлау үшін қолдану;
- тығыздау оңайлылығы;
- салыстырмалы түрде жоғары саңылаулардағы түйіндесулердің 

жұмысы;
- үйкеліс беттерінің ластануына кедергі.
Кемшіліктері:
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- ішкі үйкелістің жоғары коэффициенті; ұзақ мерзімді пайдалану 
кезінде, жоғары температурада майлау қасиеттерінің жоғалуы;

- төмен температураларда қолдану мүмкін еместігі;
- майлауды ауыстыру кезінде механизмді толық бөлшектеу қажет;
- циркуляциялық майлау жүйелерінде пайдалану мүмкін еместігі.
Үйкелетін жұптардың арасында майлауды беруге және таратуға 

қойылатын жалпы талаптар
Тігін машиналарының механизмдерін майлау әдістері машиналардың 

майлау жүйесіне байланысты, ол машиналардың дизайны мен пайдалану 
ерекшеліктерімен анықталады.

Негізгі біліктің айналу жиілігі жоғары машиналардың күрделі 
конструкцияларында мәжбүрлі қысыммен (май айналымы) 
орталықтандырылған майлау жүйесі қолданылады. Аз күрделі құрылымдарда 
жауапты түйіндердің орталықтандырылған майлауы және жеке, сондай-ақ 
автономды - жеке бөлшектер мен түйіндер қолданылады.

Майлау жүйесінің сенімділігі келесі факторларға байланысты: 
майлауды механизмдердің үйкелетін бөлшектеріне жеткізу құралдарының 
конструктивті орындалуы; майлау арналарын, ойықтарды және т. б. қолдана 
отырып, майлау материалын үйкеліс бетіне тарату әдісі. 

Майлау ойықтарының функциясы: жеткізілетін майды ысқылайтын 
бетке таратыңыз; майды айдау қарқындылығына байланысты салқындату 
жылдамдығын арттырыңыз; үйкеліс бетінен қатты бөгде бөлшектер мен тозу 
өнімдерін алып тастаңыз; майды жинап, бұзылған жерлерде шекаралық 
майлау материалын қалпына келтіріңіз. 

Сырғанау мойынтірегін таңдау кезінде - ойықтардың пішіні мен 
сымына назар аударыңыз-лайнерлерде майды жеткізу және бұру үшін 
қолданылады. Ойықтардың дұрыс орналаспауы майлы сынадағы қысымның 
қалыпты таралуын бұзады, бұл мойынтіректің ауыр жүктемелерді қабылдау 
қабілетін төмендетеді.

Білік пен мойынтіректің әртүрлі жұмыс жағдайларында майлаудың 
кейбір әдістерін қарастырыңыз:

1. Майлау мойынтірек арқылы жеткізіледі (мойынтірек қозғалмайды); 
жүктеме бағыты тұрақты немесе 0 – 180º бұрыш шегінде өзгереді, төсеніш 
қатты. Майлау ең үлкен алшақтық орналасқан жерде жүктелмеген аймаққа 
беріледі.

2. Майлау мойынтірек арқылы жүзеге асырылады (мойынтірек 
қозғалмайды); жүктеме бағыты тұрақты; алынбалы төсеніш. Қарқынды 
майлау арқылы скосы у түйіспе жапсырмалар.

3. Майлау мойынтірек арқылы жүзеге асырылады (мойынтірек 
бекітілген); жүктеме бағыты біліктің айналу бағытына байланысты өзгереді. 
Майлау төсеніштегі сақиналы ойық арқылы және қысым аймағына қарама-
қарсы жағынан білікке бойлық ойық арқылы таратылады.

4. Майлау мойынтірек арқылы жүзеге асырылады (мойынтірек 
қозғалмайды); жүктемелердің бағыты – тұрақты немесе өзгеретін, 
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- ішкі үйкелістің жоғары коэффициенті; ұзақ мерзімді пайдалану 
кезінде, жоғары температурада майлау қасиеттерінің жоғалуы;

- төмен температураларда қолдану мүмкін еместігі;
- майлауды ауыстыру кезінде механизмді толық бөлшектеу қажет;
- циркуляциялық майлау жүйелерінде пайдалану мүмкін еместігі.
Үйкелетін жұптардың арасында майлауды беруге және таратуға 

қойылатын жалпы талаптар
Тігін машиналарының механизмдерін майлау әдістері машиналардың 

майлау жүйесіне байланысты, ол машиналардың дизайны мен пайдалану 
ерекшеліктерімен анықталады.

Негізгі біліктің айналу жиілігі жоғары машиналардың күрделі 
конструкцияларында мәжбүрлі қысыммен (май айналымы) 
орталықтандырылған майлау жүйесі қолданылады. Аз күрделі құрылымдарда 
жауапты түйіндердің орталықтандырылған майлауы және жеке, сондай-ақ 
автономды - жеке бөлшектер мен түйіндер қолданылады.

Майлау жүйесінің сенімділігі келесі факторларға байланысты: 
майлауды механизмдердің үйкелетін бөлшектеріне жеткізу құралдарының 
конструктивті орындалуы; майлау арналарын, ойықтарды және т. б. қолдана 
отырып, майлау материалын үйкеліс бетіне тарату әдісі. 

Майлау ойықтарының функциясы: жеткізілетін майды ысқылайтын 
бетке таратыңыз; майды айдау қарқындылығына байланысты салқындату 
жылдамдығын арттырыңыз; үйкеліс бетінен қатты бөгде бөлшектер мен тозу 
өнімдерін алып тастаңыз; майды жинап, бұзылған жерлерде шекаралық 
майлау материалын қалпына келтіріңіз. 

Сырғанау мойынтірегін таңдау кезінде - ойықтардың пішіні мен 
сымына назар аударыңыз-лайнерлерде майды жеткізу және бұру үшін 
қолданылады. Ойықтардың дұрыс орналаспауы майлы сынадағы қысымның 
қалыпты таралуын бұзады, бұл мойынтіректің ауыр жүктемелерді қабылдау 
қабілетін төмендетеді.

Білік пен мойынтіректің әртүрлі жұмыс жағдайларында майлаудың 
кейбір әдістерін қарастырыңыз:

1. Майлау мойынтірек арқылы жеткізіледі (мойынтірек қозғалмайды); 
жүктеме бағыты тұрақты немесе 0 – 180º бұрыш шегінде өзгереді, төсеніш 
қатты. Майлау ең үлкен алшақтық орналасқан жерде жүктелмеген аймаққа 
беріледі.

2. Майлау мойынтірек арқылы жүзеге асырылады (мойынтірек 
қозғалмайды); жүктеме бағыты тұрақты; алынбалы төсеніш. Қарқынды 
майлау арқылы скосы у түйіспе жапсырмалар.

3. Майлау мойынтірек арқылы жүзеге асырылады (мойынтірек 
бекітілген); жүктеме бағыты біліктің айналу бағытына байланысты өзгереді. 
Майлау төсеніштегі сақиналы ойық арқылы және қысым аймағына қарама-
қарсы жағынан білікке бойлық ойық арқылы таратылады.

4. Майлау мойынтірек арқылы жүзеге асырылады (мойынтірек 
қозғалмайды); жүктемелердің бағыты – тұрақты немесе өзгеретін, 

пластикалық майлау. Майлау орны майлау ойықтарының қиылысында 
орналасуы керек.

5. Майды айналмалы білік арқылы жеткізу; жүктеме бағыты тұрақты 
немесе 0 – 180º бұрыш шегінде өзгереді. Майлау сақина ойығы арқылы 
таратылады.

6. Майлау айналмалы білік арқылы жүзеге асырылады; жүктеме 
бағыты біліктің айналу бағытына байланысты өзгереді.  Майлау жүктеменің 
бағытына қарама-қарсы жағынан білікке бойлық ойық арқылы таратылады.

7. Майлау білік арқылы жүзеге асырылады (мойынтірек айналады); 
жүктеме бағыты тұрақты немесе 0 – 180º бұрышында өзгереді. Майлау 
мойынтіректің қарама-қарсы жағындағы радиалды тесік арқылы жүзеге 
асырылады. Және басқа да.

Сұйық май екі жолмен беріледі: Жеке және орталықтандырылған.
Сұйық май берудің жеке әдісі
Жеке әдіс - майдың әр үйкелесетін жұпқа мезгіл-мезгіл немесе үздіксіз 

берілуі тән: майдың ауырлық күшіне, білектердің капиллярлық қасиеттеріне 
байланысты немесе мәжбүрлі қысыммен (сорғылардың көмегімен) [9-10].

Нүктелік майлау (қолмен) - бұл мерзімді, мәжбүрлі қысымсыз және аз 
қысым кезінде жұмыс істейтін шағын мөлшердегі үйкелетін жұптарды 
майлау үшін қолданылады. Ол қолмен мембраналармен немесе құймалы 
масленоктармен тесігі арқылы немесе қайырмалы және бұрылмалы 
қақпақтары бар тесігі арқылы және т. б. орындалады. Бұл әдіс жетілмеген, 
өйткені майлау қабатының тұрақтылығы қамтамасыз етілмейді: май не артық 
не жетіспеушілігі болады. Бұл әдіс негізгі біліктің айналу жиілігі 2500 
айн/мин дейін тігін машиналары үшін қолданылады.

Фитильді май - бұл мәжбүрлі қысымсыз үздіксіз майлау, майлауға 
қиын жерлерде, майдың мол жеткізілімімен қолданылады. Майды 
ысқылайтын беттерге беру май резервуарына түсірілген бір ұшы білікпен 
жүзеге асырылады. 

Біліктердің жұмыс істеу тиімділігіне: материалдың сапасы (егер 
қылшық талшықтардан жасалған болса және бұралу жоғарыласа - өнімділігі 
төмен), ұзындығы мен көлденең қимасы, майдың тұтқырлығы және оның 
резервуардағы деңгейі, сондай-ақ қоршаған орта температурасы әсер етеді. 
Фитильді майлау кезде кинематикалық тұтқырлығы 5,1·10ˉ6…8,5·10ˉ6 м²/с 
болатын майлар ұсынылады. Егер тұтқырлық 2,2·10ˉ5…2,5·10ˉ5м²/с - тан 
жоғары болса, майлауға жарамсыз. 

Майланған резервуарларды төмен және тар етіп жасау ұсынылады. 
Резервуардағы май деңгейі білекті ылғалдандыру үшін оның биіктігінің 
кемінде 1/3 болуы керек. Киіз төсеніштер бүкіл бетінен майды оңай береді, 
ал мақта мен жүннен тоқылған маталар тек соңғы бетке беріледі.

Артықшылықтары: майды ысқылайтын беттерге берудің үздіксіздігі, 
майды сүзгілеу, ағындық майлауды немесе бүрку арқылы майлауды 
қолдануды болдырмайтын жағдайларда күрделі кеңістіктік қозғалыстар 
жасайтын механизмдердің ұсақ бөлшектеріне майлауды жеткізу жеңілдігі.
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Кемшіліктері: май беруді реттеудің қиындығы, өйткені ол 
резервуардағы деңгейге байланысты; майдағы ылғал мен шайырлардың 
міндетті түрде болмауы; білектерді үнемі ауыстыру; ұзақ үзіліспен, 
білектерге арналған құрылғыларды міндетті түрде өшіру. 

Жеке фитильді май 230 кл тігін машиналарында қолданылады. ПМЗ 
және 76а кл. ПМЗ.

Киіз жастықтармен майлау - бұл тамшылардың пайда болмауымен 
ғана майлаудың бір түрі. Майланған беттерге май беру жастық 
материалының капиллярлық құрылымына байланысты жүзеге асырылады.  
Соңғысы маймен алдын-ала сіңдірілген, төсеніщтің саңылауына немесе 
біліктің мойнының немесе мойынтіректің бойымен мойынтіректің тірегіне 
орналастырылған. 

Мәжбүрлі қысымсыз шашырату арқылы майлау жылжымалы 
бөлшектер болған кезде герметикалық жабық корпустарда қолданылады. 
Мысалы, тігін машинасы 245 кл. ПМЗ. Артықшылықтары: Автоматты, 
сенімділік, майлаудың көптігі, майдың тиімділігі және төмен құны. 
Кемшіліктері: майды үйкелесетін жұпқа жеткізуді, тығыздаудың міндетті 
тығыздығын, ваннада конденсат пен тотығу өнімдерінің жиналу мүмкіндігін 
реттеу мүмкін емес.

Орталықтандырылған сұйық майлау әдісі
Майлаудың бұл әдісі: мерзімді және үздіксіз; мәжбүрлі қысымсыз және 

қысыммен; майдың ағып кетуімен (иінді корпусқа қайтарусыз) және май 
айналымымен (иінді корпусқа оралумен) болады.

Жеке тәсілден артықшылығы: майлауды беру машинаның әртүрлі 
орындарында орналасқан көптеген үйкелетін жұптарға бір уақытта 
орындалады; оператордың қатысуынсыз майлауды берудің сенімділігі мен 
тұрақтылығы; механизмдердің жұмыс қабілеттілігін арттыру және пайдалану 
шығындарын азайту; машинаға қызмет көрсетудің ыңғайлылығы және 
жұмыс орнын ұстау мәдениетін арттыру. 

Технологиялық жабдықты майлауға арналған жұмыс құралдары
Машиналардың үйкеліс тораптарын майлау үшін әртүрлі 

сыйымдылықтағы май құйғыштар мен шприцтер қолданылады. Тігін 
өнеркәсібі кәсіпорындарын техникалық пайдалану ережелеріне сәйкес тігін 
машиналарын майлау тігінші-мотористке жүктеледі. Масленкалар әр түрлі 
болады: мембраналық, қол және шприц-масленка.

Мембраналық масленка - машинаның кішкене бөліктерін аз тұтқыр 
маймен майлау үшін қолданылады. Олардың сыйымдылығы 25г және 85г, 
май құятын шүмектің диаметрі 1,5-2 мм.

Қол масленка - сыйымдылығы 0,4-0,5 л, шүмегінің ұзындығы екі 
өлшемді резервуар:150-200 мм және 300-350 мм және ақ қаңылтырдан 
жасалған. Ұзын шүмегі бар масленка машинаның алыс нүктелерін майлауға 
арналған. Шүмектің шығу тесігінің диаметрі қолданылатын майдың 
тұтқырлығына байланысты таңдалады: тұтқырлық үшін 0,00003 м ш./с –
шамамен 2 мм, ал тұтқырлық үшін 0,00004 м ш./с – 0,00005 м ш./с – шамамен 
2,5 мм. 
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Кемшіліктері: май беруді реттеудің қиындығы, өйткені ол 
резервуардағы деңгейге байланысты; майдағы ылғал мен шайырлардың 
міндетті түрде болмауы; білектерді үнемі ауыстыру; ұзақ үзіліспен, 
білектерге арналған құрылғыларды міндетті түрде өшіру. 

Жеке фитильді май 230 кл тігін машиналарында қолданылады. ПМЗ 
және 76а кл. ПМЗ.

Киіз жастықтармен майлау - бұл тамшылардың пайда болмауымен 
ғана майлаудың бір түрі. Майланған беттерге май беру жастық 
материалының капиллярлық құрылымына байланысты жүзеге асырылады.  
Соңғысы маймен алдын-ала сіңдірілген, төсеніщтің саңылауына немесе 
біліктің мойнының немесе мойынтіректің бойымен мойынтіректің тірегіне 
орналастырылған. 

Мәжбүрлі қысымсыз шашырату арқылы майлау жылжымалы 
бөлшектер болған кезде герметикалық жабық корпустарда қолданылады. 
Мысалы, тігін машинасы 245 кл. ПМЗ. Артықшылықтары: Автоматты, 
сенімділік, майлаудың көптігі, майдың тиімділігі және төмен құны. 
Кемшіліктері: майды үйкелесетін жұпқа жеткізуді, тығыздаудың міндетті 
тығыздығын, ваннада конденсат пен тотығу өнімдерінің жиналу мүмкіндігін 
реттеу мүмкін емес.

Орталықтандырылған сұйық майлау әдісі
Майлаудың бұл әдісі: мерзімді және үздіксіз; мәжбүрлі қысымсыз және 

қысыммен; майдың ағып кетуімен (иінді корпусқа қайтарусыз) және май 
айналымымен (иінді корпусқа оралумен) болады.

Жеке тәсілден артықшылығы: майлауды беру машинаның әртүрлі 
орындарында орналасқан көптеген үйкелетін жұптарға бір уақытта 
орындалады; оператордың қатысуынсыз майлауды берудің сенімділігі мен 
тұрақтылығы; механизмдердің жұмыс қабілеттілігін арттыру және пайдалану 
шығындарын азайту; машинаға қызмет көрсетудің ыңғайлылығы және 
жұмыс орнын ұстау мәдениетін арттыру. 

Технологиялық жабдықты майлауға арналған жұмыс құралдары
Машиналардың үйкеліс тораптарын майлау үшін әртүрлі 

сыйымдылықтағы май құйғыштар мен шприцтер қолданылады. Тігін 
өнеркәсібі кәсіпорындарын техникалық пайдалану ережелеріне сәйкес тігін 
машиналарын майлау тігінші-мотористке жүктеледі. Масленкалар әр түрлі 
болады: мембраналық, қол және шприц-масленка.

Мембраналық масленка - машинаның кішкене бөліктерін аз тұтқыр 
маймен майлау үшін қолданылады. Олардың сыйымдылығы 25г және 85г, 
май құятын шүмектің диаметрі 1,5-2 мм.

Қол масленка - сыйымдылығы 0,4-0,5 л, шүмегінің ұзындығы екі 
өлшемді резервуар:150-200 мм және 300-350 мм және ақ қаңылтырдан 
жасалған. Ұзын шүмегі бар масленка машинаның алыс нүктелерін майлауға 
арналған. Шүмектің шығу тесігінің диаметрі қолданылатын майдың 
тұтқырлығына байланысты таңдалады: тұтқырлық үшін 0,00003 м ш./с –
шамамен 2 мм, ал тұтқырлық үшін 0,00004 м ш./с – 0,00005 м ш./с – шамамен 
2,5 мм. 

Май сыйымдылығынан жақсы ағу және онда май құятын вакуумның 
алдын алу үшін клапан болуы тиіс.  Оның болмауы майдың баяу ағып кетуіне 
және оның жоғалуына байланысты жұмыс уақытын жоғалтуға әкеледі.

Шприц масленка - тұтқаны басқан кезде салмағы шамамен 0,5 г 
болатын майдың бір бөлігі май майынан шығады және шарлы емізікті 
қысады.

Сыйымдылығы 10 л бидон майды қоймадан цехқа тасымалдауға 
арналған. Бидонның құрылымы: қақпағы, шүмегі, беру доғасы және көлбеу 
бүйірлік тұтқасы.

Сыйымдылығы 2 л бидон учаскені айналып өтіп, қол майларын маймен 
толтырған кезде май қорын таратуға қызмет етеді. 

Сыйымдылығы 1,5 кг дейінгі жақпа майларға арналған жәшік қоймадан 
жақпа майларды тасымалдауға және сақтауға арналған.  

Жәшікпен бірге: тістегершіктердің тістеріне жақпа жағуға қызмет 
ететін түкті қылқалам; жәшікке, май жағғышқа және шарикті подшипникке 
жақпа жағуға арналған ағаш қалақша беріледі.

Жуу шприці - ластанудан тазарту және шарикті мойынтіректерден, 
сақиналы мойынтіректерден және т.б. пайдаланылған майды кетіру үшін 
қолданылады.

Қолмен сору сорғысы - пайдаланылған майды май ыдысынан, ваннадан 
және т.б. сорып алу үшін қолданылады. Мұндай сорғыларда қажетті 
қисықтықтың ауыстырылатын ұштары болуы керек.

Пайдаланылған сүрту материалын жинауға арналған шелек - жиналған 
сүрту материалын түбіне ағатын майдан бөлетін тордың түбінен 6-8 см 
биіктікке дейін болуы тиіс. Шелек алынбалы қақпақпен және садақпен 
жабдықталған. Сол шелек, бірақ торсыз, пайдаланылған майды жинау үшін 
қолданылады.

Майлау тесіктерін тазартуға арналған ілмек - жұмсақ темір сымнан 
жасалған және оның соңы қайралған.

Әрбір майлау учаскесінде жұмыс құралдары, құрал-саймандары бар 
металл шкафтар болуы және майлаудың екі, үш тәуліктік қоры сақталуы тиіс.

3.2.3 Тозған бөлшектер мен механизмдерді қалпына келтіру 
тәсілдері

Машиналарды пайдалану кезінде құрылымдық және технологиялық 
қасиеттерін (өлшемі, пішіні) жоғалтқан, сынған және т.б. бөлшектерді 
жөндеуден кейін әрі қарай пайдалануға болады. Жөндеуге әр түрлі ақаулары 
бар кез келген бөлшектер беріледі. Бірақ сонымен бірге барлық бөлшектер 
қалпына келтірілмейді. Бөлшекті жөндеудің орындылығын бағалауда, сондай 
- ақ оны қалпына келтіру әдісін таңдауда шешуші фактор экономикалық 
болып табылады.  Бұған жөндеу құны мен бөліктің беріктік коэффициенті 
кіреді: бөлік неғұрлым күрделі болса, жөндеудің салыстырмалы құны 
соғұрлым аз болады.
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Қазіргі заманғы жөндеу технологиясының индустриясы бөлшектерді 
бастапқы түрінде қалпына келтіріп қана қоймай, сонымен қатар оларға жаңа 
бөлікке қарағанда жақсы қасиеттер беретін құралдарға ие.

Тәжірибе көрсеткендей, бөлшектерді қалпына келтірудің 
экономикалық әсері сериялық өндірісте және заманауи технологияларды 
қолдану кезінде қол жеткізіледі. 

Әдетте, жаппай бөлшектерді қалпына келтіру жұмыстары (негізінен) 
бірнеше ұқсас кәсіпорындарға қызмет көрсететін арнайы шеберханада 
жүргізілуі керек. Бөлшектерді жөндеу кезінде олардың бастапқы мөлшерін, 
пішінін және қонуын қалпына келтіру бойынша операциялар орындалады. 
Ол үшін механикалық өңдеу әдістері қолданылады: дәнекерлеу, беттерді 
балқыту, металдандыру, электролиттік және химиялық-термиялық өңдеу,
электр ұшқынымен өңдеу, желімдеу, дәнекерлеу және т.б. Бұл әдістер 
өздігінен де, комбинация түрінде де қолданылады, мысалы, дәнекерлеу және 
металдандыру орындалады.

3.2.3.1 Бөлшектерді слесарлық өңдеу арқылы қалпына келтіру

Технологиялық жабдықты жөндеу кезінде бөлшектерді түзету, 
бұдырларды алып тастау кеңінен қолданылады. Бұл жағдайда әртүрлі 
слесарлық өңдеу қолданылады. Бұл емдеудің кейбір түрлерін қарастырыңыз 
[9 - 10]. 

Қыру. Қыру тегістеу бөлшектерді бекіту кезінде, ысқылайтын 
беттердің дәл жанасуын қамтамасыз ету қажет болған кезде, сондай-ақ тегіс 
және тегіс бетті алу үшін қолданылады.

Қыруға жататын бетті кескіштермен, фрезалармен, егеулермен және 
басқа құралдармен алдын-ала өңдеу керек.

Қырғышпен өте жұқа жоңқалар (қалыңдығы 0,002-0,005 ММ) алынып 
тасталғандықтан, қырғышқа арналған бөлшектердің мөлшері аз болуы керек 
(3.15 және 3.16-кесте).

3.15-кесте. Жазық беттерді қыруға мм-мен рұқсат
Бетінің ені, 
мм

Бетінің ұзындығы, мм
100 – 500 500 – 1000 1000 –

2000
2000 –
4000

4000 –
6000

100-ге дейін
100 – 500 
500 – 1000 

0,10
0,15
0,18

0,15
0,20
0,25

0,20
0,25
0,35

0,25
0,30
0,45

0,30
0,40
0,50
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Қазіргі заманғы жөндеу технологиясының индустриясы бөлшектерді 
бастапқы түрінде қалпына келтіріп қана қоймай, сонымен қатар оларға жаңа 
бөлікке қарағанда жақсы қасиеттер беретін құралдарға ие.

Тәжірибе көрсеткендей, бөлшектерді қалпына келтірудің 
экономикалық әсері сериялық өндірісте және заманауи технологияларды 
қолдану кезінде қол жеткізіледі. 

Әдетте, жаппай бөлшектерді қалпына келтіру жұмыстары (негізінен) 
бірнеше ұқсас кәсіпорындарға қызмет көрсететін арнайы шеберханада 
жүргізілуі керек. Бөлшектерді жөндеу кезінде олардың бастапқы мөлшерін, 
пішінін және қонуын қалпына келтіру бойынша операциялар орындалады. 
Ол үшін механикалық өңдеу әдістері қолданылады: дәнекерлеу, беттерді 
балқыту, металдандыру, электролиттік және химиялық-термиялық өңдеу,
электр ұшқынымен өңдеу, желімдеу, дәнекерлеу және т.б. Бұл әдістер 
өздігінен де, комбинация түрінде де қолданылады, мысалы, дәнекерлеу және 
металдандыру орындалады.

3.2.3.1 Бөлшектерді слесарлық өңдеу арқылы қалпына келтіру

Технологиялық жабдықты жөндеу кезінде бөлшектерді түзету, 
бұдырларды алып тастау кеңінен қолданылады. Бұл жағдайда әртүрлі 
слесарлық өңдеу қолданылады. Бұл емдеудің кейбір түрлерін қарастырыңыз 
[9 - 10]. 

Қыру. Қыру тегістеу бөлшектерді бекіту кезінде, ысқылайтын 
беттердің дәл жанасуын қамтамасыз ету қажет болған кезде, сондай-ақ тегіс 
және тегіс бетті алу үшін қолданылады.

Қыруға жататын бетті кескіштермен, фрезалармен, егеулермен және 
басқа құралдармен алдын-ала өңдеу керек.

Қырғышпен өте жұқа жоңқалар (қалыңдығы 0,002-0,005 ММ) алынып 
тасталғандықтан, қырғышқа арналған бөлшектердің мөлшері аз болуы керек 
(3.15 және 3.16-кесте).

3.15-кесте. Жазық беттерді қыруға мм-мен рұқсат
Бетінің ені, 
мм

Бетінің ұзындығы, мм
100 – 500 500 – 1000 1000 –

2000
2000 –
4000

4000 –
6000

100-ге дейін
100 – 500 
500 – 1000 

0,10
0,15
0,18

0,15
0,20
0,25

0,20
0,25
0,35

0,25
0,30
0,45

0,30
0,40
0,50

3.16-кесте. Тесіктерді қыруға мм-мен рұқсат
Тесік 
диаметрі, мм

Тесік ұзындығы, мм
100-ге дейін 100 - 200 200 – 300 300-ден 

жоғары
80-ге дейін
80 – 180
180 – 360
360-тан 
жоғары

0,05
0,10
0,15
0,20

0,08
0,15
0,20
0,25

0,12
0,20
0,25
0,30

-
0,20
0,30
0,30

Қырудың дәлдігі өлшемі 25х25 мм квадратқа сәйкес келетін дақтардың 
санымен анықталады. Қыру түрлерін көрсетілген аймақтағы дақтардың 
санына қарай ажыратыңыз: 4 дақ – өте дөрекі; 9 дақ – өрескел; 16 дақ – дәл; 
20 – 25 дақ – өте дәл; 32 – 36 дақ – ең дәл.

Ысқылау. Ысқылау тығыз өткізбейтін (герметикалық) қосылыстар, 
дәл геометриялық пішіндер, дәл өлшемдер (0,1 мк дейін) және өңдеудің 
жоғары тазалығы (11 – 14 класс) үшін қолданылады.

Тегістеу үшін әртүрлі абразивті материалдар қолданылады: эмирия, 
кварц, алмаз ұнтағы, шыны, табиғи корунд, бор карбиді және т.б. Абразивті 
материалдар ұнтаққа ұсақталып, керосинмен немесе стеарин қосылған 
бензинмен араластырылады. Абразивті ұнтақтарды машина майымен 
ылғалдандыруға болады.

Абразивті ұсақталған материалдардың түйіршіктілігі елек әдісімен, 
микроскопиялық түрде сандар бойынша немесе дәндердің максималды 
мөлшері бойынша жіктеледі. Дөрекі тегістеу үшін тегістеу дәні қолданылады 
№ 200; 160; 125; 100; 80; 63; 50; 32; 25; 20; 16, ал дәл тегістеу үшін-тегістеу 
ұнтақтары № 12, 10, 8, 6, 5, 4, 3 қолданылады.

Тегістеу, әрлеу және жылтырату үшін ГОИ пасталары кеңінен 
қолданылады. Бұл пасталар бөлшектердің бетіне немесе 15-35 м/с 
жылдамдықпен айналатын жылтыратқыш шеңберлерге қолданылады. 
Жылтырату шеңберлері әртүрлі мақта маталарынан, киізден немесе киізден 
жасалған. Жұмыс барысында шеңберлер мезгіл-мезгіл пастамен майланады.

Аралау. Біріктірілген бөлшектерді бекіту, алдыңғы өңдеудің 
қателіктерін жою, артық балқытылған металды алып тастау және басқа 
жұмыстар кезінде ең көп таралған операция - бұл аралау. Аралау тұрпайы, 
жеке, барқыт егеулермен, сондай-ақ қылауықтармен жүзеге асырылады.

Егеулер мен қылауықтардың көмегімен жеке жалпақ, ойық және дөңес 
конъюгат беттерін кесіп, тесіктерді кесіңіз.

Тойтарма. Бөлшектерді тойтармалармен бір-бірінен ажыратпай қосу -
бұл жұмыста сенімділік пен беріктікті қамтамасыз ететін қарапайым 
қосылыс.  Тойтарманың сапасын сыртқы тексеру, балғамен түрту, сондай-ақ 
үлгі бойынша тексереді.

Жазу. Жазу жеңдердің тесіктерін түпкілікті бекіту үшін қолданылады 
және жеңді машинаның ұясына қысқаннан кейін жүзеге асырылады.

Бекітілген қону кезінде жабылатын және жабылатын бөліктердің 
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беттерінде пайда болатын созудан туындаған радиалды күштер серпімді 
деформациялар береді.

Пресстелген төлкеде (3.86-сурет) бұл деформациялар ішкі диаметрдің 
төмендеуіне әкеледі, бұл соғұрлым үлкен болады. Төлкенің тесігі реттелетін 
сыпырғыштардың көмегімен біріктірілген бөлікке реттеледі.

3.86-сурет - Пресстелген төлке

3.2.3.2 Дәнекерлеу арқылы бөлшектерді қалпына келтіру 
технологиясы 

Дәнекерлеу: балқыту және қысыммен (пластикалық) болады [9 - 10]. 
Балқытып дәнекерлеу - бұл электр доғасы және газ, ал қысыммен 

дәнекерлеу электрлік кедергі әдісімен (қондыру, тігіс, нүкте), газ престеу 
және соғу әдісімен болып бөлінеді. Электр доғалы және газды дәнекерлеу 
болаттан, шойыннан, қоладан және басқа металдардан және олардың 
қорытпаларынан сынған және жарылған бөлшектерді жөндеу (біріктіру) 
кезінде қолданылады. Электротүйіспелі - болат және басқа да пластикалық 
материалдардан жасалған сынған бөлшектердің түйіскен жерін қосқан кезде.
Электронүктелі және тігіс - табақша материалынан бөлшектерді қабаттасуға 
қосқан кезде. Дәнекерлеу және балқыту жұмыстары дәнекерлеп балқыту 
арқылы жүзеге асырылады. Бөлшектерді дәнекерлеуге немесе қаптауға 
дайындау операциясы - бұл байланыс орнына қажетті пішінді беру, бұл 
балқытылған металға қажетті адгезияны қамтамасыз етеді. Бұл операцияның 
түрлері мен әдістері зақымдану сипатына, материалға, бөліктің пішіні мен 
мөлшеріне байланысты.

Қосылу орнында жиек өңделеді және оның пішіні бөліктің 
қабырғаларының қалыңдығына байланысты. Егер қабырғаның қалыңдығы φ≤ 
1,5 мм болса, онда жиектер оралмайды, φ≤12 мм болса, жиектер V-пішінді, 
ал φ>12 мм — x - пішінді болады. Егер бөліктің бастапқы мөлшерін сақтау 
қажет болса, онда жиек сыну сызығы бойымен орындалады. 

Егер қалың қабырғалы шойын бөлшектері дәнекерленсе, онда 
дәнекерленген металдың негізгімен байланысын күшейту үшін болат 
шыбықтар (бұрандалар) кесілген пышақтарға бұралады.  Түйреуіштің d
диаметрі сыну орнындағы b қалыңдығына байланысты: d=(0,3 ... 0,4)b; бұрау 
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беттерінде пайда болатын созудан туындаған радиалды күштер серпімді 
деформациялар береді.

Пресстелген төлкеде (3.86-сурет) бұл деформациялар ішкі диаметрдің 
төмендеуіне әкеледі, бұл соғұрлым үлкен болады. Төлкенің тесігі реттелетін 
сыпырғыштардың көмегімен біріктірілген бөлікке реттеледі.

3.86-сурет - Пресстелген төлке

3.2.3.2 Дәнекерлеу арқылы бөлшектерді қалпына келтіру 
технологиясы 

Дәнекерлеу: балқыту және қысыммен (пластикалық) болады [9 - 10]. 
Балқытып дәнекерлеу - бұл электр доғасы және газ, ал қысыммен 

дәнекерлеу электрлік кедергі әдісімен (қондыру, тігіс, нүкте), газ престеу 
және соғу әдісімен болып бөлінеді. Электр доғалы және газды дәнекерлеу 
болаттан, шойыннан, қоладан және басқа металдардан және олардың 
қорытпаларынан сынған және жарылған бөлшектерді жөндеу (біріктіру) 
кезінде қолданылады. Электротүйіспелі - болат және басқа да пластикалық 
материалдардан жасалған сынған бөлшектердің түйіскен жерін қосқан кезде.
Электронүктелі және тігіс - табақша материалынан бөлшектерді қабаттасуға 
қосқан кезде. Дәнекерлеу және балқыту жұмыстары дәнекерлеп балқыту 
арқылы жүзеге асырылады. Бөлшектерді дәнекерлеуге немесе қаптауға 
дайындау операциясы - бұл байланыс орнына қажетті пішінді беру, бұл 
балқытылған металға қажетті адгезияны қамтамасыз етеді. Бұл операцияның 
түрлері мен әдістері зақымдану сипатына, материалға, бөліктің пішіні мен 
мөлшеріне байланысты.

Қосылу орнында жиек өңделеді және оның пішіні бөліктің 
қабырғаларының қалыңдығына байланысты. Егер қабырғаның қалыңдығы φ≤ 
1,5 мм болса, онда жиектер оралмайды, φ≤12 мм болса, жиектер V-пішінді, 
ал φ>12 мм — x - пішінді болады. Егер бөліктің бастапқы мөлшерін сақтау 
қажет болса, онда жиек сыну сызығы бойымен орындалады. 

Егер қалың қабырғалы шойын бөлшектері дәнекерленсе, онда 
дәнекерленген металдың негізгімен байланысын күшейту үшін болат 
шыбықтар (бұрандалар) кесілген пышақтарға бұралады.  Түйреуіштің d
диаметрі сыну орнындағы b қалыңдығына байланысты: d=(0,3 ... 0,4)b; бұрау 

тереңдігі h=1,5d, түйреуіштер арасындағы қашықтық (қадам) t= (4 …6) d. 
Бұрғылау, кесу және бұрау майсызсыз, тығыз және істен шыққанға дейін 
болуы керек.

Бөлшектердегі жарықтар электр доғасының немесе газ жалынының 
және толтырғыш материалдың тікелей әсеріне қол жетімді болатындай етіп 
сау жерге дейін бүкіл тереңдікке дәнекерлеу үшін өңделеді.

Бөліктің бүкіл ұзындығы бойымен өтетін жарық X немесе V тәрізді 
тігістің астына кесіледі, ал соңында бұрғылау керек (дәнекерлеу кезінде 
жарықтың ұзындығының артуына жол бермеу керек).

Жеңіл өнеркәсіпте машиналар мен станоктардың бөлшектерін қалпына 
келтіруде электр доғалы дәнекерлеу және балқыту кеңінен қолданылады. 
Осы әдістермен дәнекерленген бөліктер мен толтырғыш материалдарды 
жергілікті жылыту және балқыту электр доғасының көмегімен жүзеге 
асырылады. Электр доғалы дәнекерлеу және төсеу қолмен және автоматты 
болады.

Қолмен дәнекерлеу және балқыту. Электр доғалы дәнекерлеу және 
балқыту әдісі кеңінен қолданылады (3.87-сурет). Электр доғасы жоғары 
температураны тудырады, онда 2 азайтылған бөліктің металы және 1
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қолдану жоғары сапалы тігісті алуға мүмкіндік береді (тұрақты токты 
дәнекерлеуден кем емес). Айнымалы ток дәнекерлеу машиналары үнемді: 
электр энергиясын тұтыну 2-3 есе, жұмыс істемейтін қуат 10 есе және өндіріс 
алаңы 3 есе азаяды. Сонымен қатар, тұрақты ток өндіру үшін генератор 
қажет, ал оның құны дәнекерлеу машинасынан 3-5 есе қымбат.

Автоматты электр доғалы балқыту. Ол үлкен беттерді өңдеуде 
және бөлшектерді сериялық қалпына келтіруде қолданылады. Балқыту флюс 
қабатының астындағы электр доғасының жылуынан пайда болады (3.88-
сурет). Дәнекерлеу трансформаторынан 1 жалаңаш металл электродқа және 4 
қалпына келтірілген бөлікке электр тогы беріліп, олардың арасында электр 
доғасы пайда болады. Бункерден 2 флюс 5 беріледі. Кассетадан 7 электрод 
сымы доғаның аймағына автоматты түрде 3 дәнекерлеу басы немесе 
дәнекерлеу машинасы арқылы беріледі. Балқыту процесінде дәнекерлеу басы 
(электр доғасы) 6 арбаның көмегімен қалпына келтірілетін бөліктің бойымен 
қаптау жылдамдығына тең жылдамдықпен қозғалады.

              

3.88-сурет - Бөлшектерді 
автоматты электр доғалы 

балқытып қаптауға арналған 
құрылғы

3.89-сурет - Цилиндрлік бетті 
немесе спиралды автоматты электр 

доғалы балқытып қаптауға 
арналған құрылғы

Цилиндрлік бетті немесе спиралды балқыту арнайы қондырғыда жүзеге 
асырылады (3.89-сурет). Ол үшін 2 бөлігі 4 бөлгіш басы мен 1 артқы басы 
арасындағы әмбебап фрезерлік станокта бекітіліп, оған айналмалы және 
аудармалы қозғалыстар туралы хабарлайды. Дәнекерлеу басы 3 машинада 
бекітілген. Автоматты балқыту жонғыш станокта жасалады: бөлік патронға 
бекітіліп, оған айналмалы, ал кареткаға бекітілген дәнекерлеу басы бөліктің 
бойымен қозғалыс береді. Қолмен жұмыс жасамас бұрын ағынды қабаттың 
астындағы бөлшектерді автоматты түрде электрлік доғаның артықшылығы: 
жоғары өнімділік, жоғары сапалы қабат, электр қуатын аз тұтыну және 
жақсы жұмыс жағдайлары.

Қорғаныс газдарының ортасында балқыту. Электр доғасының 
аймағына доғаның айналасындағы ауаны ығыстыратын қорғаныс газы 
(көмірқышқыл газы, аргон, сутегі және т.б.) үздіксіз беріледі. Қорғаныс 
ортасы сұйық металды оттегі мен азоттың зиянды әсерінен қорғайды. Аргон 
жоғары легірленген хром-никель болаттарынан, мыс, алюминий, титан 
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негізіндегі қорытпалардан жасалған бөлшектерді қалпына келтіруде 
қолданылады. Азот газындағы электрод ең жоғары қарсылыққа ие.
Көмірқышқыл газында доғаның тұрақтылығы біршама төмен, ал сутегі 
ортасында — минималды. Электрод сымының түрін таңдау қорғаныс 
газының түріне байланысты.

Қорғайтын газ (мысалы, көмірқышқыл газы) ортасында балқытып 
қаптауға арналған қондырғы мыналардан тұрады: 1 баллон (3.90-сурет), 
қыздырғыш 2, құрғатқыш 3, төмендеткіш редуктор 4, ротаметра-шығын 
өлшегіш 5 және жанарғы 6.

3.90-сурет - Көмірқышқыл газы ортасында балқытуға арналған қондырғы

Дірілді доғалы балқымасы. Ол цилиндрлік бөліктердің тозған беттерін 
8-ден 200 мм-ге дейін өсіру үшін қолданылады. Бөлшек 1 (3.91-сурет) және 3
электрод сымы 5 ток көзінің тізбегіне қосылады. Вибратордың 4 көмегімен 
сым 3 бойлық тербелістерді алады, соның арқасында доғалық саңылаудың 
мерзімді (секундына 50 немесе одан да көп рет) жабылуы және электродты 
тамшылардың дәнекерлеу ваннасына мәжбүрлі түрде берілуі орын алады.
Электрод сымының тербелісі (амплитудасы 0,5-3 мм) доғалар, қысқа 
тұйықталу және бос жүріс түрінде электр разрядтарының ауысуын 
қамтамасыз етеді. Сым діріл доғасының басы арқылы өтеді 2. Баста 2
орналасқан саптама арқылы балқыту процесінде сілтілік қасиеттері бар 
салқындатқыш дәнекерлеу доғасының аймағына беріледі.

                               

3.91-сурет - Бөлшектерді дірілді доғалы балқытуға арналған қондырғы
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Пайда болған булар, ауаны ығыстыру, балқытылған металды оттегі мен 
азоттың әсерінен қорғайды. Балқытылған металл жоғары механикалық 
қасиеттерге ие болады. Қалпына келтірілген бөлік токарлық станокта 
бекітіліп, оған айналмалы қозғалысты (А көрсеткісі) айтады, ал діріл 
доғасының басы машинаның вагонына бекітіліп, бойлық қозғалыстар туралы 
хабарлайды (Б көрсеткісі) діріл доғасының балқуы ағын қабатының астында 
да, су буының ортасында да бір уақытта салқындату арқылы жүзеге 
асырылады.бөлігі.

Газбен дәнекерлеу және балқыту. Ол қалыңдығы 0,2—5 мм жұқа 
болаттан, оңай балқитын (түсті) металдардан және олардың қорытпаларынан, 
дәнекерлеу кезінде біртіндеп, біртіндеп жылытуды және баяу салқындатуды 
қажет ететін металдардан (аспаптық болат), сондай-ақ дәнекерлеу кезінде 
жылытуды қажет ететін металдардан (шойын және арнайы Болаттың кейбір 
түрлері) бөлшектерді жөндеу кезінде қолданылады. Жөндеудің бұл түрі 
қатты қорытпаларды балқыту және қатты дәнекерлеу кезінде қолданылады.  
Ацетилен жанғыш газ ретінде жиі қолданылады, ол оттегі қоспасында 
жанған кезде 3000-3200 °C температурада жалын береді. Газды дәнекерлеу 
кезінде балқытылған металл ауадан оттегі мен азотты электр доғасына 
қарағанда аз қарқынды сіңіреді. Бұл жалын алауы мен ағындардың қорғаныс 
әрекеттеріне байланысты: балқытылған металды қоршап тұрған алау жалын 
аймағында бар көміртегі мен сутегі оксидтерін жағу үшін қажет ауаның 
барлық оттегін сіңіреді. Дәнекерлеуге арналған ацетилен ацетиленді 
генераторларында тікелей дәнекерлеу орнында алынады.

Жөндеу жұмыстары үшін жоғары қысымды шлангілер, жоғары 
қысымды дәнекерлеу қыздырғыштары және төмен температурада жұмыс 
істеу артықшылықтары бар портативті төмен қысымды гвр-1,25 генераторы 
қолданылады. Кез-келген түрдегі генераторлар қолданылады: су ысырмасы 
және химиялық тазартқыш. Су ысырмасы дәнекерлеу алауынан жалынның 
кері соққысы кезінде генераторды жарылудан қорғау үшін қолданылады.
Химиялық тазартқыш ацетиленді күкіртсутектен және фосфорлы сутектен —
дәнекерлеу сапасын нашарлататын зиянды қоспалардан тазарту үшін 
қолданылады.

Плазмалық балқыту. Ол плазмалық қыздырғыштармен орындалады, 
онда екі доғалар бір уақытта жанып тұрады: қалпына келтірілетін бөліктің 
негізгі материалын ерітуге және қоспаны ерітуге арналған плазма және доға.
Аз көміртекті және хром-никель болаттан, алюминий қорытпаларынан және 
т. б. бөлшектер балқымаға ұшырайды. 

Электр шлакты балқыту. Қалпына келтірілетін бөлік тік күйде 
бекітіледі, электрод сымнан электр тогы оған электр өткізгіш сұйық шлак 
арқылы өтеді. Қабатталған бетке параллельді кокиль (мыс пішіні) бекітіледі.  
Бет пен кокиль арасындағы саңылау балқитын қабаттың қалыңдығына 
(кемінде 10 мм) тең болуы тиіс. Бұл саңылауда жылу бөлінетін сұйық 
қождың ваннасы пайда болады. Кокильді біртіндеп тігінен жылжыта отырып, 
бүкіл алшақтық балқытылған металмен толтырылады. Осылайша, цилиндр, 
конус және жазықтық сияқты қатты тозған бөліктер қалпына келтіріледі.
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Газбен дәнекерлеу және балқыту. Ол қалыңдығы 0,2—5 мм жұқа 
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бүкіл алшақтық балқытылған металмен толтырылады. Осылайша, цилиндр, 
конус және жазықтық сияқты қатты тозған бөліктер қалпына келтіріледі.

Қалпына келтірумен байланысты жұмыстардың барлық түрлері
техникалық талаптарға жауап беруі тиіс: дәнекерлеуге арналған металл 
дайындамаларды кесу орындары тазалануы тиіс; табақ, сорттық және 
фасондық прокаттан дәнекерленетін бөлшектер тексеріліп, қажет болған 
жағдайда түзетілуі тиіс; дәнекерленетін жиектер ластанудан, тоттан, 
қабыршақтан және т.б. мұқият тазартылуы тиіс.

Флюс қабаты астында автоматты дəнекерлеуден кейін 
дәнекерленген жиектерді және оларға жапсарлас металл бөліктерін әр 
бағытта ені 10-15 мм мұқият тазалау қажет. Автогенмен дәнекерлегеннен 
кейін дәнекерленетін жиектер ағынынан таза металға дейін тазартылуы тиіс, 
ал қосылған беттердегі бұдырлар мен кедір-бұдырлар алынып тасталуы тиіс.
Бөлшектердің жанасуы тігістің бүкіл ұзындығы бойынша біркелкі болуы 
керек.  

Жүктемені көтеретін тігістердің дəнекерленген конструкциялары
дәнекерлеудің бүкіл ұзындығы бойынша лупа көмегімен, ал жүктемені 
көтермейтін тігістер ұзындығының кемінде 1/3— іне қаралады. Тігістің 
мөлшерін және оның сапасын балғамен түрту арқылы бақылайды (балғаның 
массасы 0,5—0,8 кг). Бұл жағдайда тігістің соққысынан шыққан дыбыс 
негізгі металға соғылған кездегідей болуы керек. Егер ақаулы учаске 
анықталса —тігістің металын қайнатпау, кез келген пішіндегі жарықшақ 
және қатпарлану, кеуектілік немесе қож қосылыстарының болуы — оларды 
кесіп, қайта пісіреді. Тігіс біркелкі емес, қатпарлар біркелкі қалыптаспаған, 
толқынды және таразының шекаралары айқын көрінетін жерлер кесіліп, 
қайтадан қайнатылады.

Ішкі ақаулар (ішкі жарықшақ, кеуектілік, түтіксіз), егер арнайы 
құрылғылар болмаса, бұрғылаумен бірге түрту арқылы басқарылады. 
Бұрғылауды 90° бұрышпен қайраңыз. Конустық ойықтарды бұрғылау негізгі 
металды әр жағынан 1,5 мм ұстап тұрып, тігістің барлық бөлімдерін ашу 
үшін жүзеге асырылады.

Резервуарлар мен ыдыстардың дəнекерленген тігістері керосиннің 
көмегімен тығыздыққа тексеріледі. Сыртқы жағынан тігіс бор ерітіндісімен 
өңделеді, ал кептіруден кейін ішкі жағынан керосинмен мол 
ылғалдандырылады.  Егер тігісте ақау болса, онда бор бетінде қара дақтар 
пайда болады. Керосиннің әсерінен тігісті тексеру уақыты тігістің 
қалыңдығы мен орналасуына байланысты және шамамен 20-40 минутты 
құрайды. Сынақ кезінде анықталған ақаулы учаске кесіліп, қайтадан 
қайнатылады. Дәнекерлеуді жабық бөлмеде жүргізген жөн. Ашық жерде 
дәнекерлеу кезінде дәнекерлеу орнын желдің, жаңбырдың және қардың 
тікелей әсерінен қорғайтын құрылғыларды қолдану қажет.

3.2.3.3 Пластикалық деформация (қысыммен өңдеу)

Бұл әдіс қарапайым пішінді бөлшектерді, сондай-ақ пластикалық 
материалдардан (болат, жез және жұмсақ қола) жасалған бөлшектерді 
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жөндеу кезінде қолданылады [9 - 10]. Жөндеу әдістері бөліктің осіне қатысты 
қысым мен деформация күштерінің бағытына байланысты және олар: тұнба, 
тарату, қысу, басу, илеу, роликтермен илеу және түзету.

3.92-сурет Деформациясының бағыты сыртқы күш Р бағытына 
перпендикулярлы 

Тұнба - қуыс бөліктің (жең) ішкі диаметрін азайту немесе қатты 
бөліктің (саусақтың) сыртқы диаметрін арттыру үшін қолданылады (3.92, а-
сурет).

Тарату - іші бос бөліктің ішкі диаметрін оны ішінен кеңейту арқылы 
көбейту үшін қолданылады. Деформация бағыты сыртқы күш бағытына 
сәйкес келеді (3.92, б-сурет).

Қысу - сыртқы цилиндрлік қуыс бөліктің беттеріне (жең) сыртқы күш 
қолдану арқылы сыртқы және ішкі диаметрлерді азайту үшін қолданылады .
Деформация мен күш-жігердің бағыттары сәйкес келеді (3.92, в-сурет).

Қысым - бұл жауын-шашын мен үлестірімнің үйлесімі және қатты 
жалпақ бөліктердің сыртқы диаметрін ұлғайту үшін қолданылады. Бұл 
операция шоғырланған күш қолдану арқылы жүзеге асырылады (3.92, г-
сурет).

Илектеу - бұл болат роликті бөліктің жеке бөліктеріне басу арқылы 
металдың пластикалық қозғалысы. .

Болат роликті рифлер арасындағы қуысқа басу арқылы бедерленген 
цилиндрлерді қалпына келтіру (3.92, д, е-сурет). Ролик шұңқыр бойымен 
домаланады, соның арқасында металл депрессиядан жоғарыға қарай 
жылжиды және тозған гофр қалпына келтіріледі. 

Бекітілген қонуы бар біліктердің мойындарын жөндеу кезінде кеңінен 
қолданылатын илектеу әдетте станокта жасалады. Білдектің патронында 
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бөлік, ал кескіш ұстағышта - білікке арналған роликте еркін айналатын 
ұстағыш бекітіледі. Бөліктің баяу айналуы және суппорттың көлденең 
берілісі кезінде роликтің кертіктері бөліктің беткі қабаттарына басылады 
(3.93-сурет). Орау нәтижесінде мойынның диаметрі тарақтардың пайда 
болуына байланысты артады.

Біліктің беті жонғыш-бұрандалы кескіш станокта оралған (3.94-сурет). 
Біліктің материалы - болат 30, роликтің материалы - У12А болат, тістің 
қайрау бұрышы 650. Илектеу күші ЛПИ динамометрімен өлшенеді, ал 
біліктің илектелген мойынының диаметрі микрометрмен өлшенеді.

3.2.3.4 Металдарды дәнекерлеу процесінің мәні

Дәнекерлеу. Бұл операция кезінде металл бөліктері бір-біріне 
балқытылған металдар немесе байланыстырғыш заттар ретінде қызмет ететін 
қорытпалар (дәнекер) көмегімен жылы күйде қосылады. Дәнекерлеу кезінде 
негізгі металл пластикалық күйге келтірілмейді және ерімейді;дәнекерлеудің 
балқу температурасы негізгі металдың балқу температурасынан едәуір төмен 
[9-10].

Дәнекерлеуді бірдей және бірдей емес материалдардан (болат болат, 
шойын болат, мыс болат және т.б.) жасалған әр түрлі пішінді және өлшемді 
металл бөліктерін біріктіру үшін қолдануға болады. Дәнекерлеу қаңылтыр 
және торлы барабандарды, мүйізтұмсықтарды, берд, шлихталау 
машиналарының барабандарын және т.б. жөндеу кезінде қолданылады.

Дәнекерлеу кезінде жұмсақ (балқу температурасы 180-300 °C) және 
қатты (балқу температурасы 620— 870 °С) дәнекерлер қолданылады. Жұмсақ 
сатушылар дәнекерленген жердің жоғары беріктігін қажет етпейтін 
жағдайларда қолданылады, ал қатты — қосылысты алу қажет болған кезде, 
жеткілікті күшті және жоғары температурада жұмыс істей алады.

Дәнекерлеу процесі екі кезеңнен тұрады: дайындық және 
дәнекерлеудің өзі.  Дәнекерлеуге дайындық мыналарды қамтиды: 
бөлшектердің қосылатын жерлерін тазалау, жуу, кептіру, өңдеу және
қалайылау. Тазалау жұмысы келесі құралдармен жүзеге асырылады: файл, 
қырғыш, шабер, содан кейін зімпарамен өңделеді.дәнекерлеу орны 
тазартылады майлар травлением; бірі балқытылған дәнекерді жойылады 
тотықтары және қож. Жұмсақ дәнекерлеу кезінде қолданылатын ағынның 
негізгі түрі - канифоль, ал қатты дәнекерлеу үшін — бура.

Өндегеннен кейін олар дәнекерлеуді бастайды. Жұмсақ дәнекер ретінде 
қорғасын бар қалайы қорытпалары қолданылады. Жұмсақ дәнекерлеу: 
тазартудан және маринадтаудан кейін мыс дәнекерлеу үтігі 300-400 °C 
температураға дейін қызады, содан кейін оның ұшы аммиакпен сүртіліп, 
дәнекерге басылады; соңғысы ерітіліп, өңделеді (металл тамшылары 
түрінде); балқытылған дәнекерлеу үтігі тігіске біркелкі бөлінеді (тігіс 
неғұрлым жұқа болса, соғұрлым күшті болады).  Дәнекерленген 
қосылыстардың түрлері 3.95-суретте көрсетілген.
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Қатты дәнекерлеу. Дәнекер ретінде мыс пен мырыштың қорытпалары 
қызмет етеді. Тазалағаннан кейін оған салынған дәнекері бар бөлшекті пеште 
дәнекерді жұмсартқанға дейін қыздырады; жұмсартылған дәнекерді бөлшекті 
пештен шығармай, бурамен себеді;

3.93-сурет - Қосылыстар қорытпаларының түрлері

дәнекерлеуші толығымен ерігенше қыздырады; болат қырғышпен 
балқытылған дәнекер тігіске біркелкі бөлінеді.

Дәнекерлеуден кейін тігіске жақын беттер дәнекерлеушіден 
тазартылады.

Металдандыру. Бұл әдіс металл сымды арнайы металлизатормен 
ерітіп, оны қалпына келтірілетін бетке 140-300 м/с жылдамдықпен сығылған 
ауаның қысымымен (0,5 — 0,7 МПа) бүрку түрінде қолданудан тұрады.
Нәтижесінде бөліктің бетінде өте қатты кеуекті қабат пайда болады.

Металдандыру: тозған бөлшектердің өлшемдері мен геометриялық 
пішіндерін қалпына келтіру; тіректерде антифрикциялық жабындарды алу; 
шойын мен түсті құюдағы раковиналарды, жарықтар мен кеуектілікті жою; 
бөлшектер мен әртүрлі құрылымдарды коррозиядан қорғау үшін 
қолданылады. Бұл әдіс өткір соққы жүктемесінің әсеріне ұшырамайтын 
бөлшектерді қалпына келтіреді.  Металдандыру үлкен күш-жігердің әсерінен 
болатын кішкентай беттерді (ұсақ ойықтар, ойықтар және т.б.) салу кезінде 
қолданылмайды.

Металдандыру процесі екі кезеңнен тұрады: бетті дайындау және оны 
металмен бүрку. Бетті дайындау:

- бөлік керосинде немесе басқа еріткіштерде жуылады;
- шойын бөлшек (мол майлау жағдайында жұмыс істейді) - кеуектерден 

майды кетіру үшін пеште немесе газ шілтерімен 200— 250 °С температураға 
дейін қыздырылады;

- айналу денесінің пішіні бар бөлік - шонжу әдісімен әркелкілігін 
(сопақша, конус, соққылар және т. б.) жояды;

- бетіне кескішпен жыртылған жіп немесе сақиналы ойықтар түрінде 
өрескел кедір-бұдыр қолданылады;

- қатты беті бар бөлікке (қатайтылған, цементтелген) кедір-бұдырлық 
электр ұшқынымен немесе электр дірілімен қолданылады;
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- неғұрлым күрделі немесе жалпақ пішінді бөлік ұсақтағыш немесе 
құмағызғыш үрлеуге шалдығады (кедір-бұдырды қолдану үшін).

Бүрку: өңделген бөлік металлизацияға ұшырайды. 
Бүркуден кейін дайындалған қабат механикалық өңдеуге (жону, 

тегістеу және т.б.).

3.2.3.5 Тозған бөлшектерді пластикалық массалармен қалпына
келтіру

Полимерлі материалдар бөлшектер мен бөлшектердің тозған беттерін 
механикалық зақымданумен (жарықтар, тесіктер, майысулар және т.б.) 
қалпына келтіру кезінде қолданылады.  Бөлшектердің тозған беттері 
полимерлі жабындармен қалпына келтіріледі, ал механикалық зақымданулар 
полимерлі пастамен, мастикамен, әртүрлі негіздегі қосылыстармен, желіммен 
және т.б. қалпына келтіріледі [9 - 10].

Газ жалыны әдісі. Әдістің мәні - онда тоқтатылған пластикалық ұнтақ 
бөлшектері бар ауа ағыны газ жалынының алауынан өтеді. Жалын 
жылуының әсерінен ұнтақ бөлшектері балқып, алдын ала қыздырылған бетке 
тиген кезде оған жабысып, жабын түзеді. Жабын ҰБҚ типті қондырғыға 
қолданылады (ұнтақты бүрку қондырғысы) (3.96-сурет). Кемшіліктері: 
салыстырмалы түрде төмен өнімділік; қалыңдығы бойынша жабын біркелкі 
емес.

Ағынды жалынсыз әдіс. Ұнтақ сығылған ауамен қамтамасыз етіледі, 
бірақ жабын ауа ұнтақ қоспасымен суық ағынмен қолданылады. Сол 
қондырғы қолданылады, бірақ газ оттығы өшірілген. Бөлшектің алдын-ала 
қыздыру температурасы белгіленген аралықта қатаң сақталуы керек.

Орталықтан тепкіш. Бұл ұнтақ ағыны алдын ала қыздырылған 
айналмалы бөлікке беріледі. 

Бұл әдістер негізінен үлкен бөліктердің тегіс беттерін қалпына келтіру 
үшін қолданылады.

Құйынды әдіс. Сығылған ауа немесе газ пластикалық ұнтақтың 
массасы арқылы үрленеді, оны сорып алады және бөлшектер бөліктің 
қыздырылған бетіне тиіп, ериді.  Бұл әдістің артықшылықтары: 
қондырғылардың дизайнының қарапайымдылығы (3.97-сурет), жоғары 
өнімділік, 
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3.94-сурет - Полимерлік жабындарды газжалынды тәсілмен жағуға 
арналған қондырғының схемасы: 1 - бүріккіш жанарғы; 2, 4, 6, 8 - резеңке 
шлангілер; 3 - Сығылған ауа қысымының редукторы; 5 - қоректік Бак; 7 -

ацетилені бар баллон; 9-жабылатын бөлшек.

процесті автоматтандыру мүмкіндігі және т.б. Кемшіліктері: бөлікті ауа 
ағынымен қарқынды салқындату (бірдей дисперсиялы ұнтақтарды таңдау 
қажеттілігі, өйткені үлкен бөлшектер нашар қабылданады, ал кішкентайлар 
ауа ағынымен тасымалданады); ауа қапшығының пайда болуына байланысты 
ішкі бөліктерге жабын жағу мүмкін емес; ұнтақтың аппараттың биіктігі 
бойынша біркелкі бөлінбеуі және бөлмені міндетті түрде арнайы желдету.

3.95-сурет - Құйынды тәсілмен полимерлі жабындарды жағуға арналған 
қондырғы схемасы: 1-жабылатын бөлік; 2-кеуекті аралық; 3-реттеу вентилі; 

4-сығылған ауа камерасы; 5-тозаңдату камерасы
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Вибрациялық тәсілі. Дірілдеу кезінде сусымалы материалдардың 
ағып кету қабілетіне негізделген. Ұнтақ қабаты тұтқыр сұйықтықтың кейбір 
қасиеттерін алады. Қондырғыларда кез-келген типтегі вибраторларды 
қолдануға болады: электромагниттік, электромеханикалық, пневматикалық 
және т.б. Дірілдің жұмыс жиілігі 50-100 Гц, ал тербеліс амплитудасы 1,5-2
мм.  Артықшылықтары: орнатудың қарапайымдылығы, жоғары өнімділік 
және жақсы сапалы жабын. Кемшілігі - суспензиядағы ұнтақ көлемінің төмен 
коэффициенті.  Діріл әдісімен жабуға арналған қондырғының схемасы (3.98-
сурет). Ұнтақ құйылған 7 резервуары вибратордан 5 тіректері арқылы 6 
қозғалысқа келтіріледі. Алдын ала қыздырылған 2 бөлік ұнтақтың 
сұйылтылған қабатына салынып, полимермен жабылған.  Поролон 
тығыздағышы 3 амортизатордың рөлін атқарады.

3.96-сурет - Діріл тәсілімен полимерлі жабындарды жағуға арналған 
қондырғының схемасы: 1-оқшаулау; 2 - жабылатын бөлшек;

3-амортизациялайтын төсем; 4-негіз; 5-вибратор; 6-тіреу; 
7-резервуар

Діріл-құйынды әдіс. Ол полимер ұнтағын жасанды сұйылту үшін діріл 
мен газдың (немесе ауаның) бірлескен әсерінен тұрады. 

Діріл мен газдың бір уақытта әсер етуі ұнтақтың тоқтатылған күйін 
тудырады, бұл жабын үшін ең қолайлы.

Әдістің артықшылықтары: жоғары сапалы жалған сұйық ұнтақ; 
біркелкі және үлкен жабын қалыңдығы; бөлшектердің мөлшеріне сәйкес 
ұнтақтарды таңдаудың қажеті жоқ; процесті автоматтандыру мүмкіндігі. 
Кемшілігі - орнату дизайнының біршама қиындауы.

3.99-суретте орнату схемасы көрсетілген.  Орнату дизайны, бұл екі 
түйін: басқару пульті, онда қосу және өшіру түймелері, ауа және діріл 
реттегіштері және ұнтақ толтырылатын және бөліктің бүрку процесі жүретін 
бүрку машинасы.

Вибраторды ажыратқан кезде қондырғы құйынды тәсіл бойынша, 
ауаны өшірген кезде - дірілді тәсіл бойынша жұмыс істейді. 
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3.97-сурет - Вибрациялық тәсілмен полимерлі жабындарды жағуға арналған 
қондырғы схемасы: 1 - жабылатын бөлік; 2 - резервуар; 3 - түбі;

4 - вибратор; 5 - автотрансформатор; 6 - қысым реттегіші;
7 - шаң ылғал бөлгіш; 8 - ауа камерасы

Ауа көзі - басқару тақтасында орнатылған шаңсорғыш. Тозаңдату 
аппаратында электромагниттік вибратор орнатылған. Бүрку аппараты 
резервуарының қабырғалары - қозғалмайды, тек еркін ілулі түбі дірілдейді.

Электростатикалық өрісте жабын жағу. Зарядталған полимер 
бөлшектерінің қарама-қарсы заряды бар бөліктің бетіне орналасу мүмкіндігі 
қолданылады.  Жабу үшін иондық разряд құбылысы қолданылады. Жоғары 
кернеу тогының әсерінен (100-150 мың. В) корона электродымен бірдей 
заряды бар иондар түзіледі. Иондары, корона электродтарынан үзіліп,, 
зарядталған электродқа қарама-қарсы жаққа жылжытады.  Электродтар 
арасында жоғары вольтты электронды өріс жасалады. Полимер бөлшектері 
осы кеңістікке енгізілгенде, иондар байланысып, оларды зарядтайды.  Егер 
бөлік жабуға жататын электродтардың бірі болса, онда полимердің қарама-
қарсы зарядталған бөлшектері оның бетіне орналасады. Диэлектриктер 
электр өрісін алып тастағаннан кейін поляризацияны сақтау қасиетіне ие, 
сондықтан полимер бөлшектерін суық бөлікке жағып, оны ұзақ уақыт 
ұстауға болады. Бұл  жабынды қыздырылған бетке ғана емес, сонымен бірге 
суық бетке де жағуға мүмкіндік береді. Жабын полимер қыздырылған 
бөлікке жағылған кезде тікелей пайда болады, ал егер суыққа жағылса, онда 
қыздыру құрылғысындағы бөлшектерді кейіннен синтездеу қажет.

Артықшылықтары: жоғары сапалы жабын, ұнтақты тұтынуды едәуір 
азайтады, бөлшектерді қалпына келтіру құнын төмендетеді, процесті 
автоматтандыру мүмкіндігі.  Кемшіліктері: қондырғының құрылымдық 
күрделілігі; жабынның қалыңдығының шектеулі болуы, өйткені бөлшекке 
орналастырылған зарядталған бөлшектер сол полярлықтың кейінгі 
бөлшектерінің шөгуіне жол бермейді. Орнату схемасы 3.100-суретте 
көрсетілген.
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3.97-сурет - Вибрациялық тәсілмен полимерлі жабындарды жағуға арналған 
қондырғы схемасы: 1 - жабылатын бөлік; 2 - резервуар; 3 - түбі;

4 - вибратор; 5 - автотрансформатор; 6 - қысым реттегіші;
7 - шаң ылғал бөлгіш; 8 - ауа камерасы

Ауа көзі - басқару тақтасында орнатылған шаңсорғыш. Тозаңдату 
аппаратында электромагниттік вибратор орнатылған. Бүрку аппараты 
резервуарының қабырғалары - қозғалмайды, тек еркін ілулі түбі дірілдейді.

Электростатикалық өрісте жабын жағу. Зарядталған полимер 
бөлшектерінің қарама-қарсы заряды бар бөліктің бетіне орналасу мүмкіндігі 
қолданылады.  Жабу үшін иондық разряд құбылысы қолданылады. Жоғары 
кернеу тогының әсерінен (100-150 мың. В) корона электродымен бірдей 
заряды бар иондар түзіледі. Иондары, корона электродтарынан үзіліп,, 
зарядталған электродқа қарама-қарсы жаққа жылжытады.  Электродтар 
арасында жоғары вольтты электронды өріс жасалады. Полимер бөлшектері 
осы кеңістікке енгізілгенде, иондар байланысып, оларды зарядтайды.  Егер 
бөлік жабуға жататын электродтардың бірі болса, онда полимердің қарама-
қарсы зарядталған бөлшектері оның бетіне орналасады. Диэлектриктер 
электр өрісін алып тастағаннан кейін поляризацияны сақтау қасиетіне ие, 
сондықтан полимер бөлшектерін суық бөлікке жағып, оны ұзақ уақыт 
ұстауға болады. Бұл  жабынды қыздырылған бетке ғана емес, сонымен бірге 
суық бетке де жағуға мүмкіндік береді. Жабын полимер қыздырылған 
бөлікке жағылған кезде тікелей пайда болады, ал егер суыққа жағылса, онда 
қыздыру құрылғысындағы бөлшектерді кейіннен синтездеу қажет.

Артықшылықтары: жоғары сапалы жабын, ұнтақты тұтынуды едәуір 
азайтады, бөлшектерді қалпына келтіру құнын төмендетеді, процесті 
автоматтандыру мүмкіндігі.  Кемшіліктері: қондырғының құрылымдық 
күрделілігі; жабынның қалыңдығының шектеулі болуы, өйткені бөлшекке 
орналастырылған зарядталған бөлшектер сол полярлықтың кейінгі 
бөлшектерінің шөгуіне жол бермейді. Орнату схемасы 3.100-суретте 
көрсетілген.

3.98-сурет - Полимерлік жабындарды электростатикалық тәсілмен жағу
схемасы: 1 - жабылатын бөлшек; 2 - сақиналы электрод; 3 -

псевдоожиженным поршеньді аппарат; 4 - қоректендіру көзі

Қысыммен құю арқылы жабу. Бұл әдіспен балқытылған полимер 
бөлікке қолданылады.  Ол үшін құю машинасы қолданылады. Қалпына 
келтірілетін бөлік арнайы пресс түрінде орнатылады. Бөліктің беті мен 
қалыптың арасында алшақтық бар, оның мөлшері жабынның қалыңдығына 
сәйкес келеді. Бұл саңылауға балқытылған полимер қысыммен құйылған 
цилиндрден беріледі. Полимер салқындағаннан кейін бөлік қалыптан 
шығарылады.

Артықшылықтары: үлкен қалыңдықтағы жабынды алу мүмкіндігі( 1 мм 
және одан көп); беткі қабаттың дәлдігі төртінші-бесінші сыныпқа сәйкес 
келеді. Кемшіліктері: пресс-қалыптарды дайындау қажеттілігі және арнайы 
жабдықты қолдану; қалыңдығы 0,5 мм-ден кем жабындарды жағу қиындығы; 
полимерлік жабынның бөлшектермен ілінісу (адгезия) беріктігі 
псевдоожиженном қабатқа жағумен салыстырғанда төмендеді. Орнату 
схемасы 3.101-суретте көрсетілген. Жөндеуге дайындалған 5 бөлік 4 арнайы 
қалыпқа орнатылады. Балқытылған полимер қалып пен 2 құю цилиндрінің 
бөлігі арасындағы алшақтыққа жіберіледі, ол жабынды жасайды. Қаптау 
үшін полимер түйіршіктері қолданылады, олар 2 құю цилиндрінің бункеріне 
құйылады және 3 электр жылытқышымен ериді. Құю цилиндріндегі жұмыс 
қысымы 1 өзегі арқылы жасалады. Қондырғының жұмысы: оған орнатылған 
6с плитасы, бөлшегі және құю цилиндрі бар 7 гидравликалық цилиндрден 
қозғалыс туралы хабарлайды. Оған клапаны 10 және ауыстырып қосқыш 11 
арқылы 9 сорғымен 10 бактан 8 май беріледі. 

Бөліктің тозған бетін полимерлі материалмен қалпына келтіру келесі 
кезеңдерден тұрады:

- бөлшекті жабуға дайындау;
- полимерді жабын жағуға дайындау; 
- жабдықтарды дайындау;
- жабын жағу;
- жабын сапасын бақылау;
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- полимерлі жабындысы бар бөлшектерді өңдеу. 
Бөлікті жабуға дайындау процесі бірқатар операцияларды қамтиды: 

тозған бетті өңдеу, майсыздандыру арқылы бетті арнайы дайындау.

3.99-сурет - Қысыммен құю тәсілімен полимерлі жабындарды жағуға 
арналған қондырғы схемасы: 1-шток; 2-Құю цилиндрі; 3-электр 

қыздырғыш; 4-қалып; 5-жабылатын бөлшек; 6-плита; 7-гидроцилиндр; 
8-майлы бак; 9-сорғы; 10-редукциялық клапан; 11-ауыстырып қосқыш

Бөлшектердің жұмыс беттері біркелкі тозбайды, сондықтан 
геометриялық пішіннің бұрмалануын жою және RZ 80-40 бетінің қажетті 
кедір-бұдырын алу үшін қалпына келтірілген бөлікті механикалық өңдеу 
керек. Жабуға дайындалған бөлшектердің өткір бұрыштары мен жиектері 
болмауы керек. Бұл металл мен пластмассаның термиялық кеңею 
коэффициенттері бөлшектердің өткір жиектерінде әр түрлі болғандықтан, 
жабын қабаты азаяды және тіпті жыртылады. Сондықтан өткір бұрыштар мен 
жиектер дөңгелектенуі керек. Бетті дайындау механикалық, химиялық 
немесе аралас әдістермен жүзеге асырылады. Механикалық әдіс - бұл 
бөліктің бетін абразивті материалдармен, механикалық щеткалармен, 
фракциялармен және т.б. Химиялық әдіс - бұл арнайы дайындалған 
ерітінділерде маринадтау. Ол үшін қышқылдар қолданылады: күкірт, тұз, 
азот, сондай-ақ фосфаттау. Жабын бөлікке арнайы беткі дайындықсыз, яғни 
оны өңдеуден кейін бірден қолданылады. Бірақ сонымен бірге жабынның 
адгезиясы 20% және одан да төмен. Бөліктің жабылмайтын беттері 
оқшаулануы керек. Егер бөлік жеткілікті жылу сыйымдылығына ие болмаса, 
яғни бөліктің қабырғаларының қалыңдығы 5-6 мм-ден аз болса, соңғысы 
металдың қосымша массасын қосу арқылы жасанды түрде көбейтіледі.

Қыздыру алдында жабынға дайындалған бөлік органикалық 
еріткіштермен (бензин, ацетон, уайт-сприт) немесе сілтінің сулы 
ерітіндісімен майсыздандырылады.  

Жабуға арналған полимерлі ұнтақтар бірқатар технологиялық 
талаптарды қанағаттандыруы керек, олардың бастысы - ағымдылық. 
Сондықтан ұнтақ қолданар алдында кептіргіште 60-70 0С температурада 
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- полимерлі жабындысы бар бөлшектерді өңдеу. 
Бөлікті жабуға дайындау процесі бірқатар операцияларды қамтиды: 

тозған бетті өңдеу, майсыздандыру арқылы бетті арнайы дайындау.

3.99-сурет - Қысыммен құю тәсілімен полимерлі жабындарды жағуға 
арналған қондырғы схемасы: 1-шток; 2-Құю цилиндрі; 3-электр 

қыздырғыш; 4-қалып; 5-жабылатын бөлшек; 6-плита; 7-гидроцилиндр; 
8-майлы бак; 9-сорғы; 10-редукциялық клапан; 11-ауыстырып қосқыш

Бөлшектердің жұмыс беттері біркелкі тозбайды, сондықтан 
геометриялық пішіннің бұрмалануын жою және RZ 80-40 бетінің қажетті 
кедір-бұдырын алу үшін қалпына келтірілген бөлікті механикалық өңдеу 
керек. Жабуға дайындалған бөлшектердің өткір бұрыштары мен жиектері 
болмауы керек. Бұл металл мен пластмассаның термиялық кеңею 
коэффициенттері бөлшектердің өткір жиектерінде әр түрлі болғандықтан, 
жабын қабаты азаяды және тіпті жыртылады. Сондықтан өткір бұрыштар мен 
жиектер дөңгелектенуі керек. Бетті дайындау механикалық, химиялық 
немесе аралас әдістермен жүзеге асырылады. Механикалық әдіс - бұл 
бөліктің бетін абразивті материалдармен, механикалық щеткалармен, 
фракциялармен және т.б. Химиялық әдіс - бұл арнайы дайындалған 
ерітінділерде маринадтау. Ол үшін қышқылдар қолданылады: күкірт, тұз, 
азот, сондай-ақ фосфаттау. Жабын бөлікке арнайы беткі дайындықсыз, яғни 
оны өңдеуден кейін бірден қолданылады. Бірақ сонымен бірге жабынның 
адгезиясы 20% және одан да төмен. Бөліктің жабылмайтын беттері 
оқшаулануы керек. Егер бөлік жеткілікті жылу сыйымдылығына ие болмаса, 
яғни бөліктің қабырғаларының қалыңдығы 5-6 мм-ден аз болса, соңғысы 
металдың қосымша массасын қосу арқылы жасанды түрде көбейтіледі.

Қыздыру алдында жабынға дайындалған бөлік органикалық 
еріткіштермен (бензин, ацетон, уайт-сприт) немесе сілтінің сулы 
ерітіндісімен майсыздандырылады.  

Жабуға арналған полимерлі ұнтақтар бірқатар технологиялық 
талаптарды қанағаттандыруы керек, олардың бастысы - ағымдылық. 
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пластмассаны қысыммен құю қолданылады. Ол үшін бөлік электр пешінде 
алдын-ала қызады.  Егер бөлшектер кішкентай болса (диаметрі 70 мм-ге 
дейін және ұзындығы 200 мм-ден аспайтын), муфель электр пеші PM-8 (ВТУ 
№ 10-22-64) қолданылады. Температураны бақылау 10С бөлу бағасы бар 
сынапты термометрмен немесе ХК немесе ХА термопаралары бар 
потенциометрлермен орындалады.

Сұйылтылған қабатқа жағылған кезде полимерлі жабынның 
қалыңдығы жылу сыйымдылығы, қыздыру температурасы және ұнтақтағы 
ұстау уақыты сияқты факторлармен анықталады. Полимердің әр түрінің 
бөліктің қыздыру температурасының өзіндік оңтайлы аралығы бар. Мысалы: 
поликапроамид үшін бұл 280-285 0С, ал полиамид үшін П-610 265-270 0С.  
Егер бөліктің жылу сыйымдылығы мен оның қыздыру температурасы 
тұрақты болса, онда жабынның қалыңдығы бөлшектің ұнтақтағы әсер ету 
уақытымен реттеледі, ол 5-тен 30 С-қа дейін өзгереді.жабынның сапасы 
көзбен немесе аспаптар мен өлшеу құралдарының көмегімен бақыланады. 
Бақылау кезінде мыналар тексеріледі: жабындардың тұтастығы мен 
қабыршақтануы, алынған пленканың қалыңдығы мен біркелкі еместігі.  
Жабын қабыршақтанған бөліктер қабылданбайды. Полимерлі жабынның 
қалыңдығы МТ-2 типті магниттік қалыңдық өлшегішпен тексеріледі немесе 
бөлік 0,01 мм дәлдікпен өлшеу құралдарын қолдана отырып, жабынға дейін 
және одан кейін өлшенеді. Бетіне дәл геометриялық өлшемдер мен қажетті 
кедір-бұдырлықты беру үшін полимермен қапталған бөлік токарлық, 
фрезерлік, бұрғылау, тегістеу және басқа машиналарда өңделеді.  

3.2.3.6 Бөлшектерді нығайту бойынша операциялар

Бөлшектердің бетін қатайту келесі әдістермен жүзеге асырылады: 
термиялық өңдеу, химиялық - термиялық немесе электр ұшқынымен өңдеу, 
беріктендіру және басқалары [9-10]. Бөлікті термиялық нығайту кезінде 
белгілі бір температураға дейін қыздыру, осы температурада ұстап тұру және 
термиялық өңдеу түріне байланысты әр түрлі жылдамдықпен салқындату 
арқылы жасалған металдың құрылымы өзгереді. Салқындатқыш ретінде су, 
май және т.б. қолданылады. Беткі қатаю нәтижесінде металдардың 
механикалық қасиеттері өзгереді, бірақ химиялық құрамы өзгермейді. 
Бөлшектер термиялық өңдеуден өтеді: темір-көміртекті қорытпалар (болат, 
шойын), көміртекті және легірленген болат және кейбір түсті металдар. Іс 
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жүзінде болаттың қасиеттері мен құрылымын әр түрлі өзгертетін термиялық 
өңдеудің келесі түрлері қолданылады: тазарту, қалыпқа келтіру, қатайту және 
босату.  Өңдеу түрі дайын бөлікке қойылатын талаптарға байланысты 
таңдалады. 

Термиялық өңдеу. Күйдіру. Болат бөлік фазалық өзгерістерден 
жоғары температураға дейін қызады, осы температурада қажетті уақытқа 
төтеп береді, содан кейін пештен шығармай, баяу 18 – 20 0С температураға 
дейін салқындатылады.  

Бұл операция кезінде болаттың ішкі кернеулері алынып тасталады: ол 
аз қатты болады, ал оның құрылымы ұсақ түйіршікті болады, икемділік пен 
тұтқырлық жоғарылайды. Мұның бәрі кескіш құралдың жұмысын 
жеңілдетеді. Диаграммаға сәйкес (3.102-сурет) болаттағы көміртегі құрамына 
байланысты қыздыру температурасын таңдаңыз. 

3.100-сурет - Болаттың қыздыру температурасының көміртегі құрамына 
тәуелділік диаграммасы

Қалыпқа келтіру. Бұл технологиялық операцияның мақсаты: болаттың 
ұсақ түйіршікті құрылымын алу, оның тұтқырлығын арттыру, бөлшектерді 
бетінен алып тастау.  Бұл болат бөлшектерін кесу құралымен өңдеуді 
жеңілдетеді. Қалыпқа келтіру кезінде бөлік жану температурасына дейін 
қызады, осы температурада ұсталады және ашық ауада салқындатылады. Оң 
нәтижелер: болаттың беріктік сипаттамалары тазартылғаннан гөрі жоғары, 
үнемді және күйдіруге қарағанда едәуір аз.

Шыңдау. Бұл операция болат бөліктеріне жоғары қаттылық пен тозуға 
төзімділік береді. Бөлік белгілі бір температураға дейін қызады, осы 
температурада біраз уақыт ұсталады, содан кейін салқындатқышта тез 
салқындатылады.  Салқындатқыштар: су, минералды майлар, майлы 
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эмульсиялар, тұздардың сулы ерітінділері және тұз балқымалары. Болат 
пештегі фазалық өзгерістерден жоғары немесе төмен температураға дейін 
қыздырылады (электр пешінде, жалын пешінде, сұйық ортада). Қыздыру 
жылдамдығы бөліктің пішіні мен мөлшеріне байланысты. Қатайту кезінде 
салқындату жылдамдығын таңдау болаттағы көміртегі құрамына байланысты 
таңдалады.  Болаттағы көміртегі мөлшерінің жоғарылауымен әртүрлі 
ақаулардың пайда болуын болдырмау үшін оны салқындату уақыты артады 
(жарықтар, деформация). 

Шыңдау бір, сол сияқты екі салқындатқышта орындалады. Бір 
салқындатқышта шыңдау (су немесе май) қарапайым пішінді бөліктер үшін, 
екі салқындатқышта (су, содан кейін май) - күрделі пішінді бөліктер үшін 
қолданылады. 

Шыңдау бөлшектердің пішіндерін бұрмаламайды, бірақ беріктендіру 
сынғыштығын төмендетеді. Шыңдаудан туындаған сынғыштық пен кернеуді 
азайту және қажетті механикалық қасиеттерді алу үшін болаттан жасалған 
бөлшектер сөндірілгеннен кейін босатылады.

Жұмсарту. Сөндіру әрекетін жұмсарту үшін операция. Ол қалдық 
кернеулерді азайтады немесе босатады, тұтқырлықты арттырады, металдың 
қаттылығы мен сынғыштығын азайтады. Жұмсартудың технологиялық 
процесі: шыңдалған болатты босату температурасына дейін қыздыру 
(фазалық түрлендіру температурасынан төмен); берілген температурада 
ұстау; салқындату (су, май, ауада немесе басқа салқындатқышта).

Қыздыру температурасына байланысты демалыс: төмен, орташа және 
жоғары. 

Төмен жұмсарту - 180-220 0С өңдеу температурасы; осы операциядан 
кейін қатайтылған болат HRC 58 – 62 қаттылығына және жоғары тозуға 
төзімділікке ие.

Орташа жұмсарту - қыздыру температурасы 300-500 0С; болаттың 
қаттылығы HRC 40 - 50-ге тең, оның тұтқырлығы мен икемділігі сәл 
жоғарылайды.

Жоғары жұмсарту - қыздыру температурасы 550-650 0С; болаттың ішкі 
кернеуі толығымен алынып тасталды және оның тұтқырлығы айтарлықтай 
жоғарылады. Беріктік пен қаттылық азаяды, бірақ тазартылғаннан гөрі 
жоғары болып қалады және болаттың беріктігі мен тұтқырлығының жақсы 
қатынасы жасалады. Алайда, тозуға төзімділігі оның төмендетілген 
қаттылығына бола көтерілмейді. 

Беттік шыңдау. Беткі қабатқа бөлшектер жоғары қаттылықты және 
тозуға төзімділікті береді, ал өзекті тұтқыр етіп қалдырады.  Бұл әдіс бөліктің 
бетін газ қыздырғышымен немесе жоғары жиілікті токтармен металдың 
фазалық өзгеруінен жоғары температураға дейін қыздырады, содан кейін тез 
салқындатады. Газ оттығы бөлшектердің аз мөлшерін қатайту үшін 
қолданылады, ал жаппай өндірісте жоғары жиілікті токтармен қыздыру 
қолданылады.

Бөлшектерді газ жанарғысымен шыңдау кезінде жаңарғы 
мундштугынан бөлшектің бетіне дейін арақашықтық жалынның қалпына 
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келтіру конусының ұшы бетке тиетіндей болуы тиіс.  Егер жанарғыда: 
саңылау диаметрі 0,8 мм мундштук болса, газ қоспасының ағу жылдамдығы -
50-ден 175 м/сек дейін болса, шыңдалған қабаттың тереңдігі 1,3-тен 3 мм
дейін.

Тігін машиналарының бөлшектерін беттік қатайту кезінде қыздыру 
үшін жоғары жиілікті қондырғылар қолданылады. Бұл әдіспен 1-бөлік (3.103-
сурет) индуктор 2 магнит өрісіне орналастырылады, ол жоғары жиілікті 
айнымалы ток индуктор арқылы өткен кезде пайда болады.  
Трансформатордың 3 бастапқы орамасы 4 электр қозғалтқышымен 
басқарылатын 5 жоғары жиілікті генераторға қосылған. 

Сонымен қатар, ток бөліктің бетінде ең жоғары тығыздыққа ие, ол 
бірнеше секунд ішінде қатты қызады, содан кейін бөлік бөлікке бағытталған
қуыс индуктордың тесіктері арқылы келетін сумен бірден салқындатылады. 

3.101-сурет - Бөлшектерді беттік қатайтуға арналған жоғары жиілікті 
қондырғының схемасы

Жоғары жиілікті токтың әртүрлі мәндеріндегі бөлшектердің беріктену 
тереңдігі 3.18-кестеде келтірілген.
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келтіру конусының ұшы бетке тиетіндей болуы тиіс. Егер жанарғыда:
саңылау диаметрі 0,8 мм мундштук болса, газ қоспасының ағу жылдамдығы -
50-ден 175 м/сек дейін болса, шыңдалған қабаттың тереңдігі 1,3-тен 3 мм
дейін.

Тігін машиналарының бөлшектерін беттік қатайту кезінде қыздыру
үшін жоғары жиілікті қондырғылар қолданылады. Бұл әдіспен 1-бөлік (3.103-
сурет) индуктор 2 магнит өрісіне орналастырылады, ол жоғары жиілікті
айнымалы ток индуктор арқылы өткен кезде пайда болады.
Трансформатордың 3 бастапқы орамасы 4 электр қозғалтқышымен
басқарылатын 5 жоғары жиілікті генераторға қосылған.

Сонымен қатар, ток бөліктің бетінде ең жоғары тығыздыққа ие, ол
бірнеше секунд ішінде қатты қызады, содан кейін бөлік бөлікке бағытталған
қуыс индуктордың тесіктері арқылы келетін сумен бірден салқындатылады.

3.101-сурет - Бөлшектерді беттік қатайтуға арналған жоғары жиілікті 
қондырғының схемасы

Жоғары жиілікті токтың әртүрлі мәндеріндегі бөлшектердің беріктену 
тереңдігі 3.18-кестеде келтірілген.

3.18-кесте Бөлшектердің шынығу тереңдігі

Ток жиілігі,кгц Шыңдау тереңдігі, мм
ең кіші ең үлкен (ұсынылатын) оңтайлы

250,00 0,3 2,5-3,0 1,0-1,5
8,00 1,3 5,5 2,7
2,50 2,4 10,0 5,0
1,00 3,6 16,0 8,0

1 2 3 4
0,50 5,5 22,0 11,0
0,05 17,0 70,0 34,0

3.3 Практикалық жұмыс

№ 3.1 практикалық сабақ

Тақырыбы: 97-А кл Қайықты тік тігісті машина. ОЗЛМ. Техникалық 
сипаттамасы және мақсаты. Машинаның негізгі механизмдері және 
реттеулері.

Жұмыстың мақсаты: машинаның техникалық сипаттамаларын, 
құрылымын, иненің, қайықтың, жіп тартқыштың механизмдерінің жұмысын 
және реттелуін, матаның қозғалу механизмін және табанның түйінін зерттеу.

ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУЛАР
97-А класты машинада тігістің пайда болу процесін зерделеу кезінде 

бұл процестің ерекшеліктеріне назар аудару керек. 1022-М және 97-А класты 
машиналардың технологиялық сипаттамалардағы, техникалық 
мақсаттардағы айырмашылықты анықтаңыз. Ине механизмін зерттей 
отырып, ине механизмінің реттелуіне назар аудару керек. Жіп тартқыш 
механизмінің функцияларын анықтағаннан кейін, мұндай механизмнің 
артықшылықтарын анықтай отырып, оның дизайнын зерттеу керек; жіп 
тартқыш механизмінің реттелуіне және оны қолдану жағдайларына назар 
аударыңыз.

Тасымалдау механизмін зерттеу кезінде тасымалдау жиынтығының 
құрылғысына, төменгі жіптің кернеуін реттеу мүмкіндігіне, майлау жүйесінің 
ерекшеліктеріне, тігісте жіптердің тоқуын қамтамасыз ететін қайықтарды 
реттеуге назар аудару керек.

Матаның қозғалтқыш механизмін зерттей отырып, оның 97-А класты 
машинаның ұқсас механизмінен айырмашылығын анықтау қажет.  97-А кл 
машинасында қалай жұмыс істейтінін, тігістің мөлшерін, кері соққыны, 
рельстің биіктігі бойынша орналасуын біліңіз. Қысқыш табанның мақсатын 
анықтағаннан кейін, түйіннің дизайнын, оның негізгі түзетулерін және 
олардың машинада орындалатын технологиялық операциямен байланысын 
зерттеу керек.
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97 кл ОЗЛМ - 397, 597, 697, 797, 1097, 1197, 1597 кл. машинасының 
нұсқаларын зерттеңіз.  Бұл жағдайда әр опцияның технологиялық мақсатына 
және нұсқалары 97 кл негізгі машинадан ерекшеленетін механизмдердің 
дизайн ерекшеліктеріне назар аудару керек.

ЕСЕПТІ РЕСІМДЕУ
Есепте келесі мәліметтер болуы керек:
1. 97-А кл. машинаның мақсаты және қысқаша техникалық

сипаттамасы. ОЗЛМ.
2. 97-А кл. машина нұсқаларының технологиялық мақсаты және

құрылымдық ерекшеліктері .
3. Олардың бір нұсқасы бойынша механизмдердің кинематикалық

схемалары  (оқытушының тапсырмасы бойынша).
I нұсқа - 97-А кл. машинасының ине механизмі  ОЗЛМ.
2 нұсқа - Жіп тартқыштың механизмі.
3 нұсқа - Қайық механизмі.
4 нұсқа - 97-А кл. машина рейкасының көлденең жылжу механизмі.

ОЗЛМ.
5 нұсқа - Рейканың тік қозғалу механизмі.
6 нұсқа - Қысқыш табанның түйіні.
97-А кл. МАШИНАСЫ ОЗЛМ
«Легмаш» Оршан зауытының жоғары жылдамдықты 97-А кл. тігін 

машинасы костюм, көйлек, зығыр тоқыма материалдарын табиғи және аралас 
талшықтардан екі ішекті тігіспен тігуге арналған.

ТЕХНИКАЛЫҚ ДЕРЕКТЕР
Негізгі біліктің минутына айналу саны, айн / мин - 5000.
Тігістің ұзындығы, 4 мм-ге дейін.
Тегістелетін материалдардың ең үлкен қалыңдығы, мм - 5.
Машинаның негізгі механизмдері - ине механизмдері, 

жіп тартқыш, қайық және мата қозғалтқышы болып табылады.
97 кл машина инесінің механизмі  - қосиінді-бұлғақты.
Машинаның қайығы негізгі біліктің жылдамдығынан 2 есе 

жылдамдықпен біркелкі айналады.
Жіп тартқыш - біркелкі айналатын, жұдырықша түрі. 
Матаның қозғалтқышы - рейка түрі, тігістің соңында бекіту кезінде 

матаны кері бағытта жылжытуға арналған құрылғы бар.

№ 3.2 практикалық сабақ

Тақырыбы: Арнайы мақсаттағы тігін машиналары.   Зигзаг және 
жасырын тігістер машиналары 26 кл. ПМЗ, 85 кл. ПМЗ.

Жұмыстың мақсаты: зигзаг тігістерін орындауға арналған арнайы 
машиналардың негізгі механизмдерінің мақсатын, техникалық сипаттамасын, 



221

97 кл ОЗЛМ - 397, 597, 697, 797, 1097, 1197, 1597 кл. машинасының
нұсқаларын зерттеңіз. Бұл жағдайда әр опцияның технологиялық мақсатына
және нұсқалары 97 кл негізгі машинадан ерекшеленетін механизмдердің
дизайн ерекшеліктеріне назар аудару керек.

ЕСЕПТІ РЕСІМДЕУ
Есепте келесі мәліметтер болуы керек:
1. 97-А кл. машинаның мақсаты және қысқаша техникалық

сипаттамасы. ОЗЛМ.
2. 97-А кл. машина нұсқаларының технологиялық мақсаты және

құрылымдық ерекшеліктері .
3. Олардың бір нұсқасы бойынша механизмдердің кинематикалық

схемалары (оқытушының тапсырмасы бойынша).
I нұсқа - 97-А кл. машинасының ине механизмі ОЗЛМ.
2 нұсқа - Жіп тартқыштың механизмі.
3 нұсқа - Қайық механизмі.
4 нұсқа - 97-А кл. машина рейкасының көлденең жылжу механизмі.

ОЗЛМ.
5 нұсқа - Рейканың тік қозғалу механизмі.
6 нұсқа - Қысқыш табанның түйіні.
97-А кл. МАШИНАСЫ ОЗЛМ
«Легмаш» Оршан зауытының жоғары жылдамдықты 97-А кл. тігін

машинасы костюм, көйлек, зығыр тоқыма материалдарын табиғи және аралас 
талшықтардан екі ішекті тігіспен тігуге арналған.

ТЕХНИКАЛЫҚ ДЕРЕКТЕР
Негізгі біліктің минутына айналу саны, айн / мин - 5000.
Тігістің ұзындығы, 4 мм-ге дейін.
Тегістелетін материалдардың ең үлкен қалыңдығы, мм - 5.
Машинаның негізгі механизмдері - ине механизмдері,

жіп тартқыш, қайық және мата қозғалтқышы болып табылады.
97 кл машина инесінің механизмі - қосиінді-бұлғақты.
Машинаның қайығы негізгі біліктің жылдамдығынан 2 есе 

жылдамдықпен біркелкі айналады.
Жіп тартқыш - біркелкі айналатын, жұдырықша түрі. 
Матаның қозғалтқышы - рейка түрі, тігістің соңында бекіту кезінде

матаны кері бағытта жылжытуға арналған құрылғы бар.

№ 3.2 практикалық сабақ

Тақырыбы: Арнайы мақсаттағы тігін машиналары. Зигзаг және
жасырын тігістер машиналары 26 кл. ПМЗ, 85 кл. ПМЗ.

Жұмыстың мақсаты: зигзаг тігістерін орындауға арналған арнайы
машиналардың негізгі механизмдерінің мақсатын, техникалық сипаттамасын,

жұмыс принципін, құрылымын және реттелуін, жасырын тігістің пайда болу 
процесін зерттеу.

ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУЛАР
26 кл машиналарда зигзаг және жасырын тігістің қалыптасу процесін 

зерттеу кезінде  ПМЗ, 85 кл.  ПМЗ осы процестердің ерекшеліктеріне назар 
аудару керек.  26 кл машиналардың технологиялық сипаттамаларында, 
техникалық мақсаттарында айырмашылықты анықтаңыз 
ПМЗ, 85 кл. ПМЗ. Ине механизмін зерттей отырып, иненің пішініне, оның 
мақсатына, осы механизмнің реттелуіне назар аудару керек. ПМЗ 85 кл 
машинаның тасымалдау механизмінің функцияларын анықтай отырып, 
мұндай механизмнің артықшылықтарын анықтай отырып, оның дизайнын 
зерттеу керек; кемені реттеуге және оны қолдану жағдайларына назар 
аударыңыз.Матаның қозғалтқыш механизмін зерттей отырып, машинада 
тігістің мөлшерін қалай реттеу керектігін білу керек. Қысқыш табанның 
мақсатын анықтағаннан кейін, түйіннің дизайнын, оның негізгі түзетулерін 
және олардың машинада орындалатын технологиялық операциямен 
байланысын зерттеу керек. 85 кл машина нығыздағышының механизмінің 
мақсаты мен құрылымын зерттегеннен кейін. ПМЗ, оның қозғалыс 
механизмін сипаттаңыз. Зигзаг тігісі тігін өнеркәсібінде кеңінен 
қолданылады.  Мұндай тігісті тасымалдау және тізбекті тоқу машинасында 
жасауға болады.  Зигзаг тігістері: төсеніш және тігу жұмыстарын орындау, 
шілтерді, негізгі матамен жапсыру, түйістіру бөлшектерін жалғау, мезгіл-
мезгіл қайталанатын өрнегі бар қарапайым кесте тігістерін орындау, ілмектер 
жасау және т. б. үшін қолданылады.

Қайықты өрудің зигзаг тәрізді тігісін жасаған кезде 
ине тік қозғалыстардан басқа, тігіске (платформа бойымен) көлденең 
қозғалыстар жасайды, осыған байланысты челнок оның айналу жазықтығы 
иненің ауытқу жазықтығына параллель болатындай етіп орналастырылады.

Тігістің жасырын тоғыстары оңай тарқатылады, 
өнімнің ішінде орналасқан.  Үшін пайдаланылады подшивания төменгі 
бұйымдар, орындау стегальных операциялар.

ЕСЕПТІ РЕСІМДЕУ
Есепте келесі мәліметтер болуы керек:
1. 26 кл машиналардың мақсаты және қысқаша техникалық

сипаттамасы. 
ПМЗ, 85 кл. ПМЗ.

2. 26 кл машинада зигзаг тігісінің қалыптасу процесінің сипаттамасы
ПМЗ және 85 кл машинада жасырын тігіс. ПМЗ.

3. Жолдарды қалыптастыру процесіне қатысатын механизмдердің
сипаттамасы және оларды 26 кл машиналарында негізгі реттеу. ПМЗ, 85 кл. 
ПМЗ.



222

26 кл. МАШИНА  ПМЗ
Машина Подольск механикалық зауытында шығарылады және мақта 

мен жүн тоқыма материалдарынан киім бөлшектерін зигзаг тігісімен өңдеуге 
арналған.

ТЕХНИКАЛЫҚ ДЕРЕКТЕР
Негізгі біліктің минутына айналу саны, айн / мин - 2500.
Тігістің ұзындығы, 5 мм-ге дейін.
Тігістің ені, мм-9-ға дейін.
Инелер 0203 No 100 - 130 (ГОСТ 22249-82).
Машинада иненің қосиінді-бұлғақты механизмі оның  

көлденең ауытқулар тігістің бойымен, орталық орауыш, біркелкі айналатын 
кеме, топсалы өзек жіп тартқышы, тірек түріндегі материалдардың қозғалыс 
механизмі қолданылады.

3.4 Алыс шет елдер шығаратын тігін машиналары
Машина 
класы

Мақсаты Қысқаша техникалық сипаттама

“JUKI” (Япония)
DLD-5430N Кез келген материалдар 

үшін, оның ішінде
трикотаж

Жылдамдығы 4500 айн/мин. Тігістің ұзындығы 5 
мм-ге дейін. Дифференциалды транспортер. 
Автоматты майлау

DDL-5500NA
DDL-5500N
DDL-5500NH

материалдардан жасалған
бұйымдар үшін:
— жеңіл;
— орта;
— ауыр

Жылдамдығы 4000; 5500; 4000 айн/мин. Тігістің 
ұзындығы 4; 5; 5 мм. Автоматты майлау, жіптерді 
кесу және бекітулерді орындау

DDL-5600NL Ауыр материалдар үшін Жылдамдығы 4000 айн/мин. Тігістің ұзындығы 8
мм. Автоматты майлау.Челноктін ұлғайтылған 
көлем

«DUERKOPP ADLER» (Германия)
212-24125 Жеңіл және орташа 

отырғызылмайтын 
материалдардан жасалған 
бөлшектерді тегістеу
кесінділерді бір мезгілде 
кесумен тігіс

Жылдамдығы 5000 айн/мин. тігістің ұзындығы 4 
мм-ге дейін.тісті рейка және бұралмалы ине. 
Жіптерді автоматты түрде кесу

243-115585 Материалдардың кез келген 
түрін отырғызылмайтын 
тігіспен біріктіру

Жылдамдығы 4000 айн/мин. тігістің ұзындығы 6 
мм-ге дейін.тісті релйка және бұралмалы ине. 
Жіптерді автоматты түрде кесу, табанды көтеру, 
бекітуді орындау

267-FA-273-
NH1

Негізгі тігін жұмыстары 
үшін
былғарыдан бұйымдар 
жасау кезінде

Жылдамдығы 1700 айн/мин. тігістің ұзындығы 6 
мм-ге дейін.тісті рейка, , табан және бұралмалы
ине.Автоматты жіп кесу

«PFAFF» (Германия)
481G Көп ассортиментті өндіріс 

үшін отырғызылмайтын 
жолдарды орындау

Жылдамдығы 6000 айн/мин. тігістің ұзындығы 6 
мм-ге дейін.тісті рейка және бұралмалы ине. 
Челноктін ұлғайтылған көлем.
Автоматтандырылған көмекші әдістер

487/489G-706 Бөлшектерді реттелетін
көп ассортиментті өндіріс 

Жылдамдығы 5000 айн/мин. тігіс ұзындығы
4'5 мм дейін.дифференциалды төменгі және 



223

26 кл. МАШИНА  ПМЗ
Машина Подольск механикалық зауытында шығарылады және мақта 

мен жүн тоқыма материалдарынан киім бөлшектерін зигзаг тігісімен өңдеуге
арналған.

ТЕХНИКАЛЫҚ ДЕРЕКТЕР
Негізгі біліктің минутына айналу саны, айн / мин - 2500.
Тігістің ұзындығы, 5 мм-ге дейін.
Тігістің ені, мм-9-ға дейін.
Инелер 0203 No 100 - 130 (ГОСТ 22249-82).
Машинада иненің қосиінді-бұлғақты механизмі оның

көлденең ауытқулар тігістің бойымен, орталық орауыш, біркелкі айналатын
кеме, топсалы өзек жіп тартқышы, тірек түріндегі материалдардың қозғалыс 
механизмі қолданылады.

Алыс шет елдер шығаратын тігін машиналары
Машина 
класы

Мақсаты Қысқаша техникалық сипаттама

“JUKI” (Япония)
DLD-5430N Кез келген материалдар

үшін, оның ішінде
трикотаж

Жылдамдығы 4500 айн/мин. Тігістің ұзындығы 5
мм-ге дейін. Дифференциалды транспортер.
Автоматты майлау

DDL-5500NA
DDL-5500N
DDL-5500NH

материалдардан жасалған
бұйымдар үшін:
— жеңіл;
— орта;
— ауыр

Жылдамдығы 4000; 5500; 4000 айн/мин. Тігістің 
ұзындығы 4; 5; 5 мм. Автоматты майлау, жіптерді 
кесу және бекітулерді орындау

DDL-5600NL Ауыр материалдар үшін Жылдамдығы 4000 айн/мин. Тігістің ұзындығы 8
мм. Автоматты майлау.Челноктін ұлғайтылған 
көлем

«DUERKOPP ADLER» (Германия)
212-24125 Жеңіл және орташа 

отырғызылмайтын
материалдардан жасалған
бөлшектерді тегістеу
кесінділерді бір мезгілде 
кесумен тігіс

Жылдамдығы 5000 айн/мин. тігістің ұзындығы 4
мм-ге дейін.тісті рейка және бұралмалы ине.
Жіптерді автоматты түрде кесу

243-115585 Материалдардың кез келген
түрін отырғызылмайтын
тігіспен біріктіру

Жылдамдығы 4000 айн/мин. тігістің ұзындығы 6
мм-ге дейін.тісті релйка және бұралмалы ине.
Жіптерді автоматты түрде кесу, табанды көтеру,
бекітуді орындау

267-FA-273-
NH1

Негізгі тігін жұмыстары 
үшін
былғарыдан бұйымдар
жасау кезінде

Жылдамдығы 1700 айн/мин. тігістің ұзындығы 6
мм-ге дейін.тісті рейка, , табан және бұралмалы
ине.Автоматты жіп кесу

«PFAFF» (Германия)
481G Көп ассортиментті өндіріс

үшін отырғызылмайтын
жолдарды орындау

Жылдамдығы 6000 айн/мин. тігістің ұзындығы 6
мм-ге дейін.тісті рейка және бұралмалы ине.
Челноктін ұлғайтылған көлем.
Автоматтандырылған көмекші әдістер

487/489G-706 Бөлшектерді реттелетін
көп ассортиментті өндіріс

Жылдамдығы 5000 айн/мин. тігіс ұзындығы
4'5 мм дейін.дифференциалды төменгі және 

үшін отырғызу жоғарғы конвейерлер. Челноктін ұлғайтылған 
көлем. Автоматтандырылған көмекші әдісте

1425 Тігу қиын материалдарды 
отырғызбай тігумен, оның 
ішінде жылы киімдегі 
көлденең тігістердің 
үстінен тігістерді орындау 
үшін біріктіру

Жылдамдығы 4000 айн/мин. Тігіс ұзындығы
6 мм-ге дейін.Тісті рейка, аяқпен жүру және игла. 
Автоматтандырылған көмекші әдістер

«MINERVA»(Чехия)
72111-101 Маталардан жасалған 

бұйымдардағы бөлшектерді 
тегістеу үшін

Жылдамдығы 4200 айн/мин. тігіс ұзындығы 4.5 мм 
дейін. Тісті рейка және девиантты ине

72112-101 Былғарыдан жасалған 
бұйымдардағы бөлшектерді 
тегістеу үшін

Жылдамдығы 3600 айн/мин. Тігіс тің ұзындығы 4,5 
мм-ге дейін.тісті рейка және бұралмалы ине. 
Роликті табан

72113-101 Маталардан жасалған 
бұйымдардағы бөлшектерді 
тегістеу үшін

Жылдамдығы 5000 айн/мин. Тігіс ұзындығы 4,5 мм 
дейін

«TYPICAL» (Китай)
GC6-5 Орташа және ауыр 

материалдар үшін
Жылдамдығы 2000 айн/мин. Тігіс ұзындығы 9 мм 
дейін

GC6-5-2 Жеңіл және орташа 
материалдар үшін

Жылдамдығы 3000 айн/мин. Тігіс ұзындығы 5 мм 
дейін

GC6850 Жеңіл және орташа 
материалдар үшін

Жылдамдығы 4000 айн/мин. Тігіс ұзындығы 5 мм 
дейін. Автоматты майлау

«RIMOLDI NECCHI» (Италия)
629-00-2CD-
05

Бөлшектерді қосуға 
арналған екі иінді бес жіпті 
машина орташа 
материалдар

Тігіс түрі 516 жылдамдық
8500 айн/мин. тігістің ені 5 мм.
Инелер арасындағы қашықтық 2,5 мм. 
дифференциалды транспортер

629-00-2MD-
01

Төрт инелі екі инелі
машина, ауыр және өте 
ауыр материалдардан 
жасалған бөлшектерді 
жалғауға арналған машина

Тігіс түрі 401.503. Жылдамдық
7000 айн/мин. Тігіс ені
5,5 мм. Инелер арасындағы қашықтық 5 мм. 
Дифференциалды транспортер

«UNIONSPECIAL» (США)
39500 QA Бөлшектерді жалғауға 

арналған бір инелі үш жіпті 
машина
жеңіл трикотаж бұйымдары 
(іш киім, блузкалар және т.)

Тігіс түрі — 504. Жылдамдығы 8000 айн/мин. 
жіктің ені 2,4; 3,2 мм. дифференциалды
тасымалдаушы. Иілген ине

39500 QB Жеңіл және орташа 
салмақты трикотаж 
жаймалардан жасалған 
бөлшектерді жалғауға 
арналған бір инелі үш жіпті 
машина

Тігіс түрі — 504. Жылдамдығы 8000 айн/мин. 
жіктің ені 2,4; 3,2 мм. дифференциалды
тасымалдаушы. Иілген ине

Түймелерді тігуге арналған жартылай автоматтар
«JUKI» (Япония)
AMB-289 2 және 4 саңылаулары бар 

жалпақ түймелерді, аяғын 
орап, аяқтағы түймелерді 
тігу

Тігіс түрі 107. Жылдамдығы 1800 айн/мин. 
түймелердің диаметрі 8-38 ММ.
Автоматты батырмаларды беру, жіптерді кесу

LK-981-
555/BR-2

Көйлек және костюм 
маталарынан жасалған 
бұйымдарда 2 және 4 

Тігіс түрі 304. Жылдамдығы 2000 айн/мин. 
түймелердің диаметрі 10-20 мм. тігістер саны 9 
немесе 18 түймелердің Автоматты берілуі
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саңылаулары бар жалпақ 
түймелерді тігу

«PFAFF» (Германия)
3306 2 және 4 саңылаулары бар 

және онсыз жалпақ 
түймелерді тігу (орташа 
материалдар)

Тігіс түрі 107. Жылдамдығы 1800 айн/мин. 
түймелердің диаметрі 6-57 мм

3860 Түймелерді тігу:

- 2 және 4 саңылаулары бар

- құлағымен немесе 
аяғымен

Тігіс түрі 107. Жылдамдығы 1800 айн/мин. 
Микропроцессор. Түймелерді беруге арналған 
құрылғы.
- Түймелердің диаметрі 7-20 ММ. тігістер саны 14.
- Түймелердің диаметрі 9-30 ММ. тігістер саны 21. 
Тіректің биіктігі 4,5-12 мм.

«TYPICAL» (Китай)
GT660 Орташа материалдардағы 

бұйымдарда 2 және 4 
саңылаулары бар жалпақ 
түймелерді тігу

Тігіс түрі 107. Жылдамдығы 1500 айн/мин. 
түймелердің диаметрі 10-20 мм.

GT660 Орташа материалдардағы 
бұйымдарда 2 және 4 
саңылаулары бар жалпақ 
түймелерді тігу

Тігіс түрі 107. Жылдамдығы 1500 айн/мин. 
түймелердің диаметрі 10-20 мм.

Өзін-өзі бақылауға арналған сұрақтар:

1. Екі жіпті тізбектің артықшылықтарын тізімдеңіз.
2. Арнайы мақсаттағы тік тігін машиналарының түрлерін атаңыз.
3. 97 А класты тігін машинасының технологиялық мақсаты?
4. 97 А класты тігін машинасында қандай жіп тартқыш

қолданылады?
5. 97 а класындағы тігін машинасында қайықтың қай түрі

қолданылады?
6. 97 А класты тігін машинасында бекіту операциясы қалай

жасалады?
7. 97 А тігін машинасында қандай майлау жүйесі қолданылады?
8. 1022 М тігін машинасының тігістерінің түрлерін атаңыз?
9. 1022 М классты тігін машинасының техникалық параметрлерін

тізімдеңіз?
10. 1022 М класты машинаның инелері мен жіптерін толтыру

схемасын сипаттаңыз?
11. 1022 М тігін машинасында қандай жіп тартқыш қолданылады?
12. 1022 М класындағы тігін машинасында қайықтың қай түрі

қолданылады?
13. 1022 М тігін машинасында қандай майлау жүйесі қолданылады?
14. Зигзаг тігісінің мақсаты?
15. Зигзаг тігісі қалай қалыптасады?
16. Тігістің раппорты. Ол қалай қалыптасады?
17. 26 А класты тігін машинасының технологиялық мақсаты?
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саңылаулары бар жалпақ 
түймелерді тігу

«PFAFF» (Германия)
3306 2 және 4 саңылаулары бар 

және онсыз жалпақ 
түймелерді тігу (орташа 
материалдар)

Тігіс түрі 107. Жылдамдығы 1800 айн/мин. 
түймелердің диаметрі 6-57 мм

3860 Түймелерді тігу:

- 2 және 4 саңылаулары бар

- құлағымен немесе 
аяғымен

Тігіс түрі 107. Жылдамдығы 1800 айн/мин. 
Микропроцессор. Түймелерді беруге арналған 
құрылғы.
- Түймелердің диаметрі 7-20 ММ. тігістер саны 14.
- Түймелердің диаметрі 9-30 ММ. тігістер саны 21. 
Тіректің биіктігі 4,5-12 мм.

«TYPICAL» (Китай)
GT660 Орташа материалдардағы 

бұйымдарда 2 және 4 
саңылаулары бар жалпақ 
түймелерді тігу

Тігіс түрі 107. Жылдамдығы 1500 айн/мин. 
түймелердің диаметрі 10-20 мм.

GT660 Орташа материалдардағы 
бұйымдарда 2 және 4 
саңылаулары бар жалпақ 
түймелерді тігу

Тігіс түрі 107. Жылдамдығы 1500 айн/мин. 
түймелердің диаметрі 10-20 мм.

Өзін-өзі бақылауға арналған сұрақтар:

1. Екі жіпті тізбектің артықшылықтарын тізімдеңіз. 
2. Арнайы мақсаттағы тік тігін машиналарының түрлерін атаңыз.
3. 97 А класты тігін машинасының технологиялық мақсаты?
4. 97 А класты тігін машинасында қандай жіп тартқыш 

қолданылады?
5. 97 а класындағы тігін машинасында қайықтың қай түрі 

қолданылады?
6. 97 А класты тігін машинасында бекіту операциясы қалай 

жасалады?
7. 97 А тігін машинасында қандай майлау жүйесі қолданылады?
8. 1022 М тігін машинасының тігістерінің түрлерін атаңыз?
9. 1022 М классты тігін машинасының техникалық параметрлерін 

тізімдеңіз?
10. 1022 М класты машинаның инелері мен жіптерін толтыру 

схемасын сипаттаңыз?
11. 1022 М тігін машинасында қандай жіп тартқыш қолданылады?
12. 1022 М класындағы тігін машинасында қайықтың қай түрі 

қолданылады?
13. 1022 М тігін машинасында қандай майлау жүйесі қолданылады?
14. Зигзаг тігісінің мақсаты?
15. Зигзаг тігісі қалай қалыптасады?
16. Тігістің раппорты. Ол қалай қалыптасады?
17. 26 А класты тігін машинасының технологиялық мақсаты?

18. 26 А класындағы тігін машинасының инесі механизмі қандай 
түйіндерден тұрады?

19. 26а класындағы тігін машинасының ине жүргізішінің реттеулерін 
атаңыз?  

20. 26 А класындағы тігін машинасындағы қайық механизмінің түрі?
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24. 101 типті бір тізбекті тігістің негізгі артықшылықтары мен 
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28. Тері машиналарында қандай механизмдер орнатылады?
29. Ине мен ілмек механизмдерінде қандай түзетулер жасалады?
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38. Бір жіпті тізбекті тігіспен түймені тігу схемасын сипаттаңыз
39. 1095 класты тоқтату механизмі. 827 класстан айырмашылығы.
40. 25-А класты тігін жартылай машинасының технологиялық 
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41. Майлау материалының мақсаты?
42. Майлаудың негізгі түрлерін тізімдеңіз.
43. Пластикалық жағармайлар мен минералды майлардың 

айырмашылығы неде?
44. Минералды майларға тағайындау және олардың түрлері?
45. Пластикалық майлағыштардың артықшылықтары мен 

кемшіліктерін тізімдеңіз.
46. Майлау жүйелерінің негізгі түрлерін тізімдеңіз.
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47. Майлаудың негізгі құралдарын тізімдеңіз.
48. Майлау материалдары бар қоймаларда қандай өрт сөндіру 

шаралары қолданылады? 

Ұсынылған әдебиеттер мен қосымша ақпарат көздерінің тізімі:
1. Исаев В. В., Франц В. Я.  Устройство, наладка и ремонт швейных машин:

М.: Легпромбытиздат, 1993.182с.
2. Власов А.М.Технология ремонта швейного оборудования предприятий 

легкойпромышленности: М.: Легпромбытиздат, 2012г — 336 с.
3. Франц В. Я. и др. Разборка, сборка и наладка швейных машин: 

М.: Легпромбытиздат, 1983г — 316 с.

Қысқаша қорытынды
Машина бөлшектеріндегі ақаулардың себептерін білу оларды жоюға 

бағытталған алдын-алу шараларын уақтылы жүргізуге мүмкіндік береді. 
Қазіргі уақытта бөлшектеу, бөлшектерді ластану мен қоспалардан тазартудан 
бастап жабдықтың жұмысын қалпына келтіруге байланысты құралдардың 
үлкен арсеналы бар. Детальдардағы ақауларды анықтау бойынша әдістерді 
жүргізу: магниттік дефектоскопия, ультрадыбыстық және т. б. Бөлшектерді 
қалпына келтірудің және олардың жұмысын жақсартудың көптеген әдістері 
жасалды: өңдеу, пластикалық деформация, дәнекерлеу, дәнекерлеу және т. б.
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4-БӨЛІМ. ЖАБДЫҚ БӨЛШЕКТЕРІН ҚАЛПЫНА КЕЛТІРУ 

Оқу мақсаттары:
- Тігін жабдықтарының технологиялық сипаттамалары; 
- Әртүрлі тігін машиналарында жұмыс істеудің негізгі тәсілдері; 
- Тігін өндірісі жабдықтарының тораптары мен механизмдерін баптау.

Курс сызбасы: «Тігін жабдықтары операторы»

Алдын ала талаптар:
Осы модульмен жұмысты бастамас бұрын Сізге «Қазақстан

Республикасының еңбек заңнамасының негіздерін және жұмыс 
қауіпсіздігінің талаптарын сақтау», «Тігін жабдығының механизмдері мен 
тораптарын бөлшектеу және құрастыруды жүргізу», «Машиналардың жұмыс 
тораптарын жөндеу және қайта жаңартуды жүргізу» курстарынан сәтті өту 
ұсынылады.

Қажетті оқу материалдары:
- сызғыш; қарындаш; қалам; өшіргіш. 
Кіріспе
Бұл бөлімде жұмыстың тиімділігі, түйіндерді жөндеуге және жабдықты 

жөндеуге қажетті дағдылар мен білім сипатталған.
Бөлім жеңіл өнеркәсіп жабдықтарының ақауларының пайда болу 

себептерін анықтайды және оларды жояды.  
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КМ 02. Тігін жабдығының механизмдері 
мен тораптарын бөлшектеу және 
құрастыруды жүргізу

КМ 04 Тігін жабдығының тораптары мен 
механизмдерін баптау және жабдықты 
жөндеуді жүргізу

КМ 01. Қазақстан Республикасы Еңбек 
заңнамасының негіздері және жұмыс 
қауіпсіздігінің талаптарын сақтау

КМ 03. Машиналардың жұмыс 
тораптарын жөндеу және қайта 
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Тігін машиналарының механизмдерін реттеу олардың әрқайсысы өзінің 
функционалды мақсатын толығымен орындаған кезде және машинаның 
өнімділігін төмендетуге мүмкіндік бермейтін механизмді орнатуды қамтиды. 
Баптау машинаны құрастырғаннан, оны жөндеуден (ағымдағы, орташа және 
т.б.) кейін және оны пайдалануға дайындау кезінде орындалады. Бұл 
модульде жіпті (инемен және қайықпен) толтыру, оларды баптау және реттеу 
механизмдерінің жұмысы мәселелері қарастырылған.

Материалды кесуге арналған жабдықтар қарастырылған: стационарлық 
(таспа), пластиналы және дискілі пышақтары бар жылжымалы.

Тігін бұйымдарын ылғалды-термиялық өңдеуге арналған жабдықтар 
ұсынылған. Негізгі жабдықтың жұмыс принципі және олардың техникалық 
сипаттамалары көрсетілген.

4.1 Тігін жабдығының сипаттамасы және оның технологиялық 
процесс түрі бойынша жіктелуі

Тігін жабдықтарын белгілеу үшін өндірушілер соңғы екі онжылдықта 
біршама өзгертілген қарапайым реттік нөмірлердің тарихи қалыптасқан 
жүйесін қолданады. Зауыттық жіктеу машиналарды түрлерге, топтарға 
немесе сыныптарға бөледі. Әрбір машина жасау зауыты жаңадан құрылған 
машинаға өзінің әріптік немесе сандық белгілерін береді. Түрі - әріптермен 
белгіленеді, кейде сандық префикспен (РЛ-4, КЛ-2). Бұл әріптер дизайн 
ерекшеліктері тұрғысынан машинаның атауын білдіреді. Сонымен, РЛ 
машинасының түрі бұл кесу таспасы бар машина екенін білдіреді, ал 4 саны 
машинаның нұсқасын, яғни келесі жетілдіруді білдіреді. Кейбір машина 
жасау зауыттары, мысалы, «Орша» ААҚ тігін машиналарына санмен, кейде 
әріптік префикспен, мысалы, 1022, 1022-4, 1022-М, 1022 - МСИ және т.б. 
тағайындайды. Мұнда сан шығарылған модельдің сериялық нөмірін 
білдіреді, ал әріп – осы кластағы машинаның нұсқасы, яғни машинадағы кез-
келген құрылымдық өзгеріс немесе қосымша құрылғылар. Қазіргі уақытта 
зауыттық классификацияға сәйкес барлық тігін машиналары белгілі бір 
құрылымдық бірыңғай қатарларға біріктіріліп, тігін машинасының әр 
белгісіне (тігіс түрі, материал қозғалтқышының түрі, электр жетегінің түрі 
және т.б.) белгілі бір нөмір беріледі. «Тігін машиналары мен жартылай 
автоматтардың жіктелуі мен белгіленуіне» сәйкес 31 қатардағы машиналарға 
белгілер берілуі мүмкін, онда шартты белгілеудің бірінші тобы құрылымдық 
қатарды, екіншісі – модификацияны, үшіншісі – автоматтандыру 
құралдарын, төртіншісі – технологиялық жабдықты сипаттайды. . «Орша»
ААҚ, шағын, орташа және жоғары беттік тығыздықтағы материалдардан 
жасалған кезде бір сызықты тігіспен тегістеу жұмыстарын жүргізуге 
арналған 31 (131) кл конструктивтік-біріздендірілген қатардағы (тауық) 
машиналардың шартты белгісі. Конструктивтік-біріздендірілген қатардағы 
машиналардың шартты белгісі 31. Мысалы: машинада шартты белгі бар 31-
31+100+303. Шартты белгілеудің цифрларының бірінші тобы конструктивтік 
қатарды (3 – қайықты тігіс, 1 – қатардың реттік нөмірі), екінші –
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зауыттық классификацияға сәйкес барлық тігін машиналары белгілі бір 
құрылымдық бірыңғай қатарларға біріктіріліп, тігін машинасының әр 
белгісіне (тігіс түрі, материал қозғалтқышының түрі, электр жетегінің түрі 
және т.б.) белгілі бір нөмір беріледі. «Тігін машиналары мен жартылай 
автоматтардың жіктелуі мен белгіленуіне» сәйкес 31 қатардағы машиналарға 
белгілер берілуі мүмкін, онда шартты белгілеудің бірінші тобы құрылымдық 
қатарды, екіншісі – модификацияны, үшіншісі – автоматтандыру 
құралдарын, төртіншісі – технологиялық жабдықты сипаттайды. . «Орша»
ААҚ, шағын, орташа және жоғары беттік тығыздықтағы материалдардан 
жасалған кезде бір сызықты тігіспен тегістеу жұмыстарын жүргізуге 
арналған 31 (131) кл конструктивтік-біріздендірілген қатардағы (тауық) 
машиналардың шартты белгісі. Конструктивтік-біріздендірілген қатардағы 
машиналардың шартты белгісі 31. Мысалы: машинада шартты белгі бар 31-
31+100+303. Шартты белгілеудің цифрларының бірінші тобы конструктивтік 
қатарды (3 – қайықты тігіс, 1 – қатардың реттік нөмірі), екінші –

модификацияны (3 – материалды төменгі рейкамен және ауытқитын инемен 
ауыстыру, 1 – беткі тығыздығы төмен материал), үшінші – автоматтандыру 
құралдарын (100 – автоматты тоқтату, жіптерді кесу және тігісті бекіту), 
төртінші – технологиялық жабдық (303 – манжеттерді жейдеге тігуге 
арналған жабдық жиынтығының реттік нөмірі) сипаттайды. Технологиялық 
процесте пайдалану саласы бойынша тігін өнеркәсібінің барлық негізгі 
технологиялық жабдықтары төрт топқа бөлінеді: 1) дайындау-пішу 
өндірісінің жабдығы; 2) тігін технологиялық жабдығы; 3) жартылай фабрикат 
пен бұйымдарды ылғалды-жылумен өңдеу жабдығы; 4) көлік құрылғылары 
мен тетіктері. 

Орындалатын операциялардың физикалық мазмұны бойынша тігін 
өндірісінің барлық жабдықтары машиналар мен аппараттарға бөлінеді. 
Машиналар әрдайым жартылай фабрикаттарды өңдеудің негізгі 
(механикалық) операцияларын жүзеге асыратын механизмдер бар 
құрылғылар деп аталады, ал механикалық емес (жылу, физика-химиялық 
және т.б.) процестер көмекші болып табылады. Құрылғылар жартылай 
фабрикаттарды өңдеудің механикалық емес процестері (химиялық, жылу, 
физика-химиялық және т.б.) жүзеге асырылатын құрылғылар деп аталады. 

4.1.1 Тігін машиналарын технологиялық және
құрылымдық белгілері бойынша жіктеу

Тігін машиналары мақсаты, жұмыс принципі, техникалық 
параметрлері, кинематикасы, Негізгі механизмдердің дизайны және 
құрастыру қондырғылары бойынша ерекшеленеді [15 - 19].

Тігін машиналарын жіктеу оның негізіне қандай белгілер салынғанына 
байланысты әртүрлі жолдармен жүзеге асырылады.

Тігін машиналарының ұсынылған жіктелуі белгілердің үш тобына 
негізделген.

Тәжірибе көрсеткендей, белгілердің үш тобы кез-келген машинаны 
сипаттау үшін жеткілікті. Іс жүзінде кездесетін басқа жіктеу белгілері 
субъективті және машиналарды екіұштылықпен сипаттайды.

Бірінші топ  - технологиялық, 
тігін машиналарында іске асырылған тігістер мен тігістердің жалпы 

қабылданған халықаралық классификациясына негізделген.
Екінші топ - конструктивті, 
машина басшысының операторға қатысты орналасуы, жеңнің 

ұзындығы, машина басының орналасуы, үстел деңгейіне қатысты, машина 
платформасы, инелер саны, қозғалтқыш түрі материалы, машинаның 
ауырлық дәрежесі, майлау жүйесінің түрі және т.б. сияқты белгілерді 
қамтиды.

Үшінші топ - жабдықты автоматтандыру дәрежесі. Технологиялық 
жіктеу белгілері тігістегі жіптердің тоқу құрылымына байланысты барлық 
тігін машиналары екі үлкен топқа бөлінеді: тігісті тігетін машиналар және 
тізбекті тігетін машиналар. Осы топтардың әрқайсысында тігістің түріне, 
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тігістегі жіптердің санына және басқа да бірқатар белгілерге байланысты 
көптеген кіші топтар бар.

Тасымалдау тігісі машиналары 300 класты тігістерді және олардың
кіші кластарының (типтері) тігістерін орындайды:

1) бір сызықты (301);
2) көп сызықты (302, 303, 307, 309 және 311);
3) зигзаг тәрізді (304, 305 ,308, 310 және 312);
4) жасырын (306).

Шынжырлы тігіс машиналары 100, 200 (бір түрі), 400, 500, 600 
классының және олардың кіші кластарының тігістерін орындайды:

1) бір ішекті бір сызықты (101, 104, 202);
2) бір ішекті екі сызықты (102);
3) бір ішекті жасырын (103);
4) екі ішекті бір сызықты (бір немесе бірнеше жолда 401);
5) жазық бір және көп жақты (402, 403, 406 және 407);
6) зигзаг тәрізді бір сызықты (404); 
7) зигзаг тәрізді екі сызықты (405);
8) бір ішекті бір сызықты жиектеу (501, 513);
9) екі ішекті бір сызықты жиектеу (502, 503);
10) үш ішекті бір сызықты жиектеу (504, 505);
11) көптармақты көп сызықты жиектеу (506, 507, 508, 509), 510, 511, 

512, 514, 521);
12) жабындық жіппен жалпақ үшжіпті (601);
13) жабындық жіппен төртжіпті жалпақ (602);
14) екі қаптауыш жіптері бар бесжіпті жалпақ (603, 605);
15) екі қаптауыш жіптері бар алты айналымды жазық (604, 607);
16) бір жіпті жалпақ тоғыз жіпті (606).

Сонымен қатар, аралас көп сызықты тігістерді орындайтын бірқатар 
машиналар бар, олар қайықтар мен тізбекті тігістердің тіркесімі болып 
табылады. Бұл машиналар 800-сынып пен оның ішкі сыныптарының 
тігістерін орындайды:

801 түрі = 401+503;
802 түрі = 401+504;
803 түрі = 301+504;
804 түрі = 301+503;
805 түрі = 401+602;
806 түрі = 401+401+602.
Құрылымдық жіктеу белгілері
Жіктеудің бұл белгілері тігін машиналарының жеке компоненттері мен 

механизмдерінің дизайн ерекшеліктерін ескереді.
Машина басының операторға қатысты орналасуы бойынша 

машиналардың келесі түрлері бөлінеді:
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тігістегі жіптердің санына және басқа да бірқатар белгілерге байланысты 
көптеген кіші топтар бар.

Тасымалдау тігісі машиналары 300 класты тігістерді және олардың
кіші кластарының (типтері) тігістерін орындайды:

1) бір сызықты (301);
2) көп сызықты (302, 303, 307, 309 және 311);
3) зигзаг тәрізді (304, 305 ,308, 310 және 312);
4) жасырын (306).

Шынжырлы тігіс машиналары 100, 200 (бір түрі), 400, 500, 600 
классының және олардың кіші кластарының тігістерін орындайды:

1) бір ішекті бір сызықты (101, 104, 202);
2) бір ішекті екі сызықты (102);
3) бір ішекті жасырын (103);
4) екі ішекті бір сызықты (бір немесе бірнеше жолда 401);
5) жазық бір және көп жақты (402, 403, 406 және 407);
6) зигзаг тәрізді бір сызықты (404); 
7) зигзаг тәрізді екі сызықты (405);
8) бір ішекті бір сызықты жиектеу (501, 513);
9) екі ішекті бір сызықты жиектеу (502, 503);
10) үш ішекті бір сызықты жиектеу (504, 505);
11) көптармақты көп сызықты жиектеу (506, 507, 508, 509), 510, 511, 

512, 514, 521);
12) жабындық жіппен жалпақ үшжіпті (601);
13) жабындық жіппен төртжіпті жалпақ (602);
14) екі қаптауыш жіптері бар бесжіпті жалпақ (603, 605);
15) екі қаптауыш жіптері бар алты айналымды жазық (604, 607);
16) бір жіпті жалпақ тоғыз жіпті (606).

Сонымен қатар, аралас көп сызықты тігістерді орындайтын бірқатар 
машиналар бар, олар қайықтар мен тізбекті тігістердің тіркесімі болып 
табылады. Бұл машиналар 800-сынып пен оның ішкі сыныптарының 
тігістерін орындайды:

801 түрі = 401+503;
802 түрі = 401+504;
803 түрі = 301+504;
804 түрі = 301+503;
805 түрі = 401+602;
806 түрі = 401+401+602.
Құрылымдық жіктеу белгілері
Жіктеудің бұл белгілері тігін машиналарының жеке компоненттері мен 

механизмдерінің дизайн ерекшеліктерін ескереді.
Машина басының операторға қатысты орналасуы бойынша 

машиналардың келесі түрлері бөлінеді:

1) оң қол;
2) сол жақ;
3) алдыңғы.
Жеңнің ұшу ұзындығы бойынша, яғни ине осінен көлденең қалыпта 

жеңнің негізінің ішкі бөлігінің ең алыс нүктесіне дейінгі қашықтық бойынша 
машиналар түрлерге бөлінеді:

1) жеңі кішірейтілген (200 мм-ге дейін); 
2) қалыпты ұшу жеңімен (200-ден 260 мм-ге дейін);
3) жеңі үлкейтілген (260 мм жоғары).
Машинаның басының орналасуына, атап айтқанда платформаның 

жазықтығына, үстелдің деңгейіне байланысты машиналар түрлерге бөлінеді:
1) платформа жазықтығының үстел деңгейінде орналасуымен
2) платформа жазықтығының үстел деңгейінен жоғары орналасуымен
3) платформа жазықтығының үстел деңгейінен төмен орналасуымен, 

бірақ оның жоғарғы жазықтығы платформаның жоғарғы жазықтығына сәйкес 
келген кезде

Жеңдер мен платформаның түріне сәйкес машиналар бірқатар топтарға 
бөлінеді:

1) тегіс платформамен
2) жартылай жеңдік платформамен 
3) жеңдік платформамен 
4) төмен бағанмен 
5) жоғары бағанмен 
6) и-тәрізді бағанмен 
7) П-тәрізді бағанмен 
8) арнайы платформасы бар 
Қолдану саласы бойынша жалпақ платформасы бар машиналар ең көп 

таралған. Олар өңделген жартылай фабрикатты жазықтықта орналастыруға 
болатын операцияларды орындайды. Егер жартылай фабрикатты жазықтықта 
орналастыру мүмкін болмаса, жеңдік (цилиндрлік) немесе колонкалық 
платформалары бар машиналарды қолдану қажет, мысалы, жеңді жабық 
ойыққа салу кезінде.

Автоматтандыру дәрежесі бойынша жіктеу
Автоматтандыру негізінде барлық машиналар бөлінеді:
1) Автоматты емес машиналар;
2) автоматтандырылған машиналар;
3) жартылай автоматты машиналар;
4) Автоматты әрекет ететін машиналар. 

Автоматты емес жұмыс істейтін машинада ешқандай автматтандыру 
құралдары жоқ.

Автоматтандырылған машинада көмекші әдістерді автоматты түрде 
орындайтын құрылғылар бар. Көмекші әдістерге операцияның соңында 
автоматты тоқтату, жіптерді автоматты түрде кесу, қысқыш табанды 
автоматты түрде көтеру және т.б. жатады, яғни,тігін процесін 
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автоматтандыратын, еңбек өнімділігін арттыратын, бірақ тігудің 
технологиялық операциясының түрі мен сипатына әсер етпейтін құрылғылар.

Жартылай автоматты машина жартылай автоматты жұмыстың бір 
циклі үшін белгілі бір технологиялық операцияны орындайды, бұл 
дайындаманы жұмыс органдарының аймағына беруді және цикл 
аяқталғаннан кейін жартылай фабрикатты алып тастауды болдырмайды.

Жартылай автоматтар циклдік және циклдік емес болуы мүмкін.
Автоматты машина автоматты циклде барлық жұмыс түрлерін 

орындайды, соның ішінде тігу аймағында дайындаманы беру және бекіту, 
сонымен қатар операция аяқталғаннан кейін оны алып тастау және сақтау. 
Автоматты машиналар жартылай фабрикаттарды тиеу процестерін 
автоматтандырудың күрделілігіне байланысты кең практикалық қолданысқа 
ие болды.

4.1.2 Тігін машиналарында қолданылатын құрылғылардың негізгі 
түрлері

Өңделетін бұйымдардың сапасын жақсарту, еңбек өнімділігін және 
өндіріс мәдениетін арттыру үшін машиналарда жұмыс істеген кезде шағын 
механизацияның әртүрлі құрылғылары кеңінен қолданылады[15 - 19]. 
Олардың негізгі түрлері: киім – кешек өнімдерін өндіруде-жабық кесіндімен 
иілуге арналған аяқ-шапқыштар; тігістерді тігуге арналған аяқ-шапқыштар; 
сыртқы киімдерді өндіруде - тегістеу немесе баптау тігістерінің тегістігін 
қамтамасыз ететін бағыттаушы сызғыштар; көйлектер мен блузкалар 
өндірісінде - бағыттаушы сызғыштар, жинақтарды алуға арналған табандар, 
әрлеу таспасын, лентаны және т. б. баптау үшін.
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автоматтандыратын, еңбек өнімділігін арттыратын, бірақ тігудің 
технологиялық операциясының түрі мен сипатына әсер етпейтін құрылғылар.

Жартылай автоматты машина жартылай автоматты жұмыстың бір 
циклі үшін белгілі бір технологиялық операцияны орындайды, бұл 
дайындаманы жұмыс органдарының аймағына беруді және цикл 
аяқталғаннан кейін жартылай фабрикатты алып тастауды болдырмайды.

Жартылай автоматтар циклдік және циклдік емес болуы мүмкін.
Автоматты машина автоматты циклде барлық жұмыс түрлерін 

орындайды, соның ішінде тігу аймағында дайындаманы беру және бекіту, 
сонымен қатар операция аяқталғаннан кейін оны алып тастау және сақтау. 
Автоматты машиналар жартылай фабрикаттарды тиеу процестерін 
автоматтандырудың күрделілігіне байланысты кең практикалық қолданысқа 
ие болды.

4.1.2 Тігін машиналарында қолданылатын құрылғылардың негізгі 
түрлері

Өңделетін бұйымдардың сапасын жақсарту, еңбек өнімділігін және 
өндіріс мәдениетін арттыру үшін машиналарда жұмыс істеген кезде шағын 
механизацияның әртүрлі құрылғылары кеңінен қолданылады[15 - 19]. 
Олардың негізгі түрлері: киім – кешек өнімдерін өндіруде-жабық кесіндімен 
иілуге арналған аяқ-шапқыштар; тігістерді тігуге арналған аяқ-шапқыштар; 
сыртқы киімдерді өндіруде - тегістеу немесе баптау тігістерінің тегістігін 
қамтамасыз ететін бағыттаушы сызғыштар; көйлектер мен блузкалар 
өндірісінде - бағыттаушы сызғыштар, жинақтарды алуға арналған табандар, 
әрлеу таспасын, лентаны және т. б. баптау үшін.

4.1-сурет - Машиналарға шағын механикаландыру құрылғылары

4.1.3 Тігін машиналарының негізгі механизмдерінің мақсаты

Әрбір тігін машинасы мақсатына, тігістің түріне және техникалық 
параметрлеріне қарамастан, тігін машинасының өзін құрайтын белгілі бір 
механизмдерден тұрады, олар жалпы жағдайда материалды инемен тесуге, 
иненің жіптерін өткізуге, материалды белгілі бір қадамға жылжытуға, иненің 
жіптерін төменгі жіппен (қайықпен немесе ілмекпен) тоқуға, тігісті қатайтуға 
және белгілі бір уақыт ішінде осы процесті бірнеше рет қайталауға қабілетті. 
Бұл минималды қажетті механизмдер негізгі деп аталады. Жалпы жағдайда, 
бұл келесі бес механизм: ине механизмі, тасымалдау немесе ілмек механизмі, 
материалды жылжыту механизмі, жіп беру жүйесі, майлау жүйесі [15 - 19].

Майлау жүйесі цикл жасау процесіне тікелей қатыспаса да, қазіргі 
заманғы жоғары жылдамдықты машиналарда міндетті болып табылады, 
өйткені онсыз кез-келген машинаның тұрақты және ұзақ жұмыс істеуін 
қамтамасыз ету мүмкін емес.

Ине механизмінің, Қайықтың, ілмектің, жіп тартқыштың, материалды 
жылжыту механизмінің құрылымдық ерекшеліктері.

Ине механизмі жалғанған материалдарды инемен тесуге қызмет етеді. 
Олар арқылы жіп пен оны төменгі жіппен тоқып, жетек түрімен 
конструктивті түрде анықталады. Тігін машинасында ең көп таралған -
айналмалы біліктен берілетін иненің тік қайтымды-ілгерілеме қозғалысы бар 
иненің қосиінді-бұлғақты механизм.
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Қайық механизмі ине ілмегін ұстап, оны кеңейтіп, бекітілген 
орауыштың айналасында айналдыруға қызмет етеді. Қайықтар тербелмелі 
және айналмалы болады.

Тербелмелі кеме, қайықтың шүмегінің ілмекке жақындау бағытына 
байланысты, ұстап алу кезінде оң және сол жақ болуы мүмкін.

Айналмалы (ротациялық) қайықта көлденең немесе тік айналу осі 
болуы мүмкін. Айналмалы қайықтар құрылымдық түрде жасалады, әдетте 
біркелкі айналады, дегенмен біркелкі емес айналмалы қайықтары бар 
машинаның арнайы конструкциялары болуы мүмкін.

Шынжырлы машиналардағы ілмек механизмі қайықтағы 
машиналардағы беріліс механизміне ұқсас функцияларды орындайды және 
жіп көтергішпен немесе жіп көтермейтін ілмектермен болуы мүмкін. 
Соңғысы көбінесе кеңейткіш деп аталады.

Жіпті алып жүретін ілмектер бір жазықтықта сызық бойымен немесе 
бойымен қозғалуы немесе күрделі кеңістіктік траектория бойымен қозғалуы 
мүмкін.

Жіптерді көтермейтін ілмектер айналмалы немесе тербелмелі 
қозғалысқа ие болуы мүмкін. Қозғалыс бір немесе екі жазықтықта доға 
бойымен немесе түзу сызықпен немесе осы екі қозғалысты біріктіре алады.

Жіп тартқыш механизмі жалпы жағдайда ине, қайық немесе ілмек 
механизмдерінің жұмысын қамтамасыз етеді.

Төмен жылдамдықты жүк машиналарында камералық жіп тартқыш 
қолданылады.

Орташа жылдамдықты машиналарда бұрандалы өзек жіп тартқышы
қолданылады.

Жоғары жылдамдықты машиналарда айналмалы жіп тартқыш 
қолданылады.

Материалды жылжыту механизмі бір, екі немесе үш еселік жүйе 
түрінде жасалуы мүмкін. Бұл қолданылатын материалдардың физика-
механикалық қасиеттеріне, сондай-ақ белгіленген тігу операциясына 
байланысты, яғни.материалды отырғызу қажет немесе қажет емес.

Бір жүйе рельс пен табаннан немесе дифференциалды механизмнен 
тұрады.

Қос жүйелер, әдетте, материалды рельстермен және сызық бойымен 
қозғалатын инемен немесе төменгі және жоғарғы редукторлармен, сондай-ақ 
рельстермен және роликпен немесе екі роликпен жылжытады.

Үштік жүйелер материалды төменгі және жоғарғы редукторлармен 
және сызық бойымен қозғалатын инемен жылжытады.

Қайықты тігістерді орындайтын тігін машиналарының жұмыс істеу 
теориясы.

Тігін машинасының негізгі функциясы - қайықты тігістің пайда болуы. 
Тігін машинасының тарихи даму процесінде қайықты тігістердің пайда 
болуының екі әдісі табылды.
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Қайық механизмі ине ілмегін ұстап, оны кеңейтіп, бекітілген 
орауыштың айналасында айналдыруға қызмет етеді. Қайықтар тербелмелі 
және айналмалы болады.

Тербелмелі кеме, қайықтың шүмегінің ілмекке жақындау бағытына 
байланысты, ұстап алу кезінде оң және сол жақ болуы мүмкін.

Айналмалы (ротациялық) қайықта көлденең немесе тік айналу осі 
болуы мүмкін. Айналмалы қайықтар құрылымдық түрде жасалады, әдетте 
біркелкі айналады, дегенмен біркелкі емес айналмалы қайықтары бар 
машинаның арнайы конструкциялары болуы мүмкін.

Шынжырлы машиналардағы ілмек механизмі қайықтағы 
машиналардағы беріліс механизміне ұқсас функцияларды орындайды және 
жіп көтергішпен немесе жіп көтермейтін ілмектермен болуы мүмкін. 
Соңғысы көбінесе кеңейткіш деп аталады.

Жіпті алып жүретін ілмектер бір жазықтықта сызық бойымен немесе 
бойымен қозғалуы немесе күрделі кеңістіктік траектория бойымен қозғалуы 
мүмкін.

Жіптерді көтермейтін ілмектер айналмалы немесе тербелмелі 
қозғалысқа ие болуы мүмкін. Қозғалыс бір немесе екі жазықтықта доға 
бойымен немесе түзу сызықпен немесе осы екі қозғалысты біріктіре алады.

Жіп тартқыш механизмі жалпы жағдайда ине, қайық немесе ілмек 
механизмдерінің жұмысын қамтамасыз етеді.

Төмен жылдамдықты жүк машиналарында камералық жіп тартқыш 
қолданылады.

Орташа жылдамдықты машиналарда бұрандалы өзек жіп тартқышы
қолданылады.

Жоғары жылдамдықты машиналарда айналмалы жіп тартқыш 
қолданылады.

Материалды жылжыту механизмі бір, екі немесе үш еселік жүйе 
түрінде жасалуы мүмкін. Бұл қолданылатын материалдардың физика-
механикалық қасиеттеріне, сондай-ақ белгіленген тігу операциясына 
байланысты, яғни.материалды отырғызу қажет немесе қажет емес.

Бір жүйе рельс пен табаннан немесе дифференциалды механизмнен 
тұрады.

Қос жүйелер, әдетте, материалды рельстермен және сызық бойымен 
қозғалатын инемен немесе төменгі және жоғарғы редукторлармен, сондай-ақ 
рельстермен және роликпен немесе екі роликпен жылжытады.

Үштік жүйелер материалды төменгі және жоғарғы редукторлармен 
және сызық бойымен қозғалатын инемен жылжытады.

Қайықты тігістерді орындайтын тігін машиналарының жұмыс істеу 
теориясы.

Тігін машинасының негізгі функциясы - қайықты тігістің пайда болуы. 
Тігін машинасының тарихи даму процесінде қайықты тігістердің пайда 
болуының екі әдісі табылды.

Қайықпен жүретін машинамен тігіс жасаудың бірінші әдісі, төменгі 
жіппен қозғалатын орауыш тікелей Жоғарғы жіптің бекітілген кеңейтілген 
ілмегіне салынған кезде.

Екінші әдіспен жоғарғы жіптің жылжымалы кеңейтілген ілмегі 
салыстырмалы түрде бекітілген орауышқа айналады.

Тізбекті тігістерді орындайтын тігін машиналарының жұмысы.
Тізбекті тігістерді орындайтын тігін машиналары тігісті 

қалыптастырудың басқа принципімен жұмыс істейді. Бұл машиналардың 
тігістерінің түрлері өте алуан түрлі.

Егер қайықты тігін машиналары әдетте екі ішекті тігісті және сирек үш 
ішекті (бір инемен екі инемен жұмыс жасағанда) орындаса, онда тізбекті 
тігістерді орындайтын тігін машиналарында бір ішекті, екі ішекті және көп 
ішекті тігістерді алуға болады.

Тегістеу тігісінің бір тізбекті тігісі біркелкі айналатын біліктің соңында 
орнатылған ілмек тәрізді айналмалы ілмектен пайда болады.

Бір ішекті және жасырын тігістердің бір тізбекті тігістері кеңістіктік 
қозғалыстар жасайтын цикл арқылы қалыптасады.

Екі ішекті тегістеу тізбегі төменгі жіп байланған ұшында тесік бар 
ілмектен пайда болады. Тербелмелі ілмек екі жазықтықта қозғалады.

Екі қатарлы тізбекті тігіс екі жұмыс органы - екі параллель жазықтықта 
тербеліп тұратын ілмек пен экраннан тұрады. Ілгектің төменгі жіптің ұшында 
тесік бар, ал шиыршық-төменгі жіптің ілмегін ұстап тұратын ілмек.

Үш ішекті кесу тізбегі екі ішекті жиектеу тігістің схемасына сәйкес екі 
ілмектен тұрады.

4.1.4 Дайындық-эксперименттік учаскенің негізгі технологиялық 
операциялар

Өнеркәсіптік өндіріс жағдайында тігін бұйымдарын өндіру бірнеше 
кезеңмен жүзеге асырылады [15-19] (4.2-сурет).

Бірінші кезеңде кәсіпорынға келіп түскен тоқыма материалдары кесуге 
дайындалады. Қабылдап алғаннан кейін материалдар өлшенуге және 
жарамсыз деп танылуға жатады. Ол үшін материалдың әрбір орамы (каскасы) 
оның жалпы ұзындығын орнату мақсатында өлшенеді, ал әрбір 3 м сайын 
материалдың ені көрсетіледі. Материалды қарау және өлшеу кезінде оның 
ақаулары бір уақытта анықталады. Бұл операциялар арнайы ақаулы өлшеу 
станоктарында немесе машиналарда орындалады. Ақаудан шығарылған және 
өлшенген материалдар кәсіпорынның дайындық цехы қоймасының 
стеллаждарында сақталады және қажеттілігіне қарай пішу цехына беріледі. 
Материалдың орамдары кесу цехына өздігінен берілмейді, бірақ сату 
ұйымдарының тапсырыстарын ескере отырып есептелетін кесу картасына 
сәйкес таңдалады.

Өндіріс процесінің екінші кезеңі материалдарды кесуге арналған келесі 
операцияларды қамтиды (сурет.4.3): материалдарды төсеу, төсенішті 
бөліктерге бөлу және жылжымалы пішу машиналарының көмегімен Ірі 
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бөлшектерді кесу, стационарлық таспалы машиналарда тігін бұйымдарының 
бөлшектерін кесу, пішу бөлшектерін нөмірлеу және жинақтау. Барлық осы 
операциялар тігін кәсіпорнының кесу цехында орындалады.

Үшінші кезеңде кесу бөлшектерінен бұйымдарды тігу (құрастыру) 
жүзеге асырылады. Тігін кәсіпорнында, әдетте, бірнеше тігін шеберханалары 
немесе учаскелері бар. Бұйымдар арнайы технологиялық жабдықтармен 
(тегістейтін және арнайы тігін машиналарымен, жартылай автоматты жұмыс 
істейтін машиналармен, ылғалды-жылумен өңдеу жабдығымен) жарақталған 
және тиісті көлік құралдарымен байланысқан жұмыс орындарының 
жиынтығы болып табылатын тігін ағындарында тігіледі. Еңбек бөлінісі 
схемасына сәйкес жұмыс ағындарының әрқайсысы бір немесе бірнеше 
технологиялық бөлінбейтін операцияларды орындайды. Барлық 
жұмысшылар бір ритмде жұмыс істейді, ол ағынның жылдамдығымен 
белгіленеді.

Төртінші кезеңде дайындалған бұйымдар соңғы ылғалды-жылу 
өңдеуден (БСҰ) өтеді, тазартылады, таңбаланады және оралады. Осыдан 
кейін өнімдер дайын өнім қоймасына жіберіледі.

Тігін кәсіпорнында эксперименттік цех (учаске) маңызды рөл атқарады, 
онда өнімдердің жаңа үлгілерін жасайтын дизайнерлер, сызбалар мен 
бөлшектердің үлгілері түрінде тігін бұйымдарының дизайнын жасайтын 
дизайнерлер жұмыс істейді.

Әр түрлі мөлшердегі және бойлы бұйымдарды жасау қажет 
болғандықтан, бөлшектердің сызбалары осыны ескере отырып түзетіледі. 
Мұндай операция өрнектердің техникалық көбеюі немесе градациясы деп 
аталады. Тәжірибелік шеберханада кесілген бөлшектердің сызбаларын 
жасағаннан кейін өнімнің прототипі жасалады, ол талданады және түзетіледі. 
Сол уақытта технологтар бұйымды тігу технологиясын әзірлейді, яғни 
өңдеудің  технологиялық дәйектілігі құрылады.

Бөлшектердің сызбаларына сәйкес кесу арнайы шаблон картонынан 
жасалады, содан кейін материалдың интерлекальды қалдықтарын азайтуға 
қол жеткізе отырып, үлгілердің эксперименттік макеттері жасалады. 
Дайындалған макет көшіріледі. Алынған көшірме кесу цехында 
қолданылады, онда үлгілердің орналасуына сәйкес кесілген бөлшектер 
материалда кесіледі.

Бір өнімге арналған материалдың шығынын бағалау үшін пішімнің 
немесе үлгінің әр бөлігінің ауданын білу керек. Бұл операция эксперименттік 
шеберханада да орындалады, ол үшін арнайы электронды машиналар 
қолданылады. Тігін материалдарының физикалық және механикалық 
қасиеттерін бағалау және оларды өңдеудің тиісті режимдерінің негізінде 
орнату үшін шеберханада материалдарды сынау зертханасы бар.

Қызмет көрсету кәсіпорнының қабылдау салонында клиенттен өлшеу 
алынады. Адамды өлшеудің ең озық технологиясы - лазерлік сканерлеу. 
Кеңістіктік координаттары бар нүктелер жиынтығымен таныстыру арқылы 
бүкіл айналадағы кеңістіктің сандық моделін құруға мүмкіндік беретін әдіс.
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4.2-сурет - Өнеркәсіптік өндіріс жағдайында тігін бұйымдарын 
дайындау процесінің сызбасы

4.3-сурет - Пішу өндірісінің құрылымдық схемасы

Сканердің жұмыс принципі - объектіге және екі бұрышқа дейінгі 
қашықтықты өлшеу, бұл сайып келгенде координаттарды есептеуге 
мүмкіндік береді. Лазер сәулесі сәулелегіштен шығады, объектінің бетінен 
шағылысады және қабылдағышқа оралады (4.4-сурет). Айналмалы призма 
(немесе айна) сәулені алдын-ала белгіленген қадаммен тігінен таратады 
(мысалы, 0.1°). Осылайша, жеке алынған тік сканерде 0.1 ° дискреттілігі бар 
барлық нүктелер өлшенеді (мысалы, максималды тік сканерлеу бұрышы 140° 
болса, сәйкесінше 1400 болады). Содан кейін сервожетек өлшеу басы блогын 
өлшеу қадамына тең бұрышқа бұрады (0.1° бірдей дискреттілік кезінде 
сканердің толық айналымы 3600 жеке тік жазықтықтан тұрады). Осылайша, 
кеңістіктің толық сандық суреті 5040000 нүктелер жиынтығы ретінде 
ұсынылады.
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4.4-сурет - Лазерлік сканерлеу принципі

Әдетте, бүкіл түсіру процесі толығымен автоматтандырылған. Нақты 
уақыттағы өлшеу деректері сыртқы немесе ішкі тасымалдағышқа жазылады. 
Схемалық түрде кез-келген сканерді бірнеше негізгі блоктарға бөлуге 
болады:

Өлшеу блогы. Әдетте, онда лазерлік эмитент пен қабылдағыш бар.
Айналмалы призма. Сәуленің тік жазықтықта таралуын қамтамасыз 

етеді.
Көлденең шеңбердің серво жетегі. Өлшеу басының көлденең 

жазықтықта айналуын қамтамасыз етеді.
Компьютер (сыртқы, ішкі). Түсірілімді басқаруға және деректерді 

тасымалдағышқа жазуға арналған.
Өлшеу жүргізілгеннен кейін өңдеу процесі басталады. Бастапқыда 

«шикі өлшемдер» - бұл CAD форматындағы сызбалар, схемалар түрінде 
ұсынылуы керек нүктелер жиынтығы.

Нүктелік массивті векторлық үш өлшемді модельге және екі өлшемді 
сызбаларға әртүрлі бағдарламалар арқылы түрлендіруге болады, оларды 
сканерлеу және модельдеу жүйелерімен бірге қолдануға болады және 
объектілер кітапханаларын қамтиды. Модель мен контурларды AutoCAD,
MicroStation, 3D StudioMax және басқа CAD және GIS ортасына тікелей 
тасымалдауға болады.

Өңдеу процесі қалаған нәтижеге, біз нақты алғымыз келетін нәрсеге 
байланысты. Бұл нүктелер массивінің өзі, дұрыс емес бет (TIN), секциялар 
жиынтығы, жоспар, күрделі 3D моделі немесе жай өлшеу жиынтығы 
(ұзындық, периметр, диаметр, аудан, көлем) болуы мүмкін. Бірақ тұтастай 
алғанда, өңдеу бірнеше негізгі кезеңдерден тұрады:

Әдетте, нысанды түсіру кезінде бетті толығымен жабу үшін бірнеше 
сканерлеу жасалады. Бірыңғай сканерлеуді жасау үшін біріктіру қажет 
(«тігіс»). Әр түрлі автоматтандыру дәрежесі бар сканерлеуді тігудің көптеген 
әдістері бар. Сканерлерді іргелес сканерлерде көрсетілетін тірек нүктелері 
бойынша біріктіру әдісі жиі қолданылады. Мұндай нүктелер ретінде арнайы 
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4.4-сурет - Лазерлік сканерлеу принципі
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жиынтығы, жоспар, күрделі 3D моделі немесе жай өлшеу жиынтығы 
(ұзындық, периметр, диаметр, аудан, көлем) болуы мүмкін. Бірақ тұтастай 
алғанда, өңдеу бірнеше негізгі кезеңдерден тұрады:
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сканерлеу жасалады. Бірыңғай сканерлеуді жасау үшін біріктіру қажет 
(«тігіс»). Әр түрлі автоматтандыру дәрежесі бар сканерлеуді тігудің көптеген 
әдістері бар. Сканерлерді іргелес сканерлерде көрсетілетін тірек нүктелері 
бойынша біріктіру әдісі жиі қолданылады. Мұндай нүктелер ретінде арнайы 

призмалар, шағылысатын тақталар немесе жапсырмалар пайдаланылуы 
мүмкін, олар жоғары шағылысу коэффициентіне ие, сондықтан өте айқын.

Болашақ сызбаны немесе схеманы дәл көрсету үшін белгілі бір 
бірыңғай координаттар жүйесін орнату қажет. Белгілі бір нүктеден 
шығарылған әрбір жеке сканерлеудің координаттар жүйесінің басталуы 
сканердің өлшеу басының ортасында орналасқан және, әрине, оның 
позициясы өзгерген сайын кеңістіктік координаттар жүйесіндегі орнын 
өзгертеді. Әртүрлі сканерлеулерден алынған объектінің координаттарын 
байланыстыру үшін бірыңғай координаттар жүйесін таңдау, ондағы әрбір 
жағдай үшін сканерлеу орталығын анықтау (мысалы, электрондық 
тахеометрдің көмегімен) және барлық алынған координаттарды бірыңғай 
жүйеге түрлендіру қажет.

Өңдеудің ең күрделі және негізгі процесі-математикалық сипатталған 
беттердің нүктелер массивін ұсынуы. Әдетте, қолданыстағы қолданбалы 
бағдарламалық жасақтаманың математикалық аппараты қарапайым 
қарапайым (жазықтық, сфера, цилиндр және т.б.) математикалық беттерді 
жасауға немесе бетті триангуляция әдісімен (tin-бет) жақындатуға мүмкіндік 
береді. Осындай жолмен жасалған беттер стандартты DXF, IGES, VRML, 
SAT, STL, DGN форматтарында өте жақсы көрінеді және сәйкесінше кез-
келген CAD және zo қосымшаларына экспортталуы мүмкін. Егер сканерлеу 
сандық бейнемен немесе фотосуретпен бірге жүрсе, онда өңдеу кезеңінде 
сканерлеуге нақты түстер мен құрылым бере отырып, объектінің 
сканерленген бейнесін оның бейне кескінімен біріктіруге болады.

4.5-сурет - «The Whole Body X 3D сканер» моделінің лазерлік 3D Сканері

Американдық Cyberware компаниясының «The Whole Body X 3D 
Scanner» (WBX) лазерлік 3D сканері сканерлеу кезінде деректерді өлшеуге, 
талдауға және сақтауға арналған DigiSize бағдарламасымен бірге келеді. Егер 
біз бір өту туралы айтатын болсақ, денені сканерлеудің толық циклі 17 
секундты алады. Жалпы, WBX қарулы күштерде Cyberware компаниясының 
рекруттарын сканерлеу үшін қолданылады (4.5-сурет WBX 4 сканері). 
Қолайлы нәтижеге 45 секундтан кейін қол жеткізіледі. Сканерлеу кезінде 
алынған ақпарат Мауа немесе 3ds Mah бағдарламаларының көмегімен 
өңделеді. Жабдықпен бірге жеткізілетін бағдарламалық жасақтама.
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«Olympus» (Жапония) компаниясы фотосенсорлардың жұмысына 
негізделген жеңілдетілген сканерлерді ұсынады. Сонымен қатар, алынған 
объектілердің сапасы салыстырмалы түрде төмен бағамен өте қолайлы. 
Сонымен қатар, фотосенсорлар пішіні мен түсін сканерлеп қана қоймайды, 
сонымен қатар құрылым туралы ақпаратты оқиды. Фотосенсорлық 
сканерлерді қолданған кезде, екі жағдайда да, үш өлшемді модель әр түрлі 
бұрыштардан көптеген фотосуреттер түсірілгеннен кейін бағдарламалық 
түрде алынады.

«Vitronic» (Германия) компаниясы сканерлердің екі моделін шығарады: 
3D Body scanner Vitus pro 8c және 16 C (4.6-сурет). Бұл жүйелер бейне 
(пішінді оқу үшін) және фото (түс түсіру үшін) камералармен жабдықталған.

4.6-сурет - Body scanner Vitus pro 8C жұмыс схемасы

Бұл құрылғы сәулені пайдаланады, бірақ өндіруші, әрине, оларды 
сканерлеу әдісі көзге мүлдем зиянды емес деп мәлімдейді. Сканерлеу процесі 
Z осі бойынша 2 мм ажыратымдылықта 21 секундты және Z осі бойынша 4 
ММ - де 11 секундты алады. Түс пен текстураны сканерлеу қосымша опция 
ретінде мүмкін, ал түс барлық 3D нүктелерінде-координаттарда жазылады. 
Сканерлеу деректерінің жалпы көрсеткіштері: түс тереңдігі - 12 bit, X осі 
бойынша ажыратымдылық - 2 мм, Z осі бойынша - 2 мм, Y осі бойынша - 2
мм. Қолданыстағы сканерлер қазірдің өзінде фитнес-орталықтарда, киім 
шығаратын кәсіпорындарда қолданылуда, олардың қымбат болуына, 
нәтижелерді кейіннен өңдеу қажеттілігіне байланысты оларды қолдану 
әрдайым экономикалық тұрғыдан ақталмайды, бірақ сонымен бірге бұл жеке 
процесс бұл клиенттің үш өлшемді моделін жасауға мүмкіндік береді.

4.1.5 Жылумен және ылғалды-жылумен өңдеу процесі 

Тігін бұйымдарын дайындау процесі ылғалды-термиялық өңдеуді 
кеңінен қолданады, оған мыналар жатады: бөлшектердің қайталануы 
(тұрақты пішінді жасау үшін негізгі матаға жабысқақ тығыздағышты қосу); 
әр түрлі Тігістерді үтіктеу және үтіктеу, бөлшектердің шеттерін бүгу және 
т.б.; өнім бөлшектерінің қатпарлары мен мыжылуын жою; сөрелерді, 
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«Olympus» (Жапония) компаниясы фотосенсорлардың жұмысына 
негізделген жеңілдетілген сканерлерді ұсынады. Сонымен қатар, алынған 
объектілердің сапасы салыстырмалы түрде төмен бағамен өте қолайлы. 
Сонымен қатар, фотосенсорлар пішіні мен түсін сканерлеп қана қоймайды, 
сонымен қатар құрылым туралы ақпаратты оқиды. Фотосенсорлық 
сканерлерді қолданған кезде, екі жағдайда да, үш өлшемді модель әр түрлі 
бұрыштардан көптеген фотосуреттер түсірілгеннен кейін бағдарламалық 
түрде алынады.

«Vitronic» (Германия) компаниясы сканерлердің екі моделін шығарады: 
3D Body scanner Vitus pro 8c және 16 C (4.6-сурет). Бұл жүйелер бейне 
(пішінді оқу үшін) және фото (түс түсіру үшін) камералармен жабдықталған.

4.6-сурет - Body scanner Vitus pro 8C жұмыс схемасы

Бұл құрылғы сәулені пайдаланады, бірақ өндіруші, әрине, оларды 
сканерлеу әдісі көзге мүлдем зиянды емес деп мәлімдейді. Сканерлеу процесі 
Z осі бойынша 2 мм ажыратымдылықта 21 секундты және Z осі бойынша 4 
ММ - де 11 секундты алады. Түс пен текстураны сканерлеу қосымша опция 
ретінде мүмкін, ал түс барлық 3D нүктелерінде-координаттарда жазылады. 
Сканерлеу деректерінің жалпы көрсеткіштері: түс тереңдігі - 12 bit, X осі 
бойынша ажыратымдылық - 2 мм, Z осі бойынша - 2 мм, Y осі бойынша - 2
мм. Қолданыстағы сканерлер қазірдің өзінде фитнес-орталықтарда, киім 
шығаратын кәсіпорындарда қолданылуда, олардың қымбат болуына, 
нәтижелерді кейіннен өңдеу қажеттілігіне байланысты оларды қолдану 
әрдайым экономикалық тұрғыдан ақталмайды, бірақ сонымен бірге бұл жеке 
процесс бұл клиенттің үш өлшемді моделін жасауға мүмкіндік береді.

4.1.5 Жылумен және ылғалды-жылумен өңдеу процесі 

Тігін бұйымдарын дайындау процесі ылғалды-термиялық өңдеуді 
кеңінен қолданады, оған мыналар жатады: бөлшектердің қайталануы 
(тұрақты пішінді жасау үшін негізгі матаға жабысқақ тығыздағышты қосу); 
әр түрлі Тігістерді үтіктеу және үтіктеу, бөлшектердің шеттерін бүгу және 
т.б.; өнім бөлшектерінің қатпарлары мен мыжылуын жою; сөрелерді, 

борттық тығыздағыштарды және басқа бөлшектерді үтіктеу; бөлшектерді 
бұйымға жинау кезінде алынған қалдық деформацияны және т. б. кетіру үшін 
бұйымдарды бумен пісіру [11].

Ылғалды-жылумен өңдеу (ЫЖӨ) - тігін бұйымын дайындаудың 
технологиялық процесі, ішінде де технологиялық өңдеу, сондай - ақ 
бұйымды түпкілікті өңдеу - тауар түрін келтіру үшін.

Киімнің ылғал-термиялық өңделуінің сапасына оның пішіні мен 
сыртқы түрі байланысты.

Тігін бұйымдарын жылумен және ылғалды-жылумен өңдеуге арналған 
жабдықты жіктеу: жабдықтың технологиялық мүмкіндіктері; оған 
бұйымдарды орналастыру тәсілі; жұмыс органдарының түрі; пресс-
жастықтар мен жартылай фабрикаттарды жылыту тәсілдері; бұйымды 
ылғалдандыру және оны салқындату тәсілдері; бұйымға механикалық әсер 
ету күші және жетек түрі; позициялар саны және бұйымдарды позициядан 
позицияға ауыстыру тәсілі; басқаруды автоматтандыру дәрежесі; жұмыс 
ортасын (бу, ауа, вакуум) беру тәсілі және бұйымдарды тиеу және түсіру 
жөніндегі қосалқы тәсілдерді автоматтандыру дәрежесі бойынша жүргізілуі 
мүмкін.

Жабдықтың жұмыс механизмдері екі топқа бөлінеді: тірек және өнімге 
белсенді әсер етеді. 

Тірек жұмыс органдарына мыналар жатады: манекендер, үтіктеу 
үстелдерінің жұмыс беттері; престердің төменгі жастықтары; фальц-
престердің үлгілері (олардың арасында өңделетін бұйым қысылады); 
өңделетін бұйым киілетін бұрылуға арналған престердің үлгілері; 
қайталанатын престердің тасымалдау таспалары және т.б. тірек жұмыс 
органдары, бұл бұйым қай жерде салынады және қажет болған жағдайда 
олармен бірге жылжиды. Тірек мүшелерінен өтетін жұмыс ортасы өнімге 
әсер етеді, мысалы: бу, қыздырылған ауа немесе вакуум қосылған суық ауа.

Жартылай фабрикатқа белсенді әсер ететін жұмыс органдары: үтіктер, 
престердің жоғарғы, төменгі және бүйірлік пресс-жастықтары, престеу 
біліктері, бүктеу престерінің иілу үлгілерін құрайтын және т.б. Оларға 
механикалық-физикалық деформацияны және материалға басқа әсер ететін 
жұмыс механизмдері жатады.

ЫЖӨ үшін жабдықта жұмыс органдарының беттерін жылыту: электр 
қуатымен, жұмыс орталарының көмегімен және аралас. Электрлік қыздыру 
әдісіне арналған жабдық екі топты шығарады: беттік және көлемді 
жылытқыштар. Көлемді жылытқыштар: электр спиральдары, құбырлы электр 
жылытқыштар (жылытқыштар), индукциялық жылытқыштар, өнімді немесе 
жастықты жоғары жиілікті токтармен жылыту (ТВЧ), инфрақызыл 
сәулелендіргіштер.

4.1.6 Тігін кәсіпорындарының көлік жабдықтары

Тігін цехтарындағы көлік құралдары барлық өндірістік учаскелер мен 
жеке жұмыс орындарының бір өндіріс процесіне өзара байланысын 
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қамтамасыз етеді. Көлік құралдарын механикаландырылған операциялармен 
бірге қолдану кешенді механикаландырылған ағынды тудырады.

Ағынды өндірісте көлік тек еңбек заттарын жылжыту құралы ғана 
емес, сонымен қатар тігін бұйымдарын өндірудің өндірістік циклінің 
ұзақтығын қысқартуды қамтамасыз ететін өндірісті ұйымдастырудың 
маңызды факторы болып табылады.

Көлік құралдарының негізгі функциясы - жабдықтар мен 
орындаушылардың максималды жүктемесі жағдайында еңбек объектілерінің 
үздіксіз қозғалысын қамтамасыз ету.

Көлік құралдары процессішілік және Цех ішіндегі еңбек заттарын 
тасымалдау үшін қолданылады. Көлік құралдарын таңдау технологиялық 
процестердің қуаты мен түріне, еңбек объектілерінің жай-күйіне (кесу, 
бөлшектер, бұйымдар) және процестердің орналасуына байланысты.

Көлік жұмыстарын механикаландыру қосалқы жұмысшылардың 
қатысуынсыз шеберханалардың біркелкі жүктелуін қамтамасыз ете отырып, 
еңбек заттарының цехтардың әртүрлі учаскелеріне өтуін қамтамасыз етеді.

Тігін кәсіпорындарында қолданылатын көлік құралдары:
- қозғаушы күшті беру тәсілі бойынша-жетекті және жетексіз;
— әрекет принципі бойынша - үздіксіз әрекет, мерзімді әрекет;
- орналасу тәсілі бойынша - едендік, аспалы;
— қондырғы түрі бойынша - стационарлық, стационарлық емес болып 

бөлінеді.
Тігін кәсіпорындарының төмен қуаты көлік құралдарын пайдалануды 

шектейді. Қызмет көрсету кәсіпорындарының тігін цехтарында негізінен 
сусыз стационарлық емес көліктер қолданылады: троллейбустар-
контейнерлер (3.19-сурет), арбалар-стеллаждар (3.20-сурет), арба-
кронштейндер (3.21-сурет). Жұмыс орындарында қол жұмыстарын орындау 
үшін қайырмалы кронштейн орнатылады. Машина және үтіктеу жұмыс 
орындарында өңделмеген иықтары бар өңделетін ірі бөлшектер мен 
бұйымдардың пішінін сақтау мақсатында қысқыш құрылғысы бар ілгіштер 
қолданылады, олар арба-кронштейнге ілінеді [15-19].

Тігін цехтарының көлік құралдары
Тігін цехтарындағы көлік құралдары барлық өндірістік учаскелер мен 

жеке жұмыс орындарының бір өндіріс процесіне өзара байланысын қамтамасыз 
етеді. Көлік құралдарын механикаландырылған операциялармен бірге қолдану 
кешенді механикаландырылған ағынды тудырады.

Ағынды өндірісте көлік тек еңбек заттарын жылжыту құралы ғана емес, 
сонымен қатар тігін бұйымдарын өндірудің өндірістік циклінің ұзақтығын 
қысқартуды қамтамасыз ететін өндірісті ұйымдастырудың маңызды факторы 
болып табылады.

Көлік құралдарының негізгі функциясы - жабдықтар мен 
орындаушылардың максималды жүктемесі жағдайында еңбек объектілерінің 
үздіксіз қозғалысын қамтамасыз ету.

Көлік құралдары процессішілік және цех ішіндегі еңбек заттарын 
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қамтамасыз етеді. Көлік құралдарын механикаландырылған операциялармен 
бірге қолдану кешенді механикаландырылған ағынды тудырады.

Ағынды өндірісте көлік тек еңбек заттарын жылжыту құралы ғана 
емес, сонымен қатар тігін бұйымдарын өндірудің өндірістік циклінің 
ұзақтығын қысқартуды қамтамасыз ететін өндірісті ұйымдастырудың 
маңызды факторы болып табылады.

Көлік құралдарының негізгі функциясы - жабдықтар мен 
орындаушылардың максималды жүктемесі жағдайында еңбек объектілерінің 
үздіксіз қозғалысын қамтамасыз ету.

Көлік құралдары процессішілік және Цех ішіндегі еңбек заттарын 
тасымалдау үшін қолданылады. Көлік құралдарын таңдау технологиялық 
процестердің қуаты мен түріне, еңбек объектілерінің жай-күйіне (кесу, 
бөлшектер, бұйымдар) және процестердің орналасуына байланысты.

Көлік жұмыстарын механикаландыру қосалқы жұмысшылардың 
қатысуынсыз шеберханалардың біркелкі жүктелуін қамтамасыз ете отырып, 
еңбек заттарының цехтардың әртүрлі учаскелеріне өтуін қамтамасыз етеді.

Тігін кәсіпорындарында қолданылатын көлік құралдары:
- қозғаушы күшті беру тәсілі бойынша-жетекті және жетексіз;
— әрекет принципі бойынша - үздіксіз әрекет, мерзімді әрекет;
- орналасу тәсілі бойынша - едендік, аспалы;
— қондырғы түрі бойынша - стационарлық, стационарлық емес болып 

бөлінеді.
Тігін кәсіпорындарының төмен қуаты көлік құралдарын пайдалануды 

шектейді. Қызмет көрсету кәсіпорындарының тігін цехтарында негізінен 
сусыз стационарлық емес көліктер қолданылады: троллейбустар-
контейнерлер (3.19-сурет), арбалар-стеллаждар (3.20-сурет), арба-
кронштейндер (3.21-сурет). Жұмыс орындарында қол жұмыстарын орындау 
үшін қайырмалы кронштейн орнатылады. Машина және үтіктеу жұмыс 
орындарында өңделмеген иықтары бар өңделетін ірі бөлшектер мен 
бұйымдардың пішінін сақтау мақсатында қысқыш құрылғысы бар ілгіштер 
қолданылады, олар арба-кронштейнге ілінеді [15-19].

Тігін цехтарының көлік құралдары
Тігін цехтарындағы көлік құралдары барлық өндірістік учаскелер мен 

жеке жұмыс орындарының бір өндіріс процесіне өзара байланысын қамтамасыз 
етеді. Көлік құралдарын механикаландырылған операциялармен бірге қолдану 
кешенді механикаландырылған ағынды тудырады.

Ағынды өндірісте көлік тек еңбек заттарын жылжыту құралы ғана емес, 
сонымен қатар тігін бұйымдарын өндірудің өндірістік циклінің ұзақтығын 
қысқартуды қамтамасыз ететін өндірісті ұйымдастырудың маңызды факторы 
болып табылады.

Көлік құралдарының негізгі функциясы - жабдықтар мен 
орындаушылардың максималды жүктемесі жағдайында еңбек объектілерінің 
үздіксіз қозғалысын қамтамасыз ету.

Көлік құралдары процессішілік және цех ішіндегі еңбек заттарын 

тасымалдау үшін қолданылады. Көлік құралдарын таңдау технологиялық 
процестердің қуаты мен түріне, еңбек объектілерінің жай-күйіне (кесу, 
бөлшектер, бұйымдар) және процестердің орналасуына байланысты.

Көлік жұмыстарын механикаландыру қосалқы жұмысшылардың 
қатысуынсыз шеберханалардың біркелкі жүктелуін қамтамасыз ете отырып, 
еңбек заттарының цехтардың әртүрлі учаскелеріне өтуін қамтамасыз етеді.

Тігін кәсіпорындарында қолданылатын көлік құралдары:
- қозғаушы күшті беру тәсілі бойынша - жетекті және жетексіз;
— әрекет принципі бойынша - үздіксіз әрекет, мерзімді әрекет;
- орналасу тәсілі бойынша - едендік, аспалы;
— қондырғы түрі бойынша - стационарлық, стационарлық емес болып 
бөлінеді.
Тігін кәсіпорындарының төмен қуаты көлік құралдарын пайдалануды 

шектейді. Қызмет көрсету кәсіпорындарының тігін цехтарында негізінен сусыз 
стационарлық емес көліктер қолданылады: троллейбустар-контейнерлер (4.7-
сурет), арбалар-стеллаждар (4.8-сурет), арба-кронштейндер (4.9-сурет). Жұмыс 
орындарында қол жұмыстарын орындау үшін қайырмалы кронштейн 
орнатылады. Машина және үтіктеу жұмыс орындарында өңделмеген иықтары 
бар өңделетін ірі бөлшектер мен бұйымдардың пішінін сақтау мақсатында 
қысқыш құрылғысы бар ілгіштер қолданылады, олар арба-кронштейнге ілінеді.

4.7-сурет. Контейнер-арба: а - алынбайтын контейнермен 
(өлшемдері 510 х 510 х 770 мм); б - алмалы контейнермен 

(өлшемдері 800 x 500 x 900 мм)

Жоғары қуатты технологиялық процестерді жобалау және бірнеше 
бригадаларға қызмет көрсететін жеке бөлімдерді орталықтандыру 
механикаландырылған көлік құралдарын қолдану үшін қажетті алғышарттар 
жасайды. Ұзындығы 20 м-ден асатын агрегаттары бар жоғары қуатты 
процестерде бөлшектерді іске қосу орнынан бөлек микробригадаларға (сондай-
ақ бөлшектерді алыс орналасқан жұмыс орындарына қайтарған кезде), егер 
аспалы транспортер бұйымдарды орналастыруға арналған ілмектермен 
жабдықталған болса, аралық немесе одан жоғары орналасқан мерзімді әрекет 
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ететін транспортердің көмегімен беру ұсынылады. Тізбектің қозғалу 
жылдамдығы тұрақты және 6 м/мин тең. Бір сызықты конвейер жұмыс 
орындарының бір қатарлы сол жақты орналасуын қамтамасыз етеді

4.8-сурет - Екі қабатты арба-стеллаж (өлшемдері 600 х 400 х 700 мм)

4.9-сурет - Көлдеңен арқалықпен арба-кронштейн 
(өлшемдері 883 x 500 x 1277 мм)

Мерзімді жұмыс істейтін транспортер жетекті еден транспортерлеріне 
жатады. Бұл ағаш қорап, оның ішінде кабель көмегімен еңбек заттары бар 
қорап қозғалады. Қораптың өлшемдері — 0,4 х 0,8 м, оның қозғалыс 
жылдамдығы - 6,0 м/мин. Транспортер ДОД (диспетчер — операция —
диспетчер) режимінде жұмыс істейді. Жұмыс орындарының қорапты шақыру 
үшін іске қосу орнымен байланысы Жарық сигнализациясымен жүзеге 
асырылады. Ол үшін жұмыс орнында жұмыс орындарының нөмірлері бар 
басқару пульті орнатылған, ал жұмыс орындарында басқару пультіне сигнал 
беру түймелері бар. Қорап қақпақтың астына аралық арқылы жылжи алады, 
ал ыңғайлы болу үшін оның жақтары бүктелуі керек.

Бұйымның тауарлық түрін сақтау және киімінің сапасын жақсарту 
мақсатында бұйымдарды түпкілікті әрлеу секцияларында жұмыс орындары 
бойынша аспалы шынжырлы немесе бұрандалы транспортердің көмегімен 
беріледі.



245

ететін транспортердің көмегімен беру ұсынылады. Тізбектің қозғалу 
жылдамдығы тұрақты және 6 м/мин тең. Бір сызықты конвейер жұмыс 
орындарының бір қатарлы сол жақты орналасуын қамтамасыз етеді

4.8-сурет - Екі қабатты арба-стеллаж (өлшемдері 600 х 400 х 700 мм)

4.9-сурет - Көлдеңен арқалықпен арба-кронштейн 
(өлшемдері 883 x 500 x 1277 мм)

Мерзімді жұмыс істейтін транспортер жетекті еден транспортерлеріне 
жатады. Бұл ағаш қорап, оның ішінде кабель көмегімен еңбек заттары бар 
қорап қозғалады. Қораптың өлшемдері — 0,4 х 0,8 м, оның қозғалыс 
жылдамдығы - 6,0 м/мин. Транспортер ДОД (диспетчер — операция —
диспетчер) режимінде жұмыс істейді. Жұмыс орындарының қорапты шақыру 
үшін іске қосу орнымен байланысы Жарық сигнализациясымен жүзеге 
асырылады. Ол үшін жұмыс орнында жұмыс орындарының нөмірлері бар 
басқару пульті орнатылған, ал жұмыс орындарында басқару пультіне сигнал 
беру түймелері бар. Қорап қақпақтың астына аралық арқылы жылжи алады, 
ал ыңғайлы болу үшін оның жақтары бүктелуі керек.

Бұйымның тауарлық түрін сақтау және киімінің сапасын жақсарту 
мақсатында бұйымдарды түпкілікті әрлеу секцияларында жұмыс орындары 
бойынша аспалы шынжырлы немесе бұрандалы транспортердің көмегімен 
беріледі.

Тұрақты аспалы көлік құралдарының ішінен үздіксіз тізбекті көлденең 
жабық конвейерлер белгілі. Сонымен, ГМ-200-Д/50 транспортері - бұл бір 
қатарлы сол жақты немесе екі қатарлы жұмыс орындары бар бір сызықты 
конвейер (4.10-сурет). Транспортердің тартқыш элементі - бұл тізбек. 
Транспортер трассасы өтпе жолдар мен жұмыс аймақтарын бөгемей, төбелік 
жабынға кергіштермен бекітіледі. 0,8 м қадаммен екі жақты тізбектің 
тақталарына суспензиялар бекітілген. Шынжыр жүріс жолының өту 
жолдарының үстінен көтерілуін және оны ілгіш бұйыммен аспаға ілінетін 
орындарда түсіруді қамтамасыз етеді. Тізбектің қозғалыс жылдамдығы - 7,4 
м/мин. Әр жұмыс орнының жанында ұзындығы 0,5 м сақтау кронштейні бар 
қабылдау құрылғысы бар, оның сыйымдылығы 5 қысқы пальто. Еденге 
орнатылған екі метрлік тіректерге бекітілген тізбекті конвейерлерді 
қолдануға болады (4.11-сурет).

Шынжырлы аспалы транспортерлерді еңбек заттарын цехішілік және 
цехаралық тасымалдау үшін де пайдалануға болады, мысалы, дайын 
бұйымдарды тасымалдау үшін және оларды қоймаға беру орнына өлшеуге 
дайындалған.

4.10-сурет - Тізбекті аспалы жетекті транспортер 
(көтергіш орган - арба-аспа)
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4.11-сурет - Тізбекті аспалы транспортер 
(көтергіш орган - кронштейн)

Бұрандалы аспалы конвейер қарапайым құрылғыдан ерекшеленеді. Ол 
жұмыс орындарының екі қатарлы орналасуымен бір немесе екі сызықты 
болуы мүмкін. Тарнспортердің тартқыш элементі жоқ. Бұйра ұстағышы бар 
жүк көтергіш аспаның қозғалысы бұранда—гайка жұбына ұқсас айналатын 
бұранда бойынша жүреді. Бұранда құбырдан жасалады, оның бетіне диаметрі 
6-8 мм сым алдын-ала оралған және дәнекерленген. Аспа өз фигуралық 
қармауымен сым орамдары арасына түседі және олармен итеріле, жылжиды. 
Сымды құбырға орау қадамы 0,03—0,05 м құрайды, аспаның қозғалу 
жылдамдығы 4,5—10,0 м/мин шегінде. Барлық транспортерлер ДОО 
(диспетчер — операция — операция) режимінде жұмыс істейді.

4.2 Жоспарлы-алдын ала жөндеу жүйесі 

Машиналардың жұмыс істеу қабілетін қалпына келтіру жұмыстары 
машиналардың одан әрі пайдалану тозуына байланысты мүмкін болмаған 
кезде немесе олардың істен шығуына дейін алдын ала жүргізілуі мүмкін [9-
10]. Бірінші жағдайда жөндеу мәжбүрлі сипатқа ие және әдетте қажеттілік 
бойынша жөндеу деп аталады. Екінші жағдайда, машинаны қалпына 
келтірумен қатар, жөндеуді жүзеге асырудың мақсаты өндіріс үшін күтпеген 
жерден сәтсіздікке ұшырау мүмкіндігінің алдын алу болып табылады. Яғни, 
соңғы жағдайда жөндеу алдын-ала жүргізіледі, ол жоспарланған. Мұндай 
жөндеу жабдықтың техникалық жарамды күйін қалпына келтіру және оны 
тиісті деңгейде ұстау әдісі ретінде жоспарлы және алдын-ала жөндеу деп 
аталады. Ол жоспарланған деп аталады, өйткені ол жоспарланған түрде 
жасалады, ал ескерту — оны орындау Жабдықтың күтпеген жерден істен 
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4.11-сурет - Тізбекті аспалы транспортер 
(көтергіш орган - кронштейн)
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(диспетчер — операция — операция) режимінде жұмыс істейді.
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10]. Бірінші жағдайда жөндеу мәжбүрлі сипатқа ие және әдетте қажеттілік 
бойынша жөндеу деп аталады. Екінші жағдайда, машинаны қалпына 
келтірумен қатар, жөндеуді жүзеге асырудың мақсаты өндіріс үшін күтпеген 
жерден сәтсіздікке ұшырау мүмкіндігінің алдын алу болып табылады. Яғни, 
соңғы жағдайда жөндеу алдын-ала жүргізіледі, ол жоспарланған. Мұндай 
жөндеу жабдықтың техникалық жарамды күйін қалпына келтіру және оны 
тиісті деңгейде ұстау әдісі ретінде жоспарлы және алдын-ала жөндеу деп 
аталады. Ол жоспарланған деп аталады, өйткені ол жоспарланған түрде 
жасалады, ал ескерту — оны орындау Жабдықтың күтпеген жерден істен 

шығуы немесе оның бөліктерінің жұптасуы мен қонуының бұзылуына 
байланысты барлық механизмдердің біртіндеп тозуынан туындаған оның 
жағдайының күрт нашарлауы мүмкіндігін болдырмайды. Жоспарлы-алдын 
ала жөндеу жөндеудегі кездейсоқтық, күтпегендік, стихиялылық 
элементтерін жояды, жөндеу жұмыстарын жоспарлы тәртіпте жүргізуге, 
жөндеу қызметіне де, өндіріске де алдын ала дайын болуға мүмкіндік береді. 
«Жоспарлы-алдын ала жөндеу» термині жөндеудің сипатын айқындайды, 
бірақ оны ұйымдастыру тәсілін ашпайды. Бұл жөндеуді әртүрлі жолдармен 
жасауға болады. Жоспарлы-алдын ала жөндеудің ұйымдастыру нысаны 
жабдықты жөндеуді дәл жоспарлы-алдын алу ретінде орындау мүмкіндігін 
қамтамасыз ететін іс-шаралар кешенін (жүйесін) білдіреді. Жоспарлы-алдын 
ала жөндеу жүйесінің ерекшеліктері мынадай. Біріншіден, жөндеуге арналған 
жабдықтың барлық негізгі қажеттілігі белгілі бір жұмыс сағаттарынан кейін 
мерзімді түрде жүргізілетін әр объектіні жоспарлы жөндеу арқылы 
қанағаттандырылады; белгілі бір типтегі жүйелі түрде жоспарланған 
жөндеудің белгілі бір саны мезгіл-мезгіл қайталанатын жөндеу циклін 
құрайды. Екіншіден, әрбір жоспарлы (кезеңдік) жөндеу жөндеу алдындағы 
кезең ішінде оны пайдалану нәтижесі болып табылған машина 
механизмдерінің жай-күйіндегі шығындарды толтыратын және мерзімі 
белгіленген, алдын ала белгіленген кезең арқылы басталатын келесі кезекті 
жоспарлы жөндеуге дейін машинаның қалыпты жұмысын қамтамасыз ететін 
көлемде орындалады. Жабдық бірліктерінің белгілі бір санының (учаскеде, 
цехта немесе тұтастай кәсіпорында орнатылған) жұмыс қабілеттілігін 
қалпына келтіру үшін жұмсалуы қажет жөндеу жұмыстарының көлемі осы 
жабдықтың жөндеу ерекшеліктеріне (оның құрылымдық күрделілігіне, 
мөлшеріне, пайдалану сапасына, 281 құрастыру және бөлшектеу 
ерекшеліктеріне және т.б.); жабдықтың жұмыс жағдайларына (өңделетін 
бөлшектердің режимдері, өлшемдері мен материалдары, машинада жұмыс 
істейтін персоналдың біліктілігіне, жабдықты күту сапасына — оны күтіп 
ұстау, майлау және т. б.); бұрын орындалған жөндеу сапасына және жөндеу 
арасындағы қызмет көрсетуге; осы жабдықтар паркінің құрамына жөндеусіз 
кіретін әр машинаның жұмыс істеу ұзақтығына байланысты. Бұдан 
шығатыны, егер жабдық қалыпты жағдайда пайдаланылса, яғни егер оны 
дұрыс пайдалану және оған қалыпты күтім қамтамасыз етілсе, ал 
орындалатын жөндеу және жөндеу аралық қызмет көрсету сапасы тиісті 
деңгейде болса, онда жөндеу жұмыстарының көлемі негізінен екі факторға —
жабдықтың жөндеу ерекшеліктеріне және оның жөндеусіз жұмысының 
ұзақтығына байланысты болады.  Осы негізгі факторлардың әрқайсысының 
жөндеу жұмыстарының көлеміне әсер ету сипаты мен дәрежесі бірдей емес. 
Бір құрамдағы жабдықтар паркі үшін жөндеу жұмыстарының көлеміне 
«жабдықты жөндеу ерекшеліктері» факторының әсері тұрақты болып 
табылады. Екінші фактордың жөндеу жұмыстарының көлеміне әсері —
«жөндеусіз жабдықтың ұзақтығы» - өзгермелі және прогрессивті сипатқа ие. 
Егер жөндеу уақтылы жүргізілмесе, онда бөлшектердің тозуы күрт дами 
бастайды, бұл машинаның жұмыс жағдайын қалпына келтіру үшін жөндеу 
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жұмыстарының көбеюіне әкеледі. Басқаша айтқанда, жабдық неғұрлым аз 
жөнделсе, жөндеусіз жұмыс істеген сағат саны соғұрлым көп болса, оны 
ретке келтіру үшін жөндеу жұмыстарының көлемі соғұрлым көп болады. 
Осыдан келесі екі маңызды қорытынды шығады. Біріншіден, егер жабдықты 
жөндеу мезгіл-мезгіл, әр машинаның жұмыс істеген сағаттарының белгілі бір 
санынан кейін жүргізілсе, онда бөлшектердің тозуының прогрессивті сипаты 
алынып тасталады, жабдықты жұмыс күйінде ұстау үшін қажетті жөндеу 
жұмыстарының көлемі, бір түрді жөндеу үшін іс жүзінде тұрақты мәнге 
айналуы керек. Екіншіден, егер жоспарлы жөндеу мерзімдері ерікті түрде 
таңдалмаса, бірақ оңтайлы ретінде белгіленсе, онда жабдықты жұмыс 
күйінде ұстау үшін осы жағдайларда қажетті жөндеу жұмыстарының жалпы 
көлемі тұрақты ғана емес, сонымен қатар минималды болады. Жоспарлы 
жөндеулердің сипаты және оларды кезектестіру реттілігі жөндеу циклінің 
құрылымымен және жөндеу циклінің құрамына кіретін жоспарлы жөндеу 
арасындағы кезеңдердің ұзақтығымен сипатталады. 
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жұмыстарының көбеюіне әкеледі. Басқаша айтқанда, жабдық неғұрлым аз 
жөнделсе, жөндеусіз жұмыс істеген сағат саны соғұрлым көп болса, оны 
ретке келтіру үшін жөндеу жұмыстарының көлемі соғұрлым көп болады. 
Осыдан келесі екі маңызды қорытынды шығады. Біріншіден, егер жабдықты 
жөндеу мезгіл-мезгіл, әр машинаның жұмыс істеген сағаттарының белгілі бір 
санынан кейін жүргізілсе, онда бөлшектердің тозуының прогрессивті сипаты 
алынып тасталады, жабдықты жұмыс күйінде ұстау үшін қажетті жөндеу 
жұмыстарының көлемі, бір түрді жөндеу үшін іс жүзінде тұрақты мәнге 
айналуы керек. Екіншіден, егер жоспарлы жөндеу мерзімдері ерікті түрде 
таңдалмаса, бірақ оңтайлы ретінде белгіленсе, онда жабдықты жұмыс 
күйінде ұстау үшін осы жағдайларда қажетті жөндеу жұмыстарының жалпы 
көлемі тұрақты ғана емес, сонымен қатар минималды болады. Жоспарлы 
жөндеулердің сипаты және оларды кезектестіру реттілігі жөндеу циклінің 
құрылымымен және жөндеу циклінің құрамына кіретін жоспарлы жөндеу 
арасындағы кезеңдердің ұзақтығымен сипатталады. 

4.2.1 Тігін машиналары механизмдеріндегі ақаулар
және оларды жою тәсілдері

Тігін машиналарының механизмдеріндегі оларды жасау процесінде 
бұйымдардың ақауларына әкелетін ақаулар және оларды жою тәсілдері (4.1-
кесте)[9 - 10].
4.1-кесте. Тігін машиналары механизмдерінің бұзылуына байланысты өнім 
ақауларының негізгі түрлері

Ақаулықтың 
себептері

Ақаулықты 
жою қажет 
механизм Ақаулықты жою тәсілі

Тігін 
машиналар
ының 
түрлері

1 2 3 4
Иненің сынуы

Ине бүгілген Ине 
механизмі.

Инені ауыстыру Барлық 
машиналар

Ине ине жүргізгішке 
салынған, бас 
тартқанға дейін емес

« « Инені тірелгенше 
салыңыз

« «

Ине ине 
тақтайшасының 
саңылауының 
ортасынан өтпейді

« « Ине жүргізушісін 
тексеріңіз. Егер ол 
бүгілсе немесе оның 
ойығы жұмыс істесе, 
инені ауыстырыңыз. 
Иненің рейкаға 
қатысты орнын реттеу

« «

Иненің № жіп 
инесінің № немесе 
тігіс 
материалдарының 
қалыңдығына сәйкес 
келмейді-

« « Инені ауыстыру « «

Ине немесе рейка 
дұрыс орнатылмаған

Ине және 
материалд
ы 
жылжыту 
механизмі

Иненің орнын 
рейкадағы тесік 
бойынша немесе 
рейканың инедегі тесігі 
бойынша реттеу

Инелері 
ауытқитын 
машиналар
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4.1-кестенің жалғасы
1 2 3 4

Ине механизмінің 
бөлшектерінің 
тозуы

Ине 
механизмі.

Тозған бөлшектерді 
ауыстырыңыз

Барлық 
машиналар

Бағыттаушыдан 
итерген кезде 
талон инені 
майыстырады

« « Ине жүргізгішті 
көтеру сәтін 
орнатыңыз

Бұйым 
бөлшектеріне 
талондарды 
тігуге 
арналған 
машиналар

Иненің уақытылы  
ауытқумауы
.

« « Иненің уақтылы 
ауытқуына қол 
жеткізіңіз

Ауытқитын 
инесі және 
зигзаг тәрізді 
тігісі бар 
машиналар

Ине қозғалысының 
және материалды 
жылжытудың 
келісілмегендігі

Материалды 
жылжыту 
механизмі

Материалды 
жылжыту 
уақыттылығын 
реттеу

Барлық 
машиналар

Ине жүргізгіш тым 
төмен орнатылған

« « Инені жоғары 
көтеріңіз

« «

Бөлу тақтасы 
дұрыс 
орнатылмаған

« « Бөлу пластинасының 
немесе тоқтату 
шектегішінің күйін 
реттеу

Материалды 
отырғызуға 
арналған 
машиналар

Фурнитураның 
төмен сапасы

« « Фурнитураны 
ауыстыру

« «

Ине 
материалдардың 
көлденең және 
бойлық қозғалысы 
кезінде аяқтарға 
немесе 
фитингтерге 
соғылады

« « Материалдың 
жылжуының қажетті 
мөлшерін және 
штанганың, 
табанның, 
ұстағыштардың 
қажетті орнын 
орнатыңыз

Фурнитураны 
тігуге және 
бекітпе 
жасауға 
арналған 
машиналар
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4.1-кестенің жалғасы
1 2 3 4

Ине механизмінің 
бөлшектерінің 
тозуы

Ине 
механизмі.

Тозған бөлшектерді 
ауыстырыңыз

Барлық 
машиналар

Бағыттаушыдан 
итерген кезде 
талон инені 
майыстырады

« « Ине жүргізгішті 
көтеру сәтін 
орнатыңыз

Бұйым 
бөлшектеріне 
талондарды 
тігуге 
арналған 
машиналар

Иненің уақытылы  
ауытқумауы
.

« « Иненің уақтылы 
ауытқуына қол 
жеткізіңіз

Ауытқитын 
инесі және 
зигзаг тәрізді 
тігісі бар 
машиналар

Ине қозғалысының 
және материалды 
жылжытудың 
келісілмегендігі

Материалды 
жылжыту 
механизмі

Материалды 
жылжыту 
уақыттылығын 
реттеу

Барлық 
машиналар

Ине жүргізгіш тым 
төмен орнатылған

« « Инені жоғары 
көтеріңіз

« «

Бөлу тақтасы 
дұрыс 
орнатылмаған

« « Бөлу пластинасының 
немесе тоқтату 
шектегішінің күйін 
реттеу

Материалды 
отырғызуға 
арналған 
машиналар

Фурнитураның 
төмен сапасы

« « Фурнитураны 
ауыстыру

« «

Ине 
материалдардың 
көлденең және 
бойлық қозғалысы 
кезінде аяқтарға 
немесе 
фитингтерге 
соғылады

« « Материалдың 
жылжуының қажетті 
мөлшерін және 
штанганың, 
табанның, 
ұстағыштардың 
қажетті орнын 
орнатыңыз

Фурнитураны 
тігуге және 
бекітпе 
жасауға 
арналған 
машиналар

  

4.1-кестенің жалғасы
1 2 3 4

Қысқыш аяқтар 
түйінінің 
пластиналық 
серіппесінің 
қысымы әлсіреді, 
ал машина жұмыс 
істеп тұрған кезде 
өнім жылжиды

« « Қысқыш табандар 
түйінінің 
пластиналық 
серіппесінің 
қысымын реттеңіз

« «

Бұранда бұралып, 
материалды 
жылжыту 
механизмінің 
пластинасының 
артқы күйін 
анықтайды, ал ине 
пластинаға тиеді

Материалды
ң көлденең 
ығысу 
механизмі

Бекіткішті дайындау 
кезінде материалды 
жылжыту механизмі 
пластинасының 
орнын реттеу

Бекітпе 
дайындауға 
арналған 
машиналар

Сыртқы үлгілер 
тегістеуді 
толығымен 
қалыптастырмайд
ы

Сыртқы 
шаблондар 
механизмі

Сыртқы 
шаблондардың 
орналасуын немесе 
олардың уақтылы 
қозғалысын реттеу

Қалталарды 
өңдеуге 
арналған 
машиналар

Жіптерді 
тартқыштармен 
шамадан тыс 
ауыстыру

Тартқыштар 
механизмі
.

Тартқыш 
серіппелердің 
кернеуін реттеңіз

Қалталарды 
өңдеуге 
арналған 
машиналар

Кеме дұрыс 
орнатылмаған, 
нәтижесінде оның 
шүмегі немесе 
жоғарғы тақтасы 
инеге тиіп кетеді

Қайық
механизмі

Қайықтың орнын 
реттеу. Оның инеге 
деген көзқарасының 
уақтылы болуына қол 
жеткізіңіз

Қайықпен 
өрілетін 
барлық 
машиналар

Қайық жұмыс 
істеп тұрған кезде 
шпулька ұстағыш 
айналады

« « Орнату саусағының 
орнын реттеңіз 
немесе біліктің 
бойымен білікке 
жылжытыңыз

« «
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4.1-кестенің жалғасы
1 2 3 4

Ілгектің шүмегі 
инеге тиеді

Ілмектегіш 
механизмдер
і

Ілгектің инеге 
қатысты орнын 
реттеу

Тізбекті 
өрілетін 
барлық 
машиналар 
.

Ілмек инені оның 
рамалары 
арасында өткен 
кезде бүгеді

Ілмектер мен 
инелер 
механизмі

Иненің жүрісін 
өзгерте отырып, 
ілмектің орнын 
биіктігі бойынша 
немесе иненің 
ілмектерге қатысты 
орнын реттеу

Жасырын тігіс 
машиналары

Аяқ инеге қатысты 
дұрыс 
орнатылмаған 
және ине бүйірге 
бүгілген

Табан түйіні Ілгектің инеге 
қатысты орнын 
реттеу

Барлық 
машиналар

Оң жақ кеңейткіш 
оң иықтың тозуы 
нәтижесінде 
циклды жеткіліксіз 
кеңейтеді

« « Оң жақ кеңейткішті 
ауыстыру

« «

Иненің, қайықтың 
немесе 
ілмектердің 
механизмдерінде 
тым үлкен 
люфттер

Иненің, 
қайықтың, 
ілмектердің 
механизмдер
і

Бекіту бұрандаларын 
ауыстырыңыз немесе 
оларды ауыстырыңыз

Барлық 
машиналар
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4.1-кестенің жалғасы
1 2 3 4

Ілгектің шүмегі 
инеге тиеді

Ілмектегіш 
механизмдер
і

Ілгектің инеге 
қатысты орнын 
реттеу

Тізбекті 
өрілетін 
барлық 
машиналар 
.

Ілмек инені оның 
рамалары 
арасында өткен 
кезде бүгеді

Ілмектер мен 
инелер 
механизмі

Иненің жүрісін 
өзгерте отырып, 
ілмектің орнын 
биіктігі бойынша 
немесе иненің 
ілмектерге қатысты 
орнын реттеу

Жасырын тігіс 
машиналары

Аяқ инеге қатысты 
дұрыс 
орнатылмаған 
және ине бүйірге 
бүгілген

Табан түйіні Ілгектің инеге 
қатысты орнын 
реттеу

Барлық 
машиналар

Оң жақ кеңейткіш 
оң иықтың тозуы 
нәтижесінде 
циклды жеткіліксіз 
кеңейтеді

« « Оң жақ кеңейткішті 
ауыстыру

« «

Иненің, қайықтың 
немесе 
ілмектердің 
механизмдерінде 
тым үлкен 
люфттер

Иненің, 
қайықтың, 
ілмектердің 
механизмдер
і

Бекіту бұрандаларын 
ауыстырыңыз немесе 
оларды ауыстырыңыз

Барлық 
машиналар

  

4.1-кестенің жалғасы
1 2 3 4

Иненің әсерінен 
материалдың 
уақтылы 
қозғалмауы 
бүйірге бүгіледі

Материалды 
жылжыту 
механизмі

Материалды 
жылжыту 
уақыттылығын 
реттеу

« «

Бөлу тақтасы тым 
жоғары 
орнатылған

Материалды 
жылжыту 
механизмі

Бөлгіш пластинаның 
жағдайын биіктігі 
бойынша реттеу

Материалды 
отырғызуға 
арналған 
машиналар

Ине материалды 
жылжыту 
механизмінің 
табанына немесе 
пластинасына 
тиеді

Материалды 
жылжыту 
механизмі 
және аяқ 
түйіні

Табанның немесе 
механизмнің 
табанының орнын 
өзгертіңіз

Фурнитураны 
тігуге және 
ілмек жасауға 
арналған 
машиналар

Лапка материалды 
инелі пластинаға 
нашар қысады

Табан түйіні Табанның материалға  
қысымын реттеңіз

Барлық 
машиналар

Табанда ине үшін 
тым үлкен тесік

Табан түйіні Табанды 
ауыстырыңыз

Инелері 
ауытқитын 
және зигзаг 
тәрізді 
тігістері бар 
машиналар
.

Ине пластинасына 
тесік тым үлкен 

Ине 
пластинасы

Ине пластинасын 
ауыстырыңыз

Барлық 
машиналар

Обводчиктің түтігі 
сынған

« « Обводчикті 
ауыстырыңыз

« «

Обводчик 
механизміндегі 
үлкен люфт

« « Бекіту бұрандаларын 
ауыстырыңыз немесе 
тозған бөлшектерді 
ауыстырыңыз

« «
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4.1-кестенің жалғасы
1 2 3 4

Жоғарғы жіптің үзілуі
Жіптерді дұрыс 
толтырмау

Қайық
механизмі

Жіптердің 
толтырылуын 

тексеру

Барлық 
машиналар

Төмен сапалы жіп « « Жіптерді ауыстыру « «

Жіп нөмірі ине 
нөміріне сәйкес 
келмейді

« « Тиісті жіптер мен 
инелерді таңдаңыз

« «

Шпулька ұстағыш 
корпусындағы 
бұдырлар мен 
қауіптер

« « Шпулька 
ұстағыштың бетін 
ауыстырыңыз және 
жылтыратыңыз

Қайықпен 
өрілетін 
барлық 
машиналар

Шарық қақпағы 
құлыбының 
серіппесі әлсіреді

« « Серіппені ауыстыру « «

Шарық 
қалпақшадағы 
құлып пластинасы 
шарық 
ұстағыштың 
үстінен шығып 
тұрады

« « Пластинаны 
қайраңыз немесе 
бүкіл құлыпты 
ауыстырыңыз

« «

Шарық ұстағыш 
белдігі конусының 
өткір жиектері

« « Шарық ұстағыш 
белдігінің конусын 
жылтыратыңыз

« «
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4.1-кестенің жалғасы
1 2 3 4

Жоғарғы жіптің үзілуі
Жіптерді дұрыс 
толтырмау

Қайық
механизмі

Жіптердің 
толтырылуын 

тексеру

Барлық 
машиналар

Төмен сапалы жіп « « Жіптерді ауыстыру « «

Жіп нөмірі ине 
нөміріне сәйкес 
келмейді

« « Тиісті жіптер мен 
инелерді таңдаңыз

« «

Шпулька ұстағыш 
корпусындағы 
бұдырлар мен 
қауіптер

« « Шпулька 
ұстағыштың бетін 
ауыстырыңыз және 
жылтыратыңыз

Қайықпен 
өрілетін 
барлық 
машиналар

Шарық қақпағы 
құлыбының 
серіппесі әлсіреді

« « Серіппені ауыстыру « «

Шарық 
қалпақшадағы 
құлып пластинасы 
шарық 
ұстағыштың 
үстінен шығып 
тұрады

« « Пластинаны 
қайраңыз немесе 
бүкіл құлыпты 
ауыстырыңыз

« «

Шарық ұстағыш 
белдігі конусының 
өткір жиектері

« « Шарық ұстағыш 
белдігінің конусын 
жылтыратыңыз

« «

  

4.1-кестенің жалғасы
1 2 3 4

Реттегіш шайбаларда жіптен 
іздер пайда болды

Керу реттегіші 
жоғарғы
жіптер

Реттегіш 
шайбаларды 
ауыстырыңы
з немесе 
тегістеңіз

« «

Кернеу реттегішінің 
шайбалары арасында 
жіптердің кесіктері немесе 
бөліктері немесе реттегіш 
шайбалары коррозияға 
ұшырайды

« « Кернеу 
реттегішінің 
шайбаларын 
тазалаңыз

« «

Бұрғыш шарық ұстағышты 
уақытында бұрмайды

Бұрғыш 
механизмі

Бұрғыштың 
шарық 
ұстағышқа 
жақындау 
уақытын 
реттеу

Бұрғыштар 
бар 
машиналар

Жоғарғы жіптің тым қатты 
тартуы

Жоғарғы жіптің 
кернеу реттегіші

Жоғарғы 
жіптің 
кернеуін 
босатыңыз

Барлық 
машиналар

Орауыш қақпағының пластина 
серіппесінің астына кір немесе 
жіп түсті

Қайық механизмі
.

Серіппені 
алып 
тастаңыз 
және кірді 
немесе жіпті 
алыңыз

Қайықпен 
өрілетін 
барлық 
машиналар

Пластина серіппесінің 
астында орауыш қақпақта 
ойық пайда болды

« « Оарық 
қалпақшасын 
ауыстыру

« «

Қате тігіс (жоғарыдан немесе төменнен Ілмек)

Бобинаға немесе катушкаға 
біркелкі емес орау

« « Бобинаны 
ауыстыру

Барлық 
машиналар

Қате (әлсіз) сызық
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4.1-кестенің жалғасы
1 2 3 4

Екі жіптің әлсіз кернеуі Тасымалдау 
механизмі және 
кернеу реттегіші

Екі жіптің 
кернеуін 
реттеңіз, 
тоқудың 
тартылған 
материалдар
дың 
ортасында 
орналасқаны
на көз 
жеткізіңіз

« «

Материалды жылжытудың 
кешігуі

Материалды 
жылжыту 
механизмі

Материалды 
жылжыту 
уақытын 
реттеңіз

« «

Үдеткіштің уақтылы жұмыс 
істемеуі

Ілмектегіш 
механизмдері

Үдеткіштің 
жұмыс 
уақытын 
реттеу

Үдеткіші 
бар 
машиналар

Қате (тығыз) сызық
Екі жіптің күшті кернеуі Жоғарғы жіптің 

кернеу реттегіші, 
тасымалдау 
механизмі

Екі жіптің 
кернеуін 
босатыңыз, 
тоқудың 
тартылған 
материалдар
дың 
ортасында 
екеніне көз 
жеткізіңіз

Қайықпен 
өрілетін 
барлық 
машиналар
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4.1-кестенің жалғасы
1 2 3 4

Екі жіптің әлсіз кернеуі Тасымалдау 
механизмі және 
кернеу реттегіші

Екі жіптің 
кернеуін 
реттеңіз, 
тоқудың 
тартылған 
материалдар
дың 
ортасында 
орналасқаны
на көз 
жеткізіңіз

« «

Материалды жылжытудың 
кешігуі

Материалды 
жылжыту 
механизмі

Материалды 
жылжыту 
уақытын 
реттеңіз

« «

Үдеткіштің уақтылы жұмыс 
істемеуі

Ілмектегіш 
механизмдері

Үдеткіштің 
жұмыс 
уақытын 
реттеу

Үдеткіші 
бар 
машиналар

Қате (тығыз) сызық
Екі жіптің күшті кернеуі Жоғарғы жіптің 

кернеу реттегіші, 
тасымалдау 
механизмі

Екі жіптің 
кернеуін 
босатыңыз, 
тоқудың 
тартылған 
материалдар
дың 
ортасында 
екеніне көз 
жеткізіңіз

Қайықпен 
өрілетін 
барлық 
машиналар

  

4.1-кестенің жалғасы
1 2 3 4

Айнымалы жұмыс істейтін 
кернеу реттегіші уақтылы 
жұмыс істемейді

Керу реттегіші Жіпті басу 
уақытын 
реттеңіз

Ауыспалы 
әсер ететін 
жіп керу 
реттегіші 
бар 
машиналар

Ілгектің мүйізінде тым 
жоғары шығыңқы

Ілмектегіш 
механизмдері

Шығыңқыны 
қайраңыз 
және оны 
жылтыратың
ыз

Жасырын 
тігіс 
машиналар
ы

Ілмектің мүйіздерінде бұдыр 
бар

« « Ілмектегі 
қылаулыард
ы тегістеңіз

Жасырын 
тігіс 
машиналар
ы,
қайрайтын-
жиектейтін,
үлбір
тігетін

Рейка тым төмен орнатылған 
және қозғалу кезінде жіпті 
тартады

Материалды 
жылжыту 
механизмі

Рейканы 
көтеру 
биіктігін 
реттеңіз

Жасырын 
тігіс 
машиналар
ы

Табан саусағы инеден тым 
алыс орналасқан

Табан түйіні Табан 
саусағын 
жақындатың
ыз

Тегістеу-
жиектеу 
машиналар
ы

Табанға қатысты пышақтар 
дұрыс орнатылмаған

Пышақтар 
механизмі.

Пышақтарды
ң орнын 
реттеу.

« «
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4.1-кестенің жалғасы
1 2 3 4

Қате тігіс (тігіс ұзындығының өзгеруі)

Материалды табанмен әлсіз 
басу

Табан түйіні Табанның 
материалға  
қысымын 
реттеңіз

Барлық 
машиналар

Аяқ материалды бүкіл бетіне 
басады

« « Табанды 
рейка мен 
ине 
табақшасына 
дұрыс 
орнатыңыз 
немесе 
табанды 
ауыстырыңы
з

Материалд
ы 
жылжытуд
ың тірек 
механизмі 
бар 
машиналар

Жоғарғы рейканы тең емес 
көтеру

Табан түйіні, 
материалды 
жылжыту 
механизмі

Табан мен 
жоғарғы 
рельстің 
қозғалыс 
көлемін 
реттеңіз

Жоғарғы 
рейкасы бар 
машиналар

Рейканың тістері өтпей қалды Рейка түріндегі 
материалды 
жылжыту 
механизмі

Рейканы 
ауыстыру

Барлық 
машиналар

Озу тежегіш муфта 
сақинасының саусағы шығып 
кетіп, тербеліп тұр

« « Саусақты 
бекітіңіз

Озу 
муфталары 
бар 
машиналар

Кір немесе май басып озу 
муфтасына түсті

Материалды 
жылжыту 
механизмі

Муфтаны 
бөлшектеу 
және тазалау

« «
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4.1-кестенің жалғасы
1 2 3 4

Қате тігіс (тігіс ұзындығының өзгеруі)

Материалды табанмен әлсіз 
басу

Табан түйіні Табанның 
материалға  
қысымын 
реттеңіз

Барлық 
машиналар

Аяқ материалды бүкіл бетіне 
басады

« « Табанды 
рейка мен 
ине 
табақшасына 
дұрыс 
орнатыңыз 
немесе 
табанды 
ауыстырыңы
з

Материалд
ы 
жылжытуд
ың тірек 
механизмі 
бар 
машиналар

Жоғарғы рейканы тең емес 
көтеру

Табан түйіні, 
материалды 
жылжыту 
механизмі

Табан мен 
жоғарғы 
рельстің 
қозғалыс 
көлемін 
реттеңіз

Жоғарғы 
рейкасы бар 
машиналар

Рейканың тістері өтпей қалды Рейка түріндегі 
материалды 
жылжыту 
механизмі

Рейканы 
ауыстыру

Барлық 
машиналар

Озу тежегіш муфта 
сақинасының саусағы шығып 
кетіп, тербеліп тұр

« « Саусақты 
бекітіңіз

Озу 
муфталары 
бар 
машиналар

Кір немесе май басып озу 
муфтасына түсті

Материалды 
жылжыту 
механизмі

Муфтаны 
бөлшектеу 
және тазалау

« «

  

4.1-кестенің жалғасы
1 2 3 4

Бөлгіш пластинаның бетінде 
қайырмалар бар

« « Бөлгіш 
пластинаның 
бетін 
жылтыратың
ыз

Материалд
ы 
отырғызуға 
арналған 
машиналар

Лас сызық
Кемеде ине табақшасының 
астында кір жиналды

Ине пластинасы Ине 
тақтайшасын 
алыңыз, кірді 
кетіріңіз 
және 
жинақтың 
бөліктерін 
тазалаңыз

Барлық 
машиналар

Кернеу реттегішінің 
шайбалары арасында, жіп 
бағыттағыштарда және 
жоғарғы және төменгі 
жіптерді толтырудың басқа 
жерлерінде кір мен талшықтар 
жиналды

« « Жіптерді 
толтыру 
бөлшектерін 
тазалаңыз

« «

Толтыру бөлшектері майланды « « Майдың 
қайыққа
жеткізілуін 
реттеңіз, 
өйткені 
кемеге тым 
көп май 
кіреді. 
Жіптерді 
толтыру 
бөлшектерін 
тазалаңыз

« «
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4.1-кестенің жалғасы
1 2 3 4

Материалдың нашар қозғалысы
Табанның төменгі бетінің 
ауданы рельстің беткі 
аймағына сәйкес келмейді

Табан түйіні Табанды 
ауыстыры
ңыз

Материалд
ы жылжы-
тудың тірек 
механизмі 
бар 
машиналар

Табанның төменгі бетіндегі 
бөртпелер

« « Табанның 
табанын 
тегістеңіз 
немесе 
табанды 
ауыстырыңыз

Барлық 
машиналар

Материалдың қозғалу 
механизмінің бөлшектерінің 
тозуы нәтижесінде платформа 
бойымен рейканың люфті

Материалды 
жылжыту 
механизмі

Бекіту 
бұрандала-
рын ауысты-
рыңыз неме-
се тозған 
бөлшектерді 
ауыстырыңыз

« «

Рейканың тістері ине 
пластинасының астынан 
пластинаның жазықтығына 
параллель емес шығады

« « Рельстің 
материалды 
жылжыту 
механизмінің 
тұтқасына 
бекітілуін 
тексеріңіз 
немесе рельст  
ауыстырыңыз

« «

Бөлгіш пластинаның оң және 
сол жақтары
қалыңдығы бірдей емес

Материалды 
жылжыту 
механизмі

Бөлу 
пластинасын 
ауыстырыңыз

Материалды 
отырғызуға 
арналған 
машиналар

Жоғарғы рейканың бір жағы 
екіншісінен жоғары

« « Рейканы 
ауыстыру

Материалды 
жылжытудың 
тірек меха-
низмі бар 
машиналар
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4.1-кестенің жалғасы
1 2 3 4

Материалдың нашар қозғалысы
Табанның төменгі бетінің 
ауданы рельстің беткі 
аймағына сәйкес келмейді

Табан түйіні Табанды 
ауыстыры
ңыз

Материалд
ы жылжы-
тудың тірек 
механизмі 
бар 
машиналар

Табанның төменгі бетіндегі 
бөртпелер

« « Табанның 
табанын 
тегістеңіз 
немесе 
табанды 
ауыстырыңыз

Барлық 
машиналар

Материалдың қозғалу 
механизмінің бөлшектерінің 
тозуы нәтижесінде платформа 
бойымен рейканың люфті

Материалды 
жылжыту 
механизмі

Бекіту 
бұрандала-
рын ауысты-
рыңыз неме-
се тозған 
бөлшектерді 
ауыстырыңыз

« «

Рейканың тістері ине 
пластинасының астынан 
пластинаның жазықтығына 
параллель емес шығады

« « Рельстің 
материалды 
жылжыту 
механизмінің 
тұтқасына 
бекітілуін 
тексеріңіз 
немесе рельст  
ауыстырыңыз

« «

Бөлгіш пластинаның оң және 
сол жақтары
қалыңдығы бірдей емес

Материалды 
жылжыту 
механизмі

Бөлу 
пластинасын 
ауыстырыңыз

Материалды 
отырғызуға 
арналған 
машиналар

Жоғарғы рейканың бір жағы 
екіншісінен жоғары

« « Рейканы 
ауыстыру

Материалды 
жылжытудың 
тірек меха-
низмі бар 
машиналар

  

4.1-кестенің жалғасы
1 2 3 4

Қайырмалар Бөлгіш 
пластинаның оң немесе сол 
жағында үстінен

« « Бөлу 
тақтасын 
тазалаңыз 
және 
тегістеңіз 
және оның 
бетін 
жылтыратың
ыз

Материалд
ы 
отырғызуға 
арналған 
машиналар

Материалды жылжыту 
механизмі білігінің осьтік 
люфті

« « Материалды 
жылжыту 
механизмі 
білігінің 
осьтік люфті

Материалд
ы 
жылжытуд
ың тірек 
механизмі 
бар 
машиналар

Жоғарғы және төменгі 
рельстердің тістерінің 
жазықтықтары бір біріне 
параллель емес

« « Рейканы 
ауыстыру

Жоғарғы 
рейкасы бар 
машиналар

Бөлгіш пластина бүгілген Материалды 
жылжыту 
механизмі

Бөлгіш 
пластинаны 
түзету 
немесе 
ауыстыру

Материалд
ы 
отырғызуға 
арналған 
машиналар

Роликтік озу муфтасында 
серіппе жарылды

« « Серіппені 
ауыстыру

Араларды 
белгілеуге, 
тері илеуге 
және 
пальтоға, 
пиджакқа 
ілмектер 
жасауға 
арналған 
машиналар 
және т.б.
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4.1-кестенің жалғасы
1 2 3 4

Бағыттаушы сызғыш дұрыс 
орнатылмаған

Ине пластинасы Сызғышты 
дұрыс күйге 
келтіріңіз

Жасырын 
тігіс 
машиналар
ы

Тежегіш пластинаның дұрыс 
емес профилі немесе ол 
материалды аздап басады

« « Тежегіш 
пластинаны 
ауыстырыңы
з немесе 
оның 
материалға 
пластинаның 
реттеңіз

« «

Жоғарғы пышақ төмен немесе 
төменгі жағы жоғары

Пышақтар 
механизмі.

Пышақтарды
ң орнын 
реттеу.

Пышақ 
механизмі 
бар 
машиналар

Материалды дұрыс отырғызбау

Материалды жылжытудың 
төменгі немесе жоғарғы 
механизмі бөлшектерінің 
буындарындағы тозу

Материалды 
жылжыту 
механизмі

Бекіту 
бұрандалары
н бұраңыз 
немесе 
бөлшектерді 
ауыстырыңы
з

Материалд
ы
отырғызуға 
арналған 
машиналар

Жоғарғы немесе төменгі 
рельстердің тістері бұлдыр

« « Рейканы 
ауыстыру

« «

Бөлгіш пластинаның төменгі 
немесе жоғарғы бетіндегі 
қайырмалар

Материалды 
жылжыту 
механизмі

Пластинаны 
тазалаңыз 
және 
жылтыратың
ыз

Материалд
ы 
отырғызуға 
арналған 
машиналар
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4.1-кестенің жалғасы
1 2 3 4

Бағыттаушы сызғыш дұрыс 
орнатылмаған

Ине пластинасы Сызғышты 
дұрыс күйге 
келтіріңіз

Жасырын 
тігіс 
машиналар
ы

Тежегіш пластинаның дұрыс 
емес профилі немесе ол 
материалды аздап басады

« « Тежегіш 
пластинаны 
ауыстырыңы
з немесе 
оның 
материалға 
пластинаның 
реттеңіз

« «

Жоғарғы пышақ төмен немесе 
төменгі жағы жоғары

Пышақтар 
механизмі.

Пышақтарды
ң орнын 
реттеу.

Пышақ 
механизмі 
бар 
машиналар

Материалды дұрыс отырғызбау

Материалды жылжытудың 
төменгі немесе жоғарғы 
механизмі бөлшектерінің 
буындарындағы тозу

Материалды 
жылжыту 
механизмі

Бекіту 
бұрандалары
н бұраңыз 
немесе 
бөлшектерді 
ауыстырыңы
з

Материалд
ы
отырғызуға 
арналған 
машиналар

Жоғарғы немесе төменгі 
рельстердің тістері бұлдыр

« « Рейканы 
ауыстыру

« «

Бөлгіш пластинаның төменгі 
немесе жоғарғы бетіндегі 
қайырмалар

Материалды 
жылжыту 
механизмі

Пластинаны 
тазалаңыз 
және 
жылтыратың
ыз

Материалд
ы 
отырғызуға 
арналған 
машиналар

  

4.1-кестенің жалғасы
1 2 3 4

Материалдардың қозғалысы 
дұрыс реттелмеген (Жоғарғы 
материал төменгі материалға 
қарағанда үлкен көлемде 
қозғалады немесе керісінше) 

« « Жоғарғы 
және төменгі 
материалдар
дың қозғалыс 
үйлесімділігі
н реттеу

« «

Жетектегі тасымалдағыш 
роликтің қысымы тым жоғары

« « Материалға 
роликтің 
қысымын 
басыңыз

Материалд
ы қосымша 
жылжыту 
механизмі 
бар машина

Материалдың зақымдануы
Ине мұқалып қалды Ине механизмі. Инені 

ауыстыру
Барлық 
машиналар

Тым жоғары орнатылған 
төменгі рейка

Материалды 
жылжыту 
механизмі

Рейканы 
көтеру 
биіктігін 
реттеңіз

Материалды 
жылжытуды
ң рейка 
механизмі 
бар 
машиналар

Жоғарғы рейка тым төмен 
орнатылған

« « Рейканы 
түсіру 
шамасын 
өзгертіңіз

Материалды 
жылжытудың 
рейка 
механизмі 
бар 
машиналар

Табанның табанындағы және 
ине пластинасының бетіндегі 
бұдырлар

Табан түйіні, ине 
табақшасы

Табанның
табанын 
және ине 
табақшасын
ың бетін 
жылтыратың
ыз

Барлық 
машиналар
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4.1-кестенің жалғасы
1 2 3 4

Пышақтарды дұрыс қайрамау Пышақтар 
механизмі.

Пышақтарды 
қайрау

Материалды 
кесуге 
арналған 
пышақ 
механизмі 
бар 
машиналар

Төменгі қабатты жүйесіз қармау

Иненің иілу радиусы дұрыс 
емес

Ине механизмі. Инені 
ауыстыру

Жасырын 
тігіс 
машиналар
ы

Ине пластинасы дұрыс 
орнатылмаған

Ине пластинасы Ине 
пластинасын 
қажетті 
жерге 
орнатыңыз

« «

Нығыздағыштың бастапқы 
орны дұрыс орнатылмаған

Нығыздағыштың 
механизмі

Материалды 
нығыздау 
уақытын 
реттеңіз

Жасырын 
тігіс 
машиналары

Эксцентрлік төлке уақытында 
бұрылмайды

« « Нығыздағыш
тың тік 
қозғалысыны
ң уақытын 
реттеңіз

« «

Биіктігі бойынша 
нығыздағышты дұрыс 
орнатпау

« « Нығыздағыш
тың күйін 
биіктігі 
бойынша 
реттеу

« «

Серіппенің жеткіліксіз 
кернеуіне байланысты
машина жұмыс істеп тұрған 
кезде көпір дірілдейді

« « Серіппенің 
кернеуін 
күшейтіңіз

Жасырын 
тігіс 
машиналары
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4.1-кестенің жалғасы
1 2 3 4

Пышақтарды дұрыс қайрамау Пышақтар 
механизмі.

Пышақтарды 
қайрау

Материалды 
кесуге 
арналған 
пышақ 
механизмі 
бар 
машиналар

Төменгі қабатты жүйесіз қармау

Иненің иілу радиусы дұрыс 
емес

Ине механизмі. Инені 
ауыстыру

Жасырын 
тігіс 
машиналар
ы

Ине пластинасы дұрыс 
орнатылмаған

Ине пластинасы Ине 
пластинасын 
қажетті 
жерге 
орнатыңыз

« «

Нығыздағыштың бастапқы 
орны дұрыс орнатылмаған

Нығыздағыштың 
механизмі

Материалды 
нығыздау 
уақытын 
реттеңіз

Жасырын 
тігіс 
машиналары

Эксцентрлік төлке уақытында 
бұрылмайды

« « Нығыздағыш
тың тік 
қозғалысыны
ң уақытын 
реттеңіз

« «

Биіктігі бойынша 
нығыздағышты дұрыс 
орнатпау

« « Нығыздағыш
тың күйін 
биіктігі 
бойынша 
реттеу

« «

Серіппенің жеткіліксіз 
кернеуіне байланысты
машина жұмыс істеп тұрған 
кезде көпір дірілдейді

« « Серіппенің 
кернеуін 
күшейтіңіз

Жасырын 
тігіс 
машиналары

  

4.1-кестенің жалғасы
1 2 3 4

Бекіткішті дайындаудың басында инеден жіптің шығып кетуі

Серіппе астындағы ине 
тігісінде жіп ойықты кесіп 
тастады

Ине механизмі. Ине 
жүргізгішті 
ауыстырыңы
з

Бекіту 
машиналар
ы

Итергіш қысқарады және 
тұтқа серіппені қыспайды

Жіпті қысу үшін 
құрылғы

Итергішті 
ұзарту

« «

Көшіргіштің жұдырықшасы 
дұрыс орнатылмаған

« « Бұрандалард
ы босатыңыз 
және 
жұдырықшан
ы дұрыс 
орнатыңыз

« «

Бұрауыш жіпке қатысты 
дұрыс орнатылмаған

Тік қозғалыс 
түйіні

Бұрғыштың 
жіпке 
қатысты 
орнын реттеу

Бекіту 
машиналар
ы

Дұрыс емес кесу және жіптерді кесудің болмауы

Пышақ мұқалып қалыпты Пышақтар 
механизмі.

Пышақты 
қайрау 
немесе 
ауыстыру

Жіпті кесу 
механизмі 
бар 
жартылай 
автоматтар

Қозғалыс кезінде пышақ 
қайықтың жібін алмайды

« « Төменгі 
пышақтың 
орнын 
реттеңіз

« «
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4.1-кестенің жалғасы
1 2 3 4

Пышақтың жүрісін 
баяулататын артық люфталар

« « Бекіткіштерд
і қатайтыңыз 
немесе 
тозған 
бөлшектерді 
ауыстырыңы
з

« «

Төменгі пышақтың ұзын 
немесе қысқа серіппесі

« « Серіппені 
ауыстырыңы
з немесе 
қысқартыңыз

Түйме аяғын 
орауға 
арналған 
жартылай 
автомат 
машиналар

Пышақ ілмекті ұстамайды « « Пышақтың 
ілмекке 
жақындау 
уақытын 
реттеңіз

Бекіту 
машиналары 
және 
фурнитураны 
тігуге 
арналған 
машиналар

Сырғыманың білігі күйентеде 
айналды, ал жіп бос қалады

Жіпті қысу үшін 
құрылғы

Қысқышты 
реттеу

Шынжырлы 
қайта 
өрілумен 
түймелерді 
тігістермен 
тігуге 
арналған 
жартылай 
автомат 
машиналар

Материалды дұрыс емес кесу
Пышақ уақтылы жұмыс 
істемейді

Пышақтар 
механизмі.

Пышақтың 
қозғалыс 
уақытын 
реттеңіз

Материалды 
кесуге 
арналған 
пышақ 
механизмі 
бар 
машиналар

Пышақтар мұқалып қалды 
немесе дұрыс қайралмаған

« « Пышақтарды 
қайрау

« «
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4.1-кестенің жалғасы
1 2 3 4

Пышақтың жүрісін 
баяулататын артық люфталар

« « Бекіткіштерд
і қатайтыңыз 
немесе 
тозған 
бөлшектерді 
ауыстырыңы
з

« «

Төменгі пышақтың ұзын 
немесе қысқа серіппесі

« « Серіппені 
ауыстырыңы
з немесе 
қысқартыңыз

Түйме аяғын 
орауға 
арналған 
жартылай 
автомат 
машиналар

Пышақ ілмекті ұстамайды « « Пышақтың 
ілмекке 
жақындау 
уақытын 
реттеңіз

Бекіту 
машиналары 
және 
фурнитураны 
тігуге 
арналған 
машиналар

Сырғыманың білігі күйентеде 
айналды, ал жіп бос қалады

Жіпті қысу үшін 
құрылғы

Қысқышты 
реттеу

Шынжырлы 
қайта 
өрілумен 
түймелерді 
тігістермен 
тігуге 
арналған 
жартылай 
автомат 
машиналар

Материалды дұрыс емес кесу
Пышақ уақтылы жұмыс 
істемейді

Пышақтар 
механизмі.

Пышақтың 
қозғалыс 
уақытын 
реттеңіз

Материалды 
кесуге 
арналған 
пышақ 
механизмі 
бар 
машиналар

Пышақтар мұқалып қалды 
немесе дұрыс қайралмаған

« « Пышақтарды 
қайрау

« «

  

4.1-кестенің жалғасы
1 2 3 4

Жоғарғы пышақ төменгі 
жағына аздап басылады

« « Жоғарғы 
пышақпен 
ұстағышты 
төменгі 
пышаққа 
қарай 
жылжытыңы
з

« «

Серіппе жарылып, пышақпен 
штанга көтерілмейді

« « Серіппені 
ауыстыру

« «

Штанга майысқан « « Штанганы 
түзету

« «

Автоматты тоқтату механизмінің нашар жұмысы
Автоматты ажыратқыш 
тұтқасының бұрылу серіппесі 
жарылды

Автоматты 
ажыратқыш 
механизмі

Жаңа 
серіппені 
орнатыңыз

Жартылай 
автомат-
машиналар

Жұмыс шкивіндегі серіппелер 
жарылды немесе босап кетті

« « Жаңа 
серіппені 
орнатыңыз

« «

Тоқтату жұдырықшаның 
шығыңқы жері істеп кетті

« « Жұдырықшан
ы 
ауыстырыңыз

« «

Тежеу өзегі істеп кетті « « Тежеу өзегін 
ауыстырыңы
з

« «

Пышақ уақтылы жұмыс 
істемейді

Пышақтар 
механизмі.

Пышақтың 
қозғалыс 
уақытын 
реттеңіз

Материалд
ы кесуге 
арналған 
пышақ 
механизмі 
бар 
машиналар

Пышақтар мұқалып қалды 
немесе дұрыс қайралмаған

« « Пышақтарды 
қайрау

« «
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4.1-кестенің жалғасы
1 2 3 4

Жоғарғы пышақ төменгі 
жағына аздап басылады

« « Жоғарғы 
пышақпен 
ұстағышты 
төменгі 
пышаққа 
қарай 
жылжытыңыз

« «

Серіппе жарылып, пышақпен 
штанга көтерілмейді

« « Серіппені 
ауыстыру

« «

Штанга майысқан « « Штанганы 
түзету

« «

Автоматты тоқтату механизмінің нашар жұмысы
Автоматты ажыратқыш 
тұтқасының бұрылу серіппесі 
жарылды

Автоматты 
ажыратқыш 
механизмі

Жаңа 
серіппені 
орнатыңыз

Жартылай 
автомат-
машиналар

Жұмыс шкивіндегі серіппелер 
жарылды немесе босап кетті

« « Жаңа 
серіппені 
орнатыңыз

« «

Тоқтату жұдырықшаның 
шығыңқы жері істеп кетті

« « Жұдырықша-
ны 
ауыстырыңыз

« «

Тежеу өзегі істеп кетті « « Тежеу өзегін 
ауыстырыңыз

« «

4.2.2 Түйіндер бойынша ақаулықтарды анықтау және жөндеу 
әдістері

Жеке әдісінің мәні жөндеудің барлық технологиялық операциялар 
ретімен орындауда: бөлшектер мен құрастыру бірліктері алынғаннан кейін 
жөнделеді және жаңасына ауыстырылатын кейбір машиналарды қоспағанда, 
осы машинаға орнатылады [9 - 10]. Сонымен қатар, жабдық бөлшектерді 
қалпына келтіру үшін қажет болғаннан гөрі жөндеуге көп уақыт кетеді. 
Жөндеудің жеке әдісінің келесі кемшіліктері бар: кез-келген басқа әдіспен 
жөндеуге қарағанда ұзағырақ, қарапайым жабдық; жөндеудің жоғары құны;
жоғары білікті жөндеу жұмысшыларына қажеттілік; жөндеу жұмыстарын 
механикаландырудың шектеулі мүмкіндігі.

Түйінді жөндеу әдісі жөндеуді талап ететін құрастыру бірліктерін 
алдын ала жөнделген, сатып алынған немесе жаңадан жасалған бірліктермен 
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4.1-кестенің жалғасы
1 2 3 4

Жоғарғы пышақ төменгі 
жағына аздап басылады

« « Жоғарғы 
пышақпен 
ұстағышты 
төменгі 
пышаққа 
қарай 
жылжытыңыз

« «

Серіппе жарылып, пышақпен 
штанга көтерілмейді

« « Серіппені 
ауыстыру

« «

Штанга майысқан « « Штанганы 
түзету

« «

Автоматты тоқтату механизмінің нашар жұмысы
Автоматты ажыратқыш 
тұтқасының бұрылу серіппесі 
жарылды

Автоматты 
ажыратқыш 
механизмі

Жаңа 
серіппені 
орнатыңыз

Жартылай 
автомат-
машиналар

Жұмыс шкивіндегі серіппелер 
жарылды немесе босап кетті

« « Жаңа 
серіппені 
орнатыңыз

« «

Тоқтату жұдырықшаның 
шығыңқы жері істеп кетті

« « Жұдырықша-
ны 
ауыстырыңыз

« «

Тежеу өзегі істеп кетті « « Тежеу өзегін 
ауыстырыңыз

« «

4.2.2 Түйіндер бойынша ақаулықтарды анықтау және жөндеу 
әдістері

Жеке әдісінің мәні жөндеудің барлық технологиялық операциялар 
ретімен орындауда: бөлшектер мен құрастыру бірліктері алынғаннан кейін 
жөнделеді және жаңасына ауыстырылатын кейбір машиналарды қоспағанда, 
осы машинаға орнатылады [9 - 10]. Сонымен қатар, жабдық бөлшектерді 
қалпына келтіру үшін қажет болғаннан гөрі жөндеуге көп уақыт кетеді. 
Жөндеудің жеке әдісінің келесі кемшіліктері бар: кез-келген басқа әдіспен 
жөндеуге қарағанда ұзағырақ, қарапайым жабдық; жөндеудің жоғары құны;
жоғары білікті жөндеу жұмысшыларына қажеттілік; жөндеу жұмыстарын 
механикаландырудың шектеулі мүмкіндігі.

Түйінді жөндеу әдісі жөндеуді талап ететін құрастыру бірліктерін 
алдын ала жөнделген, сатып алынған немесе жаңадан жасалған бірліктермен 

ауыстырудан тұрады. Машинадан алынған құрастыру қондырғылары - және 
бөлшектер жөнделіп, қосалқы ретінде сақталады. Бұл әдіс жабдықтардың 
қазіргі даму деңгейінде және жөндеу қызметтерінің жабдықталуында, әсіресе 
кәсіпорында көп мөлшерде бірдей жабдықты жөндеу кезінде кеңінен 
таралуда. Тораптық әдіс жеке әдіске қарағанда келесі артықшылықтарға ие: 
қарапайым жөндеу жабдықтары қысқарады; жөндеу жұмыстарын дәлірек 
жоспарлау, технологиялық аялдамалар, жұмыс істемейтін ауысымдар кезінде 
және демалыс күндері жөндеу мүмкін болады; жабдықты жөндеумен 
айналысатын жұмысшылар саны азаяды және т.б. тораптық әдісті қолдана 
отырып, машиналарды күрделі жөндеудің Типтік технологиялық процесінің 
реттілігі 3-схемада келтірілген. 

Жөндеу жүргізудің дәйекті-торапты әдісі барлық құрастыру бірліктері 
мен бөлшектерін бірден емес, олардың қызмет ету мерзіміне байланысты 
олардың жекелеген бөліктерін жөндеуді және ауыстыруды көздейді; ол 
көбінесе жұмыстан тыс уақытта жүргізіледі. Бұл әдісті құрылымдық 
оқшауланған түйіндері бар жабдықты жөндеу кезінде кеңінен қолдануға 
болады.

Стендтік әдіс - ақаулы машинаны сол типтегі жөнделген машинаны 
ауыстыру; жөнделетін машина жөндеу-механикалық цехқа жіберіледі. 
Жөндеудің осы әдісімен жабдықтың, осы типтегі жұмыс істейтін жабдық 
көлемінің айырбастау қоры болуы керек Яр, %:

Яр = 100 TpeJ(Ta — Грац,)

мұндағы Тц — жоспарлы-алдын ала жөндеу жүйесінің нормативтері 
бойынша жөндеу аралық цикл; Трем - жоспарлы-алдын ала жөндеу жүйесінің 
нормативтері бойынша жабдықтың жөндеудегі тоқтап қалуы. Осы үлгідегі 
жабдық бірлігіндегі Я айырбастау қоры мынадай формула бойынша 
айқындалады: 

Н = AlpeJ(TTncJ) ,

мұндағы А — кәсіпорындағы осы типтегі машиналар саны; tpeM -
машина жөндеуде болатын ауысымдар саны; Тг - жылдағы жұмыс күндерінің 
саны; «см — тәулігіне жұмыс ауысымдарының саны. Стенд әдісі жоғарыда 
қарастырылғандармен салыстырғанда келесі артықшылықтарға ие: 
қарапайым жөндеу жабдықтары азаяды, жөндеу жұмыстарының жоғары 
механизациясы қамтамасыз етіледі, жөндеу құны төмендейді. 

4.2.3 Машиналар мен механизмдерді техникалық пайдалану 
қағидалары

Пайдаланудың жабдық жұмысының ұзақ мерзімділігіне әсері жөндеу 
аралық кезеңде тігін кәсіпорындарының жабдықтарын пайдалану техникалық 
пайдалану ережелеріне, жабдықты баптау, реттеу және оған күтім жасау 
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жөніндегі нұсқаулықтарға, қызмет көрсететін персоналдың лауазымдық 
нұсқаулықтарына, кәсіпорында қолданылатын технологиялық режимдерге, 
қауіпсіздік техникасы қағидаларына және технологиялық жабдықтың жай-
күйі мен пайдаланылуын айқындайтын басқа да құжаттарға сәйкес жүзеге 
асырылуы тиіс. Жабдықтардың үздіксіз жұмысын қамтамасыз етуге, 
машиналардың сақталуы мен ұзақ мерзімділігіне бағытталған 
профилактикалық іс-шараларға мыналар жатады: профилактикалық тексеру, 
машиналарды баптау, технологиялық режимдерді бақылау, техникалық 
қызмет көрсетуді жүргізу, машиналарды тазалау және майлау технологиялық 
жабдықтар паркін пайдалануды және цехтың қызмет көрсету персоналының 
жұмысын бақылау мақсатында барлық тігін кәсіпорындарында жабдықтың 
тоқтап қалуын есепке алу техникалық себептер бойынша жүзеге асырылады, 
оны учаске шебері, ал диспетчерлік байланыс болған кезде ауысым 
операторы жүргізеді. Бос тұрып қалуды есепке алу слесарь-жөндеушіні 
жұмыс орнына шақырған сәттен бастап техникалық себептер бойынша бос 
тұрып қалуды есепке алу картасында жүргізіледі. Тоқтап қалудың соңы 
жабдықта жұмыс істеушінің сигналы бойынша белгіленеді. Техникалық 
тоқтап қалу картасын екі данада толтырады және бас механик бөліміне және 
бухгалтерияға жібереді. Бас механик бөлімі бөлшектерді пайдалану 
процесінде олардың істен шығу себептерін үнемі талдайды және олардың 
сенімділігі мен ұзақ мерзімділігін арттыру бойынша іс-шараларды белгілейді, 
сондай-ақ технологиялық жабдықтың үздіксіз жұмысын қамтамасыз ету, 
жөндеу жұмыстарының тиімділігін арттыру және жөндеу құнын төмендету 
бойынша нормативтерді әзірлейді. Жоспарлы-алдын алу жөндеулерін 
ұйымдастыру және жүргізу сапасы машиналардың жай-күйін техникалық 
диагностикалау шарттарына байланысты, оның мақсаттары: ақаулықтарды 
уақтылы жою және механизмдердің жұмысындағы істен шығулардың алдын 
алу нәтижесінде жұмыстың сенімділігін арттыру; жөндеу немесе ауыстыру 
үшін тетіктерді мерзімінен бұрын алып тастауды болдырмау, сондай-ақ 
анықталмаған және жойылмаған ақаулармен жұмыс істеуге жол бермеу 
арқасында тетіктердің тозу қарқындылығын төмендету жолымен қосалқы 
бөлшектердің беріктігін арттыру және шығынын азайту; механизмдерде жиі 
анықталмаған және жойылмаған ақаулары бар машина жұмысының нәтижесі 
болып табылатын авариялық жөндеу көлемін азайту жолымен машиналарға 
жөндеу арасында қызмет көрсетуге және жөндеуге кететін еңбек
шығындарын азайту. Оларды пайдалану процесінде машиналардың жай-
күйін техникалық диагностикалау жабдықтың тоқтап қалуын азайтуға және 
пайдалану шығындарын төмендетуге мүмкіндік береді. Машиналарды 
пайдалану кезінде тозудың негізгі белгілерінің пайда болуына назар аудару 
керек. Тігін машинасының бөлшектерінің тозуын оның жұмысының 
сипатына қарай бағалауға болады. Бұлғақтарымен иінді біліктері бар 
машиналарда тозудың пайда болуын бөлшектердің түйіскен жерлерінде 
қатты соғу арқылы анықтайды. Соққы күштірек болған сайын, тозуы да 
көбірек. Тісті берілістерде шудың жоғарылауы тіс профилінің тозу белгісі 
болып табылады. Шпонды және шлицті қосылыстардың бөлшектері тозған 
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жөніндегі нұсқаулықтарға, қызмет көрсететін персоналдың лауазымдық 
нұсқаулықтарына, кәсіпорында қолданылатын технологиялық режимдерге, 
қауіпсіздік техникасы қағидаларына және технологиялық жабдықтың жай-
күйі мен пайдаланылуын айқындайтын басқа да құжаттарға сәйкес жүзеге 
асырылуы тиіс. Жабдықтардың үздіксіз жұмысын қамтамасыз етуге, 
машиналардың сақталуы мен ұзақ мерзімділігіне бағытталған 
профилактикалық іс-шараларға мыналар жатады: профилактикалық тексеру, 
машиналарды баптау, технологиялық режимдерді бақылау, техникалық 
қызмет көрсетуді жүргізу, машиналарды тазалау және майлау технологиялық 
жабдықтар паркін пайдалануды және цехтың қызмет көрсету персоналының 
жұмысын бақылау мақсатында барлық тігін кәсіпорындарында жабдықтың 
тоқтап қалуын есепке алу техникалық себептер бойынша жүзеге асырылады, 
оны учаске шебері, ал диспетчерлік байланыс болған кезде ауысым 
операторы жүргізеді. Бос тұрып қалуды есепке алу слесарь-жөндеушіні 
жұмыс орнына шақырған сәттен бастап техникалық себептер бойынша бос 
тұрып қалуды есепке алу картасында жүргізіледі. Тоқтап қалудың соңы 
жабдықта жұмыс істеушінің сигналы бойынша белгіленеді. Техникалық 
тоқтап қалу картасын екі данада толтырады және бас механик бөліміне және 
бухгалтерияға жібереді. Бас механик бөлімі бөлшектерді пайдалану 
процесінде олардың істен шығу себептерін үнемі талдайды және олардың 
сенімділігі мен ұзақ мерзімділігін арттыру бойынша іс-шараларды белгілейді, 
сондай-ақ технологиялық жабдықтың үздіксіз жұмысын қамтамасыз ету, 
жөндеу жұмыстарының тиімділігін арттыру және жөндеу құнын төмендету 
бойынша нормативтерді әзірлейді. Жоспарлы-алдын алу жөндеулерін 
ұйымдастыру және жүргізу сапасы машиналардың жай-күйін техникалық 
диагностикалау шарттарына байланысты, оның мақсаттары: ақаулықтарды 
уақтылы жою және механизмдердің жұмысындағы істен шығулардың алдын 
алу нәтижесінде жұмыстың сенімділігін арттыру; жөндеу немесе ауыстыру 
үшін тетіктерді мерзімінен бұрын алып тастауды болдырмау, сондай-ақ 
анықталмаған және жойылмаған ақаулармен жұмыс істеуге жол бермеу 
арқасында тетіктердің тозу қарқындылығын төмендету жолымен қосалқы 
бөлшектердің беріктігін арттыру және шығынын азайту; механизмдерде жиі 
анықталмаған және жойылмаған ақаулары бар машина жұмысының нәтижесі 
болып табылатын авариялық жөндеу көлемін азайту жолымен машиналарға 
жөндеу арасында қызмет көрсетуге және жөндеуге кететін еңбек
шығындарын азайту. Оларды пайдалану процесінде машиналардың жай-
күйін техникалық диагностикалау жабдықтың тоқтап қалуын азайтуға және 
пайдалану шығындарын төмендетуге мүмкіндік береді. Машиналарды 
пайдалану кезінде тозудың негізгі белгілерінің пайда болуына назар аудару 
керек. Тігін машинасының бөлшектерінің тозуын оның жұмысының 
сипатына қарай бағалауға болады. Бұлғақтарымен иінді біліктері бар 
машиналарда тозудың пайда болуын бөлшектердің түйіскен жерлерінде 
қатты соғу арқылы анықтайды. Соққы күштірек болған сайын, тозуы да 
көбірек. Тісті берілістерде шудың жоғарылауы тіс профилінің тозу белгісі 
болып табылады. Шпонды және шлицті қосылыстардың бөлшектері тозған 

жағдайда айналу бағыты немесе тік сызықты қозғалыс өзгерген кезде бітеу 
және қатты дүмпулер пайда болады. Механизмдердің құрастыру 
бірліктеріндегі тозуды тек есту арқылы ғана емес, сонымен қатар тігістің 
түрін, төсенішті кесу сапасын, тігістердің ұзындығын ерікті түрде өзгертуді 
және т.б. орнатуға болады. Егер, мысалы, машина материалды нашар 
жылжытса, онда бұл редуктордың, табанның табанының тозуынан және 
материалды жылжыту механизмінің жалпы тозуынан туындауы мүмкін. 
Машина бөлшектерінің тозуын олардағы сызаттардың, ойықтардың, 
шұңқырлардың пайда болуымен және пішіннің өзгеруімен бағалауға болады. 
Егер подшипникте май болмаса, ысқырық немесе өткір шу (қоңырау) пайда 
болады, ал шешек тәрізді ойықтар немесе абразивті шаң болған кезде жиі 
қоңырау соғылады. Соқыр соққылар білікке және корпусқа мойынтіректің 
әлсірегенін білдіреді. Мойынтіректі қыздырудың жоғарылауы (60˚С-тан 
жоғары температураға дейін), әсіресе білік жоғары жиілікте айналатын 
жағдайларда, будың сәйкес келмеуі немесе майлаудың болмауы салдарынан 
мойынтірек шарларын немесе оның роликтерін жүгіру жолдары арасында 
қысудың салдары болып табылады. Мойынтіректің қызып кетуі майдың 
артық тұтқырлығынан туындауы мүмкін. Цилиндр мен поршеньнің тозуы 
соқыр соққымен бірге жүреді. Тозу механизмдердің қызметтік функцияларын 
бұзады, өндірілетін өнімнің ақауларының пайда болуына, жеке 
механизмдердің біртіндеп жұмыс істеуіне әкеледі. Гидравликалық электр 
жетегі бар баспасөз жұмысында гидрожүйеге ауаның кіргенін көрсетеді. 
Жабдыққа күтім жасау оның өнімділігі мен беріктігін сақтау үшін өте 
маңызды. Мұқият күтім тігін жабдықтарын келесі жөндеу мерзімін кейінге 
қалдыруы мүмкін. Машина жұмысының ұзақтығы оны тексерудің 
жүйелілігіне, машинаны ауысымнан ауысымға қандай жағдайда 
тапсыратынына, тазалау және майлау мерзімдеріне, жабдықты пайдалану 
барысында қандай да бір зақымдар мен ақаулар анықталған кезде слесарь-
жөндеушінің уақтылы араласуына тікелей байланысты. Слесарь - жөндеуші 
машиналар мен механизмдердің құрылымын, жұмысын және реттелуін 
жақсы білуі тиіс. Пайдалану процесінде ол тетіктердің жұмысына мұқият 
қарау керек. Шебер әрбір жұмысшыға ықтимал апаттардың алдын алу 
бойынша қажетті шараларды қабылдауға, жаңадан қабылданған 
жұмысшыларды машина орнатумен, оны реттеумен, тазалаумен және 
майлаумен таныстыруға, осы машинада жұмыс істеудің негізгі ережелерін, 
оны күту ережелерін және қауіпсіздік ережелерін түсіндіруге міндетті. 
Пайдалану жағдайында технологиялық жабдықтың сенімділігі мен беріктігін 
анықтайтын тағы бір фактор бар - бұл инженерлік-техникалық және қызмет 
көрсету персоналының біліктілігі. Жабдық неғұрлым күрделі болса, олардың 
біліктілігі соғұрлым жоғары болуы керек. Технологиялық жабдықтың 
сенімділігі оны оңтайлы тиімділікпен үздіксіз жұмыс істемей қамтамасыз 
етуі керек. Пайдалану процесінде жабдықтың сенімділігін Кн сенімділік 
коэффициентімен бағалауға болады: 

КН = Qд/Qн,
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мұндағы: Qд - белгілі бір уақыт кезеңіндегі технологиялық жабдықтың 
өнімнің нақты орташа шығарылымы; 

Qн - дәл сол уақыт кезеңіндегі технологиялық жабдықтың номиналды 
өнімділігі, яғни қандай да бір ақаулар, істен шығулар толық болмаған кезде 
орын алатын шығарылым. Технологиялық жабдықтың сенімділігінің сандық 
көрсеткішін анықтау қиын, өйткені ол көптеген факторларға, климаттық, 
механикалық, психологиялық факторларға байланысты. Сондықтан тігін 
кәсіпорындарының технологиялық жабдықтарының сенімділігі мен 
беріктігін оны пайдалану және техникалық қызмет көрсету тәжірибесінен 
бөлек қарастыруға болмайды. Егер өсіп келе жатқан ақаулар анықталмаса 
және жойылмаса, онда жоғары сапалы және өнімді жұмыс істейтін 
машинаның беріктігі төмендейді. Машинаның ұзақ мерзімділігінің 
көрсеткіші ηД ұзақ уақыт коэффициенті бола алады, ол формула бойынша 
анықталады:

ηД = Тр/ (Тр + TП),

мұндағы: Тр - машинаның пайдалы жұмыс уақыты; 
ТП - жөндеуде бос тұрып қалу уақыты. 

Шағын реттеуге, шағын ағымдағы жөндеуге арналған уақыт 
шығындары жөндеудегі тоқтап қалу кезінде кірмейді. Шын мәнінде, 
машинаның беріктігін арттыру оның бөліктері мен түйіндерінің, яғни 
машина элементтерінің беріктігін арттыруға енгізіледі. Мұндай элементтер, 
әдетте, үйкеліс, соққы, кернеу бөліктері мен конъюгациялар болып 
табылады. Пайдалану процесінде жабдықтың жұмыс істеу ұзақтығының 
артуы үйкелетін бөлшектерге майлауды жақсы берумен, тұрақты тазалаумен, 
қалқандармен, қаптамалармен және жұмыс беттерін оларға шаң мен 
абразивтік бөлшектердің түсуінен қорғайтын басқа да құрылғылармен 
қамтамасыз етіледі.

4.2.4 Тігін машиналарын жөндеу сапасын бағалау

Жөндеу сапасын тексеру алдын ала және түпкілікті екі кезеңде 
жүргізіледі. Сыртқы тексеру кезінде жиынтықтылығы, ұштасқан 
бөлшектерде люфтердің болмауы, жүрістің жеңілдігі тексерілуге тиіс. 
Технологиялық жабдықты жинағаннан кейін құрастырудың мүмкін болатын 
ақауларын анықтау үшін, сондай-ақ жанасатын беттерді үйкеліспен өңдеу 
үшін оны илеу жүргізіледі. Барлық құрастыру бірліктері мен механизмдері 
сенімді қосылғанына және олардың майлануы қамтамасыз етілгеніне көз 
жеткізіп, машиналарды илеу басталады. Жүргізу алдында барлық қоршау 
және сақтандыру құрылғыларының өз орындарында болуына және дұрыс 
әрекет етуіне назар аударыңыз. Машинаны іске қоспас бұрын, біліктерді 
қолмен бұрап, артқы және пышақтардың тұтқаларын ауыстырып, жетек 
құрылғыларының айналу жиілігін кіші жиіліктерден үлкен жиіліктерге 
ауыстыру, жартылай автоматтарды қолмен өшіру немесе жіптерді кесу 
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мұндағы: Qд - белгілі бір уақыт кезеңіндегі технологиялық жабдықтың 
өнімнің нақты орташа шығарылымы; 

Qн - дәл сол уақыт кезеңіндегі технологиялық жабдықтың номиналды 
өнімділігі, яғни қандай да бір ақаулар, істен шығулар толық болмаған кезде 
орын алатын шығарылым. Технологиялық жабдықтың сенімділігінің сандық 
көрсеткішін анықтау қиын, өйткені ол көптеген факторларға, климаттық, 
механикалық, психологиялық факторларға байланысты. Сондықтан тігін 
кәсіпорындарының технологиялық жабдықтарының сенімділігі мен 
беріктігін оны пайдалану және техникалық қызмет көрсету тәжірибесінен 
бөлек қарастыруға болмайды. Егер өсіп келе жатқан ақаулар анықталмаса 
және жойылмаса, онда жоғары сапалы және өнімді жұмыс істейтін 
машинаның беріктігі төмендейді. Машинаның ұзақ мерзімділігінің 
көрсеткіші ηД ұзақ уақыт коэффициенті бола алады, ол формула бойынша 
анықталады:

ηД = Тр/ (Тр + TП),

мұндағы: Тр - машинаның пайдалы жұмыс уақыты; 
ТП - жөндеуде бос тұрып қалу уақыты. 

Шағын реттеуге, шағын ағымдағы жөндеуге арналған уақыт 
шығындары жөндеудегі тоқтап қалу кезінде кірмейді. Шын мәнінде, 
машинаның беріктігін арттыру оның бөліктері мен түйіндерінің, яғни 
машина элементтерінің беріктігін арттыруға енгізіледі. Мұндай элементтер, 
әдетте, үйкеліс, соққы, кернеу бөліктері мен конъюгациялар болып 
табылады. Пайдалану процесінде жабдықтың жұмыс істеу ұзақтығының 
артуы үйкелетін бөлшектерге майлауды жақсы берумен, тұрақты тазалаумен, 
қалқандармен, қаптамалармен және жұмыс беттерін оларға шаң мен 
абразивтік бөлшектердің түсуінен қорғайтын басқа да құрылғылармен 
қамтамасыз етіледі.

4.2.4 Тігін машиналарын жөндеу сапасын бағалау

Жөндеу сапасын тексеру алдын ала және түпкілікті екі кезеңде 
жүргізіледі. Сыртқы тексеру кезінде жиынтықтылығы, ұштасқан 
бөлшектерде люфтердің болмауы, жүрістің жеңілдігі тексерілуге тиіс. 
Технологиялық жабдықты жинағаннан кейін құрастырудың мүмкін болатын 
ақауларын анықтау үшін, сондай-ақ жанасатын беттерді үйкеліспен өңдеу 
үшін оны илеу жүргізіледі. Барлық құрастыру бірліктері мен механизмдері 
сенімді қосылғанына және олардың майлануы қамтамасыз етілгеніне көз 
жеткізіп, машиналарды илеу басталады. Жүргізу алдында барлық қоршау 
және сақтандыру құрылғыларының өз орындарында болуына және дұрыс 
әрекет етуіне назар аударыңыз. Машинаны іске қоспас бұрын, біліктерді 
қолмен бұрап, артқы және пышақтардың тұтқаларын ауыстырып, жетек 
құрылғыларының айналу жиілігін кіші жиіліктерден үлкен жиіліктерге 
ауыстыру, жартылай автоматтарды қолмен өшіру немесе жіптерді кесу 

тетіктерін қоса алғанда және т.б. механизмдердің жұмысын тексереді, 
сонымен бірге майды ысқылайтын беттерге жеткізуді бақылайды. 
Айналдыру алдымен бос және негізгі біліктің ең аз айналу жылдамдығымен 
жүзеге асырылады, содан кейін айналу жылдамдығы артып, біртіндеп 
максимумға жеткізіледі. Негізгі біліктің максималды айналу жиілігі кезінде 
машина үзіліссіз кемінде 1 сағат жұмыс істеуі керек. Айналдыру кезінде 
қосылыстардағы қыздыру температурасы тексеріліп, шу мен соғу көздері 
анықталады.

Дұрыс жиналған машинада барлық механизмдер бірқалыпты, дүмпусіз, 
кептелусіз, дірілсіз жұмыс істеуі тиіс, оларды іске қосу және реверсиялау 
жеңіл, жұлқылаусыз және соққыларсыз жүзеге асырылуы тиіс. Машина 
механизмдерінің басқару органдары орын ауыстырудың атқарушы 
механизмдерін қосу кезінде уақыт ішінде қатаң түрде келісілетіндей және 
механизмдердің қандай да бір бөлшектерінің, агрегат бөліктерінің шамалы 
қашықтықтарына да өздігінен орын ауыстыру мүмкіндігін толық 
болдырмайтындай етіп бұғатталуы тиіс. Жұдырықшалар, эксцентриктер, 
аялдамалар және автоматты түрде жұмыс істейтін құрылғылардың басқа 
бөліктері берілістің сенімді ауысуын және қосылуын қамтамасыз етуі керек, 
ал материалды қысу және фитингтерді ұстап тұру механизмдері бірнеше 
және үздіксіз жұмыс істеуі керек. Майлау және салқындату құрылғылары 
май мен салқындатқыш сұйықтықтың жеткілікті мөлшерін беруді 
қамтамасыз етуі тиіс. Электр жабдықтарына ерекше талаптар қойылады. 
Электр жабдықтарын жеткіліксіз жылдам қосу немесе өшіру, іске қосу 
реостатын шамадан тыс қыздыру, ұшқындау, реленің ызылдауы және т.б. 
сияқты ақаулар жалпы құрастыру немесе жөндеу ақауларын көрсетеді. Егер 
мұндай проблемаларды тиісті түзетулермен жою мүмкін болмаса, онда 
түйіндер немесе механизмдер толығымен бөлшектеледі. Машиналар 
техникалық шарттарға сәйкес жетек білігінің әртүрлі айналу жиілігінде 
жүктеме астында сыналады. Бұл ретте машинаның қысқа мерзімді артық 
жүктелуіне жол беруге болады, алайда оның номиналды қуатының 25% -
ынан аспайды. Машиналар арнайы үлгілерде сыналады және орындалатын 
операцияға реттеледі. Максималды жүктеме кезінде барлық механизмдер 
дұрыс жұмыс істеуі керек, редукторлардағы шудың айтарлықтай өсуіне жол 
берілмейді. Машиналарды сынау кезінде жетекші біліктердің айналу 
жиілігінің артуына байланысты жекелеген тораптар мен механизмдердің 
діріл жиілігіне, ал жекелеген жағдайларда машинаның жекелеген серпімді 
буындарының қаттылығына назар аударылады. Діріл жиілігі 
виброметрлермен және вибрографтармен анықталады. Серпінді буындардың 
қаттылығын тексеру үшін индикаторлық аспап пайдаланады. Жапсыруға 
және қосылыстың беттерін көтерудің басқа да тәсілдеріне рұқсат етілмейді. 
Фрикциялық муфталар машинаның толық қуатына сәйкес келетін моменттің 
берілуін қамтамасыз ету үшін мұқият реттелуі керек. Оларды оңай, біркелкі, 
итермей және соққыларсыз қосу және өшіру керек. Машинаның қандай да 
бір жұмыс режимінде өздігінен қосуға немесе тұрып қалуға жол берілмейді.
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4.2.5 Тігін бұйымдарын дайындау кезінде материалдарды 
ылғалды-жылумен өңдеу режимдері

Ылғалды-жылулық өңдеу дайын өнімнің сапасын алдын ала 
белгілейтін тігін өндірісі процестерінің қатарына жатады. Ылғалды-жылумен 
өңдеу режимдері жекелеген операцияларға қойылатын технологиялық 
талаптардың сақталуын, матаның физикалық-механикалық қасиеттерінің 
сақталуын қамтамасыз етуі тиіс. Жартылай фабрикатқа ылғалдың, 
температураның және қысымның бір мезгілде әсер етуі ылғалды-жылулық 
өңдеу параметрлерін мұқият таңдауды және олардың сақталуын үнемі 
бақылауды талап етеді [11].

Бөлшектер мен бұйымдарды ылғалды-жылумен өңдеуді алдыңғы 
жағынан престерде немесе үстелдерде арнайы қалыптары бар немесе оларсыз 
үтіктермен жүргізеді. Бөлшектерді өндеу алдында тірек бетке төсеп, пішінін 
түзету, жіктерін, бүкпелерін және шеттерін жазу, тегіссіздіктер мен 
қыртыстарын жою қажет.

Өңделетін бұйымдарды ылғалдандыруды ылғалдың ұсақ тозаңдануын 
қамтамасыз ететін бүріккіш пистолеттің көмегімен жүргізу қажет.

Ерлердің жейделерін және іш киімнің басқа түрлерін ылғалды-
жылумен өңдеу кезінде 8-кестеде көрсетілген параметрлерді сақтау 
ұсынылады. Әртүрлі талшықтары бар маталардан жасалған киім бөлшектерін 
өңдеу кезінде ең аз ыстыққа төзімді талшыққа сәйкес келетін режимдер 
белгіленеді.

4.2-кестеде көрсетілген параметрлер маталардың физикалық-
механикалық қасиеттерін сақтауға кепілдік беретін шектік болып табылады. 
Олардың негізінде нақты операцияларда ылғалды-жылулық өңдеудің 
оңтайлы режимдері белгіленеді. Ылғалды-жылулық өңдеу параметрлері бір-
бірімен тығыз байланысты, сондықтан оңтайлы режимдерді орнату кезінде 
параметрлердің біреуінің өзгеруі басқалардың көбеюіне немесе азаюына 
әкелетінін ескеру қажет.

Сонымен, үтіктеу процесінде матаға қысымның жоғарылауы үтіктеу 
бетіне аз әсер ету кезінде матаның батып кетуін қамтамасыз етеді, бұл еңбек 
өнімділігінің артуына алғышарттар жасайды; басу температурасының 
төмендеуі өңдеу уақытын арттырады және т.б. Басу кезінде шамадан тыс 
қысым нашар шығарылатын лас және қиын жойылатын, матаны 
деформациялайтын ақаулардың пайда болуына әкелуі мүмкін екенін есте 
ұстаған жөн. Үтіктеу немесе сығымдау операциялары нәтижесінде көрінетін 
немесе жасырын ақаулардың пайда болуы дұрыс таңдалмаған өңдеу 
режимдерін немесе жабдықтың ақауларын көрсетеді.

Үтіктер мен престердің үтіктеу беттерінің қыздыру температурасынан 
асып кетуі және шамадан тыс ылғалдану тіндердің физикалық-механикалық 
қасиеттерінің нашарлауына, жылу шөгуінің пайда болуына және 
синтетикалық талшықтардың балқуына, түктердің кетуіне және дақтардың 
пайда болуына әкеледі. Ашық  түсті, оның ішінде ақ маталар жоғары 
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4.2.5 Тігін бұйымдарын дайындау кезінде материалдарды 
ылғалды-жылумен өңдеу режимдері

Ылғалды-жылулық өңдеу дайын өнімнің сапасын алдын ала 
белгілейтін тігін өндірісі процестерінің қатарына жатады. Ылғалды-жылумен 
өңдеу режимдері жекелеген операцияларға қойылатын технологиялық 
талаптардың сақталуын, матаның физикалық-механикалық қасиеттерінің 
сақталуын қамтамасыз етуі тиіс. Жартылай фабрикатқа ылғалдың, 
температураның және қысымның бір мезгілде әсер етуі ылғалды-жылулық 
өңдеу параметрлерін мұқият таңдауды және олардың сақталуын үнемі 
бақылауды талап етеді [11].

Бөлшектер мен бұйымдарды ылғалды-жылумен өңдеуді алдыңғы 
жағынан престерде немесе үстелдерде арнайы қалыптары бар немесе оларсыз 
үтіктермен жүргізеді. Бөлшектерді өндеу алдында тірек бетке төсеп, пішінін 
түзету, жіктерін, бүкпелерін және шеттерін жазу, тегіссіздіктер мен 
қыртыстарын жою қажет.

Өңделетін бұйымдарды ылғалдандыруды ылғалдың ұсақ тозаңдануын 
қамтамасыз ететін бүріккіш пистолеттің көмегімен жүргізу қажет.

Ерлердің жейделерін және іш киімнің басқа түрлерін ылғалды-
жылумен өңдеу кезінде 8-кестеде көрсетілген параметрлерді сақтау 
ұсынылады. Әртүрлі талшықтары бар маталардан жасалған киім бөлшектерін 
өңдеу кезінде ең аз ыстыққа төзімді талшыққа сәйкес келетін режимдер 
белгіленеді.

4.2-кестеде көрсетілген параметрлер маталардың физикалық-
механикалық қасиеттерін сақтауға кепілдік беретін шектік болып табылады. 
Олардың негізінде нақты операцияларда ылғалды-жылулық өңдеудің 
оңтайлы режимдері белгіленеді. Ылғалды-жылулық өңдеу параметрлері бір-
бірімен тығыз байланысты, сондықтан оңтайлы режимдерді орнату кезінде 
параметрлердің біреуінің өзгеруі басқалардың көбеюіне немесе азаюына 
әкелетінін ескеру қажет.

Сонымен, үтіктеу процесінде матаға қысымның жоғарылауы үтіктеу 
бетіне аз әсер ету кезінде матаның батып кетуін қамтамасыз етеді, бұл еңбек 
өнімділігінің артуына алғышарттар жасайды; басу температурасының 
төмендеуі өңдеу уақытын арттырады және т.б. Басу кезінде шамадан тыс 
қысым нашар шығарылатын лас және қиын жойылатын, матаны 
деформациялайтын ақаулардың пайда болуына әкелуі мүмкін екенін есте 
ұстаған жөн. Үтіктеу немесе сығымдау операциялары нәтижесінде көрінетін 
немесе жасырын ақаулардың пайда болуы дұрыс таңдалмаған өңдеу 
режимдерін немесе жабдықтың ақауларын көрсетеді.

Үтіктер мен престердің үтіктеу беттерінің қыздыру температурасынан 
асып кетуі және шамадан тыс ылғалдану тіндердің физикалық-механикалық 
қасиеттерінің нашарлауына, жылу шөгуінің пайда болуына және 
синтетикалық талшықтардың балқуына, түктердің кетуіне және дақтардың 
пайда болуына әкеледі. Ашық  түсті, оның ішінде ақ маталар жоғары 

температурада сарыға айналады. Дақтар, сарғаю, түстің өзгеруі түзетілмейтін 
ақаулар болып табылады.

Ылғалдың біркелкі емес жағылуынан пайда болуы мүмкін өңделетін 
бұйымдардың материалдарының түсінің өзгеру белгілері пайда болған кезде 
ылғалды-термиялық өңдеуді ылғалданған үтіктерді қолдана отырып жүргізу 
қажет. Осылайша, өнім үтіктегі су буымен біркелкі ылғалдандырылады. 
Үтіктеу бетінің қыздыру температурасы үтіктің материалына байланысты 5-
10°C-қа көтерілуі мүмкін. Үтіктеу-престеу жабдығында берілген 
температураны ұстап тұру термореттегіштердің көмегімен жүзеге асырылуы 
тиіс.

Химиялық талшықтары бар маталарды және арнайы әрлеу түрлері бар 
маталарды үтіктеу немесе басу кезінде фланель, бөз, диагональ және 
басқалары сияқты маталар үтіктер ретінде қолданылады, олардың басты 
кемшілігі - сынғыштық, тез ластану, сарғаю, икемділікті жоғалту.

4.2-кесте. Ылғалды-жылулық өңдеу параметрлері

 
 

  

Маталар мен 
материалдардың 

түрлері

Үтіктеу
бетінің 
қызу 

температу
расы, °С

Престеу 
қысымы,

Па

Әсер ету 
уақыты, с Ылғалда

ндыру,
%

Пресс үтіктің 
ескертпелеріутюг пресс

1 2 3 4 5 6 7
Табиғи жібектен 
жасалған маталар

160 - 60 - 10

Үтіктеу
операцияларындағ
ы қысым салмағы 
2,5-4 кг 
үтіктермен 
жасалады

Ацетатты, ацетатты 
триацетатпен, 
ацетатты вискозамен, 
ацетатты лавсанмен 
маталар

140 5∙104 10-20 5 15-20 -

Триацетатты, 
триацетат вискозамен, 
триацетат капронмен, 
триацетат лавсанмен 
маталар

150 5∙104 10-20 5 15-20 -
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4.2-кестенің жалғасы
1 2 3 4 5 6 7

Вискоза мен 
лавсаны бар 
штапельді 
триацетатты 
талшықтан 
жасалған маталар

160 - 15 - 15-20 -

Лавсанмен 
вискозды 
маталар

150-160 3∙104 25-20 10-15 20

Температура 
жоғарылаған кезде -
түстің өзгеруі және 
жылу шөгуі

Капрон қосылған 
вискозды 
маталар

150-160 - 20-35 - -

Температура 
жоғарылаған кезде 
мата жабысып, 
қатайып, бұзылады

Капрон маталары 150-160 - 30 - -

Қажет болса, аздап 
ылғалдандыруға рұқсат 
етіледі

Мақта-мата және 
зығыр маталар 180-200 (3-5)∙104 30 5-10 20 -

Лавсаны бар 
мақта маталар 150-160 3∙104 40-30 10-15 20 -

Лавсаны бар жүн 
маталар 150-160 3∙104 70-60 10-15 20 180° С температурада -

жылу шөгуі
Құрамында 50-ге 
дейін бар көйлек 
маталары

150 5∙104 30-45 10 20-30 -

Негізгі тоқу 
машиналарынан 
аз созылатын 
трикотаж 
жаймалар 
(полиамид, 
полиэфир)

160 (3-5)∙104 - 10 30 -
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4.2-кестенің жалғасы
1 2 3 4 5 6 7

Вискоза мен 
лавсаны бар 
штапельді 
триацетатты 
талшықтан 
жасалған маталар

160 - 15 - 15-20 -

Лавсанмен 
вискозды 
маталар

150-160 3∙104 25-20 10-15 20

Температура 
жоғарылаған кезде -
түстің өзгеруі және 
жылу шөгуі

Капрон қосылған 
вискозды 
маталар

150-160 - 20-35 - -

Температура 
жоғарылаған кезде 
мата жабысып, 
қатайып, бұзылады

Капрон маталары 150-160 - 30 - -

Қажет болса, аздап 
ылғалдандыруға рұқсат 
етіледі

Мақта-мата және 
зығыр маталар 180-200 (3-5)∙104 30 5-10 20 -

Лавсаны бар 
мақта маталар 150-160 3∙104 40-30 10-15 20 -

Лавсаны бар жүн 
маталар 150-160 3∙104 70-60 10-15 20 180° С температурада -

жылу шөгуі
Құрамында 50-ге 
дейін бар көйлек 
маталары

150 5∙104 30-45 10 20-30 -

Негізгі тоқу 
машиналарынан 
аз созылатын 
трикотаж 
жаймалар 
(полиамид, 
полиэфир)

160 (3-5)∙104 - 10 30 -

4.2-кестенің жалғасы

Ескерт.: Лавсаны бар жүн маталар үшін уақыт тігістің ұзындығы 0,5 м; басқа 
жағдайларда - тігістің ұзындығы 0,25 м көрсетілген.

Кремнийорганикалық препараттар негізіндегі су-эмульсиялық сіңдіруі 
бар мақта-мата үтіктерін қолдану ең перспективалы болып табылады.

Силиконмен өңдеу үтіктерге қосымша гидрофобтылықты, ыстыққа 
және тозуға төзімділікті береді, ал ауа мен бу өткізгіштігі айтарлықтай 
төмендемейді, үтіктердің икемділігі іс жүзінде жоғалмайды. Үтіктеу 
операцияларын орындау үшін минималды еңбек шығындарымен өңдеудің 
қажетті сапасын қамтамасыз ететін жеңіл престерді қолданған жөн.

Эластомерлі спандекс жіптері мен синтетикалық созылмалы талшықты 
пайдалана отырып, созылмалы материалдардан жасалған бұйымдарды 
ылғалмен-жылумен өңдеуге ұшырамайды.

4.2.6 Тігін машиналарының қайықты және тізбекті тігісін 
қалыптастыру процестері

Тігін машинасының негізгі жұмыс органдары Әрбір тігін машинасы 
мақсатына, тігістің түріне және техникалық параметрлеріне қарамастан, тігін 
машинасының өзін құрайтын белгілі бір механизмдерден тұрады, олар жалпы 
жағдайда материалды инемен тесуге, иненің жіптерін өткізуге, материалды 
белгілі бір қадамға жылжытуға, иненің жіптерін төменгі жіппен (қайықпен 
немесе ілмекпен) тоқуға, тігісті қатайтуға және белгілі бір уақыт ішінде осы 
процесті бірнеше рет қайталауға қабілетті[15 - 19]. Тігін машинаның бұл 
минималды қажетті механизмдер негізгі деп аталады. Жалпы жағдайда 
негізгі механизмдерге мыналар жатады: 1) ине механизмі; 2) қайықтың 
немесе ілмектің механизмі; 3) материалды жылжыту механизмі; 4) жіп беру 
жүйесі; 5) майлау жүйесі. Майлау жүйесі цикл жасау процесіне тікелей 
қатыспайды, дегенмен қазіргі заманғы жоғары жылдамдықты машиналарда 

1 2 3 4 5 6 7
Кримплен 
жіптерінен 
жасалған 
екіластикалық 
нығыздағыш 
трикотаж жайма

170 (3-4)∙104 - 10-15 30 -

Тоқылмаған
мақта-мата 
материалдар

140/160 (1-2)∙104 25 10-12 10-15

140° С - престің үтіктеу 
бетінің қызу 
температурасы, 160° С 
– үтік

Жартылай жүн 
тоқылмаған 
материалдар

140/160 (2-3)∙104 25 15-20 10-15 Сол мата
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міндетті болып табылады, өйткені онсыз кез-келген машинаның тұрақты 
және ұзақ жұмыс істеуін қамтамасыз ету мүмкін емес. Машиналардың 
бірқатар конструкцияларындағы жоғарыда аталған механизмдерден басқа, 
негізгі механизмдерге тігістің түріне және жұмыс органдарының дизайнына 
байланысты экран, бүктеме және басқа да механизмдер кіруі мүмкін. Осы 
негізгі механизмдердің кешені нақты негізгі модель болып табылады. Негізгі 
механизмдерден басқа, тігін машинасында қосымша механизмдер болуы 
мүмкін. Қосымша механизмдерге механизмдер мен құрылғылардың екі тобы 
кіреді. Бұл мамандандыру тетіктері және автоматтандыру механизмдері. 
Мамандандыру тетіктері - онсыз машинада белгілі бір жоғары 
мамандандырылған технологиялық операцияны орындау мүмкін емес 
механизмдер мен құрылғылар. Автоматтандыру механизмдері - тігудің 
технологиялық жұмысының түрі мен сипатына әсер етпейтін құрылғылар 
мен механизмдер еңбек өнімділігін арттыруға және еңбек жағдайларын 
жеңілдетуге мүмкіндік береді.

Қайықты тігістерді орындайтын тігін машиналарының жұмыс 
істеу теориясы.

Тігін машинасының негізгі функциясы - қайықты тігістің пайда болуы. 
Тігін машинасының тарихи даму процесінде қайықты тігістердің пайда 
болуының екі әдісі табылды. Қайықпен жүретін машинамен тігіс жасаудың 
бірінші әдісі, төменгі жіппен қозғалатын орауыш жоғарғы жіптің бекітілген 
кеңейтілген ілмегіне салынған кезде. Қазіргі уақытта тігісті 
қалыптастырудың бұл әдісі қолданылмайды. Екінші әдіспен жоғарғы жіптің 
жылжымалы кеңейтілген ілмегі салыстырмалы түрде бекітілген орауышқа 
айналады. Негізгі үдерістің білім беру қоржындық стежка обводом ілмектер 
айналасында шпулькалар 4.12-суретте көрсетілген. 

1-сәт (а-сурет). Ине, материалды тесіп, сол арқылы жоғарғы жіпті 
өткізеді. Төменгі позициядан көтеріліп, ол құлағында «шашырау» – жоғарғы 
жіптің ілмегін құрайды. Кеме инеге жақындайды және оның өткір мұрнымен 
циклге енеді. 

2-сәт (б-сурет). Ине жоғары қарай жылжиды. Жоғарғы жіптің ілмегін 
ұстап тұрған кеме оны кеңейте бастайды. Жіп тартқыш тұтқасының көзі 
төмен қарай жылжиды, жоғарғы жіпті босатады.

3-сәт (в-сурет). Жоғарғы жіптің ілмегі кеңейіп, төменгі жіппен 
орауыштың айналасына айналады. 

4-сәт (г-сурет). Жіп тартқыштың тұтқасы жоғарғы позицияға өтіп, 
ілмектен ілмекті тартып, тігісті қатайтады, содан кейін материал 
редуктормен қозғалады. 

5-сәт (д-сурет). Кеме сағат тіліне қарсы бұрыла береді, бос жүреді.



279

міндетті болып табылады, өйткені онсыз кез-келген машинаның тұрақты 
және ұзақ жұмыс істеуін қамтамасыз ету мүмкін емес. Машиналардың 
бірқатар конструкцияларындағы жоғарыда аталған механизмдерден басқа, 
негізгі механизмдерге тігістің түріне және жұмыс органдарының дизайнына 
байланысты экран, бүктеме және басқа да механизмдер кіруі мүмкін. Осы 
негізгі механизмдердің кешені нақты негізгі модель болып табылады. Негізгі 
механизмдерден басқа, тігін машинасында қосымша механизмдер болуы 
мүмкін. Қосымша механизмдерге механизмдер мен құрылғылардың екі тобы 
кіреді. Бұл мамандандыру тетіктері және автоматтандыру механизмдері. 
Мамандандыру тетіктері - онсыз машинада белгілі бір жоғары 
мамандандырылған технологиялық операцияны орындау мүмкін емес 
механизмдер мен құрылғылар. Автоматтандыру механизмдері - тігудің 
технологиялық жұмысының түрі мен сипатына әсер етпейтін құрылғылар 
мен механизмдер еңбек өнімділігін арттыруға және еңбек жағдайларын 
жеңілдетуге мүмкіндік береді.

Қайықты тігістерді орындайтын тігін машиналарының жұмыс 
істеу теориясы.

Тігін машинасының негізгі функциясы - қайықты тігістің пайда болуы. 
Тігін машинасының тарихи даму процесінде қайықты тігістердің пайда 
болуының екі әдісі табылды. Қайықпен жүретін машинамен тігіс жасаудың 
бірінші әдісі, төменгі жіппен қозғалатын орауыш жоғарғы жіптің бекітілген 
кеңейтілген ілмегіне салынған кезде. Қазіргі уақытта тігісті 
қалыптастырудың бұл әдісі қолданылмайды. Екінші әдіспен жоғарғы жіптің 
жылжымалы кеңейтілген ілмегі салыстырмалы түрде бекітілген орауышқа 
айналады. Негізгі үдерістің білім беру қоржындық стежка обводом ілмектер 
айналасында шпулькалар 4.12-суретте көрсетілген. 

1-сәт (а-сурет). Ине, материалды тесіп, сол арқылы жоғарғы жіпті 
өткізеді. Төменгі позициядан көтеріліп, ол құлағында «шашырау» – жоғарғы 
жіптің ілмегін құрайды. Кеме инеге жақындайды және оның өткір мұрнымен 
циклге енеді. 

2-сәт (б-сурет). Ине жоғары қарай жылжиды. Жоғарғы жіптің ілмегін 
ұстап тұрған кеме оны кеңейте бастайды. Жіп тартқыш тұтқасының көзі 
төмен қарай жылжиды, жоғарғы жіпті босатады.

3-сәт (в-сурет). Жоғарғы жіптің ілмегі кеңейіп, төменгі жіппен 
орауыштың айналасына айналады. 

4-сәт (г-сурет). Жіп тартқыштың тұтқасы жоғарғы позицияға өтіп, 
ілмектен ілмекті тартып, тігісті қатайтады, содан кейін материал 
редуктормен қозғалады. 

5-сәт (д-сурет). Кеме сағат тіліне қарсы бұрыла береді, бос жүреді.

4.12-сурет - Орауыштың айналасындағы ілмекті айналдыра отырып, тігісті 
қалыптастыру процесі

Осы принцип бойынша өзара айналмалы және айналмалы қайықтары 
бар барлық тігін машиналары жұмыс істейді.

Тізбекті тігістерді орындайтын тігін машиналарының жұмыс 
істеу теориясы.

Тізбекті тігістерді орындайтын тігін машиналары тігісті 
қалыптастырудың басқа принципімен жұмыс істейді. Бұл машиналардың 
тігістерінің түрлері өте алуан түрлі. Тізбекті тігістер қайықты жолдардан 
айтарлықтай ерекшеленеді. Тігін тігісіндегі жіптердің тоқуы әдетте тігілетін 
материалдардың ортасында жүреді, ал материалдардың алдыңғы және дұрыс 
емес жағынан тігістің пайда болуы бірдей. Тізбекті тігістерде жіптердің 
тоқуы тігілген материалдардың бір жағында жүреді, ал материалдардың 
алдыңғы және дұрыс емес жағынан тігістің пайда болуы әр түрлі болады. 
Тасымалдау тігісі тігіс бойымен айтарлықтай созылуға мүмкіндік бермейді, 
ал тізбек тігісі өте серпімді. Қайықты тігісі бөлінбейді деп саналады. Тізбекті 
тігістер тарқатылуы мүмкін. Бір ішекті тізбекті тігісті алу үшін жіптердің 
шығыны тігісті алу үшін жіптердің ағымынан шамамен 60% артық. Егер 
қайықты тігін машиналары әдетте екі ішекті тігісті және сирек үш ішекті (бір 
инемен екі инемен жұмыс жасағанда) орындаса, онда тізбекті тігістерді 
орындайтын тігін машиналарында бір ішекті, екі ішекті және көп ішекті 
тігістерді алуға болады. Тегістеу тігісінің бір тізбекті тігісі біркелкі 
айналатын біліктің соңында орнатылған ілмек тәрізді айналмалы ілмектен 
пайда болады. Бір ішекті және жасырын тігістердің бір тізбекті тігістері 
кеңістіктік қозғалыстар жасайтын цикл арқылы қалыптасады. Екі ішекті 
тегістеу тізбегі төменгі жіп байланған ұшында тесік бар ілмектен пайда 
болады. Тербелмелі ілмек екі жазықтықта қозғалады. Екі қатарлы тізбекті 
тігіс екі жұмыс органы - екі параллель жазықтықта тербеліп тұратын ілмек 
пен экраннан тұрады. Ілгектің төменгі жіптің ұшында тесік бар, ал 
шиыршық-төменгі жіптің ілмегін ұстап тұратын ілмек. Үш ішекті кесу тізбегі 
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екі ішекті жиектеу тігістің схемасына сәйкес екі ілмектен тұрады. 
Қалыптастыру әдісі бойынша ең қарапайымы - бұл көп жағдайда ине мен 
ілмектің бірлескен жұмысы нәтижесінде алынған бір ішекті тізбекті тігіс.  
Айналмалы ілмекті машинаның бір тізбекті тігісін қалыптастыру процесінің 
негізгі сәттері 4.13-суретте көрсетілген.

4.13-сурет - Айналмалы ілмекті машинаның бір тізбекті тігісін 
қалыптастыру процесі

1-сәт (а-сурет). Катушкадан жіп кернеу реттегішінің шайбалары 
арасында жіп бағыттаушы тесік арқылы, иненің жоғарғы ұшындағы тесік 
арқылы жүзеге асырылады, ол сонымен қатар жіп тартқыштың рөлін 
атқарады, содан кейін иненің көзіне түседі. Ине материалды тесіп, ол арқылы 
жіп өткізіп, жоғары көтеріледі. Иненің қысқа ойығының жағында ілмек пайда 
болады, оған өткір шүмегі бар ілмек кіреді. 

2-сәт (б-сурет). Материалды жылжыту бағытында айналатын ілмек 
ілмекті тартады және ұзартады, ол ілмектің шүмегінен ілмектің сабағына 
түседі.

3-сәт (в-сурет). Материал тігістің ұзындығына қарай алға жылжыды. 
Ілгектің ілмегіне дейін созылған ілмек иненің ол арқылы өтуіне ыңғайлы 
позицияны алып, еңкейеді. 

4-сәт (г-сурет). Ине, материалды тесіп, ол арқылы жіп өткізеді және 
оның ұшымен алдыңғы ілмекке енеді. Содан кейін ине төменгі позициядан 
қайтадан жоғары қарай жылжиды, екінші рет оның құлағының жанында цикл 
жасайды, оған тағы да циклдың мұрны кіреді, ол осы уақытқа дейін өзінің 
толық айналымын жасады.

5-сәт (д-сурет). Айналмалы ілмек жаңа ілмекті ұстап, оны бірінші 
ілмекке енгізеді, ал бірінші ілмек біртіндеп ілмектен түсе бастайды. 

6-сәт (е-сурет). Ілгектің одан әрі айналуымен екінші циклмен 
байланысқан бірінші цикл ілгектен шығарылып, қатайтылады. Ілмек 
алдыңғы ілмекті одан әрі қатайтуды жалғастырады. Жіп тартқыш, үстіңгі 
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екі ішекті жиектеу тігістің схемасына сәйкес екі ілмектен тұрады. 
Қалыптастыру әдісі бойынша ең қарапайымы - бұл көп жағдайда ине мен 
ілмектің бірлескен жұмысы нәтижесінде алынған бір ішекті тізбекті тігіс.  
Айналмалы ілмекті машинаның бір тізбекті тігісін қалыптастыру процесінің 
негізгі сәттері 4.13-суретте көрсетілген.

4.13-сурет - Айналмалы ілмекті машинаның бір тізбекті тігісін 
қалыптастыру процесі

1-сәт (а-сурет). Катушкадан жіп кернеу реттегішінің шайбалары 
арасында жіп бағыттаушы тесік арқылы, иненің жоғарғы ұшындағы тесік 
арқылы жүзеге асырылады, ол сонымен қатар жіп тартқыштың рөлін 
атқарады, содан кейін иненің көзіне түседі. Ине материалды тесіп, ол арқылы 
жіп өткізіп, жоғары көтеріледі. Иненің қысқа ойығының жағында ілмек пайда 
болады, оған өткір шүмегі бар ілмек кіреді. 

2-сәт (б-сурет). Материалды жылжыту бағытында айналатын ілмек 
ілмекті тартады және ұзартады, ол ілмектің шүмегінен ілмектің сабағына 
түседі.

3-сәт (в-сурет). Материал тігістің ұзындығына қарай алға жылжыды. 
Ілгектің ілмегіне дейін созылған ілмек иненің ол арқылы өтуіне ыңғайлы 
позицияны алып, еңкейеді. 

4-сәт (г-сурет). Ине, материалды тесіп, ол арқылы жіп өткізеді және 
оның ұшымен алдыңғы ілмекке енеді. Содан кейін ине төменгі позициядан 
қайтадан жоғары қарай жылжиды, екінші рет оның құлағының жанында цикл 
жасайды, оған тағы да циклдың мұрны кіреді, ол осы уақытқа дейін өзінің 
толық айналымын жасады.

5-сәт (д-сурет). Айналмалы ілмек жаңа ілмекті ұстап, оны бірінші 
ілмекке енгізеді, ал бірінші ілмек біртіндеп ілмектен түсе бастайды. 

6-сәт (е-сурет). Ілгектің одан әрі айналуымен екінші циклмен 
байланысқан бірінші цикл ілгектен шығарылып, қатайтылады. Ілмек 
алдыңғы ілмекті одан әрі қатайтуды жалғастырады. Жіп тартқыш, үстіңгі 

күйге жылжып, катушкадан тігістің құрылуына жұмсалған жіптің ұзындығын 
тартып шығады. Бір тізбекті тігістің пайда болуының негізгі сәттері - инені 
материалды тескеннен кейін алдыңғы кеңейтілген циклге енгізу, содан кейін 
екінші инені ілгіш шүмегі арқылы бірінші цикл арқылы жүргізу.

4.2.7 Жабдыққа техникалық қызмет көрсету

Жөндеу аралық кезең ішінде техникалық қызмет көрсету ауысым 
шеберлеріне, негізгі жұмысшылар мен слесарь-жөндеушілерге жүктеледі. 
Ауысымдық шеберлердің міндеттеріне: негізгі жұмысшыларды жабдықта 
жұмыс істеу кезіндегі қауіпсіздік техникасы қағидаларымен және Жабдықты 
күту және оны пайдалану жөніндегі нұсқаулықтармен таныстыру; жабдықты 
ауысымнан ауысымға беру кезіндегі оның техникалық жай-күйін тексеру; 
жұмысшыларды слесарлық-монтаждық құралдың қажетті жиынтығымен, 
сүрту және майлау материалдарымен қамтамасыз ету; диспетчерлік байланыс 
болмаған кезде жабдықтың техникалық себептер бойынша тұрып қалуын 
есепке алу; жабдықты майлаудың жүйелілігін, жұмыс орындарының май 
жағумен қамтамасыз етілуін бақылау кіреді. Негізгі жұмысшыларға келесі 
міндеттер жүктеледі: жабдықтың барлық механизмдерінің жұмысын мұқият 
бақылау, оны қараусыз қалдырмау, жұмыс орнынан шыққан кезде жабдықты 
тоқтату және қозғалтқыштарды өшіру; 287в кернеуі тоқтатылған немесе 
төмендеген кезде барлық электр қозғалтқыштарын, электр жылытқыштарын 
және басқа ток қабылдағыштарды дереу өшіру; жабдықты техникалық 
пайдалану ережелеріне сәйкес тазарту және майлау; машиналарды реттеу 
және ұсақ ақауларды жою; слесарь - жөндеушіге машинаның істен шыққаны 
туралы уақтылы сигнал беру. Слесарь-жөндеуші: ауысымына кемінде екі рет 
белгіленген сағаттарда аралай отырып, өзі қызмет көрсететін жабдықты 
қарап шығуға; жабдықты қарап тексеру кезінде оның жұмысын, оған күтім 
жасау сапасын тексеруге, ұсақ ақауларды жоюға; машиналарды баптау 
уақытын қысқарту үшін құрастыру бірліктері бойынша неғұрлым тез тозатын 
қосалқы бөлшектерді алдын ала шақтауға; жабдықты ағымдағы жөндеуді 
орындауға; жабдықты қабылдап алу-тапсырудың ауысымдық журналы 
бойынша күн сайын қабылданатын жабдықтың жай-күйін көрсете отырып, 
оны қабылдауды жүргізуге; жұмысшыларды машиналарды техникалық 
пайдалану қағидаларымен жүйелі түрде; қосалқы жабдықты жұмысқа 
қабілетті күйде ұстауға; технология мен өңделетін материал өзгерген кезде 
жабдықты қайта баптауды жүргізуге; Жабдықты орташа екінші және күрделі 
жөндеуге тапсыруды жүргізу және жөндеуден кейін жабдықты қабылдауға 
қатысуға; кестеге сәйкес жабдықты орташа бірінші жөндеуді жүргізуге тиіс. 
Слесарь-жөндеушінің жұмысын реттейтін құжат технологиялық жабдыққа 
қызмет көрсету бойынша жұмыстарды орындаудың сағаттық кестесі болуы 
мүмкін. Негізгі жұмысшылар мен слесарь-жөндеушілердің жұмысындағы 
үзілістер сәйкес келмеуі керек. Ол үшін жабдыққа қызмет көрсету бойынша 
ең көп жұмыс негізгі жұмысшылардың әртүрлі үзілістеріне сәйкес келуі 
керек. Слесарь-жөндеушінің жұмыс орнындағы қолайлы еңбек жағдайлары: 
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жұмыс орнын ұтымды жоспарлаумен; еңбек өнімділігі мен мәдениетін 
арттыруға ықпал ететін технологиялық жабдықтарды, ұйымдастырушылық-
техникалық жабдықтарды және құралдарды таңдаумен; жұмыс орнын дұрыс 
жарықтандырумен және ұтымды бояумен қамтамасыз етіледі. Жұмыс орнын 
жоспарлау жұмыс аймағында өндірістік жабдықты, жұмыс жиһазын, кеңсе 
жабдықтарын, көлік және еңбек процесін жүзеге асыру үшін қажетті басқа 
құралдарды орналастыруды қамтиды. Жұмыс орнын ұтымды жоспарлау 
еңбек жағдайларының ыңғайлылығы мен қауіпсіздігін, өндірістік алаңдар 
мен жұмыс уақытын тиімді пайдалануды қамтамасыз етеді. Бұл жабдық пен 
жабдықты көру және қол жеткізу аймақтарына орналастыруды қамтиды. 

4.3 Практикалық жұмыс

№ 4.1 практикалық сабақ
Сабақтың тақырыбы: Пішу машиналары.

Сабақтың мақсаты: 
- Жылжымалы және стационарлық кесу машиналарының техникалық 

сипаттамаларын зерттеу;
- Пішу машиналарына қызмет көрсету кезінде жұмыс тәсілдерін 

зерделеу;
- Жылжымалы пышақпен маталарды кесу процесін зерттеу;
- «Панония» фирмасының CS – 529 машинасының механизмдері мен 

құрылғыларының құрылысы мен жұмыс істеу қағидасын зерттеу;
-ЭЗТМ-1 машинасының құрылымдық ерекшеліктерін зерттеу;
- РЛ-3 типті машиналардың құрылымын, жұмыс принципін және 

механизмдерін реттеуді зерттеу.

Үлестірме материал: СЅ – 529 және ЭЗТМ-1 маркалы машиналар, 
плакаттар, бейнероликтер: «RS -120 Aurora дискілі пішу пышағы», «CF -1200 
таспалы пішу пышағы», «Hoffman 200 TF/750 пішу таспалы машинасы»,
«BUllmer пішу кешені» және басқ. 

Жұмысты орындауға әдістемелік нұсқаулар

Пішу қайшылары кішкентай биіктіктегі едендерді (50 мм-ге дейін) 
кесу үшін, сондай-ақ зауыттар мен студияларда жалғыз кенептерді кесу және 
жеке бөлшектерді төсеу кезінде дәл кесу үшін қолданылады. Қайшы өте 
жеңіл (бар болғаны 600 г) және жұмыс істеуге ыңғайлы. Pannonia (Венгрия) 
фирмасының S-50, S-54, S-58 маркалы; Bullmer (Германия) фирмасының 602 
SL, 604 SL, 606 SL маркалы; КМ фирмасының (Жапония) RS -50 Birdie (14-
сурет), WD-1 (15-сурет), YJ-70 және басқа  маркалы электрлік пішу 
қайшылары кеңінен танымал.

Электрлік пішу қайшылар қарапайым жылжымалы кескіш жабдық 
болып табылады. Жылжымалы кескіш машиналар матадан жасалған еденді 
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жұмыс орнын ұтымды жоспарлаумен; еңбек өнімділігі мен мәдениетін 
арттыруға ықпал ететін технологиялық жабдықтарды, ұйымдастырушылық-
техникалық жабдықтарды және құралдарды таңдаумен; жұмыс орнын дұрыс 
жарықтандырумен және ұтымды бояумен қамтамасыз етіледі. Жұмыс орнын 
жоспарлау жұмыс аймағында өндірістік жабдықты, жұмыс жиһазын, кеңсе 
жабдықтарын, көлік және еңбек процесін жүзеге асыру үшін қажетті басқа 
құралдарды орналастыруды қамтиды. Жұмыс орнын ұтымды жоспарлау 
еңбек жағдайларының ыңғайлылығы мен қауіпсіздігін, өндірістік алаңдар 
мен жұмыс уақытын тиімді пайдалануды қамтамасыз етеді. Бұл жабдық пен 
жабдықты көру және қол жеткізу аймақтарына орналастыруды қамтиды. 

4.3 Практикалық жұмыс

№ 4.1 практикалық сабақ
Сабақтың тақырыбы: Пішу машиналары.

Сабақтың мақсаты: 
- Жылжымалы және стационарлық кесу машиналарының техникалық 

сипаттамаларын зерттеу;
- Пішу машиналарына қызмет көрсету кезінде жұмыс тәсілдерін 

зерделеу;
- Жылжымалы пышақпен маталарды кесу процесін зерттеу;
- «Панония» фирмасының CS – 529 машинасының механизмдері мен 

құрылғыларының құрылысы мен жұмыс істеу қағидасын зерттеу;
-ЭЗТМ-1 машинасының құрылымдық ерекшеліктерін зерттеу;
- РЛ-3 типті машиналардың құрылымын, жұмыс принципін және 

механизмдерін реттеуді зерттеу.

Үлестірме материал: СЅ – 529 және ЭЗТМ-1 маркалы машиналар, 
плакаттар, бейнероликтер: «RS -120 Aurora дискілі пішу пышағы», «CF -1200 
таспалы пішу пышағы», «Hoffman 200 TF/750 пішу таспалы машинасы»,
«BUllmer пішу кешені» және басқ. 

Жұмысты орындауға әдістемелік нұсқаулар

Пішу қайшылары кішкентай биіктіктегі едендерді (50 мм-ге дейін) 
кесу үшін, сондай-ақ зауыттар мен студияларда жалғыз кенептерді кесу және 
жеке бөлшектерді төсеу кезінде дәл кесу үшін қолданылады. Қайшы өте 
жеңіл (бар болғаны 600 г) және жұмыс істеуге ыңғайлы. Pannonia (Венгрия) 
фирмасының S-50, S-54, S-58 маркалы; Bullmer (Германия) фирмасының 602 
SL, 604 SL, 606 SL маркалы; КМ фирмасының (Жапония) RS -50 Birdie (14-
сурет), WD-1 (15-сурет), YJ-70 және басқа  маркалы электрлік пішу 
қайшылары кеңінен танымал.

Электрлік пішу қайшылар қарапайым жылжымалы кескіш жабдық 
болып табылады. Жылжымалы кескіш машиналар матадан жасалған еденді 

бөліктерге бөлуге арналған. Стационарлық пішу машиналары жылжымалы 
машиналардың көмегімен бөлінген еден бөліктерінен бөлшектерді кесуге 
арналған. Жылжымалы пішу машиналары екі топқа бөлінеді: тік (сабельді) 
пышақпен машиналар (ЭЗМ-2, ЭЗМ-4, ЭЗМ-5 (Ресей), CS-529, CS-530, CS-
532 (Венгрия), Comet-8, С1350, С1600, HF-140, модель 715 (Германия), 160аd 
(Финляндия), KM KS-AUV 10 және KM KS-AUV 8 маркалы (Жапония), KX-
G068 8 және KX-G068 10 (Қытай)) және дискілі пышақпен машиналар 
(ЭЗДМ-2, ЭЗДМ-3, ЭЗДМ-4, ЭЗМ-5 (Ресей), CS-531, CS-539 (Венгрия), HF-
100 (Германия), RAK-99S (Польша), КМ Rs-100 Octa (Жапония), Professional-
100 (Қытай).

Стационарлық ленталық пішу машиналарына Ресейде шығарылатын 
төрт шкивті РЛ-6, РЛ-630, РЛ-1000-1 машиналары, үш шкивті РЛ-4
машинасы, екі шкивті РЛ-5 машинасы және басқалары жатады. Pannonia 
(Венгрия) R-1532, R-1532-1 фирмасының, Hoffman (Германия) HF-200t/750 
фирмасының, Kaigu (Қытай) Kaigu BKM-550 фирмасының пішу машиналары 
және т.б. кеңінен қолданылады.

Тік пышақпен жылжымалы пішу машиналары

Жылжымалы пішу машиналары: 
- тікелей (сабельді) пышақпен; 
- диск пышақпен шығарылады. 
Тік пышақпен жылжымалы пішу машиналарына ЭЗМ-2, ЭЗМ-4, ЭЗМ-5

(Ресей), CS-529, CS-530, CS-532 (Венгрия), Comet-8, С1350, С1600, HF-140, 
модель 715 (Германия), 160аd (Финляндия), КМ KS-AUV 10 және KM KS-
AUV 8 (Жапония), KX-G068 8 және KX-G068 10 (Қытай) маркалы 
машиналар жатады. 2.1-суретте тік сабельді пышағы бар жылжымалы пішу 
машиналарының сыртқы көрінісі көрсетілген.

а -– KM KS-AUV
10 (Жапония)

б – KX-G068 8 
      (Қытай)

в – КХ-А 200 
(Қытай)

4.14-сурет - Тік қылышты пышағы бар жылжымалы пішу машиналары
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Тік түзу пышағы бар ЭЗМ-2 жылжымалы пішу машинасы маталарды 
бөліктерге кесуге арналған. Кейбір жағдайларда машина қарапайым 
пішіндегі үлкен бөліктерді кесу үшін қолданылады, олардың таспалы кесу 
машинасының пышағының астына орналасуы оның жеткіліксіз мөлшеріне 
байланысты қиын болады. 

Машинамен жұмыс келесідей жүзеге асырылады. Машинаның 
платформасы кесілген материалдың астына үстелге орнатылып, оны 
роликтерге қолмен жылжытып, бормен белгіленген жоғарғы кенепке немесе 
үлгіні басшылыққа алады.

Мата төсемі тік бойынша оған электр қозғалтқышынан қосиінді-
бұлғақты механизм арқылы хабарланатын қайтымды-ілгерілеме 
қозғалыстарды жасайтын пышақпен кесіледі.

4.4 Алыс шет елдермен шығарылатын жабдықтар

Жабдық 
класы

Қысқаша техникалық сипаттама

«Macpi» (Италия)
209.18 Баспасөз өңдеу үшін воротниктерді және манжеттер жейделердің электр 

қыздырылатын жастықтары, вакуум-сору төменгі жастық.
334.01 Бу прессін қайталау. Таспа ені 1400; 1600; 1800мм

«ALBA MAKINA» (Турция)
А 08 Жоғарғы жағында бу режимі, вакуум жүйесі бар пиджактардың иық 

аймағын тік престейтін пресс
А 11 Пиджактардың арқасын престеуге арналған бағдарламалық басқарылатын 

пресс
Темір үстелдер

«Stirovar»(Италия)
Stirovar 1A06 Жұмыс бетін қыздыратын және вакуум-сорғышы бар консоль үстелі.
Stirovar 360 Жұмыс бетін жылытатын және вакуумды соратын консольді үстел.

«Veit»(Германия)
Veit4435 Тік бұрышты үстел снагревом жұмыс бетінің, вакуум-сору, айналмалы 

жеңімен.
VeitVarioset Тік бұрышты үстелдер сотсосоми үрлеп, бұрылады.Жұмыс бетінің

мөлшері 1100*650, 1300*650, 1400*800мм
«ALBA MAKINA»(Турция)

B 16 Жұмыс бетін қыздыратын, вакуумды соратын, қосымша бұрылатын жеңі
бар тікбұрышты үстел.

B 08 Жұмыс бетін қыздыратын, вакуумды соратын, үрлейтін, айналмалы жеңі
бар консоль үстелі.
Соңғы ДСҰ-ға арналған жабдық (бу-ауа манекендері)

«Veit»(Германия)
Veit 8303 Әмбебап қолданылатын сыртқы киімге арналған бу манекені

(формфинишер)
«Stirovar»(Италия)

Stirovar 
Majestic

Күртешелерді, әйелдер киімін,пиджактарды, пальтоды түпкілікті өңдеуге
арналған бу манекені
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Тік түзу пышағы бар ЭЗМ-2 жылжымалы пішу машинасы маталарды 
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Stirovar 360 Жұмыс бетін жылытатын және вакуумды соратын консольді үстел.

«Veit»(Германия)
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VeitVarioset Тік бұрышты үстелдер сотсосоми үрлеп, бұрылады.Жұмыс бетінің
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«ALBA MAKINA»(Турция)

B 16 Жұмыс бетін қыздыратын, вакуумды соратын, қосымша бұрылатын жеңі
бар тікбұрышты үстел.

B 08 Жұмыс бетін қыздыратын, вакуумды соратын, үрлейтін, айналмалы жеңі
бар консоль үстелі.
Соңғы ДСҰ-ға арналған жабдық (бу-ауа манекендері)

«Veit»(Германия)
Veit 8303 Әмбебап қолданылатын сыртқы киімге арналған бу манекені

(формфинишер)
«Stirovar»(Италия)

Stirovar 
Majestic

Күртешелерді, әйелдер киімін,пиджактарды, пальтоды түпкілікті өңдеуге
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Ұсынылған әдебиеттер мен қосымша ақпарат көздерінің тізімі:
1.Исаев В.В. Оборудование швейных предприятий. , 1978. 287 с.
2. Исаев В.В. Оборудование швейных предприятий: Учеб. Для 

учащихся ПТУ. М.: Лег. индустрия, 1978. 256 с.
3. Оборудование швейного производства / Н.М. Вальщиков, А.И. 

Шарапин, И.А. Идиатулин, Ю.Н. Вальщиков. 2-е изд., испр. и доп. М.:Лег. 
индустрия, 1977. 520 с.: ил.

4. Слободянюк Э.А., Малик С.Н. Лабораторный практикум по 
оборудованию швейного производства: Учеб. пособие для техникумов. 3-
еизд., перераб. М.: Легпромбытиздат, 1986. 96 с.: ил.

5. Франц В.Я., Исаев В.В. Швейные машины: Ил. пособие. 2-е изд., 
перераб. и доп. М.: Легпромбытиздат, 1986. 184 с.: ил.

Қысқаша қорытынды
Машина механизмдерін реттеу үшін механизмдердің функционалды 

мақсатын және жұмыс органдарының өзара орналасуын ғана емес, сонымен 
қатар негізгі технологиялық операцияны орындау үшін машина 
механизмдерінің күрделі сипаттамаларын білу қажет. Тігістің пайда болу 
процесі және оның процесіне қатысатын механизмдердің өзара әрекеттесуі 
қарастырылады. Тік сызықты операцияларды орындау үшін әмбебап типтегі 
негізгі тігін машиналары, сондай-ақ тізбекті тігісті (бір жіп және көп жіп) 
орындайтын машиналар қарастырылады. Технологиялық операцияны 
орындау үшін негізгі механизмдерді реттеу қарастырылған. Бөлшектерді 
дайындау процесі көптеген кезеңдерден тұрады, олардың арасында матаны 
кесу және соңғы ылғалмен-жылумен өңдеу бар. Осы технологиялық 
операцияларды орындау үшін әртүрлі жабдықтар қарастырылған.
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Қорытынды

Қазіргі уақытта қазіргі заманғы бизнес әлемінде, қатаң нарықтық 
бәсекелестік жағдайында тігін кәсіпорындарының өзекті мәселелерінің 
қатарына технологиялық процестердің тиімділігі мен шығарылатын 
өнімдердің сапасы жатады. Бұл мәселелерді сәтті шешу тігін бұйымдарын 
өндірудің технологиялық процестерін заманауи жоғары өнімді 
жабдықтармен жабдықтаумен байланысты. 

Қазіргі уақытта тігін кәсіпорындары мен Халыққа қызмет көрсету 
кәсіпорындары кеңейтілген технологиялық мүмкіндіктерге ие көптеген тігін 
жабдықтарына ие. 

Тігін өндірісінің жабдықтары номенклатурада әр түрлі, өйткені тігін 
машиналары жасаған технологиялық операциялардың айырмашылығына 
байланысты, бұл машиналардың дизайнына және оларды басқару 
принциптеріне байланысты. Тігін бұйымдарын өндірудің технологиялық 
процестері көбінесе оларды жабдықтауға қажетті құрал-жабдықтардың 
дизайны мен құрылғыларын анықтайды. Процестің мақсатын, 
операцияларды орындау әдісін, сондай-ақ өңделген өнімдердің пішіні мен 
мөлшерін ескере отырып, ең жақсы сапаға қол жеткізу кезінде ең аз уақыт 
жұмсайтын өнімді өндіруді қамтамасыз ететін заманауи жоғары тиімді 
жабдықтардың барлық түрлері мен кластары жасалады. 

Осы оқу құралының мақсаты қазіргі заманғы тігін жабдықтарын тиімді 
пайдалану саласындағы болашақ тігін маманы ойлауының кеңдігін 
қалыптастыру болып табылады. Негізгі міндет - тігін өндірісіне арналған 
арнайы заманауи жабдықтар, ұйымдастырушылық және технологиялық 
жабдықтар, киім шығаратын технологиялық процестердің әртүрлі түрлеріне 
арналған заманауи жабдықтар паркін дұрыс пайдалану мүмкіндігі туралы 
терең және жан-жақты білім алу.

Нұсқаулықта технологиялық жабдықтар, жұмыс принципі және 
олармен жұмыс істеу қауіпсіздігі егжей-тегжейлі сипатталған. 

Оқу құралы кәсіптік оқу орындарының оқушыларына арналған.
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Қазіргі уақытта қазіргі заманғы бизнес әлемінде, қатаң нарықтық 
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дизайны мен құрылғыларын анықтайды. Процестің мақсатын, 
операцияларды орындау әдісін, сондай-ақ өңделген өнімдердің пішіні мен 
мөлшерін ескере отырып, ең жақсы сапаға қол жеткізу кезінде ең аз уақыт 
жұмсайтын өнімді өндіруді қамтамасыз ететін заманауи жоғары тиімді 
жабдықтардың барлық түрлері мен кластары жасалады. 

Осы оқу құралының мақсаты қазіргі заманғы тігін жабдықтарын тиімді 
пайдалану саласындағы болашақ тігін маманы ойлауының кеңдігін 
қалыптастыру болып табылады. Негізгі міндет - тігін өндірісіне арналған 
арнайы заманауи жабдықтар, ұйымдастырушылық және технологиялық 
жабдықтар, киім шығаратын технологиялық процестердің әртүрлі түрлеріне 
арналған заманауи жабдықтар паркін дұрыс пайдалану мүмкіндігі туралы 
терең және жан-жақты білім алу.

Нұсқаулықта технологиялық жабдықтар, жұмыс принципі және 
олармен жұмыс істеу қауіпсіздігі егжей-тегжейлі сипатталған. 

Оқу құралы кәсіптік оқу орындарының оқушыларына арналған.

Глоссарий  

Автоматтандырылған тігін машиналары - автоматты жіп кесу 
құрылғысы, қысқыш табанды автоматты көтеру, операция соңында 
машинаны автоматты түрде тоқтату және т. б. сияқты автоматтандыру 
құралдары бар машиналар.

Төменгі жіпті автоматты түрде толтыру-төменгі жіпті автоматты 
түрде толтыруға арналған құрылғының болуы.

Инені жоғарғы позицияда автоматты түрде тоқтату - тігіс 
аяқталғаннан кейін машина инені жоғарғы позицияға автоматты түрде 
орнатады.

Автоматты жіп кескіш - пайдаланушы арнайы түймені басқан кезде 
автоматты түрде кесілген төменгі және жоғарғы жіптер мен жоғарғы 
позицияда көтерілген инені алатын механизм.

Автоматты табанды көтеру - тігін жұмысы аяқталғаннан кейін, аяқ 
пайдаланушының қатысуынсыз автоматты түрде көтеріледі.

Төсек әбзелдері - жатын орынға қажетті гигиеналық жағдай жасауға 
арналған тігін бұйымы

Білік - айналмалы бөлікті қолдайтын және айналмалы әсерді 
механизмнің бір бөлігінен екіншісіне беретін бөлік.

Матаның жоғарғы странпортері - матаның жоғарғы және төменгі 
қабаттарын бір уақытта созуға арналған, бұл әсіресе жұқа және тайғақ 
маталармен жұмыс жасау кезінде маңызды. 

Тігін бұйымдарының БСҰ - арнайы жабдықтың көмегімен 
бөлшектерді немесе өнімді ылғалмен, жылумен және қысыммен арнайы 
өңдеу.

Төлке - цилиндр пішінді бөлік, біліктер мен осьтерді ұстауға қызмет 
етеді.

Тігін машинасының жеңінің шығуы - инеден машинаның 
платформасымен жеңнің тік бөлігінің түйіскен жеріне дейінгі қашықтық.

Ілмекті жасау. Үш режим бар: автоматты, жартылай автоматты 
және қолмен - ілмектің өлшемдері арнайы ілмектің көмегімен немесе 
тікелей пайдаланушы миллиметрмен орнатылады. 

Икемді автоматтандырылған өндіріс - бұл ЭЕМ көмегімен 
жабдықтар мен технологиялық процестерді бағдарламалық басқару 
негізінде жұмыс істейтін желі, учаске, шеберхана немесе зауыт.

Дисплей - машинаның функционалдығына және дисплейдің 
өлшемдеріне байланысты таңдалған операцияларды, тігіс түрін, кесте 
схемасын және басқа ақпаратты көрсетуге болады, бұл жұмысты ыңғайлы 
етеді.

Тісті рейка - бұл тігін машинасының жұмыс органы, ол материалды 
ұстап, оны тігістің ұзындығына жылжытуға қызмет етеді.

Ине - материал арқылы жіп өткізуге арналған тігін машинасының 
жұмыс органы. Жіп жүргізу және оны кенеп арқылы өткізу үшін 
қолданылады.
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Ине құлақшасы. Ине құлақшасы жіпті инеге бекіту үшін 
қолданылады. Жіптің иненің көзіне енуін жеңілдету үшін әртүрлі көмекші 
құрылғылар бар.

Киім-кешек бұйымдары - тұтынушы үшін қажетті гигиеналық 
жағдайлар жасауға арналған тігін бұйымдары.

Тербелмелі қайық - машина тігісін қалыптастыруға арналған тігін 
машинасының механизмі. Оның кемшіліктері - тігудің ең жоғары 
жылдамдығы, тігістің ені бойынша шектеулер және жұмыс кезінде 
айтарлықтай діріл. 

Машина механизмдерінің кинематикалық схемасы - әсер ету 
құрылымы мен түрлендіру және беру жағдайларын көрсету үшін механизм 
бөліктерінің жеңілдетілген көрінісі.

Сыдырма ілгекті тігуге арналған табан - бұл «сыдырма»
түйірлеріне мүмкіндігінше параллель тігіс жасауға мүмкіндік беретін 
арнайы тар табан.

Түйме тігуге арналған табан - тұрақтылықты арттыру үшін екі 
жолағы бар арнайы аяқ. Кейбір модельдерде матаның сырғып кетуіне жол 
бермейтін резеңкеленген төсемдер бар. 

Машина-автомат - өңделетін бөлшектерді беруді, алуды және 
бумаға салуды қоса алғанда, автоматты циклде барлық технологиялық 
операцияны орындайтын тігін машинасы.

Жартылай автомат машиналар - технологиялық операцияның бір 
бөлігін автоматты режимде орындайтын тігін машиналары.

Машина механизмі - бір-бірімен өзара әрекеттесуден қозғалысқа 
келетін машина бөлшектерінің жиынтығы.

Жіп қозғалтқыш - жоғарғы жіптің инеге енуін қамтамасыз ететін 
құрылғының болуы. Жіп қозғалтқыш жұмысты едәуір жылдамдатады және 
жеңілдетеді.

Жіп тартқыш - тігін машинасының жұмыс органы, ол ине жіптің 
кернеуін ине тақтайшасының астына инемен және қайықпен сүйреп 
апарған кезде азайтуға, кеме құрылғысынан тартуға және тігісті қатайтуға 
қызмет етеді.

Тігін инесінің нөмірі - мм-мен көрсетілген, оның диаметрінің жүзден 
бір бөлігінің көрсеткіші.

Оверлок - бұл бір уақытта тегістеуге, кесуге және матаның бір 
бөлігін төгілуден өңдеуге арналған арнайы тігін машинасы.

Тоқыма көрпе - жатын орнының қажетті гигиеналық жағдайларын 
жасауға арналған түрлі талшықтардан жасалған тоқыма бұйым

Ось - бұл басқа бөлікті ұстап тұруға немесе бір бөлікті екінші бөлікке 
қосуға арналған бөлік.

Бу-ауа манекені - берілген пішінді беру және бекіту және бұйымды 
түпкілікті әрлеу мақсатында тігін бұйымдарын (негізінен иыққа) ылғалды-
жылумен өңдеуді орындауға арналған арнайы жабдық.

Иненің орнын ауыстырып қосқыш (жоғарғы/төменгі) - иненің 
орнын ауыстырып қосқыш арқылы өзгертетін механизм (инені шеткі 
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«жоғарғы» немесе шеткі «төменгі» қалыпқа орнатуға болады).
Ілмек-жартылай автомат - ілмек жартылай автоматты режимде 

орындалады. 
Жасырын тігіс - бұл тігін операциясы кезінде машиналық тігіс 

байқалмайтын беткі жағынан бұйымдар. Мұндай тігістер көбінесе тігін 
бұйымдарының түбін тігу кезінде қолданылады.

Қысқыш табан - бұл тігін машинасының жұмыс органы, ол машина 
тігісін төсеу және материалды біркелкі беру кезінде материалды басуға 
арналған.

Шағын механикаландыру құрылғылары - бұл еңбек өнімділігін 
арттыруға және тігін бұйымдарының сапасын жақсартуға мүмкіндік 
беретін құрылғылар.

Пульверизатор - ылғалмен-жылумен өңдеу кезінде тігін 
бұйымдарын ылғалдандыруға арналған құрылғы.

Машинаның жұмыс органдары немесе жұмыс құралдары - тігіс 
немесе жолды түзуге тікелей қатысатын тігін машинасының бөліктері.

Тігу жылдамдығын реттеу - тігу жылдамдығы әдетте электр 
жетегінің педальын басу арқылы реттеледі, ал максималды жылдамдықты 
коммутатор арқылы орнатуға болады және тігін машинасының 
қозғалтқышының маркасы мен қуатына байланысты болады. 

Жіптің кернеуін реттегіш - тігін машинасының жұмыс органы, 
оның көмегімен ине жіптерінің кернеуі реттеледі.

Ротациялық қайықтар - оларды қос рейкинг деп атайды. 
Шөлмектің орналасуы тік және көлденең болуы мүмкін. Көлденең шөлмек 
орауышты толтыру үшін ыңғайлы және тігісті орындау кезінде матаны 
кішірейтеді. 

Жеңдік платформа - өнімнің тар элементтерімен (мысалы, шалбар, 
манжеттер, жеңдер) ыңғайлы болу үшін жұмыс үстелінің бір бөлігін алып 
тастау мүмкіндігі. 

Рычаг - тірек нүктесі бар ұзартылған пішінді бөлшек, оған қатысты 
ол басқа бөліктің немесе оператордың бір бөлігіне әсер етуден айналады; 
рычагтың екінші бөлігі басқа бөліктерді қозғалысқа келтіреді.

Байланыстырушы буын - бөлшектерді жылжымалы жалғауға және 
олардың арасындағы тербелмелі қозғалыстарды беруге қызмет ететін бөлік.

Мамандандырылған тігін машиналары - технологиялық 
мамандануы бар машиналар (материалдың шетін бір уақытта кесіп тегістеу 
үшін, бөлшектерді екі параллель тігіспен тегістеу үшін және т.б.).

Арнайы тігін машиналары - белгілі бір технологиялық операцияны 
орындау үшін арнайы дизайны бар машиналар. 

Арнайы тігін машиналары (мамандандырылған) - белгілі бір 
технологиялық операцияны орындауға арналған тігін машиналары (ілмек, 
оверлок, тігу және т.б.).

Технологиялық жабдық - цехта технологиялық операцияларды 
жүзеге асыруға тікелей қатысатын жабдық.

Қайық түрі. Тігін машинасындағы қайық құрылғысының түрі -



290

Тасымалдау құрылғысының үш негізгі түрі бар: тербелмелі тік, 
ротациялық көлденең және ротациялық тік.

Тігін машиналарының түрлері Қазіргі заманғы машиналар келесі 
түрлерге бөлінеді: механикалық, электромеханикалық және бағдарламалық 
басқарумен.

Көлік жабдығы - бұйымның бөлшектерін, жаймаларды цехтар 
арасында және цех ішінде жұмыс орындары арасында жылжытуға арналған 
жабдық.

Тігін машинасының түйіні - бұл механизм немесе құрылғы жүзеге 
асыратын жалпы тапсырманың бір бөлігін орындайтын бөліктердің 
жиынтығы.

Әмбебап тігін машиналары - технологиялық операциялардың кең 
тізбесін орындауға арналған машиналар.

Машинадағы құрылғы - бірыңғай функционалдық мақсаты бар 
бөлшектердің оқшауланған бөлігі.

Шөлмек құрылғысы - ине ілмегін ұстап, орауыштан жіп өткізуге 
қажетті тігін машинасының жұмыс органы.

Механизмнің бұлғағы - басқа бөлшектер салынған кемінде екі 
саңылауы бар бөлік; жетекші бөліктің айналмалы қозғалысын қозғалыстағы 
тербелмелі қозғалыстарға, яғни қозғалысқа келтірілген бөлікке 
түрлендіруге қызмет етеді.

Тігін машинасы - тігін бұйымдарының бөлшектерін қосуға және 
өңдеуге арналған және операцияны орындау үшін негізгі құрал ретінде 
инесі бар жабдық.

Эксцентрик - шеңбердің геометриялық центрі оның айналу осіне 
сәйкес келмейтін цилиндрлік бөлік.

Созылалы жасырын тігіс - арнайы тігетін тігін машинасында пайда 
болған тізбекті тігіс (бұйымның түбін тігу үшін қолданылады.

Созылмалы тігіс - бұл арнайы тігін машинасында пайда болған 
тізбек тігісі (ол үлкен созылу күші бар материалдардың бөліктерін өңдеу 
үшін қолданылады.

Электр жетегі - негізгі біліктің айналу жиілігін қосуға, тоқтатуға 
және реттеуге арналған құрылғы.
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қажетті тігін машинасының жұмыс органы.

Механизмнің бұлғағы - басқа бөлшектер салынған кемінде екі 
саңылауы бар бөлік; жетекші бөліктің айналмалы қозғалысын қозғалыстағы 
тербелмелі қозғалыстарға, яғни қозғалысқа келтірілген бөлікке 
түрлендіруге қызмет етеді.

Тігін машинасы - тігін бұйымдарының бөлшектерін қосуға және 
өңдеуге арналған және операцияны орындау үшін негізгі құрал ретінде 
инесі бар жабдық.

Эксцентрик - шеңбердің геометриялық центрі оның айналу осіне 
сәйкес келмейтін цилиндрлік бөлік.

Созылалы жасырын тігіс - арнайы тігетін тігін машинасында пайда 
болған тізбекті тігіс (бұйымның түбін тігу үшін қолданылады.

Созылмалы тігіс - бұл арнайы тігін машинасында пайда болған 
тізбек тігісі (ол үлкен созылу күші бар материалдардың бөліктерін өңдеу 
үшін қолданылады.

Электр жетегі - негізгі біліктің айналу жиілігін қосуға, тоқтатуға 
және реттеуге арналған құрылғы.
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