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АЛҒЫСӨЗ

Оқу құралы жаңартылған типтік оқу жоспарларына сәйкес жасалған 
және 0812000 "Резеңке-техникалық өндірісі" мамандығы бойынша колледж 
студенттеріне арналған.

Техник-технолог - бұл маман, жауапты әзірлеу және сүйемелдеу 
технологиялық процестерді әрбір сатысында өндіру бұйымдар. Ол өнім 
өндірісінде қойылған шарттардан ауытқуды немесе ауытқуды анықтайды 
және оларды жоюды қамтамасыз етеді. Техник-технолог жабдықтың қалай 
жұмыс істейтінін, қолданылатын материалдардың ассортименті мен физика-
химиялық қасиеттерін біледі, қажетті есептеулер жүргізіп, процеске уақтылы 
өзгерістер енгізе алады.

Негізгі мамандығынан басқа, ол басқа да байланысты мамандықтарға 
ие. Қазіргі жағдайда техник-технологтан ұжымда қарым-қатынас жасай 
білуден бастап компьютерлерді білуге дейін әртүрлі салаларда әр түрлі білім 
қажет. «Техник-технолог» кәсібі өндірісті технологиялық дайындауға және 
резеңке-техникалық бұйымдар учаскелерінде бөлшектер мен тораптарды 
дайындауды технологиялық сүйемелдеуге арналған. Резеңке-техникалық 
өндірістің барлық еңбек ұжымының қызметі оның білікті жұмысына 
байланысты.

Ол конструкторлық құжаттамаға технологиялық бақылауды, резеңке 
қоспалардан бұйымдар жасаудың технологиялық процестерін және арнайы 
технологиялық жарақтарды, құралдар мен айлабұйымдарды жобалауға 
арналған техникалық тапсырмаларды әзірлеуді қамтамасыз етеді. Бұдан 
басқа, техник-технолог технологияларды пысықтауды және енгізуді, өнімді 
дайындау үшін шикізат пен материалдарды жұмсау нормаларын есептеуді, 
өнімнің жаңа түрлерін, озық технологияларды енгізуді, жаңа жабдықты 
іріктеуді жүзеге асырады. Техник-технолог шикізат пен материалдарды 
жеткізушілермен өзара әрекеттесуге, өндірістегі қиыншылықтарға талдау 
жасауға, ақау себептерін талдауға, оларды жою үшін түзету шараларын 
әзірлеуге және енгізуге қабілетті болуы керек. Бұл аспектілер жұмыс 
тақырыбының маңыздылығына байланысты.

Оқу құралында суреттер мен сызбалармен, кестелермен, әдістемелік 
нұсқаулармен және кәсіби модуль бойынша практикалық жұмыстармен, 
сондай-ақ бақылау сұрақтарымен және тапсырмаларымен сүйемелденетін 
теориялық материал бар.

Оқу құралы осы саладағы жұмыс берушілердің талаптарына сәйкес 
техникалық және кәсіптік білімі бар мамандарды даярлауға бағытталған. 
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1-ТАРАУ РЕЗЕҢКЕ-ТЕХНИКАЛЫҚ БҰЙЫМДАРДЫ ӨНДІРУ 
ПРОЦЕСІН ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ

Бұл модульді оқытудың мақсаты теориялық және практикалық білімді 
бекіту, мамандық бойынша нормативтік-анықтамалық материалдар мен
техникалық әдебиеттерді пайдалана білу болып табылады. 

Модульді игергеннен кейін студенттер техникалық есептеулерді 
орындай алады және компьютерлік бағдарламалардың көмегімен 
Технологиялық құжаттаманы жасай алады. Олардың алдына қойылған 
міндеттерді шешуде заманауи ақпараттық технологияларды қолдану. Резеңке 
қоспалардың рецептурасын құра және есептей білу, технологиялық 
қасиеттерінің қажетті кешені бар резеңке қоспаларды алу үшін каучуктер мен 
ингредиенттерді таңдай білу. Резеңке қоспаларға арналған рецептті 
құрастыруда резеңке мен одан жасалған бұйымдардың технологиялық және 
экономикалық қасиеттерін, сондай-ақ олардың нарықтағы бәсекеге 
қабілеттілігін жақсарту үшін сапалы жаңа материалдарды қолдану.

Студенттерге қойылатын негізгі талап-нақты өндірістік процестің 
жабдықтарын ұтымды таңдау үшін қажетті инженерлік есептеулер жүргізу 
дағдыларын игеру. Резеңке қоспасының рецептурасын құрастырудың негізгі 
принциптерін білу.

Өндірістік процестің технологиялық есептеулерін жүргізу үшін білім 
алушылар нормативтік-анықтамалық материалды және микропроцессорлық, 
компьютерлік техниканы пайдаланады.

1.1 Технологиялық есептеулерді орындау
1.1.1 Резеңке қоспаларды қайта өңдеу процестерінің материалдық 

теңгерімі

Материалдық балансты есептеу резеңке қоспаларды дайындау процесін 
жобалау кезінде жүзеге асырылады және өндіріс шығындарын ескере 
отырып, өнімді шығарудың берілген бағдарламасына резеңке қоспалардың, 
Каучуктардың және ингредиенттердің шығынын есептеуге дейін азаяды.

Материалдық баланстың мақсаты шикізаттың (ингредиенттердің, 
қосалқы материалдардың) жылдық және тәуліктік шығыстарын айқындау 
болып табылады және т.б.), дайын өнім бойынша жобалық қуатты 
қамтамасыз ету үшін қажет. Материалдық баланс барлық есептеулердің 
негізі болып табылады (жабдықтар Саны, Жұмысшылар саны, экономикалық 
есептеулер және т.б.). Материалдық балансты екі нұсқа бойынша есептеуге 
болады: дайын өнімнің берілген өнімділігіне (өндірістік бағдарлама) немесе 
өнім бірлігіне негізделген. 

Резеңке өнеркәсібі зауыттары үшін өнімнің бірлігі ретінде 1000 дана 
немесе 1000 кг, 1000 пог. м, 1000 шартты қабылданды. [1].

Бастапқы деректер болып табылады:
1. Сынауға арналған бұйымдарды іріктеу пайызы; 
2. Кәсіпорынның жұмыс уақытының жылдық режимдік қоры; 
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3. Бұйымның бірлігіне резеңке қоспалардың шығыс нормалары;
4. Резеңке қоспалардың, сондай-ақ оған кіретіндердің ысыраптары мен 

қалдықтарының пайыздары
сақтау және өңдеу кезіндегі каучуктар мен ингредиенттердің құрамы; 

5. Резеңке рецептілері бойынша каучуктер мен ингредиенттердің 
массалық пайызы

қоспалардың.
Материалдық балансты есептеу өнімдердің немесе жартылай 

фабрикаттардың күнделікті және жылдық санын (сынақтарды таңдауды 
ескере отырып), резеңке қоспалардың күнделікті және жылдық шығынын, 
Каучуктардың, ингредиенттер мен материалдардың күнделікті және жылдық 
шығынын есептеуге дейін азаяды (кесте. 1.1-1.3) [2].

1.1 кесте. Бұйымдардың тәуліктік және жылдық шығарылымын есептеу [1]

Бұйымдардың 
атауы

Өнім шығару, дана Бұйымдарды сынауға 
іріктеу, дана

Бұйымдарды сынауға 
іріктеуді ескере отырып, 

өндірістік бағдарлама, дана
жылына тәулігіне % жылына тәулігіне жылына тәулігіне

Ескертулер: 1. Сынауға арналған бұйымдарды іріктеу пайызы кәсіпорындағы 
бекітілген стандарттардың талаптары негізінде қабылданады. 2. Тәуліктік 
өндірістік бағдарламаны есептеу кәсіпорынның жылдағы жұмыс уақытының 
режимдік қорына сүйене отырып жүзеге асырылады. 

1.2 кесте. Резеңке қоспалардың тәуліктік және жылдық шығынын есептеу

Резеңке 
қоспалардың

атауы

1000 дана 
бұйымға 

жұмсалатын 
шығыс, кг

Резеңке 
қоспалардың
ысыраптары 

мен 
қалдықтарының 

пайызы, %

Шығындар мен 
қалдықтарды

ескере отырып, 
1000 дана 

бұйымға арналған 
шығыс, кг

Шығындар мен 
қалдықтарды ескере 

отырып бағдарламаға 
резеңке қоспаларға 

қажеттілік
тәулігіне, 

кг
жылына, 

т

1.3 кесте. Каучук пен ингредиенттердің тәуліктік және жылдық шығынын 
есептеу

Каучуктер мен 
ингредиенттердің 

атауы

Рецепт 
бойынша 
жаппай 
пайыз

Каучуктер мен 
ингредиенттерді 

тұтыну
Каучуктер мен 

ингредиенттердің 
қайтарымсыз 

жоғалу пайызы

Каучуктер мен 
ингредиенттерді 

жоғалтуды ескере 
отырып тұтынужылына, 

т
тәулігіне, 

кг жылына, 
т

тәулігіне, 
кг

Материалдық балансты есептеу негізінде өнімнің қабылданған есептік 
бірлігіне жартылай фабрикаттарды тұтынудың зауыттық нормалары 
қабылданады (1000 дана немесе 1000 кг, 1000 пог. м, 1000 шартты. және т.б.) 
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шығынын есептеуге дейін азаяды (кесте. 1.1-1.3) [2].

1.1 кесте. Бұйымдардың тәуліктік және жылдық шығарылымын есептеу [1]

Бұйымдардың 
атауы

Өнім шығару, дана Бұйымдарды сынауға 
іріктеу, дана

Бұйымдарды сынауға 
іріктеуді ескере отырып, 

өндірістік бағдарлама, дана
жылына тәулігіне % жылына тәулігіне жылына тәулігіне

Ескертулер: 1. Сынауға арналған бұйымдарды іріктеу пайызы кәсіпорындағы 
бекітілген стандарттардың талаптары негізінде қабылданады. 2. Тәуліктік 
өндірістік бағдарламаны есептеу кәсіпорынның жылдағы жұмыс уақытының 
режимдік қорына сүйене отырып жүзеге асырылады. 

1.2 кесте. Резеңке қоспалардың тәуліктік және жылдық шығынын есептеу

Резеңке 
қоспалардың

атауы

1000 дана 
бұйымға 

жұмсалатын 
шығыс, кг

Резеңке 
қоспалардың
ысыраптары 

мен 
қалдықтарының 

пайызы, %

Шығындар мен 
қалдықтарды

ескере отырып, 
1000 дана 

бұйымға арналған 
шығыс, кг

Шығындар мен 
қалдықтарды ескере 

отырып бағдарламаға 
резеңке қоспаларға 

қажеттілік
тәулігіне, 

кг
жылына, 

т

1.3 кесте. Каучук пен ингредиенттердің тәуліктік және жылдық шығынын 
есептеу

Каучуктер мен 
ингредиенттердің 

атауы

Рецепт 
бойынша 
жаппай 
пайыз

Каучуктер мен 
ингредиенттерді 

тұтыну
Каучуктер мен 

ингредиенттердің 
қайтарымсыз 

жоғалу пайызы

Каучуктер мен 
ингредиенттерді 

жоғалтуды ескере 
отырып тұтынужылына, 

т
тәулігіне, 

кг жылына, 
т

тәулігіне, 
кг

Материалдық балансты есептеу негізінде өнімнің қабылданған есептік 
бірлігіне жартылай фабрикаттарды тұтынудың зауыттық нормалары 
қабылданады (1000 дана немесе 1000 кг, 1000 пог. м, 1000 шартты. және т.б.) 

  

және технологиялық процестің әртүрлі сатыларындағы шығындар нормалары 
(араластыру, жаншу, вулканизация және т. б. кезінде). 

Шығын нормалары мен шығын нормалары технологиялық процесті 
жетілдіру бойынша ұсынылатын іс-шараларға сүйене отырып түзетілуі 
мүмкін. Есептеулер өнімдерді немесе жартылай фабрикаттарды шығарудың 
берілген көлемі, жұмыс уақытының режимдік қоры негізінде жүргізіледі [3].

Қалыптық бұйымдарды шығару үшін материалдық балансты есептеу 
мысалы (кесте.1.4-1.7).

1.4 кесте. Қалыптық РТИ жылдық және тәуліктік шығарылымын есептеу

Бұйымдар-
дың атауы

Бі
р 

бұ
йы

мн
ы

ң 
са

лм
ағ

ы
, к

г

Өнім шығару, дана Бұйымдарды сынауға 
іріктеу, дана

Бұйымдарды 
сынауға іріктеуді 
ескере отырып, 

өндірістік 
бағдарлама, дана

жылына тәулігіне % жылына тәулігіне жылына тәулігіне

Манжета 0,048 4167 18 1 42 0,2 4208 18,3
Сақина 360 0,084 9524 41 1 9619 0,4 9619 41,8
Сақина 200 0,073 8219 36 1 8301 0,4 8301 36,1
Төлкесі 0,020 10000 43 1 10100 0,4 10100 43,9
Төсеу 0,045 8889 39 1 8978 0,4 8978 39,0

Жылына сынауға арналған бұйымдарды іріктеуді ескере отырып, 
өндірістік бағдарлама, Писп дана

Πисп = Вгод +  Оисп (1.1)

мұндағы Вгод - жылдық өнім шығару, дана.;
Оисп - жылына сынауға бұйымдарды іріктеу, дана

Писп = 4167 + 42 = 4208 дана.

Өисп тәулігіне сынауға арналған бұйымдарды іріктеуді ескере отырып, 
өндірістік бағдарлама Писп. сут.құрады:

Писп.сут = Писп
ТЭф

(1.2)

 Писп.сут.=
4208
230

= 18,3
Резеңке қоспалардың тәуліктік және жылдық шығынын есептеу 1.5-

кестеде келтірілген.
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1.5 кесте. Резеңке қоспалардың тәуліктік және жылдық шығыны

Резеңке 
қоспалардың

атауы

1000 дана 
бұйымға 

жұмсалатын 
шығыс, кг

Резеңке 
қоспалардың
ысыраптары 

мен 
қалдықтарының 

пайызы

Шығындар 
мен 

қалдықтарды 
ескере 

отырып, 1000 
дана бұйымға 

арналған 
Шығыс, кг

Шығындар 
мен

қалдықтарды 
ескере 

отырып, 
бағдарламаға 

резеңке 
қоспасының 
қажеттілігі,

№ 1 резеңке 
қоспасы 132 10 4,8 1111,0

№ 2 резеңке 
қоспасы 93 15 4,0 929,2

№ 3 резеңке 
қоспасы 45 15 2,0 460,0

1000 дана өнімге арналған резеңке қоспалардың шығыны R, кг, 
шығындар мен қалдықтарды ескере отырып, формула бойынша есептелген:

R =
A×(100+a)

100
(1.3)

мұндағы А - 1000 дана өнімге жұмсалатын шығын, кг;
R - 1000 дана резеңке қоспалардың шығыны, кг;
а - резеңке қоспалардың ысырабы мен қалдықтарының пайызы,%.

Резеңке қоспасы үшін 3, шығындар мен қалдықтарды ескере отырып, шығын:

R = 45×(100+15)
100  = 51,8 кг

1000 резеңке бұйымға 51,8 кг қажет. № 3 резеңке қоспасы, содан кейін 
8889 дана. резеңке бұйымдары:

R = 55.2 ×8889
1000 0,6 кг

Каучуктар мен ингредиенттердің тәуліктік және жылдық шығынын 
есептеу, сондай-ақ рецепт бойынша массалық пайыз, каучуктар мен 
ингредиенттердің қайтарымсыз жоғалу пайызы, каучуктар мен 
ингредиенттердің ысырапты ескере отырып тұтынылуы 1.6-кестеде 
келтірілген.
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1.5 кесте. Резеңке қоспалардың тәуліктік және жылдық шығыны

Резеңке 
қоспалардың

атауы

1000 дана 
бұйымға 

жұмсалатын 
шығыс, кг

Резеңке 
қоспалардың
ысыраптары 

мен 
қалдықтарының 

пайызы

Шығындар 
мен 

қалдықтарды 
ескере 

отырып, 1000 
дана бұйымға 

арналған 
Шығыс, кг

Шығындар 
мен

қалдықтарды 
ескере 

отырып, 
бағдарламаға 

резеңке 
қоспасының 
қажеттілігі,

№ 1 резеңке 
қоспасы 132 10 4,8 1111,0

№ 2 резеңке 
қоспасы 93 15 4,0 929,2

№ 3 резеңке 
қоспасы 45 15 2,0 460,0

1000 дана өнімге арналған резеңке қоспалардың шығыны R, кг, 
шығындар мен қалдықтарды ескере отырып, формула бойынша есептелген:

R =
A×(100+a)

100
(1.3)

мұндағы А - 1000 дана өнімге жұмсалатын шығын, кг;
R - 1000 дана резеңке қоспалардың шығыны, кг;
а - резеңке қоспалардың ысырабы мен қалдықтарының пайызы,%.

Резеңке қоспасы үшін 3, шығындар мен қалдықтарды ескере отырып, шығын:

R = 45×(100+15)
100  = 51,8 кг

1000 резеңке бұйымға 51,8 кг қажет. № 3 резеңке қоспасы, содан кейін 
8889 дана. резеңке бұйымдары:

R = 55.2 ×8889
1000 0,6 кг

Каучуктар мен ингредиенттердің тәуліктік және жылдық шығынын 
есептеу, сондай-ақ рецепт бойынша массалық пайыз, каучуктар мен 
ингредиенттердің қайтарымсыз жоғалу пайызы, каучуктар мен 
ингредиенттердің ысырапты ескере отырып тұтынылуы 1.6-кестеде 
келтірілген.

  

1.6 кесте. Каучуктер мен ингредиенттердің тәуліктік және жылдық шығынын 
есептеу

Атауы 
каучуктер мен 
ингредиенттер Ре

це
пт

 
бо

йы
нш

а 
ж

ап
па

й 
па

йы
з

Каучуктер мен 
ингредиенттерді 

тұтыну

К
ау

чу
кт

ер
 

ме
н 

ин
гр

ед
ие

нт
те

рд
ің

 
қа

йт
ар

ы
м-

сы
з ж

оғ
ал

у 
па

йы
зы

Каучуктер мен 
ингредиенттерді 

жоғалтуды ескере 
отырып тұтыну

Жылы-
на, кг

Тәулігі-
не, кг

Жылы-
на, кг

Тәулігі-
не, кг

№ 1 резеңке қоспасы
БНКС-28АМ 41,35 384,22 1,6705 15 441,86 1,9211
Тиурам Д 0,25 2,32 0,0101 15 2,67 0,0116
Сульфенамид Ц 0,83 7,71 0,0335 15 8,87 0,0386
ДТДМ 0,91 8,46 0,0368 15 9,72 0,0423
Ақ мырыш 2,07 19,23 0,0836 15 22,12 0,0962
Диафен ФП 0,41 3,81 0,0166 15 4,38 0,0190
Ацетононил Р 0,83 7,71 0,0335 15 8,87 0,0386
П-234 Техкөміртегі 12,4 115,22 0,5010 15 132,50 0,5761
Техкөміртек П-803 35,14 326,52 1,4197 15 375,50 1,6326
Дибутилфтолат 2,48 23,04 0,1002 15 26,50 0,1152
Стеарин қышқылы 0,83 7,71 0,0335 15 8,87 0,0386
Розин 1,24 11,52 0,0501 15 13,25 0,0576
Эластид 1,24 11,52 0,0501 15 13,25 0,0576
ДС-6ш 0,02 0,19 0,0008 15 0,21 0,0009

№ 2 резеңке қоспасы
БНКС-18А 35,45 393,85 1,7124 10 433,2 1,8836
ДТДМ 0,99 11,00 0,0478 10 12,1 0,0526
Ұнтақталған күкірт 0,06 0,67 0,0029 10 0,7 0,0032
Гуанид Ф 0,11 1,22 0,0053 10 1,3 0,0058
Тиазол 2-МБТ 1,06 11,78 0,0512 10 13,0 0,0563
Ақ мырыш 1,77 19,66 0,0855 10 21,6 0,0940
Диафен ФП 0,35 3,89 0,0169 10 4,3 0,0186
Ацетононил Р 0,71 7,89 0,0343 10 8,7 0,0377
Техкөміртек П-803 45,74 508,17 2,2094 10 559,0 2,4304
Дибутилфтолат 11,35 126,10 0,5483 10 138,7 0,6031
ДС-6ш 0,01 0,11 0,0005 10 0,1 0,0005
Стеарин қышқылы 0,71 7,89 0,0343 10 8,7 0,0377
Инден-кумарон 
шайыры 0,35 3,89 0,0169 10 4,3 0,0186

Фтал ангидриді 0,27 3,00 0,0130 10 3,3 0,0143
Эластид 1,06 11,78 0,0512 10 13,0 0,0563

№ 3 резеңке қоспасы
БНКС-28АМН 46,79 215,23 0,9358 15 247,5 1,0762
Техникалық күкірт 0,94 4,32 0,0188 15 5,0 0,0216
Сульфенамид Ц 0,7 3,22 0,0140 15 3,7 0,0161
Ақ мырыш 2,34 10,76 0,0468 15 12,4 0,0538
Диафен ФП 0,47 2,16 0,0094 15 2,5 0,0108
Ацетононил Р 0,94 4,32 0,0188 15 5,0 0,0216
Техкөміртек П-803 28,54 131,28 0,5708 15 151,0 0,6564
П-514 Техкөміртегі 13,1 60,26 0,2620 15 69,3 0,3013
ДБФ пластификатор 5,15 23,69 0,1030 15 27,2 0,1185
ДС-6 ш 0,09 0,41 0,0018 15 0,5 0,0021
Стеарин қышқылы 0,47 2,16 0,0094 15 2,5 0,0108
Фтал ангидриді 0,47 2,16 0,0094 15 2,5 0,0108
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Резеңке қоспаларды дайындауға арналған каучуктер мен ингредиенттер 
шығынының материалдық теңгерімін есептеу 1.7-кестеде келтірілген.

1.7 кесте. Резеңке қоспаларды дайындауға арналған каучуктер мен 
ингредиенттер шығысының материалдық теңгерімінің жиынтық кестесі

Ингредиентте
рдің атауы

Резеңке қоспасы 
1

Резеңке қоспасы 
2

Резеңке қоспасы 
3 Жиыны

тәулігі
не, кг

жылы
на, кг

тәулігі
не, кг

жылы
на, кг

тәулігі
не, кг

жылы
на, кг

тәулігі
не, кг

жылы
на, кг

БНКС-28АМ 1,9211 441,86 1,0762 247,52 2,9973 689,38
БНКС-18А 1,8836 433,23 1,8836 433,23
ДТДМ 0,0423 9,72 0,0526 12,10 0,0949 21,82
Күкірт 0,0032 0,73 0,0216 4,97 0,0248 5,71
Тиурам Д 0,0116 2,67 0,0116 2,67
Сульфенамид 
Ц 0,0386 8,87 0,0161 3,70 0,0547 12,57

Гуанид Ф 0,0058 1,34 0,0058 1,34
Тиазол 2-МБТ 
(каптакс) 0,0563 12,95 0,0563 12,95

Ақ мырыш 0,0962 22,12 0,0940 21,63 0,0538 12,38 0,2440 56,13
Диафен ФП 0,0190 4,38 0,0186 4,28 0,0108 2,49 0,0485 11,14
Ацетононил Р 0,0386 8,87 0,0377 8,68 0,0216 4,97 0,0979 22,52
П-234
Техкөміртегі 0,5761 132,50 0,5761 132,50

Техкөміртек П-
803 1,6326 375,50 2,4304 558,99 0,6564 150,98 4,7194 1085,4

6
Дибутилфтала
т 0,1152 26,50 0,6031 138,71 0,1185 27,24 0,8368 192,45

Стеарин 
қышқылы 0,0386 8,87 0,0377 8,68 0,0108 2,49 0,0871 20,03

ДС-6ш 0,0009 0,21 0,0005 0,12 0,0021 0,48 0,0035 0,81
Розин 0,0576 13,25 0,0576 13,25
Инден-
кумарон 
шайыры

0,0186 4,28 0,0186 4,28

Фтал 
ангидриді 0,0143 3,30 0,0108 2,49 0,0252 5,79

Эластид 0,0576 13,25 0,0563 12,95

1.1.2 Резеңке қоспаларды қайта өңдеу процестерінің жылу балансы

Жылу есебі жылу режимі (эндотермиялық, экзотермиялық немесе 
адиабатикалық) бойынша жабдықтың негізгі түрінің жылу жүктемесін, 
процесс барысында сіңірілетін (бөлінетін) жылу мөлшерін, жылу жеткізу 
(алу) үшін қажетті жылу тасымалдағыштың немесе хладагенттің санын 
анықтау, сондай-ақ жылу режимін ескере отырып, негізгі жабдықтың 
құрылымдық ресімдеуін таңдау мақсатында орындалады [2]. Резеңке 
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Резеңке қоспаларды дайындауға арналған каучуктер мен ингредиенттер 
шығынының материалдық теңгерімін есептеу 1.7-кестеде келтірілген.

1.7 кесте. Резеңке қоспаларды дайындауға арналған каучуктер мен 
ингредиенттер шығысының материалдық теңгерімінің жиынтық кестесі

Ингредиентте
рдің атауы

Резеңке қоспасы 
1

Резеңке қоспасы 
2

Резеңке қоспасы 
3 Жиыны

тәулігі
не, кг

жылы
на, кг

тәулігі
не, кг

жылы
на, кг

тәулігі
не, кг

жылы
на, кг

тәулігі
не, кг

жылы
на, кг

БНКС-28АМ 1,9211 441,86 1,0762 247,52 2,9973 689,38
БНКС-18А 1,8836 433,23 1,8836 433,23
ДТДМ 0,0423 9,72 0,0526 12,10 0,0949 21,82
Күкірт 0,0032 0,73 0,0216 4,97 0,0248 5,71
Тиурам Д 0,0116 2,67 0,0116 2,67
Сульфенамид 
Ц 0,0386 8,87 0,0161 3,70 0,0547 12,57

Гуанид Ф 0,0058 1,34 0,0058 1,34
Тиазол 2-МБТ 
(каптакс) 0,0563 12,95 0,0563 12,95

Ақ мырыш 0,0962 22,12 0,0940 21,63 0,0538 12,38 0,2440 56,13
Диафен ФП 0,0190 4,38 0,0186 4,28 0,0108 2,49 0,0485 11,14
Ацетононил Р 0,0386 8,87 0,0377 8,68 0,0216 4,97 0,0979 22,52
П-234
Техкөміртегі 0,5761 132,50 0,5761 132,50

Техкөміртек П-
803 1,6326 375,50 2,4304 558,99 0,6564 150,98 4,7194 1085,4

6
Дибутилфтала
т 0,1152 26,50 0,6031 138,71 0,1185 27,24 0,8368 192,45

Стеарин 
қышқылы 0,0386 8,87 0,0377 8,68 0,0108 2,49 0,0871 20,03

ДС-6ш 0,0009 0,21 0,0005 0,12 0,0021 0,48 0,0035 0,81
Розин 0,0576 13,25 0,0576 13,25
Инден-
кумарон 
шайыры

0,0186 4,28 0,0186 4,28

Фтал 
ангидриді 0,0143 3,30 0,0108 2,49 0,0252 5,79

Эластид 0,0576 13,25 0,0563 12,95

1.1.2 Резеңке қоспаларды қайта өңдеу процестерінің жылу балансы

Жылу есебі жылу режимі (эндотермиялық, экзотермиялық немесе 
адиабатикалық) бойынша жабдықтың негізгі түрінің жылу жүктемесін, 
процесс барысында сіңірілетін (бөлінетін) жылу мөлшерін, жылу жеткізу 
(алу) үшін қажетті жылу тасымалдағыштың немесе хладагенттің санын 
анықтау, сондай-ақ жылу режимін ескере отырып, негізгі жабдықтың 
құрылымдық ресімдеуін таңдау мақсатында орындалады [2]. Резеңке 

  

қоспаларды қайта өңдеу процесінің жылу балансының жалпы схемасы 1.1-
суретте көрсетілген.

1.1 сурет. Резеңке қоспаларды қайта өңдеудің жылу балансының жалпы 
схемасы

Біліктердің жылу есебі (кесте.1.8)
Біліктерді термиялық есептеудің мақсаты салқындатқыш судың 

шығынын анықтау болып табылады. 
Жұмыс істейтін біліктердің жылу балансы:

QN = QM + QB + Qn, (Вт) (1.4)

мұндағы QN - механикалық жетек энергиясын жылу энергиясына 
айналдыру кезінде пайда болатын жылу, Вт; 

QM - өңделетін материалды жылытуға арналған жылу шығыны, Вт; 
QB - салқындатқыш сумен тасымалданатын жылу, Вт;
Qn - қоршаған ортаға жылу шығыны, Вт.
1. Өңделетін материалды қыздыру үшін жылу шығыны анықталады

формула бойынша:
𝑄𝑄𝑄𝑄М

𝐺𝐺𝐺𝐺м
3600×См×(𝑡𝑡𝑡𝑡м.к−𝑡𝑡𝑡𝑡мн)= , (Вт) (1.5)

мұндағы GM - роликтердің сағаттық өнімділігі. кг/сағ, 
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3600 - ауыстыру коэффициенті с/сағ, 
См - өңделетін материалдың меншікті жылу сыйымдылығы (резеңке 

қоспалар үшін 1676 Дж/кг К, (0,35-0,40 ккал/кг К), 
tм.к, tмн - өңделетін материалдың соңғы және бастапқы температурасы, 

С.
2. Салқындатқыш сумен тасымалданатын жылу:

QB = QN − QM − Qn , (Вт) (1.6)

Механикалық жетек энергиясын айналдыру кезінде бөлінетін жылу 
мөлшері формула бойынша анықталады:

𝑄𝑄𝑄𝑄𝑁𝑁𝑁𝑁 = 1000 × 𝑁𝑁𝑁𝑁 × 𝐾𝐾𝐾𝐾 × 𝜂𝜂𝜂𝜂, (Вт) (1.7)

мұнда 1000 - аударым коэффициенті, 
N - жетек моторының, кВт біліктерінің белгіленген қуаты; 
К - электр қуатын орташа тұтынуды ескеретін коэффициент. 0,7 білік 

жетегінің қозғалтқышы; 
η - берілістер мен мойынтіректердегі үйкеліс энергиясының жоғалуын 

ескеретін коэффициент, 0,85.
3. Қоршаған ортаға жылу шығыны мына формула бойынша 

анықталады:

Qn = α2 × Fn  × (tcm − tв) × 1,100 ÷ 1,15, (Вт) (1.8)

мұндағы a2 - жұмыс істейтін біліктердің қыздырылған беттерінен 
қоршаған ауаға жылу беру коэффициенті, Вт/м2, С,  

Fn - жылу жоғалту беті м2; 
tcm - жылу беретін беттердің температурасы, С , 
tв- қоршаған орта температурасы, 20˚С.
1,1-1,15 коэффициенті біліктердің жұмыс істемейтін бөлігінен және 

біліктердің іргелес бөліктерінен жылу шығынын ескереді.
3.1 Конвекция және радиация арқылы біліктердің қыздырылған 

беттерінен жылу беру коэффициенті Линчевский формуласы бойынша 
есептеледі [4]:

𝑎𝑎𝑎𝑎2  = 9,3 + 0,058 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡, (Вт/м2 К) (1.9)

3.2 Біліктердің жылу жоғалту беті мына формула бойынша есептеледі: 

𝐹𝐹𝐹𝐹 = 𝜋𝜋𝜋𝜋 × 𝐷𝐷𝐷𝐷 × 𝐿𝐿𝐿𝐿, (м2) (1.10)

мұндағы D - біліктердің жұмыс бөлігінің диаметрі, м; 
L - қасқырдың жұмыс бөлігінің ұзындығы, м.
Есептеуден кейін QN, qm, Qn qv есептеледі.
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3600 - ауыстыру коэффициенті с/сағ, 
См - өңделетін материалдың меншікті жылу сыйымдылығы (резеңке 

қоспалар үшін 1676 Дж/кг К, (0,35-0,40 ккал/кг К), 
tм.к, tмн - өңделетін материалдың соңғы және бастапқы температурасы, 

С.
2. Салқындатқыш сумен тасымалданатын жылу:

QB = QN − QM − Qn , (Вт) (1.6)

Механикалық жетек энергиясын айналдыру кезінде бөлінетін жылу 
мөлшері формула бойынша анықталады:

𝑄𝑄𝑄𝑄𝑁𝑁𝑁𝑁 = 1000 × 𝑁𝑁𝑁𝑁 × 𝐾𝐾𝐾𝐾 × 𝜂𝜂𝜂𝜂, (Вт) (1.7)

мұнда 1000 - аударым коэффициенті, 
N - жетек моторының, кВт біліктерінің белгіленген қуаты; 
К - электр қуатын орташа тұтынуды ескеретін коэффициент. 0,7 білік 

жетегінің қозғалтқышы; 
η - берілістер мен мойынтіректердегі үйкеліс энергиясының жоғалуын 

ескеретін коэффициент, 0,85.
3. Қоршаған ортаға жылу шығыны мына формула бойынша 

анықталады:

Qn = α2 × Fn  × (tcm − tв) × 1,100 ÷ 1,15, (Вт) (1.8)

мұндағы a2 - жұмыс істейтін біліктердің қыздырылған беттерінен 
қоршаған ауаға жылу беру коэффициенті, Вт/м2, С,  

Fn - жылу жоғалту беті м2; 
tcm - жылу беретін беттердің температурасы, С , 
tв- қоршаған орта температурасы, 20˚С.
1,1-1,15 коэффициенті біліктердің жұмыс істемейтін бөлігінен және 

біліктердің іргелес бөліктерінен жылу шығынын ескереді.
3.1 Конвекция және радиация арқылы біліктердің қыздырылған 

беттерінен жылу беру коэффициенті Линчевский формуласы бойынша 
есептеледі [4]:

𝑎𝑎𝑎𝑎2  = 9,3 + 0,058 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡, (Вт/м2 К) (1.9)

3.2 Біліктердің жылу жоғалту беті мына формула бойынша есептеледі: 

𝐹𝐹𝐹𝐹 = 𝜋𝜋𝜋𝜋 × 𝐷𝐷𝐷𝐷 × 𝐿𝐿𝐿𝐿, (м2) (1.10)

мұндағы D - біліктердің жұмыс бөлігінің диаметрі, м; 
L - қасқырдың жұмыс бөлігінің ұзындығы, м.
Есептеуден кейін QN, qm, Qn qv есептеледі.

  

Шығарылатын жылу мөлшері Qв және салқындатқыш судың 
температурасы негізінде орамдарды салқындатудың қажетті беті мына 
формула бойынша есептеледі:

Gв =
𝑄𝑄𝑄𝑄в

aв× (𝑡𝑡𝑡𝑡вн−𝑡𝑡𝑡𝑡су)
(м3ч) (1.11)

мұндағы aв = 1000 - орамның ішкі бетінен суға жылу беру 
коэффициенті; 

tвн. - орамның ішкі бетінің мүмкін температурасы; 
tсу = 18 C-салқындатқыш судың орташа температурасы.

1.8 кесте. Біліктердің жылу балансы
Жылудың келуі Вт Жылу шығыны Вт

1. Механикалық жетек 
энергиясын жылу 
энергиясына айналдыру 
кезінде пайда болатын 
жылу

…

1. Өңделетін материалды жылытуға 
арналған жылу шығыны
2. Салқындатқыш сумен 
тасымалданатын жылу
3. Қоршаған ортаға жылу шығыны

…

…

…
Жиыны Жиыны

Каландрдың жылу есебі (кесте.1.9).
Жұмыс істейтін каландрды термиялық есептеудің мақсаты 

салқындатқыш судың шығынын анықтау болып табылады.
Жұмыс істейтін каландрдың жылу балансы:

Qв = QN − Qм − Qn ,  (Вт) (1.12)

мұндағы QN - каландр жетегінің механикалық энергиясын жылу 
энергиясына айналдырудан алынған жылу мөлшері, Вт; 

Qм - өңделетін материалды жылытуға арналған жылу шығыны, Вт;
Qв - салқындатқыш сумен тасымалданатын жылу, Вт;
Qn - каландрдың қыздырылған беттерінен қоршаған ортаға жылу 

шығыны, Вт.
1. Механикалық жетек энергиясын айналдыру кезінде бөлінетін 

жылу мөлшері формула бойынша анықталады:

𝑄𝑄𝑄𝑄𝑁𝑁𝑁𝑁 = 1000 × 𝑁𝑁𝑁𝑁 × 𝐾𝐾𝐾𝐾 × 𝜂𝜂𝜂𝜂, (Вт) (1.13)

мұнда 1000 - ауыстыру коэффициенті, Вт/кВт;
К - резеңке қоспаның қаттылығына және технологиялық процестің 

сипатына байланысты мотор қуатын пайдалану коэффициенті (сұраныс 
коэффициенті) 0,7-0,9; 

N - каландр жетегінің белгіленген қуаты, кВт; 
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η - каландр жетегінің тиімділігі (беріліс пен мойынтіректердегі 
үйкелісті ескеретін коэффициент), ≈ 0,8.

2. Өңделетін материалды (резеңке) қыздыруға арналған жылу шығыны
Формула бойынша анықталады:

𝑄𝑄𝑄𝑄м = Gм
3600×CM ×(tмk−tмн)

,   (Вт) (1.14)

мұндағы gм - каландрдың сағаттық өнімділігі, кг/сағ;
3600 - ауыстыру коэффициенті, с/сағ;
См - өңделетін материалдың меншікті жылу сыйымдылығы Дж/кг·К;
tм.к. - tм.н-өңделетін материалдың соңғы және бастапқы 

температурасы, С. 
Ескертпелер: а) маталарды резеңкелеу кезінде есептеу формуласы:

Qм =
𝐺𝐺𝐺𝐺р

3600×𝐶𝐶𝐶𝐶р× (𝑡𝑡𝑡𝑡р𝑘𝑘𝑘𝑘−𝑡𝑡𝑡𝑡рн)
+ 𝐺𝐺𝐺𝐺тк

3600×𝐶𝐶𝐶𝐶тк× (𝑡𝑡𝑡𝑡к.𝑘𝑘𝑘𝑘−𝑡𝑡𝑡𝑡тк.н)
, (Вт) (1.15)

мұндағы "р" және "тк" индекстері "резеңке қоспасы" және 
"мата"дегенді білдіреді.

б) металл тростарды резеңкелеу кезінде формула:

Qм=  Gр
3600×Cр (tрk−tрн)

+ Gмет
3600×Cмет. (tмет.k−tмет.н)

, (Вт) (1.16)

мұндағы "мет" индексі "металл"дегенді білдіреді.
в) резеңке қоспаның меншікті жылу сыйымдылығы 1676 Дж/кг·К, мата 

үшін 1280 Дж/кг·К, болат үшін 482 Дж/кг·К.
3. Қоршаған ортаға жылу шығыны мына формула бойынша 

анықталады:
Qn × Fn  × (tcm − tв) × (1,1 ÷ 1,15),  , = α2 (Вт) (1.17)

мұндағы a2 - қыздырылған беттерден жылу беру коэффициенті, Вт/м2

К; 
Fn - жылу жоғалту беті, м2;
tcm -жылу беретін беттердің температурасы, С; 
tв- қоршаған орта температурасы, 20˚С
1,1÷1,15 коэффициенті орамдардың жұмыс істемейтін бөлігінен және 

каландрдың іргелес бөліктерінен жылу шығынын ескереді.
3.1 Конвекция және радиация каландрының қыздырылған беттерінен 

жылу беру коэффициенті Линчевский формуласы бойынша есептеледі [4]:

а2 = 9,3 + 0,058 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡, (Вт/м2к) (1.18)
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η - каландр жетегінің тиімділігі (беріліс пен мойынтіректердегі 
үйкелісті ескеретін коэффициент), ≈ 0,8.

2. Өңделетін материалды (резеңке) қыздыруға арналған жылу шығыны
Формула бойынша анықталады:

𝑄𝑄𝑄𝑄м = Gм
3600×CM ×(tмk−tмн)

,   (Вт) (1.14)

мұндағы gм - каландрдың сағаттық өнімділігі, кг/сағ;
3600 - ауыстыру коэффициенті, с/сағ;
См - өңделетін материалдың меншікті жылу сыйымдылығы Дж/кг·К;
tм.к. - tм.н-өңделетін материалдың соңғы және бастапқы 

температурасы, С. 
Ескертпелер: а) маталарды резеңкелеу кезінде есептеу формуласы:

Qм =
𝐺𝐺𝐺𝐺р

3600×𝐶𝐶𝐶𝐶р× (𝑡𝑡𝑡𝑡р𝑘𝑘𝑘𝑘−𝑡𝑡𝑡𝑡рн)
+ 𝐺𝐺𝐺𝐺тк

3600×𝐶𝐶𝐶𝐶тк× (𝑡𝑡𝑡𝑡к.𝑘𝑘𝑘𝑘−𝑡𝑡𝑡𝑡тк.н)
, (Вт) (1.15)

мұндағы "р" және "тк" индекстері "резеңке қоспасы" және 
"мата"дегенді білдіреді.

б) металл тростарды резеңкелеу кезінде формула:

Qм=  Gр
3600×Cр (tрk−tрн)

+ Gмет
3600×Cмет. (tмет.k−tмет.н)

, (Вт) (1.16)

мұндағы "мет" индексі "металл"дегенді білдіреді.
в) резеңке қоспаның меншікті жылу сыйымдылығы 1676 Дж/кг·К, мата 

үшін 1280 Дж/кг·К, болат үшін 482 Дж/кг·К.
3. Қоршаған ортаға жылу шығыны мына формула бойынша 

анықталады:
Qn × Fn  × (tcm − tв) × (1,1 ÷ 1,15),  , = α2 (Вт) (1.17)

мұндағы a2 - қыздырылған беттерден жылу беру коэффициенті, Вт/м2

К; 
Fn - жылу жоғалту беті, м2;
tcm -жылу беретін беттердің температурасы, С; 
tв- қоршаған орта температурасы, 20˚С
1,1÷1,15 коэффициенті орамдардың жұмыс істемейтін бөлігінен және 

каландрдың іргелес бөліктерінен жылу шығынын ескереді.
3.1 Конвекция және радиация каландрының қыздырылған беттерінен 

жылу беру коэффициенті Линчевский формуласы бойынша есептеледі [4]:

а2 = 9,3 + 0,058 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡, (Вт/м2к) (1.18)

  

3.2 Жылу жоғалту беті (каландр орамдарының жұмыс беті) мына 
формула бойынша есептеледі:

𝐹𝐹𝐹𝐹𝑛𝑛𝑛𝑛 = 𝜋𝜋𝜋𝜋 × 𝐷𝐷𝐷𝐷 × 𝐿𝐿𝐿𝐿 × 𝑛𝑛𝑛𝑛,(м2) (1.19)

мұндағы D-орамдардың жұмыс бөлігінің диаметрі, м; 
L- орамдардың жұмыс бөлігінің ұзындығы, м; 
n- каландр орамдарының саны.
Есептеуден кейін QN, Qм, Qn Qв есептеледі.
Салқындатқыш судың шығынын есептеу мына формула бойынша 

жүргізіледі:
𝐺𝐺𝐺𝐺 = 𝑄𝑄𝑄𝑄в

Св×(𝑡𝑡𝑡𝑡вк−𝑡𝑡𝑡𝑡вн) ×  3600
1000

, (м3/час) (1.20)

мұндағы Св - салқындатқыш судың меншікті жылу сыйымдылығы, 
(tвк–tвн) – салқындатқыш судың соңғы және бастапқы температурасы, 

С; 
3600 - ауыстыру коэффициенті, с/сағ;
1000 - ауыстыру коэффициенті, кг/м3.

1.9 кесте. Каландрлардың жылу балансы
Жылудың келуі Вт Жылу шығыны Вт

1. Механикалық жетек 
энергиясын жылу энергиясына 
айналдыру кезінде пайда 
болатын жылу

1. Өңделетін материалды 
жылытуға арналған жылу 
шығыны
2. Салқындатқыш сумен 
тасымалданатын жылу
3. Қоршаған ортаға жылу 
шығыны

Жиыны Жиыны

Бұрамдық баспағының жылу есебі (кесте.1.10)
Жұмыс істейтін бұрамдық баспағының жылу есептеуінің мақсаты 

салқындатқыш судың шығынын анықтау болып табылады.
Жұмыс істейтін бұрамдық баспағының жылу балансы теңдеумен 

анықталады:
QN = Qм + Qв + Qn, (Вт) (1.21)

мұндағы QN - механикалық жетек энергиясын жылу энергиясына 
айналдыру арқылы алынған жылу, Вт; 

Qв - салқындатқыш сумен тасымалданатын жылу, Вт; 
Qм - өңделетін Вт материалымен алынатын жылу
Qn - қоршаған ортаға жылу шығыны, Вт.
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Салқындатқыш сумен тасымалданатын жылу шығыны. Жұмыс 
формуласы: 

QвQN − Qм − Qn= , (Вт) (1.22)

1. Механикалық түрлендіруден алынған жылу мөлшері
жетектің жылу энергиясына, мынадай формула бойынша анықталады:

QN = 1000 × N × η × K, (Вт) (1.23)

мұнда 1000 - ауыстыру коэффициенті, Вт/кВт;
N - бұрамдық баспағының қозғалтқышының орнатылған қуаты, кВТ; 
η - берілістер мен мойынтіректердегі қуаттың жоғалуын ескеретін 

коэффициент 0,75-0,80; 
К - мотор қуатын пайдалану коэффициенті 0,8-0,9.
2. Өңделетін материалмен алынатын жылу формуласы:

Qм = Gм
3600×См ×(tмк−tмн)

, (Вт) (1.24)

мұндағы Gм - бұрамдық баспағының сағаттық өнімділігі, кг/сағ;
3600 - ауыстыру коэффициенті, с/сағ;
См - өңделетін материалдың меншікті жылу сыйымдылығы, Дж/кг·К

град, (резеңке үшін 1676, мата үшін 1280, металл үшін 482); 
tмк – tмн - өңделетін материалдың соңғы және бастапқы температурасы 

(бұрамдық баспағының температуралық режимінен алынады).
3. Қоршаған ортаға жылу шығыны мына формула бойынша 

анықталады:

Qn = α2 × Fn × (tcm − tв), (Вт) (1.25)

мұндағы a2 - қыздырылған беттерден қоршаған ауаға жылу беру 
коэффициенті, Вт/м2 К; 

Fn - жылу жоғалту беті, м2;
tcm- қыздырылған беттердің температурасы, С;
tв- қоршаған ауаның температурасы, С (20˚С қабылданады).
Ескертпелер: 

а) қыздырылған беттерден жылу беру коэффициенті (конвекциямен және 
радиациямен) Линчевскийдің шамамен алынған формуласы бойынша 
анықталады (50-350 с шегінде) [4].

𝑎𝑎𝑎𝑎2 = 9,3 +  0,058 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡, (Вт/ м2 К) (1.26)

б) бұрамдық баспағының құрылымы мен жұмыс режиміне байланысты 
есептеу цилиндр мен бастан жылу жоғалту (және жылу оқшаулауын ескере 



19  

Салқындатқыш сумен тасымалданатын жылу шығыны. Жұмыс 
формуласы: 

QвQN − Qм − Qn= , (Вт) (1.22)

1. Механикалық түрлендіруден алынған жылу мөлшері
жетектің жылу энергиясына, мынадай формула бойынша анықталады:

QN = 1000 × N × η × K, (Вт) (1.23)

мұнда 1000 - ауыстыру коэффициенті, Вт/кВт;
N - бұрамдық баспағының қозғалтқышының орнатылған қуаты, кВТ; 
η - берілістер мен мойынтіректердегі қуаттың жоғалуын ескеретін 

коэффициент 0,75-0,80; 
К - мотор қуатын пайдалану коэффициенті 0,8-0,9.
2. Өңделетін материалмен алынатын жылу формуласы:

Qм = Gм
3600×См ×(tмк−tмн)

, (Вт) (1.24)

мұндағы Gм - бұрамдық баспағының сағаттық өнімділігі, кг/сағ;
3600 - ауыстыру коэффициенті, с/сағ;
См - өңделетін материалдың меншікті жылу сыйымдылығы, Дж/кг·К

град, (резеңке үшін 1676, мата үшін 1280, металл үшін 482); 
tмк – tмн - өңделетін материалдың соңғы және бастапқы температурасы 

(бұрамдық баспағының температуралық режимінен алынады).
3. Қоршаған ортаға жылу шығыны мына формула бойынша 

анықталады:

Qn = α2 × Fn × (tcm − tв), (Вт) (1.25)

мұндағы a2 - қыздырылған беттерден қоршаған ауаға жылу беру 
коэффициенті, Вт/м2 К; 

Fn - жылу жоғалту беті, м2;
tcm- қыздырылған беттердің температурасы, С;
tв- қоршаған ауаның температурасы, С (20˚С қабылданады).
Ескертпелер: 

а) қыздырылған беттерден жылу беру коэффициенті (конвекциямен және 
радиациямен) Линчевскийдің шамамен алынған формуласы бойынша 
анықталады (50-350 с шегінде) [4].

𝑎𝑎𝑎𝑎2 = 9,3 +  0,058 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡, (Вт/ м2 К) (1.26)

б) бұрамдық баспағының құрылымы мен жұмыс режиміне байланысты 
есептеу цилиндр мен бастан жылу жоғалту (және жылу оқшаулауын ескере 

  

отырып престің жекелеген тораптарын) әрбір торап үшін бөлек жүргізу 
қажет.
в) шағын өлшемді машиналар үшін tcm орташа болуы мүмкін.
Qn, Qм, Qn анықталғаннан кейін Qв жұмыс формуласы бойынша есептеледі.

Бұрамдық пресі үшін салқындатқыш судың шығыны мына формула 
бойынша анықталады:

Gв = Qв
Св×(tвк−tвн) × 3600

1000
, (м3/час) (1.27)

мұндағы Gв - салқындатқыш судың шығыны, м3/сағ; 
Qв - салқындатқыш судың меншікті жылу сыйымдылығы·4190 Дж/кг·К

град; 
tвк – tвн - соңғы және бастапқы салқындату суының температурасы; 
3600 - ауыстыру коэффициенті, с/сағ;
1000 - ауыстыру коэффициенті, кг/м3.

1.10 кесте. Бұрамдық баспағының жылу балансы
Жылудың келуі Вт Жылу шығыны Вт

1. Механикалық жетек 
энергиясын жылу 
энергиясына 
айналдырудан 
жылудың келуі

…. 1.Өңделетін материалмен алынатын 
жылу
2. Салқындатқыш сумен 
тасымалданатын жылу
3.Қоршаған ортаға жылу шығыны

….

….

Жиыны Жиыны

Мерзімді әсер ететін жабық резеңке араластырғыштың жылу есебі 
(кесте.1.11).

Жабық резеңке араластырғыштың жылу есептеуінің мақсаты 
салқындатқыш су болып табылады.

Жұмыс істейтін резеңке араластырғыштың жылу балансы:

QN = Qм + Qв, (Вт) (1.28)

мұндағы QN - механикалық жетек энергиясын жылу энергиясына 
айналдыру кезінде пайда болатын жылу, Вт; 

Qм - резеңке қоспаны қыздыруға жұмсалатын және алып кететін жылу 
онымен, Вт; 

Qв - салқындатқыш сумен тасымалданатын жылу, Вт.
Ескерту: Араластыру камерасының беті қоршаған ортаға жылу 

шығынын ескермейді, өйткені араластыру камерасы сыртынан сумен 
салқындатылады, жоғарғы және төменгі қақпақтар су көйлектері арқылы 
сумен салқындатылады.

Жұмыс формуласы:
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Qв = QN −  Qм, (Вт) (1.29)

1. Механикалық жетек энергиясын айналдыру кезінде бөлінетін 
жылу мөлшері формула бойынша анықталады:

QN = 1000 × N × K × η, (Вт) (1.30)

мұнда 1000 - ауыстыру коэффициенті, Вт/кВт;
N - жетек моторының орнатылған қуаты, кВт;
K - резеңке араластырғыш жетегінің электр қозғалтқышының орташа 

қуат тұтынуын ескеретін коэффициент 0,7-0,8; 
η - мойынтіректердегі, тістегершіктердегі үйкеліске энергия шығынын 

ескеретін коэффициент, 0,8-0,9.

2. Резеңке қоспаны қыздыруға арналған жылу шығыны мына формула 
бойынша анықталады:

Qм = Gм
3600×Cм×(tмк−tмн)

, (Вт) (1.31)

мұндағы Gм - резеңке араластырғыштың сағаттық өнімділігі, кг/сағ;
3600 - ауыстыру коэффициенті, с/сағ;
См - резеңке қоспасының меншікті жылу сыйымдылығы·1676 Дж/кг·К;
tмк - өңделетін материалдың соңғы температурасы, С;
tмн - резеңке араластырғышқа салынатын компоненттердің орташа 

температурасы, С.
Qn, Qм есептегеннен кейін Qв анықталады.
Салқындатқыш судың шығынын есептеу мына формула бойынша 

жүргізіледі:

Gв = Qв
Св×(tвк−tвн) × 3600

1000, (м3/час) (1.32)

мұндағы Св - салқындатқыш судың меншікті жылу сыйымдылығы·4190 
Дж/кг·К;

tвк; tвн - салқындатқыш судың соңғы және бастапқы температурасы, С 
(әдетте бұл температуралардың айырмасы 3-6˚С-қа тең деп қабылданады.); 

3600 - ауыстыру коэффициенті, с/сағ;
1000 - ауыстыру коэффициенті кг/м3.
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Qв = QN −  Qм, (Вт) (1.29)

1. Механикалық жетек энергиясын айналдыру кезінде бөлінетін 
жылу мөлшері формула бойынша анықталады:

QN = 1000 × N × K × η, (Вт) (1.30)

мұнда 1000 - ауыстыру коэффициенті, Вт/кВт;
N - жетек моторының орнатылған қуаты, кВт;
K - резеңке араластырғыш жетегінің электр қозғалтқышының орташа 

қуат тұтынуын ескеретін коэффициент 0,7-0,8; 
η - мойынтіректердегі, тістегершіктердегі үйкеліске энергия шығынын 

ескеретін коэффициент, 0,8-0,9.

2. Резеңке қоспаны қыздыруға арналған жылу шығыны мына формула 
бойынша анықталады:

Qм = Gм
3600×Cм×(tмк−tмн)

, (Вт) (1.31)

мұндағы Gм - резеңке араластырғыштың сағаттық өнімділігі, кг/сағ;
3600 - ауыстыру коэффициенті, с/сағ;
См - резеңке қоспасының меншікті жылу сыйымдылығы·1676 Дж/кг·К;
tмк - өңделетін материалдың соңғы температурасы, С;
tмн - резеңке араластырғышқа салынатын компоненттердің орташа 

температурасы, С.
Qn, Qм есептегеннен кейін Qв анықталады.
Салқындатқыш судың шығынын есептеу мына формула бойынша 

жүргізіледі:

Gв = Qв
Св×(tвк−tвн) × 3600

1000, (м3/час) (1.32)

мұндағы Св - салқындатқыш судың меншікті жылу сыйымдылығы·4190 
Дж/кг·К;

tвк; tвн - салқындатқыш судың соңғы және бастапқы температурасы, С 
(әдетте бұл температуралардың айырмасы 3-6˚С-қа тең деп қабылданады.); 

3600 - ауыстыру коэффициенті, с/сағ;
1000 - ауыстыру коэффициенті кг/м3.

  

Кесте 1.11 - Мерзімді әрекет ететін резеңке араластырғыштың жылу балансы
Жылудың келуі Вт Жылу шығыны Вт

1. Механикалық жетек 
энергиясын жылу энергиясына 
айналдыру кезінде пайда 
болатын жылу ….

1. Резеңке қоспасын 
жылытуға арналған жылу 
шығыны
2.Салқындатқыш сумен 
тасымалданатын жылу

…

….

Жиыны … Жиыны ….

Вулканизация қазандығының жылу есебі (кесте.1.12)
Вулканизация қазандығының жылу есептеуінің мақсаты қыздыру 

буының шығынын анықтау болып табылады.
Вулканизация қазандығының жылу балансының теңдеуі:

Q = Q1 + Q2 + Q3 + Q4 + Q5 + Q6 + Q7, (Дж/цикл) (1.33)

мұндағы Q - қаныққан буы бар вулканизациялық қазандыққа 
жеткізілетін жылу, Дж/цикл;

Q1 - қазандықтың корпусын, түбін және шатырын жылытуға арналған 
жылу шығыны, Дж/цикл;

Q2 - қазандыққа бір циклде (арбалар, дорндар немесе қалыптар) 
оралатын металл бұйымдарды қыздыруға арналған жылу шығыны, Дж/цикл;

Q3 - вулканизацияланған бұйымдарды жылытуға арналған жылу 
шығыны, Дж/цикл;

Q4 - қазандықтағы ауаны жылытуға арналған жылу шығыны, Дж/цикл;
Q5 - конвекция және радиация арқылы қоршаған ортаға жылу шығыны, 

Дж/цикл;
Q6 - қазандықтан шығарылатын бумен жылу шығыны, Дж/цикл; 
Q7 - коммуникациялардағы және конденсат желісін үрлеу кезіндегі 

жылу шығыны, Дж/цикл.
1. Q1 қазандығының корпусын, түбін және қақпағын жылытуға 

арналған жылу шығыны бастапқы қыздыруға арналған жылудан (аптасына 
бір рет) және аралық қыздыруға арналған жылудан (циклде бір рет) тұрады 
және формула бойынша анықталады:

Q1 = 𝐺𝐺𝐺𝐺1 × ∁1 × (𝑡𝑡𝑡𝑡 − 𝑡𝑡𝑡𝑡Β) × 1
𝑛𝑛𝑛𝑛
, (Дж/цикл) (1.34)

мұндағы G1 - корпустың, түбінің және қазандық қақпағының салмағы, 
кг; 

C1 - болаттың меншікті жылу сыйымдылығы (болат 3), 482 Дж/кгс; 
t- қыздыру буының температурасы (вулканизация температурасы), С; 
tв- қоршаған ауаның температурасы (с қазандығының бастапқы 

температурасы);
N - аптасына вулканизация циклдерінің саны;
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tпр- қазандықтың аралық температурасы (қазандықты қайта зарядтау 
кезінде салқындататын температура, с (80-90˚С қабылданады).

2. Дорналар немесе қалыптары бар арбаларды жылытуға арналған 
жылу шығыны мына формула бойынша анықталады:

𝑄𝑄𝑄𝑄2 = G2 × С2 × (t − tпр) + Gд × Сд  × (t − tв), (Дж/цикл) (1.35)

мұндағы G2 - қазандыққа салынатын арбалардың жалпы салмағы, кг; 
C2 - арбалардың меншікті жылу сыйымдылығы, Дж/кг К;
t- вулканизация температурасы С; 
tпр- қайта зарядтау кезінде арба салқындатылатын аралық температура, 

С (сол арбашаларды пайдаланған кезде tпр = 50-70˚С, оларды ауыстырған 
кезде tпр =20˚С); 

Gд - қазандыққа тиелетін дорндардың (немесе қалыптардың) жалпы 
салмағы, кг; 

Сд - дорн (немесе қалыптар) материалының меншікті жылу 
сыйымдылығы, Дж/кг К;

tв- қоршаған ауаның температурасы (дорн немесе қалыптардың 
бастапқы температурасы) ≈ 20с.

3. Вулканизацияланатын бұйымдарды қыздыруға арналған жылу 
шығыны:

Q3 =  G3 × C3 × (t − tв), (Дж/цикл) (1.36)

мұндағы G3 - 1 цикл үшін вулканизацияланатын бұйымдардың массасы, 
кг; 

C3 - вулканизацияланатын бұйымдардың меншікті жылу 
сыйымдылығы, Дж/кг К;

t- вулканизация температурасы, С; 
tв- вулканизацияланатын бұйымдардың бастапқы температурасы, 

қоршаған ауаның температурасына тең деп қабылданады ) ≈ 20с. 
Ескертпе: кешенді бұйымдарды вулканизациялау кезінде (резеңке, 

тоқыма, металл арматурасы) жылуды есептеу бұйымның әрбір құрамдас 
бөлігі үшін бөлек жүргізіледі және нәтиже ретінде жалпы сома қабылданады 
(резеңкенің меншікті жылу сыйымдылығы 1676, мата 1280, Болат 482 Дж/кг 
К).

4. Қазандықтағы ауаны жылытуға арналған жылу шығыны:

Q4 =  G4 × C4  × (t − tв), (Дж/цикл) (1.37)

мұндағы G4 - қазандықтағы ауа массасы кг (G4=Vк·ρв); 
C4 - ауаның меншікті жылу сыйымдылығы, Дж/кг К (tв кезінде); 
t- вулканизация температурасы, С; 
tв- қазандықтағы ауаның бастапқы температурасы, С (қазанның аралық 

температурасына тең қабылдау ұсынылады, tпр).
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tпр- қазандықтың аралық температурасы (қазандықты қайта зарядтау 
кезінде салқындататын температура, с (80-90˚С қабылданады).

2. Дорналар немесе қалыптары бар арбаларды жылытуға арналған 
жылу шығыны мына формула бойынша анықталады:

𝑄𝑄𝑄𝑄2 = G2 × С2 × (t − tпр) + Gд × Сд  × (t − tв), (Дж/цикл) (1.35)

мұндағы G2 - қазандыққа салынатын арбалардың жалпы салмағы, кг; 
C2 - арбалардың меншікті жылу сыйымдылығы, Дж/кг К;
t- вулканизация температурасы С; 
tпр- қайта зарядтау кезінде арба салқындатылатын аралық температура, 

С (сол арбашаларды пайдаланған кезде tпр = 50-70˚С, оларды ауыстырған 
кезде tпр =20˚С); 

Gд - қазандыққа тиелетін дорндардың (немесе қалыптардың) жалпы 
салмағы, кг; 

Сд - дорн (немесе қалыптар) материалының меншікті жылу 
сыйымдылығы, Дж/кг К;

tв- қоршаған ауаның температурасы (дорн немесе қалыптардың 
бастапқы температурасы) ≈ 20с.

3. Вулканизацияланатын бұйымдарды қыздыруға арналған жылу 
шығыны:

Q3 =  G3 × C3 × (t − tв), (Дж/цикл) (1.36)

мұндағы G3 - 1 цикл үшін вулканизацияланатын бұйымдардың массасы, 
кг; 

C3 - вулканизацияланатын бұйымдардың меншікті жылу 
сыйымдылығы, Дж/кг К;

t- вулканизация температурасы, С; 
tв- вулканизацияланатын бұйымдардың бастапқы температурасы, 

қоршаған ауаның температурасына тең деп қабылданады ) ≈ 20с. 
Ескертпе: кешенді бұйымдарды вулканизациялау кезінде (резеңке, 

тоқыма, металл арматурасы) жылуды есептеу бұйымның әрбір құрамдас 
бөлігі үшін бөлек жүргізіледі және нәтиже ретінде жалпы сома қабылданады 
(резеңкенің меншікті жылу сыйымдылығы 1676, мата 1280, Болат 482 Дж/кг 
К).

4. Қазандықтағы ауаны жылытуға арналған жылу шығыны:

Q4 =  G4 × C4  × (t − tв), (Дж/цикл) (1.37)

мұндағы G4 - қазандықтағы ауа массасы кг (G4=Vк·ρв); 
C4 - ауаның меншікті жылу сыйымдылығы, Дж/кг К (tв кезінде); 
t- вулканизация температурасы, С; 
tв- қазандықтағы ауаның бастапқы температурасы, С (қазанның аралық 

температурасына тең қабылдау ұсынылады, tпр).

  

5. Қазандық бетінің қоршаған ортаға жылу шығыны Линчевскийдің 
шамамен алынған формуласы бойынша анықталады [4]:

Q5 = α2 × Fn  × (tcm − tв) × τц × 1,1, (Дж/цикл) (1.38)

мұндағы а2 - конвекция және радиация арқылы жылу берудің жалпы 
коэффициенті = 9,3+0,058 ст Вт/м2 К; 

Fn - қазанның сыртқы бетінің шамасы (корпус, түп, қақпақ) м2;
tcm- қазандықтың сыртқы бетінің температурасы, ˚С (жылу 

оқшауланған Бет үшін 40-45˚С тең қабылданады); 
tв- қоршаған ауа температурасы K ≈ 20˚С;
τц- вулканизация циклінің ұзақтығы, ˚С;
1,1-оқшауланбаған жылу шығынын ескеретін коэффициент қазан 

бөліктері.
6. Қазандықтан шығарылатын Q6 буымен жылу шығыны:

Q6 =  Vk × ρn × in, (Дж/цикл) (1.39)

мұндағы Vк - қазанның бос көлемі, м3;
ρn - берілген қысымдағы будың тығыздығы, кг/м3;
in - берілген қысымдағы бу энтальпиясы, Дж/кг.
7. Коммуникациялардағы және конденсатты таспаны үрлеу 

кезіндегі жылу шығындары, Дж/цикл.

Q7 = (Q1 + Q2 +Q3 + Q4 + Q5 + Q6) × 0,1 (1.40)

немесе

Q7 = Q1 + Q2 +Q3 + Q4 + Q5 + Q 6
0,9

, (Дж/цикл) (1.41)

мұндағы 0,1 - ысыраптардың жалпы жылу шығынының 10% - ын 
құрайтынын ескеретін коэффициент, Дж/цикл.

Q1 – Q7 мәндерін есептегеннен кейін Q анықталады.

Вулканизацияның бір циклі үшін бу шығыны мына формула бойынша 
анықталады:

Gn 
Q

4190×(in−ik)= , (кг/цикл) (1.42)

мұндағы in – iк - таңдалған параметрлер кезіндегі қаныққан бу мен 
конденсаттың энтальпиясы (жылу мөлшері), ккал/кг (кестелік деректер).
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1.12 кесте. Вулканизация қазандығының жылу балансы
Жылудың келуі Дж/цикл Жылу шығыны Дж./цикл

1. Қаныққан буы 
бар 
Вулканизациялық 
қазандыққа 
жеткізілетін 
жылу

…….

1.Вулканизация қазандығын жылытуға арналған 
жылу шығыны
2.Вулканизацияның бір циклі үшін қазандыққа 
оралатын металл бұйымдарды қыздыруға 
арналған жылу шығыны
3.Вулканизацияланатын бұйымдарды қыздыруға 
арналған жылу шығыны
4.Қыздыру үшін жылу шығыны 
қазандықтағы ауа
5.Конвекция және радиация арқылы қоршаған 
ортаға жылу шығыны
6.Қазандықтан шығарылатын бумен жылу 
шығыны
7.Коммуникациялардағы және конденсатты 
желіні үрлеу кезіндегі жылу шығындары

Жиыны: Жиыны:

Орам материалдарын вулканизациялау үшін барабан түріндегі 
вулканизатордың жылу есебі (кесте.1.13)

Барабанды вулканизатордың жылу есептеуінің мақсаты қыздыру буын 
анықтау болып табылады.

Біз вулканизатордың үздіксіз жұмысын аптасына бір рет үзіліспен 
қабылдаймыз (123 сағаттық жұмыс аптасында).

Вулканизатордың жылу балансының теңдеуі:

Q = Q1 + Q2 + Q3+ Qn ,(Вт) (1.43)

мұндағы Q - қыздыру буы бар вулканизаторға берілетін жылу, Вт;
Q1 - вулканизаторды алғашқы жылытуға арналған жылу шығыны, Вт;
Q2 - баспасөз таспасын жылытуға арналған жылу шығыны, Вт;
Q3 - вулканизацияланатын бұйымды қыздыруға жұмсалатын жылу 

шығыны, Вт;
Qn - қоршаған ортаға жылу шығыны.
1. Барабанды және учаскені бастапқы жылытуға арналған жылу 

шығыны барабанға жапсарлас престеу лентасы мынадай формула бойынша 
анықталады:

Q1 = Q1
, + Q2

,, , (Вт) (1.44)

мұндағы Q1' - барабанның жылу жылытқышы, Вт; 
Q1" - барабанға жақын орналасқан пресс-лентаның бір бөлігіне жылу.

Q1
, = 𝐺𝐺𝐺𝐺6 × 𝐶𝐶𝐶𝐶с𝑚𝑚𝑚𝑚 × (𝑡𝑡𝑡𝑡 − 𝑡𝑡𝑡𝑡в) × 1

123
× 1

3600
× 1,15, (Вт) (1.45)

мұндағы Gб - барабанның салмағы, кг; 
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1.12 кесте. Вулканизация қазандығының жылу балансы
Жылудың келуі Дж/цикл Жылу шығыны Дж./цикл

1. Қаныққан буы 
бар 
Вулканизациялық 
қазандыққа 
жеткізілетін 
жылу

…….

1.Вулканизация қазандығын жылытуға арналған 
жылу шығыны
2.Вулканизацияның бір циклі үшін қазандыққа 
оралатын металл бұйымдарды қыздыруға 
арналған жылу шығыны
3.Вулканизацияланатын бұйымдарды қыздыруға 
арналған жылу шығыны
4.Қыздыру үшін жылу шығыны 
қазандықтағы ауа
5.Конвекция және радиация арқылы қоршаған 
ортаға жылу шығыны
6.Қазандықтан шығарылатын бумен жылу 
шығыны
7.Коммуникациялардағы және конденсатты 
желіні үрлеу кезіндегі жылу шығындары

Жиыны: Жиыны:

Орам материалдарын вулканизациялау үшін барабан түріндегі 
вулканизатордың жылу есебі (кесте.1.13)

Барабанды вулканизатордың жылу есептеуінің мақсаты қыздыру буын 
анықтау болып табылады.

Біз вулканизатордың үздіксіз жұмысын аптасына бір рет үзіліспен 
қабылдаймыз (123 сағаттық жұмыс аптасында).

Вулканизатордың жылу балансының теңдеуі:

Q = Q1 + Q2 + Q3+ Qn ,(Вт) (1.43)

мұндағы Q - қыздыру буы бар вулканизаторға берілетін жылу, Вт;
Q1 - вулканизаторды алғашқы жылытуға арналған жылу шығыны, Вт;
Q2 - баспасөз таспасын жылытуға арналған жылу шығыны, Вт;
Q3 - вулканизацияланатын бұйымды қыздыруға жұмсалатын жылу 

шығыны, Вт;
Qn - қоршаған ортаға жылу шығыны.
1. Барабанды және учаскені бастапқы жылытуға арналған жылу 

шығыны барабанға жапсарлас престеу лентасы мынадай формула бойынша 
анықталады:

Q1 = Q1
, + Q2

,, , (Вт) (1.44)

мұндағы Q1' - барабанның жылу жылытқышы, Вт; 
Q1" - барабанға жақын орналасқан пресс-лентаның бір бөлігіне жылу.

Q1
, = 𝐺𝐺𝐺𝐺6 × 𝐶𝐶𝐶𝐶с𝑚𝑚𝑚𝑚 × (𝑡𝑡𝑡𝑡 − 𝑡𝑡𝑡𝑡в) × 1

123
× 1

3600
× 1,15, (Вт) (1.45)

мұндағы Gб - барабанның салмағы, кг; 

  

Ссм - болаттың меншікті жылу сыйымдылығы, 482 Дж/кг;
t- вулканизация температурасы, ˚С;
tв- қоршаған орта температурасы, 20˚С
123, 3600 - ауыстыру коэффициенттері, сағат/апта, с/сағат; 
1,15 - барабанға іргелес бөліктерді қыздыру үшін жылу шығынын 

ескеретін коэффициент.

Q2
,, = Gсm×Ccм ×(t−tв )

123 × 1
3600 + Gр∙×(t−tв)

123 × 1
3600, (Вт) (1.46)

мұндағы Gcm - болаттың массасы іргелес пресс-таспада барабанға, кг;
Ссм - болаттың меншікті жылу сыйымдылығы; 
Gp - барабанға іргелес пресс таспадағы резеңке массасы, кг; 
Cp - резеңкенің меншікті жылу сыйымдылығы, 1676 Дж/кг к.
Ескертпе: барабанға жапсарлас таспаның бөлігі мынадай формула 

бойынша есептеледі:
L = πD×α

360
м (1.47)

мұндағы а - барабанды престеу таспасымен орау бұрышы.
2. Вулканизация процесінде пресс-таспаны жылытуға арналған жылу 

шығыны формула бойынша анықталады: 

Q2 =  Gcm × Ccm × V
60

Gр × Cр
V
60

×(t-tпр) + ×(t-tпр)×, (Вт) (1.48)

мұндағы V - барабанның айналуының айналма жылдамдығы, м/мин; 
60 - ауыстыру коэффициенті, с/мин.
3. Вулканизацияланған өнімді жылытуға арналған жылу шығыны:

Q3 = Gм × (t − tв) × 1
3600

,  (Вт) (1.49)

мұндағы Gм - вулканизатордың сағаттық өнімділігі, кг; См –
вулканизацияланатын материалдың меншікті жылу сыйымдылығы, Дж/кг К

Ескерту. Резеңке маталы, резеңке маталы-металлды, резеңке металлды 
рулонды материалдарды вулканизациялау кезінде 
Q3 өнімнің сағаттық өнімділігінің әр бөлігі үшін бөлек есептеледі.

4. Қоршаған ортаға жылу шығыны: 

Qn = α2 × Fn×(tcm − tв), (Вт) (1.50)

мұндағы а2 – барабанның және престеу таспасының қыздырылған 
беттерінен жылу беру коэффициенті Линчевскийдің шамамен алынған 
формуласы бойынша есептеледі [4]:

α2 = 9,3 +  0,058 tcm, (Вт/м2 К) (1.51)
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мұндағы Fn - барабанның жылу жоғалту беті, м2; 
tcm- вулканизация температурасы, 0С; tв-2 т. қараңыз.
Жылыту буының шығыны:

Gn = Q
in−  ik

, (кг/цикл) (1.52)

мұндағы in-iк – берілген параметрлер үшін бу мен конденсаттың 
энтальпиясы, Дж/кг.

1.13 кесте. Рулонды материалдардың барабанды вулканизаторының жылу 
балансы 

Жылудың келуі Вт Жылу шығыны Вт
1. Қыздырғыш буы 
бар вулканизаторға 
жеткізілетін жылу

…….

1. Вулканизаторды алғашқы жылытуға 
арналған жылу шығыны
2. Пресс-таспаны жылытуға арналған 
жылу шығыны
3. Вулканизацияланған өнімді 
жылытуға арналған жылу шығыны
4. Қоршаған ортаға жылу шығыны

Жиыны Жиыны

Вулканизация баспағының (плитаның) жылу есебі (кесте.1.14)
Вулканизация баспағының жылу есептеуінің мақсаты электр 

жылытқыштардың қуатын анықтау болып табылады (электр жылытқышы бар 
пресс).

Жұмыс істеп тұрған Вулканизация баспағының жылу балансының 
теңдеуі:

Q =  Qф + Qм + Qn  , (Вт) (1.53)

мұндағы Q - баспасөзге жеткізілуі керек жылу, Вт;
Qф - вулканизацияны аралық қыздыруға жылу шығыны нысандары, Вт;
Qм - вулканизацияланған бұйымдарды қыздыруға арналған жылу 

шығыны, Вт;
Qn - қоршаған ортаға жылу шығыны; Вт.
1. Нысандарды аралық жылытуға жылу шығыны келесілер бойынша 

анықталады формуласы:
2.

Qф = Gф ×Ссm× (t−tпр )
τ

, (Вт) (1.54)

мұндағы Gф – престі бір тиеуге арналған қалыптардың массасы, кг; 
Ccm - форма материалының меншікті жылу сыйымдылығы, Дж/кг К

(482 болат үшін);
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мұндағы Fn - барабанның жылу жоғалту беті, м2; 
tcm- вулканизация температурасы, 0С; tв-2 т. қараңыз.
Жылыту буының шығыны:

Gn = Q
in−  ik

, (кг/цикл) (1.52)

мұндағы in-iк – берілген параметрлер үшін бу мен конденсаттың 
энтальпиясы, Дж/кг.

1.13 кесте. Рулонды материалдардың барабанды вулканизаторының жылу 
балансы 

Жылудың келуі Вт Жылу шығыны Вт
1. Қыздырғыш буы 
бар вулканизаторға 
жеткізілетін жылу

…….

1. Вулканизаторды алғашқы жылытуға 
арналған жылу шығыны
2. Пресс-таспаны жылытуға арналған 
жылу шығыны
3. Вулканизацияланған өнімді 
жылытуға арналған жылу шығыны
4. Қоршаған ортаға жылу шығыны

Жиыны Жиыны

Вулканизация баспағының (плитаның) жылу есебі (кесте.1.14)
Вулканизация баспағының жылу есептеуінің мақсаты электр 

жылытқыштардың қуатын анықтау болып табылады (электр жылытқышы бар 
пресс).

Жұмыс істеп тұрған Вулканизация баспағының жылу балансының 
теңдеуі:

Q =  Qф + Qм + Qn  , (Вт) (1.53)

мұндағы Q - баспасөзге жеткізілуі керек жылу, Вт;
Qф - вулканизацияны аралық қыздыруға жылу шығыны нысандары, Вт;
Qм - вулканизацияланған бұйымдарды қыздыруға арналған жылу 

шығыны, Вт;
Qn - қоршаған ортаға жылу шығыны; Вт.
1. Нысандарды аралық жылытуға жылу шығыны келесілер бойынша 

анықталады формуласы:
2.

Qф = Gф ×Ссm× (t−tпр )
τ

, (Вт) (1.54)

мұндағы Gф – престі бір тиеуге арналған қалыптардың массасы, кг; 
Ccm - форма материалының меншікті жылу сыйымдылығы, Дж/кг К

(482 болат үшін);

  

t- вулканизация температурасы ˚С;
tпр- қайта зарядтау кезінде нысаны салқындатылатын аралық 

температура, С (қайта зарядтау ұзақтығына байланысты);
τ- вулканизация циклінің ұзақтығы, τвулк – вулканизацияның нақты 

ұзақтығы және τперез – қайта зарядтау ұзақтығынан тұрады, С.
3. Вулканизацияланған бұйымдарды қыздыруға арналған жылу 

шығыны формула (таза резеңке бұйымдар үшін): 

Qм = Gр ×∙Ср× (t−tв )
τ

, (Вт) (1.55)

мұндағы Gр – престің бір тиеліміндегі вулканизацияланатын 
бұйымдардың массасы, кг; 

Cр – резеңкенің меншікті жылу сыйымдылығы 1676 Дж/кг К; 
t- вулканизация температурасы ˚С;
tв - материалдың бастапқы температурасы (қоршаған ауаның 

температурасына тең қабылданады, 20˚С); 
τ- вулканизация циклінің ұзақтығы, ˚С;
Ескертпе: күрделі бұйымдарды вулканизациялау жағдайында (резеңке-

мата, резеңке-металл) формула:

Qм = Gр×Ср ×(t−tв )
τ

+ Gтк∙×Cтк× (t−tв)
τ

, (Вт)       (1.56)

Qм = Gр ×∙Ср ×(t−tв )
τ

+ Gcm∙×Cсm× (t−tв)
τ

, (Вт)       (1.57)

мұндағы Gгк; Gcm – баспақтың бір тиелген бұйымдарындағы матаның, 
металл арматураның массасы, кг; 

Стк; Сcm – матаның меншікті жылу сыйымдылығы, 1280 Дж/кг к, Болат, 
482 Дж/кг к.

4. Қоршаған ортаға жылу шығыны:

Qn =  Q n
, + Qn

,, = a2 × Fn ×(tcm−tв )×τ
a2 × Fn′′×(tcm−tв )×τ

(Вт)      (1.58)

мұндағы а2 – қыздырылған беттерден конвекциямен және радиациямен 
жылу беру коэффициенті, Вт/м2 К (Линчевский формуласы бойынша 
анықталады[4]); 

Fn-жылу жоғалту беті м2;
τ – 2-тармақты қараңыз.
Ескерту: жылу жоғалту беті бүктеледі:
а) Вулканизация кезінде – пресс плиталарының бүйір, көлденең бос 

беттерінен және прессформалардың бүйір беттерінен, Fn;
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б) қайта зарядтау кезінде – пресс плиталарының бүйір және көлденең 
беттерінен, Fn.

Белгілі бір Qф; Qм; Qn бойынша Qк есептік мәнге коммуникациялардағы 
жылу шығынына, конденсат желісінің өнімі кезінде және плиталарға қоса 
берілетін престің бөліктерін қыздыруға 10-15% қосылады.

Вулканизация баспағының плиталарын электр қыздырғыштардың 
қуаты мына формула бойынша анықталады: (плиталарды электрмен 
қыздыратын престер үшін).

N = Q
1000 , кВт (1.59)

мұнда 1000 - ауыстыру коэффициенті, Вт/кВт.
Қыздыру буының шығыны мына формула бойынша анықталады (бу

пресі үшін қыздырғышы бар):

Gn = Q
4190 ×(in−ik)×3600  , кг (1.60)

мұнда 4190 - ауыстыру коэффициенті, Дж/ккал; 
in- берілген қысым (вулканизация температурасы) кезінде қаныққан 

будың энтальпиясы (жылу құрамы) ккал/кг; 
iк – вулканизация температурасы кезіндегі конденсаттың энтальпиясы 

(жылу мөлшері), ккал/кг. 
Ескерту: in-iк – кестелік деректер.

1.14-кесте - Вулканизация баспағының (плиталық) жылу балансы)
Жылудың келуі Вт Жылу шығыны Вт

1. Вулканизациялық 
преске әкелетін 
жылу ….

1. Қалыптарды аралық жылытуға арналған 
жылу шығыны
2. Вулканизацияланатын бұйымдарды 
қыздыруға арналған жылу шығыны 
3. Қоршаған ортаға жылу шығыны

….
….
….
….
….

Жиыны Жиыны

Автоклавтың жылу есебі (кесте.1.15)
Автоклавты термиялық есептеудің мақсаты-қыздыру буының 

шығынын анықтау. Есептеу вулканизацияның 1 циклі бойынша жүргізіледі.
Автоклавтың жылу балансының теңдеуі:

Q = Q1 + Q2 + Q3 + Q4 + Q5 + Q6 + Q7 + Q8 ,(Дж/цикл) (1.61)

мұндағы Q - жалпы жылу шығыны, Дж/цикл; 
Q1 - автоклавтың металл конструкцияларын алғашқы жылытуға 

арналған жылу шығыны; Дж/цикл, 
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б) қайта зарядтау кезінде – пресс плиталарының бүйір және көлденең 
беттерінен, Fn.

Белгілі бір Qф; Qм; Qn бойынша Qк есептік мәнге коммуникациялардағы 
жылу шығынына, конденсат желісінің өнімі кезінде және плиталарға қоса 
берілетін престің бөліктерін қыздыруға 10-15% қосылады.

Вулканизация баспағының плиталарын электр қыздырғыштардың 
қуаты мына формула бойынша анықталады: (плиталарды электрмен 
қыздыратын престер үшін).

N = Q
1000 , кВт (1.59)

мұнда 1000 - ауыстыру коэффициенті, Вт/кВт.
Қыздыру буының шығыны мына формула бойынша анықталады (бу

пресі үшін қыздырғышы бар):

Gn = Q
4190 ×(in−ik)×3600  , кг (1.60)

мұнда 4190 - ауыстыру коэффициенті, Дж/ккал; 
in- берілген қысым (вулканизация температурасы) кезінде қаныққан 

будың энтальпиясы (жылу құрамы) ккал/кг; 
iк – вулканизация температурасы кезіндегі конденсаттың энтальпиясы 

(жылу мөлшері), ккал/кг. 
Ескерту: in-iк – кестелік деректер.

1.14-кесте - Вулканизация баспағының (плиталық) жылу балансы)
Жылудың келуі Вт Жылу шығыны Вт

1. Вулканизациялық 
преске әкелетін 
жылу ….

1. Қалыптарды аралық жылытуға арналған 
жылу шығыны
2. Вулканизацияланатын бұйымдарды 
қыздыруға арналған жылу шығыны 
3. Қоршаған ортаға жылу шығыны

….
….
….
….
….

Жиыны Жиыны

Автоклавтың жылу есебі (кесте.1.15)
Автоклавты термиялық есептеудің мақсаты-қыздыру буының 

шығынын анықтау. Есептеу вулканизацияның 1 циклі бойынша жүргізіледі.
Автоклавтың жылу балансының теңдеуі:

Q = Q1 + Q2 + Q3 + Q4 + Q5 + Q6 + Q7 + Q8 ,(Дж/цикл) (1.61)

мұндағы Q - жалпы жылу шығыны, Дж/цикл; 
Q1 - автоклавтың металл конструкцияларын алғашқы жылытуға 

арналған жылу шығыны; Дж/цикл, 

  

Q2 - автоклавтың металл конструкцияларын аралық қыздыруға жылу 
шығыны; Дж/цикл;

Q3 - вулканизация формаларын қыздыруға арналған жылу шығыны; 
Дж/цикл,

Q4 - Дж/цикл вулканизация температурасына дейін вулканизацияланған 
өнімді жылытуға арналған жылу шығыны);

Q5 - автоклавтағы ауаны жылытуға арналған жылу шығыны, Дж/цикл);
Q6 - бу шығаратын жылу шығыны, Дж/цикл);
Q7 - конденсат тығыздығы және үрлеу арқылы жылу жоғалту сызықтар, 

Дж/цикл);
Q8 - автоклавтың сыртқы бетін конвекциялау және сәулелену арқылы 

жылу шығыны.
1. Металл конструкцияларды бастапқы жылытуға арналған жылу 

шығыны автоклавтар (корпустар мен қақпақтар) мынадай формула 
бойынша анықталады::

Q1G1 × Cсм(t − tв)n,   = (Дж/цикл) (1.62)

мұндағы G1 - автоклавтың салмағы, корпусы, қақпағы, жұмыс үстелі, 
кг;

Ccm - болаттың меншікті жылу сыйымдылығы, 482 Дж/кг;
t- вулканизация температурасы, ˚С;
tв- қоршаған орта температурасы, 20˚С ); 
n- аптасына вулканизация циклдерінің саны.
2. Автоклавты аралық қыздыруға жылу шығыны мына формула 

бойынша есептеледі: 

Q2 =  G1 × Ccm(t − tпр),  (Дж/цикл) (1.63)

мұндағы G1, Ccm, t - 1-тармақты қараңыз
tпр- автоклавтың металл конструкциялары қайта зарядтау кезеңінде 

салқындатылатын температура, с.
3. Вулканизациялық нысандарды қыздыруға жұмсалатын жылу 

шығыны формуласы:

Q3 = G2 × Ccm(t − tпр), (Дж/цикл) (1.64)
мұндағы C, Ccm, t - см.1 т.
G2 - автоклавта тиелетін нысандардың салмағы, кг; 
tпр- қайта зарядтау кезінде нысаны салқындаған температура, с.
4. Вулканизацияланған өнімдерді жылытуға арналған жылу шығыны

формуласы:

Q4 =  G4 × Cср(t − tв), (Дж/цикл) (1.65)

мұндағы t; tв - 1 т. қараңыз;
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G4 - вулканизацияланатын бұйымның жалпы салмағы, кг; 
ССР - вулканизацияланған өнімдердің орташа жылу сыйымдылығы 

Дж/кг.

Ескертпе: Күрделі бұйымдарда (резеңке-мата, резеңке-мата металл) Q4

автоклавтың бір тиелген бұйым материалының әрбір санаты үшін бөлек 
немесе мынадай формула бойынша есептеледі:

𝑄𝑄𝑄𝑄4 = cp× мр + стк+мтк+см×мм
мр + мтк+мм

, (Дж/цикл) (1.66)

мұндағы Ср; Стк; См - резеңкенің меншікті жылу сыйымдылығы 1676, 
тоқыма 1280, металл 482 Дж/кг; 

Мр; ККМ; Мм - бұйымдағы резеңке, тоқыма және металл массасының 
үлесі (массалық бөліктерге немесе массалық % - ға қарамастан).

5. Автоклавтағы ауаны жылытуға арналған жылу шығыны есептеледі
формуласы:

Q5 = V × ρφ × Cв × (t − tв), (Дж/цикл) (1.67)

мұндағы V - автоклавтағы ауа көлемі (еркін), м3;
ρφ - орташа температурадағы ауа тығыздығы; 
Св - ауаның меншікті жылу сыйымдылығы, Дж/кг;
t - 1-тармақты қараңыз;
tв- пресс-қалыптарды тиеудің басталуына қарай автоклавтағы ауаның 

аралық температурасы, ˚С.
6. Шығарылатын бумен жылу шығыны мына формула бойынша 

анықталады:

Q6 = V × ρn × in , (Дж/цикл) (1.68)

мұндағы V - 5-тармақты қараңыз, 
pn – вулканизация температурасындағы будың тығыздығы, tС,
in- вулканизация температурасында қаныққан будың нақты жылу 

сыйымдылығы.
7. Тығыздығы жоқ және конденсатты үрлеу кезінде жылу шығыны

сызықтар формула бойынша анықталады:

Q 7=(Q1 + Q2 +Q3+Q4+Q5+Q6)×0,1, (Дж/цикл) (1.69)

8. Жылуды конвекциясы және сәуле жіберуі формуласы бойынша 
анықталады:

Q8 = α2 × Fn  × (tcm − tв) × τц × 1,1, (Дж/цикл) (1.70)
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G4 - вулканизацияланатын бұйымның жалпы салмағы, кг; 
ССР - вулканизацияланған өнімдердің орташа жылу сыйымдылығы 

Дж/кг.

Ескертпе: Күрделі бұйымдарда (резеңке-мата, резеңке-мата металл) Q4

автоклавтың бір тиелген бұйым материалының әрбір санаты үшін бөлек 
немесе мынадай формула бойынша есептеледі:

𝑄𝑄𝑄𝑄4 = cp× мр + стк+мтк+см×мм
мр + мтк+мм

, (Дж/цикл) (1.66)

мұндағы Ср; Стк; См - резеңкенің меншікті жылу сыйымдылығы 1676, 
тоқыма 1280, металл 482 Дж/кг; 

Мр; ККМ; Мм - бұйымдағы резеңке, тоқыма және металл массасының 
үлесі (массалық бөліктерге немесе массалық % - ға қарамастан).

5. Автоклавтағы ауаны жылытуға арналған жылу шығыны есептеледі
формуласы:

Q5 = V × ρφ × Cв × (t − tв), (Дж/цикл) (1.67)

мұндағы V - автоклавтағы ауа көлемі (еркін), м3;
ρφ - орташа температурадағы ауа тығыздығы; 
Св - ауаның меншікті жылу сыйымдылығы, Дж/кг;
t - 1-тармақты қараңыз;
tв- пресс-қалыптарды тиеудің басталуына қарай автоклавтағы ауаның 

аралық температурасы, ˚С.
6. Шығарылатын бумен жылу шығыны мына формула бойынша 

анықталады:

Q6 = V × ρn × in , (Дж/цикл) (1.68)

мұндағы V - 5-тармақты қараңыз, 
pn – вулканизация температурасындағы будың тығыздығы, tС,
in- вулканизация температурасында қаныққан будың нақты жылу 

сыйымдылығы.
7. Тығыздығы жоқ және конденсатты үрлеу кезінде жылу шығыны

сызықтар формула бойынша анықталады:

Q 7=(Q1 + Q2 +Q3+Q4+Q5+Q6)×0,1, (Дж/цикл) (1.69)

8. Жылуды конвекциясы және сәуле жіберуі формуласы бойынша 
анықталады:

Q8 = α2 × Fn  × (tcm − tв) × τц × 1,1, (Дж/цикл) (1.70)

  

мұндағы а2 - конвекциямен және радиациямен жылу беру коэффициенті 
=9,3+0,058 ст Вт/м2 К; 

Fn беті жылу жоғалту,.м2;
tcm- жылу беретін беттердің температурасы, ˚С;
tв- қоршаған ауа температурасы K ≈ 20˚С;
τц- вулканизация циклінің ұзақтығы, ˚С;
1,1 - оқшауланбаған жылу шығынын ескеретін коэффициент қазан 

бөліктері.

1.15 кесте. Автоклавтың жылу балансы
Дененің келуі Дж/цикл Жылу шығыны Дж/цикл

1. Қаныққан буы бар 
Вулканизациялық 
қазандыққа 
жеткізілетін жылу

…….

1. Автоклавтың металл 
конструкцияларын бастапқы 
жылытуға арналған жылу 
шығыны.  
2. Автоклавтың металл 
конструкцияларын аралық 
жылытуға арналған жылу шығыны
3. Вулканизациялық нысандарды 
қыздыруға арналған жылу 
шығыны
4. Автоклавтағы ауаны жылытуға 
арналған жылу шығыны.
5. Бу шығаратын жылу шығыны.
6. Бу шығаратын жылу шығыны.
7. Конденсат желісінің тығыздығы 
мен үрлеу арқылы жылу шығыны.
8. Автоклавтың сыртқы бетін 
конвекциялау және сәулелену 
арқылы жылу шығыны.

….

….

….

…..

….

….

Жиыны Жиыны

1.1.3 Негізгі және қосалқы жабдықтарды есептеу. 
Жабдық өнімділігін есептеу

Негізгі және қосалқы жабдықтарды есептеу
Жобаланатын процестің таңдалған схемасына сәйкес өнімдерді немесе 

жартылай фабрикаттарды шығарудың берілген бағдарламасының 
орындалуын қамтамасыз ететін жабдықтың қажетті санын есептеу 
жүргізіледі. Жабдықтың өнімділігі анықтамалық әдебиеттен таңдалады 
немесе өздігінен есептеледі [1].

Технологиялық процеске сәйкес қажетті жабдықты (қақпақтарды 
жинауға арналған ағындық желілерді, камераларды түйістіруге арналған 
станоктарды және т.б.) есептеу 1.16 жалпы кесте бойынша жүргізіледі [4].
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1.16-кесте. Қажетті жабдықты есептеу (шиналарды жинауға арналған 
ағындық желілер, камераларды түйістіруге арналған станоктар және т.б.) [2].
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𝜌𝜌𝜌𝜌 𝑄𝑄𝑄𝑄 N=𝜌𝜌𝜌𝜌
𝒬𝒬𝒬𝒬 𝐼𝐼𝐼𝐼эф пр = 𝑁𝑁𝑁𝑁

Тэф пу K =𝑛𝑛𝑛𝑛р

𝑛𝑛𝑛𝑛у

Тэф жабдықтарының тиімді жұмыс уақыты зауыт нормалары бойынша 
есептеледі: 

Тэф= Т − Тппр − Тн.пр (1.71)

мұндағы Т - жабдықтың жұмыс істеу уақытының режимдік қоры 
кәсіпорынның жылдағы жұмыс уақытының режимдік уақытына және 
жабдықтың тәулігіне жұмыс істеу сағаттарының санына қарай есептеледі, 
бұл ретте технологиялық жабдықтың жұмыс істеу уақытының тәуліктік қоры 
Вулканизация жабдығын қоспағанда, 23 сағатты құрайтынын ескеру қажет, 
ол үшін тәуліктік уақыт қоры 24 сағатты құрайды; 

Тппр - жоспарлы-алдын ала жөндеуге кететін уақыт шығындары; 
Тн.пр - сөзсіз технологиялық үзілістердің уақыты (тазалау, жылыту, 

толтыру, қайта зарядтау және т. б.); 
Тппр және Тн.пр - кәсіпорын деректері бойынша қабылданады. 
Бұдан әрі 1.17-1.19 кестелер толтырылады.

1.17 кесте. Резеңке қоспаларын резеңке араластырғыштарға бөлу
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1.16-кесте. Қажетті жабдықты есептеу (шиналарды жинауға арналған 
ағындық желілер, камераларды түйістіруге арналған станоктар және т.б.) [2].
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𝜌𝜌𝜌𝜌 𝑄𝑄𝑄𝑄 N=𝜌𝜌𝜌𝜌
𝒬𝒬𝒬𝒬 𝐼𝐼𝐼𝐼эф пр = 𝑁𝑁𝑁𝑁

Тэф пу K =𝑛𝑛𝑛𝑛р

𝑛𝑛𝑛𝑛у

Тэф жабдықтарының тиімді жұмыс уақыты зауыт нормалары бойынша 
есептеледі: 

Тэф= Т − Тппр − Тн.пр (1.71)

мұндағы Т - жабдықтың жұмыс істеу уақытының режимдік қоры 
кәсіпорынның жылдағы жұмыс уақытының режимдік уақытына және 
жабдықтың тәулігіне жұмыс істеу сағаттарының санына қарай есептеледі, 
бұл ретте технологиялық жабдықтың жұмыс істеу уақытының тәуліктік қоры 
Вулканизация жабдығын қоспағанда, 23 сағатты құрайтынын ескеру қажет, 
ол үшін тәуліктік уақыт қоры 24 сағатты құрайды; 

Тппр - жоспарлы-алдын ала жөндеуге кететін уақыт шығындары; 
Тн.пр - сөзсіз технологиялық үзілістердің уақыты (тазалау, жылыту, 

толтыру, қайта зарядтау және т. б.); 
Тппр және Тн.пр - кәсіпорын деректері бойынша қабылданады. 
Бұдан әрі 1.17-1.19 кестелер толтырылады.

1.17 кесте. Резеңке қоспаларын резеңке араластырғыштарға бөлу
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1.18 кесте. Резеңке араластырғышты жабдықтауға арналған бункерлердің 
саны мен көлемін есептеу
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материалдық балансты есептеу кезінде А қайда алынады; 
t- зауыт жұмысының практикалық деректерінен және анықтамалық 

әдебиеттен анықтайды; 
Vб - каталог немесе анықтамалық бойынша бункердің жұмыс көлемі. 
Бір резеңке араластырғышта бірнеше рецепт бойынша қоспаларды 

дайындау кезінде екінші бағанда рецепттердің біріне арналған ингредиенттің 
ең көп сағаттық шығыны көрсетіледі. Сусымалы ингредиенттердің сусымалы 
тығыздығы анықтамалықта келтірілген.

1.19 кесте. Резеңке араластырғышты (өлшеудің орталықтандырылған 
учаскесін) жабдықтауға арналған қосалқы жабдықты таңдау, таразылар мен 
салмақтық мөлшерлегіштердің сипаттамасы)  

Резеңке 
қоспаның

шифры және 
оның мақсаты

Ингредиенттердің 
атауы

Ингредиентті 
рецепт бойынша 

ілу, кг

Таразылар мен 
мөлшерлегіштердің 

типі

Таразыларды таңдау каталог немесе анықтамалық материалдар 
бойынша жүргізіледі. Бірнеше рецепт бойынша бір резеңке араластырғышта 
қоспаларды дайындау кезінде үшінші бағанда қоспалар рецептерінің біріне 
арналған ингредиенттің ең үлкен ілмегі көрсетіледі.

Жабдық өнімділігін есептеу
Мерзімді резеңке араластырғыштың өнімділігін есептеу
G, кг/сағ, резеңке араластырғыштың (РС) өнімділігі тең:  

G = 60V×k×ρ×a 
τ   , (кг/сағ)       (1.72)

мұндағы V-араластыру камерасының бос көлемі, м3;
k - араластыру камерасын толтыру коэффициенті (k = 0,54-0,65); 
ρ-резеңке қоспаның тығыздығы, кг/м3;

α - машина уақытын пайдалану коэффициенті; 
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τ-араластыру циклінің ұзақтығы, мин (орташа 3-4 мин). 
Роликті машиналарды есептеу  
Білік машиналары жұмыс режимі бойынша мерзімді және үздіксіз 

жұмыс істейтін аппараттарға бөлінеді.   
Роликті машинаның өнімділігін есептеу G, кг/сағ, мерзімді әрекет [1] 

формуласы бойынша орындалады]:

G 60V×ρ×α
τ = , (кг/сағ) (1.73)

мұндағы V-қоспаның бір жолғы тиеу көлемі, м3;
ρ-резеңке қоспаның тығыздығы, кг/м3;
α = 0,8 – 0,9-машина уақытын пайдалану коэффициенті; 
τ-роликтердің жұмыс циклінің ұзақтығы, мин.  

V = (0.0065 − 0.0085)10 − 3DL , м3 (1.74)

мұндағы D және L-орамның жұмыс бөлігінің диаметрі мен ұзындығы, 
см. 

Үздіксіз жұмыс істейтін gн, кг/сағ роликті машинаның өнімділігін 
есептеу теңдеу бойынша жүзеге асырылады:

𝐺𝐺𝐺𝐺н = 60𝑣𝑣𝑣𝑣 × ℎ𝑘𝑘𝑘𝑘 × b × ρa, (кг/сағ) (1.75)

мұндағы v-артқы біліктің айналу жылдамдығы, м/мин, v = πDn,  
D-орамның диаметрі, м, 
n-артқы білік жылдамдығы, айн/мин;
hk-орамдар арасындағы саңылаудан шығатын материал таспасының 

қалыңдығы, м; 
b-орамнан алынатын материал таспасының ені, м. 
Каландрдың өнімділігін есептеу  

Өнімділігі G, м/сағ, каландра кезінде жағу және обкладке [6]: 

G = 60v × a , (м/ч) (1.76)

мұндағы v-шығарушы біліктің айналма жылдамдығы, м/мин; 
α-машина уақытын пайдалану коэффициенті (0,9).

Листинг кезінде өнімділігі G, кг/сағ, каландр:  

𝐺𝐺𝐺𝐺 = 60π × D × n × b × h × ρ × a × k , (кг/сағ) (1.77)

мұндағы D-орамдардың диаметрі, м;  
N-орамдардың жылдамдығы, айн/мин; 
b-каландрленген төсемнің ені, м; 
h-мата материал қалыңдығы, м;
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τ-араластыру циклінің ұзақтығы, мин (орташа 3-4 мин). 
Роликті машиналарды есептеу  
Білік машиналары жұмыс режимі бойынша мерзімді және үздіксіз 

жұмыс істейтін аппараттарға бөлінеді.   
Роликті машинаның өнімділігін есептеу G, кг/сағ, мерзімді әрекет [1] 

формуласы бойынша орындалады]:

G 60V×ρ×α
τ = , (кг/сағ) (1.73)

мұндағы V-қоспаның бір жолғы тиеу көлемі, м3;
ρ-резеңке қоспаның тығыздығы, кг/м3;
α = 0,8 – 0,9-машина уақытын пайдалану коэффициенті; 
τ-роликтердің жұмыс циклінің ұзақтығы, мин.  

V = (0.0065 − 0.0085)10 − 3DL , м3 (1.74)

мұндағы D және L-орамның жұмыс бөлігінің диаметрі мен ұзындығы, 
см. 

Үздіксіз жұмыс істейтін gн, кг/сағ роликті машинаның өнімділігін 
есептеу теңдеу бойынша жүзеге асырылады:

𝐺𝐺𝐺𝐺н = 60𝑣𝑣𝑣𝑣 × ℎ𝑘𝑘𝑘𝑘 × b × ρa, (кг/сағ) (1.75)

мұндағы v-артқы біліктің айналу жылдамдығы, м/мин, v = πDn,  
D-орамның диаметрі, м, 
n-артқы білік жылдамдығы, айн/мин;
hk-орамдар арасындағы саңылаудан шығатын материал таспасының 

қалыңдығы, м; 
b-орамнан алынатын материал таспасының ені, м. 
Каландрдың өнімділігін есептеу  

Өнімділігі G, м/сағ, каландра кезінде жағу және обкладке [6]: 

G = 60v × a , (м/ч) (1.76)

мұндағы v-шығарушы біліктің айналма жылдамдығы, м/мин; 
α-машина уақытын пайдалану коэффициенті (0,9).

Листинг кезінде өнімділігі G, кг/сағ, каландр:  

𝐺𝐺𝐺𝐺 = 60π × D × n × b × h × ρ × a × k , (кг/сағ) (1.77)

мұндағы D-орамдардың диаметрі, м;  
N-орамдардың жылдамдығы, айн/мин; 
b-каландрленген төсемнің ені, м; 
h-мата материал қалыңдығы, м;

  

ρ – плотность материала, кг/м3;
k-озу коэффициенті (k = 1,05–1,1).
K озу коэффициенті шығарылатын орамның айналмалы 

жылдамдығымен салыстырғанда саңылаудан шығатын материалдың 
таспасының жоғары жылдамдығын ескереді. Ол келесі формула бойынша 
анықталады:  

k =
𝑉𝑉𝑉𝑉1
𝑉𝑉𝑉𝑉

(1.78)

мұндағы Vl-парақтың сызықтық жылдамдығы, м/мин; 
V-шығарушы біліктің айналма жылдамдығы, м/мин. 
K коэффициенті каландрлардан дайын табақты іріктеуге арналған 

тоңазытқыш қондырғылар мен құрылғыларды есептеу кезінде теңдеулерде 
ескеріледі.

Бір жүрісті машиналардың өнімділігін есептеу  
G, кг/сағ, бір мәртелік машинаның өнімділігі [4] формуласы бойынша 

есептеледі]:
G = 60Vn × i × β × ρ , (кг/сағ) (1.79)

мұндағы V-бұрамдықтың бір орамының бос кеңістігінің көлемі, м2

(машинаның паспорттық деректері бойынша); 
n-бұрамдықтың айналу жиілігі, айн/мин, (10-30)/ D шегінде болуы тиіс, 

мұндағы D – бұрамдықтың диаметрі, м;  
i-бұрамдықтың кіру Саны; 
β – өнімділік коэффициенті (0,02–0,35 тең деп қабылданады); 
ρ-қоспаның тығыздығы, кг/м3.

π×�D2−d2 �×tср×l
4  cosφcр

V =, (м2) (1.80)

мұндағы D-бұрамдықтың сыртқы диаметрі, м; 
d-бұрамдықтың ішкі диаметрі, м; 
tср-орташа кесу қадамы, жүктеме кезіндегі және бұрамдықтың 

басындағы кесу қадамының жартысына тең, м; 
l-орам қалыңдығы, м; 
φcр -бұрамдықтың бұрандалы сызығының орташа көтерілу бұрышы, 

град, формула бойынша анықталады:

φср =𝑍𝑍𝑍𝑍×𝑡𝑡𝑡𝑡ср

 𝜋𝜋𝜋𝜋𝐷𝐷𝐷𝐷
, (град) (1.81)

мұндағы z-қоңыраулар саны.  
Шамамен есептеулер үшін бір құлыпты машинаның өнімділігін орташа 

қарқындылық коэффициентінен анықтауға болады:
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𝐺𝐺𝐺𝐺 =  6,8 × 104 × 𝐷𝐷𝐷𝐷2,5 , (кг/сағ) (1.82)

қарқынды жұмыс үшін: 

𝐺𝐺𝐺𝐺 = 9 × 104 × 𝐷𝐷𝐷𝐷2,5, (кг/сағ) (1.83)

мұндағы D-бұрамдықтың диаметрі, м. 
Сығу (шприцтеу) жылдамдығы V, м/мин, теңдеу бойынша есептеледі:

G
60gn

V =, (м/мин) (1.84)

мұндағы g-профильдің (жеңнің) бір метрінің салмағы, кг; 
n-басындағы параллель ағындар саны. 
Аз толтырылған қоспаларды шприцтеу жылдамдығы әдетте 

3-7 м/мин, жоғары толтырылған-16-20 м/мин, оны формула бойынша 
есептеуге болады:

G
60Fρ

V=, (м/мин) (1.85)

мұндағы F-дайындаманың көлденең қимасы, см2;
ρ-қоспаның тығыздығы, кг/м3.

Гидравликалық вулканизация баспасының өнімділігін есептеу  
Вулканизация баспағының өнімділігі G, дана/сағ, формула бойынша 

есептеледі:
 𝐺𝐺𝐺𝐺 = 60𝑡𝑡𝑡𝑡×𝑛𝑛𝑛𝑛×𝑖𝑖𝑖𝑖×𝛼𝛼𝛼𝛼

𝑡𝑡𝑡𝑡ц , (дана/сағ) (1.86)

мұндағы m-баспасөз қабаттарының саны, дана.; 
n-бір қабаттағы пресс-қалыптардың саны, дана; 
i – пресс-формадағы ұялар саны, дана.; 
α = 0,8 – 0,9-машина уақытын пайдалану коэффициенті; 
tц – баспасөз циклінің ұзақтығы, мин. [4].

1.1.4 Резеңке қоспалардың рецептураларын есептеу

Резеңке қоспаның рецепті-бұл резеңке қоспаның құрамын белгілі бір
формада жазу, яғни дозаны көрсететін компоненттердің тізімі. Резеңке
қоспасының рецептін жасау процесі шартты түрде екі кезеңге бөлінеді:
негізгі рецепт әзірлеу және оны оңтайландыру [8].

Резеңке қоспасының негізі-резеңке және ингредиенттер (сур. 1.2).
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𝐺𝐺𝐺𝐺 =  6,8 × 104 × 𝐷𝐷𝐷𝐷2,5 , (кг/сағ) (1.82)

қарқынды жұмыс үшін: 

𝐺𝐺𝐺𝐺 = 9 × 104 × 𝐷𝐷𝐷𝐷2,5, (кг/сағ) (1.83)

мұндағы D-бұрамдықтың диаметрі, м. 
Сығу (шприцтеу) жылдамдығы V, м/мин, теңдеу бойынша есептеледі:

G
60gn

V =, (м/мин) (1.84)

мұндағы g-профильдің (жеңнің) бір метрінің салмағы, кг; 
n-басындағы параллель ағындар саны. 
Аз толтырылған қоспаларды шприцтеу жылдамдығы әдетте 

3-7 м/мин, жоғары толтырылған-16-20 м/мин, оны формула бойынша 
есептеуге болады:

G
60Fρ

V=, (м/мин) (1.85)

мұндағы F-дайындаманың көлденең қимасы, см2;
ρ-қоспаның тығыздығы, кг/м3.

Гидравликалық вулканизация баспасының өнімділігін есептеу  
Вулканизация баспағының өнімділігі G, дана/сағ, формула бойынша 

есептеледі:
 𝐺𝐺𝐺𝐺 = 60𝑡𝑡𝑡𝑡×𝑛𝑛𝑛𝑛×𝑖𝑖𝑖𝑖×𝛼𝛼𝛼𝛼

𝑡𝑡𝑡𝑡ц , (дана/сағ) (1.86)

мұндағы m-баспасөз қабаттарының саны, дана.; 
n-бір қабаттағы пресс-қалыптардың саны, дана; 
i – пресс-формадағы ұялар саны, дана.; 
α = 0,8 – 0,9-машина уақытын пайдалану коэффициенті; 
tц – баспасөз циклінің ұзақтығы, мин. [4].

1.1.4 Резеңке қоспалардың рецептураларын есептеу

Резеңке қоспаның рецепті-бұл резеңке қоспаның құрамын белгілі бір
формада жазу, яғни дозаны көрсететін компоненттердің тізімі. Резеңке
қоспасының рецептін жасау процесі шартты түрде екі кезеңге бөлінеді:
негізгі рецепт әзірлеу және оны оңтайландыру [8].

Резеңке қоспасының негізі-резеңке және ингредиенттер (сур. 1.2).

  

Резеңке қоспаға мыналар кіреді

• Вулканизациялық заттар
• Үдеткіштер
• Активаторлар
• Регенерат
• Антистарители
• Көбіктендіргіштер
• Толтырғыштар
• Жұмсартқыштар мен бояғыштар, басқа 
қоспалар

Сурет 1.2 - Резеңке қоспасының құрамына кіретін ингредиенттер

Резеңке қоспасының ингредиенттері көбінесе негізгі мақсаттан басқа 
функцияларды орындай алады. Мысалы, вулканизация жүйесінің өзара 
әрекеттесу өнімдері (тетраметилтиурамдисульфид және мырыш оксиді) 
тиімді антиоксиданттар болып табылады. 

Техникалық көміртек антиоксидант қызметін атқара алады, ал кремний 
диоксиді адгезияның модификаторы бола алады. Сұйық хлорпарафиндер бір 
уақытта жалынға қарсы және жұмсартқыштар болып табылады. Резеңке 
қоспасының құрамына байланысты оның ингредиенттері мүлдем қарама-
қарсы функцияларды орындай алады. Мысалы, 2-меркаптобензиазол және 
ди-(2-бензиазолил)-дисульфид изопрен және бутадиен-стирол каучуктерінің 
күкірт вулканизациясын тездетеді, бірақ хлоропрен мен хлорбутилкаучуктың 
өзара байланысын баяулатады. Ұқсас әсер құрамында метил топтары бар 
шайырларды үдеткіштері бар күкіртпен вулканизацияланған бутилкаучук 
негізіндегі резеңке қоспаларға қосқан кезде байқалады. 

Резеңке қоспаның мақсатына және одан жасалған бұйымдарды жасау 
технологиясына байланысты ингредиенттердің құрамы мен құрамы 
айтарлықтай өзгереді. Әрбір нақты каучукке негізделген резеңке қасиеттерін 
рецепт бойынша белгілі бір дәрежеде жақсартуға болады, яғни резеңке 
қоспасының басқа ингредиенттері резеңке қасиеттерін толығымен жүзеге 
асыруға ықпал етеді. 

1.20 кестеде резеңке қоспалардың негізгі сипаттамаларына әсер ететін 
ингредиенттер көрсетілген [7].
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1.20 кесте. Резеңке қоспалар мен вулканизаттардың негізгі сипаттамаларына 
әсер ететін ингредиенттер

Көрсеткіштердің атауы Ингредиенттер
Резеңке қоспасы

Біріккен беріктік Толтырғыштар, модификаторлар
Каркас Толтырғыштар, жұмсартқыштар
Өңдеу кезіндегі тұтқырлық, аққыштық Толтырғыштар, жұмсартқыштар
Шөгу. Толтырғыштар
Вулканизацияға төзімділік, Вулканизация 
жылдамдығы мен дәрежесі

Вулканизация жүйелері, Вулканизация 
баяулатқыштары

Конфекциялық жабысқақтық, жабдыққа 
жабысқақтық

Жабысқақтық модификаторлары, 
антиадгезивтер, жұмсартқыштар

Резеңкенің талшықтарға, металдарға 
адгезиясы

Адгезия модификаторлары, 
вулканизациялайтын заттар

Техникалық-экономикалық көрсеткіштер Толтырғыштар, жұмсартқыштар, 
вулканизациялайтын заттар

Вулканизаттар

Беріктік қасиеттері, тозуға төзімділігі Толтырғыштар, жұмсартқыштар 
модификаторлар

Шаршау қасиеттері Құрылымдық-модификациялаушы жүйелер, 
жұмыс істеуге қарсы заттар, толтырғыштар

Қаттылық Толтырғыштар, жұмсартқыштар 
вулканизациялайтын заттар

Аязға төзімділік Пластификаторлар, вулканизациялайтын 
заттар, толтырғыштар

Термо төзімділігі Термостабилизаторлар, вулканизациялайтын 
заттар

Мұнай орталарына, химиялық агрессивті 
орталарға төзімділік Вулканизация жүйелері, толтырғыштар

Атмосфера төзімділігі Тозуға қарсы
Бетонның радиациялық тұрақтылығы Антирад
Отқа төзімділік Антипирен
Көгеруге төзімділік Фунгицидтер
Термофизикалық және электрлік 
қасиеттері Толтырғыштар

Резеңке қоспасының рецептурасы 100 массалық бөлікке (мас. сағ.) 
каучук, бір немесе екі түрлі каучуктың жалпы құрамы 100 мас. Ш. Барлық 
резеңке емес ингредиенттер 100 мас. каучук, бұл Вулканизация тобының, 
толтырғыштың және басқа ингредиенттердің құрамын реттеуге мүмкіндік 
береді [8].

Резеңке қоспасының рецептурасы бес нысанда жазылады, 
- массалық бөлімдерде 100 мас. резеңке (негізгі нұсқа); 
- массалық пайызбен; 
- көлемдік пайызбен; 
- көлемді бөліктерде; 
- араластыру жабдығына бір құюға килограммен (граммен) (жұмыс 

рецептурасы).
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1.20 кесте. Резеңке қоспалар мен вулканизаттардың негізгі сипаттамаларына 
әсер ететін ингредиенттер

Көрсеткіштердің атауы Ингредиенттер
Резеңке қоспасы

Біріккен беріктік Толтырғыштар, модификаторлар
Каркас Толтырғыштар, жұмсартқыштар
Өңдеу кезіндегі тұтқырлық, аққыштық Толтырғыштар, жұмсартқыштар
Шөгу. Толтырғыштар
Вулканизацияға төзімділік, Вулканизация 
жылдамдығы мен дәрежесі

Вулканизация жүйелері, Вулканизация 
баяулатқыштары

Конфекциялық жабысқақтық, жабдыққа 
жабысқақтық

Жабысқақтық модификаторлары, 
антиадгезивтер, жұмсартқыштар

Резеңкенің талшықтарға, металдарға 
адгезиясы

Адгезия модификаторлары, 
вулканизациялайтын заттар

Техникалық-экономикалық көрсеткіштер Толтырғыштар, жұмсартқыштар, 
вулканизациялайтын заттар

Вулканизаттар

Беріктік қасиеттері, тозуға төзімділігі Толтырғыштар, жұмсартқыштар 
модификаторлар

Шаршау қасиеттері Құрылымдық-модификациялаушы жүйелер, 
жұмыс істеуге қарсы заттар, толтырғыштар

Қаттылық Толтырғыштар, жұмсартқыштар 
вулканизациялайтын заттар

Аязға төзімділік Пластификаторлар, вулканизациялайтын 
заттар, толтырғыштар

Термо төзімділігі Термостабилизаторлар, вулканизациялайтын 
заттар

Мұнай орталарына, химиялық агрессивті 
орталарға төзімділік Вулканизация жүйелері, толтырғыштар

Атмосфера төзімділігі Тозуға қарсы
Бетонның радиациялық тұрақтылығы Антирад
Отқа төзімділік Антипирен
Көгеруге төзімділік Фунгицидтер
Термофизикалық және электрлік 
қасиеттері Толтырғыштар

Резеңке қоспасының рецептурасы 100 массалық бөлікке (мас. сағ.) 
каучук, бір немесе екі түрлі каучуктың жалпы құрамы 100 мас. Ш. Барлық 
резеңке емес ингредиенттер 100 мас. каучук, бұл Вулканизация тобының, 
толтырғыштың және басқа ингредиенттердің құрамын реттеуге мүмкіндік 
береді [8].

Резеңке қоспасының рецептурасы бес нысанда жазылады, 
- массалық бөлімдерде 100 мас. резеңке (негізгі нұсқа); 
- массалық пайызбен; 
- көлемдік пайызбен; 
- көлемді бөліктерде; 
- араластыру жабдығына бір құюға килограммен (граммен) (жұмыс 

рецептурасы).

  

Резеңке қоспасының рецептурасының болуы оны араластыру 
жабдығының әртүрлі түрлерін пайдалана отырып дайындауға мүмкіндік 
береді. Қазіргі уақытта резеңке қоспаларын жасау үшін жабық типтегі 
резеңке араластырғыштар мен роликтер кеңінен қолданылады. 

1.3-суретте есептелген рецептке сәйкес резеңке араластырғыштарда 
резеңке қоспасын дайындау схемасы, оны одан әрі роликтерде өңдеу және 
сынақтар жүргізу көрсетілген.

1.3 сурет - Есептелген рецептке сәйкес резеңке қоспаны дайындау схемасы

Резеңке қоспаларының рецептерін белгілі бір ретпен жасау керек, бұл 
ингредиенттерді өлшеу кезінде қателіктер мен жіберулерге кепілдік береді 
[3]. Әдетте келесі жазбалар тізбегі қолданылады: 

1) каучук, 
2) регенерат, тиокол, полиизобутилен немесе каучуктың басқа да 

алмастырғыштары; 
3) күкірт; 
4) вулканизация үдеткіштері; 
5) вулканизация активаторлары; 
6) қарсы тұрушылар; 
7) күшейткіштер мен толтырғыштар, 
8) жұмсартқыштар; 
9) арнайы ингредиенттер (бояғыштар, көбіктендіргіштер).
Белгілі бір композицияның қоспасын жасау үшін бір таңуға арналған 

ингредиенттердің ілгектерін анықтау үшін Сіз құюдың массасын (G) білуіңіз 
керек):

G = V × ρкг (1.87)

мұндағы V-біржолғы жүктеу көлемі, м3;
ρ-резеңке қоспаның тығыздығы, кг/м3.
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Бір реттік құю көлемі қолданылатын жабдықтың түріне және 
араластыру камерасының пайдалы қолданылуына байланысты. Резеңке 
араластырғыш үшін пайдалы көлем, әдетте, оның толық көлемінің 0,53-0,65 
құрайды. 

Vз біліктеріне бір реттік жүктеу көлемін формула бойынша анықтауға 
болады:  

𝑉𝑉𝑉𝑉з =  0,065 ×  𝐷𝐷𝐷𝐷 ×  𝐿𝐿𝐿𝐿, (м3) (1.88)

мұндағы 0,065-эмпирикалық коэффициент; 
D-орамның жұмыс бетінің диаметрі, м; 
L-орамның жұмыс бетінің ұзындығы, м.  
Резеңке қоспаның тығыздығын формула бойынша есептеуге болады:

𝜌𝜌𝜌𝜌см =  ∑𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖
∑𝑣𝑣𝑣𝑣𝑖𝑖𝑖𝑖

, (кг/м3)                                           (1.89)

мұндағы Σmi және Σνi – сәйкесінше резеңке қоспасының әр 
ингредиентінің жалпы массасы мен жалпы көлемі.

Әрбір p (кг) ингредиенттің бір құюға ілмегін мына формула бойынша 
есептейді:  

𝑔𝑔𝑔𝑔×𝐺𝐺𝐺𝐺
𝛴𝛴𝛴𝛴𝑔𝑔𝑔𝑔

P=, (кг) (1.90)

мұндағы g-бір ингредиенттің құрамы, мас. сағат 100 мас. сағ.;  
Σg – қоспаның құрамына кіретін барлық ингредиенттердің құрамы, мас. 

сағат 100 мас. с. каучук.  
Каучук пен С (мас. % ) формула бойынша табады:  

𝐶𝐶𝐶𝐶 = 𝑡𝑡𝑡𝑡×100
𝑡𝑡𝑡𝑡общ

, (%) (1.91)

мұндағы m-қоспаның құрамына кіретін бір ингредиенттің массасы, кг.  
Каучук пен ингредиенттердің көлемі V (м3) мынадай формула бойынша 

есептеледі::
𝑉𝑉𝑉𝑉 = 𝑡𝑡𝑡𝑡

𝜌𝜌𝜌𝜌 , (м3) (1.92)

мұндағы ρ-қоспаның құрамына кіретін тиісті ингредиенттің 
тығыздығы, кг/м3.

Көлемдік пайыздар формула бойынша анықталады:

С, = 𝑀𝑀𝑀𝑀×100
𝑉𝑉𝑉𝑉общ

, (%) (1.93)

мұндағы V-қоспаның құрамына кіретін тиісті ингредиенттің көлемі, м3.
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Бір реттік құю көлемі қолданылатын жабдықтың түріне және 
араластыру камерасының пайдалы қолданылуына байланысты. Резеңке 
араластырғыш үшін пайдалы көлем, әдетте, оның толық көлемінің 0,53-0,65 
құрайды. 

Vз біліктеріне бір реттік жүктеу көлемін формула бойынша анықтауға 
болады:  

𝑉𝑉𝑉𝑉з =  0,065 ×  𝐷𝐷𝐷𝐷 ×  𝐿𝐿𝐿𝐿, (м3) (1.88)

мұндағы 0,065-эмпирикалық коэффициент; 
D-орамның жұмыс бетінің диаметрі, м; 
L-орамның жұмыс бетінің ұзындығы, м.  
Резеңке қоспаның тығыздығын формула бойынша есептеуге болады:

𝜌𝜌𝜌𝜌см =  ∑𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖
∑𝑣𝑣𝑣𝑣𝑖𝑖𝑖𝑖

, (кг/м3)                                           (1.89)

мұндағы Σmi және Σνi – сәйкесінше резеңке қоспасының әр 
ингредиентінің жалпы массасы мен жалпы көлемі.

Әрбір p (кг) ингредиенттің бір құюға ілмегін мына формула бойынша 
есептейді:  

𝑔𝑔𝑔𝑔×𝐺𝐺𝐺𝐺
𝛴𝛴𝛴𝛴𝑔𝑔𝑔𝑔

P=, (кг) (1.90)

мұндағы g-бір ингредиенттің құрамы, мас. сағат 100 мас. сағ.;  
Σg – қоспаның құрамына кіретін барлық ингредиенттердің құрамы, мас. 

сағат 100 мас. с. каучук.  
Каучук пен С (мас. % ) формула бойынша табады:  

𝐶𝐶𝐶𝐶 = 𝑡𝑡𝑡𝑡×100
𝑡𝑡𝑡𝑡общ

, (%) (1.91)

мұндағы m-қоспаның құрамына кіретін бір ингредиенттің массасы, кг.  
Каучук пен ингредиенттердің көлемі V (м3) мынадай формула бойынша 

есептеледі::
𝑉𝑉𝑉𝑉 = 𝑡𝑡𝑡𝑡

𝜌𝜌𝜌𝜌 , (м3) (1.92)

мұндағы ρ-қоспаның құрамына кіретін тиісті ингредиенттің 
тығыздығы, кг/м3.

Көлемдік пайыздар формула бойынша анықталады:

С, = 𝑀𝑀𝑀𝑀×100
𝑉𝑉𝑉𝑉общ

, (%) (1.93)

мұндағы V-қоспаның құрамына кіретін тиісті ингредиенттің көлемі, м3.

  

1.21 кестеде СК(М)с-30 АРКМ-15 негізінде резеңке қоспаға арналған 
компоненттердің аспаларын оны бір жолғы толтыру көлемі 2 м3 ∙ 10-3
зертханалық резеңке араластырғышта дайындау кезінде есептеу келтірілген.

1.21 кесте. Бір құюға арналған ингредиенттердің ілмектерін есептеу

Каучуктың атауы 
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СК (М)С-30 АРКМ-15 100,00 53,19 960 0,10417 63,40 1,220
Ұнтақталған күкірт 1,50 0,80 2050 0,00073 0,44 0,018
Сульфенамид Ц 2,50 1,32 1300 0,00192 1,17 0,030
Ақ мырыш 3,00 1,60 5470 0,00055 0,33 0,037
Стеарин қышқылы 2,00 1,06 950 0,00210 1,28 0,024
Вулканизация
баяулатқышы 0,50 0,27 1500 0,00033 0,20 0,0060

Мұнай битумы 5,00 2,66 1000 0,00500 304 0,061
Мұнай пластификаторы 17,00 9,04 970 0,01753 10,67 0,208
Тозуға қарсы 0,50 0,27 1150 0,00043 0,26 0,006
Қорғаныс балауызы 1,00 0,53 1010 0,00099 0,60 0,12
HAF типті техкөміртек 55,00 29,26 1800 0,03026 18,61 0,672
Жиыны 188,00 100,00 - 0,16431 100,00 2,2943

Бір компонентті екіншісіне ауыстырған кезде оның қоспадағы құрамын 
көлемдік пайызбен білу өте маңызды, өйткені бұл компоненттің резеңкедегі 
әрекеті массаға ғана емес, сонымен қатар оның қоспадағы көлемдік құрамына 
да байланысты.

Өзіндік бақылау сұрақтары
1. Материалдық балансты есептеу қандай мақсатта жүргізіледі?
2. Материалдық балансты есептеу үшін қандай зауыттық 
нормалар қабылданады?
3. Материалдық балансты есептеу неге азаяды?

4. Материалдық балансты есептеу үшін қандай бастапқы деректер қажет?
5. Роликтер мен каландрларды термиялық есептеудің мақсаты қандай?
6. Автоклавты термиялық есептеудің мақсаты не?
7. Материалдық балансты есептеу үшін қандай бастапқы деректер қажет?
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8. Қандай деректер негізінде жабдықтың қажетті санын есептеу жүргізіледі?
9. Бір реттік машиналардың жұмысын есептеу кезінде қандай деректер 

қажет?
10.Есептеу кезінде k озу коэффициенті нені ескереді?
11. Резеңке қоспалар рецептурасының құрамына кіретін негізгі 

ингредиенттердің сипаттамасы
12. Резеңке қоспаларға қойылатын талаптар.
13. Резеңке қоспалар рецептураларының құрамы мен жазылу нысаны
14.Резеңке қоспасының рецептурасын жазу үшін қажетті бес форманы 

тізімдеңіз

Практикалық тапсырмалар
1. Жылдық және күнделікті шығарылым есебінен жалпы 
мақсаттағы резеңке қоспасы негізінде салмағы - 0,0540 кг 
манжеттер өндірісінің материалдық балансын есептеңіз. 
2. Мынадай бастапқы деректер кезінде ПД-2130 660/660 
біліктерінің жылу есебін жүргізу: қайта өңделетін материал-
резеңке қоспасы; тиеу массасы 90 кг; машина уақытын 
пайдалану коэффициенті 0,85; меншікті жылу сыйымдылығы 

қоспалар 1,63 кДж/(кг К); өңдеу циклінің ұзақтығы 12 мин; қоспаның 
бастапқы және соңғы температурасы 20 және 70 °С.
3. Резеңке қоспаларды өңдеу кезінде каландрдың өнімділігін 5-450-1200 
есептеңіз. Калибрлейтін саңылаудағы табақтың ені 110 см, орамдардың 
сызықтық жылдамдығы 20 м/мин, фрикция 1,06, табақтың соңғы 
қалыңдығы 3 мм, резеңке қоспаның тығыздығы 1220 кг/м3

4. Рецепт жасаңыз және қалыпталған бұйымдарды шығару үшін жалпы 
мақсаттағы резеңке қоспаны есептеңіз. 

1.2 Өндірістік процесті жоспарлау
1.2.1 Резеңке қоспаларды өңдеудің заманауи әдістері

Резеңке өнеркәсібінің ерекшелігі-қолданылатын шикізаттың жоғары 
құны, көбінесе химия және мұнай-химия өнеркәсібінің басқа салаларының 
өнімі болып табылады. Резеңке өнеркәсібі қызметкерлерінің маңызды 
өнімдердің өзіндік құнындағы еңбек үлесі тек 6-7% құрайды. Шикізат пен 
материалдарды үнемдеу, қалдықсыз технологияларды дамыту, өнімді 
пайдалану мерзімін ұзарту үлкен маңызға ие. Қазіргі заманғы Резеңке 
өнеркәсібінің дамуы келесі негізгі ерекшеліктермен сипатталады: резеңке 
бұйымдардың қолданылу аясы мен ассортиментінің кеңеюі, сондай-ақ 1.4-
суретте көрсетілген жағдайлар.
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8. Қандай деректер негізінде жабдықтың қажетті санын есептеу жүргізіледі?
9. Бір реттік машиналардың жұмысын есептеу кезінде қандай деректер 

қажет?
10.Есептеу кезінде k озу коэффициенті нені ескереді?
11. Резеңке қоспалар рецептурасының құрамына кіретін негізгі 

ингредиенттердің сипаттамасы
12. Резеңке қоспаларға қойылатын талаптар.
13. Резеңке қоспалар рецептураларының құрамы мен жазылу нысаны
14.Резеңке қоспасының рецептурасын жазу үшін қажетті бес форманы 

тізімдеңіз

Практикалық тапсырмалар
1. Жылдық және күнделікті шығарылым есебінен жалпы 
мақсаттағы резеңке қоспасы негізінде салмағы - 0,0540 кг 
манжеттер өндірісінің материалдық балансын есептеңіз. 
2. Мынадай бастапқы деректер кезінде ПД-2130 660/660 
біліктерінің жылу есебін жүргізу: қайта өңделетін материал-
резеңке қоспасы; тиеу массасы 90 кг; машина уақытын 
пайдалану коэффициенті 0,85; меншікті жылу сыйымдылығы 

қоспалар 1,63 кДж/(кг К); өңдеу циклінің ұзақтығы 12 мин; қоспаның 
бастапқы және соңғы температурасы 20 және 70 °С.
3. Резеңке қоспаларды өңдеу кезінде каландрдың өнімділігін 5-450-1200 
есептеңіз. Калибрлейтін саңылаудағы табақтың ені 110 см, орамдардың 
сызықтық жылдамдығы 20 м/мин, фрикция 1,06, табақтың соңғы 
қалыңдығы 3 мм, резеңке қоспаның тығыздығы 1220 кг/м3

4. Рецепт жасаңыз және қалыпталған бұйымдарды шығару үшін жалпы 
мақсаттағы резеңке қоспаны есептеңіз. 

1.2 Өндірістік процесті жоспарлау
1.2.1 Резеңке қоспаларды өңдеудің заманауи әдістері

Резеңке өнеркәсібінің ерекшелігі-қолданылатын шикізаттың жоғары 
құны, көбінесе химия және мұнай-химия өнеркәсібінің басқа салаларының 
өнімі болып табылады. Резеңке өнеркәсібі қызметкерлерінің маңызды 
өнімдердің өзіндік құнындағы еңбек үлесі тек 6-7% құрайды. Шикізат пен 
материалдарды үнемдеу, қалдықсыз технологияларды дамыту, өнімді 
пайдалану мерзімін ұзарту үлкен маңызға ие. Қазіргі заманғы Резеңке 
өнеркәсібінің дамуы келесі негізгі ерекшеліктермен сипатталады: резеңке 
бұйымдардың қолданылу аясы мен ассортиментінің кеңеюі, сондай-ақ 1.4-
суретте көрсетілген жағдайлар.

  

Сурет 1.4 - Қазіргі резеңке өнеркәсібін дамыту үшін не қажет

Қазіргі заманғы технологияда өнімнің сенімділігі, беріктігі және 
пайдалану параметрлерінің ауқымын кеңейту талаптары айтарлықтай 
күшейтіледі. Эластомерлік материалдар – каучуктар, резеңкелер (және 
олардан жасалған бұйымдар) технологиясының басты міндеті Резеңке 
қоспалардың оңтайлы рецептерін және оларды қайта өңдеу технологияларын 
жасау болып табылады.

Резеңке қоспаларды дайындау және өңдеу-шина және резеңке 
өндірістеріндегі аса маңызды операция, оған пластоэластикалық және 
беріктік қасиеттері, құрылымы мен гомогенділігі, сондай-ақ резеңке және 
резинокордты жартылай фабрикаттар қоспаларының технологиялылығы 
тәуелді болады, жоғары сапалы резеңке бұйымдарды алу үшін қажетті 
жағдайлар жасалады.

Қазіргі заманғы резеңке араластырғыштар араластыру камерасының 
көлемі мен роторлардың айналу жиілігінде ерекшеленеді. Шина 
зауыттарында роторлардың айналу жиілігі 30, 40 айн/мин және одан жоғары 
резеңке араластырғыштар жұмыс істейді. 

Қазіргі резеңке араластырғыштарда роторлардың ауыспалы 
жылдамдығы бар, бұл әртүрлі қоспаларды өндіруде энергия тұтынуды, 
температураны және араластыру ұзақтығын тиімді реттеуге мүмкіндік береді.

Жаңа буын резеңке синтезі интерфазалық өзара әрекеттесу процестерін
реттейтін бифункционалды "комбинациялық агенттермен" бірге жаңа 
эластомерлерді, жаңа толтырғыштарды қолдануға негізделген. Нано-және 
микро-диспергирлеу көрсеткіштерінің маңызды рөлін түсіну Осы саладағы 
маңызды бағыттардың бірі-ауа-райының кең спектрінде жақсы адгезиясы бар 
автомобиль шиналарының тозуға төзімділігін арттыру. Резеңке қоспалардың 
құрамы үнемі жаңартылып отырады және жыл сайын Резеңке қоспалардың 
компоненттері ретінде жарамды 100000-ға жуық жаңа қосылыстар 
синтезделеді [9].

Қазіргі заманғы технологияны дамытудағы негізгі үрдіс шағын 
функционалды нысандарды пайдалану болып табылады. 
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Нанобөлшектерді бір немесе бірнеше элементтердің атомдарынан 
тұратын 1-ден 100 нм-ге дейінгі нысандар ретінде анықтауға болады. Бұл 
еркін сыртқы пішіні мен құрылымдық ұйымы бар тығыз оралған бөлшектер 
деп болжанады.

Нано толтырғыштарының аз мөлшерімен күшейтілген эластомерлі 
нанокомпозиттер қазіргі уақытта олардың ерекше қасиеттеріне байланысты 
үлкен назар аударады. Қабатты Силикат саздары, көміртекті нанотүтікшелер,
нанофибрлер, кальций карбонаттары, металл оксидтері немесе кремний 
нанобөлшектері сияқты нано толтырғыштарды эластомерлерге қосу олардың 
механикалық, жылу, динамикалық-механикалық, қорғаныс және тұтануға 
қарсы қасиеттерін және т. б. айтарлықтай жақсартады. 

Нанокомпозиттердің қасиеттері полимер матрицасының химиясына, 
нано толтырғыштардың табиғатына және оларды жасау әдісіне байланысты. 

Наномодификаторлар немесе нано толтырғыштар полимерлі 
композицияларға сәйкесінше 0,1-1,0 немесе массаның 50% мөлшерінде
енгізіледі. Бірдей көлемдік пропорцияда полимерлі композициялық 
материалдағы нанобөлшектердің саны микробөлшектерге қарағанда 10N 
(n=5-9) есе көп, сондықтан полимер матрицасының көп бөлігі нанофазалар 
түзе алатын нанобөлшектердің бетіне әсер ету саласында болады. 
Наномодификаторлар мен нано-толтырғыштарды қолдану полимерлі 
композициялық материалдардың құрылымын реттейді және айтарлықтай 
жақсартылған қасиеттері бар материалдардың пайда болуына әкеледі [10].

Бұл саладағы маңызды бағыттардың бірі-ауа-райының кең спектрінде 
жақсы адгезиясы бар автомобиль шиналарының тозуға төзімділігін арттыру. 
Физика-механикалық көрсеткіштер кешеніне деген көзқарастың өзгеруі де 
бар. 

1.5-суретте доңғалаққа арналған резеңке қоспаның құрамы көрсетілген.

1.5 сурет - Резеңке доңғалақ қоспасының құрамы
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Қазіргі заманғы шиналар, ең алдымен, жанармай шығынын азайту үшін 
төмен жылжымалы кедергіге ие болуы керек, қозғалыс қауіпсіздігін және 
доңғалақтың шуылының төмен деңгейін қамтамасыз ету үшін дымқыл 
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Осылайша, нанотехнологияны игеру қарқыны наноқосылғыларды алу 
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келеді. Эластомерлі нанокомпозиттің негізгі компоненттері байланыстырғыш 
полимер болып табылады, ол үлкен қайтымды деформацияларға (эластомер) 
және толтырғышқа қабілетті, оның қосылуы материалдың күшеюіне әкеледі. 
Бұл эластомерлерге тән қасиеттерді сақтайды (икемділік, жоғары икемділік).

Полимерлік материалдар негізіндегі бұйымдардың пайдалану 
қасиеттерін жақсартудың перспективалық бағыттарының бірі жоғары 
дисперсті көміртекті наноматериалдарды пайдалану болып табылады [11]. 
Наноқосымшалардың әсер ету механизмі күшейтудің классикалық 
теориясына жауап бермейді, ол күшейтудің әсерін беттің ауданымен және 
толтырғыштың жоғары беттік энергиясымен тікелей байланыстырады және 
композициялық материалдың беріктілік қасиеттерінің кешенін жақсарту 
үшін жоғары дисперсті заттың дисперсиялығы мен табиғатын ғана емес, 
жалпы қоспа-тігетін агент – орта жүйесін де ескеру қажет деп ұйғарады. 

Резеңке өнеркәсібінде эластомерлік композициялардың өңделуін 
жақсарту үшін негізінен сұйық және термопластикалық пластификаторлар 
қолданылады. Резеңке қоспалардың технологиялық қасиеттеріне оң әсер ете 
отырып, олар бірқатар жағдайларда резеңкелердің пайдалану 
сипаттамаларына теріс әсер етеді. Бұл кемшіліктер технологиялық белсенді 
қоспалардан (ТАД) айырылады [12], бұл қоспалардың технологиялық 
қасиеттерін бағытты реттеуге мүмкіндік береді. ТАД - ның негізгі әсері 
резеңкедегі молекулааралық және молекулааралық өзара әрекеттесуге әсер 
етеді. Нәтижесінде Резеңке қоспалардың реологиялық қасиеттерінің бүкіл 
кешені жақсарады. Бұл өңдеу процесінде эластомердің жойылуының 
төмендеуіне әкеледі, жоғары жылдамдықта өңдеу температурасын 
төмендетуге (механикалық жұмыс нәтижесінде пайда болатын жылу 
мөлшерін азайту арқылы), эластомерді басқа ингредиенттермен біріктіру 
мүмкіндігін жақсартуға (диспергирлеу) және ең аз ақаулары бар өнімдерді 
алуға мүмкіндік береді. Жабдықты пайдалану шарттары да жақсарады: өңдеу 
процесінде оған Резеңке қоспалардың әсері төмендейді, оның ішінде 
қалыптастыру бөлшектерінде ластанудың пайда болуы; вулканизат бетінде 
статикалық зарядтың жинақталуы азаяды [9].

Технологиялық қоспаларды пайдалану Рецептураны және Резеңке 
қоспаларды дайындау процесін жетілдіруге жаңа мүмкіндіктер ашады: 
араластыру циклінің ұзақтығын сақтай отырып немесе қысқарта отырып, 
рецептуралардағы жұмсартқыштар саны азаяды, дайындау сатылығы 
төмендейді, араластыру сапасы артады, дайындамаларды пішіндеу 
жылдамдығы артады.

Мұндай өнімдер ретінде құрылымдар (қанықпаған май 
қышқылдарының мырыш тұздарының қоспасы), Ultra-lube (амидтер, эфирлер 
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мен металл тұздарының қоспалары), Ultra-flow (май қышқылдарының 
мырыш тұздары), Цинолдар (мырыш, майлы және шайырлы қышқылдардың 
кальций тұздарының қоспалары) , Технол (май қышқылы мен қарапайым 
олигоэфирдің мырыш тұзының қоспасы), Диспрактол (синтетикалық май 
қышқылымен мырыш стеаратының құрамы), Оксанолдар (синтетикалық 
спирттердің полиэфир қоспалары) қолданылады.

Жоғары молекулалық неодимді полибутадиенді маймен толтыру. MES 
және TDAE типті майлардың әртүрлі дозаларының жоғары молекулалы 
"неодим" цис-1,4-полибутадиеннің (СКДН) қасиеттеріне әсері зерттелді. 
Маймен толтырылған каучуктер негізіндегі резеңке қоспалар мен 
вулканизаттардың көрсеткіштері зерттелді. Резеңке қоспасының тұтқырлығы 
мен MES және TDAE майларының құрамы арасында сызықтық байланыс 
орнатылды. TDAE майымен алынған вулканизаттар MES үлгілерімен 
салыстырғанда жоғары беріктікке ие. Mes және TDAE майларымен 
толтырылған СКДН негізіндегі вулканизаттар 25% - ға дейін (мас.), 
динамикалық қасиеттер кешені бойынша импорттық аналогтардан біршама 
асып түседі.

Сұйық каучуктар - вулканизация кезінде эластомерлік материалдар 
алынатын төмен молекулалы сызықты олигомерлер (1.6-сурет).

Каучуктардың синтезі оларды алдын-ала белгіленген құраммен, 
микроқұрылыммен және молекулалық массамен алуға мүмкіндік берді.

Қасиеттердің үлкен жиынтығы сұйық каучуктарды бірқатар салаларда 
қолдануды орынды етеді, ал ең перспективалы бағыттар олардың негізінде 
прогрессивті құю технологиясы бойынша материалдар алу болып табылады, 
бұл Резеңке өнеркәсібі кәсіпорындарын толығымен автоматтандырылған, 
үздіксіз өндіріс технологиясына ауыстыруға мүмкіндік береді.

1.6 сурет - Сұйық каучуктар

Қасиеттердің үлкен жиынтығы бірқатар салаларда сұйық каучуктарды 
қолдануды орынды етеді, ал ең перспективалы бағыттар-олардың негізінде 



47  

мен металл тұздарының қоспалары), Ultra-flow (май қышқылдарының 
мырыш тұздары), Цинолдар (мырыш, майлы және шайырлы қышқылдардың 
кальций тұздарының қоспалары) , Технол (май қышқылы мен қарапайым 
олигоэфирдің мырыш тұзының қоспасы), Диспрактол (синтетикалық май 
қышқылымен мырыш стеаратының құрамы), Оксанолдар (синтетикалық 
спирттердің полиэфир қоспалары) қолданылады.

Жоғары молекулалық неодимді полибутадиенді маймен толтыру. MES 
және TDAE типті майлардың әртүрлі дозаларының жоғары молекулалы 
"неодим" цис-1,4-полибутадиеннің (СКДН) қасиеттеріне әсері зерттелді. 
Маймен толтырылған каучуктер негізіндегі резеңке қоспалар мен 
вулканизаттардың көрсеткіштері зерттелді. Резеңке қоспасының тұтқырлығы 
мен MES және TDAE майларының құрамы арасында сызықтық байланыс 
орнатылды. TDAE майымен алынған вулканизаттар MES үлгілерімен 
салыстырғанда жоғары беріктікке ие. Mes және TDAE майларымен 
толтырылған СКДН негізіндегі вулканизаттар 25% - ға дейін (мас.), 
динамикалық қасиеттер кешені бойынша импорттық аналогтардан біршама 
асып түседі.

Сұйық каучуктар - вулканизация кезінде эластомерлік материалдар 
алынатын төмен молекулалы сызықты олигомерлер (1.6-сурет).

Каучуктардың синтезі оларды алдын-ала белгіленген құраммен, 
микроқұрылыммен және молекулалық массамен алуға мүмкіндік берді.

Қасиеттердің үлкен жиынтығы сұйық каучуктарды бірқатар салаларда 
қолдануды орынды етеді, ал ең перспективалы бағыттар олардың негізінде 
прогрессивті құю технологиясы бойынша материалдар алу болып табылады, 
бұл Резеңке өнеркәсібі кәсіпорындарын толығымен автоматтандырылған, 
үздіксіз өндіріс технологиясына ауыстыруға мүмкіндік береді.

1.6 сурет - Сұйық каучуктар
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композиттер мен композициялық материалдарды прогрессивті құю 
технологиясы бойынша алу, бұл Резеңке өнеркәсібі кәсіпорындарын 
толығымен автоматтандырылған, үздіксіз өндіріс технологиясына 
ауыстыруға мүмкіндік береді.бұйымдар. Сондай-ақ, жұмыс орындарын 
қысқартуға ықпал етеді және еңбек өнімділігін арттырады [13].

"Неофтон" Фторкаучук (сериялық СКФ-26 және СКФ-32 
салыстырғанда аязға төзімділігі жоғары тетрафторэтилен және перфторвинил 
эфирлерінің сополимері). Жоғары температураға төзімді және керемет 
химиялық төзімділікке ие бұл полимер авиациялық қозғалтқыштар мен 
автомобильдердің отын жүйелерінде қолданылады.

Фторсилоксандар аязға және майға жоғары төзімділікке ие, олар
еріткіштердің, майлардың, майлардың әсерінен температураның кең
диапазонында (-60-тан +250°C-қа дейін) икемділікті сақтайды.
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резеңке рецептурасында құрамында хлор бар жаңа ХЭПДК-2 каучукін 
қолдану диафрагмаларды пайдалану уақытын ұлғайтуға мүмкіндік береді.

ДССК – дивинил стирол синтетикалық резеңке (ерітінді полимерлеу) 
эмульсиялық полимерлеу резеңкесінен олардан жасалған шиналарға жол 
жамылғысына жоғары адгезияны қамтамасыз етуге мүмкіндік беретін 
жақсартылған қасиеттер кешенімен ерекшеленеді.

Неодим катализаторындағы дивинильді СКД-НД – синтетикалық 
каучук беріктігі, тозуға төзімділігі және экологиялылығы бойынша 
жақсартылған қасиеттерімен титан катализаторындағы (СКД) каучуктан 
ерекшеленеді [12].

1.2.2 Өндірістің технологиялық процесінің техникалық 
құжаттамасын әзірлеу негіздері

Технология – технологиялық құжаттама бойынша жүзеге асырылатын 
резеңкеден жасалған бұйымдарды дайындау тәсілдерінің, әдістері мен 
тәсілдерінің жиынтығы.

Өндірісті технологиялық дайындауға арналған құжаттаманы әзірлеу 
өндірісте кез-келген өнімді сапалы өндірудің міндетті шарты болып 
табылады.

Технологиялық регламент (ТР) технологиялық процесс операцияларын 
жүргізу режимдері мен тәртібін айқындайтын негізгі құжат болып табылады. 

Міндетті талаптардың жиынтығы мемлекет, тұтынушылар мен 
өндірушілер мүдделерінің тепе-теңдігін қамтамасыз етуді ескере отырып 
анықталады (сур. 1.7).
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1.7 сурет - Регламентке қойылатын міндетті талаптар

Технологиялық регламент (ТР) резеңке техникалық бұйымдар 
өндірісіне, резеңке қоспалар мен жартылай фабрикаттар (желімдер, герметик, 
резеңкеленген Маталар және т.б.), бір нақты бұйымға немесе технологиялық 
процесс бойынша бір үлгідегі бұйымдар тобына әзірленеді.

Резеңке қоспаларды өндіруге арналған ТР рецептуралық
әр резеңке қоспаға арналған карталар.

Резеңке қоспаның, герметиктің, сіңдіру құрамының тәжірибелік 
партиясына рецептуралық картаны (ТР қосымшасына сәйкес) әзірлеуге 
рұқсат етіледі.

Бұйымның тәжірибелік үлгісін өңдеу кезінде технологиялық карта 
жасалады. Тәжірибелік үлгі пысықталғаннан кейін барлық талаптар ТР-ға 
енгізіледі, ал карта жойылады.

Әзірленген ТР метрология, қауіпсіздік техникасы және т. б. мәселелер 
бойынша қолданыстағы нормативтік құжаттарға сәйкес келуі керек.

ТР құру, ұсыну және жобалау тәртібі.
ТР кіріспе бөлігін және келесі ретпен орналасқан бөлімдерді қамтуы 

тиіс:
Кіріспе бөлімде Өнімнің атауы, өнім шығарылатын нормативтік-

техникалық құжаттаманың белгісі және оның мақсаты болуы керек. 
Конструкторлық (технологиялық) құжаттар болған кезде осы өнімге негізгі 
конструкторлық (техникалық) құжатта көрсетілген атауы. 

Негізгі және қосалқы материалдардың сипаттамасы.
Бөлімде өнімді дайындау кезінде қолданылатын материалдар, олардың 

мақсаты, нормативтік-техникалық құжаттама және оларға бақылау үшін 
міндетті көрсеткіштерді регламенттейтін құжаттардың белгіленуі туралы 
деректер келтіріледі.

Жабдықтың сипаттамалары.
Бөлімде нормативтік-техникалық құжаттамаға немесе жабдыққа 

арналған каталогқа сәйкес жабдықтың атауы, оның мақсаты мен қысқаша 
техникалық сипаттамасы келтіріледі. Стандартты емес жабдықтар мен 
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технологиялық жабдықтар үшін негізгі конструкторлық құжаттың белгіленуі 
көрсетіледі.

Дайындаудың технологиялық процесі.
Бөлімде технологиялық схема және барлығының толық сипаттамасы 

берілген бұйымдарды дайындау схемасына сәйкес технологиялық 
операциялар. Технологиялық операциялардың атауларын өзгертуге жол 
берілмейді. ТР-да резеңке қоспаларды дайындау үшін схема берілмейді, бірақ 
олардың рецептісі материалдардың атауы мен жүктеудің есептелген массасы 
көрсетілген.

Технологиялық режимдердің нормалары.
Бөлімде технологиялық процеске сәйкес технологиялық режимдердің 

нормалары мен параметрлері көрсетіледі. Резеңке қоспалар үшін нормалар 
"технологиялық процесті бақылау"бөлімінде келтіріледі.

Технологиялық процесті бақылау.
Технологиялық процестің бақыланатын параметрлерін, бақылау 

кезеңділігін, бақылау әдістерін (сынау, талдау, өлшеу) көрсетеді.
Өлшеу құралдарының сипаттамасы. 
Бөлімде нақты технологиялық процесті бақылау үшін қажетті 

нормативтік-техникалық құжаттаманың белгілері көрсетілген барлық өлшеу 
құралдары, сондай-ақ өлшеу құралының мақсаты және көрсеткіштері, 
өлшемі, бөлу бағасы, рұқсат етілген қателіктің мәні, өлшеу құралдарының 
дәлдік сыныбы көрсетілген қысқаша техникалық сипаттама көрсетіледі. 

Технологиялық процесті қауіпсіз жүргізудің негізгі қағидалары
Бөлімде: жарылыс-өрт қауіптілігі және өрт қауіптілігі бойынша 

өндірістік процестердің (технологиялық операциялардың) сипаттамасы; 
қауіпті орта түзуге қабілетті материалдар мен өнімдердің сипаттамасы; 
жарылыс қауіпсіздігінің талаптары; өрт қауіпті материалдар мен өнімдердің 
зияндылығы мен ағзаға әсері бойынша сипаттамасы; қауіпсіздік талаптары; 
санитариялық сипаттамасы бойынша өндірістік процестің тобы; өндірістегі 
неғұрлым қауіпті орындар; технологиялық процестердің қауіпсіз жүргізілуін 
қамтамасыз ететін негізгі іс-шаралар; технологиялық процестердің қауіпсіз 
жүргізілуін қамтамасыз ететін негізгі іс-шаралар көрсетіледі.

Өндірісті авариялық тоқтату ережесі.
Бөлімде электр энергиясын, буды, ауаны және т. б. беру кенеттен 

тоқтаған кезде жабдықты тоқтату операцияларының кезектілігі көрсетіледі.
Қоршаған ортаны қорғау.
Бөлімде: өндіріс қалдықтары; су тұтыну; тазартуға жататын сарқынды 

сулар көрсетіледі.
ТР қосымшасында келтірілген:
Нақты процеске жататын сала кәсіпорнында қолданылатын 

нұсқаулықтардың тізбесі.
Технологиялық регламентке құжат шифрінен, кәсіпорын индексінен, 

әзірлеуші кәсіпорынның реттік тіркеу нөмірінен және регламентті тіркеу 
жылынан тұратын белгі беріледі.

ТР белгілеудің мысалы: ТР-8-2000
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ТР - құжаттың шифры;
8 - реттік тіркеу цифрлық нөмірі;
2000 - тіркелген жылы.

Кестелерді толтыру мысалы-негізгі материалдардың сипаттамасы, 
жабдықтың сипаттамасы. Екі металл орамасы бар арынды резеңке жеңдерге 
ТР, резеңке қоспасы рецептінің нысанын жазу ТР № 1 қосымша. (Кесте.1.22-
1.24).

Негізгі материалдар 1.22-кестеде келтірілген.

1.22 кесте. Негізгі материалдар

Атауы 
Материал

Мақсаты 
Материал

Құжаттың
белгіленуі

Құжаттар,
бақылау үшін міндетті 

регламенттеуші 
көрсеткіштер

№ 1 резеңке 
қоспасы

Жеңдердің ішкі 
резеңке қабаты 

(камера)

Рецептуралық 
карточкасы

Рецептуралық 
карточкасы

Резеңке 
қоспасы +1

Жеңдердің 
сыртқы қабаты

Рецептуралық 
карточкасы

Рецептуралық 
карточкасы

...Және т. 
б... ….. … ….

Жабдықтың сипаттамасы 1.23-кестеде, 1.24-кестеде резеңке 
қоспасының рецептін жазу нысаны келтірілген.

1.23 кесте. Жабдықтың сипаттамасы
Жабдықтың атауы Құжаттың

атауы Жабдықтың мақсаты Қысқаша техникалық
Сипаттамасы

Дорндардың сыртқы 
бетін майлауға 
арналған құрылғы 
және құрылғы

Техникалық 
паспортқа 
сәйкес

Дорндарды 
шприцмашинаның 
басына беру және 
сыртын майлау
Дорн беттері

Тарту құрылғысының 
максималды күші 14715 Н.
Дорн беру жылдамдығы-
0,06-дан 1 м/с дейін

Басы шабылған суық 
тамақ шприцмашині 
МЧХ-125

МЕМСТ 
11441

Камераны және 
сыртқы резеңке 
қабатты шымшу

Температураны реттеу 
диапазоны +30 оС -тан +90 
оС -қа дейін.
Бұрамдықтың диаметрі-
125 мм
Өнімділігі-600 кг/сағ дейін

Және т. б.
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карточкасы

...Және т. 
б... ….. … ….

Жабдықтың сипаттамасы 1.23-кестеде, 1.24-кестеде резеңке 
қоспасының рецептін жазу нысаны келтірілген.

1.23 кесте. Жабдықтың сипаттамасы
Жабдықтың атауы Құжаттың

атауы Жабдықтың мақсаты Қысқаша техникалық
Сипаттамасы

Дорндардың сыртқы 
бетін майлауға 
арналған құрылғы 
және құрылғы

Техникалық 
паспортқа 
сәйкес

Дорндарды 
шприцмашинаның 
басына беру және 
сыртын майлау
Дорн беттері

Тарту құрылғысының 
максималды күші 14715 Н.
Дорн беру жылдамдығы-
0,06-дан 1 м/с дейін

Басы шабылған суық 
тамақ шприцмашині 
МЧХ-125

МЕМСТ 
11441

Камераны және 
сыртқы резеңке 
қабатты шымшу

Температураны реттеу 
диапазоны +30 оС -тан +90 
оС -қа дейін.
Бұрамдықтың диаметрі-
125 мм
Өнімділігі-600 кг/сағ дейін

Және т. б.

  

1.24 кесте. Резеңке қоспасы рецептінің фомасы (ТР № 1 қосымшасы):
Материалдың атауы, 

маркасы, сорты 
құжаттың белгіленуі

Каучуктың 
100 массалық 

бөлігіне

Массалық 
бөліктер, 

%

Тығыздығы, 
г/см3

Көлемді, 
%

Есептелген 
жүктеме 
массасы

Хлорбутил резеңке 
НТ 1068 … 32,5 16,89…. 0,91… 21,36… 30,00…

СКМС 30 АРКМ-15 57,50 29,88 0,95 36,21 60,00
СКИ 3, гр. Ι,ΙΙ 10,00 5,2 092 6,50 10,00
Техникалық күкірт 1,50 0,78 2,05 0,44 1,60
Және т. б.

Теориялық тығыздығы, г/см3 (мг/м3)
Оларды енгізу реті бойынша материалдардың атауы
Жабдықты жүктеу:
- жабдықтың атауы;
- жүктеу массасы;
- жүктеу көлемі;
- қоспаны алу, л/мин.
Өндіріс режимі:
- оларды енгізу реті бойынша материалдардың атауы;
- резеңке тиелген сәттен бастап басталу уақыты;
- операцияның ұзақтығы;
- жалпы өндіріс уақыты
- алынатын парақтың қалыңдығы;
- жасау тәсілі;
- төсек уақыты;
- сақтау мерзімі.
Жедел бақылау нормалары
Резеңкелердің физикалық-механикалық көрсеткіштері

Өзіндік бақылау сұрақтары 
1. Нанобөлшектер дегеніміз не?
2. Шина өндірісінде резеңке қоспаларды араластыру үшін 
қандай резеңке араластырғыштар қолданылады?
3.Технологиялық белсенді қоспалар (ТАД) дегеніміз не?
4. Сұйық каучуктарды қолдану перспективалары.

5. Өндірістің технологиялық процесі дегеніміз не?
6. Резеңке техникалық бұйымдарды шығару үшін қандай құжат негізгі болып 
табылады?
7. ТР қандай нормативтік құжаттарға сәйкес жасалады?
8. Технологиялық регламент жасалатын бөлімдердің тізімін атаңыз.

Практикалық тапсырмалар
1. Резеңке қоспасын жасау процесінің сызбасын жасаңыз.
2. ТР қосымшасының формасына сәйкес резеңке қоспаның 
рецептін жасаңыз. 
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2-ТАРАУ ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ПРОЦЕСТІ БАСҚАРУ

Бұл модульді зерттеудің мақсаты-техник-технолог резеңке қоспаларын 
өндіру мен өңдеудің, резеңке-техникалық бұйымдарды өндірудің заманауи 
жабдықтарының құрылысын игеруі керек.   

Негізгі жабдықтар мен технологиялық жабдықтардың жұмыс 
принциптері мен дизайнын, жабдықты техникалық пайдалану ережелерін, 
басқару жүйесін автоматтандырудың артықшылықтарын игеру. Ғылыми-
техникалық және патенттік әдебиеттермен өз бетінше жұмыс жасау. 
Менеджмент және маркетинг негіздері, кәсіби және базалық қызмет 
саласында өндірістік бөлімшелер персоналының жұмысын жоспарлау және 
ұйымдастыру бойынша білімді еркін және сауатты пайдалану.

Тарауға қажетті Оқу материалдары мен жабдықтары:
- мамандық бойынша анықтамалық материал, техникалық әдебиет;
- сынақ жабдығымен практикалық жұмыстар жүргізуге арналған оқу 

зертханасы; 
- өлшеу құралы;
- компьютерлік техника.

2.1 Технологиялық жабдықты пайдалану
2.1.1 Негізгі және қосалқы жабдықтардың түрлері, конструктивтік 

ерекшеліктері

Резеңке бұйымдар өндірісі технологиялық процестердің әртүрлілігімен 
және қолданылатын жабдық түрлерімен сипатталады. Жоғары сапалы 
резеңке бұйымдарды алу үшін резеңке құрылымының ерекшеліктеріне және 
оларды өңдеу жағдайларына байланысты факторлар ескеріледі. 
Пайдаланылатын шикізат түрі мен технологиялық операциялардың 
параметрлері арасындағы өзара байланысты анықтау кезінде өндірістік 
процестердің реттілігі мен негізгі жабдықтың түрін технолог ескеруі керек.

Технологиялық процестер мен жабдықтар жоғары өнімді, жеңіл 
басқарылатын, барынша механикаландырылған және автоматтандырылған, 
жұмыста сенімді және қызмет көрсетуде ыңғайлы, жоғары рентабельді, 
экологиялық қауіпсіз болуы тиіс.

Резеңке қоспаларды өндіруге арналған жабдық 
Резеңке қоспаларын дайындау процесі араластыру деп аталады.

Резеңке қоспаларды дайындаудың ағынды желілері бірыңғай басқару 
жүйесімен біріктірілген және резеңке қоспаны алу мақсатында 
компоненттерді жылжытуға, мөлшерлеуге және араластыруға арналған 
тасымалдау, мөлшерлеу, араластыру және басқа да құрылғылар кешені 
болып табылады.

2.1-суретте резеңке қоспаларды дайындаудың жалпы схемасы 
көрсетілген:

- ингредиенттерді, каучуктарды және арматуралайтын материалдарды 
қабылдау, сақтау және тасымалдау;
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- каучуктер мен ингредиенттерді дайындау және өңдеу; 
- материалдарды өлшеу және мөлшерлеу; 
- Резеңке қоспаларды дайындау.

2.1 сурет - Резеңке қоспаларды дайындау схемасы

Ұнтақты ингредиенттер тасымалданады және толтырылмаған күйде 
сақталады. Олар арнайы салынған қоймаларда сақталады. Қойманың 
сыйымдылығы шикізатты жеткізу кестесіне сәйкес өндірістің үздіксіз 
жұмысын қамтамасыз ететін материалдың қажетті қорымен анықталады.

Ұнтақ тәрізді ингредиенттерді аралық сақтау және сусымалы 
химикаттардың технологиялық қорын жасау үшін конструкциясы мен 
техникалық сипаттамалары бойынша әртүрлі бункерлер қолданылады.

Темір жол вагондарынан түйіршіктелген түрдегі техникалық көміртек 
сақтау қоймасының бункерлеріне, содан кейін үздіксіз көлік желілері 
бойынша Шығыс ыдыстарына, оның ішінде – автоматты таразыларға, содан 
кейін резеңке араластырғышқа беріледі [1].

Техникалық көміртекке арналған Бункер (сурет . 2.2 а), б)), техникалық 
көміртектің технологиялық қорын құруға және қоректендіргішті 
мөлшерлегіш құрылғыға берер алдында оны аралық сақтауға арналған. 
Бункерде материалдың жоғарғы және төменгі деңгейлерінің релесі 
орнатылады.
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бойынша Шығыс ыдыстарына, оның ішінде – автоматты таразыларға, содан 
кейін резеңке араластырғышқа беріледі [1].

Техникалық көміртекке арналған Бункер (сурет . 2.2 а), б)), техникалық 
көміртектің технологиялық қорын құруға және қоректендіргішті 
мөлшерлегіш құрылғыға берер алдында оны аралық сақтауға арналған. 
Бункерде материалдың жоғарғы және төменгі деңгейлерінің релесі 
орнатылады.

  

1-аралық бункер; 
2-техникалық көміртекті 
сүрлемдерге көтеретін элеватор; 
3-Техникалық көміртекті 
өндіріске беру элеваторы; 
4-теміржол вагоны-хоппер; 
5-икемді жең; 
6-Құбырлар; 
7-рельс асты конвейері; 
8-қырғыш конвейер

`

2.2 а) сурет - Техникалық көміртектің бункерлік қоймасы

9-екі бұрандалы конвейер (фидер-
түсіргіш); 
10-сүрлемнен Өндіріске 
техникалық көміртекті беретін 
қырғыш конвейер; 
11, 12, 14, 15-17-реверсивті 
бұрандалы конвейерлер; 
13-құбырлар; 
18-тарату қырғыш конвейері; 
19-сүрлем

2.2 б) сурет - Техникалық көміртектің бункерлік қоймасы
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Қажет болған жағдайда 
техникалық көміртек Шығыс 
бункерлеріне тиеледі (сур. 2.3) 
тікелей резеңке араластырғыштың 
жанында дайындық цехында 
орналасқан. Шығыс бункерлері 
қоректендіргішті мөлшерлегіш 
құрылғыға берер алдында резеңке 
араластырғыш аймағында 
технологиялық қорды құруға және 
ұнтақ тәрізді ингредиенттерді 
аралық сақтауға арналған. Бункерде 
материалдың жоғарғы және төменгі 
деңгейлерінің релесі орнатылады; 
жиынтықтың пайда болуын 
болдырмау үшін әртүрлі 
құрылғылар қолданылады: 
пульсаторлар-жинағыш бұзғыштар, 
вибраторлар, пневмоушкалар.

2.3 сурет. Техникалық көміртекке 
арналған Шығыс бункері

Сусымалы материалдарға арналған бункердің техникалық 
сипаттамасы-бункер болаттан жасалады, оларда материалдың жоғарғы және 
төменгі деңгейлерінің релесі орнатылады, ал жиынтықтың пайда болуын 
болдырмау үшін пульсаторлар-жинағыш бұзғыштар, вибраторлар, 
пневмоушкалар қолданылады (сур.2.4). Статикалық электрден қорғау үшін 
күкіртке арналған бункерде жерге қосу құрылғысы орнатылады (сур.2.5).

2.4 сурет. Сусымалы ингредиенттерді 
сақтауға арналған бункер 2.5 сурет. Күкірт сақтауға 

арналған бункер
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Қажет болған жағдайда 
техникалық көміртек Шығыс 
бункерлеріне тиеледі (сур. 2.3) 
тікелей резеңке араластырғыштың 
жанында дайындық цехында 
орналасқан. Шығыс бункерлері 
қоректендіргішті мөлшерлегіш 
құрылғыға берер алдында резеңке 
араластырғыш аймағында 
технологиялық қорды құруға және 
ұнтақ тәрізді ингредиенттерді 
аралық сақтауға арналған. Бункерде 
материалдың жоғарғы және төменгі 
деңгейлерінің релесі орнатылады; 
жиынтықтың пайда болуын 
болдырмау үшін әртүрлі 
құрылғылар қолданылады: 
пульсаторлар-жинағыш бұзғыштар, 
вибраторлар, пневмоушкалар.

2.3 сурет. Техникалық көміртекке 
арналған Шығыс бункері

Сусымалы материалдарға арналған бункердің техникалық 
сипаттамасы-бункер болаттан жасалады, оларда материалдың жоғарғы және 
төменгі деңгейлерінің релесі орнатылады, ал жиынтықтың пайда болуын 
болдырмау үшін пульсаторлар-жинағыш бұзғыштар, вибраторлар, 
пневмоушкалар қолданылады (сур.2.4). Статикалық электрден қорғау үшін 
күкіртке арналған бункерде жерге қосу құрылғысы орнатылады (сур.2.5).

2.4 сурет. Сусымалы ингредиенттерді 
сақтауға арналған бункер 2.5 сурет. Күкірт сақтауға 

арналған бункер

  

Сұйық материалдар-майлар, 
дибутилфталат және басқа ингредиенттер 
темір жол цистерналарынан сүзгі арқылы 
резервуарларға-қоймаларға беріледі, қажет 
болған жағдайда материалды жылытуға 
арналған ирек түтіктері немесе бу жейделері 
болады (сур.2.6).

Сыйымдылық корпусы су буын 
циркуляциялауға арналған күртешемен 
жабдықталған; бу енгізу және шығару үшін 
келте құбырлар және магистральдардан 
түсетін балқымалы жұмсартқыштар 
қарастырылған; қатты жұмсартқыштарды 
қолмен енгізуге арналған қайырмалы 
қақпақ; жоғарғы және төменгі деңгейдегі 
реленің берілген температурасын өлшеуге 
және автоматты түрде ұстап тұруға арналған 
құрылғы. Содан кейін сұйық материалдар 
сорғымен жылытылатын айналмалы 
айналым желісі арқылы автоматты 
таразыларға беріледі.

2.6 сурет. Жылытуы бар 
сұйық материалдарға 

арналған сыйымдылық

Дайындау өндірістерінде жұмсақ контейнерлерді түсіруді және 
сусымалы ингредиенттерді шығыс бункерлеріне, таразыларға немесе көлік 
жүйелеріне беруді көздейтін арнайы түсіру құрылғылары [7].

Тік көтеруге және түсіруге, сондай-ақ оралған немесе бөлшектелген 
жүктерді көлденең жылжытуға арналған көтергіштер мен көтергіштер 
монорельсті жолмен қозғалады (сур.2.7).

а-Электр білігінің жалпы түрі, б - көтеру механизмінің кинематикалық схемасы:
1 қозғалыс механизмі; 2 көтеру механизмі; 3 білік; 
4 электромагниттік тежегіш; 5 серіппе; 6 электромагнит; 7 редуктор; 8 ілгекті 
аспа; 9 корпус; 10 барабан; 11-электр қозғалтқышы; 
в-тельфер.

2.7 сурет. Электроаспа және тельфер
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Разрядтау құрылғысы сусымалы ингредиенттерді бункерлік жабдыққа 
немесе сусымалы ингредиенттерді таразыға беру үшін бұрандалы 
қоректендіргіші бар көлік жүйелеріне беру үшін спиральді конвейермен 
жиынтықта жеткізілуі мүмкін (2.8-сурет). 

1-бұранда; 2-білік; 3-білікше; 4-қақпақ; 5-науа; 6-мойынтірек

2.8 сурет. Бұрандалы конвейер элементі

Таспалы конвейерлер-конвейер таспасының өнімділігі мен қозғалыс 
жылдамдығы әртүрлі сусымалы және дана жүктерді тасымалдау үшін 
қолданылатын үздіксіз тасымалдаудың ең өнімді түрі (сур.2.9) 

а
б

2.9 сурет. Таспалы транспортер: а-жабық, б-ашық

Тиелген қырғыштары бар конвейерлер (сур. 2.10). Мұндай конвейерлердегі 
Материал қырғыштардың көмегімен герметикалық қораптың бойымен 
қозғалады.

Оған бекітілген қырғыштары 
бар шексіз тізбек түріндегі тартушы 
орган қораптың сыртында 
орналасқан қозғалтқыштан 
қозғалады.

2.10 сурет. Тиелген қырғыштары бар 
конвейерлер
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Разрядтау құрылғысы сусымалы ингредиенттерді бункерлік жабдыққа 
немесе сусымалы ингредиенттерді таразыға беру үшін бұрандалы 
қоректендіргіші бар көлік жүйелеріне беру үшін спиральді конвейермен 
жиынтықта жеткізілуі мүмкін (2.8-сурет). 

1-бұранда; 2-білік; 3-білікше; 4-қақпақ; 5-науа; 6-мойынтірек

2.8 сурет. Бұрандалы конвейер элементі

Таспалы конвейерлер-конвейер таспасының өнімділігі мен қозғалыс 
жылдамдығы әртүрлі сусымалы және дана жүктерді тасымалдау үшін 
қолданылатын үздіксіз тасымалдаудың ең өнімді түрі (сур.2.9) 

а
б

2.9 сурет. Таспалы транспортер: а-жабық, б-ашық

Тиелген қырғыштары бар конвейерлер (сур. 2.10). Мұндай конвейерлердегі 
Материал қырғыштардың көмегімен герметикалық қораптың бойымен 
қозғалады.

Оған бекітілген қырғыштары 
бар шексіз тізбек түріндегі тартушы 
орган қораптың сыртында 
орналасқан қозғалтқыштан 
қозғалады.

2.10 сурет. Тиелген қырғыштары бар 
конвейерлер

  

Каучуктер мен ингредиенттерді дайындау және өңдеу
Резеңке дайындау келесі технологиялық операцияларды қамтиды:

- қаптаманы каучук кесегінен алу;
- Каучукты кесектерге кесу;
- кристалданатын каучуктарды декристаллизациялау;
- бастапқы икемділігі төмен резеңке пластиктендіру.

Резеңке брикеттер мен 
бумалар әртүрлі дизайндағы арнайы 
пышақтармен кесіледі (2.11-сурет).  
НК үлкен бумалары әдетте 
гидравликалық жетегі бар тік немесе 
көлденең машиналарда кесіледі. 
Кейбір жағдайларда мұндай 
машиналарда бірнеше радиалды 
орналасқан пышақтар бекітілген көп 
сәулелі бастар бар. Осындай 
бастары бар машиналар бір уақытта 
резеңке бумасын 6, 8 немесе 10 
бөлікке кеседі. 2.11 сурет. Каучук брикетін кесу

Пышақпен жасалған күш 1000 кН-ге жетеді. Синтетикалық 
Каучуктардың брикеттері мен орамаларын кесу үшін диск пышақтары 
кеңінен қолданылады. Мұндай пышақтарда төрт кесетін диск құрылғысы бар. 
Каучуктарды кейіннен өлшеуді жеңілдету үшін синтетикалық резеңке 
брикеттер мен орамалар белгілі бір пішіндер мен массаларға кесіледі. Бұл 
жағдайда қондырғылар мен бірнеше пышақтар арнайы бекітетін және 
бұрылатын механизмдермен жабдықталған.

Сақтау кезінде молекулалардың тұрақты құрылымы бар кейбір 
түрлердің каучуктары (табиғи, хлоропрен) кристалданады, бұл олардың 
қаттылығының жоғарылауына әкеледі және кесу мен одан әрі өңдеуді 
қиындатады. Сондықтан кристалданған Каучуктардың бумалары немесе 
брикеттері кристалды фазаны балқыту үшін қызады (буланады). Кейде 
жылытуды тездету үшін резеңке бумалар алдын-ала бірнеше бөлікке кесіледі. 

Кесектерге кесілген каучуктар, әдетте, ыстық ауамен жылытылатын 
үздіксіз жұмыс істейтін булау камераларында декристаллизацияланады, 
булау камерасының схемасы 2.12-суретте келтірілген [1].
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1-камера; 2 - аспалы конвейер; 3 - конвейерге арналған кіріс және шығыс 
саңылаулары; 4 - конвейердің керу станциясы; 5 - рольганг; 6 - каучукты 
кесуге арналған тік пышақтар; 7-беруші рольганг; 8-іріктеу таспалы 
транспортер

2.12 сурет. Үздіксіз ауа булау камерасы

Резеңке икемділігі жоғарылап, оның тұтқырлығы мен серпімді қалпына 
келуі төмендейтін технологиялық процесс пластикация деп аталады. 
Пластикация кезінде каучуктың физикалық қасиеттері де өзгереді, бұл 
резеңке қоспалар мен вулканизаттардың қасиеттеріне әсер етеді. 
Каучуктарды пластиктендіруге арналған әдіс пен жабдықты таңдау және 
оларды өңдеудің технологиялық шарттары каучуктың сипатына, резеңке 
бұйымдардың мақсатына және процестің қажетті өнімділігіне байланысты 
[3].

Кейбір пластмассалар жылу мен ауаның оттегіне ұшырайды 
(термопластика), бірақ көптеген әдістер механикалық энергияға 
(механикалық пластикация) белсенді әсер етуге негізделген. Каучуктардың 
механикалық пластикациясы бұрамдық, ротор және ролик машиналарында 
жүзеге асырылуы мүмкін. Көбінесе пластикация процесі, әсіресе 
синтетикалық изопрен резеңке және полихлоропрен үшін араластыру 
процесімен біріктіріледі.

Өлшеу және мөлшерлеу 
Жеке Автоматты мөлшерлеу жүйесі резеңке араластырғышқа 

араластыруға түсетін барлық материалдар үшін автоматты таразылары, 
мөлшерлегіштері және тасымалдау механизмдері бар бункерлер мен 
сыйымдылықтарды орнатуды көздейді.

Орталық мөлшерлеу әдісімен қоспа компоненттерін ілуге арналған 
жабдық бірнеше араластырғыштарға ортақ болып табылады және жеке 
учаскеде орнатылады. Бұл әдіспен араластыру агрегаттарын бункерлермен, 
таразылармен және басқа да қосалқы жабдықтармен тікелей жабдықтау 
қажет емес.
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1-камера; 2 - аспалы конвейер; 3 - конвейерге арналған кіріс және шығыс 
саңылаулары; 4 - конвейердің керу станциясы; 5 - рольганг; 6 - каучукты 
кесуге арналған тік пышақтар; 7-беруші рольганг; 8-іріктеу таспалы 
транспортер

2.12 сурет. Үздіксіз ауа булау камерасы

Резеңке икемділігі жоғарылап, оның тұтқырлығы мен серпімді қалпына 
келуі төмендейтін технологиялық процесс пластикация деп аталады. 
Пластикация кезінде каучуктың физикалық қасиеттері де өзгереді, бұл 
резеңке қоспалар мен вулканизаттардың қасиеттеріне әсер етеді. 
Каучуктарды пластиктендіруге арналған әдіс пен жабдықты таңдау және 
оларды өңдеудің технологиялық шарттары каучуктың сипатына, резеңке 
бұйымдардың мақсатына және процестің қажетті өнімділігіне байланысты 
[3].

Кейбір пластмассалар жылу мен ауаның оттегіне ұшырайды 
(термопластика), бірақ көптеген әдістер механикалық энергияға 
(механикалық пластикация) белсенді әсер етуге негізделген. Каучуктардың 
механикалық пластикациясы бұрамдық, ротор және ролик машиналарында 
жүзеге асырылуы мүмкін. Көбінесе пластикация процесі, әсіресе 
синтетикалық изопрен резеңке және полихлоропрен үшін араластыру 
процесімен біріктіріледі.

Өлшеу және мөлшерлеу 
Жеке Автоматты мөлшерлеу жүйесі резеңке араластырғышқа 

араластыруға түсетін барлық материалдар үшін автоматты таразылары, 
мөлшерлегіштері және тасымалдау механизмдері бар бункерлер мен 
сыйымдылықтарды орнатуды көздейді.

Орталық мөлшерлеу әдісімен қоспа компоненттерін ілуге арналған 
жабдық бірнеше араластырғыштарға ортақ болып табылады және жеке 
учаскеде орнатылады. Бұл әдіспен араластыру агрегаттарын бункерлермен, 
таразылармен және басқа да қосалқы жабдықтармен тікелей жабдықтау 
қажет емес.

  

Резеңке қоспалардың үлкен ассортименті және олардың құрамына 
кіретін ингредиенттердің көп саны бар зауыттарда жартылай автоматты 
мөлшерлеу жүйелері қолданылады, олардың көмегімен көп мөлшерде 
тұтынылатын ең көп таралған ингредиенттер (техникалық көміртек, бор, 
каолин және басқалары) автоматты түрде тікелей резеңке араластырғышта 
өлшенеді, ал аз мөлшерде тұтынылатын компоненттер орталықтандырылған 
учаскелерде мөлшерленеді. (Сур. 2.13).
Автоматты таразылар Ұнтақ тәрізді, 
кесек және сұйық материалдарды 
өлшеу үшін әртүрлі конструкциялар 
мен жүк көтергіштерін шығарады. 
Таразыны таңдау кезінде 
материалдың түрін, оның сусымалы 
тығыздығын, бір порцияны өлшеу 
шектерін, салмақ бункерінің немесе 
сұйық материалдарға арналған 
бактың көлемін, бір порцияны 
өлшеу ұзақтығын және рұқсат 
етілген қатені ескеру қажет.

2.13 сурет. Сусымалы 
ингредиенттерді 

орталықтандырылған өлшеу 
учаскесі

Таразылар РТИ зауыттарының 
дайындық өндірістерінде ұнтақ және 
түйіршіктелген материалдарды 
қабылдауға және өлшеуге арналған. 
Таразы автоматты түрде циклдік 
режимде жұмыс істейді, материалды 
дискретті бөліктерде өлшейді. Әрбір 
порцияны өлшегеннен кейін барлық 
өлшенген порцияның жалпы 
массасы жинақталған нәтижемен 
есептеледі (сур.2.14).

2.14 сурет. Бункерлік таразы, жалпы 
түрі

Араластыру цехынан бөлек орналасқан өндірістік учаскеде сусымалы 
немесе сұйық балқитын материалдардың қоспалары берілген рецепт 
бойынша дайындалады. Бұл қоспалар композициялар деп аталады. Бір-
бірімен өзара әрекеттеспейтін бірнеше компоненттерден тұратын 
Композиция және олардың саны композицияның құрамдас бөліктерінің 
санына тең. Оларды аз мөлшерде қолданылатын материалдар үшін қолданған 
жөн, өйткені қыздырылған араластырғыштарда дайындалған композициялар 
резеңке араластырғышта дайындалған қоспаларда оңай және жақсы 
таралады. Композицияны қолдану резеңке араластырғыштарға жүктелетін 
компоненттердің санын едәуір азайтады, бұл бункерлерді, контейнерлерді 
және автоматты таразыларды азайтады және автоматты басқару жүйесін 
жеңілдетеді. Композицияларды қолдану жүктеу ұзақтығын және араластыру 
процесін қысқартады, бұл жабдықты пайдалану жылдамдығын арттырады.   

Сусымалы материалдарды пневмокөлікпен, таспалы, бұрандалы 
транспортерлермен немесе тиегіш қырғыштары бар конвейерлермен 
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тасымалдайды. Пневмокөлік жүйесі жоғары өнімділікке ие, оны күту оңай, 
бірақ энергияны көп қажет етеді [3].

Таспалы конвейерлер қарапайым және өнімді, бірақ олар тығыздығы 
төмен материалдарды жылжытқанда тиімсіз және тығыздау қиын. Бұрандалы 
конвейерлер тасымалданатын материалды ұнтақтайды. Суасты қырғыштары 
бар конвейерлер оңай жұмыс істейді және тасымалдау үшін аз шығындарды 
қажет етеді. Мұндай конвейерлердегі Материал қырғыштардың көмегімен 
герметикалық қораптың бойымен қозғалады.

Каучуктер мен аналық жайма қоспасын өлшеу үшін дайындық 
өндірістерінде тензометриялық транспортер таразы орнатылады (сур. 2.15).

2.15 сурет. Тензометриялық тасымалдау таразысы

Таразылардан Резеңке қоспалардың сусымалы ингредиенттерін 
қабылдау және оларды резеңке араластырғышқа енгізу тиеу ыдысының 
көмегімен жүзеге асырылады.

Резеңке қоспаларды өндіруде араластыруға арналған жабдық ең 
жауапты болып біліктерде ашық немесе резеңке араластырғыштарда 
жабық болатын араластыру процесі болып табылады [7].

Роликтер-бұл полимерлі Материалды өңдеу параллель орналасқан 
және бір-біріне қарай айналатын қуыс роликтер арасындағы алшақтықта 
жүзеге асырылатын роликті машина. 

2.16 сурет. Роликтердің жалпы көрінісі
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тасымалдайды. Пневмокөлік жүйесі жоғары өнімділікке ие, оны күту оңай, 
бірақ энергияны көп қажет етеді [3].

Таспалы конвейерлер қарапайым және өнімді, бірақ олар тығыздығы 
төмен материалдарды жылжытқанда тиімсіз және тығыздау қиын. Бұрандалы 
конвейерлер тасымалданатын материалды ұнтақтайды. Суасты қырғыштары 
бар конвейерлер оңай жұмыс істейді және тасымалдау үшін аз шығындарды 
қажет етеді. Мұндай конвейерлердегі Материал қырғыштардың көмегімен 
герметикалық қораптың бойымен қозғалады.

Каучуктер мен аналық жайма қоспасын өлшеу үшін дайындық 
өндірістерінде тензометриялық транспортер таразы орнатылады (сур. 2.15).

2.15 сурет. Тензометриялық тасымалдау таразысы

Таразылардан Резеңке қоспалардың сусымалы ингредиенттерін 
қабылдау және оларды резеңке араластырғышқа енгізу тиеу ыдысының 
көмегімен жүзеге асырылады.

Резеңке қоспаларды өндіруде араластыруға арналған жабдық ең 
жауапты болып біліктерде ашық немесе резеңке араластырғыштарда 
жабық болатын араластыру процесі болып табылады [7].

Роликтер-бұл полимерлі Материалды өңдеу параллель орналасқан 
және бір-біріне қарай айналатын қуыс роликтер арасындағы алшақтықта 
жүзеге асырылатын роликті машина. 

2.16 сурет. Роликтердің жалпы көрінісі

  

Вальцы (сур.2.16) көлденең жазықтықта орналасқан және бір-біріне 
қарай айналатын екі қуыс білік болып табылатын негізгі жұмыс органдары 
болып табылатын машиналар. Екі роликтің әрқайсысы жоғарыдан траверспен 
тартылып, массивті шойын іргетас плитасына орналастырылады. Төменгі 
жағындағы іргетас плитасында қаттылық қабырғалары бар. Роликтер 
жетектің үш негізгі түрімен қол жетімді: жеке, қосарланған және топтық.

Технологиялық мақсаты бойынша қайта өңдеуге арналған білікшелер: 
араластыру, араластыру-жаймалау, регенерат-араластыру, араластыру-
қыздыру, қыздыру, ұнтақтау, ұнтақтау, тазарту, жуу, қоректендіру, 
зертханалық болып бөлінеді.

Араластыру біліктерінде асинхронды қозғалтқышы немесе гидрожетегі 
бар әрбір біліктің жеке жетегі болады, резеңкелерді алуға арналған 
құрылғылармен (ағын-блендер) және автоматты қауіпсіздік және басқару 
жүйелерімен жабдықталған. Араластырғыш роликтер полимер қоспасына 
жеке компоненттерді енгізу үшін, сондай-ақ роторлы немесе бұрамдық
араластырғыштарынан түсіргеннен кейін полимер қоспаларын 
гомогенизациялау және салқындату үшін қолданылады. Араластыру кезінде 
үйкеліс мөлшері 1-ден 1,11-ге дейін ұсынылады.  

Араластырғыш-жайма білікшелер пластикалық массалар мен Каучукты 
араластыру және пластикаттау, араластырғыштарда дайындалған 
пластикалық қоспаларды жаймалау үшін қолданылады. Бұл роликтер үшін 
үйкеліс айтарлықтай маңызды, оның азаюы араластыруды қиындатады, ал 
ұлғаюы жылу түзудің қажетсіз өсуіне және өңделген материалдардың қызып 
кетуіне әкеледі (f =1,08÷1,17). 

Регенеративті араластырғыш роликтер пластикалық емес материалдың 
үлкен бөліктерін өңдеуге, оны кептіруге және кенеп түрінде біртекті массаға 
гомогенизациялауға қызмет етеді. 

Араластыру және жылыту роликтері ингредиенттермен араластыру, 
икемділікті арттыру және қоспаларды одан әрі өңдеуден бұрын қыздыру 
үшін қолданылады (f =1÷1,29). Қыздырғыш білікшелер пластикалық 
қоспаларды каландрларға, бұрамдық және басқа машиналарға салмас бұрын 
қыздыру үшін қолданылады. Бұл роликтердің әртүрлі айналу жылдамдығы 
бар (үйкеліс 1,17 ÷1,5).  

Ұсақтағыш роликтер қатты бөлшектерді пластикалық массаларда 
ұсақтауға және ұсақтауға арналған. Жоғары үйкелісі бар (1÷2,55÷3,25) 
біліктерінің екі орамының беті кедір-бұдырлы. 

Ұнтақтау біліктері материалдарды неғұрлым жұқа ұсақтау (ұнтақтау) 
үшін қолданылады. Тегістеу роликтерінің орамдарының беті тегіс немесе 
гофрленген болуы мүмкін; үйкеліс 1÷2,55÷4,0÷5,35 құрайды.                   

Тазарту роликтері қоспаларды қатты бөлшектерден босату үшін 
қолданылады. Тазартылған роликтердің орамалары тегіс беткейге ие және 
үйкеліс 2,48÷2,55. Орамдардың жұмыс бөлігі бөшке тәрізді. 

Жуу роликтері механикалық қоспалармен, сумен ластанған резеңке 
жуу үшін қолданылады. Бұл роликтердің орамалары гофрленген бетке ие 
және F=1,17÷1,52.  
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Қоректендіруші білікшелер жабдықты қоректендіру үшін қолданылады 
(f – кез келген). 

Зертханалық роликтер зертханалық зерттеулерге арналған 
(f=1.06÷1.51).  

Біліктердегі араластыру шектеулі түрде қолданылады – өндіріс көлемі 
аз болған кезде және арнайы мақсаттағы каучуктардан немесе талшықты 
толтырғыштардан жасалған ерекше қоспалар үшін. Жүктеу көлемі мен 
араластыру режимі қоспаның құрамына, материалдардың қасиеттері мен 
физикалық жағдайына байланысты орнатылады, резеңке және регенерат 
орамалар арасындағы кішкене бос орынмен жүктеледі, содан кейін ол 
артады. Араластыру кезінде ингредиенттер артқы орамға жақын айналмалы 
қоспаның қабатына енгізіледі, сондықтан олардың концентрациясы алдыңғы 
орамдағы қоспаның беткі қабатында көп болады. Араластыру тиімділігі 
орамның ұзындығы бойымен компоненттердің біркелкі таралуымен, оларды 
енгізгеннен кейін қоспаны кесу жиілігімен және пасталар мен композициялар 
түрінде аз мөлшерде бос ингредиенттерді жүктеу арқылы артады. Барлық 
ингредиенттерді енгізгеннен кейін қоспасы бірнеше рет кесіліп, орамға 
оралып, орамаларға перпендикуляр саңылауға беріледі

Литражды сыйымдылық, немесе бір жолғы жүктеме көлемі V (дм3), 
келесі формуласы бойынша эмпирикалық анықталады

V =  (0,0065 ÷ 0,0085) × DL (2.1)

мұндағы V-литрлік сыйымдылық, см3;
D-алдыңғы білігінің диаметрі, см; 
L-орамдардың жұмыс бөлігінің ұзындығы, см.

Резеңке араластырғыш
Мерзімді әрекеттің жабық араласуы қоспалардың үлкен көлемінде 

және шектеулі ассортиментте тиімді. Бұл роликтермен салыстырғанда 
энергияны аз қажет етеді, экологиялық таза және қол еңбегінің үлкен 
шығындарын қажет етпейді. Бұл іс жүзінде процесті механикаландыру және 
автоматтандыру арқылы адам факторының өнім сапасына әсерін жоққа 
шығарады [4].

Әрекет принципіне сәйкес резеңке араластырғыштар мерзімді 
араластырғыштарға және үздіксіз араластырғыштарға бөлінеді. Қазіргі 
уақытта жоғары өнімділігі бар және процесті механикаландыру мен 
автоматтандырудың арқасында жоғары сапалы қоспаларды өндіруді 
қамтамасыз ететін мерзімді роторлы жабық араластырғыштар кеңінен 
қолданылады. Үздіксіз араластыру үшін практикалық қолданут түріндегі бір 
реттік араластырғыштарға ие. 

Бұл араластырғыштарда ауыспалы кесу тек бұрамдықта ғана емес, 
сонымен қатар корпуста да, араластырғыштың корпусында ең терең жіп бар 
жерлерде, ал бұрамдықта кішкентай және керісінше болады. Нәтижесінде 
қоспасы ротордың жіптерінен корпустың жіптеріне және т. б. Қоспа бір 
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Қоректендіруші білікшелер жабдықты қоректендіру үшін қолданылады 
(f – кез келген). 

Зертханалық роликтер зертханалық зерттеулерге арналған 
(f=1.06÷1.51).  

Біліктердегі араластыру шектеулі түрде қолданылады – өндіріс көлемі 
аз болған кезде және арнайы мақсаттағы каучуктардан немесе талшықты 
толтырғыштардан жасалған ерекше қоспалар үшін. Жүктеу көлемі мен 
араластыру режимі қоспаның құрамына, материалдардың қасиеттері мен 
физикалық жағдайына байланысты орнатылады, резеңке және регенерат 
орамалар арасындағы кішкене бос орынмен жүктеледі, содан кейін ол 
артады. Араластыру кезінде ингредиенттер артқы орамға жақын айналмалы 
қоспаның қабатына енгізіледі, сондықтан олардың концентрациясы алдыңғы 
орамдағы қоспаның беткі қабатында көп болады. Араластыру тиімділігі 
орамның ұзындығы бойымен компоненттердің біркелкі таралуымен, оларды 
енгізгеннен кейін қоспаны кесу жиілігімен және пасталар мен композициялар 
түрінде аз мөлшерде бос ингредиенттерді жүктеу арқылы артады. Барлық 
ингредиенттерді енгізгеннен кейін қоспасы бірнеше рет кесіліп, орамға 
оралып, орамаларға перпендикуляр саңылауға беріледі

Литражды сыйымдылық, немесе бір жолғы жүктеме көлемі V (дм3), 
келесі формуласы бойынша эмпирикалық анықталады

V =  (0,0065 ÷ 0,0085) × DL (2.1)

мұндағы V-литрлік сыйымдылық, см3;
D-алдыңғы білігінің диаметрі, см; 
L-орамдардың жұмыс бөлігінің ұзындығы, см.

Резеңке араластырғыш
Мерзімді әрекеттің жабық араласуы қоспалардың үлкен көлемінде 

және шектеулі ассортиментте тиімді. Бұл роликтермен салыстырғанда 
энергияны аз қажет етеді, экологиялық таза және қол еңбегінің үлкен 
шығындарын қажет етпейді. Бұл іс жүзінде процесті механикаландыру және 
автоматтандыру арқылы адам факторының өнім сапасына әсерін жоққа 
шығарады [4].

Әрекет принципіне сәйкес резеңке араластырғыштар мерзімді 
араластырғыштарға және үздіксіз араластырғыштарға бөлінеді. Қазіргі 
уақытта жоғары өнімділігі бар және процесті механикаландыру мен 
автоматтандырудың арқасында жоғары сапалы қоспаларды өндіруді 
қамтамасыз ететін мерзімді роторлы жабық араластырғыштар кеңінен 
қолданылады. Үздіксіз араластыру үшін практикалық қолданут түріндегі бір 
реттік араластырғыштарға ие. 

Бұл араластырғыштарда ауыспалы кесу тек бұрамдықта ғана емес, 
сонымен қатар корпуста да, араластырғыштың корпусында ең терең жіп бар 
жерлерде, ал бұрамдықта кішкентай және керісінше болады. Нәтижесінде 
қоспасы ротордың жіптерінен корпустың жіптеріне және т. б. Қоспа бір 

  

кесіндіден екіншісіне ауысқан кезде орамдар арасындағы шағын саңылауда 
қоспаны қарқынды араластыру және гомогенизациялау қамтамасыз етіледі. 
Үздіксіз араластыруды ұйымдастырудағы маңызды қиындық-
ингредиенттерді үздіксіз мөлшерлеудің сенімді жүйесінің болмауы. Сонымен 
қатар, үздіксіз араластырғыштар әртүрлі құрамдағы Резеңке қоспаларды 
тұтынатын өндірістерде тиімсіз, өйткені оларды жиі қайта конфигурациялау 
керек. Олар мерзімді резеңке араластырғыштардан қоспаларды қабылдау 
және аяқтау үшін, сондай-ақ араластырудың екінші кезеңін жүргізу үшін 
қолданылады. Айналмалы араластырғыштар қауіпсіз жұмыс істейді.

Жабық типтегі резеңке араластырғыштар, жоғары дисперсті 
араластыруды және салқындатуды жақсартуға мүмкіндік беретін айналмалы 
типтегі роторларға көбірек қызығушылық тудырады. Бұл резеңке 
араластырғыштар араластыру уақытын қысқартады және суспензияның 
алдын алады, қоспалардың көптеген түрлеріне бір сатылы араластыруды 
қамтамасыз етеді.

Бұл араластырғыштардың ерекшелігі-роторлар арасындағы Орталық 
қашықтықты өзгерту мүмкіндігі", бұл олардың сипаттамаларын одан әрі 
жақсартады және әртүрлі тұтқырлық қоспаларын өңдеуде қолдану 
мүмкіндіктерін кеңейтеді. Резеңке араластырғыштың жалпы схемасының 
сипаттамасы (сур. 2.17-18).

1-төсек 
2-роторлар; 
3-араластыру камерасы; 
4-сыртқы салқындату жүйесі; 
5-мойын;
6-жоғарғы жапқыш; 
7-ауа цилиндрі; 
8-желдеткіш құбыр;
9-жүктеу шұңқырының есігі;
10-есіктің пневматикалық жетегі; 
11-жүктеу шұңқыры; 
12-корпус; 
13-жылжымалы типтегі төменгі 
жапқыш;
14-төменгі жапқыштың ауа цилиндрі; 
15-су жинағыш

2.17 сурет. Резеңке 
араластырғыштың жалпы 

схемасы
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Резеңке араластырғыштар 
тангенциалды роторлары бар резеңке 
араластырғыштарға бөлінеді – Бенбери 
және өзара байланысқан (өзара енетін) 
роторлар-Интермикс (сур. 2.19 а, б). 
Тангенциалды роторлары бар резеңке 
араластырғыштарда материалды 
араластыру ротор мен корпус 
арасындағы аймақта, яғни 
тангенциалды принцип бойынша, ал 
өзара байланысқан роторлары бар 
резеңке араластырғыштарда – екі ротор 
арасында, яғни өзара енетін принцип 
бойынша жүзеге асырылады.  

2.18 сурет. Резеңке 
араластырғыш, жалпы көрініс

2.19 сурет. Тангенциалды роторлардың көрнекі бейнесі –
"Бенбери" - а); өзара байланысқан (өзара енетін) роторлар – "Интермик" - б)

Әдетте, салқындату кезінде резеңке қоспалардың парақтары 
антиадгезивтермен өңделеді. Салқындатудың ең қарапайым әдісімен, 
роликтерден парақ түрінде кесілген қоспаны ваннаға суға батырады, оған 
антиадгезив қосылады. Содан кейін бланкілер ваннадан алынып, бумаларға 
салынып, қоймаға тасымалданады.

Салқындатудың бұл әдісінің кемшіліктері қолмен тиеу және ілмек 
конвейерін түсіруді қамтиды. Фестон типті қондырғылар жасалды (сур.2.20) 
біліктерден немесе бұрамдық машинасының табақ басынан шығатын резеңке 
қоспаның үздіксіз таспасы салқындатылып, дайындық өндірістерінде 
табандықтарға салынады.
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Резеңке араластырғыштар 
тангенциалды роторлары бар резеңке 
араластырғыштарға бөлінеді – Бенбери 
және өзара байланысқан (өзара енетін) 
роторлар-Интермикс (сур. 2.19 а, б). 
Тангенциалды роторлары бар резеңке 
араластырғыштарда материалды 
араластыру ротор мен корпус 
арасындағы аймақта, яғни 
тангенциалды принцип бойынша, ал 
өзара байланысқан роторлары бар 
резеңке араластырғыштарда – екі ротор 
арасында, яғни өзара енетін принцип 
бойынша жүзеге асырылады.  

2.18 сурет. Резеңке 
араластырғыш, жалпы көрініс

2.19 сурет. Тангенциалды роторлардың көрнекі бейнесі –
"Бенбери" - а); өзара байланысқан (өзара енетін) роторлар – "Интермик" - б)

Әдетте, салқындату кезінде резеңке қоспалардың парақтары 
антиадгезивтермен өңделеді. Салқындатудың ең қарапайым әдісімен, 
роликтерден парақ түрінде кесілген қоспаны ваннаға суға батырады, оған 
антиадгезив қосылады. Содан кейін бланкілер ваннадан алынып, бумаларға 
салынып, қоймаға тасымалданады.

Салқындатудың бұл әдісінің кемшіліктері қолмен тиеу және ілмек 
конвейерін түсіруді қамтиды. Фестон типті қондырғылар жасалды (сур.2.20) 
біліктерден немесе бұрамдық машинасының табақ басынан шығатын резеңке 
қоспаның үздіксіз таспасы салқындатылып, дайындық өндірістерінде 
табандықтарға салынады.

  

2.20 сурет. Парақ резеңке қоспасын таңдау және салқындату үшін фестон 
типті қондырғы

Резеңке қоспалары резеңке бұйымдарын жасауға арналған жартылай 
фабрикаттардың негізгі түрі болып табылады және каландрлау, шприцтеу, 
престеу және қысыммен құю әдістерімен жасалады. Қоспаларды 
қалыптастыру процестері вулканизациямен кең үйлеседі.

Резеңке қоспаларды қалыптауға арналған жабдық[8].
Резеңке бұйымдарды, резеңке қоспаны алу үшін белгілі бір пішінді 

беру керек – оны қалыпқа келтіріңіз.
Қыздырылған резеңке қоспасы суық қалыпқа басылған кезде немесе 

суық қоспасы ыстық қалыпқа басылған кезде және қыздырылған қоспасы 
ыстық қалыпқа құйылған кезде суық қалыптау бар. Қалыптау өнімді 
вулканизациялау кезеңі болғандықтан, бірінші жағдайда формалар 
Вулканизациялық қазандықтарға немесе престерге жіберіледі, ал екінші және 
үшінші жағдайда қалыптау кейінгі вулканизациямен біріктіріледі. Суық 
қалыптау кезінде өнім Вулканизация кезінде цех температурасынан 
Вулканизация температурасына дейін үнемі қызады.

Резеңке қоспаларды және басқа да Полимерлік материалдарды 
қалыптаудың негізгі тәсілдері каландрлау, шприцтеу (экструзия), престеу, 
қысыммен құю болып табылады.

Каландрмен қалыптау мата төсемдері бар немесе онсыз резеңке 
табақтарды жасау үшін қолданылады. Каландрлау қоспалары орташа немесе 
төмен тұтқырлыққа, жоғары созылу деңгейіне артықшылық береді [5].

Фторкаучуктар негізінде Резеңке қоспаларды экструзия (шприцтеу) 
әдісімен қалыптау соңғы бұйымдарды (түтіктер, баулар, профильдер) 
қалыптау үшін және кейіннен бөлшектерді престеу мақсатында 
дайындамаларды дайындау үшін пайдаланылады.

Инъекциялық қалыптау құю арқылы қалыптауға жақсы жауап беретін 
және 120℃ температурада ұзақ уақыт икемділікті сақтай алатын заманауи 
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фторидті резеңке қоспаларын қолдануға мүмкіндік береді. Бұл қоспаларда 
арнайы технологиялық қоспалар бар, олар металға жабысып, жабдықты 
ластамауы керек, сонымен қатар жоғары температурада жыртылмауы керек.

Қалыптау технологиясын жіктеудің негізі қалыптарды резеңке 
қоспамен жүктеу әдістері болып табылады, оған сәйкес мерзімді 
қалыптаудың престеу және құю әдістері ажыратылады [5].

Каландр түрлері және оларда орындалатын операциялар.
Каландринг-бұл қалыптау процесі, онда қыздырылған резеңке қоспасы 

бір-біріне қарай айналатын көлденең орамалар арасындағы алшақтықта өтеді, 
ал белгілі бір ені мен қалыңдығының шексіз таспасы пайда болады. 
Каландрация кезінде полимерлі материал саңылаудан тек бір рет өтеді. 
Сондықтан тегіс беті бар парақты алу үшін сәйкесінше екі немесе үш 
саңылауы бар үш немесе төрт білікті каландрлар жиі қолданылады. 
Каландрларда қалыңдығы ± 0,01 мм дейінгі дәлдікпен парақтарды алуға 
болады. Парақтың ені орамның жұмыс ұзындығымен анықталады. 

Бұл процесс бір қабатты, көп қабатты, әртүрлі орам материалдарының 
субстраттарында қайталанатын материалдар алу үшін кеңінен қолданылады. 
Өңдеу кезінде көп жағдайда каландрация – бұл соңғы технологиялық 
операция, нәтижесінде каландрация кезіндегі сапа мәселелері маңызды емес.  
Әр саңылаудағы каландрация процесі стационарлық процесте роликке ұқсас, 
тек айырмашылығы-материал таспасы шыққаннан кейін келесі роликке өтеді. 
Каландрлаудың ерекшелігі-материалдың қозғалу жолындағы саңылаулардың 
біртіндеп төмендеуі, бұл бастапқы, аралық және калибрлеу 
саңылауларындағы материалдық қордың әртүрлі мәндеріне және 
материалдың белгілі бір кеңеюіне әкеледі. Каландрлау кезінде қор мөлшері 
илеуге қарағанда едәуір аз болады.

Өңдеу процесі әртүрлі орналасу схемаларымен каландрларда жүзеге 
асырылады (сур. 2.21). Алғашқы каландрлар орамдардың тік орналасуымен 
жасалды (I - тәрізді). Көбінесе үшбұрышты тізбегі бар каландрлар 
қолданылады, G-, Z-, және S-тәрізді. Каландр орамдарының саны және 
олардың орналасу схемасын таңдау машинаның технологиялық 
орналасуымен анықталады.
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фторидті резеңке қоспаларын қолдануға мүмкіндік береді. Бұл қоспаларда 
арнайы технологиялық қоспалар бар, олар металға жабысып, жабдықты 
ластамауы керек, сонымен қатар жоғары температурада жыртылмауы керек.

Қалыптау технологиясын жіктеудің негізі қалыптарды резеңке 
қоспамен жүктеу әдістері болып табылады, оған сәйкес мерзімді 
қалыптаудың престеу және құю әдістері ажыратылады [5].

Каландр түрлері және оларда орындалатын операциялар.
Каландринг-бұл қалыптау процесі, онда қыздырылған резеңке қоспасы 

бір-біріне қарай айналатын көлденең орамалар арасындағы алшақтықта өтеді, 
ал белгілі бір ені мен қалыңдығының шексіз таспасы пайда болады. 
Каландрация кезінде полимерлі материал саңылаудан тек бір рет өтеді. 
Сондықтан тегіс беті бар парақты алу үшін сәйкесінше екі немесе үш 
саңылауы бар үш немесе төрт білікті каландрлар жиі қолданылады. 
Каландрларда қалыңдығы ± 0,01 мм дейінгі дәлдікпен парақтарды алуға 
болады. Парақтың ені орамның жұмыс ұзындығымен анықталады. 

Бұл процесс бір қабатты, көп қабатты, әртүрлі орам материалдарының 
субстраттарында қайталанатын материалдар алу үшін кеңінен қолданылады. 
Өңдеу кезінде көп жағдайда каландрация – бұл соңғы технологиялық 
операция, нәтижесінде каландрация кезіндегі сапа мәселелері маңызды емес.  
Әр саңылаудағы каландрация процесі стационарлық процесте роликке ұқсас, 
тек айырмашылығы-материал таспасы шыққаннан кейін келесі роликке өтеді. 
Каландрлаудың ерекшелігі-материалдың қозғалу жолындағы саңылаулардың 
біртіндеп төмендеуі, бұл бастапқы, аралық және калибрлеу 
саңылауларындағы материалдық қордың әртүрлі мәндеріне және 
материалдың белгілі бір кеңеюіне әкеледі. Каландрлау кезінде қор мөлшері 
илеуге қарағанда едәуір аз болады.

Өңдеу процесі әртүрлі орналасу схемаларымен каландрларда жүзеге 
асырылады (сур. 2.21). Алғашқы каландрлар орамдардың тік орналасуымен 
жасалды (I - тәрізді). Көбінесе үшбұрышты тізбегі бар каландрлар 
қолданылады, G-, Z-, және S-тәрізді. Каландр орамдарының саны және 
олардың орналасу схемасын таңдау машинаның технологиялық 
орналасуымен анықталады.

  

2.21 сурет. Каландрлардың жіктелуі және олардың орамдарының типтік 
орналасуы

Олардың технологиялық мақсатына және орамдардың санына 
байланысты каландрлар парақтарды алу, төсеу, әртүрлі материалдардан 
негіздерді жағу, қайталау, профильдеу, өрнектеу және т. б. үшін 
қолданылады. (Сур. 2.22).
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А-екі білікті каландрларда (1-парақтау; 2-үлкен калибрлерді парақтау; 3-
қаптау және қайталау);

б-үш білікті каландрларда (1-жаймалау; 2-пішіндеу; 
3-бір жақты төсеу және майлау);

в-төрт білікті каландрларда (1-жаймалау; 2-пішіндеу; 
3-екі жақты қаптау; 4-бір жақты қаптау)

2.22 сурет. Каландрлаудың технологиялық схемалары

Екі және төрт роликті каландрдың жалпы көрінісі (сур.2.23-24).

2.23 сурет. Екі білікті табақты
каландр, жалпы көрініс

2.24 сурет. Каландр төрт орамды, 
жалпы түрі

Технологиялық сипаттамалары бойынша каландрлар келесідей 
жіктеледі: жапырақ, бояу, әмбебап, профиль, қайталау, өрнек, үтіктеу.

Жапырақты каландрлар тегістелген полимер қоспасынан парақтар 
немесе пленкалар жасауға арналған (осы каландрлардың барлық 
орамдарының айналу жылдамдығы бірдей).  



71  

А-екі білікті каландрларда (1-парақтау; 2-үлкен калибрлерді парақтау; 3-
қаптау және қайталау);

б-үш білікті каландрларда (1-жаймалау; 2-пішіндеу; 
3-бір жақты төсеу және майлау);

в-төрт білікті каландрларда (1-жаймалау; 2-пішіндеу; 
3-екі жақты қаптау; 4-бір жақты қаптау)

2.22 сурет. Каландрлаудың технологиялық схемалары

Екі және төрт роликті каландрдың жалпы көрінісі (сур.2.23-24).

2.23 сурет. Екі білікті табақты
каландр, жалпы көрініс

2.24 сурет. Каландр төрт орамды, 
жалпы түрі

Технологиялық сипаттамалары бойынша каландрлар келесідей 
жіктеледі: жапырақ, бояу, әмбебап, профиль, қайталау, өрнек, үтіктеу.

Жапырақты каландрлар тегістелген полимер қоспасынан парақтар 
немесе пленкалар жасауға арналған (осы каландрлардың барлық 
орамдарының айналу жылдамдығы бірдей).  

  

Бояу каландрлары-матаны полимерлі қоспамен майлау немесе ысқылау 
үшін (олардың орамаларында әртүрлі сызықтық айналу жылдамдығы бар). 

Әмбебап (жапырақты жағу) - жапырақты және жабысқақ (фрикциясыз 
және фрикциясыз) ретінде жұмыс істей алатын каландрлар.  

Профильді каландрлар күрделі профильдегі бланкілерді шығару үшін 
қолданылады.  

Қайталанатын каландрлар мата мен қағазды полимерлі материалдардан 
жасалған пленкамен қайталауға арналған. 

Бедерлі-сурет профиліне сәйкес келетін гофрленген беті бар орамның 
қысымымен пластикалық материалдың бетіне сурет салу үшін. 

Үтіктеу-тегіс металл орамның әсерінен орам материалының бетін әрлеу 
үшін. 

Парақ, бояу және профильді каландрлар қалыптау деп аталады, өйткені 
олар әр түрлі профильдегі парақтар түрінде пішінді материалдарды пішінсіз 
резеңке қоспалардан алады.  Каландрдың бұл түрі роликтер арасындағы 
тұрақты алшақтықты қамтамасыз ететін механизмдермен жабдықталған

Матаны резеңке қоспамен қаптау үшін каландрлар қолданылады, 
олардың орамдары бірдей жиілікте айналады. Бір жағынан маталарды үш 
білікті каландрда бір өту үшін, екі жағынан бір өту үшін — төрт білікті 
каландрда немесе екі өту үшін — үш білікті каландрда жасауға болады. 
Қаптау сапасы диаметрге, бомбалауға, орамдардың бетін өңдеуге және басқа 
факторларға байланысты. Маталарды резеңке қоспамен қаптау үшін 
желілердегі екі үш білікті каландрлардың орнына төрт білікті каландрларды 
пайдалану кезінде қажетті өндірістік алаңдар мен қызмет көрсетуші персонал 
санының қысқаруы нәтижесінде күрделі шығындар мен пайдалану 
шығыстары азаяды.

Резеңке қоспаларды шприцтеу
Шприц (экструзия) - белгілі бір профильдегі дайындамаларды 

профильдік тесік (ауыз қуысы) арқылы қысыммен қыздырылған резеңке 
қоспаны басу арқылы қалыптастыру процесі.

Шприцтеу бұрамдық машиналарында-суық және ыстық тамақ шприц-
машиналарында жүзеге асырылады, онда резеңке қоспасы айналмалы 
бұрамдықтың көмегімен бастың профильдік саңылауы арқылы сығылады 
және резеңке қоспасы резервуардағы материалға плунжердің әсерінен пайда 
болатын қысыммен ауыз қуысы арқылы плунжермен қысылады. Шприц-
машиналарға қарағанда шприц-престер мерзімді әсер ететін аппараттарға 
жатады. Олар қоспаның басынан тұрақты жылдамдықпен шығуын 
қамтамасыз етсе де, үздіксіз процесті құруға мүмкіндік бермейді [4].

Жұмыс органының түрі бойынша экструзиялық машиналар бөлінеді:
- бір иірлікті;
- қос иірлікті;
- плунжерлі;
- диск.
Бір бұрандалы экструдер-бұл экструзиялық жабдықтың ең көп таралған 

түрі.
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Резеңке дайындамаларды бір басына екі бұрамдық машинасының 
көмегімен шприцтеу кезінде сіз әртүрлі құрамдағы резеңке қоспалардан 
күрделі профильді бланкілерді ала аласыз.

Екі және көп бұрандалы экструдердің артықшылығы - олардың тамаша 
араластыру қасиеттері және тиімді газсыздандыруды орнату мүмкіндігі. 
Бұрандалардың өзара бір бағытты немесе қарама-қарсы айналуы кезінде 
(цилиндрлік немесе конустық) жұмыс қоспасының гомогенизациясының 
жоғары деңгейіне тез қол жеткізуге болады.

Шприцтеу процесінің негізгі міндеті қатаң анықталған профильдегі 
Резеңке қоспалардың дайындамаларын шығару болып табылады.

МЕМСТ 11441-76 сәйкес Резеңке қоспаларды өңдеуге арналған бір 
реттік машиналар үш түрге бөлінеді:

МБТ — жылы қоректендірумен (2.25-сурет), тиеу құйғышына түскен 
сәтте температурасы 50 °С-тан төмен емес, ал резеңке араластырғыштардан 
жасалған резеңке қоспаны қабылдайтын машиналар үшін-80-нен 200 °С-қа 
дейінгі Резеңке қоспаларды өңдеуге арналған;

2.25 сурет. Резеңке қоспаларды қайта өңдеуге арналған жылы 
қоректендірілген бұрамдық машинасы

MCHH - суық тамақпен (сур.2.26) тиеу құйғышына түскен кезде 
температурасы 15°С — тан төмен емес, ал пішіндеуші Бастиекке түскен 
кезде-60°С-тан кем емес Резеңке қоспаларды өңдеуге арналған.

МЧХВ-суық қоректендірумен және вакуумдаумен, машиналардың 
алдыңғы түрінің сипаттамаларына қосымша шприцтеу процесінде 
материалдан бөлінетін газдар мен буларды шығаруға арналған вакуумдау 
аймағы бар. МЧХВ машиналары атмосфералық қысым кезінде 
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Резеңке дайындамаларды бір басына екі бұрамдық машинасының 
көмегімен шприцтеу кезінде сіз әртүрлі құрамдағы резеңке қоспалардан 
күрделі профильді бланкілерді ала аласыз.

Екі және көп бұрандалы экструдердің артықшылығы - олардың тамаша 
араластыру қасиеттері және тиімді газсыздандыруды орнату мүмкіндігі. 
Бұрандалардың өзара бір бағытты немесе қарама-қарсы айналуы кезінде 
(цилиндрлік немесе конустық) жұмыс қоспасының гомогенизациясының 
жоғары деңгейіне тез қол жеткізуге болады.

Шприцтеу процесінің негізгі міндеті қатаң анықталған профильдегі 
Резеңке қоспалардың дайындамаларын шығару болып табылады.

МЕМСТ 11441-76 сәйкес Резеңке қоспаларды өңдеуге арналған бір 
реттік машиналар үш түрге бөлінеді:

МБТ — жылы қоректендірумен (2.25-сурет), тиеу құйғышына түскен 
сәтте температурасы 50 °С-тан төмен емес, ал резеңке араластырғыштардан 
жасалған резеңке қоспаны қабылдайтын машиналар үшін-80-нен 200 °С-қа 
дейінгі Резеңке қоспаларды өңдеуге арналған;

2.25 сурет. Резеңке қоспаларды қайта өңдеуге арналған жылы 
қоректендірілген бұрамдық машинасы

MCHH - суық тамақпен (сур.2.26) тиеу құйғышына түскен кезде 
температурасы 15°С — тан төмен емес, ал пішіндеуші Бастиекке түскен 
кезде-60°С-тан кем емес Резеңке қоспаларды өңдеуге арналған.

МЧХВ-суық қоректендірумен және вакуумдаумен, машиналардың 
алдыңғы түрінің сипаттамаларына қосымша шприцтеу процесінде 
материалдан бөлінетін газдар мен буларды шығаруға арналған вакуумдау 
аймағы бар. МЧХВ машиналары атмосфералық қысым кезінде 

  

вулканизацияланатын кеуекті емес профильді бұйымдарды дайындауға және 
Резеңке қоспаларды газсыздандыруға арналған.

2.26 сурет. Суық бұрамдық машинасының жалпы көрінісі

Бұрамдық машиналарында Келесі технологиялық операциялар жүзеге 
асырылады:  

1) каучуктарды пластикациялау және ілмегін тасымалдауға ыңғайлы 
қалып беру (түйіршіктеу, жаймалау);

2) каландрлау желілерінде Резеңке қоспаларды қыздыру;  
3) Резеңке қоспаларды бөгде қоспалардан тазарту-стрейнирлеу;  
4) автомобиль шиналарының, түтіктердің, баулардың, пластиналардың 

және т. б. әртүрлі бейіндегі жартылай фабрикаттарды шығаруға арналған 
шиналарды, аяқ киімдерді және басқа РТИ – ді кейіннен конфекционды 
құрастыру үшін дайындамаларды кескіндеу.;

5) сымдарды, тоқыма баулар мен маталарды резеңкелеу; 
6) Резеңке қоспаларды газдардан және Ұшпа қоспалардан тазалау, 

кейіннен қысыммен үздіксіз вулканизациялау; 
7) РТИ өндірісінде престеу вулканизациясы үшін резеңке қоспаны 

мөлшерлеу.
Жұмыстың қарапайымдылығы мен сенімділігіне байланысты бұрамдық

машиналарын агрегаттарға жинақтауға және механикаландырылған және 
автоматтандырылған өндірістік желілерді құруға болады.

Жоғары дәлдіктегі бұйымдарды ұзартылған фильерлерде үздіксіз 
экструзия әдісімен дайындау ұсынылады. Кешенді желінің құрамына 
ұзартылған фильерасы бар бұрамдық пресі, сұйық жылу тасымалдағышы бар 
вулканизатор, жуу-салқындату және іріктеу құрылғылары кіреді. Арнайы 
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мақсаттар үшін желі сонымен қатар жоғары қысымды бұрамдық
пресстерімен жабдықталған, бірақ филер қысқа болады, өйткені процесс екі 
сатыда жүреді: вулканизация – фильерде және довулканизация – жеке 
аппаратта.

Бір басына екі бұрамдық машинасымен шприцтеу кезінде (сур. 2.27), 
сіз әртүрлі құрамдағы резеңке қоспалардан күрделі Профильді бланкілерді 
ала аласыз.

2.27 сурет. Шина протекторларын өндіруге арналған құрама экструдердің 
жалпы түрі

Экструзия (шприц) процесінің мәні келесідей. Иірлік (бұрамдық)
цилиндрге тиеу шұңқыры арқылы кіретін қыздырылған немесе суық резеңке 
қоспаны, цилиндрдің осьі бойымен аударма қозғалысын хабарлайды және 
оны бастың профильді шығысы арқылы қысады.

Экструдердің негізгі түйіндері 2.28 суретте көрсетілген.

1- электр қозғалтқышы; 2-редуктор; 3-подшипник торабы; 4-тиеу 
құрылғысы; 6-корпус; 7-иірлік (бұрамдық); 8 - экструзиялық бас 

(фильера)
2.28 сурет. Экструдердің негізгі түйіндері
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мақсаттар үшін желі сонымен қатар жоғары қысымды бұрамдық
пресстерімен жабдықталған, бірақ филер қысқа болады, өйткені процесс екі 
сатыда жүреді: вулканизация – фильерде және довулканизация – жеке 
аппаратта.

Бір басына екі бұрамдық машинасымен шприцтеу кезінде (сур. 2.27), 
сіз әртүрлі құрамдағы резеңке қоспалардан күрделі Профильді бланкілерді 
ала аласыз.

2.27 сурет. Шина протекторларын өндіруге арналған құрама экструдердің 
жалпы түрі

Экструзия (шприц) процесінің мәні келесідей. Иірлік (бұрамдық)
цилиндрге тиеу шұңқыры арқылы кіретін қыздырылған немесе суық резеңке 
қоспаны, цилиндрдің осьі бойымен аударма қозғалысын хабарлайды және 
оны бастың профильді шығысы арқылы қысады.

Экструдердің негізгі түйіндері 2.28 суретте көрсетілген.

1- электр қозғалтқышы; 2-редуктор; 3-подшипник торабы; 4-тиеу 
құрылғысы; 6-корпус; 7-иірлік (бұрамдық); 8 - экструзиялық бас 

(фильера)
2.28 сурет. Экструдердің негізгі түйіндері

  

Экструзия әдісінің негізгі параметрлері: қондырғының аймақтарындағы 
температура, өңделетін материалдың қысым деңгейі, бас аймақтарының 
температурасы, сондай-ақ экструдталған Профильді салқындату режимдері. 
Экструзиялық машинаның негізгі технологиялық параметрлеріне ол 
жабдықталған бұранданың сипаттамалары жатады:

ұзындығы;
- диаметрі;
- иірлік ұзындығының диаметрге қатынасының көрсеткіші;
- айналу жылдамдығы;
- бұрандалы профиль.
Иірлік-бұл машинаның негізгі жұмыс органы, машинаның өнімділігі 

мен оның белгілі бір материалды өңдеуге жарамдылығы геометриялық пішіні 
мен дизайнына байланысты.
Бұрандаларды ажыратыңыз:

- бір, екі және үш рет кіретін бұрандамен және құрама бұрандамен;
- цилиндрлік, конустық және тұрақты қадаммен және бүкіл жұмыс 

ұзындығы бойынша бірдей жіп тереңдігімен біріктірілген;
- ауыспалы қадаммен немесе әртүрлі жіп тереңдігімен.
Қажетті қысымның пайда болуына және бұрамдықтың соңында шприц 

материалының қажетті тығыздығын қамтамасыз етуге байланысты параметр-
бұл бұрамдықтың кесуінің геометриялық өлшемдерімен анықталатын қысу 
коэффициенті.

Резеңке өңдейтін машиналардың бұрамдықтарындағы кесу қадамы 
әдетте бұрамдықтың 0,6 – дан 1,5 D-ге дейін, ал кесу тереңдігі 0,2-ден 0,25 D-
ге дейін.

Жұмыстың қарапайымдылығы мен сенімділігіне байланысты бұрамдық
машиналарын агрегаттарға жинақтауға және механикаландырылған және 
автоматтандырылған өндірістік желілерді құруға болады. Белгілі бір 
бейіндегі шприцтелген дайындамаларды (протекторлық, камералық және 
т.б.) жаппай шығаруға арналған ағынды желілер қыздыру және қоректендіру 
біліктерінен, бұрамдық машиналарынан, іріктеу және салмақ 
транспортерлерінен, шприцтелген бейінді үздіксіз салқындатуға және оны 
белгілі бір ұзындықтағы немесе массадағы дайындамаларға кесуге арналған 
құрылғылардан тұрады.

Резеңке бұйымдарды вулканизациялауға арналған жабдық.
Вулканизация-бұл әртүрлі резеңке бұйымдарды өндірудегі соңғы 

процесс. Резеңке бұйымдар металл формаларда немесе тікелей 
салқындатқыш ортада вулканизацияланады.

Жалпы мақсаттағы вулканизация жабдықтарының негізгі түрлері: 
- Вулканизациялық қазандар; 
- Вулканизациялық престер; 
- автоклав-престер. 
Вулканизация жабдықтарының арнайы түрлеріне мыналар жатады: 
- қақпақтарға, камераларға арналған жеке вулканизаторлар;
- покрышкаларды форматорлар-вулканизаторлар;
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- шиналарды вулканизациялауға арналған автоклав-престер;
- транспортер таспалары мен жалпақ жетекті белдіктерге арналған 

Вулканизациялық престер;
- сыналы белдіктерге арналған вулканизациялық престер; 
- резеңкеленген маталарға арналған камералық вулканизаторлар; 
– барабанды вулканизаторы үшін жазық жетек белдіктерін, 

тасымалдағыш ленталар мен резеңке парақ; 
- бұйымдарды өндіруге арналған камералық вулканизация 

қондырғылары (шарлар, ойыншықтар және т. б.);
- қалыптық бұйымдарға арналған карусельді пресс-автоматтар; 
- бейресми өнімдердің үздіксіз вулканизаторлары.
Вулканизация қазандықтары алдын-ала жасалған және алдын-ала 

жиналған резеңке бұйымдарды, дайындамаларды вулканизациялауға 
арналған.

Вулканизациялық қазандықтар өлшемдері (диаметрі мен ұзындығы), 
негізгі осьтің орналасуы (көлденең және тік), қабырғалардың құрылымы (бір 
қабатты және екі қабатты), қақпақтың жапқыш түрі (болтты және байонетті, 
яғни тез әрекет ететін, ысырмасы бар) және жылыту әдісі (бу пиджакымен, 
катушкалармен, қыздыру бөлімдерімен – электрмен жылыту немесе 
салқындатқыштың мәжбүрлі айналымымен). Қазандық-цилиндрлік болат 
құрылғы. Қазандықтың орналасуы әдетте көлденең [7].

Вулканизациялық престер.
Вулканизациялық престер мақсатына қарай пресс-формаларда резеңке 

бұйымдарды қалыптау және вулканизациялау үшін престер; жетек белдіктері 
мен транспортер таспаларын вулканизациялау үшін престер болып бөлінеді. 
Вулканизациялық престер жұмыс плиталарын жылыту мөлшері мен әдісіне, 
престеу қысымына және жетек түріне байланысты гидравликалық, 
Гидромеханикалық және тұтқалы механикалық болып бөлінеді, олар 
плиталарды бумен, қысыммен немесе электр тогымен қыздырады. Дизайн 
дизайны бойынша баған, жақтау және жақ типті пресстер ерекшеленеді. 
Резеңке бұйымдарды қалыптарда вулканизациялау үшін ең көп таралған 
гидравликалық пресстер болды. 

Жылытылатын плиталардың санына байланысты бір, екі, төрт, бес 
және алты қабатты пресстер бар.

Көп қабатты резеңке маталы бұйымдарды вулканизациялауға арналған 
гидравликалық престер. Престер вулканизация және конвейерлік таспалар 
үшін қолданылады (сур.2.29) және сына белдіктері (сур. 2.30).

Танапты белдіктер бар тұйықталған конструкцияға, сондықтан олардың 
вулканизация пайдаланады арнайы престер.
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- шиналарды вулканизациялауға арналған автоклав-престер;
- транспортер таспалары мен жалпақ жетекті белдіктерге арналған 

Вулканизациялық престер;
- сыналы белдіктерге арналған вулканизациялық престер; 
- резеңкеленген маталарға арналған камералық вулканизаторлар; 
– барабанды вулканизаторы үшін жазық жетек белдіктерін, 

тасымалдағыш ленталар мен резеңке парақ; 
- бұйымдарды өндіруге арналған камералық вулканизация 

қондырғылары (шарлар, ойыншықтар және т. б.);
- қалыптық бұйымдарға арналған карусельді пресс-автоматтар; 
- бейресми өнімдердің үздіксіз вулканизаторлары.
Вулканизация қазандықтары алдын-ала жасалған және алдын-ала 

жиналған резеңке бұйымдарды, дайындамаларды вулканизациялауға 
арналған.

Вулканизациялық қазандықтар өлшемдері (диаметрі мен ұзындығы), 
негізгі осьтің орналасуы (көлденең және тік), қабырғалардың құрылымы (бір 
қабатты және екі қабатты), қақпақтың жапқыш түрі (болтты және байонетті, 
яғни тез әрекет ететін, ысырмасы бар) және жылыту әдісі (бу пиджакымен, 
катушкалармен, қыздыру бөлімдерімен – электрмен жылыту немесе 
салқындатқыштың мәжбүрлі айналымымен). Қазандық-цилиндрлік болат 
құрылғы. Қазандықтың орналасуы әдетте көлденең [7].

Вулканизациялық престер.
Вулканизациялық престер мақсатына қарай пресс-формаларда резеңке 

бұйымдарды қалыптау және вулканизациялау үшін престер; жетек белдіктері 
мен транспортер таспаларын вулканизациялау үшін престер болып бөлінеді. 
Вулканизациялық престер жұмыс плиталарын жылыту мөлшері мен әдісіне, 
престеу қысымына және жетек түріне байланысты гидравликалық, 
Гидромеханикалық және тұтқалы механикалық болып бөлінеді, олар 
плиталарды бумен, қысыммен немесе электр тогымен қыздырады. Дизайн 
дизайны бойынша баған, жақтау және жақ типті пресстер ерекшеленеді. 
Резеңке бұйымдарды қалыптарда вулканизациялау үшін ең көп таралған 
гидравликалық пресстер болды. 

Жылытылатын плиталардың санына байланысты бір, екі, төрт, бес 
және алты қабатты пресстер бар.

Көп қабатты резеңке маталы бұйымдарды вулканизациялауға арналған 
гидравликалық престер. Престер вулканизация және конвейерлік таспалар 
үшін қолданылады (сур.2.29) және сына белдіктері (сур. 2.30).

Танапты белдіктер бар тұйықталған конструкцияға, сондықтан олардың 
вулканизация пайдаланады арнайы престер.

  

2.29 сурет. Конвейерлік таспаларды вулканизациялауға арналған 
вулканизациялық пресс

2 - жылыту плиталары; 3-профильді плита; 4,5 жылжымалы арбалар;
6-рельсті жол; 7,8-кареткалар; 9,10-профильді барабандар; 

11-электр қозғалтқышы; 12-ұшқыш

2.30 сурет. Вулканизация үшін 400 ×1200 жақ сүйегі
сына белдіктер

Сығымдау әдісі. Осы әдіспен РТИ қалыптарын жасау алдын-ала 
дайындалған дайындамалардан резеңке қоспаны қалыптауды және 
вулканизацияны қамтиды. Екі процесс те бірдей қалыптарда және 
Вулканизациялық престерде жүзеге асырылады (сур.2.31), олар құрылымы, 
өнімділігі, жылыту әдісі бойынша ерекшеленуі мүмкін. Дайындамалар 
қалыптарға салынып, салмағы дайын өнімнен сәл асады, сондықтан резеңке 
сығымдау (кесу) түрінде жоғалуы сөзсіз.  
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2.31 сурет. Вулканизациялық гидравликалық престер 

Автоклав-престер
Қақпақтары, камераларды, резеңкеленген катоктарды және басқа да 

бұйымдарды вулканизациялау үшін қолданылады. Автоклав-престің 
конструкциясында вулканизациялық қазандықтар мен гидравликалық 
престерге тән элементтер болады. Ең көп таралған автоклав пресстері (2.32-
сурет) алынбалы қақпағы және бекітілген бу камерасы бар.

2.32 сурет. Автоклав вулканизациялық АВТ-1200-300-12,5

Автоклав-престің вулканизациялық бөлігі жоғарғы сақиналы траверске 
қосылған корпустан (цилиндрлік бу камерасы) тұрады. Корпус қалыңдығы 8-
12 мм болаттан жасалған, түбі құйылған. Бу камерасы сақиналы траверске 
сақиналы сақинамен бекітілген қақпақпен жабылады. Байонет сақинасын 
бұраған кезде қақпақ бекітуден шығады [8].

Вулканизация жабдықтарының арнайы түрлеріне шиналар, камералар 
үшін жеке вулканизаторлар жатады; 

Дизайн бойынша вулканизаторлардың екі түрі бар:
1) бу камерасында орнатылған нысандарымен (автоклавтық үлгідегі);
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2.31 сурет. Вулканизациялық гидравликалық престер 

Автоклав-престер
Қақпақтары, камераларды, резеңкеленген катоктарды және басқа да 

бұйымдарды вулканизациялау үшін қолданылады. Автоклав-престің 
конструкциясында вулканизациялық қазандықтар мен гидравликалық 
престерге тән элементтер болады. Ең көп таралған автоклав пресстері (2.32-
сурет) алынбалы қақпағы және бекітілген бу камерасы бар.

2.32 сурет. Автоклав вулканизациялық АВТ-1200-300-12,5

Автоклав-престің вулканизациялық бөлігі жоғарғы сақиналы траверске 
қосылған корпустан (цилиндрлік бу камерасы) тұрады. Корпус қалыңдығы 8-
12 мм болаттан жасалған, түбі құйылған. Бу камерасы сақиналы траверске 
сақиналы сақинамен бекітілген қақпақпен жабылады. Байонет сақинасын 
бұраған кезде қақпақ бекітуден шығады [8].

Вулканизация жабдықтарының арнайы түрлеріне шиналар, камералар 
үшін жеке вулканизаторлар жатады; 

Дизайн бойынша вулканизаторлардың екі түрі бар:
1) бу камерасында орнатылған нысандарымен (автоклавтық үлгідегі);

  

2) бу жейделерімен жабдықталған формалармен жабдықталады. 
Нысандар саны-1 немесе 2. Көбінесе автоклав түріндегі жеке 

вулканизаторлар қолданылады, яғни.бу камерасы бар. Камераларды 
вулканизациялау үшін бу күртешесі бар пішіндер пайдаланылады, ал 
автоклав вулканизаторларында бу кеңістігі болмайды. Вулканизатордың 
анықтайтын өлшемі-бу камерасы немесе пішіні орнатылған үлкен құлыптау 
тұтқалары арасындағы қашықтық. 

Вулканизациялық форматорлар вулканизацияның шикі жиналған 
шиналарын қалыптастыруға арналған (сур.2.33). Бұл ретте пісіру 
камерасының орнына вулканизатор конструкциясының құрамына кіретін 
арнайы алынатын немесе жиналмайтын диафрагма пайдаланылады. 
Вулканизатор форматоры-жартылай автоматты Вулканизациялық иінді 
пресс. Оның қатты дәнекерленген төсегі бар, оған барлық механизмдер 
орнатылады: екі жартыдан тұратын бу камерасы; жартылай пішінді жабу 
механизмі және траверстен, тұтқалардан, редукторлардан, біліктен тұратын 
бу камералары; жүктеуші картридждерден тұратын жүктеу механизмі; 
гидравликалық жетектен және тұтқалар жүйесінен тұратын түсіру механизмі. 

2.33 сурет. Вулканизациялық покрышкалар Форматоры

Форматор-вулканизатор мен жеке вулканизатордың басты 
айырмашылығы-форматорға бекітілген серпімді резеңке диафрагманы 
қолдану, оның ішіне салқындатқыштар беріледі және өнімнің ішкі бетін –
автопократты құрайды [9].

Үздіксіз вулканизация. Мерзімді вулканизацияның кейбір кемшіліктері 
үздіксіз процесті ұйымдастыруда жойылады. Үздіксіз вулканизация мөлшері 
бірдей немесе ұқсас бұйымдарды жаппай шығару кезінде қолданылады. 
Сонымен қатар, бұл процесті механикаландыру және автоматтандыру және 
еңбек өнімділігін арттыру мүмкіндігі бар. Өнеркәсіпте вулканизаторлардың 
мынадай түрлері жұмыс істейді: 1) қуыс бұйымдарды, резеңкеленген 
маталарды, түтіктерді және басқа да бейінді бұйымдарды вулканизациялауға 
арналған камералық (тоннельдік) типті; 2) транспортер таспаларын, жетек 
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белдіктерін, резеңке жолақтарды және сына белдеулерін вулканизациялауға 
арналған барабандық типті; 3) галоштарды вулканизациялауға арналған 
шахталық типті; 4) қалыптық бұйымдарды вулканизациялауға арналған 
карусельдік типті; 5) тұз балқымасында және бөлшектердің жалған 
сұйытылған қабатында формасыз бұйымдарды вулканизациялауға арналған 
қондырғылар; 6) бұйымдар мен 7) бұйымдарды жоғары жиілікті токтармен 
вулканизациялауға арналған қондырғылар. Камералы (тоннельді) типті 
вулканизаторларда вулканизация. Камералық вулканизация әдісі қуыс 
резеңке бұйымдарды (шарлар, ойыншықтар және т.б.) жасау үшін 
қолданылады.

Бұйымдарды тұз балқымасында вулканизациялау. Ұзын белдікті 
резеңке бұйымдарды (мысалы, тығыздағыштарды) дайындау кезінде 
вулканизаторлар алдында орнатылатын вакуум-сорғышы бар бұрамдық
машиналарын резеңкеде босап қалудың алдын алу мақсатында қолданады. 
Агрегаттың құрамына бұрамдық машинасы мен вулканизатордан басқа жуу-
салқындату құрылғысы, созу құрылғысы және іріктеу транспортері кіреді.

Сұйық жылу тасығыш ортасында үздіксіз вулканизация  
Шприцтен жасалған резеңке бұйымдарды үздіксіз вулканизациялау 

үшін сұйық салқындатқыш ретінде жоғары қайнаған органикалық 
қосылыстар – тұз балқымалары қолданылады. Нитрит-нитрат тұздарының 
эвтектикалық қоспасы арзан және қол жетімді компоненттерден тұрады 
(калий нитраты – 53%, натрий нитраты – 7%, натрий нитриті – 40%). Бұл 
қорытпа жақсы жылу кедергісіне ие (450°C дейін), жеткілікті жоғары жылу 
беру коэффициентіне ие, суда ериді. Вулканизация кезінде жүзеге 
асырылады атмосфералық қысым және температура 170-240°с.желілерін 
үздіксіз дайындау профильдер балқымада тұздар жұмыс істейді, сол 
технологиялық схемасы және қамтиды: вулканизатор, құрылғылар жуу, 
салқындату, кесу және дайын бұйымдарды іріктеу.  

Резеңке профилін вулканизациялау 180-250°C кезінде жүзеге 
асырылады. Ваннада тұздардың қызып кетуіне жол бермеу үшін температура 
реттегіші орнатылған, ол тұздың максималды рұқсат етілген 
температурасынан асқан жағдайда ваннаны жылыту тізбегін өшіреді. 
Ваннада резеңке Профильді жылжытатын, оны белгілі бір тереңдікте ұстап 
тұратын екі таспалы конвейер бар. Конвейерлердің жылдамдығы 1,5-тен 15 
м/мин-ге дейін реттеледі және бір-біріне тәуелсіз орнатылады [4].   

Инертті жылу тасығыштың жалған сұйылтылған қабатындағы үздіксіз 
вулканизация  

Инертті салқындатқыштың жалған сұйылтылған қабатында үздіксіз 
вулканизацияны қолдану жұқа қабырғалы және губка тәрізді профильдерді 
өндіруде орынды деп саналады, өйткені мұндай өнімдерді үздіксіз 
вулканизациялаудың маңызды шарттарының бірі жеткілікті жоғары жылу 
беруді сақтай отырып, олардың деформациясының болмауы болып 
табылады. Жылу тасымалдағыш ретінде кварц құмы, Шыны, керамика 
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белдіктерін, резеңке жолақтарды және сына белдеулерін вулканизациялауға 
арналған барабандық типті; 3) галоштарды вулканизациялауға арналған 
шахталық типті; 4) қалыптық бұйымдарды вулканизациялауға арналған 
карусельдік типті; 5) тұз балқымасында және бөлшектердің жалған 
сұйытылған қабатында формасыз бұйымдарды вулканизациялауға арналған 
қондырғылар; 6) бұйымдар мен 7) бұйымдарды жоғары жиілікті токтармен 
вулканизациялауға арналған қондырғылар. Камералы (тоннельді) типті 
вулканизаторларда вулканизация. Камералық вулканизация әдісі қуыс 
резеңке бұйымдарды (шарлар, ойыншықтар және т.б.) жасау үшін 
қолданылады.

Бұйымдарды тұз балқымасында вулканизациялау. Ұзын белдікті 
резеңке бұйымдарды (мысалы, тығыздағыштарды) дайындау кезінде 
вулканизаторлар алдында орнатылатын вакуум-сорғышы бар бұрамдық
машиналарын резеңкеде босап қалудың алдын алу мақсатында қолданады. 
Агрегаттың құрамына бұрамдық машинасы мен вулканизатордан басқа жуу-
салқындату құрылғысы, созу құрылғысы және іріктеу транспортері кіреді.

Сұйық жылу тасығыш ортасында үздіксіз вулканизация  
Шприцтен жасалған резеңке бұйымдарды үздіксіз вулканизациялау 

үшін сұйық салқындатқыш ретінде жоғары қайнаған органикалық 
қосылыстар – тұз балқымалары қолданылады. Нитрит-нитрат тұздарының 
эвтектикалық қоспасы арзан және қол жетімді компоненттерден тұрады 
(калий нитраты – 53%, натрий нитраты – 7%, натрий нитриті – 40%). Бұл 
қорытпа жақсы жылу кедергісіне ие (450°C дейін), жеткілікті жоғары жылу 
беру коэффициентіне ие, суда ериді. Вулканизация кезінде жүзеге 
асырылады атмосфералық қысым және температура 170-240°с.желілерін 
үздіксіз дайындау профильдер балқымада тұздар жұмыс істейді, сол 
технологиялық схемасы және қамтиды: вулканизатор, құрылғылар жуу, 
салқындату, кесу және дайын бұйымдарды іріктеу.  

Резеңке профилін вулканизациялау 180-250°C кезінде жүзеге 
асырылады. Ваннада тұздардың қызып кетуіне жол бермеу үшін температура 
реттегіші орнатылған, ол тұздың максималды рұқсат етілген 
температурасынан асқан жағдайда ваннаны жылыту тізбегін өшіреді. 
Ваннада резеңке Профильді жылжытатын, оны белгілі бір тереңдікте ұстап 
тұратын екі таспалы конвейер бар. Конвейерлердің жылдамдығы 1,5-тен 15 
м/мин-ге дейін реттеледі және бір-біріне тәуелсіз орнатылады [4].   

Инертті жылу тасығыштың жалған сұйылтылған қабатындағы үздіксіз 
вулканизация  

Инертті салқындатқыштың жалған сұйылтылған қабатында үздіксіз 
вулканизацияны қолдану жұқа қабырғалы және губка тәрізді профильдерді 
өндіруде орынды деп саналады, өйткені мұндай өнімдерді үздіксіз 
вулканизациялаудың маңызды шарттарының бірі жеткілікті жоғары жылу 
беруді сақтай отырып, олардың деформациясының болмауы болып 
табылады. Жылу тасымалдағыш ретінде кварц құмы, Шыны, керамика 

  

немесе алюминий шарлары және вулканизация температурасында химиялық 
инертті басқа да ұсақ ұсақталған қатты заттар қолданылады. 

Псевдо сұйылтатын агент болуы мүмкін ауа, азот, су буы. 
Сұйылтылған қабат температура өрісінің біркелкілігін қамтамасыз етеді. 
Резеңке бұйымдар атмосфералық немесе жоғары қысым кезінде тоқтатылған 
қабатта вулканизациялануы мүмкін. Көлденең типтегі агрегаттар артық 
қысымсыз қайнаған қабатта вулканизацияны жүргізу үшін кеңінен 
қолданылады.

Вакуумдық бұрамдық экструдерінің басынан резеңке профиль 
конвейер арқылы профильге саптамалармен қолданылатын қыздырылған 
тальк эмульсиясымен өңдеуге арналған қондырғыға жіберіледі. Содан кейін 
профиль ыстық ауамен үрлеу арқылы кептіріледі. Дайындаманы 
антиадгезиялық өңдеу салқындатқыш бөлшектердің жабысып қалуын 
болдырмау қажеттілігінен туындайды. 180-250°С температурада шыны 
шарлардың (кварц құмының) псевдо сұйылту қабатында профильді 
дайындаманы вулканизациялауға арналған вулканизатор сыртқы жылу 
оқшаулағышы бар, құрылымы бойынша бір-біріне ұқсас (әрқайсысы 
ұзындығы 2 м) 5-7 қосылған тік бұрышты секциялардан тұрады.   

Вулканизатор-бұл көлденең бағытта тормен бөлінген ванна. Грильге 
түйіршікті материал құйылады (кварц құмы, шыны шарлар – "баллотини"). 
Грильдің астына ыстық ауа, қыздырылған бу немесе қысыммен инертті газ 
беріледі, бұл түйіршікті материалды қайнаған сұйықтыққа ұқсайтын 
тоқтатылған күйге келтіреді. 

Олардың кемшіліктері: 
-ауа қосылыстарының пайда болу қаупіне байланысты жаппай 

профильдерді жасау күрделілігі; 
-жоғары температура жағдайында ауа оттегінің әсеріне байланысты 

кеуекті резеңке қоспаларға арналған каучуктарды таңдауда шектеулер; 
- Вулканизация профильдерін олардың бетіне жабысқан жылу 

тасымалдағыш бөлшектерінен тазарту қажеттілігі; 
- вулканизатордың ұзындығы 1 м кем дегенде 14 кВт жететін процестің 

айтарлықтай энергия сыйымдылығы; 
- толық салқындатуды тоқтатқаннан кейін берілген Вулканизация 

режиміне шығу ұзақтығы.
Ультра жоғары жиілікті токтармен алдын ала қыздыра отырып, үздіксіз 

вулканизация
Жоғарыда қарастырылған әдістермен Профильді өнімдерді үздіксіз 

өндіруде өнімді вулканизациялау кезінде қыздыру өнімнің бетінен орталыққа 
өтеді. Полимерлі материалдардың жылу өткізгіштігінің төмен болуына 
байланысты дайындаманың бүкіл массасын жылыту баяу жүреді, жылу 
қоршаған ортаға және жабдықты жылытуға жұмсалады. Ультра жоғары 
жиілікті электр өрісіне (1100-3000 Мгц) орналастырылған диэлектрикті 
қыздыру жабдықтың жылу тиімділігін күрт арттыруға мүмкіндік береді. Бұл 
әдіс айтарлықтай артықшылықтарға ие және мүмкіндік береді: 

- материалды барлық көлемде қарқынды жылытуды жүзеге асыру; 
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- материалды төмен жылу өткізгіштікпен қарқынды және біркелкі 
қыздырыңыз, бұл жаппай өнімдерді вулканизациялау кезінде өте маңызды; 

- сайлау арқылы жылытуды жүзеге асыру; 
- берілген температуралық режимді реттеу; 
- технологиялық процесті автоматтандыру; 
- жылыту қондырғыларының өлшемдерін азайтыңыз;
- радиацияға жылу шығынын азайтыңыз, өйткені қыздыру толқынның 

жабық көлемінде жүреді.
Әдістің кемшіліктеріне мыналар жатады: микротолқынды токтардың 

электр өрісінде полярлық каучуктар немесе арнайы қоспалары бар қоспалар 
негізінде қоспадан жасалған бұйымдарды ғана қыздыру мүмкіндігі, сондай-
ақ микротолқынды токтармен жұмыс істеу кезінде ерекше сақтық шараларын 
сақтау қажеттілігі, орнатудың күрделілігі. Микротолқынды 
қондырғылардағы материалды жылыту принципі келесідей. Электр өрісінің 
әсерінен материалдағы зарядтар өріс бағытына бағытталады немесе 
жылжиды. Бұл зарядтар өткізгіштік тогын тудыратын бос зарядтардан 
айырмашылығы байланысты. Электр өрісінің бағытын өзгерту зарядталған 
молекулалардың үздіксіз қозғалуына және материалдың қызуына әкеледі. 
Кейбір диэлектриктерде аз мөлшерде бос зарядтар бар, олар материалда 
қосымша жылу шығаруға әкелетін шамалы ток шығарады. 

Материалды қыздыру қарқындылығы материалдың қасиеттеріне және 
электр өрісінің параметрлеріне байланысты. Қыздыру қарқындылығын 
электр тогының жиілігі мен кернеуін өзгерту арқылы реттеуге болады. Ең 
үлкен әсер кернеуді арттырады. Диэлектрлік шығындар коэффициентінің 
мәні, әсіресе диэлектрлік тұрақты, ультра жоғары жиілікті қыздыру 
мүмкіндігін анықтайды. Резеңке өнеркәсібінде қолданылатын профильді 
өнімдерді үздіксіз өндіру желілері профильді вулканизация температурасына 
дейін алдын-ала қыздыру үшін микротолқынды токтарды тиімді 
пайдалануды ескере отырып жасалған. Микротолқынды токтармен үздіксіз 
Вулканизация желісі қоректендіргіші бар вакуумдық экструдерден, 
тасымалдаушыдан, микротолқынды жылытқыштан, ауа вулканизаторынан, 
салқындату ваннасынан, іріктеу құрылғысынан-компенсатордан және дайын 
бұйымдарды берілген ұзындыққа кесуге арналған станоктан тұрады.  

Өзіндік бақылау сұрақтары 
1. Резеңке қоспаларын өндірудің жалпы сызбасын атаңыз.
2. Сусымалы ингредиенттерді сақтау үшін қандай жабдық 
қолданылады?
3. Атаңыз жабдықтарды қабылдау үшін, сақтау және 
тасымалдау, сұйық материалдар.

4. Каучуктарды дайындауға және өңдеуге арналған жабдықты атаңыз.
5. Дайындық өндірістерінде сусымалы ингредиенттерді шығыс 
бункерлеріне, таразыларға немесе көлік жүйелеріне түсіру және беру үшін 
қандай құрылғылар қолданылады?
6. Ингредиенттерді өлшеу және мөлшерлеу үшін қандай жабдық 
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- материалды төмен жылу өткізгіштікпен қарқынды және біркелкі 
қыздырыңыз, бұл жаппай өнімдерді вулканизациялау кезінде өте маңызды; 

- сайлау арқылы жылытуды жүзеге асыру; 
- берілген температуралық режимді реттеу; 
- технологиялық процесті автоматтандыру; 
- жылыту қондырғыларының өлшемдерін азайтыңыз;
- радиацияға жылу шығынын азайтыңыз, өйткені қыздыру толқынның 

жабық көлемінде жүреді.
Әдістің кемшіліктеріне мыналар жатады: микротолқынды токтардың 

электр өрісінде полярлық каучуктар немесе арнайы қоспалары бар қоспалар 
негізінде қоспадан жасалған бұйымдарды ғана қыздыру мүмкіндігі, сондай-
ақ микротолқынды токтармен жұмыс істеу кезінде ерекше сақтық шараларын 
сақтау қажеттілігі, орнатудың күрделілігі. Микротолқынды 
қондырғылардағы материалды жылыту принципі келесідей. Электр өрісінің 
әсерінен материалдағы зарядтар өріс бағытына бағытталады немесе 
жылжиды. Бұл зарядтар өткізгіштік тогын тудыратын бос зарядтардан 
айырмашылығы байланысты. Электр өрісінің бағытын өзгерту зарядталған 
молекулалардың үздіксіз қозғалуына және материалдың қызуына әкеледі. 
Кейбір диэлектриктерде аз мөлшерде бос зарядтар бар, олар материалда 
қосымша жылу шығаруға әкелетін шамалы ток шығарады. 

Материалды қыздыру қарқындылығы материалдың қасиеттеріне және 
электр өрісінің параметрлеріне байланысты. Қыздыру қарқындылығын 
электр тогының жиілігі мен кернеуін өзгерту арқылы реттеуге болады. Ең 
үлкен әсер кернеуді арттырады. Диэлектрлік шығындар коэффициентінің 
мәні, әсіресе диэлектрлік тұрақты, ультра жоғары жиілікті қыздыру 
мүмкіндігін анықтайды. Резеңке өнеркәсібінде қолданылатын профильді 
өнімдерді үздіксіз өндіру желілері профильді вулканизация температурасына 
дейін алдын-ала қыздыру үшін микротолқынды токтарды тиімді 
пайдалануды ескере отырып жасалған. Микротолқынды токтармен үздіксіз 
Вулканизация желісі қоректендіргіші бар вакуумдық экструдерден, 
тасымалдаушыдан, микротолқынды жылытқыштан, ауа вулканизаторынан, 
салқындату ваннасынан, іріктеу құрылғысынан-компенсатордан және дайын 
бұйымдарды берілген ұзындыққа кесуге арналған станоктан тұрады.  

Өзіндік бақылау сұрақтары 
1. Резеңке қоспаларын өндірудің жалпы сызбасын атаңыз.
2. Сусымалы ингредиенттерді сақтау үшін қандай жабдық 
қолданылады?
3. Атаңыз жабдықтарды қабылдау үшін, сақтау және 
тасымалдау, сұйық материалдар.

4. Каучуктарды дайындауға және өңдеуге арналған жабдықты атаңыз.
5. Дайындық өндірістерінде сусымалы ингредиенттерді шығыс 
бункерлеріне, таразыларға немесе көлік жүйелеріне түсіру және беру үшін 
қандай құрылғылар қолданылады?
6. Ингредиенттерді өлшеу және мөлшерлеу үшін қандай жабдық 

  

қолданылады?
7. Резеңке қоспаларды араластыру үшін қолданылатын жабдық.
8. Технологиялық мақсатқа сәйкес өңдеуге арналған қай роликтер бөлінеді?
9. Резеңке араластырғыштар қандай әрекет принципіне сәйкес бөлінеді?
10. Резеңке араластырғыштарды ротор конструкциясы бойынша бөлу.
11. Резеңке қоспасын салқындату үшін қандай жабдық қолданылады?
12. Резеңке қоспаларын қалыптастырудың негізгі әдістері қандай?
13. Каландрдың орамдардың орналасу схемасына байланысты 
технологиялық мақсаты.
14. Резеңке дайындамаларды шприцтеу (экструзия) арқылы қалыптастыру 
процесі дегеніміз не? 
15. Шприцтің негізгі параметрлері қандай (экструзия).
16. Бұрандалы кесудің геометриялық өлшемдерімен қандай негізгі 
технологиялық параметрлер анықталады?
17. Машинаның өнімділігі бұранданың қандай параметрлеріне байланысты 
және 
және оның белгілі бір материалды өңдеуге жарамдылығы?
18. Жалпы мақсаттағы вулканизация жабдықтарының негізгі түрлерін 
атаңыз.
19. Вулканизация жабдықтарының қандай түрлері арнайы болып табылады?
20. Үздіксіз вулканизация процесінің әдістері қандай өнімдерге 
қолданылады?
21. Резеңке бұйымдарды үздіксіз вулканизациялау әдістері қандай?

2.1.2 Жабдыққа техникалық қызмет көрсету және күрделі емес 
жөндеу

Техникалық қызмет көрсету-жабдықтың жұмысқа қабілетті жай-күйін 
қолдау жөніндегі іс-шаралар кешені. Техникалық қызмет көрсету 
жұмыстарының нақты мазмұны мыналарды қамтиды (сур.2.34): механизмді 
тексеру және тазалау, коррозиядан қорғау, Бұрандалы қосылыстарды майлау 
және қатайту.

Техникалық қызмет көрсету 

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 
Қарау,

техникалық 
диагностика

Механизмді 
тазарту

Коррозиядан 
қорғау

Майлау
механизмдер

дің

Бұрандалы 
қосылыстард

ы қатайту

2.34 сурет. Механикалық жабдыққа техникалық қызмет көрсету бойынша 
операциялар

Механизмді тексеру түйіндер мен бөлшектердің жұмыс қабілеттілігі 
немесе тозу дәрежесі туралы ақпарат алу үшін жүргізіледі. Статикалық 
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(жабдық тоқтаған кезде) немесе динамикалық режимде жүргізілуі мүмкін. 
Тексеру жабдықтарын бөлшектеу-тексеру, әдетте, ағымдағы жөндеу 
жұмыстарымен біріктіріледі, бірақ оның көлемін нақтылау үшін жөндеу 
алдында арнайы жүргізілуі мүмкін. Тексеру визуалды, өлшеу бақылау 
элементтерін, шуды қабылдауды және дірілді бақылауды, жабдықтың күйін 
анықтау үшін қолданылатын корпус бөліктерінің қыздыру дәрежесін 
бағалауды қамтиды.

Тексеру пайдалану кезінде техникалық диагностика әдістерін 
қолданумен бірге Жабдықтың техникалық жай-күйі, ақау немесе зақымдану 
себептері туралы қорытынды жасауға, ақауларды анықтауға, олардың пайда 
болуы мен ағу механизмін анықтауға мүмкіндік береді. Тексеру механизмнің 
жұмысына әсер етпейді, бірақ жабдықтың нақты жағдайы туралы ақпарат 
алуға мүмкіндік береді. Бұл ақпаратты тиімді және уақтылы пайдалану 
уақтылы жөндеу арқылы зақымданудың дамуына жол бермейді.

Жабдықты шаңнан, масштабтан, пайдаланылған майдан тазарту 
механизмнің корпустық бөліктерінен қоршаған ортаға жылу беру 
процестерін қалпына келтіруге және механизм элементтерінің еркін 
қозғалысын қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Бұл операция механизмнің 
жұмысы немесе тоқтатылуы кезінде мерзімді түрде жүзеге асырылады. 
Арнайы тазалау құрылғылары жобалық шешімдермен сирек қамтамасыз 
етіледі. Жабдықты тазарту үшін көп уақытты қажет ететін жұмыстар қажет. 
Жабдықты тазарту жабдықты жобалық пайдалану жағдайларына қайтаруға 
арналған.

Таза жабдық ұзақ жұмыс істейтіні анықталды. Бұл корпус бөліктерінің 
қоршаған ортаға жылу беруінің жоғарылауына, осы себепті механизм 
температурасының төмендеуіне байланысты. Осыдан кейін майлау 
температурасының төмендеуі, майлы пленканың демпферлік қабілетінің 
жоғарылауы және нәтижесінде механизмнің беріктігінің жоғарылауы 
байқалады [8].

Коррозиядан қорғау-өзекті резеңке-техникалық өндіріс қызмет 
мерзімін ұзартуға мүмкіндік береді металл құрылымдарының ғимараттар мен 
көпірлі крандар, жабдықтарды салқындату үшін агрегаттар мен 
энергетикалық жабдықтар. Коррозиядан қорғаудың болмауы көбінесе су 
салқындататын элементтердің зақымдалуына әкеледі, іргетастар мен металл 
конструкцияларын қалпына келтіру үшін айтарлықтай шығындарды талап 
етеді. Жабдықты бояу қазіргі уақытта коррозиядан қорғаудың тиімді әдісі 
емес. Коррозиядан қорғау әдістері машиналарды жобалау кезінде 
қарастырылуы керек.

Машиналардың бөлшектері мен тораптарын майлау механизмнің 
жұмыс істеу мүмкіндігін қамтамасыз ететін ТҚК аса жауапты операциясы 
болып табылады. Майлау материалын сапалы және уақтылы беру 
элементтердің айтарлықтай зақымдалуымен де машинаның қызмет ету 
мерзімін ұзартуға мүмкіндік береді. Майлау механизмнің бүкіл қызмет ету 
мерзімі ішінде қажет. Орындайтын қызметтері: үйкеліс коэффициентін 
төмендету, жанасатын беттерді тоттанудан қорғау, торап температурасын 
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(жабдық тоқтаған кезде) немесе динамикалық режимде жүргізілуі мүмкін. 
Тексеру жабдықтарын бөлшектеу-тексеру, әдетте, ағымдағы жөндеу 
жұмыстарымен біріктіріледі, бірақ оның көлемін нақтылау үшін жөндеу 
алдында арнайы жүргізілуі мүмкін. Тексеру визуалды, өлшеу бақылау 
элементтерін, шуды қабылдауды және дірілді бақылауды, жабдықтың күйін 
анықтау үшін қолданылатын корпус бөліктерінің қыздыру дәрежесін 
бағалауды қамтиды.

Тексеру пайдалану кезінде техникалық диагностика әдістерін 
қолданумен бірге Жабдықтың техникалық жай-күйі, ақау немесе зақымдану 
себептері туралы қорытынды жасауға, ақауларды анықтауға, олардың пайда 
болуы мен ағу механизмін анықтауға мүмкіндік береді. Тексеру механизмнің 
жұмысына әсер етпейді, бірақ жабдықтың нақты жағдайы туралы ақпарат 
алуға мүмкіндік береді. Бұл ақпаратты тиімді және уақтылы пайдалану 
уақтылы жөндеу арқылы зақымданудың дамуына жол бермейді.

Жабдықты шаңнан, масштабтан, пайдаланылған майдан тазарту 
механизмнің корпустық бөліктерінен қоршаған ортаға жылу беру 
процестерін қалпына келтіруге және механизм элементтерінің еркін 
қозғалысын қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Бұл операция механизмнің 
жұмысы немесе тоқтатылуы кезінде мерзімді түрде жүзеге асырылады. 
Арнайы тазалау құрылғылары жобалық шешімдермен сирек қамтамасыз 
етіледі. Жабдықты тазарту үшін көп уақытты қажет ететін жұмыстар қажет. 
Жабдықты тазарту жабдықты жобалық пайдалану жағдайларына қайтаруға 
арналған.

Таза жабдық ұзақ жұмыс істейтіні анықталды. Бұл корпус бөліктерінің 
қоршаған ортаға жылу беруінің жоғарылауына, осы себепті механизм 
температурасының төмендеуіне байланысты. Осыдан кейін майлау 
температурасының төмендеуі, майлы пленканың демпферлік қабілетінің 
жоғарылауы және нәтижесінде механизмнің беріктігінің жоғарылауы 
байқалады [8].

Коррозиядан қорғау-өзекті резеңке-техникалық өндіріс қызмет 
мерзімін ұзартуға мүмкіндік береді металл құрылымдарының ғимараттар мен 
көпірлі крандар, жабдықтарды салқындату үшін агрегаттар мен 
энергетикалық жабдықтар. Коррозиядан қорғаудың болмауы көбінесе су 
салқындататын элементтердің зақымдалуына әкеледі, іргетастар мен металл 
конструкцияларын қалпына келтіру үшін айтарлықтай шығындарды талап 
етеді. Жабдықты бояу қазіргі уақытта коррозиядан қорғаудың тиімді әдісі 
емес. Коррозиядан қорғау әдістері машиналарды жобалау кезінде 
қарастырылуы керек.

Машиналардың бөлшектері мен тораптарын майлау механизмнің 
жұмыс істеу мүмкіндігін қамтамасыз ететін ТҚК аса жауапты операциясы 
болып табылады. Майлау материалын сапалы және уақтылы беру 
элементтердің айтарлықтай зақымдалуымен де машинаның қызмет ету 
мерзімін ұзартуға мүмкіндік береді. Майлау механизмнің бүкіл қызмет ету 
мерзімі ішінде қажет. Орындайтын қызметтері: үйкеліс коэффициентін 
төмендету, жанасатын беттерді тоттанудан қорғау, торап температурасын 

  

төмендету (сұйық майды қолданған жағдайда) және тозу өнімдерін үйкеліс 
аймағынан шығару. Сәтсіздіктерді талдау нәтижелері көрсеткендей, 
жоғарыда аталған функциялардың бірін бұзу көбінесе сәтсіздіктің себебі 
болып табылады. Майлау режимдерінің бұзылуы периодтық емес кенеттен 
істен шығуға әкеледі.

Бұрандалы қосылыстарды қатайту-қосылатын бөліктердің түйісуін ашу 
кезінде пайда болатын қосымша динамикалық жүктемелердің пайда болуын 
болдырмайтын операция. Машиналарды пайдалану кезінде бұрандалы 
қосылыстардың әлсіреуіне ықпал ететін факторлар: механизмдердің жылыту 
және салқындату кезеңдерінің ауысуы, діріл мен соққылардың әсері. 
Бұрандалы қосылыстар әлсіреген кезде қосылатын бөліктердің түйісуі 
ашылып, түйіннің қаттылығы бірден төмендейді. Бұл механикалық жүйенің
динамизмінің жоғарылауына және механизмнің техникалық күйінің 
өзгеруіне әкеледі. Бұрандалы қосылыстарға қойылатын негізгі талап-алдын-
ала тарту күшінің қажетті мәндерімен біркелкі қатайтуды қамтамасыз ету.

Бұрандалы қосылыстарды қатайту жөндеу қызметі үнемі орындайтын 
жұмыстар тізіміне кіреді. Бұрандалы қосылыстарды сапалы қатайту 
динамикалық жүктемелердің төмендеуіне, дірілдің төмендеуіне әкеледі, 
механикалық жабдықтың тұрақты және ұзақ жұмыс істеуін қамтамасыз етеді.

Жөндеу. Пайдалану кезеңінде кәсіпорындардың механикалық 
жабдықтарының жұмыс қабілеттілігін қалпына келтіру және тоқтаусыз 
жұмыс істеуін қамтамасыз ету нормативтік-техникалық құжаттаманың 
талаптарына сәйкес жөндеу жүргізу жолымен орындалады. Жөндеу-өнімнің 
жұмыс күйін қалпына келтіру бойынша шаралар кешені.

Жөндеу жұмыстары (сур. 2.35) механикалық жабдық үшін: бөлшектер 
мен тораптарды реттеуді, ауыстыруды және қалпына келтіруді қамтиды.

Механизмді жөндеу  

↓ ↓ ↓
Реттеу 

механизмдердің

Ауыстыру 
бөлшектер мен 

тораптарды

Қалпына келтіру 
бөлшектер мен 

тораптарды

2.35 сурет. Жөндеу жұмыстары

Реттеу-монтаждаудың соңғы сатысында, сынақтарда немесе 
пайдаланудың бастапқы сатысында орындалатын операция. Кейде 
механизмді пайдалану кезінде жүзеге асырылады. Пайдалану процесінде 
өзгеретін және рұқсат етілген шектерден тыс параметрлерді реттеуді машина 
есептен шығарылғанға дейін оның бүкіл жұмыс циклі бойында жүргізу 
қажет.

Кең тарағаны-жоғары бар:
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1. Технологиялық оське қатысты жабдықтың дұрыс орналасуын және 
Берілген технологиялық функциялардың орындалуын қамтамасыз ететін 
механизмнің орналасуын тексеру.

2. Жаңа мойынтіректерді орнатқаннан кейін орындалатын реттелетін 
мойынтіректердегі радиалды тазарту және осьтік ойынды реттеу.

3. Жанасатын беттерде ең аз кернеуді қамтамасыз ету үшін түйісетін 
бөлшектердің өзара орналасуын реттеу.

4. Байланыстырушы элементтердің өтемдік қабілетін қамтамасыз ету 
үшін жүзеге асырылатын механизм мен қозғалтқыш біліктерін ортаға 
келтіру.

5. Тетіктердің роторларын өз тіректерінде теңгеру. Металлургиялық 
өндірістің жоғары жылдамдықты механизмдері үшін, ең алдымен илемдеу 
үшін, бұл операция металлургиялық кәсіпорынның жөндеу қызметтерінің 
тәжірибесінде тұрақты болды [8].

Механизмді дұрыс реттеу ұзақ мерзімді жұмыс негізі болып табылады. 
Реттеу операцияларының төмен сапасы істен шығудың, өнімділіктің 
төмендеуінің және металлургиялық машиналардың қуат тұтынуының 
артуының себебі болып табылады.

Бөлшектер мен тораптарды ауыстыру олардың мүмкін болуының 
алдын алу үшін жүргізіледі авариялық жағдайлардың бұзылуының және 
туындауының алдын алу. Бөлшектер, жөндеу кезінде ауыстырылатын: 
мойынтіректер, біліктер, редукторлар, тығыздағыштар, байланыстырушы 
элементтер, бұрандалы қосылыстар. Негізгі корпусты қоспағанда, барлық 
дерлік бөлшектерді ауыстыруға болады, оларды ауыстыру монтаж 
жұмыстарын жүргізуді және технологиялық оське қатысты позицияны 
тексеруді қажет етеді. Экономикалық орындылығына байланысты 
бөлшектерді жаңаларына немесе қалпына келтірілгендеріне ауыстыру 
жүргізіледі.

Бөлшектер мен тораптарды қалпына келтіру – қымбат тұратын 
элементтерді: домна пештерінің тиеу құрылғыларының конустарын, илемдеу 
біліктерін, корпустық бөлшектерді пайдалануды жалғастыру мүмкіндігін 
қамтамасыз ету үшін жүргізіледі. Корпус бөлшектерін қалпына келтіру 
механизмнің қалыпты жұмыс жағдайларын бұзумен немесе тораптар мен 
бөлшектердің сынуымен байланысты мәжбүрлі жөндеу әрекеті. Осы 
операцияның орындылығы жөндеу жүргізілгеннен кейін агрегаттың талап 
етілетін шығындары мен экономикалық көрсеткіштерін салыстыру жолымен 
анықталады [1].

Техникалық қызмет көрсету және жөндеу кезіндегі ұтымды жөндеу 
жұмыстарының тізімі белгілі бір уақытша шекаралармен шектеледі. Тозудың 
әр кезеңі техникалық жағдайға әсер ету тұрғысынан жөндеудің ұтымды 
түрлеріне сәйкес келеді. Бұл тұжырымды практикалық қолданудағы 
қиындық-элементтердің сипаттамаларының даралығы бір уақытта 
орнатылған бөлшектердің өмірлік циклдің әртүрлі кезеңдерінде 
болатындығына әкеледі. Бұл нақты жағдайды ескере отырып, тиімді және 
уақтылы жөндеу жұмыстарын анықтауды талап етеді. Жөндеу түрін дұрыс 
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1. Технологиялық оське қатысты жабдықтың дұрыс орналасуын және 
Берілген технологиялық функциялардың орындалуын қамтамасыз ететін 
механизмнің орналасуын тексеру.

2. Жаңа мойынтіректерді орнатқаннан кейін орындалатын реттелетін 
мойынтіректердегі радиалды тазарту және осьтік ойынды реттеу.

3. Жанасатын беттерде ең аз кернеуді қамтамасыз ету үшін түйісетін 
бөлшектердің өзара орналасуын реттеу.

4. Байланыстырушы элементтердің өтемдік қабілетін қамтамасыз ету 
үшін жүзеге асырылатын механизм мен қозғалтқыш біліктерін ортаға 
келтіру.

5. Тетіктердің роторларын өз тіректерінде теңгеру. Металлургиялық 
өндірістің жоғары жылдамдықты механизмдері үшін, ең алдымен илемдеу 
үшін, бұл операция металлургиялық кәсіпорынның жөндеу қызметтерінің 
тәжірибесінде тұрақты болды [8].

Механизмді дұрыс реттеу ұзақ мерзімді жұмыс негізі болып табылады. 
Реттеу операцияларының төмен сапасы істен шығудың, өнімділіктің 
төмендеуінің және металлургиялық машиналардың қуат тұтынуының 
артуының себебі болып табылады.

Бөлшектер мен тораптарды ауыстыру олардың мүмкін болуының 
алдын алу үшін жүргізіледі авариялық жағдайлардың бұзылуының және 
туындауының алдын алу. Бөлшектер, жөндеу кезінде ауыстырылатын: 
мойынтіректер, біліктер, редукторлар, тығыздағыштар, байланыстырушы 
элементтер, бұрандалы қосылыстар. Негізгі корпусты қоспағанда, барлық 
дерлік бөлшектерді ауыстыруға болады, оларды ауыстыру монтаж 
жұмыстарын жүргізуді және технологиялық оське қатысты позицияны 
тексеруді қажет етеді. Экономикалық орындылығына байланысты 
бөлшектерді жаңаларына немесе қалпына келтірілгендеріне ауыстыру 
жүргізіледі.

Бөлшектер мен тораптарды қалпына келтіру – қымбат тұратын 
элементтерді: домна пештерінің тиеу құрылғыларының конустарын, илемдеу 
біліктерін, корпустық бөлшектерді пайдалануды жалғастыру мүмкіндігін 
қамтамасыз ету үшін жүргізіледі. Корпус бөлшектерін қалпына келтіру 
механизмнің қалыпты жұмыс жағдайларын бұзумен немесе тораптар мен 
бөлшектердің сынуымен байланысты мәжбүрлі жөндеу әрекеті. Осы 
операцияның орындылығы жөндеу жүргізілгеннен кейін агрегаттың талап 
етілетін шығындары мен экономикалық көрсеткіштерін салыстыру жолымен 
анықталады [1].

Техникалық қызмет көрсету және жөндеу кезіндегі ұтымды жөндеу 
жұмыстарының тізімі белгілі бір уақытша шекаралармен шектеледі. Тозудың 
әр кезеңі техникалық жағдайға әсер ету тұрғысынан жөндеудің ұтымды 
түрлеріне сәйкес келеді. Бұл тұжырымды практикалық қолданудағы 
қиындық-элементтердің сипаттамаларының даралығы бір уақытта 
орнатылған бөлшектердің өмірлік циклдің әртүрлі кезеңдерінде 
болатындығына әкеледі. Бұл нақты жағдайды ескере отырып, тиімді және 
уақтылы жөндеу жұмыстарын анықтауды талап етеді. Жөндеу түрін дұрыс 

  

таңдау және оны уақтылы жүргізу жабдықтың жөндеуаралық кезеңде 
тоқтаусыз жұмыс істеуін қамтамасыз етеді [8].

Қорытынды:
Жабдықтың тиімді жұмыс істеуі белгілі бір көлемде және белгіленген 

сапада техникалық қызмет көрсету мен жөндеуді уақтылы орындамай мүмкін 
емес. 

Жабдықтың ұзақ уақыт жұмыс істеуі және оны ұстап тұруға кететін 
шығындар мен ақаулыққа байланысты жабдықтың тоқтап қалуымен 
байланысты негізгі өндіріс шығындарының мөлшерін азайту жұмысты 
ұтымды ұйымдастыруды және оған техникалық қызмет көрсету кешенін 
міндетті түрде орындауды талап етеді.

Өзіндік бақылау сұрақтары 
1. Механизмді қашан жөндеу керек және қашан өзгерту 
керек?
2. Механикалық жабдықты тексеру не үшін және қашан 
жүргізіледі?
3. Техникалық қызмет көрсетудің қандай түрлері бар?

4. Механизм тораптарын майлау мақсаты және кезеңділігі.
5. Жөндеу кезіндегі реттеу операцияларының негізгі түрлері.
6. Механизмнің қандай бөлшектерін ауыстыруға болады және қашан?
7. Бөлшектер мен тораптарды қалпына келтіру не үшін және қашан 
жүргізіледі?
8. Белсенді стратегиялардың негізгі мазмұны мен артықшылықтары.
9. Төмен сенімділікпен түйіннің сенімділігін қамтамасыз етуге бола ма?
10. Жағдай бойынша жөндеу қандай механизмдер үшін ұсынылады?

2.1.3 Өндірістің технологиялық процесі және оны автоматтандыру

Резеңке өндірісінің технологиялық процестері машиналық 
технологиялық процестер тобына жатады, яғни цех ішіндегі көлікпен 
бірыңғай тізбекке қосылған механизмдер мен машиналардың әртүрлі 
түрлерімен орындалады [7]. Технологиялық процесс негізгі және көмекші 
операцияларды қамтиды (сур.2.36).
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2.36 сурет. Технологиялық операциялардың реттілігі 
резеңке-техникалық өндіріс

Негізгі операциялар:
1. Шикізат пен материалдарды тасымалдау және дайындау.
2. Материалдарды өлшеу және мөлшерлеу.
3. Резеңке қоспаларды дайындау.
4. Резеңке қоспаларды қалыптау.
5. Резеңке желімдерді дайындау және материалдарды жағу.
6. Алдын ала дайындалған дайындамалардан бөлшектерді пішу.
7. Жекелеген бөлшектерден күрделі конфигурациялы Бұйымдарды 

құрастыру.
8. Бұйымдарды вулканизациялау.
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2.36 сурет. Технологиялық операциялардың реттілігі 
резеңке-техникалық өндіріс

Негізгі операциялар:
1. Шикізат пен материалдарды тасымалдау және дайындау.
2. Материалдарды өлшеу және мөлшерлеу.
3. Резеңке қоспаларды дайындау.
4. Резеңке қоспаларды қалыптау.
5. Резеңке желімдерді дайындау және материалдарды жағу.
6. Алдын ала дайындалған дайындамалардан бөлшектерді пішу.
7. Жекелеген бөлшектерден күрделі конфигурациялы Бұйымдарды 

құрастыру.
8. Бұйымдарды вулканизациялау.

  

Барлық осы операциялар көп қабатты өнімдерді, мысалы, шиналарды 
өндіруге тән. Қалыптау техникасы деп аталатын өндіріс кезінде бөлшектерді 
кесу және бұйымдарды жинау операциялары алынып тасталады. Қосалқы 
операцияларға негізгі процеске кірмейтін әртүрлі көлік операциялары 
жатады. Бұл негізінен тиеу-түсіру және орнату-түсіру операциялары.

Материалдарды дайындау
Каучуктар мен қалған ингредиенттер келіп түседі және арнайы 

жабдықталған қоймаларда қандай да бір орамада сақталады. Сондықтан 
алғашқы операциялар контейнерлерден босату және материалдарды аралық 
бункерлерге беру болып табылады (сур.2.37).

2.37 сурет. СК-ны араластыруға дайындаудың технологиялық 
операцияларының схемасы

Синтетикалық каучук (СК) зауыттарға салмағы 20 кг орамдарда 
жеткізіледі, қатты және сусымалы материалдар қаптарда, пакеттерде, 
жәшіктерде және т. б. Сұйық және сұйық ингредиенттер цистерналардағы, 
бөшкелердегі және басқа контейнерлердегі зауыттарға жеткізіледі. 
Техникалық көміртек (күйе) түйіршіктелген және түйіршіктелмеген түрінде, 
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қаптарда және басқа ыдыстарда жеткізіледі. Осы материалдардың барлығы 
белгілі мөлшерде арнайы зауыт қоймаларына келіп түседі және арнайы 
жабдықпен өндіріске беріледі [6].

Бұл беріліс әртүрлі көлік құралдарымен жүзеге асырылады: 
конвейерлердің барлық түрлері, авто және электр тиегіштер және т. б.

Сұйық ингредиенттер сорғылар, шығын өлшегіштер, сүзгілер, 
тұндырғыштар бар құбырлар жүйесі арқылы таратылады.

Оңай балқитын материалдар үшін бүкіл жүйе жылытылады.
Дайындау операциялары каучуктерге тән және олардың бастапқы 

қаттылығына байланысты. Олар кристалданудан және пластикациядан өтеді.
Дайын өнімнің сапалық көрсеткіштерін және өндірістің экономикалық 

тиімділігін арттыруға басқару әдістерін қолдану арқылы қол жеткізуге 
болады. Резеңке техникалық бұйымдар өндірісінің технологиялық процесін 
басқару үшін бастапқы ингредиенттерді тасымалдау мен мөлшерлеуді, 
көптеген режимдік параметрлерді, Резеңке қоспалардың сапалық 
көрсеткіштерін, вулканизация процесін басқарудың автоматтандырылған 
жүйелері әзірленді.

Қазіргі зауыттарда дайындық құрамына ингредиенттердің құрамын 
алдын-ала дайындау жұмыстары кіреді. Бұл құрғақ композициялар, 
жатырдың қоспалары немесе үдеткіш пасталар болуы мүмкін [6].

Бөлшектерді өндірудің технологиялық процесін әзірлеу міндеті-осы 
өндірістік жағдайлар үшін дайындамадан дайын бөлікке ауысудың оңтайлы 
нұсқасын табу. Таңдалған опция ең төменгі құны бар бөліктің қажетті 
сапасын қамтамасыз етуі керек.

Бөлшектерді өндірудің технологиялық процесін жасау кезінде 
құрастыру қондырғысының сызбалары қолданылады, оның құрамына бөлік, 
бөліктің сызбалары, бөлшектердің сандық өндірісі туралы ақпарат, жартылай 
фабрикаттар мен дайындамалар стандарттары, стандартты және топтық 
технологиялық процестер, жабдықтар мен құралдардың Технологиялық 
сипаттамалары, анықтамалық әдебиеттер, нұсқаулық материалдар, 
нұсқаулықтар, стандарттар кіреді.

Технологиялық процесс не қолданыстағы процеске байланыстырыла 
отырып, не құрылатын өндіріс үшін әзірленеді. Соңғы жағдайда технолог 
технологиялық процесті құру және оны жүзеге асыру үшін құралдарды 
таңдау бойынша шешім қабылдауда үлкен еркіндікке ие [18].

Технологиялық жобалау процесі бірқатар өзара байланысты және 
белгілі бір ретпен орындалатын кезеңдерден тұрады. Технологиялық 
процесті әзірлеу кезеңдері 
сурет 2.38.
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қаптарда және басқа ыдыстарда жеткізіледі. Осы материалдардың барлығы 
белгілі мөлшерде арнайы зауыт қоймаларына келіп түседі және арнайы 
жабдықпен өндіріске беріледі [6].

Бұл беріліс әртүрлі көлік құралдарымен жүзеге асырылады: 
конвейерлердің барлық түрлері, авто және электр тиегіштер және т. б.

Сұйық ингредиенттер сорғылар, шығын өлшегіштер, сүзгілер, 
тұндырғыштар бар құбырлар жүйесі арқылы таратылады.

Оңай балқитын материалдар үшін бүкіл жүйе жылытылады.
Дайындау операциялары каучуктерге тән және олардың бастапқы 

қаттылығына байланысты. Олар кристалданудан және пластикациядан өтеді.
Дайын өнімнің сапалық көрсеткіштерін және өндірістің экономикалық 

тиімділігін арттыруға басқару әдістерін қолдану арқылы қол жеткізуге 
болады. Резеңке техникалық бұйымдар өндірісінің технологиялық процесін 
басқару үшін бастапқы ингредиенттерді тасымалдау мен мөлшерлеуді, 
көптеген режимдік параметрлерді, Резеңке қоспалардың сапалық 
көрсеткіштерін, вулканизация процесін басқарудың автоматтандырылған 
жүйелері әзірленді.

Қазіргі зауыттарда дайындық құрамына ингредиенттердің құрамын 
алдын-ала дайындау жұмыстары кіреді. Бұл құрғақ композициялар, 
жатырдың қоспалары немесе үдеткіш пасталар болуы мүмкін [6].

Бөлшектерді өндірудің технологиялық процесін әзірлеу міндеті-осы 
өндірістік жағдайлар үшін дайындамадан дайын бөлікке ауысудың оңтайлы 
нұсқасын табу. Таңдалған опция ең төменгі құны бар бөліктің қажетті 
сапасын қамтамасыз етуі керек.

Бөлшектерді өндірудің технологиялық процесін жасау кезінде 
құрастыру қондырғысының сызбалары қолданылады, оның құрамына бөлік, 
бөліктің сызбалары, бөлшектердің сандық өндірісі туралы ақпарат, жартылай 
фабрикаттар мен дайындамалар стандарттары, стандартты және топтық 
технологиялық процестер, жабдықтар мен құралдардың Технологиялық 
сипаттамалары, анықтамалық әдебиеттер, нұсқаулық материалдар, 
нұсқаулықтар, стандарттар кіреді.

Технологиялық процесс не қолданыстағы процеске байланыстырыла 
отырып, не құрылатын өндіріс үшін әзірленеді. Соңғы жағдайда технолог 
технологиялық процесті құру және оны жүзеге асыру үшін құралдарды 
таңдау бойынша шешім қабылдауда үлкен еркіндікке ие [18].

Технологиялық жобалау процесі бірқатар өзара байланысты және 
белгілі бір ретпен орындалатын кезеңдерден тұрады. Технологиялық 
процесті әзірлеу кезеңдері 
сурет 2.38.

  

2.38 сурет. Технологиялық процесті әзірлеу кезеңдері

Өндірістің белгіленген түрін ескере отырып, олар өнім дизайнының 
жарамдылығын талдайды және оны жақсарту бойынша шаралар әзірлейді. 
Бұйымды технологиялыққа дайындау технологиялық жобалаудың міндетті 
кезеңі болып саналады [15].

Дайындаманы алудың ең технологиялық және үнемді әдісін таңдаңыз, 
содан кейін тиісті есептеулермен растаңыз.

Беттерді өңдеудің тиімді әдістері мен дәйектілігі таңдалады, 
технологиялық негіздер анықталады.

Технологиялық процесті жетілдірудің негізгі бағыттары барлық 
технологиялық және қосалқы операцияларды, әсіресе тиеу мен түсіруді 
толық автоматтандыру, қоршаған ортаны қорғаумен аз операциялық, 
қалдықсыз, энергия үнемдейтін технологияларды пайдалану, басқаруды 
автоматтандыру және оңтайландыру, жабдықтың салмағы мен құнын 
төмендету, оның жұмыс сапасын жақсарту болып табылады.

Автоматтандыру-ғылыми-техникалық прогресс бағыттарының бірі, 
өзін-өзі реттейтін техникалық құралдарды, экономикалық-математикалық 
әдістер мен басқару жүйелерін қолдану, адамды энергияны, материалдарды 
немесе ақпаратты алу, түрлендіру, беру және пайдалану процестеріне 
қатысудан босатады, осы қатысу дәрежесін немесе орындалатын 
операциялардың еңбек сыйымдылығын айтарлықтай төмендетеді [23]. 

Автоматтандырудың мақсаты-еңбек өнімділігін арттыру, өнім сапасын 
жақсарту, басқаруды оңтайландыру, адамды денсаулыққа қауіпті 
өндірістерден жою, өндірістің сенімділігі мен дәлдігін арттыру, 
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конверсиялылықты арттыру және деректерді өңдеу уақытын азайту (сур.
2.39). 

2.39 сурет. Автоматтандыру артықшылықтары

Автоматтандыру, қарапайым жағдайларды қоспағанда, мәселені 
шешудің кешенді, жүйелі тәсілін қажет етеді, сондықтан автоматтандыруға 
дейінгі мәселелерді шешу әдетте жүйелер деп аталады, мысалы:

- автоматты басқару жүйесі (АБЖ);
- жобалау жұмыстарын автоматтандыру жүйесі (АЖЖ);
- технологиялық үдерісті басқарудың автоматтандырылған жүйесі 

(АБЖ ТП).
Технологиялық процестерді автоматтандырудың негізі қабылданған 

басқару критерийіне (оңтайлылыққа) сәйкес материалдық, энергетикалық 
және ақпараттық ағындарды қайта бөлу болып табылады.
Технологиялық процестерді автоматтандырудың негізгі мақсаттары:
• Өндірістік процестің тиімділігін арттыру.
• Қауіпсіздікті арттыру.
• Экологиялық тазалықты арттыру.
• Үнемділікті арттыру.
Мақсаттарға қол жеткізу мынадай міндеттерді шешу арқылы жүзеге 
асырылады:
• Реттеу сапасын жақсарту.
• Жабдықтың дайындық коэффициентін арттыру.
• Процесс операторларының эргономикасын жақсарту.
• Өндірісте қолданылатын материалдық компоненттер туралы ақпараттың 
дұрыстығын қамтамасыз ету (соның ішінде каталогты басқару көмегімен).
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конверсиялылықты арттыру және деректерді өңдеу уақытын азайту (сур.
2.39). 

2.39 сурет. Автоматтандыру артықшылықтары

Автоматтандыру, қарапайым жағдайларды қоспағанда, мәселені 
шешудің кешенді, жүйелі тәсілін қажет етеді, сондықтан автоматтандыруға 
дейінгі мәселелерді шешу әдетте жүйелер деп аталады, мысалы:

- автоматты басқару жүйесі (АБЖ);
- жобалау жұмыстарын автоматтандыру жүйесі (АЖЖ);
- технологиялық үдерісті басқарудың автоматтандырылған жүйесі 

(АБЖ ТП).
Технологиялық процестерді автоматтандырудың негізі қабылданған 

басқару критерийіне (оңтайлылыққа) сәйкес материалдық, энергетикалық 
және ақпараттық ағындарды қайта бөлу болып табылады.
Технологиялық процестерді автоматтандырудың негізгі мақсаттары:
• Өндірістік процестің тиімділігін арттыру.
• Қауіпсіздікті арттыру.
• Экологиялық тазалықты арттыру.
• Үнемділікті арттыру.
Мақсаттарға қол жеткізу мынадай міндеттерді шешу арқылы жүзеге 
асырылады:
• Реттеу сапасын жақсарту.
• Жабдықтың дайындық коэффициентін арттыру.
• Процесс операторларының эргономикасын жақсарту.
• Өндірісте қолданылатын материалдық компоненттер туралы ақпараттың 
дұрыстығын қамтамасыз ету (соның ішінде каталогты басқару көмегімен).

  

• Технологиялық процестің барысы және авариялық жағдайлар туралы 
ақпаратты сақтау.

2.40 сурет. АБЖ бағыты

Автоматтандырылған басқару жүйесі немесе АБЖ-технологиялық 
процесс, өндіріс, кәсіпорын аясында әртүрлі процестерді басқаруға арналған
аппараттық және бағдарламалық жасақтама жиынтығы (сур.2.40). 
Автоматтандырылған термин, автоматты терминнен айырмашылығы, адам-
операторға белгілі бір функцияларды, не жалпы, мақсат қою сипатын немесе 
автоматтандыруға жатпайтын функцияларды сақтауға баса назар аударады. 
АБЖ түрлері (сурет . 2.41).

4.1 сурет. Автоматты жүйелердің түрлері
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• Технологиялық үдерісті басқарудың автоматтандырылған жүйесі 
(АБЖ ТП) – өнеркәсіптегі, энергетикадағы, көліктегі техникалық 
объектілерді жедел басқару және бақылау міндеттерін шешеді

• Өндірісті басқарудың автоматтандырылған жүйесі – АБЖ П) - негізгі 
өндірістік процестерді, кіріс және шығыс логистиканы қоса алғанда, өндірісті 
ұйымдастыру міндеттерін шешеді. Өндірістік қуаттарды ескере отырып, 
өндірісті қысқа мерзімді жоспарлауды, өнім сапасын талдауды, өндірістік 
процесті модельдеуді жүзеге асырады. Бұл мәселелерді шешу үшін MIS және 
MES жүйелері, сондай-ақ LIMS жүйелері қолданылады. 

Эластомерлерден жасалған бұйымдардың қазіргі заманғы өндірісі 
(эластомерлі композициялық материалды (ЭКМ) немесе резеңкені алу) 
көптеген сатылар мен технологиялық операциялардың болуымен 
сипатталады, атап айтқанда: каучук пен ингредиенттерді дайындау, қатты 
және сусымалы материалдарды ілу, Каучукты ингредиенттермен араластыру, 
шикі резеңке қоспаны – жартылай фабрикатты қалыптау және, шын мәнінде, 
резеңке қоспаны кеңістікте құрылымдау (вулканизациялау) процесінің өзі –
берілген қасиеттер кешені бар дайын өнімді алуға арналған дайындамалар.

Эластомерлерден өнім өндірудің барлық процестері бір-бірімен тығыз 
байланысты, сондықтан тиісті сапалы өнім алу үшін барлық Белгіленген 
технологиялық параметрлерді дәл сақтау қажет. Эластомерлерден 
бұйымдарды алу процесінің күрделілігі мен көп сатылы болуы және негізгі 
технологиялық көрсеткіштерді бақылау қажеттілігі эластомерлерден 
бұйымдарды алу процесін барлық технологиялық кезеңдер мен 
операцияларды, процестің негізгі кезеңдерін талдау элементтерін, оларды 
басқару мен бақылауды қамтитын күрделі химиялық-технологиялық жүйе 
ретінде қарастыруды білдіреді.

Қазіргі уақытта резеңке өнеркәсібінде өндірістің тиімділігін, еңбек 
өнімділігін арттыру және өнімнің сапасын жақсарту мақсатында жаңа 
техника негізінде техникалық қайта жарақтандыру жүзеге асырылуда. 
Технологиялық процестер мен жабдықтарды жетілдіруге, өндірісті кешенді 
механикаландыруға және автоматтандыруға және есептеу техникасын 
қолдана отырып технологиялық процестерді басқаруға көп көңіл бөлінеді.

Резеңке қоспаларды дайындаудың автоматты желілері берілген 
рецептіге және оларды дайындау режиміне сәйкес қоспаларды дайындау 
процестерін ағындық өндірісте жүзеге асыруды қамтамасыз ететін 
технологиялық жабдықтар мен автоматтандыру құралдарының кешенін 
қамтиды.

Өзіндік бақылау сұрақтары 
1. Автоматтандырудың функционалды схемасы дегеніміз не? 
2. Көмекші операцияларға не жатады?
3. Резеңке-техникалық бұйымдарды өндірудің негізгі 
операциялары қандай?

4. Сұйық ингредиенттерді қалай мөлшерлеу керек?
5. Қандай технологиялық операциялар негізгі болып табылады?
6. Технологиялық процесті автоматтандыру мақсаттары
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• Технологиялық үдерісті басқарудың автоматтандырылған жүйесі 
(АБЖ ТП) – өнеркәсіптегі, энергетикадағы, көліктегі техникалық 
объектілерді жедел басқару және бақылау міндеттерін шешеді

• Өндірісті басқарудың автоматтандырылған жүйесі – АБЖ П) - негізгі 
өндірістік процестерді, кіріс және шығыс логистиканы қоса алғанда, өндірісті 
ұйымдастыру міндеттерін шешеді. Өндірістік қуаттарды ескере отырып, 
өндірісті қысқа мерзімді жоспарлауды, өнім сапасын талдауды, өндірістік 
процесті модельдеуді жүзеге асырады. Бұл мәселелерді шешу үшін MIS және 
MES жүйелері, сондай-ақ LIMS жүйелері қолданылады. 

Эластомерлерден жасалған бұйымдардың қазіргі заманғы өндірісі 
(эластомерлі композициялық материалды (ЭКМ) немесе резеңкені алу) 
көптеген сатылар мен технологиялық операциялардың болуымен 
сипатталады, атап айтқанда: каучук пен ингредиенттерді дайындау, қатты 
және сусымалы материалдарды ілу, Каучукты ингредиенттермен араластыру, 
шикі резеңке қоспаны – жартылай фабрикатты қалыптау және, шын мәнінде, 
резеңке қоспаны кеңістікте құрылымдау (вулканизациялау) процесінің өзі –
берілген қасиеттер кешені бар дайын өнімді алуға арналған дайындамалар.

Эластомерлерден өнім өндірудің барлық процестері бір-бірімен тығыз 
байланысты, сондықтан тиісті сапалы өнім алу үшін барлық Белгіленген 
технологиялық параметрлерді дәл сақтау қажет. Эластомерлерден 
бұйымдарды алу процесінің күрделілігі мен көп сатылы болуы және негізгі 
технологиялық көрсеткіштерді бақылау қажеттілігі эластомерлерден 
бұйымдарды алу процесін барлық технологиялық кезеңдер мен 
операцияларды, процестің негізгі кезеңдерін талдау элементтерін, оларды 
басқару мен бақылауды қамтитын күрделі химиялық-технологиялық жүйе 
ретінде қарастыруды білдіреді.

Қазіргі уақытта резеңке өнеркәсібінде өндірістің тиімділігін, еңбек 
өнімділігін арттыру және өнімнің сапасын жақсарту мақсатында жаңа 
техника негізінде техникалық қайта жарақтандыру жүзеге асырылуда. 
Технологиялық процестер мен жабдықтарды жетілдіруге, өндірісті кешенді 
механикаландыруға және автоматтандыруға және есептеу техникасын 
қолдана отырып технологиялық процестерді басқаруға көп көңіл бөлінеді.

Резеңке қоспаларды дайындаудың автоматты желілері берілген 
рецептіге және оларды дайындау режиміне сәйкес қоспаларды дайындау 
процестерін ағындық өндірісте жүзеге асыруды қамтамасыз ететін 
технологиялық жабдықтар мен автоматтандыру құралдарының кешенін 
қамтиды.

Өзіндік бақылау сұрақтары 
1. Автоматтандырудың функционалды схемасы дегеніміз не? 
2. Көмекші операцияларға не жатады?
3. Резеңке-техникалық бұйымдарды өндірудің негізгі 
операциялары қандай?

4. Сұйық ингредиенттерді қалай мөлшерлеу керек?
5. Қандай технологиялық операциялар негізгі болып табылады?
6. Технологиялық процесті автоматтандыру мақсаттары

  

7. Сұйық ингредиенттер араластыру үшін қалай беріледі?

Зертханалық жұмыс
Тақырыбы: термопластиканы өңдеуге арналған құю машиналарының 

дизайны мен жұмыс принципі
Жұмыстың мақсаты: термопластиканы өңдеуге арналған құю 

машиналарының құрылымымен және жұмыс принципімен танысу, құю 
машинасының техникалық сипаттамасын жасау.

Жабдық: тік құю баспасөз.
Алдын ала дайындық: эластомерлерді қысыммен құю процесімен, құю 

машиналарының конструкцияларымен танысу; құю машиналарының негізгі 
параметрлерін есептеу әдістемесін зерделеу.

Жұмысты орындау тәртібі
1. Жұмыс орнындағы зертханада құю пресстерінің дизайнымен 

танысып, оның схемалық сызбасын жасаңыз.
2. Тиісті тәуелділіктерге сәйкес құю машиналарының негізгі 

параметрлерін анықтаңыз.
3. Құю машинасының техникалық сипаттамасын жасаңыз.
Құю машинасының техникалық сипаттамасын жасау
Қажетті параметрлерді есептеп, тиісті өлшеулер жасағаннан кейін 

студенттер келесі позицияларды қамтитын құю машинасының техникалық 
сипаттамасын жасайды:

1. Инъекция көлемі;
2. Бұрамдықтың диаметрі;
3. Айналу жиілігі бұрамдық;
4. Инъекциялық қысым;
5. Бағандар арасындағы қашықтық.

Практикалық тапсырмалар 
1. Резеңке қоспаларын араластыру процесі үшін дайындық 
шеберханасында негізгі жабдықты қолданудың дәйекті 
сызбасын жасаңыз.
2. Араластырғыш роликтердің өнімділігін есептеңіз.
3. Жабдықты таңдап, қалыпталған бұйымдарды жасау үшін 
технологиялық процестің сызбасын жасаңыз.

4. Вулканизация жабдықтарын жөндеуді, орнатуды және жөндеуді 
ұйымдастыру кестесін жасаңыз
5. Технологиялық жабдықты жөндеу кезіндегі жұмыстардың реттілігі.
6. Негізгі және қосалқы жабдыққа техникалық қызмет көрсетуге және 
жөндеуге арналған құрал-саймандар, аспаптар, аспаптар
7. Бақылау, дабыл, автоматты реттеу және басқарудың әр түйінінің 
функционалды сызбасын жасаңыз. 
8. Бақылаудың, сигнализацияның, автоматты реттеу мен басқарудың 
қандай да бір функционалдық торабы шешілетін техникалық құралдарды 
көрсету.
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2.2 бөлімшенің жұмысын ұйымдастыру
2.2.1 Менеджмент және маркетинг негіздері

"Менеджмент" сөзі ағылшын тілінен алынған және сөзбе-сөз "басқару", 
"басқару", "көшбасшылық"деп аударылады. "Менеджмент" сөзі көп 
мағыналы [11]. Бұл тұжырымдаманың мүмкін мәндері 2.42-суретте 
көрсетілген.

Менеджмент 

процесс, ↓ қызмет түрі  ↓ ғылым  ↓ адамдар 

Әдістердің жиынтығы, 
басқару құралдары мен 

нысандары 
қазіргі заманғы өндіріс 

арттыру мақсатында
оның тиімділігі, 
пайданы ұлғайту

Ғылым
тиімді 

басқару 
ұйым

Ұйым басшылары, 
менеджерлер

Мысал.
Топ-менеджмент 

ұйымдастыру,
яғни жоғары басшылық

ұйымдастыру

2.42 сурет. "Менеджмент" ұғымының ықтимал мағыналары»

Қарастырайық объект және субъект менеджмент (Сур. 2.43).

Менеджмент 

↓ нысан  ↓ субъектісі 

Фирманың жалпы 
өндірістік-шаруашылық 

қызметі немесе оның 
нақты саласы

Басқарушылық қызметпен кәсіби 
айналысатын, басқарушылық шешімдер 

қабылдауға және олардың орындалуын жүзеге 
асыруға өкілеттік берілген маман-менеджер

2.43 сурет. Менеджменттің объектісі мен субъектісі

Менеджменттің мақсаты-өндірісті басқару мен технологиялық базаны 
дамытуды, сондай-ақ кадрлық әлеуетті тиімді пайдалануды қоса алғанда, 
өндірістік процесті ұтымды ұйымдастыру арқылы компания қызметінің 
кірістілігін қамтамасыз ету.
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2.2 бөлімшенің жұмысын ұйымдастыру
2.2.1 Менеджмент және маркетинг негіздері

"Менеджмент" сөзі ағылшын тілінен алынған және сөзбе-сөз "басқару", 
"басқару", "көшбасшылық"деп аударылады. "Менеджмент" сөзі көп 
мағыналы [11]. Бұл тұжырымдаманың мүмкін мәндері 2.42-суретте 
көрсетілген.

Менеджмент 

процесс, ↓ қызмет түрі  ↓ ғылым  ↓ адамдар 

Әдістердің жиынтығы, 
басқару құралдары мен 

нысандары 
қазіргі заманғы өндіріс 

арттыру мақсатында
оның тиімділігі, 
пайданы ұлғайту

Ғылым
тиімді 

басқару 
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менеджерлер

Мысал.
Топ-менеджмент 

ұйымдастыру,
яғни жоғары басшылық

ұйымдастыру

2.42 сурет. "Менеджмент" ұғымының ықтимал мағыналары»

Қарастырайық объект және субъект менеджмент (Сур. 2.43).

Менеджмент 

↓ нысан  ↓ субъектісі 

Фирманың жалпы 
өндірістік-шаруашылық 

қызметі немесе оның 
нақты саласы

Басқарушылық қызметпен кәсіби 
айналысатын, басқарушылық шешімдер 

қабылдауға және олардың орындалуын жүзеге 
асыруға өкілеттік берілген маман-менеджер

2.43 сурет. Менеджменттің объектісі мен субъектісі

Менеджменттің мақсаты-өндірісті басқару мен технологиялық базаны 
дамытуды, сондай-ақ кадрлық әлеуетті тиімді пайдалануды қоса алғанда, 
өндірістік процесті ұтымды ұйымдастыру арқылы компания қызметінің 
кірістілігін қамтамасыз ету.

  

Менеджменттің маңызды функциялары: жоспарлау, ұйымдастыру, 
ынталандыру, бақылау және үйлестіру (сур. 2.44).

Басқару функциялары

↓   ↓   ↓   ↓  ↓ 
жоспарлау ұйымдастыру мотивация бақылау үйлестіру

↓   ↓   ↓   ↓  ↓ 

басқару 
мақсатын 

қалыптастыру 
процесі, осы 

мақсатқа 
жетудің 

жолдары мен 
әдістерін 
таңдау

ұйымның
мақсатына 

жетуге 
бағытталған 

оңтайлы 
басқару 

құрылымын 
құру процесі

бағытталған 
қызмет

қызметкерлерді 
шақыруға 

(ынталандыруға) 
ең тиімді 
жұмысқа

белгілі бір сан 
мен сападағы 

жұмысты 
орындау 
бойынша 

қызметкерлердің 
қызметін реттеу 

жүйесі

процеске 
қатысушылар
арасындағы 

өзара іс-
қимылдың 

қажетті 
деңгейін 

қамтамасыз 
етуге 

бағытталған 
қызмет

2.44 сурет. Басқару функциялары

Ұйым қызметкерлері тек жұмыс істеп қана қоймай, өз функцияларын 
тиімді орындауы үшін ұйым басшылығы қызметкерлерді ынталандыру 
функциясын жүзеге асырады, бұл оларды тиімді жұмыс істеуге 
ынталандыруға бағытталған. Қызметкерлерді ынталандыру әдістерінің екі 
тобы бар: материалдық және материалдық емес әдістер (сур. 2.45).

Мотивация әдістері

↓ материалдық   материалдық емес ↓ (моральдық) 

Жоғары жалақы

Сыйлықтар, бонустар, үстемеақылар

Жеке сыйлықтар

Өз өнімдеріңізге жеңілдіктер

Оқу, тренингтер ақысын төлеу

Бассейнге, фитнеске және т. б. 
жазылымдар.

Мақтау басшысының

Мансап сатысымен көтерілу

Грамоталар, құрмет тақтасындағы 
белгі

Кәсіби тәжірибе алу

Корпоративтік іс-шаралар

Қосымша демалыс және т. б.

2.45 сурет. Ынталандырудың материалдық және материалдық емес әдістері
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Ұйымның мақсаттары мен міндеттерін іске асыру тұрақты үйлестіру 
мен бақылауды қажет ететін адамдардың бірлескен іс-әрекеті арқылы жүзеге 
асырылады.

Үйлестіру-бұл ұйымның барлық бөлімшелерінің жұмысында 
үйлесімділікке, үйлесімділікке қол жеткізуге бағытталған қызмет. Бақылау 
алдағы проблемалар мен қауіптерді уақтылы анықтауға, қателерді анықтауға 
және жұмысты жақсарту үшін негіз (негіз) жасауға арналған.

Басқару саласына байланысты менеджменттің келесі түрлері бөлінеді 
(сур. 2.46).

өндірістік;
менеджмент

Кадрлық
менеджмент

Дағдарысқа қарсы
менеджмент

Қаржы
менеджмент Менеджмент түрлері Халықаралық

менеджмент

Инновациялық
менеджмент

Инвестициялық 
менеджмент

Стратегиялық
менеджмент

2.46 сурет. Менеджмент түрлері

Егер менеджмент кәсіпорынды басқаруға бағытталған болса, онда 
маркетинг тауарларды нарықта жылжытуға көмектеседі.

Маркетинг-бұл тұтынушылар мен ұйымдар өз қажеттіліктерін 
құндылықтар алмасу арқылы қанағаттандыратын процесс. Басқаша айтқанда, 
компания тұтынушының (қажеттіліктің) не қалайтынын, оны жасауды 
(құндылықты құруды) және оны компанияға қызықты құндылыққа (көбінесе 
ақшаға) айырбастауды түсінуі керек. Тұтынушы үшін қандай құндылықты 
құру керектігін және мақсатты аудиториямен тұрақты қарым-қатынас орнату 
керектігін нақты түсініп, компания өзіне қажетті пайдасын (мысалы, ұзақ 
мерзімді пайда, клиенттердің адалдығы және т.б.) алады [12]. 

Маркетингтің негізгі функциялары: нарықты және сатып алушылардың 
сұранысын жан-жақты зерттеу, ықтимал сатуды болжау және сұранысты 
қолдау үшін сату нарықтары туралы ақпарат жинау, стандарттау және 
сертификаттау (тауарлар мен қызметтерге белгілі бір сипаттамаларды 
белгілеу), жарнама және дизайн, өнім ассортиментін жоспарлау, сату бағасын 
анықтау, тұтынушыларға қызмет көрсету, тауарларды тасымалдау және 
сақтау, сақтандыру.

Кәсіпорындағы маркетинг процесінің моделі 2.47-суретте көрсетілген. 
Түсіну үшін маңызды сәт-бұл төрт кезең ішінде компания құндылықты 
қалыптастырады-әлеуетті сатып алушыны зерттейді, стратегия жасайды, 
нарықта ұсыныс жасайды, тұрақты қарым-қатынас қалыптастырады. Тек 
соңғы кезеңде компания тұтынушыдан оның орнына құндылық алады.
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Ұйымның мақсаттары мен міндеттерін іске асыру тұрақты үйлестіру 
мен бақылауды қажет ететін адамдардың бірлескен іс-әрекеті арқылы жүзеге 
асырылады.

Үйлестіру-бұл ұйымның барлық бөлімшелерінің жұмысында 
үйлесімділікке, үйлесімділікке қол жеткізуге бағытталған қызмет. Бақылау 
алдағы проблемалар мен қауіптерді уақтылы анықтауға, қателерді анықтауға 
және жұмысты жақсарту үшін негіз (негіз) жасауға арналған.

Басқару саласына байланысты менеджменттің келесі түрлері бөлінеді 
(сур. 2.46).

өндірістік;
менеджмент

Кадрлық
менеджмент

Дағдарысқа қарсы
менеджмент

Қаржы
менеджмент Менеджмент түрлері Халықаралық

менеджмент

Инновациялық
менеджмент

Инвестициялық 
менеджмент

Стратегиялық
менеджмент

2.46 сурет. Менеджмент түрлері

Егер менеджмент кәсіпорынды басқаруға бағытталған болса, онда 
маркетинг тауарларды нарықта жылжытуға көмектеседі.

Маркетинг-бұл тұтынушылар мен ұйымдар өз қажеттіліктерін 
құндылықтар алмасу арқылы қанағаттандыратын процесс. Басқаша айтқанда, 
компания тұтынушының (қажеттіліктің) не қалайтынын, оны жасауды 
(құндылықты құруды) және оны компанияға қызықты құндылыққа (көбінесе 
ақшаға) айырбастауды түсінуі керек. Тұтынушы үшін қандай құндылықты 
құру керектігін және мақсатты аудиториямен тұрақты қарым-қатынас орнату 
керектігін нақты түсініп, компания өзіне қажетті пайдасын (мысалы, ұзақ 
мерзімді пайда, клиенттердің адалдығы және т.б.) алады [12]. 

Маркетингтің негізгі функциялары: нарықты және сатып алушылардың 
сұранысын жан-жақты зерттеу, ықтимал сатуды болжау және сұранысты 
қолдау үшін сату нарықтары туралы ақпарат жинау, стандарттау және 
сертификаттау (тауарлар мен қызметтерге белгілі бір сипаттамаларды 
белгілеу), жарнама және дизайн, өнім ассортиментін жоспарлау, сату бағасын 
анықтау, тұтынушыларға қызмет көрсету, тауарларды тасымалдау және 
сақтау, сақтандыру.

Кәсіпорындағы маркетинг процесінің моделі 2.47-суретте көрсетілген. 
Түсіну үшін маңызды сәт-бұл төрт кезең ішінде компания құндылықты 
қалыптастырады-әлеуетті сатып алушыны зерттейді, стратегия жасайды, 
нарықта ұсыныс жасайды, тұрақты қарым-қатынас қалыптастырады. Тек 
соңғы кезеңде компания тұтынушыдан оның орнына құндылық алады.

  

Клиент үшін құндылықты құру Құндылықты
алу 

клиент үшін

Түсіну
нарық

→ Тұтынушыға 
бағытталған 
стратегияны 

әзірлеу

→ Интеграцияланған 
маркетингтік 
бағдарламаны 
қалыптастыру

→ Мақсатты 
аудиториямен 

тұрақты қарым-
қатынасты 

қалыптастыру

→ Мақсатты 
нарықтан 

құндылықты 
алу

2.47 сурет. Кәсіпорындағы маркетинг процесінің моделі

2 кезең (теориялық) нарық-бұл тауарлар мен қызметтерді нақты және 
әлеуетті сатып алушылардың жиынтығы. 

Нарықтағы маркетингтің негізгі міндеті-тұтынушылармен тұрақты 
қарым-қатынас құру, бұл олардың өнімге/брендке/компанияға деген 
адалдығын арттырады. 2.48-суретте нарық моделі схемалық түрде 
көрсетілген.

2.48 сурет. Нарық моделі схемасы

Мақсатты аудиториямен қарым-қатынасты қалыптастыру әлеуетті 
тұтынушыларды іздеуден, олардың қажеттіліктері мен қажеттіліктерін нақты 
түсінуден басталады. Анықталған қажеттіліктер мен қажеттіліктер негізінде 
маркетингтік ұсыныс жасалады, нарыққа ұсынылатын өнімнің бағасы 
белгіленеді. 

Компанияның нарықта ұзақ мерзімді жұмыс істеуі, оның таза пайдасы 
кәсіпорынның жеке іс-әрекеттеріне ғана емес, сонымен қатар маркетингтік 
жүйенің әр элементі тұтынушылық қажеттіліктерді қанағаттандыруға қанша 
көңіл бөлетініне байланысты. 

2 кезең. Стратегияны әзірлеу екі сұраққа жауап береді: 
1. Біз әлеуетті тұтынушылардың қайсысына қызмет етеміз(мақсатты 

нарық кім болады)? 
2. Таңдалған мақсатты нарықта клиенттерге ең жақсы қызмет көрсету 

үшін құндылықты ұсыну қандай болады? 
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Стратегияның негізгі кезеңдерін қалыптастыра отырып (нысаналы 
нарықты таңдап және өз өнімінің бәсекелестіктен айырмашылығын нақты 
айқындай отырып), компания қалыптастырылған стратегияны енгізудің 
негізінде қандай философия жататынын айқындауы тиіс. Стратегияны іске 
асыру барысында жиі қақтығысатын тұтынушылардың, компаниялар мен 
қоғамның мүдделерін ескеру қажет. 

3 кезең. Интеграцияланған маркетингтік бағдарламаны қалыптастыру.
Қалыптасқан маркетингтік стратегия компанияның қандай мақсатты 

нарықта жұмыс істейтінін және тұтынушы үшін құндылықты қалай 
құратынын анықтайды. 

Маркетинг бағдарламасы маркетинг кешенін – маркетингтік 
стратегияны енгізу үшін компания пайдаланатын маркетингтік құралдар 
жиынтығын (4р) әзірлеуді көздейді. Бұл өнім (өнім), баға (баға), сату орны 
(орын) және жылжыту (жарнама). Компания тұтынушыға құндылықты 
жеткізе алуы үшін сізге:

- мақсатты нарықтың (өнімнің) қажеттіліктерін қанағаттандыратын 
маркетингтік ұсыныс жасаңыз. Сонымен қатар, "өнім" ұғымына өнімнің 
сапасы, қаптамасы, кепілдігі, ассортименті, бренді, қызметі және т. б. 
жатады.;

- ұсынылған өнімнің бағасын белгілеңіз. "Баға" ұғымына баға, өзіндік 
құн, жеңілдіктер, үстеме бағалар, төлем мерзімі, несие шарттары және т. б. 
кіреді.;

- өнімді сатып алушыға қол жетімді ету (сату орны). "Сату орны" 
ұғымы жеткізу арналарын, орналасқан жерін, тасымалдауды, тауарлық-
материалдық қорларды және т. б. қамтиды.;

- тұтынушыға өнімнің бар екендігі, оның бағасы мен сатылатын жері 
(жылжыту) туралы хабарлау. "Жылжыту" жарнаманы, сатуды жылжытуды, 
жеке сатуды және т. б. қамтиды.

4P тәсілі компанияның (сатушының) маркетинг кешеніне деген 
көзқарасын білдіреді. Тұтынушының көзқарасы бойынша әр маркетинг 
құралы тұтынушыға белгілі бір пайда әкелуі керек. Осылайша, маркетинг 
кешенін құра отырып, оны 4С арқылы тұтынушы тұрғысынан қарастырған 
жөн. Кестеде 4P және 4C тәсілдерін салыстыру ұсынылған. 2.1.

2.1 кесте. 4P және 4C тәсілдерін салыстыру
4Р 4С

Өнім (Өнім) Тұтынушылық қажеттіліктер мен тілектер 
(тұтынушы қажеттіліктер мен тілектер)

Бағасы (Баға) Пайдалану құны (Cost to customer)
Сату орны (Place) Сатып алудың ыңғайлылығы (Convenience)

Жылжыту (Promotion) Коммуникация (Communication)

Қарастырылған маркетингтік құралдар біріктірілген маркетингтік 
бағдарламаға біріктіріледі, оның міндеті мақсатты аудиториямен байланыс 
және жоспарланған құнды мақсатты нарыққа жеткізу болып табылады.
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Стратегияның негізгі кезеңдерін қалыптастыра отырып (нысаналы 
нарықты таңдап және өз өнімінің бәсекелестіктен айырмашылығын нақты 
айқындай отырып), компания қалыптастырылған стратегияны енгізудің 
негізінде қандай философия жататынын айқындауы тиіс. Стратегияны іске 
асыру барысында жиі қақтығысатын тұтынушылардың, компаниялар мен 
қоғамның мүдделерін ескеру қажет. 

3 кезең. Интеграцияланған маркетингтік бағдарламаны қалыптастыру.
Қалыптасқан маркетингтік стратегия компанияның қандай мақсатты 

нарықта жұмыс істейтінін және тұтынушы үшін құндылықты қалай 
құратынын анықтайды. 

Маркетинг бағдарламасы маркетинг кешенін – маркетингтік 
стратегияны енгізу үшін компания пайдаланатын маркетингтік құралдар 
жиынтығын (4р) әзірлеуді көздейді. Бұл өнім (өнім), баға (баға), сату орны 
(орын) және жылжыту (жарнама). Компания тұтынушыға құндылықты 
жеткізе алуы үшін сізге:

- мақсатты нарықтың (өнімнің) қажеттіліктерін қанағаттандыратын 
маркетингтік ұсыныс жасаңыз. Сонымен қатар, "өнім" ұғымына өнімнің 
сапасы, қаптамасы, кепілдігі, ассортименті, бренді, қызметі және т. б. 
жатады.;

- ұсынылған өнімнің бағасын белгілеңіз. "Баға" ұғымына баға, өзіндік 
құн, жеңілдіктер, үстеме бағалар, төлем мерзімі, несие шарттары және т. б. 
кіреді.;

- өнімді сатып алушыға қол жетімді ету (сату орны). "Сату орны" 
ұғымы жеткізу арналарын, орналасқан жерін, тасымалдауды, тауарлық-
материалдық қорларды және т. б. қамтиды.;

- тұтынушыға өнімнің бар екендігі, оның бағасы мен сатылатын жері 
(жылжыту) туралы хабарлау. "Жылжыту" жарнаманы, сатуды жылжытуды, 
жеке сатуды және т. б. қамтиды.

4P тәсілі компанияның (сатушының) маркетинг кешеніне деген 
көзқарасын білдіреді. Тұтынушының көзқарасы бойынша әр маркетинг 
құралы тұтынушыға белгілі бір пайда әкелуі керек. Осылайша, маркетинг 
кешенін құра отырып, оны 4С арқылы тұтынушы тұрғысынан қарастырған 
жөн. Кестеде 4P және 4C тәсілдерін салыстыру ұсынылған. 2.1.

2.1 кесте. 4P және 4C тәсілдерін салыстыру
4Р 4С

Өнім (Өнім) Тұтынушылық қажеттіліктер мен тілектер 
(тұтынушы қажеттіліктер мен тілектер)

Бағасы (Баға) Пайдалану құны (Cost to customer)
Сату орны (Place) Сатып алудың ыңғайлылығы (Convenience)

Жылжыту (Promotion) Коммуникация (Communication)

Қарастырылған маркетингтік құралдар біріктірілген маркетингтік 
бағдарламаға біріктіріледі, оның міндеті мақсатты аудиториямен байланыс 
және жоспарланған құнды мақсатты нарыққа жеткізу болып табылады.

  

4 кезең. Мақсатты аудиториямен тұрақты қарым-қатынасты 
қалыптастыру.

Тұрақты қарым – қатынасты қалыптастыру маркетинг процесінде 
маңызды қадам болып табылады. Тұтынушымен қарым-қатынас жасаудың 
негізі тұтынушы үшін құндылық құру және тұтынушыны қанағаттандыру 
болып табылады. 

Осы екі ұғымды толығырақ қарастырайық.
Тұтынушылық құндылық. Тұтынушылар үнемі нарықта ұсынылатын 

өнімдердің алуан түрлілігімен бетпе-бет келеді және олардың назарын аудару 
қиындай түсуде. Сатып алуды таңдау көрінетін құндылыққа негізделеді-бұл 
тұтынушы өнім ұсынатын барлық артықшылықтар мен өнімді сатып алуға 
және пайдалануға кететін барлық шығындар арасындағы айырмашылықты
қабылдайды. 

Тұтынушының қанағаттануы. Тұтынушының қанағаттануы 
тұтынушының өнімнің өнімділігіне (өнімді пайдалану нәтижелеріне) 
қаншалықты сәйкес келетініне байланысты):
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құра отырып, мақсатты аудиториямен тұрақты қарым-қатынасты 
қалыптастыруға бағытталған. Соңғы кезең клиенттен сату, пайда, адал 
клиенттер түрінде құндылықты алуды қамтиды.

Компанияға қандай құндылық (пайда табудан басқа) қызықтыратынын 
қарастырыңыз.

1. Тұтынушылардың адалдығының артуы. Жоғарыда 
қарастырғанымыздай, жақсы компаниялар таңқаларлық клиенттер жасайды. 
Таңданған клиент компанияға адал болып қалады және, ең бастысы, 
компанияға қатысты басқа адамдарға, яғни әлеуетті клиенттерге жағымды 
сөйлейді. Осылайша, компанияның басты мақсаты-мақсатты нарықтың 
қажеттіліктерін қанағаттандыру ғана емес, сонымен қатар клиенттің 
таңдануы. Компанияның бір тұтынушысының жоғалуы клиенттен және оның 
айналасынан ұзақ мерзімді сатып алу ағынын жоғалтуға әкеледі. Бұл 
клиенттің таңдануы өніммен эмоционалды қарым-қатынас жасайтындығына 
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байланысты. Қуанышты клиент компанияға әрдайым оралады, осылайша 
ұзақ мерзімді сатылымдарды қамтамасыз етеді.

2. Сатып алушылардың сатып алуларындағы компанияның үлесін 
арттыру. Жақсы компаниялар тек таңқаларлық клиенттерді құрып қана 
қоймайды. Маркетологтар тұтынушының барлық сатып алуларында 
компанияның үлесін арттыруға мүдделі. Басқаша айтқанда, сөйлемді саралай 
отырып, маркетологтар тұтынушыны сол компанияда өзіне қажет өнімдерді 
сатып алуға итермелейді. 

3. Болашақ тұтынушының қалыптасуы. Компания өзінің маркетингтік 
ұсынысын тек мақсатты аудиторияға ғана емес, сонымен бірге ертеңгі күн 
туралы ойлануы керек. Қысқа мерзімде тек пайда табу маңызды емес. 
Мақсатты нарықтың ұзақ мерзімді кезеңдегі қажеттіліктері мен 
қажеттіліктерін болжау, ертеңгі тұтынушыға қызықты болатын маркетингтік 
ұсынысты қалыптастыру, тұтынушыны "жеңіп алу", оның өмірінде "тұру" 
маңызды. Ағымдағы сату, ағымдағы пайда, ағымдағы нарық үлесі бүгінгі 
жағдайдың көрінісі болып табылады. Тұтынушының ұзақ мерзімді кезеңдегі 
міндеттемесі кәсіпорынның дамуының, оның болашағының болуының 
көрсеткіші болып табылады. 

Қорытынды:
- Менеджменттің мақсаты өндірісті басқару мен технологиялық базаны 

дамытуды, сондай-ақ кадрлық әлеуетті тиімді пайдалануды қоса алғанда, 
өндірістік процесті ұтымды ұйымдастыру арқылы компания қызметінің 
кірістілігін қамтамасыз ету болып табылады.

- Менеджменттің маңызды функциялары: жоспарлау, ұйымдастыру, 
ынталандыру, бақылау және үйлестіру.

- Маркетинг-бұл тұтынушылар мен ұйымдар өз қажеттіліктерін 
құндылықтар алмасу арқылы қанағаттандыратын процесс. 

Өзіндік бақылау сұрақтары 
1. "Менеджмент"ұғымына анықтама беріңіз. 
2. Бұл сөз қандай мағынада қолданылады? 
3. Менеджменттің негізгі функцияларын атаңыз

4. Жоспарлау дегеніміз не? Бұл басқару функциясы неге негізделген?
5. "Мотивация" функциясын анықтаңыз. 
6. Мотивацияның негізгі әдістері қандай?
7. Өз сөзіңізбен маркетингтің не екенін түсіндіріңіз. 
8. Кәсіпорынның қызметіндегі маркетингтің рөлі қандай?
9. Кәсіпорындағы маркетинг процесінің негізгі кезеңдерін сипаттаңыз.

2.2.2 Еңбек ұжымын басқару әдістері мен құралдары

Персоналды басқару әдістері-ұйымның жұмыс істеу процесінде 
олардың қызметін үйлестіруді жүзеге асыру мақсатында ұжымдар мен жеке 
қызметкерлерге әсер ету тәсілдері [13].
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Ғылым мен практика персоналды басқару әдістерінің үш тобын 
жасады: әкімшілік, экономикалық және әлеуметтік-психологиялық (сур.
2.49).

Персоналды басқару әдістері

↓   ↓  ↓  
Әкімшілік Экономикалық   Әлеуметтік-

психологиялық
↓   ↓  ↓  

Мемлекеттік 
тапсырыстарды белгілеу
Басқару органдарының 

құрылымын қалыптастыру
Әкімшілік нормалар мен 

нормативтерді бекіту
Құқықтық реттеу

Бұйрықтар, нұсқаулар мен 
өкімдер шығару

Нұсқау
Кадрларды іріктеу, іріктеу 

және орналастыру
Әдістемелер мен

ұсынымдарды бекіту
Ұйымның ережелерін, 

лауазымдық 
нұсқаулықтарын, 

стандарттарын әзірлеу
Басқа реттеуші 

құжаттаманы әзірлеу
Әкімшілік санкциялар мен 

көтермелеулерді жою

Техникалық-
экономикалық талдау

Техникалық-
экономикалық негіздеме

Техникалық-
экономикалық жоспарлау 

экономикалық 
ынталандыру

қаржыландыру;
Еңбек мотивациясы

Оплата труда
Капитал салымдары

Несиелеу
Бағаны қалыптастыру
Қатысуы пайдада және 

капиталдағы
Салық салу

Экономикалық нормалар 
мен нормативтерді 

белгілеу
Сақтандыру

Материалдық санкциялар
мен көтермелеулерді 

белгілеу

Әлеуметтік-
психологиялық талдау

және жоспарлау
Басқармаға 

қызметкерлердің қатысуы
Әлеуметтік және 

моральдық мотивация 
және ынталандыру

Мәдени және рухани 
қажеттіліктерді
қанағаттандыру

Қалыпты психологиялық 
климатты құру

Мінез-құлықтың 
әлеуметтік нормаларын 

белгілеу
Қызметкерлердің

бастамашылығы мен 
жауапкершілігін дамыту
Моральдық санкциялар 

мен көтермелеулерді 
белгілеу

2.49 сурет. Ұйымдағы персоналды басқару әдістерінің жүйесі

Әкімшілік әдістер билікке, тәртіпке және жазаға негізделген және 
тарихта "қамшы әдістері"ретінде белгілі. Экономикалық әдістер 
экономикалық заңдарды дұрыс қолдануға негізделген және әсер ету 
тәсілдерімен "зімбір нанының әдістері"деп аталады. Әлеуметтік-
психологиялық әдістер адамдарға мотивация мен моральдық әсер етуден 
туындайды және "сендіру әдістері"деп аталады.
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Әкімшілік әдістер еңбек тәртібінің саналы қажеттілігі, міндет сезімі, 
адамның белгілі бір ұйымда жұмыс істеуге деген ұмтылысы, еңбек мәдениеті 
сияқты мінез-құлық мотивтеріне бағытталған. 

Бұл әдістер әсердің тікелей сипатымен ерекшеленеді: кез-келген 
реттеуші және Әкімшілік акт міндетті түрде орындалуы керек. Әкімшілік 
әдістер олардың басқарудың белгілі бір деңгейінде қолданылатын құқықтық 
нормаларға, сондай-ақ жоғары тұрған басқару органдарының актілері мен 
бұйрықтарына сәйкес болуымен сипатталады. Экономикалық және 
әлеуметтік-психологиялық әдістер басқарушылық әсердің жанама сипатына 
ие. Сіз бұл әдістердің автоматты әрекетіне сене алмайсыз және олардың 
соңғы әсерге әсер ету күшін анықтау қиын.

Экономикалық әдістер-бұл ұйымның прогрессивті дамуын қамтамасыз 
ететін экономикалық механизмнің элементтері. Персоналды басқарудың 
маңызды экономикалық әдісі техникалық-экономикалық жоспарлау болып 
табылады, ол басқарудың барлық экономикалық әдістерін біріктіреді және 
синтездейді.

Жоспарлау көмегімен ұйым қызметінің бағдарламасы анықталады. 
Бекітілгеннен кейін жоспарлар желілік менеджерлерге оларды орындау 
бойынша жұмысты басқару үшін жіберіледі. Әрбір бөлімше көрсеткіштердің 
белгілі бір шеңбері бойынша перспективалық және ағымдағы жоспарларды 
алады. Мысалы, учаске шебері күн сайын цех әкімшілігінен ауысымдық-
тәуліктік тапсырма алады және персоналды басқару әдістерін қолдана 
отырып, ұжымның жұмысын ұйымдастырады. Сонымен қатар, қуатты 
тұтқыш-бұл ұйымның пайда мөлшеріне әсер ететін өнімдердің бағасы. 
Басшы өнімнің өзіндік құнын төмендету арқылы пайданың өсуі қамтамасыз 
етілуін қамтамасыз етуі керек. Сондықтан өнімнің өзіндік құнын төмендету 
бойынша резервтерді іздестіру және осы бағыттағы нақты нәтижелер үшін 
материалдық ынталандырудың нақты жүйесін қолдану қажет. Материалдық 
ынталандыру жүйесінде жалақыны еңбек саны мен сапасына сәйкес тиімді 
ұйымдастырудың маңызы зор.

Қойылған мақсаттарға қол жеткізу үшін экономикалық даму 
жоспарында белгіленген көрсеткіштер жиынтығы түрінде тиімділік 
өлшемдері мен өндірістің түпкілікті нәтижелерін нақты айқындау қажет. 
Осылайша, экономикалық әдістердің рөлі еңбек ұжымын түпкілікті 
нәтижелерге қол жеткізуге жұмылдыру болып табылады.

Басқарудың әлеуметтік-психологиялық әдістері басқарудың әлеуметтік 
механизмін (ұжымдағы қарым-қатынас жүйесі, әлеуметтік қажеттіліктер 
және т.б.) пайдалануға негізделген. Бұл әдістердің ерекшелігі персоналды 
басқару процесінде бейресми факторларды, жеке тұлғаның, топтың, 
ұжымның мүдделерін пайдаланудың айтарлықтай үлесі болып табылады. 

Әлеуметтік-психологиялық әдістер әлеуметтану мен психология 
заңдылықтарын қолдануға негізделген. Олардың әсер ету объектісі-адамдар 
тобы және жеке тұлғалар. Әсер ету ауқымы мен тәсілдері бойынша бұл 
әдістерді екі негізгі топқа бөлуге болады: адамдар тобына және олардың 
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Әкімшілік әдістер еңбек тәртібінің саналы қажеттілігі, міндет сезімі, 
адамның белгілі бір ұйымда жұмыс істеуге деген ұмтылысы, еңбек мәдениеті 
сияқты мінез-құлық мотивтеріне бағытталған. 

Бұл әдістер әсердің тікелей сипатымен ерекшеленеді: кез-келген 
реттеуші және Әкімшілік акт міндетті түрде орындалуы керек. Әкімшілік 
әдістер олардың басқарудың белгілі бір деңгейінде қолданылатын құқықтық 
нормаларға, сондай-ақ жоғары тұрған басқару органдарының актілері мен 
бұйрықтарына сәйкес болуымен сипатталады. Экономикалық және 
әлеуметтік-психологиялық әдістер басқарушылық әсердің жанама сипатына 
ие. Сіз бұл әдістердің автоматты әрекетіне сене алмайсыз және олардың 
соңғы әсерге әсер ету күшін анықтау қиын.

Экономикалық әдістер-бұл ұйымның прогрессивті дамуын қамтамасыз 
ететін экономикалық механизмнің элементтері. Персоналды басқарудың 
маңызды экономикалық әдісі техникалық-экономикалық жоспарлау болып 
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тәуліктік тапсырма алады және персоналды басқару әдістерін қолдана 
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тұтқыш-бұл ұйымның пайда мөлшеріне әсер ететін өнімдердің бағасы. 
Басшы өнімнің өзіндік құнын төмендету арқылы пайданың өсуі қамтамасыз 
етілуін қамтамасыз етуі керек. Сондықтан өнімнің өзіндік құнын төмендету 
бойынша резервтерді іздестіру және осы бағыттағы нақты нәтижелер үшін 
материалдық ынталандырудың нақты жүйесін қолдану қажет. Материалдық 
ынталандыру жүйесінде жалақыны еңбек саны мен сапасына сәйкес тиімді 
ұйымдастырудың маңызы зор.

Қойылған мақсаттарға қол жеткізу үшін экономикалық даму 
жоспарында белгіленген көрсеткіштер жиынтығы түрінде тиімділік 
өлшемдері мен өндірістің түпкілікті нәтижелерін нақты айқындау қажет. 
Осылайша, экономикалық әдістердің рөлі еңбек ұжымын түпкілікті 
нәтижелерге қол жеткізуге жұмылдыру болып табылады.

Басқарудың әлеуметтік-психологиялық әдістері басқарудың әлеуметтік 
механизмін (ұжымдағы қарым-қатынас жүйесі, әлеуметтік қажеттіліктер 
және т.б.) пайдалануға негізделген. Бұл әдістердің ерекшелігі персоналды 
басқару процесінде бейресми факторларды, жеке тұлғаның, топтың, 
ұжымның мүдделерін пайдаланудың айтарлықтай үлесі болып табылады. 

Әлеуметтік-психологиялық әдістер әлеуметтану мен психология 
заңдылықтарын қолдануға негізделген. Олардың әсер ету объектісі-адамдар 
тобы және жеке тұлғалар. Әсер ету ауқымы мен тәсілдері бойынша бұл 
әдістерді екі негізгі топқа бөлуге болады: адамдар тобына және олардың 

  

еңбек қызметі процесіндегі өзара іс-қимылына бағытталған социологиялық 
әдістер; нақты адамның жеке басына бағытталған психологиялық әдістер.

Бұл бөлу өте шартты, өйткені қазіргі әлеуметтік өндірісте адам 
әрқашан оқшауланған әлемде емес, психологиядағы әртүрлі адамдар тобында 
әрекет етеді. Алайда, жоғары дамыған тұлғалардың жиынтығынан тұратын 
адами ресурстарды тиімді басқару әлеуметтанулық және психологиялық 
әдістерді білуді қамтиды.

Персоналды басқару әдістерін басқару функцияларына (нормалау, 
ұйымдастыру, жоспарлау, үйлестіру, реттеу, ынталандыру, ынталандыру, 
бақылау, талдау, есепке алу) тиесілік белгісі бойынша да жіктеуге болады. 

Персоналды басқарудың нақты функциясына жату негізінде 
персоналды басқару әдістерінің неғұрлым егжей-тегжейлі жіктелуі оларды 
қызметкерлермен жұмыс істеудің бүкіл циклінің технологиялық тізбегіне 
құруға мүмкіндік береді. Осы белгі бойынша мынадай әдістер бөлінеді: 
персоналды жалдау, іріктеу және қабылдау; персоналды іскерлік бағалау; 
персоналды әлеуметтендіру, кәсіптік бағдарлау және еңбекке бейімдеу; 
персоналдың еңбек қызметін ынталандыру; персоналды оқыту жүйесін 
ұйымдастыру; жанжалдар мен күйзелістерді басқару, персоналдың 
қауіпсіздігін басқару, персоналдың еңбегін ұйымдастыру, персоналдың 
іскерлік мансабын және қызметтік-кәсіптік жылжуын басқару; персоналды 
босату.

Өзіндік бақылау сұрақтары 
1. Персоналды басқарудың әкімшілік әдістері қандай?
2. Персоналды басқарудың экономикалық әдістері қандай?

3. Басқарудың әлеуметтік-психологиялық әдістері неге негізделген?
4. Персоналды басқару әдістерін жіктеудің басқа тәсілдері қандай?
5. Персоналды басқару әдістері қалай ерекшеленетінін түсіндіріңіз?
6. Персоналды басқарудың мақсаты неде?
7. Сіздің ойыңызша персоналды басқару әдістерінің қайсысы тиімді?

2.2.3 Психология және кәсіби этика негіздері

Еңбек қызметі қоғамдық өмірдің негізгі саласы болып табылады. 
Көптеген адамдардың әл-ауқаты оның моральдық мақсаттары мен 
мазмұнына байланысты. Сонымен қатар, кәсіби қызметте адамдардың бір-
біріне, қоғамға деген ерекше (бір мамандықтың өкілдері үшін ортақ) 
қатынастары, сондай-ақ осы қатынастарды реттейтін моральдық нормалар 
бар.

Кәсіби этика-бұл адамдардың еңбек ісіндегі қарым-қатынасын және 
адамның кәсіби міндеттеріне, борыштарына қатынасын реттейтін моральдық 
нормалар [14].

Кәсіби этика пәні:
- кәсіби борышты орындау үшін қажетті маманның жеке басының 

қасиеттері;
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– мамандар мен олардың қызмет субъектілерінің (дәрігер – пациент, 
Оқытушы-студент және т. б.) адамгершілік қарым-қатынасы.);

- ұйым ұжымының қоғаммен өзара қарым-қатынасы;
- еңбек ұжымындағы адамдардың қарым-қатынасы және оларды 

реттейтін нормалар;
- Кәсіптік оқыту мен тәрбиелеудің мақсаттары мен әдістері.
Кәсіби этиканың негізгі мазмұны-бұл адамдар арасындағы кәсіби

міндеттерін орындау үшін қажетті моральдық қатынастардың белгілі бір 
түрін, сондай-ақ кәсіптің кодекстерін, міндеттері мен мақсаттарын негіздеуді, 
түсіндіруді талап ететін мінез-құлық нормалары. Сонымен қатар, еңбек 
саласындағы моральдық қатынастарды негіздеу мыналарды қамтиды:

- еңбек қызметінің мақсаттары мен себептерін анықтау;
- белгіленген мақсатты іске асырудың нормативтері мен құралдарын 

анықтау;
- еңбек нәтижелерін бағалау және олардың қоғамдық маңыздылығы.

Кәсіби этиканың ерекшеліктері 2.50 суретте көрсетілген.

КӘСІБИ ЭТИКАНЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 
Кәсіби этика 
қолданылады

практикалық еңбек 
қызметінде ғана 

емес, 
бірақ адамдардың 

күнделікті 
идеяларында

Еңбек саласындағы 
Мораль әлеуметтік 
сипатқа ие болуы 

мүмкін 
(менеджердің 
адамгершілігі, 

дәрігер және т. б.)

Кейбір 
мамандықтардың 
қызметкерлеріне 
жоғары талаптар 

қойылады 
(медицина, 

психология, көлік)

Адамның 
адамгершілік 

қасиеттері кәсіби 
фитнес 

шарттарының бірі 
ретінде 

қарастырылады

Еңбек этикасын 
бұзу моральдық 
көзқарастарды 

бұзады, 
қоғамға зиян 

келтіреді

2.50 сурет. Еңбек этикасының негізгі ерекшеліктері

Іскерлік этиканың әмбебап принциптерінің болуына қарамастан, еңбек 
этикасы нақты кәсіби бағдарланған сипаттамаларға ие.

Менеджерлер мен қарапайым қызметкерлердің мінез-құлық 
этикасының деңгейін арттыру үшін қазіргі уақытта ұйымдарда келесі әдістер 
қолданылады (сур.2.51).
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– мамандар мен олардың қызмет субъектілерінің (дәрігер – пациент, 
Оқытушы-студент және т. б.) адамгершілік қарым-қатынасы.);

- ұйым ұжымының қоғаммен өзара қарым-қатынасы;
- еңбек ұжымындағы адамдардың қарым-қатынасы және оларды 

реттейтін нормалар;
- Кәсіптік оқыту мен тәрбиелеудің мақсаттары мен әдістері.
Кәсіби этиканың негізгі мазмұны-бұл адамдар арасындағы кәсіби

міндеттерін орындау үшін қажетті моральдық қатынастардың белгілі бір 
түрін, сондай-ақ кәсіптің кодекстерін, міндеттері мен мақсаттарын негіздеуді, 
түсіндіруді талап ететін мінез-құлық нормалары. Сонымен қатар, еңбек 
саласындағы моральдық қатынастарды негіздеу мыналарды қамтиды:

- еңбек қызметінің мақсаттары мен себептерін анықтау;
- белгіленген мақсатты іске асырудың нормативтері мен құралдарын 

анықтау;
- еңбек нәтижелерін бағалау және олардың қоғамдық маңыздылығы.

Кәсіби этиканың ерекшеліктері 2.50 суретте көрсетілген.
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дәрігер және т. б.)

Кейбір 
мамандықтардың 
қызметкерлеріне 
жоғары талаптар 

қойылады 
(медицина, 

психология, көлік)

Адамның 
адамгершілік 

қасиеттері кәсіби 
фитнес 

шарттарының бірі 
ретінде 

қарастырылады

Еңбек этикасын 
бұзу моральдық 
көзқарастарды 

бұзады, 
қоғамға зиян 

келтіреді

2.50 сурет. Еңбек этикасының негізгі ерекшеліктері

Іскерлік этиканың әмбебап принциптерінің болуына қарамастан, еңбек 
этикасы нақты кәсіби бағдарланған сипаттамаларға ие.

Менеджерлер мен қарапайым қызметкерлердің мінез-құлық 
этикасының деңгейін арттыру үшін қазіргі уақытта ұйымдарда келесі әдістер 
қолданылады (сур.2.51).

  

2.51 сурет. Басшылар мен бағыныстылардың мінез-құлқының әдептілігін 
арттыру тәсілдері

Ұйымның жалпы құндылықтары мен этика ережелері жүйесін 
сипаттайтын этикалық кодекстер әзірленуде, оларды оның қызметкерлері 
ұстануы керек. Олар ұйымның мақсаттарын сипаттау, қалыпты этикалық 
атмосфераны құру және шешім қабылдау процесінде этикалық ұсыныстарды 
анықтау үшін қажет. 

Этика карталары жасалады-әр қызметкер үшін ұйымның Этикалық 
кодексін көрсететін этикалық ережелер мен ұсыныстар жиынтығы. Олар 
сондай-ақ этикалық мәселелер бойынша ұйымның кеңесшісінің аты мен 
телефонын қамтиды. Бұл әдіс жапон компанияларында белсенді 
қолданылады.

Этика комитеттері құрылады, олар әдетте белгілі бір функциялар 
жиынтығына ие, олар мыналарды қамтиды: 

- басқарманың немесе жоғары менеджмент өкілдерінің талқылауы үшін 
этикалық мәселелерді енгізу; 

- Әдеп кодексінің негізгі талаптарын барлық менеджерлер мен 
қатардағы қызметкерлердің назарына жеткізу; 

- жыл сайынғы ұйымішілік есептер негізінде кодекстерді талдау және 
қайта қарау және т. б. 
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Ұйымның әлеуметтік бағдарламаларын іске асыру туралы есептерді 
бағалау және жасау үшін әлеуметтік тексерулер жүргізіледі. Әлеуметтік 
аудитті жақтаушылар мұндай есептер ұйымның әлеуметтік жауапкершілік 
деңгейін көрсетуі мүмкін деп санайды.

Басшылар мен қатардағы қызметкерлерді этикалық мінез-құлыққа 
оқыту жүзеге асырылады. Оқыту барысында қызметкерлер іскерлік қарым-
қатынас этикасының талаптарымен танысады, бұл олардың алдында 
туындауы мүмкін этикалық проблемаларға бейімділігін арттырады, этикалық 
талаптар шеңберіне сәйкес келетін дайын шешімдер жиынтығын игереді 

Жоғары басшылықтың, персоналдың немесе жұртшылықтың 
алаңдаушылығын тудыратын және ұйымның имиджі мен перспективасына 
әсер етуі мүмкін ұйым қызметінің (немесе нақты жобаның) нақты аспектісіне 
жан-жақты талдау жасайтын этикалық сараптама жүргізіледі. 

Этикалық кеңес тиісті құрылымдардың болмауына, нақты моральдық 
дилеммаларға байланысты жағдайдың күрделілігі мен сәйкессіздігіне 
байланысты туындаған мәселелерді ұйымның өз күштері шеше алмайтын 
кезде жүзеге асырылады, ол үшін іскерлік қатынастар этикасының құзыретті 
тәуелсіз мамандары шақырылады.

Этикалық нормаларға сәйкес келетін шешімдер қабылдау үшін 
ұйымдар шешім қабылдау процесін басқаруға қажетті құндылықтар мен 
мінез-құлық принциптерін белгілейтін этикалық нормалардың кодекстерін 
жасайды. 

Қорытынды:
- Кәсіби этика-бұл адамдардың еңбек ісіндегі қарым-қатынасын және 

адамның өзінің кәсіби міндеттеріне, борыштарына қатынасын реттейтін 
моральдық нормалар.

- Еңбек этикасы нақты кәсіби бағдарланған сипаттамаларға ие.

Өзіндік бақылау сұрақтары 
1. Кәсіби этиканың мәні мен мақсаты неде?
2. Кәсіби этиканың мәні неде?
3. Этикалық сараптама және этикалық кодекстер дегеніміз не?

4. Менеджерлер мен мамандардың мінез-құлқының этикасын арттырудың 
қандай жолдарын білесіз?
5. Этика комитеттерінің функциялары қандай?
6. Қандай жағдайларда тараптан Іскерлік қатынастар этикасы бойынша 
құзыретті тәуелсіз мамандар шақырылады?
7. Басшылар мен қатардағы қызметкерлерді этикалық мінез-құлыққа оқыту 
қандай мақсатта жүргізіледі?
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Ұйымның әлеуметтік бағдарламаларын іске асыру туралы есептерді 
бағалау және жасау үшін әлеуметтік тексерулер жүргізіледі. Әлеуметтік 
аудитті жақтаушылар мұндай есептер ұйымның әлеуметтік жауапкершілік 
деңгейін көрсетуі мүмкін деп санайды.

Басшылар мен қатардағы қызметкерлерді этикалық мінез-құлыққа 
оқыту жүзеге асырылады. Оқыту барысында қызметкерлер іскерлік қарым-
қатынас этикасының талаптарымен танысады, бұл олардың алдында 
туындауы мүмкін этикалық проблемаларға бейімділігін арттырады, этикалық 
талаптар шеңберіне сәйкес келетін дайын шешімдер жиынтығын игереді 

Жоғары басшылықтың, персоналдың немесе жұртшылықтың 
алаңдаушылығын тудыратын және ұйымның имиджі мен перспективасына 
әсер етуі мүмкін ұйым қызметінің (немесе нақты жобаның) нақты аспектісіне 
жан-жақты талдау жасайтын этикалық сараптама жүргізіледі. 

Этикалық кеңес тиісті құрылымдардың болмауына, нақты моральдық 
дилеммаларға байланысты жағдайдың күрделілігі мен сәйкессіздігіне 
байланысты туындаған мәселелерді ұйымның өз күштері шеше алмайтын 
кезде жүзеге асырылады, ол үшін іскерлік қатынастар этикасының құзыретті 
тәуелсіз мамандары шақырылады.

Этикалық нормаларға сәйкес келетін шешімдер қабылдау үшін 
ұйымдар шешім қабылдау процесін басқаруға қажетті құндылықтар мен 
мінез-құлық принциптерін белгілейтін этикалық нормалардың кодекстерін 
жасайды. 

Қорытынды:
- Кәсіби этика-бұл адамдардың еңбек ісіндегі қарым-қатынасын және 

адамның өзінің кәсіби міндеттеріне, борыштарына қатынасын реттейтін 
моральдық нормалар.

- Еңбек этикасы нақты кәсіби бағдарланған сипаттамаларға ие.

Өзіндік бақылау сұрақтары 
1. Кәсіби этиканың мәні мен мақсаты неде?
2. Кәсіби этиканың мәні неде?
3. Этикалық сараптама және этикалық кодекстер дегеніміз не?

4. Менеджерлер мен мамандардың мінез-құлқының этикасын арттырудың 
қандай жолдарын білесіз?
5. Этика комитеттерінің функциялары қандай?
6. Қандай жағдайларда тараптан Іскерлік қатынастар этикасы бойынша 
құзыретті тәуелсіз мамандар шақырылады?
7. Басшылар мен қатардағы қызметкерлерді этикалық мінез-құлыққа оқыту 
қандай мақсатта жүргізіледі?

  

2.2.4 Экономика, еңбекті ұйымдастыру және өндірісті 
ұйымдастыру негіздері. Өнімнің өзіндік құнын төмендетудің негізгі 
жолдары 

Өнімнің өзіндік құны-бұл өнімді өндіру және сату (сату) 
шығындарының сомасы. Бұл өндіріс процесінде негізгі құралдарды, 
шикізатты, материалдарды, отын мен энергияны, жұмысшылардың еңбегін 
және өндіріс пен сатудың басқа шығындарын пайдалануға байланысты 
шығындардан тұрады.

Резеңке техникалық кәсіпорындар бөлімдер арасындағы күрделі, көп 
сатылы технологиялық байланыстармен, өндірістің аралас сипатымен, 
процестердің мамандануымен сипатталады. Бұл жағдай өндіріс шығындарын 
есепке алуды ұйымдастыруда және өнімнің өзіндік құнын анықтауда өзіндік 
ерекшелік тудырады [22].

Бұл саланың өнімдері ірі тоннажбен шығарылатыны белгілі. Өндірістің 
әр кезеңінде немесе кезеңінде біртұтас процесс жүзеге асырылады, көптеген 
жағдайларда тұтынушылық қасиеттері мен одан әрі пайдалану бағыты 
бойынша бір-бірінен айтарлықтай ерекшеленетін бірнеше өнімді құрайды. 

Резеңке – техникалық бұйымдарды дайындаудың технологиялық 
процесі өндірістің екі сатысын қамтиды: дайындау – резеңке қоспаларды 
және резеңке желімдерді алу ‒ және шығарушы цехтармен орындалатын 
қорытынды – резинаны каландрлау (резеңке қоспаны белгілі бір 
қалыңдықтағы және ендегі параққа айналдыру), маталарды резеңкелеу, 
жолақтарды, бауларды, түтіктерді шприцтеу, олардан дайындамаларды пішу 
және кесу, бұйымдарды құрастыру, монтаждау және вулканизациялау. 
Қалыптық бұйымдар қысыммен пресс-қалыптарда құю әдісімен 
дайындалады.

RTI өндіру технологиясының өзіндік ерекшелігі өнімнің өзіндік құнын 
қалыптастыру ерекшеліктерін анықтайды. Осыған байланысты резеңке 
өнеркәсібіндегі өндіріс шығындарының бірыңғай номенклатурасы келесідей 
ұсынылуы мүмкін:
1. Шикізат және негізгі материалдар. Оның ішінде: өз өндірісінің жартылай 
фабрикаттары (резеңке қоспалар, желім); маталар; арматура және т. б.

2. Қайтарылатын қалдықтар.
3. Пресс-қалыптардың тозуы.
4. Өндірістік жұмысшылардың негізгі жалақысы.
5. Өндірістік жұмысшылардың қосымша жалақысы.
6. Әлеуметтік сақтандыруға аударымдар.
7. Өндірісті дайындау және игеру шығыстары.
8. Жабдықты ұстау және пайдалану бойынша шығыстар (ЭАҚЖ).
9. Технологиялық мақсаттарға арналған Энергия.
10. Цех шығындары.
11. Жалпы зауыттық шығындар.
12. Некеден болатын шығындар.
13. Басқа да өндірістік шығындар.
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14. Өндірістен тыс шығындар.
Осы мақалалардың кейбірін қарастырыңыз.
Шикізат пен негізгі материалдар бабы бойынша негізгі 

материалдардың шығыны өнімнің негізі ретінде де, химиялық реагенттер 
ретінде де көрсетіледі. 

Өндіріске жұмсалатын шикізатты есепке алуға үлкен мән беру керек. 
Физикалық салмақпен қатар, бухгалтерлік есепте оны зертханалық талдау 
деректері бойынша анықталған пайдалы заттың құрамына немесе белгіленген 
концентрацияға қайта есептеу көрсеткіштерін көрсету қажет. Мысалы, 
каолин түскен кезде ылғалдың пайызы белгіленеді. Шикізаттың кейбір 
түрлері: каучук, тальк – пайдалы заттың құрамына қайта есептеудің қажеті 
жоқ, сондықтан олар тек техникалық салмақта ескеріледі.

Бастапқы шикізат ретінде дайындау өндірісінде табиғи және 
синтетикалық каучуктың бірнеше түрі, латекстер мен түрлі химикаттар 
(күйе, каолин, парафин, сульфиттер, күкірт және т.б.) тұтынылады. Резеңке 
қоспаның әр нөмірі шикізаттың 10-15 компонентін араластыру арқылы 
жасалады, олардың арасында резеңке немесе латекс міндетті болып 
табылады. Бұл бапқа сондай-ақ технологиялық мақсаттарға пайдаланылатын 
қосалқы материалдар (тальк, бор және т.б.) енгізіледі.

Жартылай фабрикаттарды есепке алуды ұйымдастыру ерекше 
маңызды. Осыған байланысты өз өндірісінің жартылай фабрикаттары 
"шикізат және негізгі материалдар"мақаласынан ерекшеленуі керек. 
Жартылай фабрикаттар кіріске алынады және оларды өндірудің нақты құны 
бойынша басқа цехтарға беріледі.

Қайтарылатын қалдықтарды міндетті түрде бөліп алу керек, бұл 
олардың мөлшерін есептік нормаларға сәйкес бақылауды ұйымдастыруды, 
оларды өнім өндіру және жағына сату үшін пайдалануды қамтамасыз етеді.

Сонымен қатар, қалыптардың тозуы тек қалыптау өнімдерінің 
шығындарын ескере отырып, тәуелсіз мақалаға бөлінеді. Пресс-қалыптардың 
тозуын және оларды жұмыс жағдайында ұстау және жөндеу жөніндегі 
шығыстарды есепке алу және өзіндік құнын калькуляциялау жөніндегі 
салалық нұсқаулықта рсэо құрамына нысаналы мақсаттағы құрылғылардың 
тозуымен және басқа да арнайы шығыстармен қатар енгізу көзделген. 
Алайда, қалыптау өнімдерін өндіруде қалыптардың құнын өтеу мерзімдерін, 
мұндай шығындардың едәуір үлесін, оларды нақты түрлерге немесе RTI 
топтарына тікелей жатқызу мүмкіндігін бақылау қажеттілігіне сүйене 
отырып, көптеген зауыттарда бұл шығындар тәуелсіз бап ретінде бөлінеді. 

Өндірістік жұмысшылардың жалақысы өнімді өндірумен, сондай-ақ 
өндіріске дайындаумен және қызмет көрсетумен тікелей айналысатын 
жұмысшылардың жалақысын қамтиды. Кәсіпорындардың көпшілігінде 
өнімнің өзіндік құнындағы жалақыға жұмсалатын шығыстар шамалы үлес 
салмақты – 0,5-тен 3,6% - ға дейін құрайды.

Өндірісті дайындау және дамыту шығындары, әдетте, жаңа өнімдер 
шығарумен және жаңа технологиялық процестермен байланысты. Дайындық 
өндірісінде Резеңке қоспалардың жаңа түрлерін игеру орын алады. Алайда, 
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14. Өндірістен тыс шығындар.
Осы мақалалардың кейбірін қарастырыңыз.
Шикізат пен негізгі материалдар бабы бойынша негізгі 

материалдардың шығыны өнімнің негізі ретінде де, химиялық реагенттер 
ретінде де көрсетіледі. 

Өндіріске жұмсалатын шикізатты есепке алуға үлкен мән беру керек. 
Физикалық салмақпен қатар, бухгалтерлік есепте оны зертханалық талдау 
деректері бойынша анықталған пайдалы заттың құрамына немесе белгіленген 
концентрацияға қайта есептеу көрсеткіштерін көрсету қажет. Мысалы, 
каолин түскен кезде ылғалдың пайызы белгіленеді. Шикізаттың кейбір 
түрлері: каучук, тальк – пайдалы заттың құрамына қайта есептеудің қажеті 
жоқ, сондықтан олар тек техникалық салмақта ескеріледі.

Бастапқы шикізат ретінде дайындау өндірісінде табиғи және 
синтетикалық каучуктың бірнеше түрі, латекстер мен түрлі химикаттар 
(күйе, каолин, парафин, сульфиттер, күкірт және т.б.) тұтынылады. Резеңке 
қоспаның әр нөмірі шикізаттың 10-15 компонентін араластыру арқылы 
жасалады, олардың арасында резеңке немесе латекс міндетті болып 
табылады. Бұл бапқа сондай-ақ технологиялық мақсаттарға пайдаланылатын 
қосалқы материалдар (тальк, бор және т.б.) енгізіледі.

Жартылай фабрикаттарды есепке алуды ұйымдастыру ерекше 
маңызды. Осыған байланысты өз өндірісінің жартылай фабрикаттары 
"шикізат және негізгі материалдар"мақаласынан ерекшеленуі керек. 
Жартылай фабрикаттар кіріске алынады және оларды өндірудің нақты құны 
бойынша басқа цехтарға беріледі.

Қайтарылатын қалдықтарды міндетті түрде бөліп алу керек, бұл 
олардың мөлшерін есептік нормаларға сәйкес бақылауды ұйымдастыруды, 
оларды өнім өндіру және жағына сату үшін пайдалануды қамтамасыз етеді.

Сонымен қатар, қалыптардың тозуы тек қалыптау өнімдерінің 
шығындарын ескере отырып, тәуелсіз мақалаға бөлінеді. Пресс-қалыптардың 
тозуын және оларды жұмыс жағдайында ұстау және жөндеу жөніндегі 
шығыстарды есепке алу және өзіндік құнын калькуляциялау жөніндегі 
салалық нұсқаулықта рсэо құрамына нысаналы мақсаттағы құрылғылардың 
тозуымен және басқа да арнайы шығыстармен қатар енгізу көзделген. 
Алайда, қалыптау өнімдерін өндіруде қалыптардың құнын өтеу мерзімдерін, 
мұндай шығындардың едәуір үлесін, оларды нақты түрлерге немесе RTI 
топтарына тікелей жатқызу мүмкіндігін бақылау қажеттілігіне сүйене 
отырып, көптеген зауыттарда бұл шығындар тәуелсіз бап ретінде бөлінеді. 

Өндірістік жұмысшылардың жалақысы өнімді өндірумен, сондай-ақ 
өндіріске дайындаумен және қызмет көрсетумен тікелей айналысатын 
жұмысшылардың жалақысын қамтиды. Кәсіпорындардың көпшілігінде 
өнімнің өзіндік құнындағы жалақыға жұмсалатын шығыстар шамалы үлес 
салмақты – 0,5-тен 3,6% - ға дейін құрайды.

Өндірісті дайындау және дамыту шығындары, әдетте, жаңа өнімдер 
шығарумен және жаңа технологиялық процестермен байланысты. Дайындық 
өндірісінде Резеңке қоспалардың жаңа түрлерін игеру орын алады. Алайда, 

  

оларды өндіру технологиясы негізінен тұтынылатын шикізат құрамының 
және оны резеңке араластырғыштарда өңдеу режимінің өзгеруіне әкеледі. 
Жаңа резеңке қоспасын жасау жаңа жабдықты жобалаумен, шеберхананы 
қайта құрумен, жабдықты қайта құрумен байланысты емес, тек резеңке 
араластырғыштарда шикізатты өңдеу уақыты өзгереді. Қоспаның жаңа 
формуласын жасау Жаңа есептеу объектісінің пайда болуын анықтайды. 
Сондықтан, "өндірісті дайындау және дамыту шығындары" мақаласын 
өзіндік құнын есептеу кезінде тәуелсіз деп бөлу практикалық емес.

Жабдықтар мен цехтарды ұстау және пайдалану бойынша 
шығындардың үлес салмағы Резеңке қоспалардың өзіндік құнында 4,5–6% 
құрайды. Оларға отын, энергия және басқа да шығындар кіреді.

Технологиялық процесс пен режим бұзылған кезде, шикізаттың 
жасырын ақаулары, қоспаларды талдаудың дұрыс емес көрсеткіштері болған 
кезде резеңке дайындау процесінде ақауларға жол берілуі мүмкін. Дайындық
өндірісінде некеден болатын шығындар жоспарланбайды.  "Ақаулардан 
болатын шығындар" бабына мыналар жатады: түпкілікті жарамсыз 
резеңкенің құны, Жабдықты баптау кезінде, белгіленген нормалардан тыс 
немесе бос тұрып қалу кезеңінде бүлінген материалдардың құны. Ақаулы 
резеңке жоспарланған есептік бағамен бағаланады және оның құны 
анықталған нақты нөмірлер қоспаларының өзіндік құнына жатады.

Сату маржасының мөлшері мен сатылымның мүмкін мөлшері өзіндік 
құнның мөлшеріне тікелей байланысты. Нарықтық жағдайда компания 
өндіріс құнына қажетті сату бағасын қосу арқылы өз өнімдерінің сату 
бағасын қалыптастыра алмайды, бірақ сатудың шекті бағасын орташа 
нарықтық баға деңгейімен шектеуге мәжбүр болады.

Бәсекелестік артықшылығы әрқашан өнімнің өзіндік құны 
бәсекелестерге қарағанда төмен өндірушілер үшін болады. 

Керісінше, өнімді өндірудің ең жоғары құны бар компаниялар әрдайым 
өнімді сатуда және қаржылық тұрақтылықта қиындықтарға тап болады, 
өйткені олардың сату маржасының аз мөлшері барлық шығындарды жабуға 
және пайда алуға жеткілікті кіріс алуға мүмкіндік бермейді. Осыған сүйене 
отырып, өнімнің өзіндік құнын төмендетудің басты мақсаты компанияның 
сату нарығындағы бәсекеге қабілеттілігін сақтау және оны дамыту үшін 
қажетті пайда мөлшерін қамтамасыз ету деп айта аламыз.
Өнімнің өзіндік құнын төмендетудің алты тиімді әдісі [15]:

1. Арттыру ауқымы өнім өндіру.
2. Еңбек өнімділігін арттыру.
3. Өндіріс шығындарын азайтыңыз.
4. Өндіріс үшін шикізат пен материалдарды сатып алу бағасын 

төмендетіңіз.
5. Технологиялық шығындар мен өндірістік ақауларды азайтыңыз.
6. Өндірістік процестерді оңтайландыру.
1. Өндіріс көлемін ұлғайту
Өндіріс көлемінің ұлғаюы - ең айқын және тиімді
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өнімнің өзіндік құнын төмендету тәсілі. Бұл компанияның барлық өндірістік 
шығындарын ауыспалы немесе тұрақты деп санауға болатындығына 
байланысты.

Ауыспалы шығындар өндіріс динамикасымен бірге белгілі бір 
пропорцияда өзгереді: өндіріс жоғарылайды ‒ шығындар өседі, өндіріс 
азаяды шығындар төмендейді.

Типтік өзгермелі шығындар-бұл өндіріс үшін шикізат пен 
материалдардың шығыны, өндіріс жұмысшыларының жалақысы, өндіріс 
жабдықтарын пайдалану кезінде энергия шығыны.

Тұрақты шығындар өндіріс динамикасына тәуелді емес, олар есепті 
кезеңде қанша өнім шығарылғанына қарамастан қажет (өндірістік 
жабдықтардың амортизациясы, өндірістік үй-жайларды жөндеу және күтіп 
ұстау шығындары, жалпы цехтық қажеттіліктер үшін энергия шығындары 
және т.б.).

2. Еңбек өнімділігін арттыру 
- қызметкерлерді ынталандыру арқылы;
- жабдықтарды жаңғырту арқылы. 
Еңбек өнімділігін арттырудың бір әдісі-автоматтандыру-адамды 

энергияны, материалдарды немесе ақпаратты алу, түрлендіру, беру және 
пайдалану процестеріне қатысудан босататын, өзін-өзі реттейтін техникалық 
құралдарды, экономикалық-математикалық әдістер мен басқару жүйелерін 
қолдану, бұл қатысу дәрежесін немесе орындалатын операциялардың 
күрделілігін айтарлықтай төмендетеді. 

Эластомерлерден жасалған бұйымдардың қазіргі заманғы өндірісі 
(эластомерлі композициялық материалды (ЭКМ) немесе резеңкені алу) 
көптеген сатылар мен технологиялық операциялардың болуымен 
сипатталады, атап айтқанда: каучук пен ингредиенттерді дайындау, қатты 
және сусымалы материалдарды ілу, Каучукты ингредиенттермен араластыру, 
шикі резеңке қоспаны – жартылай фабрикатты қалыптау және, шын мәнінде, 
резеңке қоспаны кеңістікте құрылымдау (вулканизациялау) процесінің өзі –
берілген қасиеттер кешені бар дайын өнімді алуға арналған дайындамалар.

Резеңке қоспаларды дайындаудың автоматты желілері берілген 
рецептіге және оларды дайындау режиміне сәйкес қоспаларды дайындау 
процестерін ағындық өндірісте жүзеге асыруды қамтамасыз ететін 
технологиялық жабдықтар мен автоматтандыру құралдарының кешенін 
қамтиды.

3. Өндірістің операциялық шығындарын үнемдеу
Ең үлкен нәтиже тікелей өндірістік шығындарды азайту болып 

табылады-өндірістік жабдықты пайдалану кезіндегі энергия шығындары, 
өндірістік жұмысшылардың жалақысы және өндірістік негізгі құралдарды 
ұстау және жөндеу шығындары.

4. Өндіріс үшін шикізат пен материалдарға сатып алу бағаларын 
төмендету 

Көптеген өндірістік компаниялардың цехтың өзіндік құнындағы 
шикізат шығындарының үлесі айтарлықтай үлкен (әдетте, 50-ден 80% - ға 
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өнімнің өзіндік құнын төмендету тәсілі. Бұл компанияның барлық өндірістік 
шығындарын ауыспалы немесе тұрақты деп санауға болатындығына 
байланысты.

Ауыспалы шығындар өндіріс динамикасымен бірге белгілі бір 
пропорцияда өзгереді: өндіріс жоғарылайды ‒ шығындар өседі, өндіріс 
азаяды шығындар төмендейді.

Типтік өзгермелі шығындар-бұл өндіріс үшін шикізат пен 
материалдардың шығыны, өндіріс жұмысшыларының жалақысы, өндіріс 
жабдықтарын пайдалану кезінде энергия шығыны.

Тұрақты шығындар өндіріс динамикасына тәуелді емес, олар есепті 
кезеңде қанша өнім шығарылғанына қарамастан қажет (өндірістік 
жабдықтардың амортизациясы, өндірістік үй-жайларды жөндеу және күтіп 
ұстау шығындары, жалпы цехтық қажеттіліктер үшін энергия шығындары 
және т.б.).

2. Еңбек өнімділігін арттыру 
- қызметкерлерді ынталандыру арқылы;
- жабдықтарды жаңғырту арқылы. 
Еңбек өнімділігін арттырудың бір әдісі-автоматтандыру-адамды 

энергияны, материалдарды немесе ақпаратты алу, түрлендіру, беру және 
пайдалану процестеріне қатысудан босататын, өзін-өзі реттейтін техникалық 
құралдарды, экономикалық-математикалық әдістер мен басқару жүйелерін 
қолдану, бұл қатысу дәрежесін немесе орындалатын операциялардың 
күрделілігін айтарлықтай төмендетеді. 

Эластомерлерден жасалған бұйымдардың қазіргі заманғы өндірісі 
(эластомерлі композициялық материалды (ЭКМ) немесе резеңкені алу) 
көптеген сатылар мен технологиялық операциялардың болуымен 
сипатталады, атап айтқанда: каучук пен ингредиенттерді дайындау, қатты 
және сусымалы материалдарды ілу, Каучукты ингредиенттермен араластыру, 
шикі резеңке қоспаны – жартылай фабрикатты қалыптау және, шын мәнінде, 
резеңке қоспаны кеңістікте құрылымдау (вулканизациялау) процесінің өзі –
берілген қасиеттер кешені бар дайын өнімді алуға арналған дайындамалар.

Резеңке қоспаларды дайындаудың автоматты желілері берілген 
рецептіге және оларды дайындау режиміне сәйкес қоспаларды дайындау 
процестерін ағындық өндірісте жүзеге асыруды қамтамасыз ететін 
технологиялық жабдықтар мен автоматтандыру құралдарының кешенін 
қамтиды.

3. Өндірістің операциялық шығындарын үнемдеу
Ең үлкен нәтиже тікелей өндірістік шығындарды азайту болып 

табылады-өндірістік жабдықты пайдалану кезіндегі энергия шығындары, 
өндірістік жұмысшылардың жалақысы және өндірістік негізгі құралдарды 
ұстау және жөндеу шығындары.

4. Өндіріс үшін шикізат пен материалдарға сатып алу бағаларын 
төмендету 

Көптеген өндірістік компаниялардың цехтың өзіндік құнындағы 
шикізат шығындарының үлесі айтарлықтай үлкен (әдетте, 50-ден 80% - ға 

  

дейін). Сонымен қатар, шикізат пен материалдарды сатып алу құнының 
құрамына оларды жеткізушілерден сатып алу бағасынан басқа, жеткізушінің 
қоймасынан сатып алушының қоймасына дейін жеткізу шығындары да 
кіреді. Әдетте шикізат пен материалдарды сатып алу шығындары екі бағытта 
азаяды:

- жеткізушілерден шикізат пен материалдарды сатып алудың орташа 
бағасын төмендетеді;

- жеткізушілерден сатып алынған шикізат пен материалдарды жеткізу 
бойынша көлік шығындарын азайтады.

Жеткізушілерден шикізат пен материалдарды сатып алу құнын 
төмендету үшін компания бір мезгілде бірнеше әдісті қолдана алады —
нарықта неғұрлым тиімді баға ұсыныстарын іздеу, жұмыс істеп тұрған 
жеткізушілерден жеңілдік және бонустық бағдарламаларды пайдалану, 
сондай-ақ Достық компаниялармен сатып алу кооперациясы (агенттік шарт 
немесе бірлескен қызмет шарты шеңберінде).

5. Технологиялық шығындар мен өндірістік ақауларды азайту 
Технологиялық шығындар-бұл өндіріс процесінде, өндірістік 

жабдықты қайта құру және жөндеу кезінде, сондай-ақ осы жабдықты жөндеу 
және жұмыс қабілеттілігін тексеру кезінде пайда болатын шикізат пен 
материалдардың қайтарымсыз қалдықтары. Өндірістік ақаулардың себептері-
персоналдың біліктілігінің жеткіліксіздігі, шикізат пен материалдардың 
сапасыздығы, жабдық жұмысындағы техникалық проблемалар.

6. Өндірістік процестерді оңтайландыру 
Бұл әдіс, әрине, жағдайды алдын-ала талдауды қажет етеді және 

басқалармен салыстырғанда көп уақытты қажет етеді, өйткені процестердің 
тиімсіздігі нәтижесінде шығындар мен артық шығындарды өндіріс туралы 
есептердің деректері негізінде анықтауға болмайды.

Сонымен қатар, өндірістік процестерді оңтайландыру нәтижесінде 
өнімнің өзіндік құнын төмендетудің оң әсері айтарлықтай болуы мүмкін 
және басқа әдістерден де асып түседі. Сонымен қатар, егер осы жұмыстың 
нәтижесінде компания іс жүзінде процестердің тиімділігін арттырса, онда ол 
әрдайым басқа жолдар бойынша шығындардың қосымша төмендеуіне 
әкеледі.

Шығындарды төмендетудің тағы бір тиімді әдісі-қайталама 
материалдарды пайдалану көлемін ұлғайту, оларды өндірістік циклге қайтару 
немесе олардан бұйымдар жасау. Бұл жағдайда қалдықтар қайталама 
шикізатқа, яғни қайталама материалдық ресурстарға (ЖМР) айналады. 

VMR өндіріс қалдықтары ғана емес, сонымен қатар тұтыну қалдықтары 
да болуы мүмкін, мысалы, әртүрлі амортизацияланған резеңке бұйымдар. 
Физикалық немесе моральдық тозғаннан кейін оларды шикізат ретінде 
пайдалануға болады, тиісті жетілдіруден кейін олар қайта пайдалануға 
жіберіледі, оларды аз жауапты өнімдердің рецептінде қолдануға болады. 

РТИ қалдықтарының құрамында каучуктың едәуір мөлшері (50% - ға 
дейін), 30-дан 70% - ға дейін техникалық көміртегі бар, олар қалдықтарды 
тиісті өңдеуден кейін қайтадан өндіріске қайтарылуы мүмкін. Ескі қызметтік 
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резеңке әртүрлі өнімдерде қолдануға болатын бірқатар құнды қасиеттерге ие. 
Резеңке матадан жасалған вулканизацияланбаған қалдықтардан 
амортизациялық тақталар, мал қораларына арналған кордорезин тақталары, 
шифер, алжапқыш, автомобильдерге арналған шашыратқыштар 
шығарылады. Резеңке матадан жасалған вулканизацияланған қалдықтардан -
үрленетін бұйымдар, шифер, алжапқыш, реттегіш және т. б.

Вулканизацияланған қалдықтарды өңдеудің негізгі бағыты-резеңке 
чиптерін өндіру, ол резеңке зауыттарында да, халық шаруашылығының басқа 
салаларында да қолданылады.

Резеңке үгіндісін резеңке қоспаларға қоспа ретінде пайдалану – резеңке 
қалдықтарын экономикалық айналымға тартудың бұрыннан келе жатқан 
бағыттарының бірі. Механикалық ұнтақтау кезінде үгінділер дұрыс емес, беті 
тегіс емес. Резеңке бұйымдардың мақсатына байланысты мұндай үгінділер 
10-нан 85% - ға дейін қолданылады. Шиналарды қайта өңдеу нәтижесінде 
алынған резеңке үгіндісі массасының 10% - на дейін Жаңа шиналарды 
қалпына келтіру және дайындау кезінде пайдалануға болады. Көрсетілген 
мөлшерде бөлшектердің мөлшері 0,5 мм-ден аз резеңке ұнтақты қосу 
резеңкелердің серпімді гистерезистік қасиеттеріне айтарлықтай теріс әсер 
етпейді. Алайда, үлкен үгінділерді қолдану барлық физика-механикалық 
көрсеткіштердің деңгейін төмендетеді. Ең оптимистік болжам бойынша 
шиналарға және РТИ-ге арналған қоспаларда пайдаланудан шығатын барлық 
шиналарды өңдеуге қол жеткізілген жағдайда 20% - дан аспайтын резеңке 
үгіндісін пайдалануға болады.

Регенерат өндірісі үлкен экономикалық маңызға ие. Регенерат - ескі 
резеңке бұйымдар мен вулканизацияланған Өндіріс қалдықтарын қайта өңдеу 
өнімі. 

Регенерат ескі резеңке өнімдерінде қалған көп мөлшерде резеңке 
қолдануға, жаңа резеңке тұтынуды азайтуға және резеңке бұйымдарын 
өндіру шығындарын едәуір азайтуға мүмкіндік береді. Пайдалану кезінде 
автомобиль шиналары тозу нәтижесінде бастапқы массасының тек 15-20% 
жоғалтады. Осылайша, ескі авто қақпақтары қалады шамамен 75% 
жұмсалған, олардың өндіру каучук және басқа да бағалы ингредиенттер, 
қайта пайдалану өте тиімді өндіру үшін [2]. 

Регенерат резеңке мен түрлі ингредиенттермен оңай араласады және 
күкірт, активаторлар мен үдеткіштерді қолданған кезде қалыпты жағдайда 
вулканизациялануы мүмкін. Сондықтан регенерат кейбір резеңке 
бұйымдарын өндіруде ішінара немесе толығымен резеңке алмастырғыш 
ретінде қолданылады. Резеңке кілемшелер, жартылай қатты түтік сияқты 
өнімдерді резеңке қоспасыз регенераттан дайындауға болады.

Жоғары сапалы регенерат Резеңке қоспаларды дайындауды 
жеңілдетеді, резеңке қоспалардағы ингредиенттердің біркелкі таралуына 
ықпал етеді, араластыру процесінде температураны төмендетеді.

Регенерат вулканизаттардың кейбір техникалық қасиеттерін 
арттырады: олардың қартаюына төзімділік, ыстыққа төзімділік және ыстық 
су мен будың, қышқылдар мен сілтілердің әсеріне төзімділік. Бірақ жауапты 
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қайта пайдалану өте тиімді өндіру үшін [2]. 

Регенерат резеңке мен түрлі ингредиенттермен оңай араласады және 
күкірт, активаторлар мен үдеткіштерді қолданған кезде қалыпты жағдайда 
вулканизациялануы мүмкін. Сондықтан регенерат кейбір резеңке 
бұйымдарын өндіруде ішінара немесе толығымен резеңке алмастырғыш 
ретінде қолданылады. Резеңке кілемшелер, жартылай қатты түтік сияқты 
өнімдерді резеңке қоспасыз регенераттан дайындауға болады.

Жоғары сапалы регенерат Резеңке қоспаларды дайындауды 
жеңілдетеді, резеңке қоспалардағы ингредиенттердің біркелкі таралуына 
ықпал етеді, араластыру процесінде температураны төмендетеді.

Регенерат вулканизаттардың кейбір техникалық қасиеттерін 
арттырады: олардың қартаюына төзімділік, ыстыққа төзімділік және ыстық 
су мен будың, қышқылдар мен сілтілердің әсеріне төзімділік. Бірақ жауапты 

  

мақсаттағы резеңке бұйымдарын өндіруде регенерат шектеулі мөлшерде 
қолданылады, өйткені ол резеңкелердің физика-механикалық көрсеткіштерін 
нашарлатады, созылу беріктігін және бірнеше деформацияға төзімділікті 
төмендетеді. Шиналар өндірісінде резеңке тұтынуға қатысты регенератты 
тұтыну 8-10% құрайды. Резеңке техникалық бұйымдар өндірісінің әртүрлі 
резеңке қоспаларындағы регенерат мөлшері өте кең диапазонда өзгереді, ол 
резеңке мөлшерінің 10-нан 560% - на дейін.

Өте табысты регенерат өндірісінде пайдаланылады аккумуляторлық 
эбонитті бактар, рецептурада қоспаларды, олар қолданылады 400% регенерат 
массасын каучук. Автомобиль кілемшелеріне арналған резеңке қоспаларда 
500% регенерат жұмсалады.

Шикізат, материалдар шығысының нормаларын бақылау
Өндіріске жұмсалатын шикізатты есепке алуға үлкен мән беру керек. 

Физикалық салмақпен қатар, оны зертханалық талдау деректері бойынша 
анықталатын пайдалы заттың құрамына немесе белгіленген концентрацияға 
қайта есептеу көрсеткіштерін де көрсету қажет [2]. Бастапқы шикізат ретінде 
дайындау өндірісінде табиғи және синтетикалық каучуктың бірнеше түрі, 
латекстер мен түрлі химикаттар (күйе, каолин, парафин, сульфиттер, күкірт 
және т.б.) тұтынылады. Резеңке қоспаның әр нөмірі шикізаттың 10-15 
компонентін араластыру арқылы жасалады, олардың арасында резеңке 
немесе латекс міндетті болып табылады. Бұл бапқа сондай-ақ технологиялық 
мақсаттарға пайдаланылатын қосалқы материалдар (тальк, бор және т.б.) 
енгізіледі. 

Мысалы, қоспалардың барлық түрлері үшін табиғи каучук бойынша 
0,78% белгіленген, оның ішінде ингредиенттерді дайындау сатысында – 0,1 
%; аспалар – 0,6 %; зертханалық талдаулар – 0,08 %. 

Материалдарды өндіріске дайындау кезінде шығындар, өкінішке орай, 
анықталмайды және ауытқулар құжатталмайды. Резеңке-техникалық 
өнеркәсіп кәсіпорындарындағы көмекші материалдар, егер бұл ыдысты 
сатып алушылар төлемесе және катализаторлардың көтерме бағасында 
көзделсе, ыдыс – қаптардың, банкалардың, пакеттердің құнынан тұрады. 
Қайтарылатын қалдықтарды міндетті түрде бөліп алу керек, бұл олардың 
мөлшерін есептік нормаларға сәйкес бақылауды ұйымдастыруды, оларды 
өнім өндіру және жағына сату үшін пайдалануды қамтамасыз етеді. Резеңке 
техникалық кәсіпорындарда ағымдағы нормалардың өзгеруін есепке алу іс 
жүзінде жоқ. 

Резеңке-техникалық өндірістерде технологияны, ресурстарды тұтыну 
нормаларын, штат кестесін қайта қарау сирек кездесетінін атап өткен жөн. 
Бір айдағы өзгерістер резеңке өнімдерінің тауарлық өндірісінің нормативтік 
өзіндік құнының жүзінші, кейде мыңыншы пайызымен сипатталады. 
Ағымдағы нормалардың шамалы серпінділігіне байланысты нормативтік 
өзіндік құнды тоқсан сайын қайта қараудың қажеттілігі жоқ. 

Алайда, нормалардың өзгеруі-кәсіпорынның техникалық дамуының 
өнімі-кәсіпорынның экономикалық ресурстарды үнемдеу саласындағы 
нәтижелерін объективті түрде көрсетеді. Сондықтан, есепті жылдың басынан 



116   

бастап ұйымдастырушылық іс-шаралар мен ғылыми-техникалық 
жұмыстардың бағыттары, шығындар орындары мен орталықтары бойынша 
нормалардың өзгеруін заттай және құн көрсеткіштерінде жүйелі есепке 
алуды қамтамасыз ету маңызды. 

Қорытынды:
– Өндірістің өзіндік құнын төмендетудің басты мақсаты компанияның 

өткізу нарығындағы бәсекеге қабілеттілігін қолдау және оған даму үшін 
қажетті пайда мөлшерін қамтамасыз ету болып табылады.

- Еңбек өнімділігін арттырудың бір тәсілі-автоматтандыру-адамды 
энергияны, материалдарды немесе ақпаратты алу, түрлендіру, беру және 
пайдалану процестеріне қатысудан босататын, өзін-өзі реттейтін техникалық 
құралдарды, экономикалық-математикалық әдістер мен басқару жүйелерін 
қолдану, бұл қатысу дәрежесін немесе орындалатын операциялардың 
күрделілігін айтарлықтай төмендетеді.

- Технологиялық шығындар-бұл өндіріс процесінде, Өндірістік 
жабдықты қайта құру және жөндеу кезінде, сондай-ақ осы жабдықты жөндеу 
және жұмыс қабілеттілігін тексеру кезінде пайда болатын шикізат пен 
материалдардың қайтарымсыз қалдықтары.

Өзіндік бақылау сұрақтары 
1. Өнімнің өзіндік құнын төмендетудің тиімді жолдары қандай?
2. Өндіріс көлемінің ұлғаюы өнімнің өзіндік құнына қалай әсер 
етеді?

3. Шикізат пен материалдарды сатып алу бағасының өнімнің өзіндік құнына 
әсерін сипаттаңыз.
4. Резеңке бұйымдарын өндіруде резеңке үгіндісін қолданудың 
артықшылықтарын сипаттаңыз.
5. Неліктен шиналар мен РТИ қоспаларында 20% - дан аспайтын резеңке 
үгіндісін қолдануға болады? 
6. Резеңке қоспаларда регенератты қолданудың экономикалық әсерін 
түсіндіріңіз? 
7. Неліктен өндіріске жұмсалатын шикізатты есепке алуға үлкен мән беру 
керек?

2.2.5 Құрылымдық бөлімшенің өндірістік-шаруашылық қызметін 
талдау

Өндірістік-шаруашылық қызметті талдау тұтастай алғанда 
кәсіпорынның және оның жекелеген бөлімшелерінің жұмыс нәтижелерін 
зерттеу процесі болып табылады. 

Өндірістік-шаруашылық қызметті талдаудың түпкі мақсаты-оның 
тиімділігін арттыру үшін өндірістің ішкі резервтерін ашу.

"Талдау" термині (грек analisis-тен) зерттелетін объектіні бөліктерге 
бөлуді, объектіні тұтастай тереңірек түсіну үшін оларды зерттеуді білдіреді. 
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кәсіпорынның және оның жекелеген бөлімшелерінің жұмыс нәтижелерін 
зерттеу процесі болып табылады. 

Өндірістік-шаруашылық қызметті талдаудың түпкі мақсаты-оның 
тиімділігін арттыру үшін өндірістің ішкі резервтерін ашу.
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Экономикалық талдау макро және микро деңгейлерде қарастырылады. 
Макро деңгейдегі экономикалық талдау-бұл ұлттық (әлемдік) экономика 
деңгейіндегі экономикалық құбылыстарды талдау. Микро деңгейдегі 
экономикалық талдау кәсіпорын мен оның құрылымдық бөлімшелерінің 
қызметін талдауды қамтиды. 

Кәсіпорынның өндірістік құрылымын қалыптастырудың маңызды 
қағидаты-бұл зауыттық мамандандыруда және өндірісті кооперациялауда 
көрінетін оның жеке элементтері арасындағы еңбек бөлінісі. Осыған сәйкес 
және кәсіпорынның ауқымдылығына және шығарылатын өнімді дайындау 
процесінің күрделілігіне байланысты әрбір өнеркәсіптік кәсіпорын ірі 
бөлімшелерден (цехтар, өндірістер) және шағын бөлімшелерден (учаскелер, 
бөлімшелер, жұмыс орындары) тұрады [16]. 

РТИ зауыты жеке өндірістердің (цехтардың) кешені болып табылады, 
олардың әрқайсысы дербес технологиялық процеспен сипатталады. 2.52-
суретте РТИ зауытының құрылымдық схемасының ықтимал нұсқасы 
келтірілген [17].

2.52 сурет. РТИ зауытының құрылымдық сызбасы
Егер зауыт бағдарламасын өзгерту қажет болса, аталған цехтардың 

әрқайсысы басқа өнім түрлерін өндіру үшін қайта жарақтандырылуы мүмкін. 
Шикізат қоймалары, цехтар – дайындық және сіңдіру алаңы бар каландрлар –
жартылай фабрикаттарды өндіруге арналған жалпы зауыттық объектілер.

Талдаудың негізгі міндеттері:
− қол жеткізілген жұмыс нәтижелерін экономикалық бағалау;
− жоспарлы тапсырмалардың орындалуына немесе орындалмауына 

әсер еткен себептерді анықтау;
− өндіріс тиімділігін арттыруға ықпал ететін факторларды бағалау;
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− өндірісті одан әрі дамыту және техникалық-экономикалық 
көрсеткіштерді жақсарту мүмкіндіктерін анықтау.

Талдау нәтижелері жоспарлау үшін пайдаланылады, олардың негізінде 
кәсіпорындардың жекелеген бөлімшелерінің қызметін зерделейді және 
олардың жалпы нәтижелерге әсерін ескереді; талдау шаруашылық ішілік 
есептеуді нығайтуға және шаруашылық есептегі қызмет үшін материалдық 
көтермелеудің неғұрлым тиімді жүйесін қолдануға ықпал етеді.

Талдау барысында кәсіпорындар қызметінің экономикалық 
көрсеткіштерін жақсартуға ықпал еткен барлық жаңа, озық заттар 
анықталды, сондықтан өндірістік-шаруашылық қызметті талдау озық 
тәжірибені таратуда үлкен рөл атқарады.

Құрылымдық бөлімшенің өндірістік-шаруашылық қызметін талдау 
(АПХД) жедел және тактикалық талдауларға көбірек бағытталған және 
ақпараттық базасы статистикалық және бухгалтерлік есептілікке негізделген 
кәсіпорынның шаруашылық қызметін талдаудан айырмашылығы, тиісінше 
неғұрлым егжей-тегжейлі ақпараттық базаны талап етеді. 

Кәсіпорынның ПХД талдауы-нәтижелерді объективті бағалау және 
одан әрі даму мен жетілдіру мүмкіндіктерін анықтау мақсатында оның 
өндірістік-шаруашылық қызметін кешенді зерттеу. ПХД талдауы 
Экономикалық талдаудың негізгі құрамдас бөлігі болып табылады.

Құрылымдық бөлімшенің өндірістік-шаруашылық қызметін талдаудың 
мазмұны мақсатты қондырғының тактикалық міндеттерімен айқындалады, 
оларды шешу құрылымдық бөлімше жұмысының тиімділігін арттыруға 
ықпал етеді. Ол үшін талдау қажет: 

- өндірістің ұйымдастырушылық-техникалық деңгейі; 
- өнімді өндіру және өткізу көлемі; 
- негізгі өндірістік қорларды пайдаланудың тиімділігі;
- материалдық ресурстарды пайдаланудың тиімділігі; 
- Еңбек ресурстарын пайдалану тиімділігі; 
- өнімді өндіруге арналған ағымдағы шығындар; 
- өнімнің пайдасы мен пайдалылығы. 
Кәсіпорынның (құрылымдық бөлімшенің) өндірістік-шаруашылық 

қызметін талдаудың мәні субъективті және объективті факторлардың 
әсерінен қалыптасатын және кәсіпорынның (құрылымдық бөлімшенің) 
экономикалық ақпарат жүйесінде көрініс табатын шаруашылық процестер, 
олардың әлеуметтік-экономикалық тиімділігі, қызметтің түпкілікті өндірістік 
нәтижелері болып табылады. 

Кәсіпорынның шаруашылық қызметін талдау объектілері болып 
табылады: 

- кадрлық, техникалық, өндірістік, қаржылық әлеует; 
- кәсіпорын қызметінің әртүрлі түрлері, олардың техникалық, 

материалдық, қаржылық қамтамасыз етілуі және жай-күйі.
Өндірістік-шаруашылық қызметті талдау өндірістік және 

экономикалық процестердің өзара іс-қимылын зерделеуге, олардың 
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− өндірісті одан әрі дамыту және техникалық-экономикалық 
көрсеткіштерді жақсарту мүмкіндіктерін анықтау.

Талдау нәтижелері жоспарлау үшін пайдаланылады, олардың негізінде 
кәсіпорындардың жекелеген бөлімшелерінің қызметін зерделейді және 
олардың жалпы нәтижелерге әсерін ескереді; талдау шаруашылық ішілік 
есептеуді нығайтуға және шаруашылық есептегі қызмет үшін материалдық 
көтермелеудің неғұрлым тиімді жүйесін қолдануға ықпал етеді.

Талдау барысында кәсіпорындар қызметінің экономикалық 
көрсеткіштерін жақсартуға ықпал еткен барлық жаңа, озық заттар 
анықталды, сондықтан өндірістік-шаруашылық қызметті талдау озық 
тәжірибені таратуда үлкен рөл атқарады.

Құрылымдық бөлімшенің өндірістік-шаруашылық қызметін талдау 
(АПХД) жедел және тактикалық талдауларға көбірек бағытталған және 
ақпараттық базасы статистикалық және бухгалтерлік есептілікке негізделген 
кәсіпорынның шаруашылық қызметін талдаудан айырмашылығы, тиісінше 
неғұрлым егжей-тегжейлі ақпараттық базаны талап етеді. 

Кәсіпорынның ПХД талдауы-нәтижелерді объективті бағалау және 
одан әрі даму мен жетілдіру мүмкіндіктерін анықтау мақсатында оның 
өндірістік-шаруашылық қызметін кешенді зерттеу. ПХД талдауы 
Экономикалық талдаудың негізгі құрамдас бөлігі болып табылады.

Құрылымдық бөлімшенің өндірістік-шаруашылық қызметін талдаудың 
мазмұны мақсатты қондырғының тактикалық міндеттерімен айқындалады, 
оларды шешу құрылымдық бөлімше жұмысының тиімділігін арттыруға 
ықпал етеді. Ол үшін талдау қажет: 

- өндірістің ұйымдастырушылық-техникалық деңгейі; 
- өнімді өндіру және өткізу көлемі; 
- негізгі өндірістік қорларды пайдаланудың тиімділігі;
- материалдық ресурстарды пайдаланудың тиімділігі; 
- Еңбек ресурстарын пайдалану тиімділігі; 
- өнімді өндіруге арналған ағымдағы шығындар; 
- өнімнің пайдасы мен пайдалылығы. 
Кәсіпорынның (құрылымдық бөлімшенің) өндірістік-шаруашылық 

қызметін талдаудың мәні субъективті және объективті факторлардың 
әсерінен қалыптасатын және кәсіпорынның (құрылымдық бөлімшенің) 
экономикалық ақпарат жүйесінде көрініс табатын шаруашылық процестер, 
олардың әлеуметтік-экономикалық тиімділігі, қызметтің түпкілікті өндірістік 
нәтижелері болып табылады. 

Кәсіпорынның шаруашылық қызметін талдау объектілері болып 
табылады: 

- кадрлық, техникалық, өндірістік, қаржылық әлеует; 
- кәсіпорын қызметінің әртүрлі түрлері, олардың техникалық, 

материалдық, қаржылық қамтамасыз етілуі және жай-күйі.
Өндірістік-шаруашылық қызметті талдау өндірістік және 

экономикалық процестердің өзара іс-қимылын зерделеуге, олардың 

  

кәсіпорын қызметінің экономикалық және қаржылық нәтижелеріне әсерін 
белгілеуге бағытталған. 

Талдау міндеттері: 
- талданатын нысанды сәйкестендіру; 
- объектінің құрамы мен қасиеттерін зерттеу, оны белгілі аналогтармен 

немесе базалық сипаттамалармен, нормативтік шамалармен салыстыру; 
- объектінің жай-күйіндегі өзгерістерді кеңістік-уақыт бөлінісінде 

анықтау; 
- объектілерді дамытудың негізгі үрдістерінің болжамы.
Өндірістік-шаруашылық қызметті талдау (ӨШҚТ) кәсіпорынды 

басқаруда маңызды рөл атқарады, қолда бар ақпаратты ескере отырып, 
басқару объектісін реттеу және шешім қабылдаудың ғылыми базасын 
қамтамасыз ететін басқарудың негізгі функцияларының бірі болып 
табылады; АӨХД басқару шешімдерін негіздеу үшін негіз болып табылады.

Басқару процесі үш кезеңнен тұрады: 
1) Ақпаратты жинау және өңдеу; 
2) зерттеу объектісінің жай-күйін талдау және бағалау; 
3) басқарушылық шешімдер қабылдау. 
Кәсіпорынның құрылымдық бөлімшесі туралы бастапқы ақпаратты 

аналитикалық өңдеу негізінде жүргізілген талдау басқару шешімдерін тек 
учаске, цех деңгейінде ғана емес, сонымен қатар кәсіпорын деңгейінде де 
негіздеу үшін қолданылады. Кәсіпорынның түпкілікті қаржылық көрсеткішін 
қалыптастыруға құрылымдық бөлімше деңгейінде техникалық-экономикалық 
өзгерістер қандай үлес қосатынын түсіну маңызды.

Құрылымдық бөлімшенің жұмысын бағалаудың маңызды 
көрсеткіштерінің бірі рентабельділік болып табылады. Рентабельділік құны 
шығындардың қайтарылу деңгейін және құрылымдық бөлімшенің 
ресурстарын пайдалану дәрежесін көрсетеді. 

Құрылымдық бөлімше жұмысының қаржылық нәтижесі тауар өнімін 
(ТҚП) өндіруден түсетін пайда болып табылады, бұл жұмыс тиімділігін 
бағалау үшін мынадай формула бойынша тауар өнімі (Rтп) бойынша 
есептелетін өнім өндірісінің рентабельділігі көрсеткішін пайдалануды 
айқындайды

Rтп  =  Птп
Стп

 × 100, (2.1)

мұндағы Стп-тауар өнімінің өзіндік құны;
Ткп-тауар өнімдерін өндіруден түсетін пайда.
Барлық тауарлық өнім бойынша, оның ішінде жекелеген оның түрлері 

бойынша талданатын кезеңдегі өнімнің осылайша есептелген рентабельділігі 
2.2-кестеге енгізіледі. 

Өнім өндірудің рентабельділігін талдау процесінде олардың есепті 
кезеңдегі өзгеруіне алдыңғы кезеңмен салыстырғанда теріс әсер еткен 
факторларды анықтап, оларға баға беру керек.
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2.2 кесте. Құрылымдық бөлімше өнімінің рентабельділігі
Көрсеткіштер Өткен жыл Есепті жыл Өзгерістер

Өнім өндірудің 
рентабельділігі, %
оның ішінде өнім 
түрлері бойынша:
1.
2.

Өндірістік-шаруашылық қызметті талдаудың қорытынды кезеңінде
құрылымдық бөлімше бойынша жүргізілген талдау нәтижелері жинақталады, 
құрылымдық бөлімшенің кәсіпорын қызметінің нәтижелеріне әсеріне баға 
беріледі, талдау процесінде анықталған резервтерді іске асыру жөнінде 
ұсынымдар әзірленеді.

Қорытынды:
- Құрылымдық бөлімшенің өндірістік-шаруашылық қызметін талдау 

(АПХД) жедел және тактикалық талдауларға көбірек бағытталған және 
ақпараттық базасы статистикалық және бухгалтерлік есептілікке негізделген 
кәсіпорынның шаруашылық қызметін талдаудан айырмашылығы, тиісінше 
неғұрлым егжей-тегжейлі ақпараттық базаны талап етеді.

- Кәсіпорынның (құрылымдық бөлімшенің) өндірістік-шаруашылық 
қызметін талдаудың мәні субъективті және объективті факторлардың 
әсерінен қалыптасатын және кәсіпорынның (құрылымдық бөлімшенің) 
экономикалық ақпарат жүйесінде көрініс табатын шаруашылық процестер, 
олардың әлеуметтік-экономикалық тиімділігі, қызметтің түпкілікті өндірістік 
нәтижелері болып табылады.

Өзіндік бақылау сұрақтары 
1. Макро- және микро деңгейлердегі экономикалық талдау 
тұжырымдамасының мәнін ашыңыз.
2. Өндірістік- құрылымдық бөлімшенің шаруашылық қызметін

талдау мазмұны неде?
3. Экономикалық қызметті талдау объектілері қандай? 
4. Неліктен өндірістік-шаруашылық қызметті талдау кәсіпорынды басқаруда 
маңызды рөл атқаратынын түсіндіріңіз?
5. Қандай нысандар мен шеберханалар жалпы зауыт деп аталады және неге? 
6. РТИ зауыты дегеніміз не?

2.2.6 Резеңке қоспаларды дайындау желілерін басқару

Резеңке қоспаларды дайындау желілерін басқару автоматты мөлшерлеу 
жүйесінің (САЖ) немесе электрондық есептеу машиналарын (УЭВМ) 
басқару жүйесінің көмегімен жүзеге асырылады.

САД жүйесі мөлшерлеу, түсіру және араластыру процестерін басқару 
аппаратурасы жанаспайтын элементтерде, ал шаң жинау, түйіршіктердің 
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2.2 кесте. Құрылымдық бөлімше өнімінің рентабельділігі
Көрсеткіштер Өткен жыл Есепті жыл Өзгерістер

Өнім өндірудің 
рентабельділігі, %
оның ішінде өнім 
түрлері бойынша:
1.
2.

Өндірістік-шаруашылық қызметті талдаудың қорытынды кезеңінде
құрылымдық бөлімше бойынша жүргізілген талдау нәтижелері жинақталады, 
құрылымдық бөлімшенің кәсіпорын қызметінің нәтижелеріне әсеріне баға 
беріледі, талдау процесінде анықталған резервтерді іске асыру жөнінде 
ұсынымдар әзірленеді.

Қорытынды:
- Құрылымдық бөлімшенің өндірістік-шаруашылық қызметін талдау 

(АПХД) жедел және тактикалық талдауларға көбірек бағытталған және 
ақпараттық базасы статистикалық және бухгалтерлік есептілікке негізделген 
кәсіпорынның шаруашылық қызметін талдаудан айырмашылығы, тиісінше 
неғұрлым егжей-тегжейлі ақпараттық базаны талап етеді.

- Кәсіпорынның (құрылымдық бөлімшенің) өндірістік-шаруашылық 
қызметін талдаудың мәні субъективті және объективті факторлардың 
әсерінен қалыптасатын және кәсіпорынның (құрылымдық бөлімшенің) 
экономикалық ақпарат жүйесінде көрініс табатын шаруашылық процестер, 
олардың әлеуметтік-экономикалық тиімділігі, қызметтің түпкілікті өндірістік 
нәтижелері болып табылады.

Өзіндік бақылау сұрақтары 
1. Макро- және микро деңгейлердегі экономикалық талдау 
тұжырымдамасының мәнін ашыңыз.
2. Өндірістік- құрылымдық бөлімшенің шаруашылық қызметін

талдау мазмұны неде?
3. Экономикалық қызметті талдау объектілері қандай? 
4. Неліктен өндірістік-шаруашылық қызметті талдау кәсіпорынды басқаруда 
маңызды рөл атқаратынын түсіндіріңіз?
5. Қандай нысандар мен шеберханалар жалпы зауыт деп аталады және неге? 
6. РТИ зауыты дегеніміз не?

2.2.6 Резеңке қоспаларды дайындау желілерін басқару

Резеңке қоспаларды дайындау желілерін басқару автоматты мөлшерлеу 
жүйесінің (САЖ) немесе электрондық есептеу машиналарын (УЭВМ) 
басқару жүйесінің көмегімен жүзеге асырылады.

САД жүйесі мөлшерлеу, түсіру және араластыру процестерін басқару 
аппаратурасы жанаспайтын элементтерде, ал шаң жинау, түйіршіктердің 

  

пневмокөлігі жүйелерін және жетек механизмдерін басқару аппаратурасы 
күштік релелік - байланыс элементтерінде орындалатын бағдарламалық 
құрылғылар жиынтығы болып табылады.

Ақпарат көзі-перфорацияланған карта (сур. 2.53), көлденеңінен 0-ден 9-
ға дейінгі сандардың 45 бағаны салынған картон бланкі. Бұл перфокартта 
резеңке қоспасының берілген рецептіне кіретін материалдардың ілмектері 
бағдарламаланады.

Бақшаға қабылданған басқару принципінің мәні сандық екілік кодтар 
түрінде көрсетілген материалдың берілген және қол жеткізілген массасының 
сандық мәндері тікелей салыстырылатындығында. Мысалы, 6,50 кг-ға тең 
стирол-индент шайырының аспасын шифрлау үшін перфокартқа тиісті екілік 
кодтың 126 алғашқы үш цифры енгізіледі. Бағдарламалағаннан кейін, 
перфокарт оқу құрылғысының кассетасына (декодерге) орналастырылады,
онда перфокарт тесілген тесіктер арқылы өлшеу процесін басқару 
схемасының белгілі бір элементтері байланысады және сол арқылы 
перфокартаның коды оқылады.

ɑ-картада тесілген тесіктер

2.53 сурет. Перфорацияланған карта

Декодерді зарядтамас бұрын, барлық инелер баспа схемасы бар пешке 
контактілі ұштармен басылады. Содан кейін перфокарт жұмыс жағдайына 
орнатылады. Бұл ретте перфокарт тесіктеріне қарсы орналасқан инелер олар 
арқылы өтеді және түсірілген (бастапқы) қалыпта қалады. Қалған инелер 
көтеріліп, баспа схемасынан шығарылады. Осының арқасында араластыру 
режиміне сәйкес материалдарды дәйекті ілу жүзеге асырылады [21].

Жүйені жұмысқа қосқан кезде бункерлерден материалдар 
қоректендіргіштердің көмегімен автоматты таразыларға беріледі. Бірнеше 
ингредиенттерді өлшеген кезде, таразы алдыңғы ингредиенттен кейін бірден 
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келесі ингредиенттің ілмегіне ауысады. Таразыға материал беретін 
қоректендіргіш берілген және қол жеткізілген аспалар шамасы бойынша тең 
болғанша, яғни кодтар арасындағы айырмашылық нөлге тең болғанша 
жұмыс істейді. Қол жеткізілген массаның сенсоры ретінде салмақ басы 
жебесінің екілік кодқа айналу бұрышының мәндерін фотоэлектрлік 
түрлендіргіш қолданылады. Кодтау ауыспалы жарық және күңгірт жолақтар 
түрінде сандық екілік кодты қолданатын дискіні қолдануға негізделген. Диск 
салмақ басының жебесінің осьіне бекітілген, ал жарық және күңгірт 
аймақтардың тізбегі оқу қателерін азайтатын циклдік код деп аталатын кодқа 
сәйкес таңдалады. Бұл жүйе әрбір ингредиент бойынша берілген массаның 
шамасын таразының жүк көтергіштігінен 0,2% дәлдікпен пысықтайды [18].

Таразыларды түсіруді басқару көптеген тізбекті бағдарламалық 
құрылғыны (МПУ) түсіру арқылы жүзеге асырылады.

Құрама сыйымдылықтар түсіру МПУ командасы бойынша босатылған 
кезде автоматты таразылардан жасалған материалдар құрама 
сыйымдылықтарға және резеңке араластырғыштың тиеу таспалы 
транспортеріне түседі. Бұдан әрі түсіру МПУ (егер құрама сыйымдылықтар 
толтырылса, автоматты таразылардың шөміштері жабық және толық 
түсірілсе) режимдік МПУ мен таразыларға келесі ілмегіне сигнал береді. 
Өлшеу және араластыру процестері бір уақытта жүзеге асырылады.

Режимдік МПУ белгіленген бағдарламаға сәйкес материалдарды 
резеңке араластырғышқа жүктеуді, оның ұзақтығы мен температурасына 
сәйкес араластыру процесін, сондай-ақ резеңке араластырғыштан қоспаны 
түсіруді басқарады. Әр бетбелгіні температурада араластыру процесін 
бақылау үшін EPP-09 өздігінен жазатын потенциометр орнатылады.

Егер араластыру процесі қалыпты температура жағдайында жүрсе, 
онда қоспаны резеңке араластырғыштан түсіру пәрмені белгіленген уақыттан 
кейін МПУ береді. Егер араластыру процесінде қоспаның температурасы 
белгіленген мәннен асып кетсе, қоспаны түсіру белгіленген температураға 
жеткенде жүзеге асырылады. Резеңке араластырғышта дайындалған 
бетбелгілер санын есептеу бетбелгілерді дайындауға түсетін кешенді аспалар 
саны бойынша жүргізіледі [6].

Бақша жүйесі ауыспалы блоктардан тұрады: жүйенің жұмысын 
басқару, көп құнды бағдарламалық құрылғы, таразының жұмысын басқару, 
перфокартадан оқу құрылғысы (дешифратор), бетбелгілер шоты және т. б. 
Ауыстырылатын блоктар мен жеке ұяшықтарды пайдалану зақымдануды тез 
жоюға мүмкіндік береді. Жүйе мнемоникалық схемамен (мнемосхемамен) 
жабдықталады, оның панелінде барлық технологиялық жабдықтар, 
сыйымдылықтар мен транспортерлер, автоматты басқарылатын атқарушы 
механизмдер (клапандар мен ысырмалар) көрсетілген ағынды-автоматты 
желінің схемасы жазылады, сондай-ақ операторға қажетті ақпаратты беру 
үшін түрлі-түсті сигнал шамдары орнатылады.

Жартылай автоматты басқару режимінде араластыру процесін бастамас 
бұрын каучук ілмегі тиеу транспортеріне тиеледі. Әрі қарай, іске қосу 
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келесі ингредиенттің ілмегіне ауысады. Таразыға материал беретін 
қоректендіргіш берілген және қол жеткізілген аспалар шамасы бойынша тең 
болғанша, яғни кодтар арасындағы айырмашылық нөлге тең болғанша 
жұмыс істейді. Қол жеткізілген массаның сенсоры ретінде салмақ басы 
жебесінің екілік кодқа айналу бұрышының мәндерін фотоэлектрлік 
түрлендіргіш қолданылады. Кодтау ауыспалы жарық және күңгірт жолақтар 
түрінде сандық екілік кодты қолданатын дискіні қолдануға негізделген. Диск 
салмақ басының жебесінің осьіне бекітілген, ал жарық және күңгірт 
аймақтардың тізбегі оқу қателерін азайтатын циклдік код деп аталатын кодқа 
сәйкес таңдалады. Бұл жүйе әрбір ингредиент бойынша берілген массаның 
шамасын таразының жүк көтергіштігінен 0,2% дәлдікпен пысықтайды [18].

Таразыларды түсіруді басқару көптеген тізбекті бағдарламалық 
құрылғыны (МПУ) түсіру арқылы жүзеге асырылады.

Құрама сыйымдылықтар түсіру МПУ командасы бойынша босатылған 
кезде автоматты таразылардан жасалған материалдар құрама 
сыйымдылықтарға және резеңке араластырғыштың тиеу таспалы 
транспортеріне түседі. Бұдан әрі түсіру МПУ (егер құрама сыйымдылықтар 
толтырылса, автоматты таразылардың шөміштері жабық және толық 
түсірілсе) режимдік МПУ мен таразыларға келесі ілмегіне сигнал береді. 
Өлшеу және араластыру процестері бір уақытта жүзеге асырылады.

Режимдік МПУ белгіленген бағдарламаға сәйкес материалдарды 
резеңке араластырғышқа жүктеуді, оның ұзақтығы мен температурасына 
сәйкес араластыру процесін, сондай-ақ резеңке араластырғыштан қоспаны 
түсіруді басқарады. Әр бетбелгіні температурада араластыру процесін 
бақылау үшін EPP-09 өздігінен жазатын потенциометр орнатылады.

Егер араластыру процесі қалыпты температура жағдайында жүрсе, 
онда қоспаны резеңке араластырғыштан түсіру пәрмені белгіленген уақыттан 
кейін МПУ береді. Егер араластыру процесінде қоспаның температурасы 
белгіленген мәннен асып кетсе, қоспаны түсіру белгіленген температураға 
жеткенде жүзеге асырылады. Резеңке араластырғышта дайындалған 
бетбелгілер санын есептеу бетбелгілерді дайындауға түсетін кешенді аспалар 
саны бойынша жүргізіледі [6].

Бақша жүйесі ауыспалы блоктардан тұрады: жүйенің жұмысын 
басқару, көп құнды бағдарламалық құрылғы, таразының жұмысын басқару, 
перфокартадан оқу құрылғысы (дешифратор), бетбелгілер шоты және т. б. 
Ауыстырылатын блоктар мен жеке ұяшықтарды пайдалану зақымдануды тез 
жоюға мүмкіндік береді. Жүйе мнемоникалық схемамен (мнемосхемамен) 
жабдықталады, оның панелінде барлық технологиялық жабдықтар, 
сыйымдылықтар мен транспортерлер, автоматты басқарылатын атқарушы 
механизмдер (клапандар мен ысырмалар) көрсетілген ағынды-автоматты 
желінің схемасы жазылады, сондай-ақ операторға қажетті ақпаратты беру 
үшін түрлі-түсті сигнал шамдары орнатылады.

Жартылай автоматты басқару режимінде араластыру процесін бастамас 
бұрын каучук ілмегі тиеу транспортеріне тиеледі. Әрі қарай, іске қосу 

  

түймесін басу арқылы МПУ қосылады, ол араластыру режиміне сәйкес 
операцияларды орындауға бұйрық береді.

УЭВМ жүйесі ингредиенттерді қабылдаудан бастап араластыруға дейін 
бүкіл дайындық шеберханасының жұмысын автоматты және жартылай 
автоматты басқаруды қамтамасыз етеді.

Араластыруды автоматты басқару кезінде компьютер ингредиенттерді 
жүктегіңіз келетін резеңке араластырғышты анықтайды, жүктеуге бұйрық 
береді, араластырудың ұзақтығы мен температурасын бақылайды және 
резеңке араластырғыштан қоспаны түсіруге бұйрық береді.

ЭЕМ барлық қондырғының жұмысын бақылайды және жабдықтың 
ақаулығы немесе бағдарламадан ауытқу жағдайында технологиялық процесті 
жүргізуді тоқтатады, бұл ретте аварияның сипаты мен орны туралы 
телепринтерге жаза отырып, авариялық сигналдар береді.

Компьютерлерге арналған жұмыс бағдарламасы перфолентке 
жазылады.

Компьютерлердің көмегімен өлшеу және араластыру процестерін 
автоматты басқару келесідей. Телеприптердің көмегімен компьютер осы 
рецепт бойынша бетбелгілер саны туралы тапсырма алады. ЭЕМ сақтау 
құрылғысында перфолентте жазылған әрбір резеңке араластырғышқа 
қоспаның екі рецепті (ағымдағы және кейінгі) сақталады [18].

Өлшеу жүйесінің жұмысы таразыға орнатылған және компьютермен 
байланысқан кодтау құрылғысымен бақыланады.

Келесі өлшеу циклын бастамас бұрын, компьютерлер материалдардың 
бар екендігі туралы, таразының түсірілгені және араластыру циклы 
басталғаны туралы растау алуы керек.

Компьютер алынған ілмектердің дұрыстығы туралы ақпарат алады. 
Таразылардан материалдарды түсіру компьютер беріліс шұңқырының дұрыс 
күйде екенін анықтағаннан кейін басталады.

Өлшеудің бір циклінің соңы мен екіншісінің басы арасында өлшеу 
жүйесінде қандай да бір бұзушылықтардың алдын алу үшін кідіріс көзделеді.

Келесі араластыру цикліне арналған Команда компьютерлерден барлық 
аралық контейнерлер салмақты ингредиенттермен толтырылған жағдайда 
ғана келеді.

ЭЕМ істен шыққан кезде негізгі үш учаскедегі жұмыс мынадай түрде 
жүргізіледі.

Күйе беру учаскесінде әрбір жаңа маршрут анықталғанға дейін 
Тіркеуші телепринтер осы маршрут үшін пайдаланылатын барлық 
тетіктердің нөмірлерін басып шығарады. Осы жазбаны қолдана отырып, 
оператор процесті ағымдағы цикл аяқталғанға дейін қолмен жалғастырады.

Ұнтақтарға арналған бункерлер учаскесінде қолмен басқаруға көшу 
күйе учаскесіндегідей жүргізіледі.

Резеңке араластырғыштарда қоспаны араластыру және түсіру циклінің 
соңына дейін жұмыс жалғасады. Цикл аяқталғаннан кейін резеңке 
араластырғышқа қызмет көрсететін негізгі және қосалқы жетектер 
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тоқтатылады және одан әрі жетектерді басқару қолмен басқару панелінен 
жүзеге асырылады.

Жартылай автоматты басқару кезінде компьютерлерден алынған 
мәліметтер операторға жіберіледі, ол қажетті операцияларды орындап, 
компьютерге сигнал береді, содан кейін компьютер берілген бағдарламаны 
орындауды жалғастырады.

2.54 сурет. Резеңке қоспаларды дайындаудың технологиялық процесінің 
кезеңдері

Автоматтандырудың жаңа және заманауи құралдарын енгізу және 
жүйенің ескірген компоненттерін ауыстыру арқылы процесті басқарудың 
автоматтандырылған жүйесін құру, жаңа және заманауи автоматтандыру 
құралдарын енгізу және қолдану өндіріс шығындарын азайтуға, сонымен 
қатар жүйенің жылдық экономикалық тиімділігін арттыруға, жүйенің сапасы 
мен жылдамдығын жақсартуға көмектеседі. 

Процесс рецепт картасына сәйкес ингредиенттер резеңке 
араластырғыштың араластырғыш камерасына белгілі бір мөлшерде және 
белгілі бір ретпен берілетініне негізделген (сур.2.54). Резеңке қоспаларды 
дайындау процесі мынадай негізгі операцияларды қамтиды: компоненттерді 
өлшеу және оларды резеңке араластырғышқа беру; іс жүзінде араластыру; 
резеңке қоспаны іріктеу және салқындату; қоймалау. Тиімділіктің бірінші 
көрсеткіші - алынған өнімнің сапасы. Тиімділіктің екінші көрсеткіші-осы 
технологиялық процестің өнімділігі. Тиімділіктің үшінші көрсеткіші ‒ бұл 
процестің оңтайлы материалдық және энергетикалық шығындары. 
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тоқтатылады және одан әрі жетектерді басқару қолмен басқару панелінен 
жүзеге асырылады.

Жартылай автоматты басқару кезінде компьютерлерден алынған 
мәліметтер операторға жіберіледі, ол қажетті операцияларды орындап, 
компьютерге сигнал береді, содан кейін компьютер берілген бағдарламаны 
орындауды жалғастырады.

2.54 сурет. Резеңке қоспаларды дайындаудың технологиялық процесінің 
кезеңдері

Автоматтандырудың жаңа және заманауи құралдарын енгізу және 
жүйенің ескірген компоненттерін ауыстыру арқылы процесті басқарудың 
автоматтандырылған жүйесін құру, жаңа және заманауи автоматтандыру 
құралдарын енгізу және қолдану өндіріс шығындарын азайтуға, сонымен 
қатар жүйенің жылдық экономикалық тиімділігін арттыруға, жүйенің сапасы 
мен жылдамдығын жақсартуға көмектеседі. 

Процесс рецепт картасына сәйкес ингредиенттер резеңке 
араластырғыштың араластырғыш камерасына белгілі бір мөлшерде және 
белгілі бір ретпен берілетініне негізделген (сур.2.54). Резеңке қоспаларды 
дайындау процесі мынадай негізгі операцияларды қамтиды: компоненттерді 
өлшеу және оларды резеңке араластырғышқа беру; іс жүзінде араластыру; 
резеңке қоспаны іріктеу және салқындату; қоймалау. Тиімділіктің бірінші 
көрсеткіші - алынған өнімнің сапасы. Тиімділіктің екінші көрсеткіші-осы 
технологиялық процестің өнімділігі. Тиімділіктің үшінші көрсеткіші ‒ бұл 
процестің оңтайлы материалдық және энергетикалық шығындары. 

  

Технологиялық процесті басқарудың мақсаты-резеңке 
араластырғыштың шығысындағы резеңке қоспаның біркелкілігін сақтау, 
оңтайлы өнімділік пен процестің минималды экономикалық шығындары, 
егер процесс үздіксіз, қауіпсіз және апатсыз болуы керек болса. 

Сапаға келесі кіріс параметрлері әсер етеді: салқындатқыш судың 
температурасы, заттардың массасы, ингредиенттерді жүктеу реті, 
салқындатқыш суды тұтыну (сур.2.55). Сапа режим параметрлеріне де әсер 
етеді: араластыру уақыты (рұқсат етілген аралықтан шыққан кезде процестің 
бұзылуына әкелуі мүмкін), араластырғыштардағы температура (рұқсат 
етілген шектен шыққан кезде процестің бұзылуына әкелуі мүмкін) [18].

2.55 сурет. Резеңке қоспаларды дайындау кезіндегі сапаны бақылау 
көрсеткіштері

Келесі параметрлер реттеуге жатады: соңғы өнімнің сапасын реттеуді 
және параметрлерді реттеуді талдауға сүйене отырып, келесі реттеу 
жүйелерін құруға болады: құрастыру ыдысының ашылу дәрежесін өзгерту 
арқылы конвейерге жібермес бұрын ингредиенттердің массасын автоматты 
түрде реттеу жүйесі. Ингредиенттердің массасын құрастыру 
сыйымдылығының ашылу дәрежесін өзгерту арқылы реттеуге болады. 
Ингредиенттердің салмағын реттеу керек, өйткені егер ингредиенттердің 
массасы рецепт картасына сәйкес келмесе, онда біз біртекті емес резеңке 
қоспаны аламыз. Араластыру уақыты сақталуы керек, өйткені резеңке 
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араластыру процесі белгілі бір ретпен және нақты белгіленген уақытпен өтуі 
керек. 

Резеңке қоспаларды автоматты дайындау желілері берілген рецептіге 
және оларды дайындау режиміне сәйкес қоспаларды дайындау процестерін 
ағындық өндірісте жүзеге асыруды қамтамасыз ететін технологиялық 
жабдықтар мен автоматтандыру құралдарының кешенін қамтиды [6].

Бұл желілерді автоматтандыру деңгейі Шикізатты қабылдау, сақтау, 
дайындау және тасымалдаудың автоматтандырылған жүйелерімен бірге 
кешенді автоматтандыру деңгейін анықтайды.

Өзіндік бақылау сұрақтары 
1. Басқару жүйесінің функционалды құрылымы нені көрсетеді?
2. Басқару жүйелерін жіктеудің принциптері қандай
3. Басқару жүйелері ақпараттық функциялар бойынша қалай 
жіктеледі?

4. Орталық басқару элементі қандай Басқару жүйелерінде қолданылады?
5. ТП АБЖ сыртқы және ішкі функцияларын тізімдеңіз
6. Жүйелер басқару қадамдары бойынша қалай жіктеледі?
7. ТП АБЖ ішкі функцияларына қандай әрекеттер жатады?
8. Қазіргі заманғы автоматты жүйелер қандай элементтерден тұрады
9. Автоматтандыру-бұл не және ол не үшін қажет?
10. Қандай параметрлер реттеуге жатады?

2.2.7 Резеңке араластырғышта резеңке қоспасын дайындаудың 
технологиялық процесі

Технологиялық процесс әртүрлі ингредиенттерді резеңкемен 
механикалық араластыру арқылы резеңке қоспаны алуға арналған.

Процесс бір сатыда жүреді. Араластыру әсері резеңке 
араластырғыштың жұмыс органдарының материалға әсер етуі арқылы жүзеге 
асырылады, нәтижесінде әр компонент бүкіл көлемде біркелкі бөлінеді.

Аспаптар мен өлшеу құралдары, 
Резеңке қоспаларды дайындау кезінде қолданылатын, тиіс

↓ ↓ ↓
Тексерілді 

метрологиялық 
зертханада 

пайдаланылуы мүмкін 
келесі тексеру күніне 

дейін: өлшеу құралдары 
(таразы, манометрлер)

Бетінде өлшеу құралдар
сәйкестендірілуі керек 

келесі тексеру күні 
көрсетілген белгі (күні, 
айы, жылы) - тексеру 

белгісі

Барлық Аналогты өлшеу 
құралдары тиіс 

таза және жұмысқа 
қабілетті

2.56 сурет. Аспаптар мен өлшеу құралдарына қойылатын талаптар
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араластыру процесі белгілі бір ретпен және нақты белгіленген уақытпен өтуі 
керек. 

Резеңке қоспаларды автоматты дайындау желілері берілген рецептіге 
және оларды дайындау режиміне сәйкес қоспаларды дайындау процестерін 
ағындық өндірісте жүзеге асыруды қамтамасыз ететін технологиялық 
жабдықтар мен автоматтандыру құралдарының кешенін қамтиды [6].

Бұл желілерді автоматтандыру деңгейі Шикізатты қабылдау, сақтау, 
дайындау және тасымалдаудың автоматтандырылған жүйелерімен бірге 
кешенді автоматтандыру деңгейін анықтайды.

Өзіндік бақылау сұрақтары 
1. Басқару жүйесінің функционалды құрылымы нені көрсетеді?
2. Басқару жүйелерін жіктеудің принциптері қандай
3. Басқару жүйелері ақпараттық функциялар бойынша қалай 
жіктеледі?

4. Орталық басқару элементі қандай Басқару жүйелерінде қолданылады?
5. ТП АБЖ сыртқы және ішкі функцияларын тізімдеңіз
6. Жүйелер басқару қадамдары бойынша қалай жіктеледі?
7. ТП АБЖ ішкі функцияларына қандай әрекеттер жатады?
8. Қазіргі заманғы автоматты жүйелер қандай элементтерден тұрады
9. Автоматтандыру-бұл не және ол не үшін қажет?
10. Қандай параметрлер реттеуге жатады?

2.2.7 Резеңке араластырғышта резеңке қоспасын дайындаудың 
технологиялық процесі

Технологиялық процесс әртүрлі ингредиенттерді резеңкемен 
механикалық араластыру арқылы резеңке қоспаны алуға арналған.

Процесс бір сатыда жүреді. Араластыру әсері резеңке 
араластырғыштың жұмыс органдарының материалға әсер етуі арқылы жүзеге 
асырылады, нәтижесінде әр компонент бүкіл көлемде біркелкі бөлінеді.

Аспаптар мен өлшеу құралдары, 
Резеңке қоспаларды дайындау кезінде қолданылатын, тиіс
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2.56 сурет. Аспаптар мен өлшеу құралдарына қойылатын талаптар

  

Резеңке қоспасын дайындау процесі резеңке араластырғышта жүреді, 
бұл электр қозғалтқышымен қозғалатын роторлардың ішінде бір-біріне 
айналатын жұмыс араластырғыш камерасы. Араластыру камерасының үстіне 
жүктеу шұңқыры мен жоғарғы Ысырма бекітілген. 

Жоғарғы жапқыш-бұл сығылған ауамен басқарылатын поршеньді 
цилиндр және араластыру процесінде өңделген қоспаға қажетті қысым 
жасауға арналған. Тиегіш құйғыш жапқышы да пневможетектің көмегімен 
басқарылады [8].

Төменгі бөлігінде араластыру камерасында қоспаны түсіруге қызмет 
ететін төменгі жапқыш бар. Оны жылжыту сығылған ауамен де жүзеге 
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Резеңке қоспасын дайындау процесі қабылдау бункерлерін 
материалдармен толтырудан басталады. Толтыру конвейер жүйесінің 
көмегімен жүзеге асырылады. Содан кейін материалдарды мөлшерлеу және 
оларды резеңке араластырғышқа салу жүзеге асырылады: бірінші кезекте 
резеңке, бор және ұнтақ ингредиенттері жүктеледі.

Осыдан кейін бүйірлік есік жабылып, жоғарғы жапқыш түсіп, 
араластыру процесі басталады.

55 секундтан кейін жоғарғы Ысырма көтеріледі, жүктеу шұңқыры 
ашылып, сұйық ингредиенттер жүктеледі, ол инжектордың көмегімен 
жасалады.

Сұйық ингредиенттерді жүктегеннен кейін, жүктеу шұңқыры жабылып, 
жоғарғы жапқыш түсіп, араластыру процесі жалғасады.

Бақыланатын параметрлер: резеңке араластырғыштың жоғарғы 
қақпағының ауа қысымы 0,6 МПа, ал температурасы 160±5°С. параметрлерді 
бақылау аспаптар мен өлшеу құралдарымен жүзеге асырылады (сур.2.56).

Резеңке араластырғыштағы Температура үйкеліске байланысты үнемі 
көтеріледі. Сондықтан резеңке араластырғыш салқындату жүйесімен 
жабдықталған[15].

Араластыру уақыты өткеннен кейін немесе температурасы 165 с 
жеткенде төменгі Ысырма ашылады және қоспа соңғы өңдеу үшін резеңке 
араластырғыштан біліктерге түсіріледі.

Бұл процестің тиімділігінің негізгі көрсеткіштері: резеңке қоспаның 
сапасы, резеңке араластырғыштың өнімділігі, процестің энергетикалық және 
материалдық шығындары (сур.2.57).

Процесті басқарудың мақсаты-процестің негізгі көрсеткіштерін 
берілген мәндерде сақтау.

Резеңке қоспасының сапасы бірнеше көрсеткіштермен анықталады, 
атап айтқанда: икемділік, сақина модулі, тығыздық және қаттылық. 
Сондықтан резеңке қоспаның сапасын біркелкі анықтауға арналған 
құрылғылар шығарылмайды. Сондықтан резеңке қоспаның сапасын 
реттелетін параметр ретінде таңдау мүмкін емес.

Осыған байланысты жоғары сапалы резеңке қоспасын алу үшін 
процеске ең көп әсер ететін режим параметрлерін тұрақтандыру қажет. 
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2.57 сурет. Резеңке қоспалардың технологиялық қасиеттеріне әсер ететін 
жабдықтың мүмкін болатын ақаулары

Бұл параметрлерге мыналар жатады:
− ингредиенттердің әрқайсысының салмағы, 
− ингредиенттерді резеңке араластырғышқа салу реті, 
− резеңке араластырғыштағы температура, 
− жоғарғы ысырма цилиндріндегі ауа қысымы бойынша бақыланатын 

резеңке араластырғыштағы қысым, 
− араластыру уақыты [18].
Ингредиенттердің әрқайсысының салмағы рецептке сәйкес келуі керек. 

Ингредиенттердің ілмектерін берілген мәннен ауытқу некеге әкелуі мүмкін 
(сур.2.58). 

Егер күкірттің салмағы белгіленген мәннен асып кетсе, онда басқа 
параметрлердің берілген мәндерінде де резеңке қоспаны мерзімінен бұрын 
вулканизациялау мүмкін, ол одан әрі өңдеу процесін қиындататын болады.
Сонымен қатар, оны сақтау кезінде резеңке қоспаның бетіне күкіртті 
кристалдандыруға болады. Екеуі де рұқсат етілмейді. Сондықтан 
ингредиенттердің салмағы рецепт бойынша қатаң бағдарламаға сәйкес 
реттелуі керек.

Ингредиенттерді жүктеу тізбегін бұзуға жол берілмейді. Мысалы, 
араластырғыш камераға жұмсартқыштар мен түйіршікті техникалық 
көміртекті бір уақытта жүктеген кезде резеңке қоспада соңғысының таралуы 
нашарлайды, резеңкенің физикалық-механикалық көрсеткіштері төмендейді. 
Демек, ингредиенттерді резеңке араластырғышқа жүктеу реттілігі Ережеге 
сәйкес берілген бағдарлама бойынша реттеледі.
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2.58 сурет. Ингредиент дозасын әсер себептері

Егер температура белгіленген мәннен асып кетсе, резеңке қоспаның 
субулканизациясы орын алуы мүмкін. Процесті берілген температурадан 
төмен температурада жүргізген кезде резеңке қоспасы аз болады. Екеуі де 
рұқсат етілмейді. Резеңке араластырғыштағы Температура резеңке қоспаны 
араластыру арқылы бөлінетін жылу есебінен үнемі көтеріледі. Сондықтан 
температураны реттеу керек және мұны резеңке араластырғыштың 
күртешесіне салқындатқыш судың ағынын өзгерту немесе жылу 
алмастырғыш арқылы айналмалы салқындатқышты бумен жылыту арқылы 
жасауға болады.

Резеңке қоспасын араластыру процесі тұрақты қысыммен жүруі керек. 
Резеңке араластырғыштағы қысым жоғарғы Ысырма жетегінің жоғарғы 
камерасындағы сығылған ауаның қысымымен анықталады. Берілген мәннің 
қысымының артуы араластыру процесіне айтарлықтай әсер етпейді, өйткені 
үстіңгі жапқыштың күші тоқтауға жетеді, ол қоспаға берілмейді, бірақ 
резеңке араластырғыштың дизайнымен қабылданады. Резеңке қоспадағы 
жоғарғы ысырма қысымының төмендеуі процестің тиімділігін төмендетеді, 
гетерогенді қоспаның пайда болуына әкеледі. Және бұл қолайсыз. Сондықтан 
жоғарғы ысырма жетегінің жоғарғы камерасындағы қысым 
тұрақтандырылуы керек [8].

Араластыру ұзақтығының артуы резеңке араластырғыштың 
өнімділігінің төмендеуіне әкеледі және резеңке қоспаның сапасының 
төмендеуіне және тіпті вулканизацияға әкелуі мүмкін. Араластыру 
уақытының азаюы гетерогенді қоспаның пайда болуына әкеледі. Және ол 
және басқа да жол берілмейді. Сондықтан араластыру процесінің ұзақтығы 
регламентке сәйкес қатаң бағдарламаға сәйкес реттелуі керек.

Процестің энергия шығындары салқындатқыш судың шығынымен 
анықталады. Салқындатқыш судың шығыны температура реттегішімен 
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реттелетіндіктен, процестің энергия шығындарын оңтайлы деп санауға 
болады.

Процестің материалдық шығындары ингредиенттерді мөлшерлеу 
дәлдігіне байланысты болады.

Резеңке араластырғыштың жұмысын механикаландыру және 
автоматтандыру құралдары

Резеңке араластыру процесін бақылау және басқару резеңке 
араластырғышта бақылау-өлшеу және реттеу аспаптарының кешенін 
орнатумен қамтамасыз етіледі. 2.59-суретте резеңке араластырғышқа 
бақылау және реттеу құрылғыларын орнату схемасы көрсетілген 
(нұсқалардың бірі). Бұл схема үш ішкі схеманы қамтиды, олардың әрқайсысы 
салқындатқыш суды беруді және ағызуды, жоғарғы ысырманың жетектеріне 
сығылған ауаны және төменгі ысырманың жетектеріне гидравликаны 
қамтамасыз етеді [1].

1-3-соленоидты клапандар, сәйкесінше, жұмсартқышты беру клапанының ауа 
цилиндрлерін, жүктеу шұңқырының жапқыш жетегін және жоғарғы Ысырма жетегін 

басқаруға арналған; 4-жоғарғы ысырма жетегінің ауа цилиндрі; 
5-тіркеуші және реттеуші пневматикалық потенциометр; 

6-командалық электропневматикалық аппарат; 7-ауыстырып қосқыш; 
8-қашықтан қолмен басқару түймелері; 9-сигнал шамдары; 

10-реттеу клапаны; 11-шығын өлшегіш; 
12-ротор жетегінің электр қозғалтқышының ауа салқындату құрылғысы; 

13-клапан жетегінің ауа цилиндрі; 
14-ауа цилиндрі клапанның жетегін қамтамасыз етеді; 

15-термопаралар; 16-төменгі ысырманың гидрожетегі; 17-төменгі ысырма;
18-төменгі ысырманың бекіту құрылғысының гидравликалық жетегі;

19-реверсивті таратушы; 20-гидронасос; 
21-тіркеу потенциометрі, 8 батырмаларының көмегімен жүктеу және түсіру 

құрылғыларының жетектері.
2.59 сурет. резеңке араластырғышқа бақылау және реттеу аспаптарын 

орнату схемасы
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реттелетіндіктен, процестің энергия шығындарын оңтайлы деп санауға 
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орнату схемасы

  

Электропневматикалық типтегі құрылғы бағдарламаланған тәртіпте 13 
соленоидты клапан арқылы 2 тиегіш клапанның клапанының ауа жетегінің 
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жеңінің конустық ұшы оны араластыру камерасына әртүрлі тереңдікке 
енгізуге болатындай етіп бекітілген. Бұл оның оңтайлы жағдайына қол 
жеткізеді. Резеңке араластырғышты ағындық желіге орнату кезінде оның 
жұмысын, сондай-ақ ингредиенттерді өлшеу және берудің қосалқы 
тетіктерінің жұмысын басқару орталық диспетчерлік пункттен автоматты 
режимде жүргізіледі. 

Өзіндік бақылау сұрақтары 
1. Резеңке қоспаларды дайындауда қолданылатын аспаптар мен 
өлшеу құралдарына қойылатын талаптар қандай?
2. Резеңке араластырғыш дегеніміз не?

3. Неліктен резеңке араластырғыш салқындату жүйесімен жабдықталған?
4. Резеңке қоспалардың технологиялық қасиеттеріне әсер ететін жабдықтың 
мүмкін болатын ақауларын атаңыз?
5. Ингредиенттерді жүктеу тізбегінің маңыздылығын түсіндіріңіз?
6. Резеңке қоспаның сапасын қандай көрсеткіштер анықтайды?
7. Резеңке араластырғыш камерасында ингредиенттер не үшін араласады?
8. Резеңке қоспасын дайындау процесі неден басталады?
9. Резеңке қоспаның сапасын қандай көрсеткіштер анықтайды?
10. Резеңке араластырғыштың жоғарғы қақпағының қысымының төмендеуі 
резеңке қоспасының сапасына қалай әсер етеді?
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2.2.8 Араластыру процесін автоматты бақылау жүйелері 

Бақыланатын параметрлер мынадай пайымдаулардан таңдалады: 
олардың ең аз саны кезінде технологиялық процестің барысы туралы 
барынша көп ақпарат алынуы тиіс [18].

Бақылауға ең алдымен реттелетін параметрлер жатады, атап айтқанда: 
ингредиенттердің әрқайсысының салмағы, резеңке араластырғыштағы 
температура мен қысым [8].

Процестің техникалық-экономикалық көрсеткіштерін есептеу үшін 
салқындатқыш судың шығынын бақылау қажет.

Сигнализацияға берілген шектерден тыс шығу технологиялық процесс 
жүрісінің бұзылуына әкелетін параметрлер жатады. Бұл параметрлерге 
резеңке араластырғыштағы температураның жоғарылауы және деңгейдің 
берілген мәннен ауытқуы жатады.

Автоматты қорғау құралдары температураның белгіленген шектен 
шығуына жол бермеуі тиіс. Егер температура реттегіші істен шықса және 
резеңке араластырғыштағы температура белгіленген шектен асып кетсе, 
Автоматты қорғаныс құралдары төменгі жапқышты ашып, резеңке қоспаны 
түсіруі керек.

Резеңке қоспасын дайындау процесі жарылғыш емес болғандықтан, 
автоматтандыру құралдарын таңдағанда, ең жылдам және дәл электр 
құралдарына артықшылық беріледі.

Араластырғыштағы температураны өлшеу үшін термоэлектрлік 
түрлендіргіш таңдалады, өйткені ол температураны нүктеде өлшеуге 
мүмкіндік беретін жалғыз сенсор. Айналмалы роторларға байланысты 
сенсорды өлшенетін ортаға батыру мүмкін емес. 

Ең сезімтал термоэлектрлік түрлендіргіш-бұл хром-копель, сондықтан 
ТХК - 0479 типті термоэлектрлік түрлендіргіш таңдалады, XK(L) градуирлеу, 
өлшеу шегі минус 50 - плюс 200 С құрайды.

Екінші құрылғы ретінде сіз милливольтметрді немесе потенциометрді 
қолдана аласыз. Бірақ қоспаның температурасы бақыланып қана қоймай, 
реттелетіндіктен, екінші реттік құрал ретінде 2трм1 өлшеуіш-реттегіш 
таңдалады, ал көрсеткіштерді тіркеу үшін үздіксіз ПИД - реттегіш салынған
диск - 250 типті потенциометр таңдалады [23].

Өзіңіз білетіндей: дискретті әрекетті реттегішті параметрдің берілген 
мәннен айтарлықтай ауытқуына жол берілген кезде ғана қолдануға болады. 
Сондықтан поли ПИ – реттеу Заңдарын жүзеге асыратын үздіксіз 
реттеушілер таңдалады. PI реттегіші тұрақты реттеуді қамтамасыз етеді, 
бірақ статикалық қатенің болуына байланысты жеткілікті дәлдікке ие емес. 
Сондықтан тұрақты және дәл реттеуді қамтамасыз ететін ПИД реттегіші 
таңдалады.

Осылайша, орнатылған PID реттегіші бар Диск - 250 типті автоматты 
потенциометр таңдалады. Реттеуші басқару үшін пневматикалық және 
атқарушы электр механизмдерін, пневматикалық клапандарды қолдануға 
болады олар электр клапандарына қарағанда әлдеқайда қарапайым және 
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арзан, сондықтан 2543 типті пневматикалық клапан 7иж таңдалады, бірақ 
реттегіш істен шыққан кезде су беру желісі ашық болуы керек, шартты өту 
диаметрі 50 мм.

Электрондық реттегіштің шығыс сигналын атқару механизмінің кіріс 
пневматикалық сигналымен үйлестіру үшін ЭПП-М типті электронды-
пневматикалық түрлендіргіш, кіріс сигналы 0-5 мА, шығыс сигналы 0,02-0,1 
МПа, қателік 0,5% таңдалады.

Сығылған ауа желісіндегі қысымды тұрақтандыру және бақылау үшін 
ауа қысымының өзгеруін бірыңғай ток сигналына айналдыратын САПФИР-
22ДА қысым түрлендіргіші таңдалады. Шығу сигналы 0-5 мА, жоғарғы 
өлшеу шегі 1,0 МПа, рұқсат етілген негізгі қателік шегі 0,25%.

Сапфирмен екінші құрылғы ретінде минивольтметрлер мен 
потенциометрлер жұмыс істей алады. Сығылған ауаның қысымы тек 
басқарылып қана қоймай, реттелетіндіктен, кіріктірілген PID реттегіші бар 
диск-250 типті потенциометр таңдалады.

Сығылған ауа желісіндегі қысымды реттеу үшін 25с37 ИЖ типті 
пневматикалық клапан таңдалады, өйткені реттегіш істен шыққан кезде 
сығылған ауаны беру желілері жабық болуы керек, шартты өту диаметрі 80 
мм.

Электрондық реттегіштің шығыс сигналын клапанның кіріс 
пневматикалық сигналымен үйлестіру үшін EPP-m типті 
электропневматикалық түрлендіргіш, кіріс сигналы 0-5 мА, шығыс сигналы 
0,02-0,1 МПа, негізгі қателік 0,5% таңдалады.

Барлық ингредиенттер деңгейінің шекті мәндерін сигнал беру үшін su-
PEM типті сигнализация құралы таңдалады, ақаулық 50 мм.

Ингредиенттердің салмағын реттеу үшін кіріктірілген фотоэлектрлік 
сенсоры бар таразылармен бірге жұмыс істейтін бақша түріндегі Автоматты 
мөлшерлеу жүйесі жаппай шығарылады.

Күйе мен сусымалы ингредиенттерді мөлшерлеу үшін WAD типті 
автоматты таразылар қолданылады-80-341 – төрт компонентті таразы, өлшеу 
шегі 20-дан 80 кг - ға дейін, өлшеу дәлдігі 1,25%.

Каучуктарды мөлшерлеу үшін ОДК4 - 200 типті автоматты таразылар –
бір компонентті таразылар, өлшеу шегі 100-ден 200 кг-ға дейін, өлшеу дәлдігі 
1,25% пайдаланылады.

Сұйық ингредиенттерді мөлшерлеу үшін таразы түрі қолданылады 
ВАД -15-288 – төрт компонентті таразы, өлшеу шегі 1-ден 15 кг - ға дейін, 
өлшеу дәлдігі 1,5%.

Уақыт процесін басқару үшін уақыт релесі мен командалық 
құрылғыларды таңдауға болады. Соңғылары моральдық тұрғыдан ескірген, 
техникалық қызмет көрсету қиын, көлемді, сондықтан ӘК-44-2 типті уақыт 
релесі 34 команданың максималды саны, цикл – 45, циклдің максималды 
ұзақтығы-88 сағат 26 мин.

Уақыт релесінің шығыс сигналын пневматикалық сигналға түрлендіру 
үшін ЭПК типті электропневматикалық клапандар таңдалады, кіріс сигналы 
1 МПа дейін.
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Таразылар мен резеңке араластырғыштардың төменгі жапқыштарын 
басқару үшін ПСП типті поршеньдік жетек таңдалады.

Салмақтық және аралық сыйымдылықтар мен резеңке араластырғышқа 
сұйық ингредиенттердің берілуін басқару үшін 22п32иж типті бекіту 
клапандары таңдалады, орындалуы, шартты өту диаметрі 80 мм.

Жоғарғы ысырма жетегін басқару үшін ВР - 1 типті ауа таратқыш 
таңдалады, шығыс сигналы 1 МПа дейін.

Таңдалған автоматты бақылау және реттеу жүйелерінің сипаттамасы.
1, 2, 3, 4-Позиция: резеңке қоспасының температурасын автоматты 

бақылау және реттеу жүйесі үш жүйеден тұрады: салқындату жүйесінің 
әртүрлі тармақтарындағы салқындатқыштың температурасын бақылау, 
салқындатқышты жылу алмастырғыш арқылы бумен жылыту, салқындатқыш 
судың ағынын өзгерту арқылы резеңке араластырғышты салқындату, сондай-
ақ резеңке араластырғыш камерасындағы температура жоғарылаған кезде 
резеңке қоспасын авариялық түсіру жүйесі.

Салқындату жүйесінің әртүрлі тармақтарындағы салқындатқыштың 
температурасы температура өзгерістерін ЭДС өзгеруіне түрлендіретін TXK-
0479 (1a) типті температура датчиктерімен бақыланады, алынған сигнал 
2trm1 (1b) екінші көрсеткіш құрылғысына жіберіледі.

Резеңке араластырғыштың салқындату жүйесі айналмалы сорғымен, 
жылу алмастырғышпен және 25432 ИЖ "НО" типті реттеуші клапандармен 
жабдықталған, олар жылу алмастырғышқа бу береді немесе пайдаланылған 
ыстық суды цехтық кәрізге ағызады, бұл ретте жүйеге таза суық су түседі [8].

Судың "кері" температурасы белгіленген мәннен асып кетті делік. Бұл 
өзгерісті температураның өзгеруін ЭДС өзгеруіне түрлендіретін THK-0479 
(2A) типті температура сенсоры қабылдайды. Алынған сигнал кірістірілген 
ПИД-реттегіші бар 2ТРМ1 (2б) типті қайталама аспапқа беріледі. Мұнда 
параметрдің ағымдағы мәндері көрсетіледі, сонымен қатар 
көрсетілгендермен салыстырылады және сәйкес келмеуге пропорционалды 
командалық сигнал шығарылады. ЭПП - М типті электр түрлендіргішінің 
көмегімен бұл сигнал бірыңғай пневматикалық сигналға айналады және 
25432 ИЖ «НО» (2г) типті басқару клапанына түседі, ол салқындатқыш 
судың ағызылуын кәрізге арттырады, ал суық су ағымдағы температура мәні 
берілгенге тең болғанша тексеру клапаны арқылы жүйеге енеді, содан кейін 
клапан жабылып, су жабық цикл арқылы сорғымен айналады. 

Коммутатор (2в) қалпына келтіру клапанының жұмысын үнемі ашық 
режимге ауыстыруға мүмкіндік береді.

Соңғысы жылу алмастырғышқа бу ағынын ашады, онда ағымдағы 
температура мәні берілгенге тең болғанша кері су қызады. Коммутатор (3в) 
айналмалы салқындатқышты "қолмен" режимде жылытуға мүмкіндік береді.

Резеңке қоспасының температурасы ТХК -0479 (4а) типті температура 
датчигінің көмегімен өлшенеді, ЭДС-ге түрлендіріледі және орнатылған 
ПИД - реттегіші бар диск-250 (4б) типті қайталама аспапқа беріледі. Мұнда 
параметрдің ағымдағы мәндері көрсетіледі, жазылады, сонымен бірге 
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Таразылар мен резеңке араластырғыштардың төменгі жапқыштарын 
басқару үшін ПСП типті поршеньдік жетек таңдалады.

Салмақтық және аралық сыйымдылықтар мен резеңке араластырғышқа 
сұйық ингредиенттердің берілуін басқару үшін 22п32иж типті бекіту 
клапандары таңдалады, орындалуы, шартты өту диаметрі 80 мм.

Жоғарғы ысырма жетегін басқару үшін ВР - 1 типті ауа таратқыш 
таңдалады, шығыс сигналы 1 МПа дейін.

Таңдалған автоматты бақылау және реттеу жүйелерінің сипаттамасы.
1, 2, 3, 4-Позиция: резеңке қоспасының температурасын автоматты 

бақылау және реттеу жүйесі үш жүйеден тұрады: салқындату жүйесінің 
әртүрлі тармақтарындағы салқындатқыштың температурасын бақылау, 
салқындатқышты жылу алмастырғыш арқылы бумен жылыту, салқындатқыш 
судың ағынын өзгерту арқылы резеңке араластырғышты салқындату, сондай-
ақ резеңке араластырғыш камерасындағы температура жоғарылаған кезде 
резеңке қоспасын авариялық түсіру жүйесі.

Салқындату жүйесінің әртүрлі тармақтарындағы салқындатқыштың 
температурасы температура өзгерістерін ЭДС өзгеруіне түрлендіретін TXK-
0479 (1a) типті температура датчиктерімен бақыланады, алынған сигнал 
2trm1 (1b) екінші көрсеткіш құрылғысына жіберіледі.

Резеңке араластырғыштың салқындату жүйесі айналмалы сорғымен, 
жылу алмастырғышпен және 25432 ИЖ "НО" типті реттеуші клапандармен 
жабдықталған, олар жылу алмастырғышқа бу береді немесе пайдаланылған 
ыстық суды цехтық кәрізге ағызады, бұл ретте жүйеге таза суық су түседі [8].

Судың "кері" температурасы белгіленген мәннен асып кетті делік. Бұл 
өзгерісті температураның өзгеруін ЭДС өзгеруіне түрлендіретін THK-0479 
(2A) типті температура сенсоры қабылдайды. Алынған сигнал кірістірілген 
ПИД-реттегіші бар 2ТРМ1 (2б) типті қайталама аспапқа беріледі. Мұнда 
параметрдің ағымдағы мәндері көрсетіледі, сонымен қатар 
көрсетілгендермен салыстырылады және сәйкес келмеуге пропорционалды 
командалық сигнал шығарылады. ЭПП - М типті электр түрлендіргішінің 
көмегімен бұл сигнал бірыңғай пневматикалық сигналға айналады және 
25432 ИЖ «НО» (2г) типті басқару клапанына түседі, ол салқындатқыш 
судың ағызылуын кәрізге арттырады, ал суық су ағымдағы температура мәні 
берілгенге тең болғанша тексеру клапаны арқылы жүйеге енеді, содан кейін 
клапан жабылып, су жабық цикл арқылы сорғымен айналады. 

Коммутатор (2в) қалпына келтіру клапанының жұмысын үнемі ашық 
режимге ауыстыруға мүмкіндік береді.

Соңғысы жылу алмастырғышқа бу ағынын ашады, онда ағымдағы 
температура мәні берілгенге тең болғанша кері су қызады. Коммутатор (3в) 
айналмалы салқындатқышты "қолмен" режимде жылытуға мүмкіндік береді.

Резеңке қоспасының температурасы ТХК -0479 (4а) типті температура 
датчигінің көмегімен өлшенеді, ЭДС-ге түрлендіріледі және орнатылған 
ПИД - реттегіші бар диск-250 (4б) типті қайталама аспапқа беріледі. Мұнда 
параметрдің ағымдағы мәндері көрсетіледі, жазылады, сонымен бірге 

  

көрсетілгендермен салыстырылады және сәйкес келмеуге пропорционалды 
командалық сигнал шығарылады. 

Температура 165°C-тан асқан кезде потенциометрге (4B) салынған 
позиция реттегіші іске қосылады және (4d) сигнал жібереді. Клапан резеңке 
араластырғыштың төменгі жапқышының поршеньдік жетегіне сығылған 
ауаны береді. Ысырма ашылады, резеңке қоспасы түсіріліп, резеңке 
араластыру процесі тоқтайды. Сонымен қатар, төтенше жағдай туралы 
сигнал беретін HL1 шамы жанады.

5-Позиция: айналым сорғысының жетегін басқару жүйесі.
Айналым сорғысы (5в) қолмен ажыратқыштан (5А) магниттік 

стартермен (5B) басқарылады.
6-Позиция: аз мөлшерде қолданылатын сусымалы ингредиенттердің 

ілмегін автоматты бақылау және реттеу жүйесі.
Бордың салмағын өлшеу үшін кіріктірілген фотоэлектрлік сенсоры бар 

WAD-80-341 (6а) типті таразы қолданылады. Уақыт релесінің (6в)
бұйрығымен магниттік Стартер (6ж) бұрандалы қоректендіргіш жетегінің M3 
қозғалтқышын қамтиды, берілген мәннің салмағы жеткенде, сенсор сигналы 
САД (6б) жүйесіне салынған адаптердің сигналына тең болады. Жүйе 
магниттік стартерді (6ж) ажыратады, ол бұрандалы қоректендіргіштің M3 
қозғалтқышын тоқтатады және ингредиентті таспалы конвейерге беру 
тоқтатылады.

Қалған сусымалы ингредиенттердің аспасын автоматты бақылау және 
реттеу ұқсас түрде жүзеге асырылады. Уақыт релесінің (6л) бұйрығымен 
резеңке араластырғышқа өлшенген ингредиенттерді жүктеу үшін магниттік 
стартер (6н) қосылады, оған таспалы конвейер жетегінің m7 қозғалтқышы 
кіреді және клапан пневмоцилиндрмен (6р) ашылады.

7-позиция: бор ілмегін автоматты бақылау және реттеу жүйесі
8-позиция: салқындатқыш судың қысымын бақылау жүйесі.
Салқындатқыш судың қысымы тек қондырғы орнында орналасқан 0 ... 

0,4 МПа өлшеу шегі бар МП2 көрсететін манометрмен бақыланады.
9-позиция: резеңке араластырғыштың жетегін басқару жүйесі.
Резеңке араластырғыш жетегінің электр қозғалтқышы қолмен 

ажыратқыштан (9б) магниттік стартермен (9в) қосылады, ал белгіленген 
араластыру уақытына жеткенде уақыт релесінің (9а) бұйрығымен өшіріледі.

10-позиция: Сығылған ауа желісіндегі қысымды автоматты бақылау 
және тұрақтандыру жүйесі.

Сығылған ауа желісіндегі қысым төмендеді делік. Бұл өзгерісті 
САПФИР - 22 ДА (10А) типті түрлендіргіш қысым сенсоры қабылдайды 
және бірыңғай ток сигналына айналады. Алынған сигнал кіріктірілген ПИД -
реттегіші бар диск - 250 (10б) түріндегі екінші құрылғыға жіберіледі, онда 
қысымның ағымдағы мәні көрсетіледі, тіркеледі және сәйкес келмеуге 
пропорционалды командалық сигнал шығарылады. Бұл сигнал ЭПП-М типті 
электропневмопреватор көмегімен бірыңғай пневматикалық сигналға 
айналады және 25С37НЖ, "H3" (10в) типті басқару клапанына түседі. Клапан 
ағымдағы қысым берілгенге тең болғанша ауа ағынын арттырады.
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11-Позиция: сұйық ингредиенттерді автоматты бақылау және реттеу 
жүйесі.

Сұйық ингредиенттердің салмағын өлшеу үшін кіріктірілген 
фотоэлектрлік сенсоры бар ВАД-15-288 (11а) типті таразы қолданылады. 
Уақыт релесінің (11В) бұйрығымен таразыға сұйық ингредиенттерді беру 
клапаны ашылады, жұмсартқыштың берілген салмағына жеткенде, сенсор 
сигналы САД жүйесіне (11B) енгізілген детектордың сигналына тең болады. 
Жүйе электр сигналын шығарады, ол ЭПК-1/4 (19в) типті 
электропневматикалық клапанға түседі. 

Клапан 22П32НЖ, "НЗ" (19г) типті бекіту клапанының атқарушы 
құрылғысына кіретін Сығылған ауа желісін іске қосады және ашады. 
Соңғысы салмақ контейнеріне жұмсартқышты беруді тоқтатады.

Басқа сұйық ингредиенттердің аспасын автоматты бақылау және реттеу 
ұқсас түрде жүзеге асырылады [23].

12-Позиция: салқындатқыш су шығынын есепке алу жүйесі.
Резеңке қоспаларды дайындау учаскесінің техникалық-экономикалық 

көрсеткіштерін бақылау үшін салқындату суының шығыны пайдаланылған 
суды цехтық кәрізге ағызу құбырында орнатылған қанат түріндегі (12а) 
шығыс өлшегішпен бақыланады.
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11-Позиция: сұйық ингредиенттерді автоматты бақылау және реттеу 
жүйесі.

Сұйық ингредиенттердің салмағын өлшеу үшін кіріктірілген 
фотоэлектрлік сенсоры бар ВАД-15-288 (11а) типті таразы қолданылады. 
Уақыт релесінің (11В) бұйрығымен таразыға сұйық ингредиенттерді беру 
клапаны ашылады, жұмсартқыштың берілген салмағына жеткенде, сенсор 
сигналы САД жүйесіне (11B) енгізілген детектордың сигналына тең болады. 
Жүйе электр сигналын шығарады, ол ЭПК-1/4 (19в) типті 
электропневматикалық клапанға түседі. 

Клапан 22П32НЖ, "НЗ" (19г) типті бекіту клапанының атқарушы 
құрылғысына кіретін Сығылған ауа желісін іске қосады және ашады. 
Соңғысы салмақ контейнеріне жұмсартқышты беруді тоқтатады.

Басқа сұйық ингредиенттердің аспасын автоматты бақылау және реттеу 
ұқсас түрде жүзеге асырылады [23].

12-Позиция: салқындатқыш су шығынын есепке алу жүйесі.
Резеңке қоспаларды дайындау учаскесінің техникалық-экономикалық 

көрсеткіштерін бақылау үшін салқындату суының шығыны пайдаланылған 
суды цехтық кәрізге ағызу құбырында орнатылған қанат түріндегі (12а) 
шығыс өлшегішпен бақыланады.

  

2.2.9 Асу процесін автоматтандыру және ингредиенттерді резеңке 
араластырғышқа беру

23 резеңке араластырғыш камерасына компоненттерді ЭЕМ режимі 
бойынша енгізу реттілігі 32,28,27,10 тиеу конвейерлерінің, 16 тиеу 
ыдыстарының және 6 сорғылардың Үйлестірілген жұмысымен қамтамасыз 
етіледі (сур.2.60). 

2.60 сурет. Резеңке араластырғышта жатыр резеңке қоспаларын дайындау 
схемасы

Полимер негізі алдымен беріледі, содан кейін көміртегі мен қалған 
ингредиенттер, ал сұйық жұмсартқыштар инжектор арқылы жоғарғы қақпақ 
жабылған кезде беріліс сорғымен енгізіледі. 



138   

Каучуктар орталықтандырылған кесу учаскесінен 29 контейнердегі 
әртүрлі мөлшердегі кесектермен 30 қоректендіретін конвейерлерге өлшеу 
үшін жеткізіледі, ал ұсақ кесектер оператор қызмет ететін 31 таразының 
жанына қойылады, дәл ілгіштерді жинап, оларды 32 тиейтін конвейерге 
салады. 

Жеңіл ингредиенттер 9,22,26 Автоматты таразыларда өлшенеді және 
тиісті құрылғылардың көмегімен араластырғыш камерасына жүктеледі. 12 
дозаторлармен 13 шығыс бункерлерінен жасалған техникалық көміртек 14,15 
Автоматты таразыға және одан әрі 16 сыйымдылық арқылы – кейіннен 
жауапкершілігі аз бұйымдарда пайдаланылатын шаң сорғысы бар 
араластырғыштың тиеу құйғышына беріледі. Орталықтандырылған өлшеу 
аймағындағы сөмкелерге салынған және ПТК көмегімен жеткізілген 
химиялық заттар шығындардың алдын алу үшін 28 жүктеу конвейерінен 
тікелей резеңке араластырғыштың жүктеу шұңқырына жіберіледі. 

Жылытылатын құбырлардан 1 жеңіл балқитын және сұйық 
жұмсартқыштар Автоматты таразыларда өлшегеннен кейін 3,4 
араластырғыштың жұмыс камерасына 6 сорғы-дозаторлармен айдау үшін 5 
құрама сыйымдылыққа беріледі. Цикл аяқталғаннан кейін, қоспа төменгі 
жапқыштың жиналмалы есігі арқылы 33 экструдер-түйіршіктегіштің тиеу 
шұңқырына түседі және диаметрі 15 мм және ұзындығы 20-25 мм, 
тығыздығы 585 кг/м3 болатын цилиндрлер түрінде шығады. 

Қондырғыда 34 антиадгезивпен өңдеуден кейін түйіршіктер 
салқындату және кептіру үшін 35 қондырғыға 36 тасымалдағышпен және 
айналмалы барабандарда салқындату үшін 37 пневмокөліктің материал 
құбыры бойынша қоймаға беріледі.

Автоматты өлшеу. Араластыру процесін механикаландыру және еңбек 
өнімділігін арттыру үшін қазіргі тәжірибеде ұнтақ пен сұйық материалдарды 
автоматты түрде іліп қою әдетке айналған. Төменде автоматты таразылардың 
ең көп қолданылатын түрлері сипатталған [23].

Сусымалы салмағы 385 кг/м3 болатын түйіршіктелген газ күйесін 
өлшеуге арналған көлік бергіші бар автоматты таразылар. Таразы шаң 
мөлшері 20% - ға дейін түсіруге мүмкіндік береді. Олар 10-50 кг өлшейді 
және бұрандалы қоректендіргішпен, таразы шанағымен және арнайы 
қапсырмалары бар жүк түсіретін резеңке тасымалдағышпен жабдықталған. 
Қоректендіргіш иірлік шанақ тепе-теңдікке жеткенге дейін күйені салмақ 
бункеріне береді; осыдан кейін ол тоқтатылады және түсіру конвейері 
түсіріледі, ол күйе құбырмен резеңке араластырғышпен қосылған құйғышқа 
беріледі. Әрбір тиеу кезінде Құбыр арнайы жапқышпен жабылады, бұл күйе 
шаңының таразыға түсуіне жол бермейді. Әр таразыда арнайы қоректік 
шұңқыр бар, онда таразы өлшене бастағанға дейін күйе болуы керек. 
Таразыларды қоректендіру күйе ауырлық күшімен берілетіндей таразыдан 
жоғары орнатылған бункер-қоймадан жүргізіледі.

Магний тотығы мен каолинді өлшеуге арналған бұрандалы 
қоректендіргіші бар автоматты таразылар. Бір өлшеу үшін олар салмағы 700 
кг/м3 болатын 5-20 кг каолин бере алады (немесе салмағы 350 кг/м3 болатын 
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Каучуктар орталықтандырылған кесу учаскесінен 29 контейнердегі 
әртүрлі мөлшердегі кесектермен 30 қоректендіретін конвейерлерге өлшеу 
үшін жеткізіледі, ал ұсақ кесектер оператор қызмет ететін 31 таразының 
жанына қойылады, дәл ілгіштерді жинап, оларды 32 тиейтін конвейерге 
салады. 

Жеңіл ингредиенттер 9,22,26 Автоматты таразыларда өлшенеді және 
тиісті құрылғылардың көмегімен араластырғыш камерасына жүктеледі. 12 
дозаторлармен 13 шығыс бункерлерінен жасалған техникалық көміртек 14,15 
Автоматты таразыға және одан әрі 16 сыйымдылық арқылы – кейіннен 
жауапкершілігі аз бұйымдарда пайдаланылатын шаң сорғысы бар 
араластырғыштың тиеу құйғышына беріледі. Орталықтандырылған өлшеу 
аймағындағы сөмкелерге салынған және ПТК көмегімен жеткізілген 
химиялық заттар шығындардың алдын алу үшін 28 жүктеу конвейерінен 
тікелей резеңке араластырғыштың жүктеу шұңқырына жіберіледі. 

Жылытылатын құбырлардан 1 жеңіл балқитын және сұйық 
жұмсартқыштар Автоматты таразыларда өлшегеннен кейін 3,4 
араластырғыштың жұмыс камерасына 6 сорғы-дозаторлармен айдау үшін 5 
құрама сыйымдылыққа беріледі. Цикл аяқталғаннан кейін, қоспа төменгі 
жапқыштың жиналмалы есігі арқылы 33 экструдер-түйіршіктегіштің тиеу 
шұңқырына түседі және диаметрі 15 мм және ұзындығы 20-25 мм, 
тығыздығы 585 кг/м3 болатын цилиндрлер түрінде шығады. 

Қондырғыда 34 антиадгезивпен өңдеуден кейін түйіршіктер 
салқындату және кептіру үшін 35 қондырғыға 36 тасымалдағышпен және 
айналмалы барабандарда салқындату үшін 37 пневмокөліктің материал 
құбыры бойынша қоймаға беріледі.

Автоматты өлшеу. Араластыру процесін механикаландыру және еңбек 
өнімділігін арттыру үшін қазіргі тәжірибеде ұнтақ пен сұйық материалдарды 
автоматты түрде іліп қою әдетке айналған. Төменде автоматты таразылардың 
ең көп қолданылатын түрлері сипатталған [23].

Сусымалы салмағы 385 кг/м3 болатын түйіршіктелген газ күйесін 
өлшеуге арналған көлік бергіші бар автоматты таразылар. Таразы шаң 
мөлшері 20% - ға дейін түсіруге мүмкіндік береді. Олар 10-50 кг өлшейді 
және бұрандалы қоректендіргішпен, таразы шанағымен және арнайы 
қапсырмалары бар жүк түсіретін резеңке тасымалдағышпен жабдықталған. 
Қоректендіргіш иірлік шанақ тепе-теңдікке жеткенге дейін күйені салмақ 
бункеріне береді; осыдан кейін ол тоқтатылады және түсіру конвейері 
түсіріледі, ол күйе құбырмен резеңке араластырғышпен қосылған құйғышқа 
беріледі. Әрбір тиеу кезінде Құбыр арнайы жапқышпен жабылады, бұл күйе 
шаңының таразыға түсуіне жол бермейді. Әр таразыда арнайы қоректік 
шұңқыр бар, онда таразы өлшене бастағанға дейін күйе болуы керек. 
Таразыларды қоректендіру күйе ауырлық күшімен берілетіндей таразыдан 
жоғары орнатылған бункер-қоймадан жүргізіледі.

Магний тотығы мен каолинді өлшеуге арналған бұрандалы 
қоректендіргіші бар автоматты таразылар. Бір өлшеу үшін олар салмағы 700 
кг/м3 болатын 5-20 кг каолин бере алады (немесе салмағы 350 кг/м3 болатын 

  

5-10 кг магнезия), бұл таразыларда 1-3 тіктеуішті орнатуға болатын 
тіктеуіштердің санын автоматты реттегіш бар. Осылайша, таразы тұтқаға 
орнатылған кез-келген салмақты (5-20 кг) бір, екі немесе үш есе мөлшерде 
автоматты түрде өлшей алады. Таразыларды қоректендіру бункерден 
таразылардың жұмысымен бұғатталған қырғыш конвейермен материалды 
беру жолымен жүргізіледі.

Бұл таразыларда таспа бергіші бар. Таразы үйілмелі салмағы 700кг/м3 
ұнтақтарды өлшеуге арналған; таразының сыйымдылығы 5-25 кг материал. 
Таразы өлшеу санын реттеуішпен жабдықталған (бірден екіге дейін). Әр 
түрлі мақсаттар үшін 5 немесе одан да көп тіктеуіш беретін реттеуіштерді 
қолдану қажет. Таразының қоректенуі магний тотығы үшін таразының 
қоректенуіне ұқсас жүргізіледі.

Сұйықтықтарға арналған автоматты таразылар. Бұл таразыларда екі 
резервуар бар – қоректік және салмақ – бу жылыту. Хопперді түсіру салмақ 
бункері тепе-теңдікке келген кезде басталады. Таразыларды сұйық 
материалмен қоректендіру жоғарыда орнатылған қысымды бактардан 
құбырлар бойынша жүргізіледі. Сұйықтықтарға арналған таразылар бір 
уақытта 1-5 кг өлшей алады және 1-3 рет өлшеуге болатын сызықшалар 
санының реттегіші бар.

Ұсақталған каучукке арналған автоматты таразыларда тасымалдаушы 
қоректендіргіш пен салмақ бункері болады. Таразы 45-тен 80 кг-ға дейін 
Каучукты өлшей алады және сызықшалар санының реттегіші бар (бірден 
үшке дейін).

Автоматты таразылар арнайы қашықтан басқару құралынан 
басқарылады. Егер жұмысшы салмақ өлшеу үшін белгілі бір ретпен 
түймелерді басса, бұл басқару жартылай автоматты болады, оның көмегімен 
резеңке араластырғыштың тиеу және түсіру саңылаулары ашылып, 
жабылады, жоғарғы цилиндрге ауа көтеріліп, түседі және іске қосылады, 
қоректік конвейерлер, таразылар мен мөлшерлеу сорғылары іске қосылады. 
Түймешіктерді басқан кезде жұмысшы арнайы режимографты басшылыққа 
алады. 

Автоматты басқару кезінде жоғарыда аталған барлық операциялар 
олардың реттілігі мен уақытын дәл сақтай отырып, уақыт реттегішін немесе 
циклды қолдану арқылы жүзеге асырылады. Бұл жағдайда жұмысшы жүйені 
іске қосқан кезде түймені басуы керек, барлық басқа операциялар автоматты 
түрде жасалады.

Жартылай автоматты және автоматты басқару электр тізбегінің 
қателіктерін болдырмас үшін, кез-келген операциядағы өндірістік үзіліс 
процестің бүкіл циклін тоқтатады және оны қалпына келтірмес бұрын 
кідірістің себебін табу керек. Операцияларды жүргізу басқару пультіндегі 
шамдардың көмегімен және жартылай автоматты басқару жағдайында –
өздігінен жазатын құралдың көмегімен тіркеледі. Салмақты орнату гірді 
Автоматты таразыға ауыстыру арқылы жүргізіледі. Тіктеуіштердің саны 
және олардың реттілігі басқару пультінде белгіленеді.
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Резеңке араластырғыштың тоқтап қалуын болдырмау үшін материал 
Автоматты таразыларға алдын-ала ілінеді, ал оның өлшенген бөлігі 
белгіленген режимге сәйкес осы ингредиент қоспаға енгізілетін сәтті күтіп, 
таспалы конвейерде болады.

Сұйықтықтарға арналған таразылардың ең көп қабылданған дәлдігі 20 
г, сусымалы материалдар үшін 85 г.

Түйіршіктерді салқындатуға және кептіруге арналған қондырғы 
режимде үздіксіз жұмыс істейтін құрылғы болып табылады, онда бір уақытта 
жаңа ғана дайындалған қоспаның түйіршіктері бір барабанға түседі, ал 
екінші барабанда алдыңғы партияның түйіршіктері салқындатылады және 
түсіріледі. 1 тиеу бункеріне және одан әрі 2 толтыру құбыры арқылы 130-140 
° температурада 3 кіріс корпусына түйіршіктер түседі, ол жерден 4 тартқыш 
пышақтардың көмегімен 5 цилиндрлік корпусқа түседі, оның осьі 2,5 ° 
бұрышпен көлденеңінен қисайған (сур.2.61). 

2.61 сурет. Түйіршіктерді салқындатуға арналған үздіксіз құрылғы схемасы

6 таспалы спиральдар, 7 көтеру пышақтары және барабанның ішкі 
бетіндегі 8 секторлы клапандары бар тежегіш сақиналар түйіршіктердің 
ауырлық күшімен жүк түсіретін хопперге өтуіне ықпал етеді. 13 арнайы 
сақиналардағы барабан 12 жетек редукторы және 11 электр қозғалтқышынан 
10 редуктор арқылы айналады [1]. 

Түйіршіктерді кептіру және салқындату ауа ағынында жүреді. Жүктеу 
режимінде барабан сағат тілімен айналады, ал түйіршіктердің шығуына қарай 
қозғалысы таспалы спиральмен, тежегіш сақиналармен және ауа ағынымен 
тежеледі, бұл оларды кептіру, салқындату және араластырудың қажетті 
қарқындылығын қамтамасыз етеді. 

Түсіру режимінде барабан сағат тіліне қарсы айналады, ал 
түйіршіктердің 9 түсіру ыдысы арқылы шығу жылдамдығы ағынның 
ауырлық күші мен таспа спиралінің күшімен артады. Барабандарда әртүрлі 
партиялардың түйіршіктері орташа болады, бұл үлкен көлемді барабандарды 
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Резеңке араластырғыштың тоқтап қалуын болдырмау үшін материал 
Автоматты таразыларға алдын-ала ілінеді, ал оның өлшенген бөлігі 
белгіленген режимге сәйкес осы ингредиент қоспаға енгізілетін сәтті күтіп, 
таспалы конвейерде болады.

Сұйықтықтарға арналған таразылардың ең көп қабылданған дәлдігі 20 
г, сусымалы материалдар үшін 85 г.

Түйіршіктерді салқындатуға және кептіруге арналған қондырғы 
режимде үздіксіз жұмыс істейтін құрылғы болып табылады, онда бір уақытта 
жаңа ғана дайындалған қоспаның түйіршіктері бір барабанға түседі, ал 
екінші барабанда алдыңғы партияның түйіршіктері салқындатылады және 
түсіріледі. 1 тиеу бункеріне және одан әрі 2 толтыру құбыры арқылы 130-140 
° температурада 3 кіріс корпусына түйіршіктер түседі, ол жерден 4 тартқыш 
пышақтардың көмегімен 5 цилиндрлік корпусқа түседі, оның осьі 2,5 ° 
бұрышпен көлденеңінен қисайған (сур.2.61). 

2.61 сурет. Түйіршіктерді салқындатуға арналған үздіксіз құрылғы схемасы

6 таспалы спиральдар, 7 көтеру пышақтары және барабанның ішкі 
бетіндегі 8 секторлы клапандары бар тежегіш сақиналар түйіршіктердің 
ауырлық күшімен жүк түсіретін хопперге өтуіне ықпал етеді. 13 арнайы 
сақиналардағы барабан 12 жетек редукторы және 11 электр қозғалтқышынан 
10 редуктор арқылы айналады [1]. 

Түйіршіктерді кептіру және салқындату ауа ағынында жүреді. Жүктеу 
режимінде барабан сағат тілімен айналады, ал түйіршіктердің шығуына қарай 
қозғалысы таспалы спиральмен, тежегіш сақиналармен және ауа ағынымен 
тежеледі, бұл оларды кептіру, салқындату және араластырудың қажетті 
қарқындылығын қамтамасыз етеді. 

Түсіру режимінде барабан сағат тіліне қарсы айналады, ал 
түйіршіктердің 9 түсіру ыдысы арқылы шығу жылдамдығы ағынның 
ауырлық күші мен таспа спиралінің күшімен артады. Барабандарда әртүрлі 
партиялардың түйіршіктері орташа болады, бұл үлкен көлемді барабандарды 

  

қолдану кезінде дайын қоспалардың тұрақтылығы мен сапасын 15-20% 
арттыруға мүмкіндік берді.

Айналмалы барабандардан жасалған 7 аналық қоспалардың 
түйіршіктері пневмокөлік жүйесімен сорылады (сур.2.62) өнімділігі 7т/сағ 
роторлы қоректендіргіштер арқылы 8 және аралық қойма арқылы немесе 
араластырудың екінші сатысындағы резеңке араластырғышқа тікелей 
беріледі. Тұндырғыштан жасалған қоймада 12 реверсивті тасымалдағышпен 
9 түйіршіктер қойманың айналмалы ыдыстары бойынша 13-ке таратылады, 
ал екінші кезеңге материал құбырына тиеу құрылғысы арқылы 15 және 
құбырларды ауыстырып қосқыштар арқылы 16 беріледі.

1-араластырғыш, 2-гранулятор, 3-ылғал бөлетін транспортер,
4-бұрандалы конвейер, 5-таспалы конвейерлер,

6-қайтымды таспалы транспортер, 
7-салқындатқыш барабан, 8-айналмалы қоректендіргіш, 

9-бөлгіш, 10-шлюз жапқышы,
11-екі жеңді эструс, 12-қайтымды транспортер,

13-қойма барабан сыйымдылығы, 14-тарату эструсы,
15-тиеу құрылғысы, 16-құбыр өткізгіштерді ауыстырып қосқыш,

17-шығыс бункері, 18-қап сүзгісі, 
19-шлюз жапқышы, 20-шибер жапқышы, 

21-шаң контейнері, 22-тыныштандырғыш,
23-ротациялық ауа үрлегіш, 24-бәсеңдеткіш

2.62 сурет. Түйіршіктелген аналық қоспаларға арналған пневмокөлік 
жүйесі
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Тапсырмалар студенттердің өзіндік жұмысына арналған
1. Қысым түрлерін және құрылғылардың жіктелуін көрсетіңіз
қысымды өлшеу. Кәсіпорында қолданылатын қысымды өлшеуге арналған 
аспаптар қандай класқа жатады? Бұл құрылғыларды МЕМСТ 21.404-85
бойынша шартты түрде салыңыз.
2. Сұйық қысымды бақылау құрылғылары қандай принцип бойынша жұмыс 
істейді? Құрылғылардың сызбаларын беріңіз және олар қандай қысым 
түрлерін өлшей алатындығын көрсетіңіз.
3. Көктемгі құрылғылар қандай принцип бойынша жұмыс істейді? Серіппелі 
аспаптардың түрлері. Түтік серіппесі бар манометрдің сызбасын беріңіз және 
оның жұмысын түсіндіріңіз.
4. Қолдану әмбебаптығы, өлшенетін шамалардың диапазоны, аспаптардың 
дәлдік класы, қысымды қашықтықтан өлшеу мүмкіндігі сияқты факторларды 
ескере отырып, серпімді сезімтал элементтері бар құрылғыларға 
салыстырмалы талдау жасаңыз.
5. Температураны бақылау құралдары қалай жіктеледі? Температура 
түрлендіргіштерінің негізгі түрлерінің негізгі сипаттамаларын беріңіз.

Қорытынды:
- Автоматтандыру-адамды энергияны, материалдарды, бұйымдарды 

немесе ақпаратты алу, түрлендіру, беру және пайдалану процестеріне 
қатысудан босату не осы қатысу дәрежесін немесе орындалатын 
операциялардың еңбек сыйымдылығын елеулі түрде азайту мақсатында Өзін-
өзі реттейтін техникалық құралдар мен математикалық әдістерді 
пайдаланатын ғылыми-техникалық прогресс бағыттарының бірі.

- Адамның рөлі-бастапқы деректерді дайындау, алгоритмді (шешім 
әдісін) таңдау және нәтижелерді талдау. Сондай-ақ мұндай жүйелерде 
стандартты емес оқиғалардан (апаттардан) біртіндеп ұлғайтылатын Қорғаныс 
немесе оларды айналып өту тәсілдері көзделеді. Автоматтандырудың негізгі 
мақсаты-процестің орындалу сапасын арттыру.

Өзіндік бақылау сұрақтары
1. Қандай параметрлер бақылауға жататынын тізімдеңіз.
2. Резеңке араластырғыштағы температураны өлшеу үшін қандай 
құрылғылар қолданылады?

3. САПФИР-22ДА қысым түрлендіргіші қандай мақсаттарда қолданылады?
4. Ингредиенттердің салмағын реттеу қалай жүзеге асырылады?
5. Салқындатқыш судың шығынын бақылау қандай мақсаттарда жүзеге 
асырылады?
6. Резеңке араластырғыш камерасына компоненттерді енгізу реті қалай 
жүзеге асырылады?
7. Түйіршіктерді кептіру және салқындату қалай жүзеге асырылады?
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Тапсырмалар студенттердің өзіндік жұмысына арналған
1. Қысым түрлерін және құрылғылардың жіктелуін көрсетіңіз
қысымды өлшеу. Кәсіпорында қолданылатын қысымды өлшеуге арналған 
аспаптар қандай класқа жатады? Бұл құрылғыларды МЕМСТ 21.404-85
бойынша шартты түрде салыңыз.
2. Сұйық қысымды бақылау құрылғылары қандай принцип бойынша жұмыс 
істейді? Құрылғылардың сызбаларын беріңіз және олар қандай қысым 
түрлерін өлшей алатындығын көрсетіңіз.
3. Көктемгі құрылғылар қандай принцип бойынша жұмыс істейді? Серіппелі 
аспаптардың түрлері. Түтік серіппесі бар манометрдің сызбасын беріңіз және 
оның жұмысын түсіндіріңіз.
4. Қолдану әмбебаптығы, өлшенетін шамалардың диапазоны, аспаптардың 
дәлдік класы, қысымды қашықтықтан өлшеу мүмкіндігі сияқты факторларды 
ескере отырып, серпімді сезімтал элементтері бар құрылғыларға 
салыстырмалы талдау жасаңыз.
5. Температураны бақылау құралдары қалай жіктеледі? Температура 
түрлендіргіштерінің негізгі түрлерінің негізгі сипаттамаларын беріңіз.

Қорытынды:
- Автоматтандыру-адамды энергияны, материалдарды, бұйымдарды 

немесе ақпаратты алу, түрлендіру, беру және пайдалану процестеріне 
қатысудан босату не осы қатысу дәрежесін немесе орындалатын 
операциялардың еңбек сыйымдылығын елеулі түрде азайту мақсатында Өзін-
өзі реттейтін техникалық құралдар мен математикалық әдістерді 
пайдаланатын ғылыми-техникалық прогресс бағыттарының бірі.

- Адамның рөлі-бастапқы деректерді дайындау, алгоритмді (шешім 
әдісін) таңдау және нәтижелерді талдау. Сондай-ақ мұндай жүйелерде 
стандартты емес оқиғалардан (апаттардан) біртіндеп ұлғайтылатын Қорғаныс 
немесе оларды айналып өту тәсілдері көзделеді. Автоматтандырудың негізгі 
мақсаты-процестің орындалу сапасын арттыру.

Өзіндік бақылау сұрақтары
1. Қандай параметрлер бақылауға жататынын тізімдеңіз.
2. Резеңке араластырғыштағы температураны өлшеу үшін қандай 
құрылғылар қолданылады?

3. САПФИР-22ДА қысым түрлендіргіші қандай мақсаттарда қолданылады?
4. Ингредиенттердің салмағын реттеу қалай жүзеге асырылады?
5. Салқындатқыш судың шығынын бақылау қандай мақсаттарда жүзеге 
асырылады?
6. Резеңке араластырғыш камерасына компоненттерді енгізу реті қалай 
жүзеге асырылады?
7. Түйіршіктерді кептіру және салқындату қалай жүзеге асырылады?

  

Практикалық тапсырмалар
1. Сіздің ойыңызша қандай қажеттіліктер мен қажеттіліктерді 
сипаттаңыз
резеңке бұйымдарды тұтынушылар сынайды.
2. Резеңке бұйымдарын өндіруде ең тиімді персоналды басқару 
әдістерін сипаттаңыз.
3. Жалпы этика, шындық және кәсіби этика кодекстерінің 
қайшылықтарын модельдеңіз және осы қарама-қайшылықты 
шешудің жолын ұсыныңыз

4. Шина зауыты жылына 14·104 тонна автоқақпақ шығарады. Қазіргі заманғы 
технология бойынша регенераттың 10% - ын резеңке қоспаға (каучук 
массасынан) енгізу көзделеді. Егер шинада 1 тонна регенератты (қайталама 
резеңке шикізатты қайта өңдеу өнімдері) қолдансаңыз, резеңке мен жаңа 
технологияны енгізудің экономикалық әсерін есептеңіз
өндіріс 450 кг резеңке үнемдеуге мүмкіндік береді. 1 т каучуктың орташа 
өзіндік құны 700 мың теңге., ал Шина регенераты 150 мың тг. Шиналардың 
әр тоннасында орта есеппен 300 кг резеңке бар. Үнемделген резеңкеден 
қанша Шина жасауға болады?
5. Әдеби іздеу негізінде резеңке өндірісінің құрылымдық бөлімшесінің 
өндірістік-экономикалық қызметін талдауға мысал келтіріңіз.
6. Индуктивті сенсордың ауысу қашықтығын зерттеңіз. 
7. Сыйымдылық сенсорының ауысу қашықтығын зерттеңіз. 
8. Оптикалық сенсордың ауысу қашықтығын зерттеңіз.
9. Резеңке араластырғыш камерасындағы Температураны автоматты түрде 
реттеу.
10. Бастапқы қысым түрлендіргіштерінің жұмысына талдау жасаңыз. 
11. Резервуардағы сұйықтық деңгейін автоматты түрде реттеу
12. Газ (сұйықтық) қысымы мен шығынын автоматты реттеу.
13. Температураны өлшеудің бастапқы түрлендіргіштерінің жұмысын талдау.
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3-ТАРАУ ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ТӘРТІПТІ САҚТАУ
ӨНДІРІСТЕ

Бұл модульдің мақсаты сапаны басқарудың кешенді жүйесінің 
негіздерін зерттеу, циклдік жүктемелер, абразиялар, төмен температуралар 
кезінде, сондай-ақ әртүрлі механикалық емес факторлардың әсерінен 
олардың беріктігін сипаттайтын резеңке көрсеткіштерін анықтау бойынша 
жұмыстарды орындау әдістемесін игеру болып табылады.

Осы модульді игеру білім алушылардың өндіріс процесін барлық 
сатыларда бақылауды жүргізе алуын болжайды, бұл сапалы өнім шығаруды 
қамтамасыз етеді және нормативтік құжаттама талаптарына сәйкес келмейтін 
өнімді дайындауға жол бермейді.   

Техник - технолог өнімнің өндірістік циклінің барлық кезеңдерінде 
өнімнің нормативтік талаптарына және пайдалану шарттарына сәйкестігіне 
бақылау жүргізуі, сондай-ақ дайын өнімнің сапасын анықтауы тиіс. Резеңке 
қоспаларды сақтау, дайындау, дайындамаларды қалыптау және вулканизация 
процесінде каучуктер мен ингредиенттер қасиеттерінің ықтимал 
өзгерістерінің негізгі заңдылықтарын меңгеру. Сонымен қатар, өнімді 
дайындау әдісін таңдағанда, эластомерлік композицияларды өңдеу 
процесінде компоненттер арасында болатын физика-химиялық әрекеттесулер 
мен химиялық реакциялардың сипатын ескеру қажет.  
Тарауға қажетті оқу материалдары мен жабдықтары:

- мамандық бойынша анықтамалық материал, техникалық әдебиет;
- сынақ жабдығымен практикалық жұмыстар жүргізуге арналған оқу 

зертханасы; 
- өлшеу құралы;
- компьютерлік техника.

3.1 Өнім сапасын басқарудың кешенді жүйесінің негіздері
3.1.1 Өндірістік процесті реттеу

Бастапқы шикізатты (материалдарды) тұтынуға немесе одан әрі 
өңдеуге жарамды дайын өнімге айналдыруға бағытталған кәсіпорындағы 
өндірістік факторлардың өзара іс-қимыл процесі өндірістік процесті немесе 
өндірісті құрайды [1].

Резеңке бұйымдарын өндіру кезеңдерді қамтиды (сур. 3.1).
РТИ сапасын басқару үшін өндірістің барлық кезеңдерінде өнім 

сапасының көрсеткіштерін өлшеу қажет.
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3.1 сурет. Резеңке бұйымдарын өндіру кезеңдері

Шикізат материалдарын кіріс бақылау
Кіріс бақылау-өндіріске келіп түсетін шикізат пен қосалқы 

материалдардың сапасын тексеру. Жеткізілетін шикізат пен материалдардың 
сапасын үнемі талдау сапаны жақсартуға қол жеткізе отырып, жеткізуші 
кәсіпорындардың өндірісіне әсер етуге мүмкіндік береді [2].
Шикізат материалдарын кіріс бақылау схемасы 3.2-суретте көрсетілген.

Шикізат материалдарын кіріс бақылау

↓ ↓ ↓

Каучуктер Ингредиенттер 
резеңке қоспалар 

Тоқыма 
материалдары  

металл арматура
Химиялық талдау

- кіретін 
мономерлердің, 
күлдің, Мыстың, 

Темірдің, 
органикалық 

қышқылдардың, 
майлардың массалық 
үлесін және олардың 
пластоэластикалық 

қасиеттерін 
анықтайды

Химиялық 
талдау 

Ені 
салмағы 1м2

ылғалдылық
тығыздығы; 

бойынша негізінде 
және үйрек 
жарылатын 

Сипаттамалары

Физика-химиялық 
талдау

Беріктік, 
серпімді қасиеттері 

және қаттылық
- стандартты 

резеңкеден жасалған 
олардың негізінде

Стандартты 
қоспалардағы

технологиялық 
жабдықтағы мінез-

құлық

3.2 сурет. Шикізат материалдарын кіріс бақылау сызбасы
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3.2 сурет. Шикізат материалдарын кіріс бақылау сызбасы

  

Резеңке техникалық бұйымдарды өндіруге арналған негізгі 
материалдар: "смокед шит" Табиғи каучук, "светлый креп" Табиғи каучук, 
СКИ–3С синтетикалық каучук (МЕМСТ 14925-79), СКС–30 АРКПН 
синтетикалық каучук (МЕМСТ 23492–83Е), СКБ–30 синтетикалық каучук 
(ТУ 38303-04-08-93) болып табылады. 

Кәсіпорындарға кіретін каучуктер химиялық талдаудан өтеді, кіретін 
мономерлердің, күлдің, мыстың, темірдің, органикалық қышқылдардың, 
майлардың массалық үлестерін және олардың пластоэластикалық қасиеттерін 
анықтайды. Каучуктардың беріктігі, серпімді қасиеттері мен қаттылығы 
олардың негізінде жасалған стандартты резеңкелерде анықталады. Сынақтар 
үшін үлгілер МЕМСТ немесе ТШ сәйкес белгілі бір технологиялық 
режимдерге сәйкес дайындалады.

Ингредиенттер Резеңке қоспаларды жібереді химиялық және физика-
химиялық талдау және зерделейді, олардың мінез-құлық технологиялық 
жабдықта стандартты қоспаларда.

Заттың қасиеттеріне байланысты талдау мыналарды анықтайды: ұнтақ 
ингредиенттері үшін-химиялық құрамы, негізгі зат пен қоспалардың құрамы, 
дисперсиясы (бөлшектердің мөлшері, нақты геометриялық беті), 
ылғалдылық, тығыздық, балқу температурасы, үдеткіштердің критикалық 
температурасы, сыртқы механикалық қоспалардың болуы, ұшпа құрамы 
және т. б.

Сұйық ингредиенттер, оңай және баяу балқитын материалдар үшін 
тығыздығы, ұшпа және механикалық қоспалардың құрамы, жұмсарту, 
балқыту, тамшылау, қайнау, жыпылықтау, қатайту температурасы 
анықталады.

Тоқыма материалдары мен металл арматура қолданыстағы МЕМСТ-қа 
сәйкес бақыланады. Маталарда ені, массасы 1 м2, ылғалдылығы, негізі мен 
үйрек тығыздығы және жыртылу сипаттамалары анықталады.

Кейбір, неғұрлым жаппай ингредиенттерді кіріс бақылау кезіндегі 
сынақтар тізбесі.

Толтырғыштар. К324, К354, 
П514, П701, П705, П803, Т900 
(МЕМСТ 7885-86) маркалы 
техникалық көміртегін кіріс бақылау 
кезінде мыналарды анықтайды:

- дибутилфталаттың сіңірілуі - МЕМСТ 25699.5-90 бойынша;
- МЕМСТ 25699.7-90 бойынша 105°С температурада шығынның 

массалық үлесі;
- МЕМСТ 25699.10 - 90 бойынша № 014К торы бар електе електен 

өткізгеннен кейінгі қалдықтың массалық үлесі;
- нақты адсорбциялық бет-МЕМСТ 25699.4-90 сәйкес.
Жеңіл толтырғыштар. Кремний қостотығы (диоксид) үшін-А-300 

(МЕМСТ 14922-77) маркалы Аэросил кіріс бақылау кезінде:
- ылғалдың, ірі бөлшектердің массалық үлесі;
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- кальцийлеу кезіндегі массаның жоғалуы;
- Сусымалы тығыздығы
- BAT әдісі бойынша нақты бет.
БС-50 және БС-100 (МЕМСТ 18307-78) ақ маркалы күйе үшін кіріс 

бақылау кезінде мыналарды анықтайды:
- кремний қос тотығының (диоксидінің), ылғалдың массалық үлестері;
- МЕМСТ 6613-86 бойынша № 014К торы бар електе електен 

өткізгеннен кейінгі қалдықтың массалық үлесі;
- фенолдың адсорбциясы бойынша меншікті беті.
Кіріс бақылау кезінде металл оксидтері үшін:
ақ мырыш маркалы БЦОМ үшін (МЕМСТ 202-84):
- ZnO-ға қайта есептегендегі мырыш қосылыстарының массалық 

үлесі;
- МЕМСТ 21119.9-75 бойынша қыздыру кезінде салмақ жоғалту;
ТС (ТШ У) пигменттік маркалы титанның қос тотығы (диоксид) үшін 

24.1 -14005076-064-2004):
- МЕМСТ 21119.1-75 бойынша ұшпа заттардың массалық үлесі;
- үйінді массасын;
- МЕМСТ 21119.3-75 бойынша су суспензиясының РН;
- май саны;
кадмий оксиді үшін (МЕМСТ 11120-75):
- кадмий оксидінің, тұз қышқылында ерімейтін заттардың массалық 

үлесі; 
кальций оксиді үшін (МЕМСТ 8677-76):
- кальций оксидінің, тұз қышқылында ерімейтін заттардың массалық 

үлесі; 
техникалық күйдірілген магнезия үшін (МЕМСТ 844-79):
- магний оксидінің массалық үлесі;
- кальцилеу кезіндегі салмақ жоғалту;
- електе № 014К тормен елеу кезіндегі қалдық.
Кіріс бақылау кезінде силикаттар үшін: 
байытылған каолин үшін (МЕМСТ 19608-84):
- МЕМСТ 19286-77 бойынша № 014 торы бар електегі қалдықтың 

массалық үлесі;
- ылғалдың массалық үлесі-МЕМСТ 19609.14-89 сәйкес.
Кіріс бақылау кезінде кальций карбонаттары үшін:
ММОР, ММС1 табиғи байытылған маркалы бор үшін 

(МЕМСТ 12085-88):
- СаСО3 - по-ға қайта есептегендегі СаСО3 + МgСО3 массалық үлесі 

МЕМСТ 21138.5-78;
- ылғалдың массалық үлесі-МЕМСТ 19219-73 сәйкес;
- МЕМСТ 20082-74 бойынша № 014К торы бар елеуіштегі қалдық.
Сульфаттар мен сульфидтер үшін кіріс бақылау кезінде:
күкірт қышқылды барий (барий сульфаты) үшін (МЕМСТ 3158-75):
- тұз қышқылында еритін заттардың және судың массалық үлесі;



149  

- кальцийлеу кезіндегі массаның жоғалуы;
- Сусымалы тығыздығы
- BAT әдісі бойынша нақты бет.
БС-50 және БС-100 (МЕМСТ 18307-78) ақ маркалы күйе үшін кіріс 

бақылау кезінде мыналарды анықтайды:
- кремний қос тотығының (диоксидінің), ылғалдың массалық үлестері;
- МЕМСТ 6613-86 бойынша № 014К торы бар електе електен 

өткізгеннен кейінгі қалдықтың массалық үлесі;
- фенолдың адсорбциясы бойынша меншікті беті.
Кіріс бақылау кезінде металл оксидтері үшін:
ақ мырыш маркалы БЦОМ үшін (МЕМСТ 202-84):
- ZnO-ға қайта есептегендегі мырыш қосылыстарының массалық 

үлесі;
- МЕМСТ 21119.9-75 бойынша қыздыру кезінде салмақ жоғалту;
ТС (ТШ У) пигменттік маркалы титанның қос тотығы (диоксид) үшін 

24.1 -14005076-064-2004):
- МЕМСТ 21119.1-75 бойынша ұшпа заттардың массалық үлесі;
- үйінді массасын;
- МЕМСТ 21119.3-75 бойынша су суспензиясының РН;
- май саны;
кадмий оксиді үшін (МЕМСТ 11120-75):
- кадмий оксидінің, тұз қышқылында ерімейтін заттардың массалық 

үлесі; 
кальций оксиді үшін (МЕМСТ 8677-76):
- кальций оксидінің, тұз қышқылында ерімейтін заттардың массалық 

үлесі; 
техникалық күйдірілген магнезия үшін (МЕМСТ 844-79):
- магний оксидінің массалық үлесі;
- кальцилеу кезіндегі салмақ жоғалту;
- електе № 014К тормен елеу кезіндегі қалдық.
Кіріс бақылау кезінде силикаттар үшін: 
байытылған каолин үшін (МЕМСТ 19608-84):
- МЕМСТ 19286-77 бойынша № 014 торы бар електегі қалдықтың 

массалық үлесі;
- ылғалдың массалық үлесі-МЕМСТ 19609.14-89 сәйкес.
Кіріс бақылау кезінде кальций карбонаттары үшін:
ММОР, ММС1 табиғи байытылған маркалы бор үшін 

(МЕМСТ 12085-88):
- СаСО3 - по-ға қайта есептегендегі СаСО3 + МgСО3 массалық үлесі 

МЕМСТ 21138.5-78;
- ылғалдың массалық үлесі-МЕМСТ 19219-73 сәйкес;
- МЕМСТ 20082-74 бойынша № 014К торы бар елеуіштегі қалдық.
Сульфаттар мен сульфидтер үшін кіріс бақылау кезінде:
күкірт қышқылды барий (барий сульфаты) үшін (МЕМСТ 3158-75):
- тұз қышқылында еритін заттардың және судың массалық үлесі;

  

- електегі қалдықтың массалық үлесі № 014 тормен.
Пластификаторлар. Аязға төзімділікті жақсартатын 

пластификаторларды кіріс бақылау кезінде:
күрделі эфирлер үшін — дибутилсебацинат (ДБС) және дибутилфталат 

(ДБФ) (МЕМСТ 8728-88):
- тығыздығы-МЕМСТ 18329-73 сәйкес;
- сабындану саны;
- тұтану температурасы-МЕМСТ 4333-87 сәйкес.
Технологиялық жұмсартқыштар. Кіріс бақылау кезінде анықтайды: 
ВЛ және П-2 қатты мұнай маркаларының парафиндеріне арналған 

(МЕМСТ 23683-89)
- балқу температурасы-МЕМСТ 4255-75 сәйкес;
жұмсартқыш майлар үшін нафтопласт (ТУ 38 101936-83) және 

нетоксол (ТУ 38 101999-84)
- сыну көрсеткіші - МЕМСТ 18995.2-73 бойынша;
- қату температурасы-МЕМСТ 20287-91 сәйкес.
Олигоэфиракрилаттар. Кіріс бақылау кезінде біріктірілген д-35

маркалы олигоэфирилат (ТУ 6-01-1282-83) анықталады:
- сыртқы түрі;
- қышқыл саны.
Вулканизация агенттері. Бейорганикалық вулканизациялық заттарды 

кіріс бақылау кезінде:
ұнтақталған күкірт үшін 9990, 9995,1 және II класс (МЕМСТ 127.4-93)
- күкірттің массалық үлесі-МЕМСТ 127.2-93 бойынша;
- судың массалық үлесі - МЕМСТ 127.2-93 бойынша;
- гранулометриялық құрам-МЕМСТ 127.2-93 бойынша; 
техникалық күйдірілген магнезия үшін (МЕМСТ 844-79):
- магний оксидінің массалық үлесі;
- кальцилеу кезіндегі салмақ жоғалту;
- електе № 014К тормен елеу кезіндегі қалдық;
ақ мырыш үшін БЦОМ (МЕМСТ 202-84):
- ZnO-ға қайта есептегендегі мырыш қосылыстарының массалық 

үлесі;
- кальцийлеу кезіндегі массаның жоғалуы.
Вулканизация үдеткіштері. Кіріс бақылау кезінде тиазолдарды 

анықтайды:
2-меркаптобензиазол үшін (2-МБТ) (МЕМСТ 739-74):
- балқу температурасы-МЕМСТ 18995.4-73 сәйкес;
- ұшпа заттардың массалық үлесі-МЕМСТ 21119.1-75 бойынша;
- електе № 014К тормен елегеннен кейінгі қалдық;
2,2-дибензтиазолдисульфид (Тиазол 2мбс) үшін (МЕМСТ 7087-75):
- балқу температурасы-МЕМСТ 18995.4-73 сәйкес;
- судың массалық үлесі - МЕМСТ 14870-77 бойынша;
- електен кейін қалдықтың массалық үлесі № 014К тормен.
Кіріс бақылау кезінде дитиокарбоматтарды анықтайды:
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техникалық мырыш диэтилдитиокарбоматы (этилцимат)
(ТУ 6-14-809-77):

- балқу температурасы-МЕМСТ 18995.4-73 сәйкес;
- судың массалық үлесі - МЕМСТ 14870-77 бойынша;
техникалық мырыш диметилдитиокарбоматы (цимат) 

(ТУ 6-00204197-254-94):
- негізгі заттың массалық үлесі;- судың массалық үлесі - МЕМСТ 

14870-77 бойынша;
- електе № 014К тормен елегеннен кейінгі қалдық;
Кіріс бақылау кезінде сульфенамидтер анықталады:
N-циклогексил-2-бензиазолилсульфенамид (Сульфенамид Ц) 

(ТШ 2491 -055-05761637-2005):
- спиртте ерімейтін қалдықтың массалық үлесі;
- 60°С температурада салмақ жоғалтудың массалық үлесі;
- МЕМСТ 18995.4-73 бойынша балқу температурасы 
Кіріс бақылау кезінде тиурамдар анықталады:
тетраметилтиурамдисульфид (Тиурам Д) үшін (МЕМСТ 740-76):
- електе № 014К тормен електен өткізгеннен кейінгі қалдықтың 

массалық үлесі;
- судың массалық үлесі - МЕМСТ 14870-77 бойынша;
- балқу температурасы-МЕМСТ 18995.4-73 сәйкес.
Кіріс бақылау кезінде гуанидиндер анықталады: 
дифенилгуанидин (Гуанид Ф) үшін (МЕМСТ 40-80):
- електе № 014К тормен електен өткізгеннен кейінгі қалдықтың 

массалық үлесі;
- балқу температурасы-МЕМСТ 18995.4-73 сәйкес.
Вулканизация активаторлары. Бейорганикалық вулканизация 

активаторларын кіріс бақылау кезінде: 
ақ мырыш үшін БЦОМ (МЕМСТ 202-84):
- ZnO-ға қайта есептегендегі мырыш қосылыстарының массалық 

үлесі;
- МЕМСТ 21119.9-75 бойынша қыздыру кезінде салмақ жоғалту; 
Молибден дисульфиді үшін (ТУ 48-19-133-90):
- сыртқы түрі;
- Молибден сульфидінің массалық үлесі;
- ылғал мөлшері.
Органикалық вулканизация активаторларын кіріс бақылау кезінде:
Т-18, Т-32, Т-3, Т-10 маркалы техникалық стеарин қышқылы (стеарин) 

үшін (МЕМСТ 6484-96):
- қату температурасы-МЕМСТ 29039-91 бойынша;
- ылғалдың массалық үлесі-МЕМСТ 11812-6 сәйкес;
- йод саны-МЕМСТ 5475-69 сәйкес.
Операциялық бақылау-бұл белгілі бір операцияны орындау кезінде 

немесе аяқтағаннан кейін өнімнің немесе процестің сапасын тексеру. 
Операцияларды орындау сапасын тексеру, ақауларды уақтылы анықтау және 



151  

техникалық мырыш диэтилдитиокарбоматы (этилцимат)
(ТУ 6-14-809-77):

- балқу температурасы-МЕМСТ 18995.4-73 сәйкес;
- судың массалық үлесі - МЕМСТ 14870-77 бойынша;
техникалық мырыш диметилдитиокарбоматы (цимат) 

(ТУ 6-00204197-254-94):
- негізгі заттың массалық үлесі;- судың массалық үлесі - МЕМСТ 

14870-77 бойынша;
- електе № 014К тормен елегеннен кейінгі қалдық;
Кіріс бақылау кезінде сульфенамидтер анықталады:
N-циклогексил-2-бензиазолилсульфенамид (Сульфенамид Ц) 

(ТШ 2491 -055-05761637-2005):
- спиртте ерімейтін қалдықтың массалық үлесі;
- 60°С температурада салмақ жоғалтудың массалық үлесі;
- МЕМСТ 18995.4-73 бойынша балқу температурасы 
Кіріс бақылау кезінде тиурамдар анықталады:
тетраметилтиурамдисульфид (Тиурам Д) үшін (МЕМСТ 740-76):
- електе № 014К тормен електен өткізгеннен кейінгі қалдықтың 

массалық үлесі;
- судың массалық үлесі - МЕМСТ 14870-77 бойынша;
- балқу температурасы-МЕМСТ 18995.4-73 сәйкес.
Кіріс бақылау кезінде гуанидиндер анықталады: 
дифенилгуанидин (Гуанид Ф) үшін (МЕМСТ 40-80):
- електе № 014К тормен електен өткізгеннен кейінгі қалдықтың 

массалық үлесі;
- балқу температурасы-МЕМСТ 18995.4-73 сәйкес.
Вулканизация активаторлары. Бейорганикалық вулканизация 

активаторларын кіріс бақылау кезінде: 
ақ мырыш үшін БЦОМ (МЕМСТ 202-84):
- ZnO-ға қайта есептегендегі мырыш қосылыстарының массалық 

үлесі;
- МЕМСТ 21119.9-75 бойынша қыздыру кезінде салмақ жоғалту; 
Молибден дисульфиді үшін (ТУ 48-19-133-90):
- сыртқы түрі;
- Молибден сульфидінің массалық үлесі;
- ылғал мөлшері.
Органикалық вулканизация активаторларын кіріс бақылау кезінде:
Т-18, Т-32, Т-3, Т-10 маркалы техникалық стеарин қышқылы (стеарин) 

үшін (МЕМСТ 6484-96):
- қату температурасы-МЕМСТ 29039-91 бойынша;
- ылғалдың массалық үлесі-МЕМСТ 11812-6 сәйкес;
- йод саны-МЕМСТ 5475-69 сәйкес.
Операциялық бақылау-бұл белгілі бір операцияны орындау кезінде 

немесе аяқтағаннан кейін өнімнің немесе процестің сапасын тексеру. 
Операцияларды орындау сапасын тексеру, ақауларды уақтылы анықтау және 

  

алып қою, ақауларды жою мақсатында бұйымдарды өңдеу процесінде 
жүргізіледі. Өнімнің талап етілетін сапасына және технологиялық процестің 
сипатына байланысты әр операциядан кейін немесе операциялар тобынан 
кейін мүмкін болады. Бұл бақылауды операцияны Орындаушы (жұмысшы, 
бригадир, сынаушы) бақылаушы, ТББ (ЦКБ) шебері жүзеге асырады. Кейбір 
жағдайларда операциялық бақылауды Тапсырыс берушінің өкілі орындай 
алады [3].

Араластыру процесін өндірістік бақылау Бақылау-өлшеу аспаптарының 
көмегімен жүзеге асырылады.

3.3-суретте көрсетілген параметрлер бақылауға алынады.

Араластыру процесін өндірістік бақылау 

↓ ↓ ↓
Резеңке араластырғыштың 

араластыру 
камерасындағы 

Температура, біліктеу 
біліктері бетінің 

температурасы және 
біліктердегі резеңке 

қоспаның температурасы

Біліктердің біліктеріне 
әсер ететін және алдыңғы 

біліктің 
мойынтіректеріне 

берілетін кергіш күштің 
шамасы

Ингредиенттерді жүктеу 
уақыты және резеңке 

қоспаны дайындаудың 
жалпы ұзақтығы

3.3 сурет. Араластыру процесін өндірістік бақылау

Жабдықтың жұмысын бақылау мақсатында ауа мен салқындатқыш 
судың қысымын бақылау жүргізіледі.

Араластыру камерасындағы температураны және процестің ұзақтығын 
бақылау үшін температураны үздіксіз өлшеуге арналған термопара және 
электронды өздігінен жазатын ЭПА потенциометрі қолданылады.

Аспаптардың жұмысын бақылауды және араластыру процесінің 
сақталуын бақылауды оператор жүргізеді. Әр резеңке қоспасы белгілі бір 
араластыру режиміне сәйкес белгілі бір температура қисығын береді. 
Температуралық қисықтар бойынша араластыру режимінің сақталуын 
бақылау жүзеге асырылады, ол үшін алынған температуралық қисықтарды 
араластыру режимін қатаң сақтаған кезде алынған эталондық (бақылау) 
қисықтармен салыстырады. Диаграммада жабдықтың тоқтап қалу уақыты, 
қоспалардың шифрларына сәйкес араластыру циклдерінің саны белгіленуі 
мүмкін. 

Термопараның соңын резеңке қоспамен жеткілікті жақсы жуудың және 
термопараның металл қаптамасының үлкен массасының салдарынан резеңке 
қоспаның шынайы температурасы потенциометр көрсеткіштерінен 8-12°с 
жоғары болады. 

Роликтер орамдарының беткі температурасы мезгіл-мезгіл температура 
градусымен градуирленген милливольтметрмен сәулелі термопарамен 
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бақыланады. Резеңке қоспаның температурасын мезгіл-мезгіл бақылау 
милливольтметрмен ине термопарасымен жүргізілуі мүмкін. 

Біліктердің біліктеріне әсер ететін кергіш күш шамасы реттеу 
бұрандалары мен біліктердің алдыңғы білігінің мойынтіректері арасында 
орнатылатын динамометрлермен (месдоздармен) бақыланады.

Ингредиенттерді тиеу уақыты және ингредиенттерді біліктерге немесе 
резеңке араластырғышқа қолмен тиеу кезінде араластыру процесінің 
ұзақтығы режимдік сағат бойынша немесе жарық таблосы бар КЭП-12У 
командалық электропневматикалық аспаптың көмегімен бақыланады. Бұл 
құрылғылар ингредиенттерді келесі жүктеу немесе араластыру процесін 
тоқтату қажеттілігін көрсететін жарық сигналдарын береді.

Өндіріс барысындағы ағымдағы бақылау
Қоспалардың сапасын бақылау үшін қысқа уақытты қажет ететін 

талдаулар қолданылады. Мұндай қоспаларды бақылау жедел бақылау немесе 
жедел бақылау деп аталады. Әдетте қоспаларды зертханалық экспресс-
бақылау резеңке қоспаның икемділігін, қаттылығын, сақиналық модулін 
және вулканизаттардың тығыздығын анықтау арқылы жүзеге асырылады [4].

МЕМСТ 415-75 "Резеңке және резеңке қоспалар. Пластометрдегі 
пластоэластикалық қасиеттерді анықтау әдісі". 

Бұл әдіс берілген температурада жүктеме әсерінен екі жалпақ 
параллель плиталар арасындағы үлгіні қысудан және жүктеме қолданылғанға 
дейін, жүктеме астында және жүктемені алып тастағаннан кейін және 
"демалғаннан"кейін үлгінің биіктігін өлшеуден тұрады. 

Стандарт үлгілердің пішіні мен өлшемдерін, оларды дайындау әдісі 
мен шарттарын белгілейді. Сынауға арналған құрылғы дизайнының нұсқасы 
және оны жүргізу тәртібі келтірілген. Бұл әдіс икемділікті, жұмсақтықты, 
"қалпына келтіруді", серпімді қалпына келтіруді және сыналған материалдың 
салыстырмалы серпімді қалпына келуін есептеуге мүмкіндік береді. Бұл 
отандық өнеркәсіпте резеңке қоспаларын бақылаудың ең көп таралған әдісі. 
Сынауға арналған аспап бөлігінде ИСО 7323 халықаралық стандартына 
сәйкес келеді, бірақ одан сынау үшін үлгілерді іріктеу тәсілімен және 
олардың көлемімен, жүктемені түсіргеннен кейін үлгінің қыздыру және 
"демалу" ұзақтығымен, "демалу" температурасымен, сондай – ақ қалыңдық 
өлшегіш параметрлерімен - өлшеу күшімен және өлшеу алаңдарының 
диаметрімен ерекшеленеді.

МЕМСТ 263-75 "Резеңке. А Шор бойынша қаттылығын анықтау әдісі".
Бұл әдіс қатты өлшегішті сыналатын үлгіге басу кезінде оған 

инденторды енгізуге резеңкенің кедергісін өлшеу болып табылады. 
Индентор кесілген конустың пішініне ие, оны үлгіні енгізу процесінде 

инденторға әсер ететін күш серіппе арқылы жасалады және индентор үлгіге 
батырылған сайын өзгереді. Жұмыс кезінде кесілген конустың шетін өшіру 
өлшеу дәлдігін төмендетеді. Қаттылық 3 с арқылы есептеледі, бұл дәл 
орындау үшін жеткіліксіз өлшеу. Қаттылық А Шор бірліктерімен өлшенеді 
0-ден 100 бірлікке дейін. қаттылығы 100 бірлік резеңке жоқ, бұл қаттылық 
қаттылықты шыныға немесе металға басу кезінде жүзеге асырылатын үлгіге 
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бақыланады. Резеңке қоспаның температурасын мезгіл-мезгіл бақылау 
милливольтметрмен ине термопарасымен жүргізілуі мүмкін. 

Біліктердің біліктеріне әсер ететін кергіш күш шамасы реттеу 
бұрандалары мен біліктердің алдыңғы білігінің мойынтіректері арасында 
орнатылатын динамометрлермен (месдоздармен) бақыланады.

Ингредиенттерді тиеу уақыты және ингредиенттерді біліктерге немесе 
резеңке араластырғышқа қолмен тиеу кезінде араластыру процесінің 
ұзақтығы режимдік сағат бойынша немесе жарық таблосы бар КЭП-12У 
командалық электропневматикалық аспаптың көмегімен бақыланады. Бұл 
құрылғылар ингредиенттерді келесі жүктеу немесе араластыру процесін 
тоқтату қажеттілігін көрсететін жарық сигналдарын береді.

Өндіріс барысындағы ағымдағы бақылау
Қоспалардың сапасын бақылау үшін қысқа уақытты қажет ететін 

талдаулар қолданылады. Мұндай қоспаларды бақылау жедел бақылау немесе 
жедел бақылау деп аталады. Әдетте қоспаларды зертханалық экспресс-
бақылау резеңке қоспаның икемділігін, қаттылығын, сақиналық модулін 
және вулканизаттардың тығыздығын анықтау арқылы жүзеге асырылады [4].

МЕМСТ 415-75 "Резеңке және резеңке қоспалар. Пластометрдегі 
пластоэластикалық қасиеттерді анықтау әдісі". 

Бұл әдіс берілген температурада жүктеме әсерінен екі жалпақ 
параллель плиталар арасындағы үлгіні қысудан және жүктеме қолданылғанға 
дейін, жүктеме астында және жүктемені алып тастағаннан кейін және 
"демалғаннан"кейін үлгінің биіктігін өлшеуден тұрады. 

Стандарт үлгілердің пішіні мен өлшемдерін, оларды дайындау әдісі 
мен шарттарын белгілейді. Сынауға арналған құрылғы дизайнының нұсқасы 
және оны жүргізу тәртібі келтірілген. Бұл әдіс икемділікті, жұмсақтықты, 
"қалпына келтіруді", серпімді қалпына келтіруді және сыналған материалдың 
салыстырмалы серпімді қалпына келуін есептеуге мүмкіндік береді. Бұл 
отандық өнеркәсіпте резеңке қоспаларын бақылаудың ең көп таралған әдісі. 
Сынауға арналған аспап бөлігінде ИСО 7323 халықаралық стандартына 
сәйкес келеді, бірақ одан сынау үшін үлгілерді іріктеу тәсілімен және 
олардың көлемімен, жүктемені түсіргеннен кейін үлгінің қыздыру және 
"демалу" ұзақтығымен, "демалу" температурасымен, сондай – ақ қалыңдық 
өлшегіш параметрлерімен - өлшеу күшімен және өлшеу алаңдарының 
диаметрімен ерекшеленеді.

МЕМСТ 263-75 "Резеңке. А Шор бойынша қаттылығын анықтау әдісі".
Бұл әдіс қатты өлшегішті сыналатын үлгіге басу кезінде оған 

инденторды енгізуге резеңкенің кедергісін өлшеу болып табылады. 
Индентор кесілген конустың пішініне ие, оны үлгіні енгізу процесінде 

инденторға әсер ететін күш серіппе арқылы жасалады және индентор үлгіге 
батырылған сайын өзгереді. Жұмыс кезінде кесілген конустың шетін өшіру 
өлшеу дәлдігін төмендетеді. Қаттылық 3 с арқылы есептеледі, бұл дәл 
орындау үшін жеткіліксіз өлшеу. Қаттылық А Шор бірліктерімен өлшенеді 
0-ден 100 бірлікке дейін. қаттылығы 100 бірлік резеңке жоқ, бұл қаттылық 
қаттылықты шыныға немесе металға басу кезінде жүзеге асырылатын үлгіге 

  

нөлдік енгізуге сәйкес келеді. Өлшеу құралы портативті немесе тірекке 
бекітілген болуы мүмкін, бұл өлшеу дәлдігін арттырады. Әдістің 
жетілмегендігіне қарамастан, ол қаттылықты өлшеу үшін кеңінен 
қолданылады. Бұл құрылғының кішкентай өлшемдеріне, өлшеудің 
қарапайымдылығына, қарапайымдылығына және жылдамдығына, Резеңке 
бөлшектердің қаттылығын өлшеу мүмкіндігіне байланысты. Стандарт 
ішінара ИСО 7619-ға сәйкес келеді, ол Шор А өлшеу әдісінен басқа, Шор Д 
өлшеу әдісін де қамтиды, соңғысы пластмассаның қаттылығын өлшеуге 
арналған, бірақ оны жоғары қаттылық резеңкелерінің қаттылығын өлшеу 
үшін қолдануға болады. Сыртқы түрі бойынша өлшеуге арналған аспап шор а 
қаттықөлшегішіне ұқсас, индентор өткір конустық ине болып табылады, 
аспаптың резеңке үлгіге қысу күші кемінде 50 Н болуы тиіс, сынау 
нәтижелері бойынша бірліктермен көрсетіледі 
Шор Д, өлшеу аралығы Л-ден 100 бірлікке дейін Шор Д. қаттылығы 90-95
бірлік резеңке А Шор бойынша қаттылығы 40-45 бірлік резеңке Д. Шор 
бойынша шамамен сәйкес келеді.

Резеңке қоспалар. Сақина модулін анықтау әдісі 
(МЕМСТ 412-76). Әдістің мәні-берілген жүктеме әсерінен 
вулканизацияланған үлгіні созу және берілген уақыттан кейін оның 
деформациясын өлшеу. 

1-ось; 2-иінтіректің ұзын иіні; 3-жүк; 4-шкала; 5-жүкке арналған ұяшықтар;
6-бүйір жақтары; 7-қысқыштар; 8-тұтқаның шығуы; 9-ұстағыштың шығуы; 

10-ұстаушы

3.4 сурет. Резеңке сақина модулін анықтауға арналған құрылғы 
МЕМСТ 412-76 бойынша

Сақина тәрізді үлгілер 3.4 суретте көрсетілген құрылғыға созылады. 
Құрылғының ұзындығы 380 және 73 мм иықтары бар, негізге тіректерге 
бекітілген оське бекітілген тұтқасы бар. Тұтқаның ұзын иығында төрт 
розетка бар, олар суспензияға ауыстырылатын жүктемені тоқтата алады; иық 
үлгіні шкала бойынша созу көрсеткішімен аяқталады. Аспалы Жүктің 
массасы 1 немесе 2 кг. 

Қысқа иық жартылай цилиндрлік проекциямен аяқталады және 
рычагтың көлденең күйінде бекітілген ұстағышқа, сондай-ақ жартылай 
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цилиндрлік проекциясы бар, сыналатын үлгіні киюге арналған цилиндр 
құрайды. Тұтқа иінтірегі көлденең қалыпта бекітіледі және жүктің әсерінен 3 
с ішінде үлгіні созудан тұратын сынақ кезінде босатылады. 

Сынақ нәтижелері үш санмен көрсетіледі, олардың біріншісі —
тұтқадағы ұяның реттік нөмірі, екіншісі — кг — дағы жүктің массасы және 
үшіншісі-шкаланың шартты бөлімдеріндегі сақинаның созылу шамасы.

Сақиналы модульді жедел анықтауға температураны 200°C-қа дейін 
көтеру және ағынды суда азайтылған қалыңдықтағы үлгіні салқындату 
нәтижесінде вулканизация ұзақтығын 1 минутқа дейін қысқарту арқылы қол 
жеткізіледі.

Тығыздық резеңке үлгілерін алдын-ала анықталған тығыздығы бар 
мырыш хлоридінің ерітінділеріне біртіндеп батыру арқылы анықталады,
олар бір-бірінен 0,02 г/см3 ерекшеленеді. 

Резеңке қоспаның сапасын бақылау үшін әр аспадан резеңке қоспаның 
әртүрлі парақтарынан 300-400 г мөлшерінде сынама алынады.

Сақина модулін, қаттылығы мен тығыздығын анықтау үшін алдын-ала 
белгіленген режимге сәйкес пресс түрінде Вулканизация арқылы сақиналар 
түрінде үлгілер дайындалады. Оларды сынау ағынды сумен салқындағаннан 
кейін жүргізіледі. Режимді қатаң сақтай отырып жасалған әрбір өндірістік 
резеңке қоспасы үшін алдын-ала икемділік көрсеткіштері және оның 
вулканизаттары үшін сақина Модулінің көрсеткіштері, қаттылығы, 
тығыздығы және осы көрсеткіштердің бір бағытта және басқа бағытта рұқсат 
етілген ауытқулары белгіленеді. 

Резеңке қоспалардың сапасын ағымдағы бақылау кезінде сынау кезінде 
алынған көрсеткіштерді бақылау көрсеткіштерімен салыстырады. Өндіріске 
белгіленген нормалардан аспайтын көрсеткіштері бар қоспалар ғана рұқсат 
етіледі [5].

Резеңке қоспасы тығыздығының белгіленген нормаларға сәйкес 
келмеуі материалдарды өлшеу кезіндегі қатені немесе резеңке қоспада кейбір 
ингредиенттердің жоқтығын көрсетеді. Резеңке қоспасы тығыздығының 
айтарлықтай ауытқуы оның гетерогенділігін, яғни ингредиенттердің біркелкі 
бөлінбейтіндігін көрсетеді.

Резеңке қоспасының сапасын бақылау кезінде иілгіштіктің төмен 
көрсеткіші резеңке қоспасының іркіліп қалуының немесе толтырғыштардың 
артық санының немесе жұмсартқыштардың жеткіліксіз санының болуының 
белгісі болуы мүмкін.

Сақина модулінің индикаторы үдеткіштердің, күкірттің және басқа 
ингредиенттердің дұрыс мөлшерін сипаттайды. Жоғары көрсеткіш сақина 
модулі және қалыпты тығыздық кезіндегі қаттылықтың төмендеуі үдеткіш 
немесе күкірттің жеткіліксіз мөлшерінің немесе резеңке қоспада 
активатордың болмауының белгісі болып табылады. Нормаға қарсы төмен 
тығыздық және қоспаның икемділігінің жоғарылауы резеңке қоспадағы 
толтырғыштардың жеткіліксіз мөлшерінің белгісі болып табылады.

Кейде жауапты жағдайларда, жоғарыда айтылғандардан басқа, резеңке 
қоспалардың вулканизаттарының кейбір басқа көрсеткіштері тексеріледі: 
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цилиндрлік проекциясы бар, сыналатын үлгіні киюге арналған цилиндр 
құрайды. Тұтқа иінтірегі көлденең қалыпта бекітіледі және жүктің әсерінен 3 
с ішінде үлгіні созудан тұратын сынақ кезінде босатылады. 

Сынақ нәтижелері үш санмен көрсетіледі, олардың біріншісі —
тұтқадағы ұяның реттік нөмірі, екіншісі — кг — дағы жүктің массасы және 
үшіншісі-шкаланың шартты бөлімдеріндегі сақинаның созылу шамасы.

Сақиналы модульді жедел анықтауға температураны 200°C-қа дейін 
көтеру және ағынды суда азайтылған қалыңдықтағы үлгіні салқындату 
нәтижесінде вулканизация ұзақтығын 1 минутқа дейін қысқарту арқылы қол 
жеткізіледі.

Тығыздық резеңке үлгілерін алдын-ала анықталған тығыздығы бар 
мырыш хлоридінің ерітінділеріне біртіндеп батыру арқылы анықталады,
олар бір-бірінен 0,02 г/см3 ерекшеленеді. 

Резеңке қоспаның сапасын бақылау үшін әр аспадан резеңке қоспаның 
әртүрлі парақтарынан 300-400 г мөлшерінде сынама алынады.

Сақина модулін, қаттылығы мен тығыздығын анықтау үшін алдын-ала 
белгіленген режимге сәйкес пресс түрінде Вулканизация арқылы сақиналар 
түрінде үлгілер дайындалады. Оларды сынау ағынды сумен салқындағаннан 
кейін жүргізіледі. Режимді қатаң сақтай отырып жасалған әрбір өндірістік 
резеңке қоспасы үшін алдын-ала икемділік көрсеткіштері және оның 
вулканизаттары үшін сақина Модулінің көрсеткіштері, қаттылығы, 
тығыздығы және осы көрсеткіштердің бір бағытта және басқа бағытта рұқсат 
етілген ауытқулары белгіленеді. 

Резеңке қоспалардың сапасын ағымдағы бақылау кезінде сынау кезінде 
алынған көрсеткіштерді бақылау көрсеткіштерімен салыстырады. Өндіріске 
белгіленген нормалардан аспайтын көрсеткіштері бар қоспалар ғана рұқсат 
етіледі [5].

Резеңке қоспасы тығыздығының белгіленген нормаларға сәйкес 
келмеуі материалдарды өлшеу кезіндегі қатені немесе резеңке қоспада кейбір 
ингредиенттердің жоқтығын көрсетеді. Резеңке қоспасы тығыздығының 
айтарлықтай ауытқуы оның гетерогенділігін, яғни ингредиенттердің біркелкі 
бөлінбейтіндігін көрсетеді.

Резеңке қоспасының сапасын бақылау кезінде иілгіштіктің төмен 
көрсеткіші резеңке қоспасының іркіліп қалуының немесе толтырғыштардың 
артық санының немесе жұмсартқыштардың жеткіліксіз санының болуының 
белгісі болуы мүмкін.

Сақина модулінің индикаторы үдеткіштердің, күкірттің және басқа 
ингредиенттердің дұрыс мөлшерін сипаттайды. Жоғары көрсеткіш сақина 
модулі және қалыпты тығыздық кезіндегі қаттылықтың төмендеуі үдеткіш 
немесе күкірттің жеткіліксіз мөлшерінің немесе резеңке қоспада 
активатордың болмауының белгісі болып табылады. Нормаға қарсы төмен 
тығыздық және қоспаның икемділігінің жоғарылауы резеңке қоспадағы 
толтырғыштардың жеткіліксіз мөлшерінің белгісі болып табылады.

Кейде жауапты жағдайларда, жоғарыда айтылғандардан басқа, резеңке 
қоспалардың вулканизаттарының кейбір басқа көрсеткіштері тексеріледі: 

  

созылу беріктігі, салыстырмалы және қалдық ұзарту және басқалары. Оларды 
анықтау үшін қажетті ұзақ уақыт өндірістік процесті қиындатады, өндірістік 
циклды жүзеге асыруда мәжбүрлі үзілістерге алып келеді және аралық 
қоймаларда Резеңке қоспалардың ұзақ сақталуын сөзсіз етеді.

Дайындық цехтарында тікелей ағындарды ұйымдастырған кезде, 
аралық салқындатусыз және оларды сақтамай шприцтеуге немесе 
каландрлауға Резеңке қоспаларды тікелей берген кезде, нәтижелерді келесі 
әдістер арқылы алуға мүмкіндік беретін бақылау әдістері қажет 
2-3 мин. Мұндай жағдайларда олар әдетте сақиналық модуль мен 
қаттылықты анықтаумен шектеледі. 

Тікелей ағын кезінде үлгілерді вулканизациялау (180-190) °С 
температурада 1-1,5 минут ішінде шағын габаритті үстел прессінде 
жүргізіледі.

Қабылдау бақылауы-сапаның нормативтік-техникалық құжаттамада 
белгіленген талаптарға сәйкестігін анықтау мақсатында бұйымдарды, 
бөлшектерді, құрастыру бірліктерін дайындау процесі аяқталғаннан кейін 
орындалады. Сондай-ақ, қаптама, толықтығы және т. б. бақыланады. Бұл 
бақылауға келесі цехқа немесе тікелей қоймаға кірмес бұрын осы цехта 
өңдеумен аяқталған барлық өнімдер жатады. Қабылдау бақылауы сапасыз 
өнімнің тұтынушыға жіберілуіне жол бермейді. Оны бақылаушы, ТББ 
шебері, ал кейбір жағдайларда – тапсырыс берушінің өкілі орындайды. Өнім 
түріне байланысты бұл бақылау кезінде тиісті сынақтар жүргізілуі мүмкін. 

Дайын өнімге мынадай талаптар қойылады: геометрияға, түсіне, 
бетінің сапасына (кедір-бұдырлығы, механикалық зақымданулардың, 
көпіршіктердің немесе жарықшақтардың болмауы). Ақауларды анықтаудың 
негізгі әдісі-визуалды тексеру [6].
Дайын өнімді бақылау үш жолмен жүзеге асырылады (сур. 3.5):

3.5 сурет. Дайын өнімді бақылау

Дайын өнімнің физика-механикалық көрсеткіштерін анықтау олардың 
жұмыс барысындағы мінез-құлқын сипаттауға мүмкіндік береді. Алынған 
нәтижелер МЕМСТ және өнім үшін ТШ-да келтірілген нормалармен 
салыстырылады.
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Физикалық-механикалық сынақтарды үлгілерге қосылған
жүктемелердің сипаты мен мақсаты бойынша жіктеуге болады. Бірінші 
классификацияға сәйкес олар екі топқа бөлінеді: статикалық және 
динамикалық. Статикалық сынақтар тұрақты кернеуде немесе деформацияда 
және тұрақты немесе төмен деформация жылдамдығында немесе кернеудің 
жоғарылау жылдамдығында жүргізіледі. Динамикалық сынақтар соққы және 
ауыспалы циклдік деформациялар мен салыстырмалы түрде жоғары 
жылдамдықта жүргізіледі. Бұл сынақтар өз кезегінде деформация түріне 
(созылу, қысу, иілу, бұралу, ығысу), сынақ жүргізілетін температураға 
(төмен, бөлме, жоғары), ортаға (ауа, оттегі, озон, инертті газ, агрессивті) 
байланысты өзгеруі мүмкін.

Сынауға жататын механикалық қасиеттердің негізгі топтары 3.6-
суретте көрсетілген.

3.6 сурет. Сынауға жататын дайын бұйымдардың механикалық 
қасиеттерінің негізгі топтары
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Физикалық-механикалық сынақтарды үлгілерге қосылған
жүктемелердің сипаты мен мақсаты бойынша жіктеуге болады. Бірінші 
классификацияға сәйкес олар екі топқа бөлінеді: статикалық және 
динамикалық. Статикалық сынақтар тұрақты кернеуде немесе деформацияда 
және тұрақты немесе төмен деформация жылдамдығында немесе кернеудің 
жоғарылау жылдамдығында жүргізіледі. Динамикалық сынақтар соққы және 
ауыспалы циклдік деформациялар мен салыстырмалы түрде жоғары 
жылдамдықта жүргізіледі. Бұл сынақтар өз кезегінде деформация түріне 
(созылу, қысу, иілу, бұралу, ығысу), сынақ жүргізілетін температураға 
(төмен, бөлме, жоғары), ортаға (ауа, оттегі, озон, инертті газ, агрессивті) 
байланысты өзгеруі мүмкін.

Сынауға жататын механикалық қасиеттердің негізгі топтары 3.6-
суретте көрсетілген.

3.6 сурет. Сынауға жататын дайын бұйымдардың механикалық 
қасиеттерінің негізгі топтары

  

Сонымен қатар, вулканизаттардың қаттылығы, резеңке тығыздығы, 
әртүрлі ортадағы резеңке ісіну дәрежесі, резеңке мен резеңке арасындағы, 
сондай-ақ резеңке мен басқа материалдар арасындағы байланыс күші 
анықталады.

Көптеген сынақтар жалпы топқа жатады. Олар белгілі бір физикалық 
мағынасы бар материалдың механикалық қасиеттерінің сандық 
сипаттамаларын, сондай-ақ салыстырмалы сипаттамаларын алуға мүмкіндік 
береді. Оларға беріктік пен серпімді қасиеттердің анықтамалары жатады. 

Арнайы сынақтар белгілі бір жұмыс жағдайында резеңке өңдеу және 
қасиеттері кезінде материалдардың мінез-құлқын зерттеу үшін жүргізіледі. 
Алынған нәтижелер шартты болып табылады және белгілі бір өңдеу және 
пайдалану жағдайларында үлгілердің мінез-құлқын салыстыру үшін ғана 
қолданылады. Бұл жағдайда сынақ шарттары өнімдерді пайдалану 
жағдайларына жақындатуға тырысады (мысалы, МИР-1 машинасында 
резеңкелердің абразивтілігін сынау).

Бақылау сынақтары шикізаттың, материалдардың және жартылай 
фабрикаттардың сапасын анықтау үшін қолданылады және ең аз уақыт 
жұмсай отырып жүргізілуі тиіс (мысалы, Резеңке қоспаларды экспресс-
бақылау).

Стендтік сынақтар мен бұйымдарды пайдалану жағдайында сынау 
резеңке бұйымдардың сапасына нақты сипаттама береді. Бұл сынақтардың 
кемшіліктері-ұзақтығы мен үлкен құны. Текшелік сынақтар өнімнің 
шығарылатын партиясынан іріктелген бірнеше бұйымдарда жүргізіледі. 
Таңдалған өнімдердің саны МЕМСТ немесе ТУ-да келісіледі. Пайдалану 
жағдайындағы сынақтар өнімнің жаңа конструкцияларын жасау немесе 
шикізаттың жаңа түрлерін енгізу кезінде жүзеге асырылады. Сонымен қатар, 
олар сонымен қатар дамыған өнімдер мен сериялық өнімдердің мінез-құлқын 
зерттейді.

Резеңке бұйымдар көбінесе резеңке басқа материалдармен - металлмен, 
маталармен үйлесуге негізделген дизайн болып табылады. Осы 
материалдармен резеңке байланысының беріктігі өнімнің өнімділігін 
анықтайды.

МЕМСТ 209-75 "Резеңке және желім. Ажырату кезінде металмен 
байланыс беріктігін анықтау әдістері". Бұл әдіс резеңке, желім және металл 
беттері арасындағы байланысты бұзу үшін қажетті күшті өлшеу болып 
табылады. Сынау жару машинасында жүргізіледі. Таңдалған сынақ әдісіне 
байланысты күш қосылыстың бетіне перпендикуляр немесе 45 градус 
бұрышта әрекет етуі керек. Таңдалған сынақ әдісі резеңке қоспаның 
вулканизация кезінде металға бекітілгеніне немесе вулканизацияланған 
резеңке металға бекітілгеніне байланысты. Стандартта сынауға арналған 
үлгілердің пішіні, өлшемдері және әдістері көрсетілген. Сынақ нәтижесі 
Сынақ кезіндегі максималды күштің үлгінің көлденең қимасына қатынасына 
тең байланыс күші болып табылады. Бұдан басқа, сынақ хаттамасында 
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бұзылу сипаты көрсетіледі – резеңке массиві немесе резеңке-желім шекарасы 
бойынша бұзылу орын алды. Әдіс негізінен ИСО 814 сәйкес келеді.

МЕМСТ 411-77 "Резеңке және желім. Егеу кезінде металмен байланыс 
беріктігін анықтау әдістері". Әдіс (стандартқа A, B және B әдістері кіреді) -
бұл резеңке жолақтың металл пластинадан кетуіне әкелетін күшті өлшеу. 
Сынау жару машинасында жүргізіледі. А әдісімен егеу кезінде күш 
пластинаның жазықтығына перпендикуляр, В және В әдістеріне параллель 
әрекет етеді. А және В әдістері Вулканизация процесінде Резеңке қоспаларды 
металға бекіту кезінде байланыс беріктігін анықтауға арналған, В әдісі-
вулканизацияланған резеңкелерді металға бекіту кезінде, стандартта 
сынамаларды дайындау нысаны, өлшемдері мен әдістері келтірілген. А әдісі 
бойынша сынауға арналған құрылғының сызбасы келтірілген. Резеңкенің 
металмен байланысының беріктігі максималды (а әдісі бойынша) немесе 
орташа (В және В әдістері) күштің үлгінің еніне қатынасы ретінде есептеледі. 
Сынақ хаттамасында бұзылу сипаты - резеңке массиві бойынша, резеңке-
желім шекарасы бойынша немесе праймермен шекарасы бойынша 
көрсетіледі. Әдіс негізінен ИСО 813 сәйкес келеді.

МЕМСТ 14863-69. Резеңке. Резеңке-сым байланысының беріктігін 
анықтау әдісі (Н-әдіс). Бұл стандарт резеңкеге қолданылады және резеңке 
мен сым арасындағы байланыстың беріктігін анықтау әдісін белгілейді 
(тоқыма талшықтарынан, металл сымнан, шыны талшықтан және т.б.). 

Іріктеу әдісі 
Нысан бойынша I, II және III типтердің үлгілері 3.7-суретте 

көрсетілгендерге сәйкес келуі тиіс.

3.7 сурет. H-әдісі бойынша сынау үшін үлгі

Резеңке блоктың қалыңдығы, в биіктігі және А блоктарының 
орталықтары арасындағы қашықтық қалыптың өлшемдерімен анықталады. 
Вулканизациядан кейінгі үлгілер өлшенбейді, қалыптың шекті ауытқулары 
беріледі. Үлгілер 3.1-кестеде I, II, III типті үлгілерге арналған негізгі 
өлшемдері пресс-нысанда вулканизациямен дайындалады. 

Резеңке қоспаның жолақтары сымның жіптеріндегі қалыптың 
арналарына салынады. Пресс-қалып қақпақпен жабылады және резеңке 
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бұзылу сипаты көрсетіледі – резеңке массиві немесе резеңке-желім шекарасы 
бойынша бұзылу орын алды. Әдіс негізінен ИСО 814 сәйкес келеді.

МЕМСТ 411-77 "Резеңке және желім. Егеу кезінде металмен байланыс 
беріктігін анықтау әдістері". Әдіс (стандартқа A, B және B әдістері кіреді) -
бұл резеңке жолақтың металл пластинадан кетуіне әкелетін күшті өлшеу. 
Сынау жару машинасында жүргізіледі. А әдісімен егеу кезінде күш 
пластинаның жазықтығына перпендикуляр, В және В әдістеріне параллель 
әрекет етеді. А және В әдістері Вулканизация процесінде Резеңке қоспаларды 
металға бекіту кезінде байланыс беріктігін анықтауға арналған, В әдісі-
вулканизацияланған резеңкелерді металға бекіту кезінде, стандартта 
сынамаларды дайындау нысаны, өлшемдері мен әдістері келтірілген. А әдісі 
бойынша сынауға арналған құрылғының сызбасы келтірілген. Резеңкенің 
металмен байланысының беріктігі максималды (а әдісі бойынша) немесе 
орташа (В және В әдістері) күштің үлгінің еніне қатынасы ретінде есептеледі. 
Сынақ хаттамасында бұзылу сипаты - резеңке массиві бойынша, резеңке-
желім шекарасы бойынша немесе праймермен шекарасы бойынша 
көрсетіледі. Әдіс негізінен ИСО 813 сәйкес келеді.

МЕМСТ 14863-69. Резеңке. Резеңке-сым байланысының беріктігін 
анықтау әдісі (Н-әдіс). Бұл стандарт резеңкеге қолданылады және резеңке 
мен сым арасындағы байланыстың беріктігін анықтау әдісін белгілейді 
(тоқыма талшықтарынан, металл сымнан, шыны талшықтан және т.б.). 

Іріктеу әдісі 
Нысан бойынша I, II және III типтердің үлгілері 3.7-суретте 

көрсетілгендерге сәйкес келуі тиіс.

3.7 сурет. H-әдісі бойынша сынау үшін үлгі

Резеңке блоктың қалыңдығы, в биіктігі және А блоктарының 
орталықтары арасындағы қашықтық қалыптың өлшемдерімен анықталады. 
Вулканизациядан кейінгі үлгілер өлшенбейді, қалыптың шекті ауытқулары 
беріледі. Үлгілер 3.1-кестеде I, II, III типті үлгілерге арналған негізгі 
өлшемдері пресс-нысанда вулканизациямен дайындалады. 

Резеңке қоспаның жолақтары сымның жіптеріндегі қалыптың 
арналарына салынады. Пресс-қалып қақпақпен жабылады және резеңке 

  

қоспаны вулканизациялау температурасына дейін қыздырылған және пресс-
қалыптың бетіне есептегенде кемінде 3,5 МПа қысымды қамтамасыз ететін 
Вулканизациялық сығымдағышқа орналастырылады.

3.1 кесте. Н-әдіс бойынша адгезияны анықтауға арналған үлгілердің 
өлшемдері 

Үлгі түрі А Б В
I 16,4±0,2 6,4±0,05 3,2±0,05
II 35,0±0,2 10,0±0,1 6,0±0,05
III 35,0±0,2 10,0±0,1 8,0±0,05

Вулканизация аяқталғаннан кейін белгіленген температура мен уақыт 
ішінде дайындама қалыптан алынып, бөлме температурасында 
салқындатылады. Үлгілер суретке сәйкес дайындамадан кесіледі, ал G 
мөлшері (25±1) мм болуы керек.

Сым жіптері оларға түскен резеңкеден босатылады. Кордты жіптерді 
оларға түскен резеңкеден босатпауға жол беріледі.

Сыналатын үлгілердің саны кемінде 12 болуы тиіс. Үлгілерді 
вулканизациядан кейін 16 сағаттан ерте емес және 28 тәуліктен кешіктірмей 
сынайды.

Аппаратура
Өлшеу шамасынан ± 1% рұқсат етілген қателікпен күш өлшеуді және 

белсенді қармау жылдамдығын (100±10) немесе (150±10) мм/мин қамтамасыз 
ететін жару машинасы.
Жіп ені l,6 мм және 2,0 мм болатын екі ұстағыш. Ұстағыш схемасы 3.8 
суретте көрсетілген. 

3.8 сурет. Үлгілерді сынау үшін ұстаушы схемасы

Жоғары температурада сынақ жүргізу үшін машина жылу камерасымен 
жабдықталған. Термокамерасы бар машина 130˚С дейін жұмыс көлемінде 
қажетті температураны ұстап тұруды қамтамасыз етуі тиіс, 125˚С дейін 
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сынау температурасы кезінде өлшеу аспабының рұқсат етілетін қателігі ±1˚С;
125˚С жоғары сынау температурасы кезінде ±2˚С.

Сынақ жүргізу
Сынақтар (23±2) ˚С температурада және белсенді қармау 

қозғалысының жылдамдығы (100±10) немесе (150±10) мм/мин кезінде 
жүргізіледі. 

Машинаны қосыңыз және резеңке блоктан жіп тарту кезінде 
максималды күшті белгілеңіз.

Камерадағы жоғары температура кезінде сынау үшін температураны 
берілген температураға дейін жеткізеді. Белгіленген температурада I типті 
үлгіні 10-20 минут, II типті үлгіні-15-25 минут, III типті үлгіні-20-30 минут 
қыздырады және сынақтар жүргізіледі.

Үлгілерді машинаның жанындағы термостатта сынау температурасына 
дейін қыздыруға жол беріледі. Үлгіні термостаттан камераға, қондырғыға 
және сынаққа ауыстыру уақыты 15 ˚С аспауы тиіс.

Нәтижелерді өңдеу
Резеңке блоктан жіпті тарту кезінде сыну машинасының шкаласы 

бойынша бекітілген ньютондардағы максималды күш байланыс беріктігінің 
көрсеткіші ретінде алынады.

Қосымша көрсеткіш ретінде паскальдардағы шартты ығысу кернеуі 
(σc) формула бойынша есептеледі:

σс =  f
π×d×l

, %                                           (3.1)

мұндағы f-тартудың максималды күші, Н; 
d-МЕМСТ 23785.2-79 бойынша анықталатын сым жібінің қалыңдығы, 

м; 
l-резеңкемен жанасу учаскесіндегі жіптің ұзындығы, м.
Сынақ нәтижесі үшін барлық сыналатын үлгілердің орташа 

арифметикалық көрсеткіштері алынады.
Сынақ нәтижелерінің дәлдігін бағалау қажет болған жағдайда МЕМСТ 

269-66 бойынша статистикалық әдістер қолданылады.
Сынақ нәтижелері бір үлгідегі үлгілер үшін және бірдей жағдайларда 

сыналғандармен салыстырылады.
Сынақ нәтижелері хаттамаға жазылады, онда мынадай деректер болуға 

тиіс:
• резеңке мен сымның белгіленуі және вулканизация шарттары;
• үлгілердің түрі мен саны;
• сым жіп қалыңдығы;
• белсенді түсіру жылдамдығы;
• сынақ температурасы;
• әр үлгінің сынақ нәтижелері және орташа мәні;
• осы стандарттың белгіленуі;
• сынақ жүргізу күні.
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сынау температурасы кезінде өлшеу аспабының рұқсат етілетін қателігі ±1˚С;
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МЕМСТ 6768-75. Резеңке және резеңке мата. Стратификация кезінде 
қабаттар арасындағы байланыстың беріктігін анықтау әдісі

Бұл әдіс сыналатын үлгіні жару машинасында стратификациялаудан 
және үлгінің орташа ені см2-ге жатқызылған кг-дағы жүктемені есептеуден 
тұрады. Бұл әдіс негізінен МЕМСТ 36-2013 резеңке немесе термопластикке 
сәйкес келеді. Маталармен байланыс беріктігін анықтау

Стратификация кедергісін сынауға арналған үлгілер ені 25 мм және 
ұзындығы 100-150 мм тікбұрышты жолақтар нысанында болуы тиіс. Сынау 
кезінде резеңкенің созылуын болдырмау үшін резеңкенің қабатталуына 
арналған үлгілер екі жағынан матаға байлаулы болатындай етіп дайындалуы 
тиіс.

Сынақ барысы
Сынақ шкаласының номиналды мәні стратификация кезінде 

жүктеменің өлшенетін шамасынан 5 еседен артық аспауы тиіс ажырату 
машинасында жүргізіледі. Үлгінің ені стратификацияланатын учаскенің 3 
нүктесінде 0,5 мм дейінгі дәлдікпен өлшенеді, бұл ретте есептік шама ретінде 
3 өлшемнің арифметикалық ортасы алынады. Стратификация үлгінің 
ұзындығы 10-60 мм учаскеде жүзеге асырылады. Стратификация процесінде 
диаграмма сызылады.

Нәтижелерді өңдеу
Стратификация диаграммасы болған кезде кгс/см-де σр стратификация 

кедергісінің көрсеткіші (қабаттар арасындағы байланыс беріктігі) (сур.3.9) 
формула бойынша есептейді:

σp = c × F
l×b

3.2.

мұндағы F-см2-де BCDE диаграммасын сынау кезінде сызылған аудан; 
l-DE диаграммасының негізінің ұзындығы см; 
b-сыналатын үлгінің ені см; 
c-жүктеме осьін бөлу бағасы.

3.9 сурет. үлгінің стратификация диаграммасы

Диаграмма болмаған жағдайда стратификацияға кедергі көрсеткіші σр 
н/м формула бойынша есептеледі:

σp =  Pcp
b

3.3.
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мұндағы Рср-кгс шкаласы бойынша жазылған ең жоғары және ең 
төменгі көрсеткіштердің 5 жұбының орташа арифметикалық мәні ретінде 
есептелген жүктеме; b-сыналатын үлгінің ені м.

Тәуелсіз аккредиттелген зертханаларда сапаны мерзімді бақылау
ИСО стандарттау жөніндегі халықаралық ұйымы резеңкелерді 

сынаудың әртүрлі әдістері бойынша зертханааралық сынақтарды жүйелі 
түрде жүргізеді. Бұл жұмыс әртүрлі елдердегі сынақтардың әдістемелік 
деңгейін анықтауға мүмкіндік береді, сынақ әдістерінің дәлдігін ескере 
отырып, материалдардың сапа көрсеткіштеріне негізделген рұқсаттарды 
орнатуға көмектеседі. Сынақ әдістерінің дәлдігі зертханааралық 
сынақтардың нәтижелері негізінде бағаланады. Бұл ретте бір оператордың 
бір зертханада бір аспапта сынақ жүргізу кезінде нәтижелердің қайталануын 
және әртүрлі зертханаларда әртүрлі операторлардың әртүрлі аспаптарда 
сынақ жүргізу кезінде зертханааралық ұдайы өндірілуін айқындайды. Сынақ 
нәтижелері ИСО 5725 "Сынақ әдістерінің дәлдігі. Зертханааралық сынақтар 
кезінде қайталанғыштықты және жаңғыртылуды анықтау". Сонымен қатар, 
осы мәселелерді шешу үшін ИСО/TR 9272 "Резеңке және резеңке бұйымдар. 
Сынақ әдістеріне стандарттардың дәлдігін анықтау " [7].

Стандартталған әдістерден басқа, резеңке сынаудың салалық әдістері 
бар. Олар стандартталған әдістермен салыстырғанда төменгі орынға ие болса 
да, олардың маңыздылығы жоғары болуы мүмкін. Мұндай әдістердің 
қатарына, мысалы, резеңке бұйымдарының деформация аймағына сәйкес 
келетін шамамен 10% деформациялардағы резеңкелердің деформациялық 
қасиеттерін анықтау әдістері жатады.

Қорытынды:
- РТИ сапасын басқару үшін өндірістің барлық кезеңдерінде бұйым 

сапасының көрсеткіштерін өлшеуді жүргізу қажет.
- Операциялық бақылау-бұл белгілі бір операцияны орындау кезінде 

немесе аяқтағаннан кейін өнімнің немесе процестің сапасын тексеру.
- Қоспалардың сапасын бақылау үшін қысқа уақытты қажет ететін 

талдаулар қолданылады.
– Қабылдау бақылауы-сапаның нормативтік-техникалық құжаттамада 

белгіленген талаптарға сәйкестігін анықтау мақсатында бұйымдарды, 
бөлшектерді, құрастыру бірліктерін дайындау процесі аяқталғаннан кейін 
орындалады.

Өзіндік бақылау сұрақтары 
1. Резеңке бұйымдарын өндірудің қандай кезеңдері бар?
2. Кіріс бақылауының мәнін ашыңыз.
3. Операциялық бақылауды кім жүзеге асырады?

4. Экспресс-бақылау дегеніміз не?
5. Сақиналы модуль индикаторының мәнін не сипаттайды?
6. Дайын өнімнің физика-механикалық сынақтарын қалай жіктеуге болады?
7. Стендтік сынақтарға сипаттама беріңіз.
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3.1.2 Метрологиялық қамтамасыз ету және сапаны басқару 
саласындағы жаңа техникалық регламенттерді, ұйымдардың 
стандарттарын және басқа да нормативтік құжаттаманы әзірлеу және 
сараптау

Механикалық резеңке сынақтарының нәтижелері сынақ жағдайларына 
– деформация жылдамдығына, деформация мөлшері мен түріне, қоршаған 
ауаның температурасы мен ылғалдылығына, үлгінің мөлшеріне байланысты 
болады. Бір резинаны әртүрлі зертханаларда сынау кезінде бірдей нәтиже алу 
керек. Алайда, бұл сынақтардың барлық жағдайлары көрсетілген стандартты 
сынақ әдістерін қолдану кезінде ғана мүмкін болады.

Әр ел резеңке сынау әдістеріне өзінің ұлттық стандарттарын әзірлейді –
Ресейде бұл МЕМСТ Р, АҚШ – та – ASTM, Германияда-DIN, Англияда-BS. 
Алайда, халықаралық сауданың дамуымен резеңке сапасын тексеруде 
қиындықтар туындады, өйткені бір резеңке сынауда әртүрлі сынақ 
жағдайларына байланысты нәтижелер әрдайым сәйкес келе бермейді. Бұл 
комитеттері әртүрлі материалдар мен бұйымдарды сынау стандарттарын 
әзірлейтін ИСО (ISO) халықаралық стандарттау ұйымын құру қажеттілігіне 
әкелді. Резеңкені сынаудың механикалық әдістері ИСО ТК 45 комитетіне 
жатады. Осы ұйым әзірлеген ISO стандарттары ұлттық стандарттарға 
негізделген. Осы стандарттарды әзірлеу барысында қатысушы елдердің 
әрқайсысы өзінің ұлттық стандартында қабылданған сипаттамаларды 
стандартқа енгізуді заңды деп санайды. Ұлттық стандарттардың қайсысын 
әзірленіп жатқан ИСО стандартының негізі ретінде қабылдау мүмкін емес 
болғандықтан, оған әр түрлі елдердің стандарттарының шарттары жиі кіреді. 
Сонымен, көптеген елдерде созылу кезіндегі резеңке беріктігін анықтау екі 
жақты иық пышақтары түрінде үлгілерде жүзеге асырылады, ал Германияда 
сақина үлгілері әдетте қолданылады. ИСО 37 стандартына беріктікті анықтау 
әдісіне үлгілер - қалақтар мен сақиналар кіреді. Тағы бір мысал-
резеңкеленген біліктердің қаттылығын өлшеу. Біліктердің резеңке 
жабындарының қаттылығын өлшеу үшін үш стандарт әзірленді-олардың 
бірінде ИСО 48 әдісі негізге алынды, екіншісі Шор А және Шор Д 
қаттылығын қолдануға негізделген, үшіншісі Пузей-Джонс құрылғысына 
негізделген. Үш түрлі әдісті қолдану техникалық қажеттілік емес. Алайда, әр 
түрлі фирмалар дәстүрлі түрде біліктердің жабындарының қаттылығын 
өлшеу үшін әртүрлі стандарттарды қолданады және халықаралық стандартқа 
үш түрлі сынақ әдістерін енгізуге барлығына сәйкес келеді. Отандық 
тәжірибеде басқа тәсіл болды. Мысалы, МЕМСТ 262-93-те резеңке сынаудың 
әдісі Халықаралық стандарттарға сәйкес негізгі үш түрлі үлгіні қолданады, ал 
доғалық үлгілерді сынаудың отандық әдісі (әдетте "бүйрек" деп аталады) 
қосымша ретінде енгізілген. 

Стандарттау жөніндегі нормативтік құжаттың санаты оның қолданылу 
саласына байланысты мәртебесі деп аталады. Қазақстан Республикасының 
Мемлекеттік стандарттау жүйесінде қолданылатын стандарттау жөніндегі 
нормативтік құжаттар 3.10-суретте көрсетілген.
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3.10 сурет. Қазақстан Республикасының
мемлекеттік стандарттау жүйесінде қолданылатын стандарттау жөніндегі 

нормативтік құжаттардың санаттары

1. Қазақстан Республикасының мемлекеттік стандарттары (ҚР СТ). 
Қазақстан Республикасының мемлекеттік стандарттары салааралық маңызы 
және қайта шығару және (немесе) пайдалану перспективасы бар өнімге, 
процестерге (жұмыстарға), көрсетілетін қызметтерге, ұйымдастырушылық-
әдістемелік және жалпы техникалық сипаттағы нормалар мен талаптарға 
әзірленеді.

Мемлекеттік стандарттау объектілеріне мыналар жатады:
♦ ұйымдастыру-әдістемелік және жалпы техникалық объектілер, оның 

ішінде стандарттау және сертификаттау жөніндегі жұмыстарды жүргізуді 
ұйымдастыру, бірыңғай техникалық тіл, ақпараттық технологиялардың 
бірлескен бағдарламалық және техникалық құралдары, метрологиялық 
қамтамасыз ету жөніндегі жұмыстарды ұйымдастыру, материалдар мен 
заттардың қасиеттері туралы анықтамалық деректер, техникалық-
экономикалық ақпаратты сыныптау және кодтау;

♦ ірі ұлттық экономикалық кешендердің құрамдас элементтері (көлік, 
энергия жүйесі, байланыс, қорғаныс, қоршаған ортаны қорғау және т. б.);

♦ мемлекеттік ғылыми-техникалық және әлеуметтік-экономикалық 
нысаналы бағдарламалар мен жобалардың объектілері;

♦ кең, оның ішінде салааралық қолданылатын өнімдер;
♦ Қазақстан Республикасына (немесе нақты кәсіпорындарға) өз өнімінің 

немесе технологиясының бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз етуге мүмкіндік 
беретін ғылым мен техниканың жетістіктері;

♦ халықтың және өндірістің ішкі қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін 
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Қазақстан Республикасында өндірілетін, сондай-ақ екі жақты міндеттемелер 
бойынша басқа мемлекеттерге жеткізілетін өнім және көрсетілетін қызметтер.

Мемлекеттік стандарттар стандарттау объектісіне қойылатын міндетті 
талаптарды да, ұсынылған талаптарды да қамтиды. Өнімнің, процестердің 
(жұмыстардың), көрсетілетін қызметтердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету, 
қоршаған ортаны, азаматтардың өмірін, денсаулығын және мүлкін қорғау үшін, 
техникалық және ақпараттық үйлесімділікті, өнімнің өзара алмастырылуын, 
бақылау мен таңбалау әдістерінің бірлігін қамтамасыз ету үшін стандарттарда 
белгіленетін талаптар міндетті болып табылады. Өнімге, процестерге 
(жұмыстарға), көрсетілетін қызметтерге стандарттың ұсынылатын талаптарын, 
егер олар Тапсырыс берушімен жасалған шартта немесе өнімді дайындаушының 
(жеткізушінің), процесті (жұмыстарды) немесе көрсетілетін қызметтерді 
Орындаушының техникалық құжаттамасында айқындалған (көзделген) болса, 
жеке және заңды тұлғалар міндетті түрде сақтауға тиіс.
Стандарттарды әзірлеудің келесі алты кезеңі белгіленді (сур.3.11).

3.11 сурет. Стандарттарды әзірлеу кезеңдері

Бекітілген және тіркелген стандарттарды шығару, олар туралы ақпарат 
дайындау, стандарттарды тарату, тексеру, жаңарту (өзгерістер енгізу, қайта 
қарау) және күшін жою жөніндегі жұмыстарды ұйымдастыру стандарттау, 
метрология және сертификаттау жөніндегі комитетке жүктелген.

Стандартты тексеруді, әдетте, стандартты әзірлеуші ұйым 5 жылда 
кемінде бір рет Қазақстан Республикасының Мемлекеттік стандарттау 
жоспарлары бойынша жүргізеді. Тексеру қорытындылары бойынша акт 
жасалады, онда әзірлеушінің стандарттың қолданылу мерзімін ұзарту, 
өзгерістер енгізу, қайта қарау немесе күшін жою туралы ұсынымдары 
қамтылады. Стандартты тексерудің келісілген актісі екі данада стандарттау, 
метрология және сертификаттау жөніндегі комитетке бекітуге жіберіледі.

Стандарттарға өзгерістер енгізу, оның ішінде стандарттың қолданылу 
мерзімін ұзарту, шектеу немесе алып тастау, сондай-ақ стандарттың 
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қолданылуын қалпына келтіру немесе оны жою өзгерістер түрінде ресімделеді. 
Стандартқа өзгерістер жобасымен бірге стандартқа өзгерістер жобасын келісуді 
растайтын түпнұсқа құжаттар және түсіндірме жазба ұсынылуы тиіс. 
Стандарттау, метрология және сертификаттау жөніндегі комитеттің қаулысымен 
бекітілгеннен және қолданысқа енгізілгеннен кейін өзгерістер оларға реттік 
нөмірлер беріле отырып, мемлекеттік стандарттардың мемлекеттік тізіліміне 
енгізіледі. Өзгеріс қолданысқа енгізілген күн ол бекітілген күннен бастап алты 
айдан ерте болмауға тиіс.

Стандартты қайта қарау кезінде қолданыстағы стандарттың орнына 
жаңа стандарт әзірленеді. Бұл ретте бұрын қолданыстағы стандарт 
жойылады, ал жаңа стандартта оның қандай стандарттың орнына әзірленгені 
көрсетіледі. Жаңа стандартқа бекіту жылының соңғы екі цифрын ауыстыра 
отырып, ескі стандарттың белгісі беріледі.

Стандарттың күшін жою осы стандарт бойынша жүргізілген өнім 
шығару (қызметтер көрсету, процестерді жүзеге асыру) тоқтатылған кезде, 
осы стандарттың орнына стандарттау жөніндегі басқа нормативтік құжатты 
әзірлеу кезінде, сондай-ақ халықаралық стандарт тікелей қолданылған 
жағдайда жүзеге асырылады. Стандарттардың күшін жою туралы ақпарат 
Стандарттау, метрология және сертификаттау жөніндегі комитет шығаратын 
"Қазақстан Республикасының мемлекеттік стандарттары" ай сайынғы 
ақпараттық көрсеткішінде, әдетте, стандарттың күшін жою күніне дейін үш 
айдан кешіктірілмей жарияланады.

2. Салалық стандарттар. Салалық стандарттар салалық маңызы бар 
өнімге, процестерге (жұмыстарға) және көрсетілетін қызметтерге әзірленеді 
және оларды мемлекеттік басқару органдары өз құзыреті шегінде бекітеді.

Салалық стандарттарда белгіленген нормалар мен талаптар мемлекеттік, 
мемлекетаралық, халықаралық стандарттарда белгіленген нормалардан төмен 
болмауға тиіс.

Салалық стандарттарды әзірлеу, келісу, тіркеу жөніндегі объектілер 
мен жалпы ережелерді Стандарттау, метрология және сертификаттау 
жөніндегі комитет белгілейді.

3. Ғылыми-техникалық, инженерлік қоғамдардың және басқа да 
қоғамдық бірлестіктердің стандарттары (СТ НТО). Ғылыми-техникалық, 
инженерлік қоғамдардың және басқа да қоғамдық бірлестіктердің 
стандарттары өнімнің жаңа түрлеріне, технологиялық процестерге 
(режимдерге, регламенттерге), технологияларға, көрсетілетін қызметтерге, 
өндірісті ұйымдастыру және басқару қағидаттарына, сондай-ақ қызметтің 
басқа да жаңа түрлеріне әзірленеді. Стандарттардың осы санаты білімнің 
әртүрлі салаларында және кәсіби мүдделер салаларында алынған іргелі 
немесе қолданбалы зерттеулер мен әзірлемелердің нәтижелерін тарату және 
одан әрі пайдалану үшін әзірленеді және қолданылады.

Ғылыми-техникалық, инженерлік қоғамдардың және басқа да қоғамдық 
бірлестіктердің стандарттарын әзірлеу мен бекіту тәртібін осы ұйымдар 
дербес белгілейді. Ғылыми-техникалық, инженерлік қоғамдардың және басқа 
да қоғамдық бірлестіктердің стандарттарын осы қоғамдар мен бірлестіктердің 
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қолданылуын қалпына келтіру немесе оны жою өзгерістер түрінде ресімделеді. 
Стандартқа өзгерістер жобасымен бірге стандартқа өзгерістер жобасын келісуді 
растайтын түпнұсқа құжаттар және түсіндірме жазба ұсынылуы тиіс. 
Стандарттау, метрология және сертификаттау жөніндегі комитеттің қаулысымен 
бекітілгеннен және қолданысқа енгізілгеннен кейін өзгерістер оларға реттік 
нөмірлер беріле отырып, мемлекеттік стандарттардың мемлекеттік тізіліміне 
енгізіледі. Өзгеріс қолданысқа енгізілген күн ол бекітілген күннен бастап алты 
айдан ерте болмауға тиіс.

Стандартты қайта қарау кезінде қолданыстағы стандарттың орнына 
жаңа стандарт әзірленеді. Бұл ретте бұрын қолданыстағы стандарт 
жойылады, ал жаңа стандартта оның қандай стандарттың орнына әзірленгені 
көрсетіледі. Жаңа стандартқа бекіту жылының соңғы екі цифрын ауыстыра 
отырып, ескі стандарттың белгісі беріледі.

Стандарттың күшін жою осы стандарт бойынша жүргізілген өнім 
шығару (қызметтер көрсету, процестерді жүзеге асыру) тоқтатылған кезде, 
осы стандарттың орнына стандарттау жөніндегі басқа нормативтік құжатты 
әзірлеу кезінде, сондай-ақ халықаралық стандарт тікелей қолданылған 
жағдайда жүзеге асырылады. Стандарттардың күшін жою туралы ақпарат 
Стандарттау, метрология және сертификаттау жөніндегі комитет шығаратын 
"Қазақстан Республикасының мемлекеттік стандарттары" ай сайынғы 
ақпараттық көрсеткішінде, әдетте, стандарттың күшін жою күніне дейін үш 
айдан кешіктірілмей жарияланады.

2. Салалық стандарттар. Салалық стандарттар салалық маңызы бар 
өнімге, процестерге (жұмыстарға) және көрсетілетін қызметтерге әзірленеді 
және оларды мемлекеттік басқару органдары өз құзыреті шегінде бекітеді.

Салалық стандарттарда белгіленген нормалар мен талаптар мемлекеттік, 
мемлекетаралық, халықаралық стандарттарда белгіленген нормалардан төмен 
болмауға тиіс.

Салалық стандарттарды әзірлеу, келісу, тіркеу жөніндегі объектілер 
мен жалпы ережелерді Стандарттау, метрология және сертификаттау 
жөніндегі комитет белгілейді.

3. Ғылыми-техникалық, инженерлік қоғамдардың және басқа да 
қоғамдық бірлестіктердің стандарттары (СТ НТО). Ғылыми-техникалық, 
инженерлік қоғамдардың және басқа да қоғамдық бірлестіктердің 
стандарттары өнімнің жаңа түрлеріне, технологиялық процестерге 
(режимдерге, регламенттерге), технологияларға, көрсетілетін қызметтерге, 
өндірісті ұйымдастыру және басқару қағидаттарына, сондай-ақ қызметтің 
басқа да жаңа түрлеріне әзірленеді. Стандарттардың осы санаты білімнің 
әртүрлі салаларында және кәсіби мүдделер салаларында алынған іргелі 
немесе қолданбалы зерттеулер мен әзірлемелердің нәтижелерін тарату және 
одан әрі пайдалану үшін әзірленеді және қолданылады.

Ғылыми-техникалық, инженерлік қоғамдардың және басқа да қоғамдық 
бірлестіктердің стандарттарын әзірлеу мен бекіту тәртібін осы ұйымдар 
дербес белгілейді. Ғылыми-техникалық, инженерлік қоғамдардың және басқа 
да қоғамдық бірлестіктердің стандарттарын осы қоғамдар мен бірлестіктердің 

  

басшылығы бекітеді. Бекітілген стандарттар мен оларға өзгерістер 
Стандарттау, метрология және сертификаттау жөніндегі комитетте есептік 
тіркеуден өтуі тиіс. Әрбір стандартқа белгі берілуі тиіс (3.12-сурет):

3.12 сурет. Стандартты белгілеу мысалы

4. Фирмалық стандарттар. Фирмалық стандарттарды өндірісті 
ұйымдастыру мен басқаруды жетілдіру мақсатында, сондай-ақ 
кәсіпорындарда немесе ұйымдарда мемлекеттік және мемлекетаралық 
стандарттарды, ғылыми-техникалық, инженерлік қоғамдар мен басқа да 
қоғамдық бірлестіктер стандарттарын, сондай-ақ шет елдердің халықаралық, 
өңірлік және ұлттық стандарттарын қолдануды қамтамасыз ету үшін оларды 
қолдану қажеттілігіне қарай Қазақстан Республикасының аумағында 
орналасқан жеке немесе заңды тұлғалар әзірлейді және бекітеді.

Фирмалық стандарттар мемлекеттік тіркеуге жатпайды.
Кәсіпорынның немесе ұйымның фирмалық стандарттарын әзірлеу 

рәсімі, келісу, бекіту және тіркеу тәртібі дербес белгіленеді. Компания 
стандарттарының қызмет ету мерзімін кәсіпорын немесе ұйым дербес 
белгілейді.

5. Техникалық шарттар (ТШ). Техникалық шарттарды жеке және заңды 
тұлғалар тапсырыс берушіге (тұтынушыға) дербес беруге (өткізуге) арналған 
өнімге (жиынтықтауыштар мен жартылай фабрикаттарды қоса алғанда) 
әзірлейді.:

♦ Қазақстан Республикасының мемлекеттік стандарттарының және осы 
өнімге мемлекетаралық стандарттардың (бұдан әрі - стандарттар) болмауы;

♦ осы стандарттарда өнімнің ерекше талаптарын нақтылайтын 
техникалық шарттарды әзірлеу көзделген кезде жалпы техникалық шарттар 
немесе жалпы техникалық талаптар түрінің стандарттарының болуы;

♦ қолданыстағы стандарттар мен техникалық регламенттердің 
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нормалары мен талаптарын арттыру және толықтыру.
ТШ қолданысқа енгізу күнін бекітуші ұйым белгілейді, бірақ техникалық 

шарттарды мемлекеттік тіркеу күнінен ерте емес.
Техникалық шарттардың қолданылу мерзімін оларды мемлекеттік 

тіркеуді жүргізуге уәкілетті ұйымдар белгілейді және ол бес жылдан аспауға 
тиіс.
Техникалық шарттарды белгілеу келесі құрылымға ие болуы керек (кесте. 3.2):

3.2 кесте. Техникалық шарттарды белгілеу құрылымы

Белгілеудің мазмұны Белгілеудегі 
таңбалар саны

Құжат индексі ТУ
Шартты сандық белгілеу:
• мемлекеттік басқару органы ТШ – ны бекіткен кезде-
мемлекеттік басқару органы;
• әкімшілік бірлік (облыс, қала) – кәсіпорындар ТШ 
бекіткен кезде

хххх

Қазақстан Республикасының қысқартылған атауы ҚР
Кәсіпорындар мен ұйымдардың жалпы жіктеуіші (КҰЖЖ) 
бойынша ТШ түпнұсқасын ұстаушының коды немесе жеке 
кәсіпкердің СТН (8-ден 11 белгіге дейін болуы мүмкін)

хххххххх

ТШ (ЖШС, АОЗТ, ААҚ және т. б.) бекіткен кәсіпорынның 
(ұйымның) меншік нысанының қысқартылған әріптік 
белгіленуі немесе жеке кәсіпкердің (ЖК) СТН - 2-ден 5-ке 
дейін әріпті қамтуы мүмкін)

XXX

ТШ реттік тіркеу нөмірі XXX
ТШ бекіту немесе қайта қарау жылының төрт саны хххх

6. Мемлекетаралық стандарттар (МЕМСТ). Мемлекетаралық 
стандарттарды ТМД елдерінің Стандарттау жөніндегі мемлекетаралық 
техникалық комитеттері (ККМ) әзірлейді және олар міндетті және (немесе) 
ұсынылатын талаптарды қамтуы мүмкін. Мемлекетаралық стандартты 
Стандарттау, метрология және сертификаттау жөніндегі Мемлекетаралық 
Кеңес (мак), ал құрылыс саласында - Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығы 
елдерінің құрылысында стандарттау, техникалық нормалау және 
сертификаттау жөніндегі мемлекетаралық ғылыми-техникалық комиссия 
қабылдайды.

Мемлекетаралық стандарттар қабылданғаннан кейін Минск қаласында 
(Беларусь Республикасы) орналасқан стандарттар бюросында тіркеледі.

Стандарттау, метрология және сертификаттау жөніндегі Комитеттің 
уәкілетті органы ("Қазақстан стандарттау және сертификаттау институты" 
РМК) мак стандарттары жөніндегі бюродан тіркелген стандарттарды және 
оларды енгізу туралы ақпаратты алады, мемлекетаралық стандарттардың 
көбейтілуін (шығарылуын) және олармен Қазақстан Республикасының заңды 
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нормалары мен талаптарын арттыру және толықтыру.
ТШ қолданысқа енгізу күнін бекітуші ұйым белгілейді, бірақ техникалық 

шарттарды мемлекеттік тіркеу күнінен ерте емес.
Техникалық шарттардың қолданылу мерзімін оларды мемлекеттік 

тіркеуді жүргізуге уәкілетті ұйымдар белгілейді және ол бес жылдан аспауға 
тиіс.
Техникалық шарттарды белгілеу келесі құрылымға ие болуы керек (кесте. 3.2):

3.2 кесте. Техникалық шарттарды белгілеу құрылымы

Белгілеудің мазмұны Белгілеудегі 
таңбалар саны

Құжат индексі ТУ
Шартты сандық белгілеу:
• мемлекеттік басқару органы ТШ – ны бекіткен кезде-
мемлекеттік басқару органы;
• әкімшілік бірлік (облыс, қала) – кәсіпорындар ТШ 
бекіткен кезде

хххх

Қазақстан Республикасының қысқартылған атауы ҚР
Кәсіпорындар мен ұйымдардың жалпы жіктеуіші (КҰЖЖ) 
бойынша ТШ түпнұсқасын ұстаушының коды немесе жеке 
кәсіпкердің СТН (8-ден 11 белгіге дейін болуы мүмкін)

хххххххх

ТШ (ЖШС, АОЗТ, ААҚ және т. б.) бекіткен кәсіпорынның 
(ұйымның) меншік нысанының қысқартылған әріптік 
белгіленуі немесе жеке кәсіпкердің (ЖК) СТН - 2-ден 5-ке 
дейін әріпті қамтуы мүмкін)

XXX

ТШ реттік тіркеу нөмірі XXX
ТШ бекіту немесе қайта қарау жылының төрт саны хххх

6. Мемлекетаралық стандарттар (МЕМСТ). Мемлекетаралық 
стандарттарды ТМД елдерінің Стандарттау жөніндегі мемлекетаралық 
техникалық комитеттері (ККМ) әзірлейді және олар міндетті және (немесе) 
ұсынылатын талаптарды қамтуы мүмкін. Мемлекетаралық стандартты 
Стандарттау, метрология және сертификаттау жөніндегі Мемлекетаралық 
Кеңес (мак), ал құрылыс саласында - Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығы 
елдерінің құрылысында стандарттау, техникалық нормалау және 
сертификаттау жөніндегі мемлекетаралық ғылыми-техникалық комиссия 
қабылдайды.

Мемлекетаралық стандарттар қабылданғаннан кейін Минск қаласында 
(Беларусь Республикасы) орналасқан стандарттар бюросында тіркеледі.

Стандарттау, метрология және сертификаттау жөніндегі Комитеттің 
уәкілетті органы ("Қазақстан стандарттау және сертификаттау институты" 
РМК) мак стандарттары жөніндегі бюродан тіркелген стандарттарды және 
оларды енгізу туралы ақпаратты алады, мемлекетаралық стандарттардың 
көбейтілуін (шығарылуын) және олармен Қазақстан Республикасының заңды 

  

және жеке тұлғаларын қамтамасыз етуді жүзеге асырады.
7. Ұсынымдар. "Стандарттау туралы" Қазақстан Республикасының 

Заңына сәйкес ұсынымдар қызметтің қандай да бір түрін ұйымдастыру және 
жүзеге асыру тәртібін және стандарттау, метрология және сертификаттау 
саласындағы кеңесті немесе нұсқауларды қамтитын ережені белгілейді.

Ұсыныстарды жасауға, ресімдеуге, баяндауға қойылатын негізгі талаптар 
Қазақстан Республикасының Мемлекеттік стандарттарына қойылатын 
талаптарға ұқсас.

Ұсынымдар Стандарттау, метрология және сертификаттау жөніндегі 
Комитет жүргізетін Қазақстан Республикасының Мемлекеттік стандарттау 
жүйесінің тізілімінде тіркелуге жатады. Тізілімде тіркелмеген ұсынымдар 
қолдануға жатпайды.

8. Техникалық регламент. Техникалық регламент-бұл міндетті 
талаптарды тікелей немесе стандартқа немесе ережелерге сілтеме жасау 
арқылы немесе осы құжаттардың мазмұнын қосу арқылы белгілейтін 
нормативтік құжат. Ол сондай-ақ терминологияға, белгілерге, буып-түюге, 
таңбалауға қойылатын талаптарды өнімге, процеске (жұмысқа), көрсетілетін 
қызметке немесе өндіріс әдісіне қолданылатын дәрежеде қамтуы немесе тек 
қана қамтуы мүмкін. Бұл анықтама "Стандарттау туралы"Қазақстан 
Республикасының Заңында белгіленген.

2003 жылғы 10 Маусымда "Стандарттау туралы" Заңға өзгерістер 
енгізілді, оған сәйкес техникалық регламенттерге құзыретіне міндетті 
талаптарды белгілеу кіретін мемлекеттік басқару органдары қабылдайтын 
нормативтік құқықтық актілер мен стандарттау жөніндегі нормативтік құжаттар 
(құрылыс, санитариялық, фитосанитариялық және ветеринариялық нормалар 
мен қағидалар, фармакопеялық баптар, өртке қарсы қауіпсіздік пен төтенше 
жағдайлардың, тау-кен қадағалауының, Атом, экологиялық және радиациялық 
қауіпсіздіктің, жолдардағы және көліктің барлық түрлеріндегі қауіпсіздіктің 
және т.б.), міндетті талаптар бөлігіндегі мемлекетаралық және мемлекеттік 
стандарттар жатады.

9. Жіктеуіштер. Ақпараттық технологиялардың дамуымен ақпаратты 
жіктеу және кодтау әдістері өзектілікке ие болды. 

Жіктеу және кодтау объектілері статистикалық ақпарат, 
макроэкономикалық, қаржылық және құқық қорғау қызметі, банк ісі, 
бухгалтерлік есеп, Стандарттау, сертификаттау, өнім өндіру, қызмет көрсету, 
кеден ісі, сауда және сыртқы экономикалық қызмет болып табылады.

Техникалық-экономикалық және әлеуметтік ақпаратты сыныптау мен 
кодтаудың бірыңғай жүйесін (ЕСҚК) құру жөніндегі жұмыстарға жалпы 
басшылықты және үйлестіруді Қазақстан Республикасының Стандарттау, 
метрология және сертификаттау жөніндегі комитеті және статистика 
органдары жүзеге асырады.

Бекіту деңгейіне және қолданылу аясына қарай техникалық-
экономикалық және әлеуметтік ақпарат жіктеуіштері мынадай санаттарға 
бөлінеді:

а) мемлекеттік-АК;
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б) салалық (ведомстволық) - ОК;
в) бірлестіктердің, кәсіпорындардың, ұйымдардың жіктеуіштері (бұдан 

әрі-кәсіпорындардың жіктеуіштері).
Мемлекеттік жіктеуіштер құжаттаманың біріздендірілген жүйесіне 

кіретін мемлекеттік мақсаттағы құжаттардың салааралық (ведомствоаралық) 
нысандарындағы ақпаратты қамтиды және әртүрлі министрліктердің, 
ведомстволар мен кәсіпорындардың басқару жүйелері арасында ақпарат 
алмасу кезінде міндетті болып табылады.

Салалық жіктеуіштерде мемлекеттік жіктеуіштерге немесе 
іріктемелерге енгізілмеген Ақпарат және: жіктеу объектілерімен немесе осы 
салаға тән белгілермен толықтырылған мемлекеттік жіктеуіштер болуға 
тиіс. 

Осы санаттағы жіктеуіштер министрліктің, ведомствоның 
бірлестіктері, кәсіпорындары мен ұйымдары арасында ақпарат алмасу 
кезінде қолданылады.

Кәсіпорындардың жіктеуіштерінде мемлекеттік және салалық 
жіктеуіштерге енгізілмеген ақпарат немесе осы кәсіпорынға тән жіктеу 
объектілерімен немесе белгілермен толықтырылған басқа санаттардың 
жіктеуіштерінен іріктемелер болуы тиіс (кесте. 3.3).

3.3 кесте. Қазақстан Республикасында пайдаланылатын мемлекеттік 
жіктеуіштердің тізбесі
ГКРК 01-99 Қызметтер жіктеуіші (КЗ)
ҚР МЖ 02-99 Кәсіпорындар мен ұйымдардың жалпы жіктеуіші (КҰЖЖ)
ҚР МК 03-99 Экономикалық қызмет түрлерінің жалпы жіктеуіші (ЭҚЖЖ)
ҚР МК 04-99 Экономикалық қызмет түрлері бойынша өнім жіктеуіші 

(ЭҚТӨЖ)

ҚР МЖ 05-2000 Бастауыш және орта кәсіптік білім мамандықтарының 
жіктеуіші

ГКРК 06 
(ИСО 3166.1)-
2001

Елдердің және олардың аумақтық бірліктерінің атауларын 
белгілеуге арналған кодтар. 1 бөлім. Ел кодтары

ГКРК 06 
(ИСО 3166.2)-
2001

Елдердің және олардың аумақтық бірліктерінің атауларын 
белгілеуге арналған кодтар. 2 бөлім. Елдердің әкімшілік-
аумақтық бөлімшелерінің кодтары

ГКРК 06 
(ИСО 3166.3)-
2001

Елдердің және олардың аумақтық бірліктерінің атауларын 
белгілеуге арналған кодтар. 3 бөлім. Бұрын пайдаланылған 
елдердің атауларын белгілеу кодтары

ГКРК 07
(ИСО 4217)-2001 Валюталар мен қорларды белгілеуге арналған кодтар

ГКРК 08-2001 Қазақстан Республикасының жоғары кәсіптік білім беру 
мамандықтары мен даярлау бағыттарының сыныптауышы

ҚР МЖ 09-2002 Төлемдерді тағайындаудың бірыңғай жіктеуіші

ҚР МК 10-2002 Қазақстан Республикасының Білім беру деңгейлерінің 
мемлекеттік жіктеуіші
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Салалық жіктеуіштерде мемлекеттік жіктеуіштерге немесе 
іріктемелерге енгізілмеген Ақпарат және: жіктеу объектілерімен немесе осы 
салаға тән белгілермен толықтырылған мемлекеттік жіктеуіштер болуға 
тиіс. 

Осы санаттағы жіктеуіштер министрліктің, ведомствоның 
бірлестіктері, кәсіпорындары мен ұйымдары арасында ақпарат алмасу 
кезінде қолданылады.

Кәсіпорындардың жіктеуіштерінде мемлекеттік және салалық 
жіктеуіштерге енгізілмеген ақпарат немесе осы кәсіпорынға тән жіктеу 
объектілерімен немесе белгілермен толықтырылған басқа санаттардың 
жіктеуіштерінен іріктемелер болуы тиіс (кесте. 3.3).

3.3 кесте. Қазақстан Республикасында пайдаланылатын мемлекеттік 
жіктеуіштердің тізбесі
ГКРК 01-99 Қызметтер жіктеуіші (КЗ)
ҚР МЖ 02-99 Кәсіпорындар мен ұйымдардың жалпы жіктеуіші (КҰЖЖ)
ҚР МК 03-99 Экономикалық қызмет түрлерінің жалпы жіктеуіші (ЭҚЖЖ)
ҚР МК 04-99 Экономикалық қызмет түрлері бойынша өнім жіктеуіші 

(ЭҚТӨЖ)

ҚР МЖ 05-2000 Бастауыш және орта кәсіптік білім мамандықтарының 
жіктеуіші

ГКРК 06 
(ИСО 3166.1)-
2001

Елдердің және олардың аумақтық бірліктерінің атауларын 
белгілеуге арналған кодтар. 1 бөлім. Ел кодтары

ГКРК 06 
(ИСО 3166.2)-
2001

Елдердің және олардың аумақтық бірліктерінің атауларын 
белгілеуге арналған кодтар. 2 бөлім. Елдердің әкімшілік-
аумақтық бөлімшелерінің кодтары

ГКРК 06 
(ИСО 3166.3)-
2001

Елдердің және олардың аумақтық бірліктерінің атауларын 
белгілеуге арналған кодтар. 3 бөлім. Бұрын пайдаланылған 
елдердің атауларын белгілеу кодтары

ГКРК 07
(ИСО 4217)-2001 Валюталар мен қорларды белгілеуге арналған кодтар

ГКРК 08-2001 Қазақстан Республикасының жоғары кәсіптік білім беру 
мамандықтары мен даярлау бағыттарының сыныптауышы

ҚР МЖ 09-2002 Төлемдерді тағайындаудың бірыңғай жіктеуіші

ҚР МК 10-2002 Қазақстан Республикасының Білім беру деңгейлерінің 
мемлекеттік жіктеуіші

  

Қорытынды:
- Механикалық резеңке сынақтарының нәтижелері сынақ 

жағдайларына байланысты.
- Әр ел резеңке сынау әдістеріне өзінің ұлттық стандарттарын 

әзірлейді.
- Қазақстан Республикасының Мемлекеттік стандарттау жүйесінде 

қолданылатын стандарттау жөніндегі нормативтік құжаттардың тоғыз санаты 
болуы мүмкін.

- Бекітілген және тіркелген стандарттарды шығару, олар туралы 
ақпарат дайындау, стандарттарды тарату, тексеру, жаңарту (өзгерістер енгізу, 
қайта қарау) және алып тастау жөніндегі жұмыстарды ұйымдастыру 
Стандарттау, метрология және сертификаттау жөніндегі Комитетке 
жүктелген.

- Техникалық регламент-бұл міндетті талаптарды тікелей немесе 
стандартқа немесе ережелерге сілтеме жасау арқылы немесе осы 
құжаттардың мазмұнын қосу арқылы белгілейтін нормативтік құжат.

Өзіндік бақылау сұрақтары 
1. Өндірісте шығарылатын өнімдерге қажетті стандарттарды 
таңдаңыз.
2. Тест әдістерінің бірін егжей-тегжейлі сипаттаңыз

қолда бар зертханалық жабдықтарды пайдаланатын бұйымдар.
3. Неліктен халықаралық сауданың дамуымен резеңке сапасын тексеруде 
қиындықтар туындағанын түсіндіріңіз?
4. Қазақстан Республикасының Мемлекеттік стандарттау жүйесінде 
стандарттау бойынша қандай нормативтік құжаттар қолданылады?
5. Қазақстан Республикасының Мемлекеттік стандарты ұғымына анықтама 
беріңіз.
6. Мемлекеттік стандарттау объектілеріне не жатады?
7. Стандарттарды әзірлеудің алты кезеңінің мәнін ашыңыз.
8. Стандарттарға өзгерістер енгізу қалай жасалады?
9. Ғылыми-техникалық, инженерлік қоғамдардың және басқа да қоғамдық 
бірлестіктердің стандарттарын әзірлеу және бекіту тәртібін кім белгілейді?
10. Техникалық шарттар дегеніміз не?
11. Техникалық регламент қандай талаптарды белгілейді?
12. Жіктеуіштер не үшін қажет? 
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№ 1 практикалық жұмыс

Резеңке қоспалардың (сақиналы модульдің) Вулканизация дәрежесін 
анықтау)

Құрал-жабдықтар мен материалдар

• Сақиналы модульді анықтауға арналған аспап 
• Толщиномер (өлшеу қателігі 0,01 мм)
• Штангенциркуль 
• Секундомер 
• МЕМСТ бойынша үлгілер

Жұмысқа дайындық. Үлгілерді тексереді және сынауға жарамды 
үлгілерді іріктейді. Үлгілердің өлшемдері қалыңдық өлшегішпен және 
штангенциркульмен бақыланады. Өлшемдері МЕМСТ 412-76 нормаларына 
сәйкес келмейтін үлгілер алынып тасталады. Әрбір сыналатын резеңке 
партиясынан бір үлгі алынады. Қайта сынақтар жүргізу кезінде резеңке 
кесегінің әртүрлі учаскелерінен үш үлгі пайдаланылады. Құрылғы үстелге 
қатаң көлденең орнатылады. Иінтрек аспаптың қояды көлденең бекітіп, 
саппен. Көрсеткіш тетік болуға тиіс нөл бөлу шкаласын және бағыттамалар.

Жұмысты жүргізу. Үлгі жабық жартылай цилиндрлік шығыңқы 
жерлерге ұстағышқа жабысатындай етіп қойылады. Аспа сынақ жағдайында 
көрсетілген ұяға ілінеді және оған 10 немесе 20 Н берілген жүк салынады.  
Бұл жағдайда тұтқаны босатады және үлгіні созады. Үлгі 3 с жүктеме 
астында ұсталады және аспап шкаласындағы рычаг ұшының орнын 
шкаланың бөлінуінің жартысына дейінгі дәлдікпен анықтайды. Сынақ 
кезінде хаттама толтырылады.

Егер сақина Модулінің көрсеткіштері құрылғы шкаласының шекті 
мәндеріне жақын болса, иық пен жүктемені тұтқаның немесе жебенің ұшы 
шкаланың ортаңғы бөлігіне бекітілетіндей етіп өзгертіңіз.

Хаттама

резеңке сақина модулінің анықтамалары
Сынақ күні ..........................................Вулканизация уақыты, мин . .
Аспап түрі ...........................................Вулканизация температурасы, °С
Резеңке қоспаның маркасы..............................

Үлгі 
№ 

Үлгінің
диаметрі, мм

Үлгінің
қалыңдығы, 

мм

ұя
№ 

Аспалы 
Жүктің 
массасы

Шкаланы 
көрсету

Ауытқу, 
%ішкі сыртқы
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№ 1 практикалық жұмыс
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• Сақиналы модульді анықтауға арналған аспап 
• Толщиномер (өлшеу қателігі 0,01 мм)
• Штангенциркуль 
• Секундомер 
• МЕМСТ бойынша үлгілер

Жұмысқа дайындық. Үлгілерді тексереді және сынауға жарамды 
үлгілерді іріктейді. Үлгілердің өлшемдері қалыңдық өлшегішпен және 
штангенциркульмен бақыланады. Өлшемдері МЕМСТ 412-76 нормаларына 
сәйкес келмейтін үлгілер алынып тасталады. Әрбір сыналатын резеңке 
партиясынан бір үлгі алынады. Қайта сынақтар жүргізу кезінде резеңке 
кесегінің әртүрлі учаскелерінен үш үлгі пайдаланылады. Құрылғы үстелге 
қатаң көлденең орнатылады. Иінтрек аспаптың қояды көлденең бекітіп, 
саппен. Көрсеткіш тетік болуға тиіс нөл бөлу шкаласын және бағыттамалар.

Жұмысты жүргізу. Үлгі жабық жартылай цилиндрлік шығыңқы 
жерлерге ұстағышқа жабысатындай етіп қойылады. Аспа сынақ жағдайында 
көрсетілген ұяға ілінеді және оған 10 немесе 20 Н берілген жүк салынады.  
Бұл жағдайда тұтқаны босатады және үлгіні созады. Үлгі 3 с жүктеме 
астында ұсталады және аспап шкаласындағы рычаг ұшының орнын 
шкаланың бөлінуінің жартысына дейінгі дәлдікпен анықтайды. Сынақ 
кезінде хаттама толтырылады.

Егер сақина Модулінің көрсеткіштері құрылғы шкаласының шекті 
мәндеріне жақын болса, иық пен жүктемені тұтқаның немесе жебенің ұшы 
шкаланың ортаңғы бөлігіне бекітілетіндей етіп өзгертіңіз.

Хаттама

резеңке сақина модулінің анықтамалары
Сынақ күні ..........................................Вулканизация уақыты, мин . .
Аспап түрі ...........................................Вулканизация температурасы, °С
Резеңке қоспаның маркасы..............................

Үлгі 
№ 

Үлгінің
диаметрі, мм

Үлгінің
қалыңдығы, 

мм

ұя
№ 

Аспалы 
Жүктің 
массасы

Шкаланы 
көрсету

Ауытқу, 
%ішкі сыртқы

  

Үлгінің Вулканизация дәрежесі неғұрлым аз болса, сол жүктеме 
режимінде созылу көрсеткіші соғұрлым жоғары болады (жүктеме және 
қолдану ұясы). Резеңке қоспаларды дайындау кезінде біркелкі емес 
араластыру бір қоспаның әртүрлі бөліктерінен үлгілерді сынау кезінде 
көрсеткіштің шашырауын береді.

Вулканизация тобының дозалары сақталмаған кезде көрсеткіштің 
нормалардан ауытқуы мүмкін. Сақиналы модульдің шамадан тыс мәні 
Вулканизациялық заттың, үдеткіштің немесе үдеткіш активатордың 
төмендетілген белгілеріне сәйкес келеді.

№ 2 практикалық жұмыс

Резеңке тығыздығын экспресс әдіспен анықтау
Құрал-жабдықтар мен материалдар

• Кесетін пресс
• Штанцты пышақ 
• Қайшылар.
• Пинцет немесе зертханалық 
қысқыштар
• Жиындағы ареометрлер
• Сыйымдылығы 250 мл кептелген 
тығыны бар колбалар

• Диаметрі 100 мм дейінгі 
цилиндрлер
• Үлгілерді кесуге арналған 
пластиналар
• Тазартылған су 
• Этил спирті 
• Мырыш хлориді 
• Сүзгіш қағаз

Жұмысқа дайындық. Тығыны кептелген сыйымдылықтарда 
сақталатын, тығыздығы көрсетілген заттаңбасы бар ерітінділер мен 
сұйықтықтарды (тығыздығы 900-ден 1400 кг/м3-ге дейін) цилиндрге құяды 
және ареометрмен бақылайды. Өлшеу нәтижелері заттаңбадағы 
сұйықтықтың тығыздығына сәйкес келмеген кезде сынақ жүргізілмейді.

Үлгілер ағаш кесетін прессте штангалы пышақпен кесіледі немесе 
қайшымен кесіледі. Сондай-ақ, гидравликалық престерде қалыптарда 
вулканизацияланған үлгілер салмағы кемінде 2 г сақиналар немесе шайбалар 
түрінде қолданылады. Беткі ақаулары бар үлгілер қабылданбайды.

Жұмысты жүргізу. Үлгілерді кезекпен пинцетпен немесе зертханалық 
қысқыштармен сұйықтықпен цилиндрге енгізеді. Егер бір уақытта үлгі батып 
кетсе, онда ол алынып, сүзгі қағазының екі парағының арасына кептіріліп, 
тығыздығы жоғары ерітіндісі бар ыдысқа жіберіледі. Егер үлгі қалқып кетсе, 
онда кептіргеннен кейін ол тығыздығы төмен ерітіндісі бар ыдысқа 
жіберіледі. Сынақтар ерітінді іріктелгеннен кейін аяқталады, онда үлгі 
теңестіріледі (түбіне батпайды және бетіне қалқып шықпайды). Үлгінің
тығыздығы берілген ерітіндінің тығыздығына сандық тең қабылданады.

Егер тепе-теңдікке қол жеткізілмесе, үлгінің тығыздығы екі ерітіндінің 
тығыздығының орташа мәні ретінде анықталады, олардың бірінде үлгі батып, 
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екіншісінде пайда болады. Бұл ерітінділердің тығыздығы 20 кг/м3-ге өзгеруі 
керек. Сынақ нәтижелері хаттамаға енгізіледі.

Үш анықтаманың орташа арифметикалық мәні ретінде есептелген 
сынақ нәтижелері осы резеңке қоспаға белгіленген нормалармен 
салыстырылады. Нәтижелер сынақ нормасынан ауытқыған кезде резеңке 
қоспаның бір бөлігінің әртүрлі учаскелерінен кесілген үш үлгіде 
қайталанады. Бастапқы нәтижелер расталған кезде резеңке қоспасы 
қабылданбайды.

Ақаулардың себебі стандартты емес материалдар, оларды өлшеудің дәл 
еместігі, бір ингредиентті екіншісіне ауыстыру, араластыру кезінде 
ингредиенттердің жоғалуы болуы мүмкін.

Хаттама

резеңке тығыздығын анықтау
Сынақ күні ................................. 20 ° С кезінде сұйықтықтың тығыздығы, кг/м3

Әдіс .................................................. Резеңке қоспаның маркасы
Қолданылатын сұйықтық....................

үлгі
№ 

Үлгінің
массасы m, г

Үлгінің ерітіндідегі 
орны 

Үлгінің
тығыздығы, кг/м3

Ауытқу, 
%

№ 3 практикалық жұмыс

МЕМСТ 19609.14-89 бойынша байытылған каолин ылғалын анықтау әдісі
Құрал-жабдықтар мен материалдар

• Өлшеу қателігі 0,01 г аспайтын 3-сыныпты дәлдіктегі зертханалық 
таразы 

• Термореттегіші бар электр кептіргіш шкаф
• Эксикатор 
• Бюкс  
Өлшеу шегі 0-ден 160 °С-қа дейінгі және 1 °с шкаласын бөлу бағасы 

бар бұрыштық Термометр
Жұмысты жүргізу
Салмағы 5 г құрғақ байытылған каолин немесе 25 г дымқыл 

байытылған каолин ілмегі тұрақты массаға дейін кептірілген бюкске 
салынады, кептіру шкафына қойылады және 105-110 ° С температурада 
тұрақты массаға дейін кептіріледі: 

құрғақ байытылған каолин-1 сағ, 
ылғал байытылған каолин - 3 сағат. 
Содан кейін бюкс кептіру шкафынан шығарылады, қақпақпен 

жабылады, эксикаторда салқындатылады және өлшенеді. Кептіру тұрақты 
масса алынғанша 20 минут ішінде қайталанады.
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екіншісінде пайда болады. Бұл ерітінділердің тығыздығы 20 кг/м3-ге өзгеруі 
керек. Сынақ нәтижелері хаттамаға енгізіледі.

Үш анықтаманың орташа арифметикалық мәні ретінде есептелген 
сынақ нәтижелері осы резеңке қоспаға белгіленген нормалармен 
салыстырылады. Нәтижелер сынақ нормасынан ауытқыған кезде резеңке 
қоспаның бір бөлігінің әртүрлі учаскелерінен кесілген үш үлгіде 
қайталанады. Бастапқы нәтижелер расталған кезде резеңке қоспасы 
қабылданбайды.

Ақаулардың себебі стандартты емес материалдар, оларды өлшеудің дәл 
еместігі, бір ингредиентті екіншісіне ауыстыру, араластыру кезінде 
ингредиенттердің жоғалуы болуы мүмкін.

Хаттама

резеңке тығыздығын анықтау
Сынақ күні ................................. 20 ° С кезінде сұйықтықтың тығыздығы, кг/м3

Әдіс .................................................. Резеңке қоспаның маркасы
Қолданылатын сұйықтық....................

үлгі
№ 

Үлгінің
массасы m, г

Үлгінің ерітіндідегі 
орны 

Үлгінің
тығыздығы, кг/м3

Ауытқу, 
%

№ 3 практикалық жұмыс

МЕМСТ 19609.14-89 бойынша байытылған каолин ылғалын анықтау әдісі
Құрал-жабдықтар мен материалдар

• Өлшеу қателігі 0,01 г аспайтын 3-сыныпты дәлдіктегі зертханалық 
таразы 

• Термореттегіші бар электр кептіргіш шкаф
• Эксикатор 
• Бюкс  
Өлшеу шегі 0-ден 160 °С-қа дейінгі және 1 °с шкаласын бөлу бағасы 

бар бұрыштық Термометр
Жұмысты жүргізу
Салмағы 5 г құрғақ байытылған каолин немесе 25 г дымқыл 

байытылған каолин ілмегі тұрақты массаға дейін кептірілген бюкске 
салынады, кептіру шкафына қойылады және 105-110 ° С температурада 
тұрақты массаға дейін кептіріледі: 

құрғақ байытылған каолин-1 сағ, 
ылғал байытылған каолин - 3 сағат. 
Содан кейін бюкс кептіру шкафынан шығарылады, қақпақпен 

жабылады, эксикаторда салқындатылады және өлшенеді. Кептіру тұрақты 
масса алынғанша 20 минут ішінде қайталанады.

  

Ылғалдың массалық үлесі ( Х ) пайызбен мына формула бойынша 
есептеледі:

Х =  (m1− m2)×100
m

3.3.

мұнда m1-кебуге дейін бюксі бар каолин аспасының массасы, г;
M2-кептіргеннен кейін бюксі бар каолин аспасының массасы, г;
m-каолин аспасының массасы, г. 
Сынақ кезінде хаттама толтырылады.

Хаттама

МЕМСТ 19609.14-89 бойынша байытылған каолин ылғалын анықтау
Сынақ күні .......................................... 
Үлгі нөмірі ..............................................

№ 
об-
рет-
ОА

Каолин 
аспасының 
массасы, г. 

m

Каолин ілмегінің 
массасы

бюксімен, г

Массалық үлесі, 
%:

(Х ) формула 
бойынша 

есептелген % -
бен

Ауытқу, 
%кептіру 

алдында 
m1 

кептіруден 
кейін, m2

3.2 Резеңке қоспалар мен бұйымдардың сапасын бақылау әдістері
3.2.1 Резеңке қоспасын экспресс-талдау 

Резеңке қоспасының сапасы оның көлемінде компоненттердің біркелкі 
бөлінуімен сипатталады. Үлестірудің біркелкілігі қоспаның әртүрлі 
бөліктерінен алынған сынама үлгілеріндегі диспергирленетін ингредиенттің 
концентрациясын өзгерту бойынша статистикалық әдістердің көмегімен
бағаланады, ал диспергирлеу сапасы оптикалық микроскоптың көру 
аймағында байқалатын нашар диспергирленген компоненттердің 
агломераттарының құрамы мен өлшемдері бойынша бағаланады [3.7]. 

Мұндай анықтау әдістері көп уақытты қажет етеді және негізінен 
арнайы ғылыми зерттеулер үшін жүргізіледі. Көп жағдайда қоспалардың 
сапасы бір (бірнеше) компоненттердің біркелкі таралуымен емес, шикі 
қоспаның не оның вулканизаттарының физикалық немесе механикалық 
қасиеттері көрсеткіштерінің оларды эталондармен немесе орташа 
статистикалық нәтижелермен салыстыру кезінде өзгеруімен анықталады 
(сур.3.13). ODR 2000 реометрінде немесе MDR 2000 жоғары температурада 
(180-200°C), Муни MV 2000, RPA вискозиметрінде үлгілерді сынау арқылы 
қоспаның сапасын тез анықтауға болады. Осы құрылғылардың көмегімен 
қоспаның тұтқырлығын, Вулканизация ұзақтығын, Вулканизация 
жылдамдығын және вулканизацияның қасиеттерін сипаттайтын ығысу 
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модулін орнатуға болады. Алынған мәндер осы қоспаға белгіленген 
нормалармен салыстырылады. RPA қасиеттерін талдаушы Резеңке 
қоспалардың технологиялық қасиеттері туралы барлық қажетті деректерді 
алуға мүмкіндік береді. Өндіру процесінде Резеңке қоспалардың сапасын 
экспресс-бақылау кезінде қоспаның тығыздығын гидростатикалық өлшеуге 
арналған таразыны пайдалана отырып анықтайды.

Резеңке қоспалардың 
ақау түрлері

Салдары болып 
табылады:

Қайта өңдеу және 
дайын өнім үшін 

салдары:

Қанағаттанарлықсыз
технологиялық 
аралық және соңғы 
сатылардағы қасиеттер

Ингредиенттердің 
дозасын бұзу

Технологиялық процестің 
уақытша және 
температуралық 
режимдерінің бұзылуы

Аралық сатылардың 
стадия аралық жату 
уақытының бұзылуы

Резеңке қоспаларды 
қайта өңдеудің 

қосымша уақытының 
қажеттілігі

Технологиялық 
уақыттың жоғалуы

3.13 сурет. Резеңке қоспалардың ақау түрлері

Резеңке қоспаларды жедел сынау экспресс-бақылаумен жүргізіледі [4].
Резеңке қоспалардың сипаттамаларын бақылау әдістері 
MDR2000-жылжымалы жартылай пішінді реометр (сур.3.14). Резеңке 

қоспалардың вулканизациялық қасиеттерін өлшеудің динамикалық әдісіне 
арналған. Вулканизация қасиеттерін бағалаудың әлемдік стандарты.

3.14 сурет. MDR2000-жылжымалы жартылай пішінді реометр
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модулін орнатуға болады. Алынған мәндер осы қоспаға белгіленген 
нормалармен салыстырылады. RPA қасиеттерін талдаушы Резеңке 
қоспалардың технологиялық қасиеттері туралы барлық қажетті деректерді 
алуға мүмкіндік береді. Өндіру процесінде Резеңке қоспалардың сапасын 
экспресс-бақылау кезінде қоспаның тығыздығын гидростатикалық өлшеуге 
арналған таразыны пайдалана отырып анықтайды.

Резеңке қоспалардың 
ақау түрлері

Салдары болып 
табылады:

Қайта өңдеу және 
дайын өнім үшін 

салдары:

Қанағаттанарлықсыз
технологиялық 
аралық және соңғы 
сатылардағы қасиеттер

Ингредиенттердің 
дозасын бұзу

Технологиялық процестің 
уақытша және 
температуралық 
режимдерінің бұзылуы

Аралық сатылардың 
стадия аралық жату 
уақытының бұзылуы

Резеңке қоспаларды 
қайта өңдеудің 

қосымша уақытының 
қажеттілігі

Технологиялық 
уақыттың жоғалуы

3.13 сурет. Резеңке қоспалардың ақау түрлері

Резеңке қоспаларды жедел сынау экспресс-бақылаумен жүргізіледі [4].
Резеңке қоспалардың сипаттамаларын бақылау әдістері 
MDR2000-жылжымалы жартылай пішінді реометр (сур.3.14). Резеңке 

қоспалардың вулканизациялық қасиеттерін өлшеудің динамикалық әдісіне 
арналған. Вулканизация қасиеттерін бағалаудың әлемдік стандарты.

3.14 сурет. MDR2000-жылжымалы жартылай пішінді реометр

  

Нәтижені тез береді, өндірістік емес шығындарды азайтады, өнімділікті 
арттырады, сынақ температурасының жылдам өзгеруі, аз сынақ уақыты, 
Резеңке қоспалардың қасиеттеріндегі ауытқуларға жоғары сезімталдық.  5 
үлгіге арналған іске қосу жүйесі бар. Жеңілдетілген басқару, үлгілерді іске 
қосу және түсіру, шамдар жарамды/жарамсыз. Бақылау тиімділігін арттыру, 
үрдістерді анықтау, статистикалық талдау үшін кіріктірілген бағдарламалық 
қамтамасыз ету.

Реограмма резеңке қоспаның пластоэластикалық қасиеттерін 
сипаттайтын ең аз моментті (МL) анықтауға мүмкіндік береді (ең аз 
тұтқырлық); ең көп момент (МН) – физикалық – механикалық көрсеткіштерді 
сипаттайтын (модуль); ts1-вулканизацияның басталу уақыты (жабдықта 
өңдеу процесінде резеңке қоспаның индукциялық кезеңінің сипаттамасы); t 
90 – вулканизацияның оңтайлы мөлшері (90%).

Реограммадағы қисық түрінде резеңке қоспаның мақсатын анықтауға 
болады.

3.2.2 Резеңке үлгілерін зертханалық сынау 

Бұл бөлімде циклдік жүктемелер, абразиялар, төмен температуралар 
кезінде, сондай-ақ әртүрлі механикалық емес факторлардың әсері кезінде 
олардың беріктігін сипаттайтын резеңке көрсеткіштерін анықтау бойынша 
жұмыстарды орындау әдістемесі бар [3].

Әр тарауда теориялық бөлім, жұмыс және есептеу әдістемесі, бақылау 
сұрақтары бар. Зертханалық жұмысты бастамас бұрын студенттер теориямен, 
жабдықтың немесе құрылғының құрылымымен, жұмысты орындау 
әдістемесімен және қажетті есептеулермен, сондай-ақ қауіпсіздік және 
еңбекті қорғау ережелерімен танысуы керек. Жұмыс аяқталғаннан кейін 
студенттер зертханалық журналда есеп беруі керек.

Берілген пайдалану қасиеттерінің кешені бар жоғары сапалы резеңке 
бұйымдар технологиялық регламенттің талаптарына сәйкес келетін 
қоспалардан ғана алынуы мүмкін. 

Резеңке қоспасы резеңкеге берілген пайдалану қасиеттерін қамтамасыз 
етуі және бұл ретте қайта өңдеу кезінде технологиялық болуы тиіс. Резеңке 
қоспалардың пластоэластикалық қасиеттері Вулканизация алдында 
дайындамаларды қалыптастыру кезінде олардың мінез-құлқын сипаттайды. 
Олар технологиялық процестің өнімділігіне және дайын өнімнің сапасына 
әсер етеді. Резеңке қоспаның құю қасиеттері оның құрамына, араластырғыш 
жабдықтың түріне, араластыру режимін сақтау дәлдігіне байланысты, яғни 
олар резеңкеге механикалық әсер ету дәрежесімен және ингредиенттердің 
дисперсия дәрежесімен сипатталады [2].

Өңделетін материалдың тұтқырлығы өңдеу процесінің динамикасын 
анықтайды, яғни.процестің белгілі бір кезеңінде оның белгілі бір 
жылдамдықпен ағынын жүзеге асыру үшін материалға қолданылатын күш 
өлшемі ретінде қызмет етеді. Тұтқырлықтың шекті мәндері бар, онда резеңке 
қоспаны өңдеу экономикалық тұрғыдан тиімді емес, сонымен қатар 
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техникалық мүмкін емес. Ньютондық емес сұйықтықтар (псевдопластика) 
болып табылатын резеңке қоспалардың тұтқырлығы материалдың физикалық 
тұрақтысы емес, ол ығысу кернеуіне, демек деформация жылдамдығына 
байланысты. 

Каучуктер мен резеңке қоспалар үшін тұтқырлық тұрақты емес, бірақ 
деформация жағдайларына байланысты (сур.3.15), содан кейін тұтқырлық 
қасиеттерін түсіндіру үшін олар көбінесе тиімді тұтқырлық 
тұжырымдамасын қолданады, яғни.осы деформация жағдайында тұтқырлық. 
Температура +25-тен +200°С-қа дейін өзгерген кезде ығысу 
деформациясының тұрақты жылдамдығы үшін резеңке қоспаның 
тұтқырлығы 10 есе өзгереді, сондықтан резеңке қоспаның тұтқырлығын 
резеңке бұйымдарын дайындау процесінің әртүрлі сатыларындағы оның 
мәндерін қамтитын температура аралығында анықтау қажет [4]. 

3.15 сурет. Резеңке қоспалардың сипаттамасы

Резеңке қоспасының тұтқырлығы капиллярлық және айналмалы 
вискозиметрия, пластометрия, динамикалық әдістермен өлшенеді. 
Ротациялық вискозиметрияны пайдалана отырып, полимерлердің 
реологиялық қасиеттерін анықтау кезінде материал үлгісі жұқа сақиналы 
қабатта тұрақты жылдамдықпен ығысуға ұшырайды. Үлгіде пайда болатын 
момент полимердің тұтқырлығына пропорционалды. Бұл аспаптарда жабық 
цилиндрлік камерада (нысанда) қысыммен сыналатын материалдың ығысу 
деформациясы үлгінің ортасына орналастырылған цилиндрлік дискінің 
(ротордың) айналуынан туындайды. 
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техникалық мүмкін емес. Ньютондық емес сұйықтықтар (псевдопластика) 
болып табылатын резеңке қоспалардың тұтқырлығы материалдың физикалық 
тұрақтысы емес, ол ығысу кернеуіне, демек деформация жылдамдығына 
байланысты. 

Каучуктер мен резеңке қоспалар үшін тұтқырлық тұрақты емес, бірақ 
деформация жағдайларына байланысты (сур.3.15), содан кейін тұтқырлық 
қасиеттерін түсіндіру үшін олар көбінесе тиімді тұтқырлық 
тұжырымдамасын қолданады, яғни.осы деформация жағдайында тұтқырлық. 
Температура +25-тен +200°С-қа дейін өзгерген кезде ығысу 
деформациясының тұрақты жылдамдығы үшін резеңке қоспаның 
тұтқырлығы 10 есе өзгереді, сондықтан резеңке қоспаның тұтқырлығын 
резеңке бұйымдарын дайындау процесінің әртүрлі сатыларындағы оның 
мәндерін қамтитын температура аралығында анықтау қажет [4]. 

3.15 сурет. Резеңке қоспалардың сипаттамасы

Резеңке қоспасының тұтқырлығы капиллярлық және айналмалы 
вискозиметрия, пластометрия, динамикалық әдістермен өлшенеді. 
Ротациялық вискозиметрияны пайдалана отырып, полимерлердің 
реологиялық қасиеттерін анықтау кезінде материал үлгісі жұқа сақиналы 
қабатта тұрақты жылдамдықпен ығысуға ұшырайды. Үлгіде пайда болатын 
момент полимердің тұтқырлығына пропорционалды. Бұл аспаптарда жабық 
цилиндрлік камерада (нысанда) қысыммен сыналатын материалдың ығысу 
деформациясы үлгінің ортасына орналастырылған цилиндрлік дискінің 
(ротордың) айналуынан туындайды. 

  

Резеңке өнеркәсібінде каучуктар мен Резеңке қоспаларды сынау үшін Муни 
вискозиметрлері қолданылады (сур.3.16). 

МЕМСТ 10722-84 сәйкес сынау кезінде айналмалы вискозиметрде 
айналу моментінің уақытқа тәуелділігі анықталады. Сынақ нәтижелері Муни 
бойынша тұтқырлық бірліктерінде көрсетіледі. Муни тұтқырлығының бірлігі 
ретінде 0,083 Н⋅м тең ығысу кедергісінің моменті қабылданды. Бұл жағдайда 
материалдың ығысу жылдамдығы 1,5 с-1 құрайды. Муни вискозиметрі-
тұрақты ығысу жылдамдығы режимінде жұмыс істейтін және материалдың 
тұтқырлығын анықтауға мүмкіндік беретін, мөлшері 106-дан 1010 пуазаға 
дейін өзгеретін диск түріндегі айналмалы вискозиметр. Құрылғының сынақ 
камерасы сәйкесінше екі жалпақ параллель плиталарға бекітілген екі 
жылытылатын цилиндрлік жартылай формалардан және диск басы бар 
ротордан тұрады. Цилиндрлік жартылай формалардың жазықтықтары мен 
бүйір беттерінде және ротордың диск басында сырғып кетуді болдырмау 
үшін ойықтар қолданылады. 

Сурет 3.16-Муни вискозиметрі

Сыналатын эластомердің табиғаты және оның молекулалық 
сипаттамалары тұтқырлық көрсеткіштеріне үлкен әсер етеді: молекулалық 
масса, молекулалық массаның таралуы, гель мөлшерінің болуы, 
пластификация қабілеті. Сондай-ақ, BSC және бутадиен нитрилді каучуктар 
сияқты кейбір каучуктер, тіпті тігетін заттар болмаса да, жоғары температура 
мен ығысу жылдамдығында тігуге бейім екенін ескеру қажет. Молекулалық 
кинетикалық бірліктердің-тізбектің сегменттерінің мөлшерімен, сондай-ақ 



180   

тұтқыр токтың активтену энергиясының мәні макромолекуланың 
ұзындығына байланысты емес. 

Полимерлердің тұтқырлығы, сонымен қатар, макромолекуланың 
тармақталуына байланысты. Әдетте, тармақталу полимердің бірдей 
молекулалық салмағындағы тұтқырлықты төмендетеді, егер бүйірлік 
бұтақтардың ұзындығы негізгі тізбектің ұзындығымен салыстырылмаса. Егер 
тізбек құрылымының жүйелілігі бұзылса, полимерлердің тұтқырлығы 
артады. Техникалық көміртектің дозасы мен түрі Резеңке қоспалардың 
тұтқырлығының өсуіне айтарлықтай әсер етеді. Қоспалардың 
тұтқырлығының өсуіне техникалық көміртектің құрылымы айтарлықтай әсер 
етеді. Оның құрылымы неғұрлым көп болса, резеңке қоспаның тұтқырлығы 
соғұрлым жоғары болады. Сонымен қатар, құрылымдық техкөміртек 
қоспаның икемділігін айтарлықтай төмендетеді, бұл шприц машинасының 
(экструдердің) ауыз қуысынан шыққан кезде қоспаның ісінуінің 
төмендеуімен көрінеді. Техникалық көміртектің нақты геометриялық беті 
қоспаның тұтқырлығына да әсер етеді: тең толтырумен бөлшектердің 
мөлшері неғұрлым аз болса, тұтқырлық соғұрлым жоғары болады. 

Пластификаторлар полимерлердің қасиеттеріне әсер етуіне байланысты 
екі топқа бөлінеді: резеңкемен жақсы үйлесімді және әйнектің қосылу 
температурасын төмендететін − пластификаторлардың өзі және өңдеуді 
жеңілдететін және тұтқырлықты төмендететін жұмсартқыштар. 
Пластификаторлардың екі түрінің де дозасының жоғарылауымен Резеңке 
қоспалардың тұтқырлығы үнемі төмендейді. Резеңке қоспалардың 
тұтқырлығын төмендетуге Пластификатор мен полимердің үйлесімділік 
дәрежесі үлкен әсер етеді, ал полимердің пластификатормен үйлесімділігі 
төмен болған кезде тұтқырлықтың төмендеуі байқалады. Сонымен, 
полимерлердің сұйықтығы (икемділігі) соғұрлым жоғары болады, олардың 
молекулалық массасы неғұрлым аз болса, Пластификатор соғұрлым көп 
енгізіледі, өңдеу температурасы соғұрлым жоғары болады және 
полимерлердің техникалық көміртегі немесе басқа толтырғыштармен 
толтырылуы соғұрлым төмен болады. Резеңке қоспалардың вулканизацияға 
тұрақтылығы қолданылатын Вулканизация жүйесінің түріне байланысты. 
Вулканизациялық агент күкірт болып табылатын Вулканизация жүйелерінің 
тұрақтылығы негізінен қолданылатын үдеткіштердің түрімен анықталады [4].

Соңғысының жер астына әсер етуі келесі қатарда азаяды: 
ксантогенаттар > дитиокарбоматтар > тиурамалар > дифенилгуанидинмен 
меркапто-бензиазол (каптакс) қоспасы > дифенилгуанидинмен ди-
бензиазолилдисульфид (алтакс) қоспасы > дифенил-гуанидин > 
дибензиазолилдисульфид > меркаптобензиазолдың сульфенамидті 
туындылары. 

Техникалық көміртегі вулканизацияға үлкен әсер етеді. Бір жағынан,
жертөлеге төзімділіктің төмендеуі композицияға техникалық көміртекті 
енгізу кезінде резеңке қоспалардың тұтқырлығының жоғарылауымен, екінші 
жағынан, соңғысының физика − химиялық қасиеттерімен байланысты. 
Мысалы, су суспензиясының рН жоғары мәні бар техникалық көміртекті 
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енгізу кезінде вулканизацияға бейімділік артады. Техникалық көміртектің рН 
төмен мәндерінде вулканизацияға бейімділік құрылымның (май санының) 
және дисперстік дәрежесінің (нақты геометриялық беттің) ұлғаюымен 
артады. Техникалық көміртектің жоғары дисперсиясы, толтырудың жоғары 
дәрежесі сияқты, оларды өңдеу кезінде резеңке қоспаларда жылу түзілудің 
жоғарылауына әкеледі, бұл мерзімінен бұрын вулканизация қаупін 
арттырады. Резеңке қоспалар мен бұйымдарды өндірудің жоғары 
жылдамдықты және жоғары температуралы процестерін енгізу оларды 
мерзімінен бұрын вулканизациядан қорғау проблемасымен тікелей 
байланысты. Бұл мәселені шешудің бір жолы-композицияға антикорчингтер 
деп аталатын астыртын модераторларды енгізу. Ерте вулканизация
баяулатқыштарына органикалық қышқылдар, олардың ангидридтері мен 
тұздары, тиофтальимид туындылары, сондай-ақ құрамында 
нитрозоқосылыстары бар кейбір галогендер жатады [3].

№ 1 практикалық жұмыс
Муни МV 2000 вискозиметрінде Резеңке қоспалардың тұтқырлығын 

және мезгілсіз вулканизацияға бейімділігін анықтау
Жұмыстың мақсаты: резеңке қоспаның тұтқырлығын және оның 

мезгілсіз вулканизацияға бейімділігін анықтау. 
Жабдықтар мен материалдар: Муни МV 2000 вискозиметрі, резеңке 

қоспаның үлгісі, кесетін пресс, штангалық пышақ.
Ротациялық вискозиметрде Резеңке қоспалардың тұтқырлығын және 

олардың мезгілсіз вулканизацияға бейімділігін анықтау МЕМСТ 10722-84
сәйкес жүргізіледі. Муни бойынша тұтқырлық пен тұтқырлық 
айырмашылығын анықтау.

Жұмысты жүргізу тәртібі
Сынауға арналған үлгілер штангалы дөңгелек пышақпен кесілген екі 

дискіден тұруы тиіс. Үлгілердің массасы кемінде 25 г болуы керек. 
Дискілердің бірі Роторға киіледі, ал екіншісі ротордың сыртқы бетіне 
қолданылады. Ротор құрылғыға орналастырылады және жартылай формалар 
жабылады. Сынақ жүргізу алдында, жартылай форма жабылғаннан кейін, 
ажыратқыш қысыммен және берілген температурада бір минут ұсталады, 
содан кейін ротор жетегі қосылады. Муни бойынша тұтқырлықты есептеу 
жетекті қосқаннан кейін төртінші минутта жүргізіледі. Каучуктер мен 
резеңке қоспалардың тұтқырлығын анықтау 100°С кезінде жүргізіледі. 

Сынақ нәтижелерін ресімдеу
Үлгіні айналдыру моменті (ығысу кернеуі) пайда болатын дискіні 

айналдыру үшін қажет күш үлгінің тұтқырлығына пропорционал. 8,5 Н⋅м тең 
айналу сәті Мунидің 100 тұтқырлығына сәйкес келеді. МV 2000 вискозиметрі 
бір бланкіде графикалық және цифрлық ақпаратты алуға мүмкіндік береді. 
Осы типтегі вискозиметрлерде құрылғыны калибрлеу 
микропроцессорлардың көмегімен автоматты түрде жүзеге асырылады. Муни 
бойынша тұтқырлықтың тұрақты температурадағы сынақ ұзақтығына 
тәуелділігінің типтік қисығы 3.17-суретте көрсетілген. Муни бойынша 
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тұтқырлықты өлшеу нәтижелерін білдіру үшін сынақ жүргізу шарттары 
көрсетіледі. 

Сынақ жазбасының мысалы: 

МL50 (1+4)100С,

мұндағы 50-Муни бойынша бірліктегі тұтқырлық шамасы; 
L - үлкен ротор (S - шағын ротор); 
1-қыздыру уақыты, 1мин; 
4-роторды іске қосқаннан кейін аспаптың көрсеткіштерін алу уақыты, 4 

мин. 
Сынақ аяқталғаннан кейін алынған деректерге сүйене отырып, 

нәтижелер 3.4-кестеге енгізіледі. 

3.4 кесте. Резеңке қоспасын вискозиметрде сынау нәтижелері

Резеңке 
қоспасының

шифры
Үлгі нөмірі

Резеңке қоспаның 
бастапқы 

тұтқырлығы, 
бірл. Муни

Резеңке қоспаның 
тұтқырлығы, 
бірл. Муни

3.17 сурет. Муни вискозиметрінде сынау процесінде резеңке қоспаның 
тұтқырлығының өзгеруінің типтік қисығы

№ 2 практикалық жұмыс
Резеңке қоспалардың мезгілсіз вулканизацияға бейімділігін анықтау.
Вулканизация-бұл резеңке қоспаларды дайындау және одан әрі өңдеу 

(біліктеу, каландрлау, шприцтеу) немесе сақтау процесінде олардың 
пластоэластикалық қасиеттерінің қайтымсыз өзгеруі.
Жұмысты жүргізу тәртібі

Резеңке қоспалардың вулканизацияға бейімділігін анықтау бойынша 
үлгілер Муни бойынша тұтқырлықты анықтау сияқты нысаны мен массасына 
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пластоэластикалық қасиеттерінің қайтымсыз өзгеруі.
Жұмысты жүргізу тәртібі

Резеңке қоспалардың вулканизацияға бейімділігін анықтау бойынша 
үлгілер Муни бойынша тұтқырлықты анықтау сияқты нысаны мен массасына 

  

ие болады. Аспапта сынаудың қажетті режимі белгіленеді. Резеңке 
қоспасының үлгілері бар ротор құрылғыға салынып, жартылай формалар 
жабылады. Сынақ аяқталғаннан кейін жартылай формалар автоматты түрде 
ашылады [6, 8]. 

Сынақ нәтижелерін ресімдеу
Резеңке қоспалардың вулканизацияға орнықтылық көрсеткіші ретінде 

Муни (М) бойынша тұтқырлығы ең төменгі тұтқырлықтан 5 бірлікке асатын 
уақыт (t5, мин) қабылданады. T5 мәні неғұрлым үлкен болса, резеңке 
қоспаның вулканизацияға төзімділігі соғұрлым жоғары болады (сур. 3.18). 
Сынақ аяқталғаннан кейін алынған деректерге сүйене отырып, нәтижелер 2-
кестеге енгізіледі. Муни вискозиметрінде резеңке қоспаның вулканизацияға 
бейімділігі әдетте 100-150°С (көбінесе 120 немесе 130°С) кезінде 
анықталады.

3.18 сурет. Мезгілсіз вулканизацияға бейімділікті анықтау кезінде
резеңке қоспаның тұтқырлығының өзгеру қисығы

3.5 кесте. Резеңке қоспаның мезгілсіз вулканизацияға бейімділігін анықтау 
бойынша вискозиметрде сынау нәтижелері

Үлгі нөмірі

Муни бойынша 
бастапқы 

тұтқырлығы Мн, 
бірл Муни

T5-ті суландыру 
уақыты, мин

Муни бойынша 
тұтқырлығы T35 ең 
төменгі мәнінен 35 

бірлікке жоғары 
шамаға жететін уақыт 

(сынақтың басынан 
бастап), мин.

М = (t) тәуелділік қисығынан резеңке қоспаның қасиеттерін 
сипаттайтын келесі көрсеткіштер алынады: 

Мн-Муни бойынша бастапқы тұтқырлық; 
t5-субулканизация уақыты; 
∆tL-жер асты байламы жылдамдығының көрсеткіші; 
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T35-Муни бойынша тұтқырлық ең төменгі мәннен 35 бірлікке жоғары 
шамаға жететін уақыт (сынақтың басынан бастап). 

Зертханалық жұмыс мәселелері
1. Каучук пен резеңке қоспалардың тұтқырлығының оларды өңдеу 
процесіне әсері. 
2. Резеңке қоспасының тұтқырлығына әсер ететін факторлар. 
3. Муни вискозиметріндегі резеңке қоспаның тұтқырлығын 
анықтау.

3.2.3 Көп реттік деформациялар кезінде резеңкелердің беріктік 
қасиеттерін бағалау

Материалдың динамикалық жүктелуі оның физикалық және 
механикалық қасиеттерінің өзгеруіне және оның құрылымында 
микродефобтардың жиналуына әкеледі. Мұндай процесс материалдың 
шаршау бұзылуы деп аталады, ал материалдың динамикалық жүктеме 
кезінде бұзылуға қарсы тұру қабілеті шаршау төзімділігі деп аталады. 

Материалдың шаршау қасиеттерін жүктеме сипаттамасы мен беріктігі 
арасындағы сандық тәуелділікпен сипаттауға болады. Ақпараттық мән-бұл 
шаршау шегі, яғни.негіз ретінде қабылданған жойылғанға дейін берілген 
цикл санына сәйкес келетін кернеудің амплитудалық мәні. Базалық санның 
типтік мәні-107 цикл. Резеңкенің динамикалық шаршауға төзімділігі 
(динамикалық шаршаудың көрінісі) ішкі үйкелістің жоғалуына байланысты, 
яғни жүктеме цикліндегі серпімді энергияның функциясы болып табылады, 
ол негізінен шартты кернеу мен циклдегі резеңке деформациясының 
мәндерімен анықталады. 

Бұл кедергіде айтарлықтай кернеуде физикалық фактор басым болады 
− резеңкенің беріктігі;төмен кернеуде және оған сәйкес келетін қарсылық 
ұзақтығында резеңкенің химиялық төзімділігі маңызды. Бірдей мәндерді 
қамтамасыз ететін екі жүктеме циклінің ішінен резеңке үшін оның шаршау 
төзімділігі тұрғысынан қауіпті резеңке серпімді энергиясы көп цикл болады, 
өйткені материалдағы бұзылулардың жинақталуы бүкіл жүктеме процесінде 
жүреді. Резеңке өнімдерінің бірнеше деформациясына төзімділік резеңке 
түріне және деформация сипатына ғана емес, сонымен қатар бөлшектердің 
мөлшері мен конфигурациясына, сондай-ақ циклдің сипатына байланысты. 
Циклдік шаршау кезінде шаршау бұзылыстарының жинақталуы жүктеме 
жоғарылау процесінде байқалады, бұл деформация шамасымен сызықтық 
байланысты емес [6].

Сондықтан қатты деформацияланған жүйелердің шаршау төзімділігінің 
жүктеме параметрлеріне тәуелділігін механикалық әсердің жалпыланған 
сипаттамасы-деформация энергиясы арқылы айту ыңғайлы. Резеңкенің 
шаршағыштық қасиеттерін бағалау кезінде циклдік деформация режимі 
үлкен мәнге ие, әсіресе резеңкелерді бір-бірімен салыстыру кезінде. Тығыз 
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шамаға жететін уақыт (сынақтың басынан бастап). 
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1. Каучук пен резеңке қоспалардың тұтқырлығының оларды өңдеу 
процесіне әсері. 
2. Резеңке қоспасының тұтқырлығына әсер ететін факторлар. 
3. Муни вискозиметріндегі резеңке қоспаның тұтқырлығын 
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3.2.3 Көп реттік деформациялар кезінде резеңкелердің беріктік 
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микродефобтардың жиналуына әкеледі. Мұндай процесс материалдың 
шаршау бұзылуы деп аталады, ал материалдың динамикалық жүктеме 
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Материалдың шаршау қасиеттерін жүктеме сипаттамасы мен беріктігі 
арасындағы сандық тәуелділікпен сипаттауға болады. Ақпараттық мән-бұл 
шаршау шегі, яғни.негіз ретінде қабылданған жойылғанға дейін берілген 
цикл санына сәйкес келетін кернеудің амплитудалық мәні. Базалық санның 
типтік мәні-107 цикл. Резеңкенің динамикалық шаршауға төзімділігі 
(динамикалық шаршаудың көрінісі) ішкі үйкелістің жоғалуына байланысты, 
яғни жүктеме цикліндегі серпімді энергияның функциясы болып табылады, 
ол негізінен шартты кернеу мен циклдегі резеңке деформациясының 
мәндерімен анықталады. 

Бұл кедергіде айтарлықтай кернеуде физикалық фактор басым болады 
− резеңкенің беріктігі;төмен кернеуде және оған сәйкес келетін қарсылық 
ұзақтығында резеңкенің химиялық төзімділігі маңызды. Бірдей мәндерді 
қамтамасыз ететін екі жүктеме циклінің ішінен резеңке үшін оның шаршау 
төзімділігі тұрғысынан қауіпті резеңке серпімді энергиясы көп цикл болады, 
өйткені материалдағы бұзылулардың жинақталуы бүкіл жүктеме процесінде 
жүреді. Резеңке өнімдерінің бірнеше деформациясына төзімділік резеңке 
түріне және деформация сипатына ғана емес, сонымен қатар бөлшектердің 
мөлшері мен конфигурациясына, сондай-ақ циклдің сипатына байланысты. 
Циклдік шаршау кезінде шаршау бұзылыстарының жинақталуы жүктеме 
жоғарылау процесінде байқалады, бұл деформация шамасымен сызықтық 
байланысты емес [6].

Сондықтан қатты деформацияланған жүйелердің шаршау төзімділігінің 
жүктеме параметрлеріне тәуелділігін механикалық әсердің жалпыланған 
сипаттамасы-деформация энергиясы арқылы айту ыңғайлы. Резеңкенің 
шаршағыштық қасиеттерін бағалау кезінде циклдік деформация режимі 
үлкен мәнге ие, әсіресе резеңкелерді бір-бірімен салыстыру кезінде. Тығыз 

  

серпімді тұтқыр қасиеттері бар резеңкелер үшін сынақтарды бірдей кернеу 
мәндерінде немесе бірдей деформацияда жүргізуге болады. 

Алайда, айтарлықтай ерекшеленетін резеңкелер үшін бір циклдың 
жүктеме энергиясы бірдей болатын режимді енгізу қажет. Динамикалық 
жүктеме кезіндегі эластомердің бұзылу механизмі, негізінен, кернеудің 
статикалық әсерінен жойылудан еш айырмашылығы жоқ, бірақ бұл 
процестердің кинетикасы айтарлықтай өзгеруі мүмкін. Бұл айырмашылықтар 
динамикалық режимге тән келесі факторларға байланысты болуы мүмкін: 

- механикалық энергияның ішінара дисперсиясы (гистерезис жоғалуы), 
бұл материалдың қызуын тудырмайды, сонымен қатар әртүрлі химиялық 
реакцияларды белсендіреді; 

- деформация жылдамдығының кернеу мен деформация тәуелділігіне 
әсерімен қоса жүретін деформацияның релаксациялық сипатымен; 

- деформацияның тепе-теңдік жағдайлары аз және кернеулердің 
таралуының гетерогенділігі жоғары; 

- механикалық әсер ету бағытын өзгерту, нәтижесінде релаксациялық 
қайта құру кезінде пайда болған байланыстар қайтадан қуатталады; 

- материал бетіндегі қоршаған ортамен (ауамен) өзара әрекеттесуді 
қарқындату; 

- термиялық және тотығу деструкциясын механикалық белсендіру. 
Сынақ кезінде динамикалық деформация әдетте синусоидальды 

режимде бірнеше рет созылу, қысу (кейде созылу-қысу), ығысу, ауыспалы 
иілу және т. б. Бұл ретте негізгі Сандық сипаттамалар шаршау төзімділігі 
(үлгі бұзылғанға дейін жүктеме циклдарының саны), шаршау беріктігі 
(циклдардың берілген саны кезінде үлгіні бұзатын кернеу амплитудасының 
максималды мәні), жылу түзілуі (циклдардың белгілі бір санынан кейін үлгі 
температурасының жоғарылауы), бірнеше рет қысудан кейін қалдық 
деформация болып табылады. Әдетте, резеңке жоғары беріктікке, ішкі 
үйкеліске және жеткілікті химиялық төзімділікке ие болса, жоғары шаршауға 
төзімділікке ие [10]. 

Резеңке табиғатының әсері әртүрлі сынақтарда әр түрлі көрінеді. 
Кристалданған резеңкеден жасалған резеңкелер үшін созылу деформациясы 
нөлге дейін төмендемеген кезде режимдерде жоғары көрсеткіштерге қол 
жеткізіледі (әйтпесе материалдың кристалдануы орын алады). 
Молекулааралық Химиялық байланыстардың табиғаты маңызды рөл 
атқарады. Қалай болғанда да, тетрафункционалды түйіндерді үш функцияға 
ауыстыру шаршау төзімділігін арттыруға көмектеседі. 

Жоғары температурада және ауыспалы иілу жағдайында неғұрлым 
күшті молекулааралық байланыстары бар вулканизаттар ең жоғары 
шаршауға төзімділікке ие, ал бірнеше рет созылған немесе қысылған кезде 
тұрақты байланыстары бар резеңкелер жақсы әрекет етеді. Сонымен қатар, 
шаршау процесінде кеңістіктік тордың қайтымсыз өзгеруі жүреді, бұл 
байланыстардың сульфидтілігінің орташа дәрежесінің төмендеуімен бірге 
жүреді. Толтырғыштардың әсері химиялық байланыс тығыздығының 
жоғарылауымен де көрінеді [2].
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Резеңке қаттылығының жоғарылауымен динамикалық төзімділіктің 
төмендеуі белсенді толтырғыштар жағдайында аз байқалады. Шамасы, бұл 
көміртегі бір жағынан резеңке беріктігін арттырады, ал екінші жағынан ішкі 
үйкелісті арттырады, сондықтан белсенді техникалық көміртектің аз 
мөлшерін қолданған дұрыс. Пластификаторлар мен жұмсартқыштар әдетте 
керісінше әрекет етеді: молекулааралық өзара әрекеттесудің қарқындылығын 
төмендету арқылы олар ішкі үйкелісті, сонымен қатар беріктікті де 
төмендетеді. Сондықтан пластификатордың табиғаты мен мөлшеріне 
байланысты резеңкелердің шаршау төзімділігі төмендеуі немесе жоғарылауы 
мүмкін (көбінесе жоғарылайды) [4]. 

Салыстырмалы түрде жұқа үлгілердің бірнеше деформациясы кезінде 
деструктивті реакцияның рөлі артады, әсіресе термо-қышқыл. Бұл 
реакцияларды басу кезінде резеңке массасында тез қозғалуға қабілетті, бірақ 
сонымен бірге олар қарқынды булануға немесе бетінен сілтіленуге ие. 
Қарсыласуды дұрыс таңдау кейде резеңкеден шаршауға төзімділікті 2-3 есе 
арттыруға мүмкіндік береді. Резеңкелердің шаршау төзімділігін сипаттайтын 
негізгі көрсеткіштер: 

1) динамикалық төзімділік, ол бірінші сызат пайда болғанға дейін, 
белгілі бір шамада немесе үлгіні толығымен жойғанға дейін деформация 
циклдерінің санымен анықталады; 

2) үлгідегі қыздыру температурасы;
3) қалдық деформация.

№ 3 практикалық жұмыс

Иілу кезінде жарықтардың пайда болуы мен өсуіне резеңке кедергісін 
анықтау

Жұмыстың мақсаты: иілу кезінде жарықтардың пайда болуы мен өсуіне 
резеңке кедергісін анықтау. 

Жабдықтар мен материалдар: резеңке үлгілері, миллиметрлік сызғыш, 
De Mattia Flex Testing машинасы. 

Жарықтардың пайда болуы мен өсуіне қарсылықты анықтау МЕМСТ
9983-74 сәйкес жүзеге асырылады. 

Жұмысты жүргізу тәртібі 
Сынауға резеңкенің әрбір партиясынан кемінде үш үлгі қойылады. 

Үлгілер ортасында көлденең ойық бар жалпақ пішінді. 
Үлгінің өлшемдері 3.19 суретте көрсетілген. Үлгілердің көлденең 

иілуіндегі кернеу концентрациясы ойықтың орналасқан жерінде пайда 
болады. Үлгілер ойық каландрлау бағытына перпендикуляр болатындай 
есеппен жасалады. Сынақтарды тесусіз (а әдісі) және ойықтың ортасында 
тесумен (в әдісі) жүргізуге болады. Пункция арнайы найзамен жасалады. 
Үлгілер қысқыштарға бекітіледі.

Олар машинаны қосады және жарықтардың пайда болуы мен өсуін 
бақылайды. Мұны істеу үшін машинаны мезгіл-мезгіл тоқтатыңыз. А әдісі 
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Резеңке қаттылығының жоғарылауымен динамикалық төзімділіктің 
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сонымен бірге олар қарқынды булануға немесе бетінен сілтіленуге ие. 
Қарсыласуды дұрыс таңдау кейде резеңкеден шаршауға төзімділікті 2-3 есе 
арттыруға мүмкіндік береді. Резеңкелердің шаршау төзімділігін сипаттайтын 
негізгі көрсеткіштер: 

1) динамикалық төзімділік, ол бірінші сызат пайда болғанға дейін, 
белгілі бір шамада немесе үлгіні толығымен жойғанға дейін деформация 
циклдерінің санымен анықталады; 

2) үлгідегі қыздыру температурасы;
3) қалдық деформация.

№ 3 практикалық жұмыс

Иілу кезінде жарықтардың пайда болуы мен өсуіне резеңке кедергісін 
анықтау

Жұмыстың мақсаты: иілу кезінде жарықтардың пайда болуы мен өсуіне 
резеңке кедергісін анықтау. 

Жабдықтар мен материалдар: резеңке үлгілері, миллиметрлік сызғыш, 
De Mattia Flex Testing машинасы. 

Жарықтардың пайда болуы мен өсуіне қарсылықты анықтау МЕМСТ
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Жұмысты жүргізу тәртібі 
Сынауға резеңкенің әрбір партиясынан кемінде үш үлгі қойылады. 

Үлгілер ортасында көлденең ойық бар жалпақ пішінді. 
Үлгінің өлшемдері 3.19 суретте көрсетілген. Үлгілердің көлденең 

иілуіндегі кернеу концентрациясы ойықтың орналасқан жерінде пайда 
болады. Үлгілер ойық каландрлау бағытына перпендикуляр болатындай 
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бақылайды. Мұны істеу үшін машинаны мезгіл-мезгіл тоқтатыңыз. А әдісі 

  

бойынша (тесусіз сынау кезінде) машинаны жарықтардың өсуін бақылау 
үшін тоқтатады.

3.19 сурет. Сынақ үшін үлгі

Бұл жағдайда жарықтардың түрі, олардың саны, ұзындығы, ені 
МЕМСТ 9983-74 сәйкес А, В, С, Д, Е бақылау қатарларына сәйкес 
анықталады, сонымен бірге үлгіні бұзудың белгілі бір сатысына жету үшін 
иілу санын белгілейді. В әдісіне сәйкес жарықтардың ұзындығы өлшенеді 
және иілу саны жазылады. Өлшеулерді келесі арқылы жүргізу ұсынылады 1, 
3, 5, 10, 30, 50, 100, 300 мың цикл және одан көп. 

Сынақ нәтижелерін ресімдеу 
А әдісі бойынша сынақ нәтижелері логарифмдік және лиграфиялық 

тәсілмен өңделеді. Графикалық әдіс көрнекі болып табылады. Циклдар 
санының орташа мәндеріне сәйкес, жарықтардың пайда болуы мен өсуінің 
жеке кезеңдеріне жеткенге дейін, бір-бірімен салыстырылатын резеңкелер 
үшін орташа мәндер есептеледі және сәйкесінше А, В, С, Д, Е деп 
белгіленеді. График құрыңыз (сур.3.20). 

3.20 сурет. Сызаттардың өсуіне тәуелділік графигі
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Жарықтар өсуінің жүктеме циклдерінің санына тәуелділігінің графигін 
құру мысалы абсцисса осьіне А, В, С, Д, Е мәндері қойылады және шығу 
тегінен абсциссаға 450 бұрышпен сызық жасалады. Перпендикуляр А, В, С, 
Д, Е нүктелерінен оларды сызықпен қиылысқанға дейін қалпына келтіріледі. 
Қиылысу нүктелерінен абсцисса осьіне параллель түзулер ординат осьімен 
қиылысқанға дейін жасалады. Бұл нүктелер үлгінің бұзылу кезеңдерін 
білдіреді [7]. 

Тиісті сызықтарда белгілі бір резеңке үлгілерін бұзудың белгілі бір 
кезеңдеріне жеткенге дейін циклдердің орташа саны кейінге қалдырылады. 
Нүктелер сегменттермен байланысады, содан кейін түзу сызықтар сызылады, 
олардың көлденең қисықтармен қиылысында олар резеңке бұзылуының 
белгілі бір кезеңдеріне жеткенге дейін цикл санының нақтыланған мәндерін 
алады. Резеңке жарықтардың пайда болуына төзімділік сынақтың басынан 
бастап көрінетін жарықтардың пайда болуына дейінгі циклдар санымен 
бағаланады. Әдетте жарықтар пайда болған сәттен бастап олардың 12 мм-ге 
дейін өсуіне дейінгі циклдар санымен анықталады. Сынақ нәтижелері 3.6-
кестеге енгізіледі.

3.6 кесте. Сызаттардың пайда болуына және өсуіне қарсылық бойынша 
резеңкелерді сынау нәтижелері

Көрсеткіші Үлгілері
1 2 3

Үлгінің қалыңдығы, мм
Мата асты қабатының қалыңдығы, мм 
Жарықтар пайда болғанға дейін деформация циклдарының 
саны
Орта
Жарықтар пайда болғанға дейінгі деформация 
циклдарының саны (в сатысы)
Орта
Жарықтар пайда болғанға дейінгі деформация 
циклдарының саны (С сатысы)
Орта 
Жарықтар пайда болғанға дейінгі деформация 
циклдарының саны (д сатысы)
Орта
Жарықтар пайда болғанға дейінгі деформация 
циклдарының саны (Е сатысы)
Орта

Зертханалық жұмыс мәселелері
1. Резеңке шаршауға төзімділікке әсер ететін факторлар.
2. Резеңкелердің шаршау төзімділігін сипаттайтын негізгі 
көрсеткіштер 
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тегінен абсциссаға 450 бұрышпен сызық жасалады. Перпендикуляр А, В, С, 
Д, Е нүктелерінен оларды сызықпен қиылысқанға дейін қалпына келтіріледі. 
Қиылысу нүктелерінен абсцисса осьіне параллель түзулер ординат осьімен 
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3.2.4 Резеңке серпімді қасиеттерін бағалау 

Серпімділік көрсеткіштері резеңке соққылар, соққылар және басқа да 
қысқа мерзімді әсерлер кезінде сырттан жеткізілген энергияның бір бөлігін 
қайтару қабілетін сипаттайды. Оның жоғалуы гистерезиспен, яғни 
энергияның толық берілмеуімен байланысты. Резеңке серпімділігі оның 
пайдалы серпімділігінің мөлшерімен сипатталады, бұл қайтарылған 
жұмыстың үлгіні деформациялауға жұмсалған жұмысқа қатынасы. Пайдалы 
серпімділік көрсеткіші үлгіні белгілі бір деформацияға дейін созған кезде 
және оны кейіннен түсіргенде жыртылатын машинада анықталуы мүмкін 
[10].

Алайда, практикада УМР-2 маятникті серпімді өлшегіште пайдалы 
икемділікті анықтаудың аз уақытты әдісі жиі қолданылады (сур.3.21). 
Жыртылатын машинадағы пайдалы икемділікті анықтаудан айырмашылығы, 
серпімді өлшегішті қолданған кезде үлгілер сығымдау деформациясына 
ұшырайды, бірақ осы процестермен бірге жүретін құбылыстардың мәні 
бірдей.

1-төсек; 2-кронштейн; 3-жебе; 4-серіппелі ұстау;
5-тұтқасы бар серіппелі механизм; 6-ысырма; 7-шкала;

8-маятник; 9-жүк; 10-боек; 11-серіппе; 12-алаң

3.21 сурет. Маятникті серпімді өлшеуіш

Бөлме температурасында өлшенген серпімділік түйіндер 
концентрациясының жоғарылауымен іс жүзінде өзгермейді, сынақ 
температурасының жоғарылауымен ол соғұрлым жоғары болады, 
температура соғұрлым жоғары болады. Серпімділік сонымен қатар 
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Вулканизациялық байланыстардың сипатына байланысты: көлденең 
байланыстардың ұзындығы мен икемділігінің жоғарылауымен жоғарылайды. 
Резеңке икемділігі көміртегі түріне және мөлшеріне байланысты. Көміртегі 
мөлшерінің жоғарылауымен және дисперсия дәрежесімен резеңке 
серпімділігі төмендейді. Ол іс жүзінде техникалық көміртектің бастапқы 
құрылымының дамығандығына тәуелді емес, бірақ техникалық көміртек 
бөлшектерінің бетінде хинондардың жоғары құрамы кезінде 
жылдамдатылады [10].

Зертханалық жұмыс мәселелері
1. Серпімділік көрсеткіштерін не сипаттайды?
2. Пайдалы серпімділік дегеніміз не?
3.Пайдалы икемділікті анықтау әдістерін сипаттаңыз.
4. Резеңке икемділігі неге байланысты?

3.2.5 Резеңке қаттылығын сынау

Қаттылық - маңызды физикалық және пайдалану сипаттамаларының 
бірі – резеңке бұйымдардың көптеген МЕМСТ-тарында және техникалық 
шарттарында көрсетілген. Қаттылықты анықтау резеңке қоспалар мен 
вулканизаттардың сапасын бақылау кезінде жүзеге асырылады, өйткені бұл 
көрсеткіш каучуктың қасиеттеріне де, араластыру кезінде вулканизация 
тобының, толтырғыштар мен пластификаторлардың мөлшерін сақтауға да 
байланысты. Сынақтар қоспаны дайындағаннан кейін тікелей алынған 
вулкандалған үлгілерде жүргізіледі (экспресс-бақылау). Резеңке 
қаттылығының дәрежесі бойынша бірнеше топқа бөлуге болады (кесте. 3.7).

3.7 кесте. Резеңкелердің қаттылығы бойынша жіктелуі
Резеңке тобы Қаттылық дәрежесі ТМ-2 қаттылығының шегі

1 Қаттылығы төмен резеңкелер 35-50
2 Орташа қатты резеңке 50-70
3 Қатты резеңке 70-90

Резеңке қоспасына белсенді үдеткіштерді енгізу және олардың 
мөлшерін арттыру резеңке Вулканизация дәрежесін, демек, олардың 
қаттылығын арттырады. Резеңке белсенді толтырғыштармен толтыру 
олардың қаттылығын белгілі бір максималды мәнге дейін арттырады. 
Пластификаторлар резеңке қаттылығын төмендетеді [2]. 

Вулканизация режимі резеңке қаттылығына айтарлықтай әсер етеді. 
Көптеген синтетикалық каучуктар үшін вулканизация ұзақтығы артқан сайын 
қаттылық жоғарылайды; табиғи каучуктың қаттылығы белгілі бір мәнге 
дейін артады, содан кейін төмендейді. Қаттылықты анықтау сынақ 
әдістерінің қарапайымдылығына, қол жетімділігіне және құрылғылардың 
айтарлықтай сезімталдығына, сонымен қатар анықтамалардың ұзақтығына 
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байланысты кеңінен қолданылады. Кейбір жағдайларда сынақ дайын өнімде 
үлгіні кесіп алмастан жасалуы мүмкін. Қаттылықты анықтау материалдың 
әртүрлі пішіндер мен өлшемдердің ұштары (индикаторлары) түрінде металл 
бетінің шегінуіне төзімділігіне негізделген. Қаттылықты анықтауға болады: 

1) аспаптың ұштығына (инденторына) берілген уақыт ішінде белгілі бір 
жүктеме әсер еткен кезде; 

2) аспаптың ұштығына Деформацияланатын серіппемен жасалатын 
ауыспалы жүктеменің әрекеті кезінде; 

3) берілген уақыт ішінде инденторды үлгіге батырған кезде 
(практикалық қолданысы жоқ). Бұл ретте сәйкесінше индентордың батыру 
тереңдігі (ВММ), серіппенің деформация шамасы (аспап шкаласының 
шартты бірліктерінде) немесе индентордың берілген батырылуын тудыратын 
жүктеме өлшенеді. 

Қаттылық өлшемсіз мәнмен немесе қолданылатын жүктеменің 
индикатор мен үлгінің байланыс аймағына қатынасы ретінде көрінеді. 

Сынақ нәтижелері келесі факторларға байланысты:
1) үлгі жүктемесінің шамасы; 
2) индентордың үлгімен байланысын қамтамасыз ету үшін қажетті 

нөлдік есептеу жүргізілетін жүктеме шамасы; 
3) жүктеме әрекетінің ұзақтығы; 
4) аспаптың ұштығының пішіні мен өлшемдері және оның тозу 

дәрежесі (ұштығы неғұрлым аз болса, үлгінің бетінің жай-күйі мен 
қалыңдығы соғұрлым аз әсер етеді; осыған байланысты конустық 
ұштықтарды қолданған орынды); 

5) сынақ кезінде үлгі салынған материалдың қаттылығы (ұшты батыру 
тереңдігі неғұрлым көп болса, бет қаттылығының әсері соғұрлым жоғары 
болады); 

6) резеңке құрамына, ұштық материалына және беттердің жағдайына 
байланысты ұштық және үлгі беттері арасындағы үйкеліс күштері; 

7) ұштықтың тереңдігіне әсер ететін ұштықтың өлшемдері мен үлгінің 
қалыңдығының арақатынасы; 

8) үлгі нысаны; 
9) үлгінің шетінен индентордың батыру орнына дейінгі қашықтық; 
10) сынау температурасы. 
Қаттылықты қыздыру немесе салқындату камерасымен жабдықталған 

қатты өлшегіштерде -60-тан +150°C-қа дейінгі температурада анықтауға 
болады. Үлгілерді сынауға дейін қыздыру немесе салқындату ұзақтығы, 
сынаудың температуралық режимі қатаң регламенттеледі. Төмен 
температурадағы резеңкелердің қаттылығы олардың аязға төзімділігіне 
сипаттама бола алады. 

Зертханада шор типті қатты өлшеуіштер кеңінен қолданылады. Шағын 
өлшемді, күрделі конфигурациялы, тегіс беттері жоқ өнімдердің қаттылығын 
анықтау үшін микровердомерлер қолданылады [6].
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№ 10 практикалық жұмыс
Шор бойынша резеңке қаттылығын анықтау
Жұмыстың мақсаты: шор а бойынша резеңкенің қаттылығын анықтау. 
Жабдықтар мен материалдар: резеңке стандартты үлгілері, қалыңдық 

өлшегіш, Шор А типті қатты өлшегіш (сур.3.22)
Шор А бойынша резеңкенің қаттылығын анықтау МЕМСТ 263-75 

сәйкес жүргізіледі. 
Жұмысты жүргізу тәртібі
Сынақ үшін қалыңдығы 6±0,3 мм жуғыштар немесе шаршы плиталар 

түрінде үлгілер қолданылады. Үлгілердің қалыңдығы кемінде 5 мм болуы 
керек және бірдей резеңке қабаттарының саны үштен аспауы керек. Бұл 
жағдайда жоғарғы қабаттың қалыңдығы кемінде 2 мм болуы керек. Үлкен 
қалыңдықтағы үлгілерді қолдану қатты субстраттың индикатор мәніне әсерін 
болдырмау үшін қажет. Беті тегіс емес және бөгде қоспалары бар үлгілерді 
пайдалануға жол берілмейді [10]. 

Бұл әдіс резеңке кедергісін 
өлшенген серіппенің әсерінен оған 
түсетін индикаторды өлшеу болып 
табылады. Қаттылықты өлшеу кезінде 
үлгіні тегіс металл бетіне 
орналастырады. Құрылғы индикатор 
шайбамен байланыста болатындай етіп 
реттеледі. 

Қаттылық көрсеткіші үлгіге 
басылған сәттен бастап 3±1С өткеннен 
кейін аспаптың шкаласы бойынша 
бекітіледі. Неғұрлым ұзақ түйіспелі 
қысым кезінде көрсеткіштер 15±1С өтуі 
бойынша алынады, бұл жұмыс 
жөніндегі қорытындыда көрсетіледі.
Үлгіні кемінде үш нүктеде сынайды, 
олардың арасындағы қашықтық кемінде 
5 мм, ал өлшеудің кез келген нүктесінен 
шетіне дейінгі қашықтық кемінде 13 мм 
болуы тиіс. 3.22 сурет. Қаттылықты өлшегіш

Сынақ нәтижелерін ресімдеу
Сынақ нәтижесі үшін 1,0-ге дейін дөңгелектелген барлық өлшемдердің 

арифметикалық орташа мәні алынады. Әрбір өлшемнің арифметикалық 
орташа мәннен рұқсат етілген ауытқуы ±3 бірліктен аспауы тиіс, сынақ 
нәтижелері 3.8-кестеге енгізіледі.
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Сынақ нәтижелерін ресімдеу
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3.8-кесте-резеңке қаттылығын анықтау бойынша сынақ нәтижелері
Нүкте Қаттылығы, шартты бірлік Шор А

1
2
3
Орташа мән
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2. Беткі қабаттың контр бетінің кедір – бұдырымен деформациясы-
абразивті. Абразия кезінде резеңке бетінің деформациясы динамикалық 
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және өсуіне әкелетін шаршау процестері жүреді. 

3. Контртел шығыңқы жерлерімен беттің зақымдануы. Егер 
контртельдің беті жеткілікті жоғары және өткір шығыңқы болса, резеңке 
бетінде жыртылу және жыртылу болуы мүмкін. Осылайша, резеңке тозған 
кезде тозудың үш механизмі мүмкін: 1) домалату; 2) шаршау тозуы; 3) 
абразивті тозу. Резеңке беріктігі мен бірнеше деформацияға төзімділігі 
неғұрлым жоғары болса, соғұрлым оның тозуға төзімділігі жоғары болады. 
Механикалық бұзылу факторларымен қатар резеңкенің абразиясына оның 
контартельмен жанасу бетінде дамып келе жатқан жоғары температура 
ықпал етеді. Сондықтан резеңкенің тозуға төзімділігі оның температураға 
төзімділігімен және жылу қартаюына төзімділігімен байланысты. Абразияға 
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төзімділік кейбір жағдайларда статикалық электрдің жинақталуы –
трибоэлектрлік әсердің нәтижесінде де төмендейді [7].

Резеңке мен контртелдің 
салыстырмалы қозғалысы 
сырғу режимінде (тасымалдау 
таспаларының жұмысы) және 
домалау режимінде 
(шиналардың жұмысы) орын 
алуы мүмкін. Алайда, жұмыс 
кезінде шиналар жылжымалы 
үйкеліспен қатар жылжымалы 
үйкеліске де ұшырайды, 
мысалы, тежеу кезінде. Бұл 
режим сырғанау үйкелісі деп 
аталады. 

3.23 сурет. Резеңке абразияны сынау құралы

Осыған байланысты тозуға төзімділікті сынау сырғанау режимінде 
немесе сырғанау режимінде жүзеге асырылады.

Пайдалану сынақтарының ұзақтығы өте ұзақ болғандықтан, қысқа 
мерзімде жүргізілетін зертханалық сынақтардың жағдайлары күрт 
күшейтіледі: жоғары абразивтік қағазды қолданыңыз, резеңке мен абразивтің 
жанасу аймағындағы температураны жоғарылатыңыз, қалыпты қысым мен 
сырғу немесе илектеу жылдамдығын арттырыңыз. Сынақтың салыстырмалы 
нәтижелерін алу мақсатында абразивтік қағаздың кедір-бұдырлығы абразияға 
тиісті МЕМСТ-да регламенттеледі [6].

Қағаздың абразивтік қабілетін тексеру үшін стандартты тозуға 
төзімділігі бар анықтамалық резеңке қолданылады. Жаңа қағаздың 
абразивтік қабілеті белгілі бір шекке дейін тез төмендейді, сондықтан әдетте 
абразивтік қабілет тұрақтанғанға дейін үлгілер 15-30 минут ішінде сүртіледі. 
Үлгілерді ысқылау беттік пленканы абразиядан тұрады, бұл сынақ 
алдындағы дайындық операциясы. Үлгілердің абразивтілігі уақыт өте келе 
төмендейтіндіктен, ол анықтамалық резеңке арқылы тексеріледі [10].

Зертханалық жұмыс мәселелері
1. Резеңке қоспалардың тозуға төзімділігінің маңыздылығын 
түсіндіріңіз.
2. Резеңке абразиясы қандай үш құбылыспен бірге жүруі мүмкін?
3. Резеңке шайырлардың тозуға төзімділігін тексеру әдістерінің 
мәнін ашыңыз.

3.2.7 Резеңкелердің сыртқы механикалық емес әсерлерге 
төзімділігі

Резеңке бұйымдардың пайдалану ұзақтығы (ұзақ мерзімділігі) сақтау 
және пайдалану жағдайларына, бұйымның түріне, оның мақсатына 
байланысты және бірнеше айдан бірнеше жылға дейін құрайды. Өнімдердің 
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сапасын ұзақ уақыт бойы табиғи жағдайда сынау арқылы бағалауға болады. 
Сондықтан әртүрлі агрессивті ортадағы резеңкелердің беріктігін бағалаудың 
зертханалық жеделдетілген әдістері қатаң жағдайларда (жоғары температура, 
үлкен деформациялар мен жүктеме, агрессивті агенттің жоғары 
концентрациясы және кейде осы факторлардың бірлескен әсері) негізделген. 
Зертханалық зерттеулер тек резеңкеге сапалы баға береді. Сондықтан сынау 
кезінде бұрын қолданылған резиналармен жаңадан әзірленген резеңкелерді 
салыстыру немесе алынған нәтижелерді осы резеңке бұйымдарға ТШ және 
МЕМСТ нормаларымен салыстыру қажет [6].

Әр түрлі механикалық және механикалық емес факторлардың әсерінен 
резеңкенің құрамы, құрылымы және қасиеттері өздігінен және қайтымсыз 
өзгереді. Бұл өзгерістер әр түрлі ортада, әр түрлі температурада, иондаушы 
сәулелену жағдайында және әртүрлі деформацияларда болады. 

Әр түрлі механикалық емес факторлардың жиынтықта немесе бөлек 
әсерінен туындаған резеңке қасиеттерінің қайтымсыз өзгеру процесі қартаю 
деп аталады. Атмосфералық қартаю деп аталатын ең көп таралған, 
яғни.оттегі, озон, жарық, жылу және ылғалға ұшыраған кезде резеңке 
құрылымы мен қасиеттерінің өзгеруі. Сонымен қатар, көптеген өнімдер 
қартаюдың физика-химиялық процестеріне үлкен әсер ететін механикалық 
факторлардың әсерінен болады, бұл оларды белсендіруге және жеделдетуге 
әкеледі. Алайда, кейбір жағдайларда фактордың басым рөлін бөлуге болады. 
Бұл қартаю процесін зерттеуге және онымен күресу жолдарын анықтауға 
жағдай жасайды. Атмосфералық қартаю процесін зерттеу кезінде резеңкеде 
болатын өзгерістердің үш негізгі тобын анықтауға болады [3]. 

1. Термиялық қартаю нәтижесінде механикалық қасиеттердің өзгеруі. 
Бұл жағдайда жоғары температурада каучуктың құрылымдық өзгерістері 
пайда болады, әсіресе оттегі болған кезде қарқынды (тотығу, құрылымдау 
және модификация) және жүктеме әсерінен жеделдетіледі. 

2. Резеңке бетінің түсінің өзгеруімен, бетінің қаттылығының 
жоғарылауымен және ондағы жарықтар торының пайда болуымен өзгеруі. 
Бұл процессте басты рөлді ультракүлгін сәулелердің әсерінен болатын 
фотохимиялық реакциялар атқарады [3]. 

3. Атмосферадағы озонның әсерінен созылу кезінде озонның жарылуы. 
Оның атмосферадағы концентрациясы 2⋅10-6 до 9⋅10-6 % - ға дейін (об.), бірақ
жоғары болуы мүмкін. Атмосфералық жағдайда бұл қартаюдың ең қауіпті 
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полимерлі тізбектердің жойылуына негізделген. Әр түрлі агрессивті ортаның 
резеңке мен резеңке қасиеттеріне әсері тек резеңке қасиеттерімен ғана емес, 
сонымен қатар белсенді ортаның сипатына да байланысты. Агрессивті ортаға 
ұшыраған кезде резеңкелердің беріктігі қалыңдығымен артады. Бұл 
агрессивті заттар резеңкенің бүкіл массасында емес, бетінде әрекет 
ететіндігіне байланысты. Адсорбция және десорбция, ісіну және шаймалау 
процестері, сондай-ақ резеңке агрессивті ортамен әрекеттескенде пайда 
болатын әртүрлі химиялық реакциялар айтарлықтай әсер етеді. Сонымен, 
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вулканизаттағы қышқылдардың әсерінен тұзды, ди-и полисульфидті 
байланыстар бұзылуы мүмкін. Сілтілердің әсерінен полимерлі тізбектердің 
үдеткіштермен әрекеттесуі нәтижесінде пайда болған байланыстар мен 
түйіндер бұзылады. Резеңке крекинг агрессивті ортаның химиялық сипатына 
да, деформация мәніне де байланысты. Агрессивті ортадағы 
деформацияланбаған резеңкенің бұзылу жылдамдығы диффузиямен, ал 
деформацияланғандары − бұзылған жердегі ортамен химиялық әрекеттесу 
жылдамдығымен анықталады (жарықтарда). Бұл жағдайда бұзылудың 
температуралық коэффициенті (мысалы, беріктік шегі) байланыс түріне және 
агенттің резеңкеге адсорбциялау қабілетіне байланысты болады. 
Еріткіштердің, майлардың, жанармайдың және басқа да сұйықтықтардың 
әсерінен резеңке ісінеді, бұл ең алдымен полимер мен еріткіштің табиғатына 
байланысты. және вулканизация дәрежесі. Сондықтан ісінуге төзімділікті 
арттыру үшін Вулканизация дәрежесін жоғарылату керек, бірақ 
вулканизацияның өзгеруіне жол бермеу керек. Ісінген кезде экстракция да 
жүреді-осы еріткіште еритін заттарды резеңкеден алу, оларға 
жұмсартқыштар, органикалық Вулканизация үдеткіштері, сіреспелер және 
полимердегі және вулканизация торының құрылымына енбеген кейбір төмен 
молекулалы фракциялар жатады [7]. Сондықтан резеңке ісінуі резеңке 
массасының өзгеруі теңдеумен анықталатын жалпы процесс ретінде 
қарастырылуы керек 

∆m = mн – (m + b), (3.4)

мұндағы m-ісінуге дейінгі резеңкенің массасы, г; 
mн-ісінуден кейінгі резеңке массасы, г; 
b-ерітіндіге өткен заттардың массасы, г.
Егер ерітіндідегі заттардың сілтілену жылдамдығы ісіну 

жылдамдығынан үлкен болса, ∆m теріс мәнге ие болуы мүмкін. Құрамында 
күкірт немесе оның қосылыстары бар агрессивті еріткіштерде резеңкенің 
ісінуі күкірт байланыстарының бұзылуына, полисульфидті байланыстарды 
құрылымдауға және қайта топтастыруға, алмасу реакцияларына және 
вулканизация кезіндегі Байланыстарды қайта топтастыру реакцияларына 
ұқсас әкелуі мүмкін. Бұл жағдайда күкірттің молекулааралық қосылуына, 
қаттылықтың жоғарылауына және механикалық қасиеттердің нашарлауына 
байланысты циклдердің пайда болуы мүмкін. Агрессивті ортаға қарсы тұру 
резеңке төзімділігін арттырады [2]. 

Агрессивті еріткіштердің қоспаларында әр түрлі полярлықтағы 
каучуктар негізінде резеңкелердің ісінуі әр еріткіштерге қарағанда белсенді 
жүреді. Полимерлердің жылу қартаюына төзімділігі полимер байланысының 
құрылымына байланысты. Қанықпаған каучуктар тотығады және олардың 
механикалық қасиеттерін қаныққанға қарағанда тез өзгертеді, ал тотығу 
жылдамдығы неғұрлым жоғары болса, қанықпау соғұрлым жоғары болады. 
Қос байланыстардың орналасуы (негізгі немесе бүйірлік тізбек) маңызды рөл 
атқарады. Негізгі тізбектің қос байланыстары белсенді болады және олардың 
тотығуы механикалық қасиеттердің ең үлкен өзгеруіне әкеледі. Негізгі 
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механикалық қасиеттерін қаныққанға қарағанда тез өзгертеді, ал тотығу 
жылдамдығы неғұрлым жоғары болса, қанықпау соғұрлым жоғары болады. 
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тізбектің көміртектеріндегі сутегі атомдарының қозғалғыштығының 
жоғарылауы реактивтілікті арттырады. Сондықтан полипропиленнің немесе 
полистиролдың тотығу жылдамдығы полиэтиленге қарағанда үлкен. 
Қаныққан полимердің негізгі тізбегіндегі фтор атомдарының қатысуымен 
фтор мен көміртектің берік байланысы, көміртегі-көміртегі 
байланыстарының бұғатталуы және ең жоғары тотығу дәрежесіне жету 
салдарынан әртүрлі агрессивті ортаның әсеріне инерттілігі күрт артады. 
Қаныққан тізбектегі хлор атомдары салыстырмалы түрде оңай бөлінеді, 
әсіресе егер олар қос байланысқан көміртек атомына немесе электронегативті 
топқа іргелес үшінші көміртек атомында болса. Бұл полимерлер 
реактивтіліктің жоғарылауымен сипатталады. Егер хлор қос байланысқан 
көміртектің жанында болса (мысалы, полихлоропрен), онда ол онымен тығыз 
байланысты және π-байланыстың электронды бұлтын жылжыту арқылы қос 
байланысты қорғайды. Сондықтан хлоропрен каучуктары жоғары 
қанықпауға қарамастан, салыстырмалы түрде үлкен инерттілікпен 
ерекшеленеді. Метил топтары реактивтілікті арттырады. Вулканизация 
кезіндегі тігістердің концентрациясы, егер жылу мен тотығу әсеріне 
жеткілікті күшті түйіндер пайда болса, қартаюдың әртүрлі түрлеріне 
айтарлықтай әсер ете алмайды. Вулканизация процесінде байқалатын 
қартаюға қарсы айырмашылықтар жүйеде реакцияланбаған 
Вулканизациялық заттардың немесе олардың реакцияларының өнімдерінің 
болуымен байланысты болуы мүмкін, олар тотығу процесін тездетуі, 
баяулатуы немесе бағытын өзгертуі мүмкін, бұл құрылымды бұзуға әкеледі. 
Қартаюдың ең жоғары кедергісі вулканизацияның оңтайлы жағдайында 
байқалады [6, 10]. 

Қартаюға төзімділік қолданылатын Вулканизация жүйесінің түріне 
және қалыптасқан түйіндердің негізгі түріне байланысты. С−С немесе С−S−С 
типті мықты Вулканизациялық байланыстар қартаюға төзімділікті 
арттырады. Күкірт қосылыстарының сульфид деңгейінің жоғарылауы 
қартаюды тездетеді. Алайда, С−С типті көлденең байланыстары бар 
вулканизаттардың әртүрлі түрлері бір-бірінен қарсылықта айтарлықтай 
ерекшеленеді. Сонымен, радиациялық вулканизаттар пероксидтерге 
қарағанда қартаюға төзімді, бұл, мүмкін, пероксидтің тотығу процестеріне 
немесе оның конверсия өнімдеріне қатысумен байланысты. Техникалық 
көміртектің қартаю процесіне әсері өте күрделі. Бұл резеңке-күйе 
құрылымдарының белгілі бір түрлерінің құрылуымен емес, техникалық
көміртектің тотығуға немесе басқа реакцияларға тікелей әсерімен 
байланысты. Бұл күйенің жоғары дамыған бетіне, бетінде белгілі бір 
реактивті топтардың болуына, күйе бөлшектерінің каталитикалық және 
адсорбциялық қасиеттеріне байланысты. Сол көміртегі тотығу процестерін 
бастай алады және тежейді, бұл негізінен резеңке түріне, резеңке мен 
толтырғыштың қатынасына, сондай-ақ қартаю жағдайларына байланысты. 
Қаныққан полимерлерде көміртегі негізінен ингибитор болып табылады. 
Қанықпаған резеңкелерде ол аз тиімді, бірақ қартаюдың статикалық 
жағдайларында тех.көміртектің ингибиторлық әсері әлі де басым [2].
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Күкірт вулканизациясы кезінде кейбір үдеткіштердің трансформация 
өнімдерінің қорғаныс әсерінің әлсіреуіне байланысты тотығуға ықпал етуі 
мүмкін. Будың жоғары серпімділігі немесе жоғары құбылмалылығы бар 
пластификаторларды пайдалану пластификаторды резеңкеден алып тастау 
және оның құрамының өзгеруі салдарынан жоғары температура жағдайында 
қасиеттердің жедел өзгеруіне әкеледі. Қанықпаған пластификаторлар 
қартаюға қарсы тұрақтылықты нашарлатады, өйткені олар резеңке тотығуға 
қатысады. 

Эластомерлердің құрылымына, резеңке бұйымдардың мақсатына және 
пайдалану жағдайларына байланысты әртүрлі қарсы көрсеткіштер мен 
олардың комбинациясы қолданылады. 

Оларды таңдау резеңке қасиеттерін сақтауды және әр түрлі қартаю 
процесін болдырмауды немесе баяулатуды қамтамасыз етуі керек: жылу 
тотығуының бұзылуы, термиялық қартаю, механикалық қайта құру, бірнеше 
деформациялардағы шаршау, озон, жарық және радиациялық қартаю, 
агрессивті ортаға әсер ету және т. б.

Қарсыласушылар тиісті атауларға ие: антиоксидант, антидотоматорлар, 
жеңіл тұрақтандырғыштар, антиозонанттар және т. б. Қарама-қарсы заттар 
ретінде әр түрлі класстағы қосылыстар қолданылады: аминдер, фенолдар, 
сульфидфенолдар, фосфор қышқылының эфирлері және т. б. 
Антиозонанттардың ерекше түрі-бұл шектеулі ерігіштікке байланысты 
немесе оларды бетіне тікелей қолдану арқылы бетінде қорғаныс қабатын 
құрайтын балауыздар. Жарықтың қартаюына қарсы спектрдің ультракүлгін 
бөлігін көрсететін бояғыштарды тиімді қолдануға болады. Әдетте резеңке 
қоспаларға 0,5−2 мас енгізіледі. сағат 100 мас. с. каучук. Қартаю қиын болған 
жағдайда, әрқайсысы қартаюдың белгілі бір түрінен қорғайтын 
қарсыласушылардың комбинациясын қолдану қажет. Бұл жағдайда 
қарсыласушылардың кейбір комбинациясы синергетикалық әсерді 
анықтайды, яғни. өзара әрекеттің тиімділігін арттырады. Осы жағдайларды 
ескере отырып, қарсыластардың комбинациясы іс жүзінде өте кең 
қолданылады. Бұл парафенилендиамин мен дифениламин туындыларының 
фенол туындыларымен және т.б. комбинациясы. [2].

Озонның әсерінен қорғау үшін химиялық антиозонанттардың 
комбинациясы кеңінен қолданылады (2-5 мас.с.) физикалық 
қарсыласулармен: балауыздар, микрокристалды парафиндер, петролатум, 
церезин және т. б. Агрессивті ортаға төзімді резеңкелерді жасау кезінде 
ортаның диффузиялық қасиеттерін ескеру қажет. Диффузия агрессивті агент 
молекулаларының мөлшеріне ғана емес, сонымен қатар оның полярлығына 
және бастапқы резеңкеге де байланысты. Резеңке өткізгіштік 
коэффициентінің температураға экспоненциалды тәуелділігі анықталды [3]. 

Полимерге қатысты орта физикалық және химиялық агрессивті болуы 
мүмкін. Сонымен, СКС негізіндегі немесе СКЭП және СКИ - 3 қоспасының 
негізіндегі резеңке үшін сутегі асқын тотығы химиялық агрессивті агент 
болып табылады және оның диффузиясы резеңке жарықтар пайда болғанға 
дейін ыдырайды, нәтижесінде өткізгіштіктің күрт өсуі байқалады. ХСПЭ, 
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Күкірт вулканизациясы кезінде кейбір үдеткіштердің трансформация 
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СКФ-32 және СКФ-26 негізіндегі резеңкелер үшін сутегі асқын тотығының 
әсері физикалық агрессивті және тепе-теңдік күйіне жеткенде өткізгіштік 
коэффициенттерінің мәні уақыт өте келе өзгермейді. Фторкаучукке 
негізделген резеңкеге арналған концентрацияланған азот қышқылы да 
физикалық агрессивті агент болып табылады, өйткені тепе-теңдікке жеткенде 
өткізгіштік коэффициенті уақыт өте келе өзгермейді. Диффузиялық агент 
резеңке реакциясын ғана емес, сонымен қатар пластификатормен немесе 
толтырғышпен химиялық әрекеттесуіне байланысты резеңке бұзылуына 
әкелуі мүмкін. Сондықтан, жалпы алғанда, резеңкелердің химиялық 
төзімділігі, ең алдымен, полимердің, толтырғыштың және пластификатордың 
табиғатына байланысты. Осыған байланысты агрессивті ортада пайдалану 
үшін резеңкелердің жаңа маркаларын әзірлеу кезінде диффузияны азайту 
үшін резеңке құрамына дамыған бастапқы құрылымы және жоғары меншікті 
беті бар техкөміртектің белсенді маркаларын, сондай-ақ пластиналы 
толтырғыштарды (слюда) енгізу қажет. Жұмсартқыштар ретінде әртүрлі 
полимерлі шайырлар ұсынылады. Әр түрлі алифатты және хош иісті 
еріткіштерде (бензин, майлар, майлар, майлар және т.б.) пайдалануға 
арналған резеңкелерді белсенді полярлы топтар (СN, С1, Р және т. б.) бар 
каучуктар негізінде жасау қажет. Әдетте бұл нитрилді немесе хлоропрен 
резеңкелеріне негізделген резеңкелер, бірақ сонымен қатар фторкаучуктер, 
силикон, полисульфидті каучуктер және т. б. негізіндегі резеңкелер 
қолданылады. Қышқыл және сілтілікке төзімді резеңке кез-келген түрдегі 
резеңкеден жасалуы мүмкін. Дегенмен, ең жақсысы-аз қанықпаған 
эластомерлер және полярлы-фтор мен силикон каучуктары. Сілтілік және 
қышқылға төзімділіктің жоғарылауы резеңке құрамына инертті минералды 
толтырғыштар мен көміртекті енгізу арқылы қамтамасыз етіледі. Сілтілікке 
төзімді резеңкелерді әзірлеу кезінде резеңке арқылы таралмайтын сілтінің 
беткі әсерін ескеру қажет [9]. 

Өзіндік бақылау сұрақтары
1. Жоғары температурада резеңке қасиеттерінің өзгеруі.
2. Резеңкелердің жылуға төзімділігі.
3. Резеңке құрамының олардың жылуға төзімділігіне әсері.

4. Жару машинасының жылу камерасының дизайны.
5. Ыстыққа төзімділікті анықтау әдістері. Құрал-жабдықтар Үлгілерді 
қыздыру температурасы мен уақыты.
6. Резеңкелердің жылуға төзімділігін анықтауға арналған есептеу 
формулалары.
7. Қартаю түрлері. Процестердің механизмдері және оларды анықтау 
әдістері.
8. Қартаю себептері және резеңке және олардың вулканизаттарында болатын 
өзгерістер. Резеңке тотығу кинетикасы.
9. Қартаюдың әртүрлі түрлеріне төзімділікті қамтамасыз ететін Резеңке 
қоспалардың рецептураларын құру принципі. Озонның қартаюынан қорғау 
әдістері.
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10. Резеңке қартаюының қарсылығын сипаттайтын көрсеткіштер.
11. Жедел жылу қартаюына сынақтар жүргізу әдістемесі.
12. Қартаю коэффициенттерін анықтауға арналған есептеу формулалары.

3.2.8 Аязға төзімді резеңке

Резеңке бұйымдардың көп саны төмен және төмен температурада 
қолданылады. Сондықтан аязға төзімділік көрсеткіштері маңызды пайдалану 
сипаттамаларының бірі болып табылады. Осы жағдайларда резеңкелерді 
пайдалану кезіндегі негізгі талап жоғары серпімді қасиеттерді сақтау болып 
табылады. Аморфты полимерлер температураға байланысты үш агрегаттық 
күйде болуы мүмкін: шыны, жоғары серпімді және тұтқыр сұйықтық. Резеңке 
жоғары серпімді күймен сипатталады. Температураның төмендеуімен 
сегменттердің қозғалғыштығының төмендеуіне және әйнек тәрізді күйге 
өтуіне байланысты оның жоғары серпімді қасиеттерінің біртіндеп нашарлауы 
байқалады. Егер молекулааралық өзара әрекеттесудің энергиясын іс жүзінде 
өзгермейтін деп санасақ, онда температураның белгілі бір мәндерге дейін 
төмендеуі жылу қозғалысының энергиясы өзара әрекеттесуді жеңу үшін 
жеткіліксіз болатын жағдайлар жасайды. Бұл сегменттердің бекітілуіне, яғни 
ерекше "түйіндердің" пайда болуына және полимер тізбектерінің 
тұтқырлығы мен қаттылығының сәйкесінше жоғарылауына әкеледі [4]. 

Шыны тәрізді күйде түйіндер арасындағы қашықтық сегменттер 
өлшемімен салыстырылады. Шыны ауысу температурасынан төмен 
құрылымды қайта құру өте баяу жүреді. Сондықтан әйнектің өзгеру 
температурасын полимерлерде кинетикалық сегменттердің жылу жылжу 
мүмкіндігі жоғалған температура ретінде анықтауға болады. Осы себептерге 
байланысты ауысу аймағында қасиеттердің температураға тәуелділік 
қисықтарында экстремалды нүктелер пайда болады. Осылайша, молекула 
неғұрлым икемді болса, яғни кинетикалық сегменттің мөлшері неғұрлым аз 
болса, полимердің әйнек күйіне өтуі үшін түйіндер саны соғұрлым көп болуы 
керек және ауысу температурасы соғұрлым төмен болуы керек [3].

Керісінше, молекула неғұрлым аз икемді болса (мысалы, полярлыққа 
байланысты), сегменттер мөлшері соғұрлым үлкен болады және түйіндер 
саны аз болады, құрылым соғұрлым "бос" болады. Осылайша, икемді 
тізбектері бар полимерлер құрылымы төмен молекулалы жылтыратылған 
сұйықтықтарға жақын болады. Шыныдан өту температурасы салқындату 
жылдамдығына байланысты: соңғысы бір тапсырыс бойынша жоғарылаған 
кезде температура 3% артады. Механикалық деп жоғарыда сипатталған 
құрылымдық әйнектен ажырату керек, бұл деформацияның жеткілікті 
жоғары жылдамдығымен жоғары икемділіктің жоғалуына байланысты. Бұл 
жағдайда релаксация ұзақтығы күштің ұзақтығынан едәуір асады, яғни. 
полимердің әйнектелуі орын алады. Деформация жылдамдығына байланысты 
ол TC құрылымдық әйнегінің температурасында немесе егер жылдамдық 
жеткілікті жоғары болса, TM механикалық әйнегінің жоғары 
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10. Резеңке қартаюының қарсылығын сипаттайтын көрсеткіштер.
11. Жедел жылу қартаюына сынақтар жүргізу әдістемесі.
12. Қартаю коэффициенттерін анықтауға арналған есептеу формулалары.
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температурасында пайда болуы мүмкін. Соңғысы соғұрлым жоғары болады, 
деформация жылдамдығы соғұрлым жоғары болады. 

Шыны тәрізді полимерлердегі Елеулі кернеулердің әсерінен табиғаты 
жоғары эластикалыққа жақын үлкен деформациялар дамуы мүмкін. Оларды 
мәжбүрлі серпімді деп атайды, ал құбылыстың өзі мәжбүрлі серпімділік деп 
аталады. Кристалдануды зерттеу үшін бірқатар әдістер әзірленді, оларға 
дилатометриялық, рефрактометриялық, жарық шашырау, ЯМР және Х 
әдістері, рентген және электронды - графикалық, жарық және электронды 
микроскопия және т. б. жатады. Температураның төмендеуі кезінде болатын 
құбылыстардың күрделілігін ескере отырып, аязға төзімділік бірнеше 
индикаторлардың көмегімен сипатталады. Олардың ішінде ең көп 
қолданылатыны-әйнектің түсу температурасы, сынғыштық температурасы, 
кристалданудың максималды жылдамдығының температурасы 
(кристалданатын полимерлер үшін) және температураның төмендеуімен 
серпімді қасиеттердің өзгеру дәрежесі (сур.3.24). 

Резеңке көлік құралына ең үлкен әсер бастапқы каучуктың 
құрылымына әсер етеді және өңдеу мен Вулканизация кезінде оның өзгеруі 
әлдеқайда аз. Шыныдан өту процесі релаксация сипатына ие, сондықтан 
құрылымның ерекшеліктері, соның арқасында релаксация процестерінің 
жылдамдығы артып, серпімділік жоғарылайды, аязға төзімділікті жақсартуға 
көмектеседі. Полярлық топтардың болуы, олардың саны мен өзара 
әрекеттесу деңгейі полимерлі тізбектің икемділігіне және молекулааралық 
өзара әрекеттесу күштеріне әсер етеді. Полимердегі полярлық топтар 
неғұрлым көп болса, өзара әрекеттесу деңгейі соғұрлым жоғары болады, 
молекулааралық өзара әрекеттесу соғұрлым жоғары болады, әйнектің ауысу 
температурасы соғұрлым жоғары болады. Поляр топтарының орналасуы 
үлкен маңызға ие [2]. 

3.24 сурет. Аязға төзімді резеңке сынау құралы
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Сонымен, топтардың симметриялы орналасуымен және Тс өрістерінің 
өзара өтемімен төмендейді; егер өтемақы толық болмаса, Тс жоғарылайды. 
Ол көміртек атомында үлкен көлемді алмастырғыш болған кезде де артады, 
әсіресе егер ол метил радикалымен бірге көміртекте болса. 

Полярлы топтардың полярлы емес экрандалуы Tс төмендетеді. 
Мысалы, полисилоксандарда органикалық радикалдар –Si–О– байланысын 
қорғайды, бұл ко төмендеуіне әкеледі. Мұндай экрандаушы радикалдардың 
мөлшерін белгілі бір мөлшерге дейін ұлғайту Тс төмендетеді, осы сәттен 
бастап стерильді сипаттағы қиындықтар әсер ете бастайды және көлік құралы 
артады. Изопрен полимерлері үшін цис және транс - 1,4 құрылымдарының 
әртүрлі қатынасы көлік құралдарында айтарлықтай айырмашылыққа 
әкелмейді, 1,2 және 3,4 байланыстардың болуы әйнектің түсу 
температурасын жоғарылатады: сынғыштық температурасы іс жүзінде көлік 
құралдарымен бірдей факторларға байланысты. Бұл температуралар 
арасындағы интервал-мәжбүрлі серпімділік аймағы-әр түрлі болуы мүмкін. 

Молекулалардың икемділігі неғұрлым жоғары болса, интервал 
соғұрлым аз болады, яғни. Мұндай полимерлердің қатарына барлық 
каучуктар жатады, олардың сынғыштығы Тс жеткеннен кейін көп ұзамай 
пайда болады. Ерекшелік-нитрилді полярлы каучуктар, бірақ оларда бұл 
аймақ салыстырмалы түрде тар [4].

Сонымен, СКН-40 үшін ол 20-25°C. полимердің молекулалық массасы 
неғұрлым аз болса, соғұрлым ол мәжбүрлі икемділікті көрсету қабілетін 
дамытады, ал кинетикалық сегментке жақын молекулалық массасы бар, Тс 
және Тхр сәйкес келеді. Пластификаторлар резеңкелердің аязға төзімділігіне 
айтарлықтай әсер етеді. 

Пластификаторларды енгізу Tс төмендетеді, бірақ резеңке тәрізді 
икемді тізбектері бар полимерлер үшін бұл төмендеу салыстырмалы түрде аз 
және полярлы емес каучуктар үшін 10-20°С, полярлар үшін 30-40°С жетеді.

Құрылымдық пластификация кезінде салыстырмалы түрде аз мөлшерде 
пластификатор қосылған кезде белгілі бір мәнге дейін айтарлықтай төмендеу 
байқалады. Пластификаторды одан әрі енгізу көлік құралына әсер етпейді. 
Құрылымішілік пластификация кезінде пластификатор құрамының 
жоғарылауымен Тс төмендейді. Вулканизация дәрежесінің жоғарылауымен 
әйнектің түсу температурасы біршама артады. Полярлы емес каучуктер үшін 
сынғыштық температурасы вулканизация деңгейінің жоғарылауымен іс 
жүзінде өзгермейді, бірақ вулканизация температурасына байланысты. 

Төмен температурадағы резеңке мінез-құлқын анықтаудың әртүрлі 
әдістері бар. Мұнда кейбір ең көп қолданылатын және стандартты әдістердің 
қысқаша сипаттамасына қосымша тоқталу керек. Төмен температура 
жағдайындағы резеңкелердің механикалық мінез-құлқы туралы үлкен 
ақпарат оларды жылу кристалымен жабдықталған мамандандырылған 
динамометрлерде сынақтан өткізуге мүмкіндік береді. 

Осындай динамометрлердің көмегімен әртүрлі температураларда 
(беріктік, салыстырмалы және қалдық ұзару, берілген деформациялар 
кезіндегі шартты және шынайы кернеулер, деформация жұмысы, гистерезис, 



203  

Сонымен, топтардың симметриялы орналасуымен және Тс өрістерінің 
өзара өтемімен төмендейді; егер өтемақы толық болмаса, Тс жоғарылайды. 
Ол көміртек атомында үлкен көлемді алмастырғыш болған кезде де артады, 
әсіресе егер ол метил радикалымен бірге көміртекте болса. 

Полярлы топтардың полярлы емес экрандалуы Tс төмендетеді. 
Мысалы, полисилоксандарда органикалық радикалдар –Si–О– байланысын 
қорғайды, бұл ко төмендеуіне әкеледі. Мұндай экрандаушы радикалдардың 
мөлшерін белгілі бір мөлшерге дейін ұлғайту Тс төмендетеді, осы сәттен 
бастап стерильді сипаттағы қиындықтар әсер ете бастайды және көлік құралы 
артады. Изопрен полимерлері үшін цис және транс - 1,4 құрылымдарының 
әртүрлі қатынасы көлік құралдарында айтарлықтай айырмашылыққа 
әкелмейді, 1,2 және 3,4 байланыстардың болуы әйнектің түсу 
температурасын жоғарылатады: сынғыштық температурасы іс жүзінде көлік 
құралдарымен бірдей факторларға байланысты. Бұл температуралар 
арасындағы интервал-мәжбүрлі серпімділік аймағы-әр түрлі болуы мүмкін. 

Молекулалардың икемділігі неғұрлым жоғары болса, интервал 
соғұрлым аз болады, яғни. Мұндай полимерлердің қатарына барлық 
каучуктар жатады, олардың сынғыштығы Тс жеткеннен кейін көп ұзамай 
пайда болады. Ерекшелік-нитрилді полярлы каучуктар, бірақ оларда бұл 
аймақ салыстырмалы түрде тар [4].

Сонымен, СКН-40 үшін ол 20-25°C. полимердің молекулалық массасы 
неғұрлым аз болса, соғұрлым ол мәжбүрлі икемділікті көрсету қабілетін 
дамытады, ал кинетикалық сегментке жақын молекулалық массасы бар, Тс 
және Тхр сәйкес келеді. Пластификаторлар резеңкелердің аязға төзімділігіне 
айтарлықтай әсер етеді. 

Пластификаторларды енгізу Tс төмендетеді, бірақ резеңке тәрізді 
икемді тізбектері бар полимерлер үшін бұл төмендеу салыстырмалы түрде аз 
және полярлы емес каучуктар үшін 10-20°С, полярлар үшін 30-40°С жетеді.

Құрылымдық пластификация кезінде салыстырмалы түрде аз мөлшерде 
пластификатор қосылған кезде белгілі бір мәнге дейін айтарлықтай төмендеу 
байқалады. Пластификаторды одан әрі енгізу көлік құралына әсер етпейді. 
Құрылымішілік пластификация кезінде пластификатор құрамының 
жоғарылауымен Тс төмендейді. Вулканизация дәрежесінің жоғарылауымен 
әйнектің түсу температурасы біршама артады. Полярлы емес каучуктер үшін 
сынғыштық температурасы вулканизация деңгейінің жоғарылауымен іс 
жүзінде өзгермейді, бірақ вулканизация температурасына байланысты. 

Төмен температурадағы резеңке мінез-құлқын анықтаудың әртүрлі 
әдістері бар. Мұнда кейбір ең көп қолданылатын және стандартты әдістердің 
қысқаша сипаттамасына қосымша тоқталу керек. Төмен температура 
жағдайындағы резеңкелердің механикалық мінез-құлқы туралы үлкен 
ақпарат оларды жылу кристалымен жабдықталған мамандандырылған 
динамометрлерде сынақтан өткізуге мүмкіндік береді. 
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қисық пішін және т.б.) резеңкелердің бірқатар қасиеттерінің өзгеру 
қисықтарын алуға болады [6].

Зертханалық жұмыс мәселелері
1. Төмен температураға ұшыраған кезде резеңке мен резеңке 
қасиеттерінің өзгеруі.
2. Резеңке әйнектің ауысу температурасына қандай параметрлер 
әсер етеді?

3. Аязға төзімді резеңке сынау құралын сипаттаңыз

3.2.9 Резеңке тығыздығын анықтау

Тәуелсіз сипаттама болып табылатын тығыздық резеңкелердің кейбір 
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Рецепттерді әзірлеу кезінде олар ең аз тығыздығы бар резеңке алуға 
тырысады, өйткені бұл өнімдердің салмағын азайтуға және оларды өндіруге 
резеңке қоспаның шығынын азайтуға мүмкіндік береді. Ерекше жағдай-
арнайы мақсаттарға арналған резеңке қоспалар, мысалы, шиналардың 
теңгерімсіздігін жою. Тығыздығы 1000 кг/м3 (СК, СКИ-3, СКД, БСК, БНКС, 
БК, СКЭП) кем каучук негізіндегі таза және толтырылмаған қоспалар ең 
төмен тығыздыққа ие. Алайда, резеңке бұйымдарын өндіру үшін олар іс 
жүзінде қолданылмайды [4]. 

Толтырылған қоспаларда тығыздық резеңке мен ингредиенттерді 
таңдауға байланысты және көп жағдайда ол 1000 кг/м3-ден асады. 

Тығыздығы төмен резеңкелерді алу үшін тығыздығы 1210-нан 2200 
кг/м3-ге дейін хлоропрен, сульфид, құрамында фтор бар, органикалық 
кремний және тығыздығы 2600-ден 6500 кг/м3-ге дейін болатын минералды 
толтырғыштар сияқты каучуктарды қолдану қажет емес. 

Резеңке тығыздығының анықтамасы Резеңке қоспалардың сапасын 
бақылау үшін қолданылады, өйткені тығыздықтың белгіленген нормалардан 
ауытқуы стандартты емес шикізатты қолдану нәтижесінде резеңке қоспасы 
құрамының өзгеруін, ингредиенттердің ілмектерінің дәл еместігін, бір 
ингредиентті екіншісіне ауыстыруды, араластыру кезінде ингредиенттердің 
жоғалуын сипаттайды (сур.3.25).

3.25 сурет. Денсиметр-резеңке тығыздығын анықтау құралы
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Тығыздықты анықтаудың әртүрлі әдістері жиі кездеседі: 
1) Жолидің 3 типті ПВМ-таразы көмегімен; 
2) гидростатикалық; 
3) гидростатикалық жоғары анықтау дәлдігімен ерекшеленетін 
пикнометриялық; 
4) экспресс-әдіс. 

Тығыздықты анықтау кезінде орта ретінде әр түрлі тығыздықтағы 
тазартылған су, этил спирті, алкоголь қоспалары және тұз ерітінділері (әдетте 
мырыш хлориді) қолданылады [6].

Зертханалық жұмыс мәселелері
1. Резеңке тығыздығын не үшін анықтау керек және ол неге 
байланысты?
2. Рецепттерді әзірлеу кезінде қандай мақсаттар үшін ең аз 
тығыздығы бар резеңке алуға тырысады?

3. Резеңке тығыздығын анықтаудың қандай әдістері сізге белгілі?

3.2.10 Резеңке қоспалардың технологиялық қасиеттері және 
оларды анықтау

Тұтқырлық-бұл резеңке сияқты сұйықтықтың жүктеме кезіндегі ағынға 
төзімділігі. Математикалық тұрғыдан алғанда, тұтқырлық (η) – бұл ығысу 
жылдамдығына бөлінетін ығысу кернеуі. Тұтқырлық температураға 
байланысты. Материалдың температурасы неғұрлым жоғары болса, 
тұтқырлық азаяды. 

Резеңке тұтқырлығын төрт жолмен өлшеуге болады:
• айналмалы вискозиметрлер;
• капиллярлық реометрлер;
• діріл реометрлерімен;
• сығымдау пластометрлері.
Ығысу кезіндегі тұтқырлық аномалиясы. Ығысу деформациясының 

тұтқырлығын төмендету-ньютондық емес сұйықтықтардың (мысалы, резеңке 
қоспасы) қасиеті, ол кесу жылдамдығының жоғарылауымен өлшенетін 
тұтқырлықты төмендетуден тұрады. Қоспаның тұтқырлығын өлшеу ғана 
емес, сонымен қатар ығысу жылдамдығының жоғарылауымен оның 
қаншалықты азаятынын білу маңызды.

Барлық резеңке қоспалар ағынның сипаттамаларына сәйкес ньютондық 
емес сұйықтықтар болып табылады және олардың тұтқырлығы әдетте қуат 
Заңына сәйкес азаяды. Егер біз тұтқырлық логарифмінің ығысу 
жылдамдығының логарифміне тәуелділік графигін салсақ, онда нәтиже түзу 
болады. Әр түрлі күшейткіш толтырғыш жүйелері бар резеңке қоспалар Қос 
логарифмдік координаттарда тәуелділіктің әр түрлі бұрыштарына ие. Бұл 
әртүрлі көлбеу бұрыштар өте маңызды болуы мүмкін, өйткені резеңке 
қоспалар әдетте әртүрлі ығысу жылдамдығымен өңделеді. Ығысу 
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тұтқырлығын төмендетудің екі тиімді әдісі бар-капиллярлық реометр және 
діріл реометрі [2].

Серпімділік-бұл Гук заңына бағынатын материалдың қасиеті. 
Толығымен серпімді материалдардың, мысалы, кейбір металдардың кішігірім 
деформациялардағы әрекеті төмендегі теңдеуге толық сәйкес келеді:

σ = Eγ (3.5)

мұндағы σ-кернеу немесе Бірлік ауданына күш; 
γ — ұзындықтың өзгеруі бойынша өлшенген деформация (ығысу); 
E-серпімділіктің статикалық модулі.
Абсолютті серпімді материалда қолданылатын деформацияның 

жылдамдығы алынған кернеудің мәніне әсер етпейді. Әрине, резеңке 
вулканизацияланған күйде мүлдем серпімді материал емес. Ол 
вулканизацияланған және вулканизацияланбаған күйде тұтқыр және серпімді 
қасиеттерге ие. Алайда, тұтқырлықтың серпімділікке қатынасы (V/E) резеңке 
қоспаның вулканизациясы кезінде айтарлықтай төмендейді [6,10].

Вулканизацияланбаған резеңке композиция негізінен 
макромолекулалық тізбектерге ілінуіне байланысты икемділікке ие. Жоғары 
икемділігі бар резеңке қоспаның әдетте"жүйке"деп аталатын қасиеті бар. 
Үлкен нерві бар резеңке (серпімділік) өңдеу кезінде қарсылыққа ие. Әдетте 
тұтқырлық мәні бірдей екі резеңке қоспасы болмайды, бірақ олардың біреуі 
екіншісіне қарағанда үлкен нервке ие болуы мүмкін (икемділігі жоғары). 
Серпімділіктегі айырмашылықтар резеңке қоспасының өңделуіне әсер етеді.

Жоғары икемділік резеңке қоспаның араластыру сапасына әсер етеді: 
толтырғыштар қоспаға қаншалықты жақсы енеді, араластыру циклы 
қаншалықты ұзақ болады. Тұтқыр эластикалық қасиеттер резеңке қоспаның 
соңғы сапасына әсер етеді. Мысалы, үлкен икемділігі бар резеңке қоспасы 
экструдердің басында ісінеді, экструзия процесінде аз мөлшерде 
тұрақтылыққа ие және үлкен нерві бар резеңке қоспамен салыстырғанда 
басқаша қалыптасады.
Резеңке қоспасының серпімділігін бес әдіспен өлшеуге болады:

• Муни бойынша кернеу релаксациясы;
• діріл реометрі;
• капиллярлық реометрдің басындағы ісіну мөлшері бойынша;
• сығу пластометрінде серпімді қалпына келтіру;
• шөгуді тікелей өлшеу.
Вулканизация уақыты-бұл белгілі бір температурада (немесе қыздыру 

циклінде) резеңке қоспадағы көлденең байланыстардың бастапқы 
шоғырлануы үшін қажет уақыт. Қоспа өндіріс процесіне сәйкес белгілі бір 
температураға ұшырағаннан кейін вулканизация нүктесіне жеткенде, оны 
одан әрі илеу, экструдтау, каландрлау және т.б. арқылы қайта өңдеу мүмкін 
емес, сондықтан вуканизацияны өлшеу осы қоспаның өңдеу қабілетін 
анықтау үшін өте маңызды. 

Вулканизация уақытын келесі құрылғылармен өлшеуге болады:
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• айналмалы вискозиметр;
• діріл реометрімен;
• капиллярлық реометр.
Вулканизация жылдамдығы-бұл вулканизацияның белгілі бір 

температурасында немесе қыздыру циклінде резеңке қоспаның модулі (өзара 
әрекеттесу тығыздығы) жоғарылайтын жылдамдық. Вулканизация уақыты-
белгілі бір Вулканизация температурасында немесе қыздыру циклінде 
вулканизацияның белгілі бір деңгейіне жету үшін қажет уақыт кезеңі. 
Мысалы, Вулканизация уақыты-бұл қоспаның белгілі бір температурада 
вулканизацияның шекті деңгейінің 50 немесе 90% жетуі үшін қажет уақыт. 

Әрине, кішкене вулканизацияланған үлгі үшін құрылғыда анықталған 
оңтайлы Вулканизация уақыты үлкен массасы мен қалыңдығы бар 
өнеркәсіптік резеңке бұйымдар үшін оңтайлы вулканизация уақытына ұқсас 
емес. Бұл аспаптағы вулканизация изотермиялық вулканизацияға жақын 
(өйткені ол тұрақты температурада жүреді), ал қалың қабырғалы резеңке 
бұйымның орталық бөлігі қыздыру циклінде тұрақты емес температурада 
қызады.

Вулканизация жылдамдығы мен уақыты сияқты вулканизация 
қасиеттерін өлшеу үшін қолдануға болатын екі әдіс бар:

• айналмалы вискозиметрлер;
• діріл реометрлері.
Вулканизацияның шекті дәрежесі. Вулканизацияның шекті дәрежесі 

тігістің шекті тығыздығы деп аталады. Жалпы алғанда, вулканизацияның ең 
жақсы дәрежесі резеңке қасиеті үшін әртүрлі болуы мүмкін, мысалы, 
серпімділік сияқты басқа қасиеттермен салыстырғанда. Алайда, 
технологиялық қасиеттер туралы айтатын болсақ, вулканизацияның шекті 
дәрежесі әдетте максималды момент (MH) ретінде анықталады. Бұл 
вулканизацияның шекті дәрежесін өлшеудің ең жақсы әдісі емес, бірақ 
практикалық тұрғыдан жақсы [3]. 

Вулканизацияның шекті дәрежесін өлшеу үшін максималды моментті 
қолданудың қиындығы қоспасы "Дамып келе жатқан модульмен"
сипатталатын кезде пайда болады. Бұл вулканизация процесінде s' моменті 
Үстіртке жетпеген кезде пайда болады. Бұл жағдайда S'моментінің 
максималды мәнін өлшеу үшін вулканизацияның ерікті уақыты белгіленуі 
керек. Вулканизация уақытын таңдау s ' өсу қарқыны айтарлықтай баяулауы 
керек. Өнеркәсіпте қолданылатын вулканизацияның шекті дәрежесін өлшеу 
үшін екі сынақ әдісі бар:

• сақина модулі;
• діріл реометрі.
Реверсияға төзімділік-бұл резеңке қоспаның вулканизация 

қасиеттерінің нашарлауына төзімділігі, бұл көбінесе вулканизацияның 
шамадан тыс уақытынан туындайды. Бұл қасиет резеңке бұйымның бір бөлігі 
немесе резеңке қоспасы вулканизация процесінде тым көп қызған кезде өте 
маңызды. Мысалы, қалың қабырғалы өнімнің сыртқы беті қызып кетуі 
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• айналмалы вискозиметр;
• діріл реометрімен;
• капиллярлық реометр.
Вулканизация жылдамдығы-бұл вулканизацияның белгілі бір 

температурасында немесе қыздыру циклінде резеңке қоспаның модулі (өзара 
әрекеттесу тығыздығы) жоғарылайтын жылдамдық. Вулканизация уақыты-
белгілі бір Вулканизация температурасында немесе қыздыру циклінде 
вулканизацияның белгілі бір деңгейіне жету үшін қажет уақыт кезеңі. 
Мысалы, Вулканизация уақыты-бұл қоспаның белгілі бір температурада 
вулканизацияның шекті деңгейінің 50 немесе 90% жетуі үшін қажет уақыт. 

Әрине, кішкене вулканизацияланған үлгі үшін құрылғыда анықталған 
оңтайлы Вулканизация уақыты үлкен массасы мен қалыңдығы бар 
өнеркәсіптік резеңке бұйымдар үшін оңтайлы вулканизация уақытына ұқсас 
емес. Бұл аспаптағы вулканизация изотермиялық вулканизацияға жақын 
(өйткені ол тұрақты температурада жүреді), ал қалың қабырғалы резеңке 
бұйымның орталық бөлігі қыздыру циклінде тұрақты емес температурада 
қызады.

Вулканизация жылдамдығы мен уақыты сияқты вулканизация 
қасиеттерін өлшеу үшін қолдануға болатын екі әдіс бар:

• айналмалы вискозиметрлер;
• діріл реометрлері.
Вулканизацияның шекті дәрежесі. Вулканизацияның шекті дәрежесі 

тігістің шекті тығыздығы деп аталады. Жалпы алғанда, вулканизацияның ең 
жақсы дәрежесі резеңке қасиеті үшін әртүрлі болуы мүмкін, мысалы, 
серпімділік сияқты басқа қасиеттермен салыстырғанда. Алайда, 
технологиялық қасиеттер туралы айтатын болсақ, вулканизацияның шекті 
дәрежесі әдетте максималды момент (MH) ретінде анықталады. Бұл 
вулканизацияның шекті дәрежесін өлшеудің ең жақсы әдісі емес, бірақ 
практикалық тұрғыдан жақсы [3]. 

Вулканизацияның шекті дәрежесін өлшеу үшін максималды моментті 
қолданудың қиындығы қоспасы "Дамып келе жатқан модульмен"
сипатталатын кезде пайда болады. Бұл вулканизация процесінде s' моменті 
Үстіртке жетпеген кезде пайда болады. Бұл жағдайда S'моментінің 
максималды мәнін өлшеу үшін вулканизацияның ерікті уақыты белгіленуі 
керек. Вулканизация уақытын таңдау s ' өсу қарқыны айтарлықтай баяулауы 
керек. Өнеркәсіпте қолданылатын вулканизацияның шекті дәрежесін өлшеу 
үшін екі сынақ әдісі бар:

• сақина модулі;
• діріл реометрі.
Реверсияға төзімділік-бұл резеңке қоспаның вулканизация 

қасиеттерінің нашарлауына төзімділігі, бұл көбінесе вулканизацияның 
шамадан тыс уақытынан туындайды. Бұл қасиет резеңке бұйымның бір бөлігі 
немесе резеңке қоспасы вулканизация процесінде тым көп қызған кезде өте 
маңызды. Мысалы, қалың қабырғалы өнімнің сыртқы беті қызып кетуі 

  

мүмкін, бұл кері әсер етеді. Табиғи резеңке негізіндегі резеңке қоспасы, 
әдетте, вулканизацияның жоғары температурасында реверсияға ұшырайды.

Діріл реометрлері-реверсияны өлшеуге арналған ең көп қолданылатын 
құрылғылар. РКД, РДФ және RPA MH-ден кейін S' мәнінің төмендеуін 
өлшей алады. S 'серпімді моменті максимумға жетеді, содан кейін кері 
байланысты төмендейді, ал S" және tg δ моментінің мәні кері бағытта өседі. 
Қолданыстағы мәліметтерге сәйкес динамикалық қасиеттер реверсияға 
сезімтал. С0 С0 RPA-да жоғары температурада, мысалы, 190-да вулканизация
кезінде in situ қартаюын бағалау және төмен температурада, мысалы, 60-та 
TG δ вулканизатының өзгеру пайызын өлшеу арқылы реверсияға арналған 
тесттің сезімталдығын арттыруға болады.

Шикі Резеңке қоспалардың беріктігі-бұл созылу күші және/немесе 
вулканизацияланбаған резеңке қоспаның созылу модулі. Бұл маңызды
технологиялық қасиет экструзия, каландрация, конвейер таспаларын немесе 
шиналарды жинау кезінде қоспалардың сипаттамаларына әсер етеді, әсіресе 
радиалды шиналарды құрастырудың екінші кезеңінде. Егер шиналар беріктігі 
төмен резеңке қоспалардан жиналса, онда олар Вулканизация алдындағы 
Шина құрастырудың екінші сатысында қалыпты кеңейту процесінде ауа 
өткізе алады. Үлкен молекулалық массасы, деформация кезінде 
эластомерлердің кристалдануы (табиғи резеңке) жақсы беріктікке әкеледі. 
Шикі Резеңке қоспалардың беріктігін өлшеудің жалғыз стандартталған әдісі 
ISO 9026 халықаралық стандарты болып табылады, оған сәйкес гантель 
түріндегі үлгілер беріктікті сынау үшін дайындалады. Бұл әдіс орташа 
диапазондарды (шектерді) анықтай отырып, осындай бес үлгіні сынақтан 
өткізуді қарастырады [7].

Жабысқақтық. Жабысқақтық-бұл вулканизацияланбаған резеңке 
қоспаның қысқа байланыс уақытында және қолданылатын қысымның орташа 
мөлшерімен бірдей қоспаға немесе басқа қоспаға жабысу қабілеті. Бұл қасиет 
шиналар мен конвейер таспалары сияқты резеңке бұйымдар үшін өте 
маңызды, олар бір каландр немесе экструдталған қабатты екіншісіне салу 
арқылы жиналады. 

Вулканизация үшін қалыпқа немесе пресске салынғанға дейін 
вулканизацияланбаған резеңке бұйым құлап кетпеуі керек. Әдетте табиғи 
резеңке негізіндегі қоспалар жақсы конфекционды жабысқақтыққа ие. ЭПДК 
негізіндегі қоспалар, керісінше, конвекцияның нашар жабысқақтығына ие. 
Бұл қасиетті жақсарту үшін жабысқақ заттар резеңке қоспаға ұзақ уақыт 
қосылды. Резеңке қоспалары әртүрлі ерігіштігі бар көптеген 
ингредиенттерден тұрады. Бұл заттардың кейбіреулері салқындаған кезде 
қоспадан бетіне шығарылуы мүмкін, яғни.бетіне түсіп кетеді. Түссіздену 
конфекционды жабысқақтықты нашарлатады. Бұл ингредиенттердің 
қатарына күкірт, үдеткіштер, антигендер, пластификаторлар, мырыш 
стеараты және балауыздар жатады.

Резеңке қоспалардың жабысқақтығын өлшеу үшін ASTM және ISO 
бойынша стандартты сынақтар жоқ. Дегенмен, Tel-Tak клейкометрінің 
жабысқақтығын анықтау үшін ең көп қолданылатын құрылғы.
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Липкость. Жабысқақ-бұл резеңке қоспаның резеңке емес бетке, 
мысалы, металдар мен маталарға жабысу қабілеті. Металл беттерге тым көп 
жабысқақтық қоспаны роликтен немесе каландрдан алып тастауға әкелуі 
мүмкін және басқа өндірістік жабдықта қиындықтар тудыруы мүмкін. 
Алайда, жабысқақтықтың болмауы резеңке қоспаның экструдер мен 
араластырғыш роторлардың металл бетінен кетуіне әкелуі мүмкін. Кейде 
жабысқақтықты бақылау температураны реттеу арқылы жүзеге асырылады. 
Сонымен қатар, жабысқақтық деңгейін бақылау үшін белгілі бір заттар 
қолданылады, атап айтқанда майлау материалдары немесе антиадгезивтер. 
Бұл заттарды сақтықпен қолдану керек, өйткені олар адгезияға және басқа да 
араластыру сипаттамаларына әсер етуі мүмкін. Жабысқақтықты өлшеу үшін 
ASTM және ISO стандартты сынақтары жоқ [2].

Дисперсия дәрежесі-бұл араластыру процесі аяқталғаннан кейін 
толтырғыштың агрегаттары мен бөлшектері резеңке қоспада қаншалықты 
жақсы таралғанын анықтайтын қасиет. Бұл техникалық көміртекті таратуға 
ғана емес, сонымен қатар басқа толтырғыштарға — каолин, кремний 
қышқылы, титан диоксиді, кальций карбонаты және т. б. қатысты. 
Вулканизациялық агенттер (үдеткіштер мен күкірт) нашар таралуы мүмкін. 
Вулканизациялық агенттердің нашар дисперсиясы олардың таралуын 
қиындатуы мүмкін, өйткені олар әдетте араласқан кезде қосылады. Резеңке 
қоспадағы ингредиенттердің дисперсиялық ақаулығы нашар біркелкілікке 
және вулканизаттардың физикалық-механикалық қасиеттерінде, мысалы, 
созылу күші сияқты үлкен айырмашылықтарға әкелуі мүмкін. Нашар 
диспергирлеу абразияға, ұсақтауға, шаршауға төзімділікті азайтуға, 
деструктивті флексометрді сынау кезінде жылу түзілуін арттыруға және 
басқа динамикалық қасиеттерді нашарлатуға болатындығы белгілі. 

Сақтау тұрақтылығы-бұл дайындалған резеңке қоспаны өндірістік 
қоймада сақтауға және өңдеуге жарамды болып қалуға болатын уақыт кезеңі. 
Бұған вулканизация уақыты әсер етуі мүмкін. Әдетте, бірақ әрдайым емес, 
қоспасы неғұрлым ұзақ сақталса, оның астыртындыққа төзімділігі аз болады. 
Сақтау кезінде резеңке мен техникалық көміртектің өзара әрекеттесуінің 
жоғарылауы нәтижесінде (резеңке байланыстыру деп аталады) реологиялық 
қасиеттер өзгереді. Мұны Муни қоспасындағы тұтқырлықтың 
жоғарылауымен немесе діріл реометріндегі минималды mL моментімен 
көруге болады. Реологиялық қасиеттер тек дайындалған резеңке қоспалар 
үшін ғана емес, сонымен қатар вулканизацияланбаған эластомерлер үшін де 
өзгеруі мүмкін. Мысалы, табиғи резеңке сақтау тұтқырлық пен қаттылықтың 
жоғарылауына әкелуі мүмкін. Табиғи резеңке сақтау кезінде қатаюды 
анықтау үшін RPA қолдануға болады.

Араластыру алдында қоспаның ингредиенттерін таңбалауда немесе 
ілуде қате пайда болған кезде немесе барлық ингредиенттер араластырғышқа 
дұрыс жүктелмеген кезде нашар араластыру орын алады. Қоспаның ілмегіне 
ерекшеліктерді орнату ингредиенттерді өлшеу кезінде қателіктер жіберуге 
жол бермейді. Мұндай қателіктер көптеген өндірістік сынақтарға әсер етеді. 
RDF немесе RPA құрылғыларының көмегімен динамикалық және басқа 
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Липкость. Жабысқақ-бұл резеңке қоспаның резеңке емес бетке, 
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қасиеттердің өзгеруін мұқият бақылау қоспаның қай ингредиенті қатемен 
өлшенгенін анықтауға көмектеседі. Сонымен қатар, көлемді қысу 
денсиметрін қолдана отырып, вулканизацияланбаған Резеңке қоспалардың 
тығыздығын оңай анықтауға болады. Егер, мысалы, қоспаның тығыздығы 
өзгеріссіз қалса, ал РДФ мен RPA-да өлшенген динамикалық қасиеттер 
толтырғышпен байланысты өзгерісті көрсетсе, онда бұл техникалық көміртек 
маркасының дұрыс таңдалмағанын көрсетуі мүмкін [3].

Қорытындылар:
- Эластомерлік материалдарды сынау үлгілерді, бұйымдарды алудың 

негізгі технологиялық міндеттерін шешуге мүмкіндік береді-
материалдарды дайындау технологиясын таңдау, өңдеу әдісі, өнімді 
алудың нақты жағдайлары үшін оңтайлы режимді есептеу және таңдау, 
берілген конфигурация, өлшемдер және қажетті сапа; 

- Сынақтарды жүргізу кезінде өңдеудің әртүрлі әдістері мен 
жағдайларында материалдардың мінез-құлқы болжанып, бағаланады;

- Резеңке қоспасының қасиеттеріне температура, жүктеме мөлшері 
мен жиілігі әсер етеді. 

- Полимерлі материалдарды сынау өнімнің мақсатына және оны 
пайдалану шартына сәйкес келетін материалды анықтауға мүмкіндік береді

Өзіндік бақылау сұрақтары
1. Рецепт және технологиялық факторлардың резеңке 
қаттылығына әсері.
2. Резеңке қоспалардың сапасын анықтау әдістері. Оларды жедел 
(экспресс) бақылау қағидаты.

3. Сынақ нәтижелерінің белгіленген нормалардан ауытқу себептері.
4. Ағындағы Резеңке қоспаларды бақылау. Резеңке қоспалардың сапасын 
бақылаудың жаңа әдістері мен құралдары.
5. Ыстыққа төзімділікті анықтау әдістері. Құрал-жабдықтар Үлгілерді 
қыздыру температурасы мен уақыты.
6. Қартаю түрлері. Процестердің механизмдері және оларды анықтау 
әдістері.
7. Қартаю себептері және резеңке және олардың вулканизаторында болатын 
өзгерістер. 
8. Резеңке тотығу кинетикасы.
9. Қартаюдың әртүрлі түрлеріне төзімділікті қамтамасыз ететін Резеңке 
қоспалардың рецептураларын құру принципі. 
10. Озонның қартаюынан қорғау әдістері.
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Зертханалық-практикалық жұмыстардың шамамен алынған 
тақырыбы

1. Резеңке қоспаларды сүзу және пішіндеу
2. Каучуктер мен резеңке қоспалардың пласто-
эластикалық қасиеттерін анықтау
3. Сығымдаушы пластометрде каучуктер мен 
резеңке қоспалардың пластоэластикалық 
қасиеттерін анықтау (сур.3.26)
4. Дефометрдегі каучуктер мен резеңке 
қоспалардың қаттылығын анықтау
5. Резеңке және резеңке қоспаларды ығысу 
вискозиметрінде сынау
6. Резеңке тығыздығын анықтау. 
7. Сақина модулін анықтау
8. Резеңке тығыздығын экспресс әдіспен 
анықтау
9. Резеңке тығыздығын гидростатикалық 
әдіспен анықтау
10. Резеңке қаттылығын анықтау
11. Резеңкелердің беріктік және серпімді 
қасиеттерін анықтау (сур.3.27)
12. Резеңке абразияны сынау
13. Бірнеше рет деформацияға арналған резеңке 
сынағы
14. Резеңкелердің жылуға төзімділігін анықтау
15. Резеңке қартаю сынағы
16. Термиялық қартаюға қарсы резеңке сынағы:
17. Төмен температурада резеңке сынағы
18. Агрессивті ортаның әсеріне кернеусіз 
күйдегі төзімділікке резеңкені сынау
19. Техникалық маталарды сынау

3.26 сурет. Пластомер

3.27 сурет. Үзу машинасы

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі

1. Большой справочник резинщика. Ч. 2. Резины и резинотехнические 
изделия / Под ред.Б 79 С.В. Резниченко, Ю.Л. Морозова. - М.: ООО 
«Издательский центр «Техинформ» МАИ», 2012.- 648 с.; ил.

2. Технология резиновых изделий: учебное пособие / сост.: 
Т.Б.Минигалиев, В.П.Дорожкин.– Казань: Изд-во Казан. гос. технол. ун-та, 
2009.– 236с.

3. Управление качеством резинотехнических изделий на основе 
системы комплексной оценки технического уровня производства. 
Подмастерьев К.В., Отрубянников А.Н., Марков В.В. Фундаментальные и 
прикладные проблемы техники и технологии. 2015. № 5-2 (313). С. 292-299.
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4-ТАРАУ ЕҢБЕК ҚАУІПСІЗДІГІ НОРМАЛАРЫН САҚТАУ 
ЖӘНЕ ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ

Техник-технологқа арналған бұл модульдің мақсаты еңбекті қорғаудың 
мемлекеттік нормативтік талаптарын, еңбек заңнамасын, оның ішінде еңбек 
қауіпсіздігінің стандарттарын, сондай-ақ еңбекті қорғау талаптарын, еңбекті 
қорғау жөніндегі белгіленген ережелер мен нұсқаулықтарды зерделеу болып 
табылады.

Техник-технолог оқудан кейін еңбек жағдайлары мен қауіпсіздік 
техникасын жақсарту, қоршаған ортаны қорғау, шикізат пен материалдарды 
үнемдеу үшін технологиялық процесті жетілдіру бойынша жұмыстарды 
орындауға тиіс. Қолданыстағы нормативтік құқықтық құжаттарға сәйкес 
еңбекті қорғау және қоршаған ортаны қорғау жөніндегі іс-шараларды 
жоспарлау және жүргізу. 

Технологиялық операцияларды орындау және жабдықта жұмыс істеу 
кезінде персоналға қойылатын қауіпсіздік талаптарын білуге және жұмыста 
пайдалануға тиіс. Қызметкерлердің денсаулығын, өмірін сақтай отырып, 
жазатайым оқиғалардың, авариялардың алдын алу және штаттан тыс 
жағдайларға байланысты кәсіпорын шығындарын азайту бойынша шаралар 
қабылдау.

Тарауға қажетті Оқу материалдары:
- Қазақстан Республикасындағы еңбек туралы заң
- Қазақстан Республикасының Конституциясы (ҚР)
- Арнайы әдебиеттер, нұсқаулықтар, Оқу құралдары.

4.1 Еңбекті қорғау 
4.1.1 Өндірісте қауіпсіз еңбек жағдайларын қамтамасыз ету 

жөніндегі нормативтік актілер

Еңбекті қорғау-бұл құқықтық, әлеуметтік-экономикалық, 
ұйымдастырушылық-техникалық, санитарлық-гигиеналық, емдеу-
профилактикалық, оңалту және басқа да іс-шаралар мен құралдарды 
қамтитын еңбек қызметі процесінде қызметкерлердің өмірі мен 
денсаулығының қауіпсіздігін қамтамасыз ету жүйесі [1]. Шартты түрде 
қамтиды: 

- өндірістегі қауіпсіздік және ЕҚ туралы заңнама; 
- қауіпсіздік техникасы (ТБ);
- өндірістік санитария және еңбек гигиенасы; 
- өрт қауіпсіздігі. 
Ot туралы заңнама қауіпсіз жоғары өнімді еңбек жағдайларын жасауға 

бағытталған ұйымдастырушылық, техникалық және санитарлық-гигиеналық 
шараларды жүргізу кезінде құқықтық негіз болып табылады.

ҚР Қауіпсіздік және еңбекті қорғау туралы заңнамасы ҚР 
Конституциясына негізделеді [2] және "Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті 
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қорғау туралы" Заңнан және ҚР өзге де нормативтік құқықтық актілерінен 
тұрады (сур.4.1).

4.1 сурет. Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасы

11.04.2014 ж.күшіне енген "Азаматтық қорғау туралы" Заң ҚР-дағы ЕҚ 
саласындағы қоғамдық қатынастарды реттейді және еңбек қызметі 
процесінде қызметкерлердің қауіпсіздігін қамтамасыз етуге, өмірі мен 
денсаулығын сақтауға бағытталған, сондай-ақ еңбек қауіпсіздігі және еңбекті 
қорғау саласындағы мемлекеттік саясаттың негізгі қағидаттарын белгілейді.

Қауіпсіздік техникасы-қауіпті және зиянды факторлардың 
қызметкерлерге әсерін болдырмайтын ұйымдастырушылық және техникалық 
шаралар мен құралдар жүйесі, яғни белгілі бір жағдайларда жарақатқа немесе 
денсаулықтың кенеттен күрт нашарлауына әкелетін факторлар. 

Нормативтік-құқықтық негіздер ҚР Конституциясымен, 
стандарттармен, нормалармен, ережелермен, жарлықтармен, 
нұсқаулықтармен және ҚР Конституциясының баптарына негізделген басқа 
да құжаттармен регламенттеледі. Бұл мақалалар еңбек ету, демалу, 
денсаулықты сақтау құқығына кепілдік береді. ЕҚ бойынша негізгі 
нормативтік-техникалық құжаттама: еңбек қауіпсіздігінің стандарттары, 
Құрылыс нормалары мен ережелері (ҚНжЕ), санитарлық нормалар (ҚН), 
қауіпсіздік техникасы мен өндірістік санитария ережелері, нұсқаулықтар, 
ережелер, нұсқаулар және т.б. [2].
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Кәсіпорындардағы жұмыс уақытының қалыпты ұзақтығы – аптасына 
40 сағат; еңбек жағдайлары зиянды адамдар үшін-36 сағат. Мереке 
алдындағы күндері жұмыс күнінің ұзақтығы 1 сағатқа қысқарады. 
Жұмыскерлер мен әкімшілік арасындағы келісім бойынша толық емес жұмыс 
уақыты жұмыс уақытына бара-бар ақы төлене отырып немесе қазбаға 
байланысты белгіленуі мүмкін.

Мереке және демалыс күндеріндегі жұмысқа айрықша жағдайларда 
әкімшіліктің жазбаша өкімі бойынша кәсіподақ комитетінің келісімімен 
рұқсат етіледі. Алдағы екі аптадағы демалыс күндеріндегі жұмыс үшін басқа 
демалыс күні беріледі, егер бұл мүмкін болмаса, олар екі есе мөлшерде 
төлейді. 

Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау саласындағы мемлекеттік 
басқаруды, бақылауды және қадағалауды ҚР Үкіметі, уәкілетті орган және 
оның аумақтық бөлімшелері, сондай-ақ өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы 
уәкілетті мемлекеттік орган және өзге де уәкілетті органдар жүзеге асырады.

Жұмыс істеушілердің сипаты мен өткізу уақыты бойынша нұсқамалары 
Кіріспе, Жұмыс орнындағы бастапқы, қайталама, жоспардан тыс және 
ағымдағы болып бөлінеді [6].

Еңбекті қорғау-құқықтық, әлеуметтік-экономикалық, 
ұйымдастырушылық-техникалық, санитарлық-эпидемиологиялық, емдеу-
профилактикалық, оңалту және басқа да іс-шаралар мен құралдарды 
қамтитын еңбек қызметі процесінде қызметкерлердің өмірі мен 
денсаулығының қауіпсіздігін қамтамасыз ету жүйесі (сур.4.2).

4.2 сурет. Еңбекті қорғау жүйесінің сызбасы

Еңбекті қорғау-бұл өндірістік қауіптер мен кәсіптік зияндарды 
анықтайтын және зерттейтін әлеуметтік-техникалық ғылым және өндірістік 
жазатайым оқиғалар мен жұмысшылардың кәсіби ауруларын, авариялар мен 
өрттерді жою үшін оларды болдырмау немесе азайту әдістерін әзірлейді. Оны 
зерттеудің негізгі объектілері-адам еңбек процесінде, өндірістік орта мен 
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денсаулығының қауіпсіздігін қамтамасыз ету жүйесі (сур.4.2).

4.2 сурет. Еңбекті қорғау жүйесінің сызбасы

Еңбекті қорғау-бұл өндірістік қауіптер мен кәсіптік зияндарды 
анықтайтын және зерттейтін әлеуметтік-техникалық ғылым және өндірістік 
жазатайым оқиғалар мен жұмысшылардың кәсіби ауруларын, авариялар мен 
өрттерді жою үшін оларды болдырмау немесе азайту әдістерін әзірлейді. Оны 
зерттеудің негізгі объектілері-адам еңбек процесінде, өндірістік орта мен 

  

қоршаған орта, адамның өндірістік жабдықтармен, технологиялық 
процестермен байланысы, еңбек пен өндірісті ұйымдастыру [4]. 

Еңбекті қорғаудың мақсаты еңбек қызметін жүзеге асыру процесінде 
жұмыс істейтін адамдардың өмірі мен денсаулығын сақтау және жұмыс 
орындарында қауіпсіз және салауатты еңбек жағдайларын қамтамасыз ету 
болып табылады. Еңбекті қорғаудың міндеті – ең жоғары еңбек өнімділігімен 
жайлылықты қамтамасыз ете отырып, жұмысшының зақымдану немесе ауру 
ықтималдығын азайту. 

Біз келесі анықтамалар мен ұғымдарды енгіземіз:
Жұмыс орны — қызметкердің еңбек қызметі процесінде еңбек 

міндеттерін орындауы кезінде тұрақты немесе уақытша болатын орны [9].
Зиянды өндірістік фактор-қызметкерге әсер етуі ауруға немесе еңбекке 

қабілеттілігінің төмендеуіне және (немесе) ұрпақтарының денсаулығына теріс 
әсер етуге әкеп соғуы мүмкін өндірістік фактор.

Қауіпті өндірістік фактор деп қызметкерге әсер етуі еңбекке 
қабілеттілігінен уақытша немесе тұрақты айырылуға (еңбекте мертігуге 
немесе кәсіптік ауруға) немесе өлімге әкеп соқтыруы мүмкін өндірістік 
фактор аталады [10].

Кәсіптік ауру-қызметкердің өзінің еңбек (қызметтік) міндеттерін 
орындауына байланысты қызметкерге зиянды өндірістік факторлардың әсер 
етуінен туындаған созылмалы немесе жіті ауру.

Өндірістегі жазатайым оқиға-қызметкер еңбек (қызметтік) міндеттерін 
немесе жұмыс берушінің тапсырмаларын орындаған кезде оның өндірістік 
жарақаттануы, денсаулығының кенеттен нашарлауы немесе улануы 
салдарынан оның еңбекке қабілеттілігінен уақытша немесе тұрақты 
айрылуына, кәсіптік ауруға шалдығуына не өліміне әкеп соққан зиянды және 
(немесе) қауіпті өндірістік фактордың қызметкерге әсер етуі [5].

Еңбекті қорғауды басқару "Адам - машина - өндіріс ортасы" жүйесіне 
әсер етудің жүйелі процесін білдіреді (сур.4.3) еңбек жағдайларының жай-
күйін сипаттайтын көрсеткіштер жиынтығының берілген мәндерін алу үшін. 

4.3 сурет. "Өндірістік орта" схемасы
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Кәсіпорында еңбекті қорғауды басқару дәйекті жүзеге асырылатын 
кезеңдердің үздіксіз процесін білдіреді-бұл еңбек жағдайларының 
параметрлерін бағалау, мақсаттарды қалыптастыру және міндеттерді қою, 
бағдарламаларды құру, бағдарламаларды жедел басқару, бағдарламалардың 
тиімділігін бағалау, орындаушыларды ынталандыру. 

Еңбекті қорғау саласындағы әртүрлі міндеттерді шешуге кәсіпорынның, 
құрылымдық бөлімшелердің, функционалдық қызметтердің, еңбекті қорғау 
бөлімінің, кәсіподақ комитетінің басшылары тікелей қатысады. Бұл жұмысқа 
директордан жұмысшыға дейінгі барлық кәсіпорын қызметкерлері тартылған. 
Еңбекті қорғау деңгейін арттыру жөніндегі шаралар кешенін іске асыру 
бойынша кәсіпорын әкімшілігі мен қызметтерінің қызметін ұйымдастыру 
еңбекті қорғауды басқару жүйесі (ЕҚБЖ) арқылы жүзеге асырылады. ЕҚБ-де, 
кез келген басқа басқару жүйесіндегідей, басқарудың негізгі міндеттері мен 
функциялары айқындалды, ақпараттық және басқарушылық байланыстардың 
құрылымы, есепке алу және есеп беру құжаттарының нысандары және т.б. 
нақты көрсетілді [4].

Еңбекті қорғауды басқару жүйесінің нормативтік-құқықтық негізі 
Қазақстан Республикасының Еңбек кодексі, Мемлекеттік заңнамалық актілер, 
салааралық және салалық нормалар мен қауіпсіздік және өндірістік санитария 
ережелері және т. б. болып табылады.

Қызметкерлердің еңбекті қорғау, қауіпсіздік және еңбек гигиенасын 
қамтамасыз ету құқықтарын қамтамасыз ететін негіз қалаушы құжаттар 
болып табылады:

- Қазақстан Республикасының Конституциясы (1995 жылы 30 тамызда 
республикалық референдумда қабылданды) [2];

-Қазақстан Республикасының Еңбек кодексіне (2015 жылғы 23
қарашадағы № 414 – V) (бұдан әрі-ҚР ЕК) 07.07.2020 ж.жағдай бойынша 
өзгерістер мен толықтырулар енгізілді (07.07.20 ж. № 361-VI ҚР Заңына 
сәйкес өзгерістер енгізілді) (сур.4.4).

Еңбекке қабілетті халықтың денсаулығын сақтау және өндірістік 
қызметтің қауіпсіздігі мәселелері бойынша заңнамалық нормалар:

- "Денсаулық сақтау жүйесі туралы" Қазақстан Республикасының 2003 
жылғы 4 маусымдағы № 430-II заңында;

- "халықтың санитарлық-эпидемиологиялық салауаттылығы туралы" 
Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 4 желтоқсандағы № 361-II Заңында 
[1].

Қауіпті өндірістік объектілерді қауіпсіз пайдалануды қамтамасыз ету 
және қауіпті өндірістік объектілердегі авариялардың алдын алу саласындағы 
құқықтық қатынастар, ұйымдардың олардың салдарларын оқшаулауға және 
жоюға әзірлігін қамтамасыз ету, авариялардан жеке және заңды тұлғаларға, 
қоршаған орта мен мемлекетке келтірілген залалдарды кепілді өтеу, өрт 
қауіпсіздігі саласындағы құқықтық реттеу қамтамасыз етіледі:

-Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 11 сәуірдегі № 189-V ҚРЗ" 
азаматтық қорғау туралы;
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Кәсіпорында еңбекті қорғауды басқару дәйекті жүзеге асырылатын 
кезеңдердің үздіксіз процесін білдіреді-бұл еңбек жағдайларының 
параметрлерін бағалау, мақсаттарды қалыптастыру және міндеттерді қою, 
бағдарламаларды құру, бағдарламаларды жедел басқару, бағдарламалардың 
тиімділігін бағалау, орындаушыларды ынталандыру. 

Еңбекті қорғау саласындағы әртүрлі міндеттерді шешуге кәсіпорынның, 
құрылымдық бөлімшелердің, функционалдық қызметтердің, еңбекті қорғау 
бөлімінің, кәсіподақ комитетінің басшылары тікелей қатысады. Бұл жұмысқа 
директордан жұмысшыға дейінгі барлық кәсіпорын қызметкерлері тартылған. 
Еңбекті қорғау деңгейін арттыру жөніндегі шаралар кешенін іске асыру 
бойынша кәсіпорын әкімшілігі мен қызметтерінің қызметін ұйымдастыру 
еңбекті қорғауды басқару жүйесі (ЕҚБЖ) арқылы жүзеге асырылады. ЕҚБ-де, 
кез келген басқа басқару жүйесіндегідей, басқарудың негізгі міндеттері мен 
функциялары айқындалды, ақпараттық және басқарушылық байланыстардың 
құрылымы, есепке алу және есеп беру құжаттарының нысандары және т.б. 
нақты көрсетілді [4].

Еңбекті қорғауды басқару жүйесінің нормативтік-құқықтық негізі 
Қазақстан Республикасының Еңбек кодексі, Мемлекеттік заңнамалық актілер, 
салааралық және салалық нормалар мен қауіпсіздік және өндірістік санитария 
ережелері және т. б. болып табылады.

Қызметкерлердің еңбекті қорғау, қауіпсіздік және еңбек гигиенасын 
қамтамасыз ету құқықтарын қамтамасыз ететін негіз қалаушы құжаттар 
болып табылады:

- Қазақстан Республикасының Конституциясы (1995 жылы 30 тамызда 
республикалық референдумда қабылданды) [2];

-Қазақстан Республикасының Еңбек кодексіне (2015 жылғы 23
қарашадағы № 414 – V) (бұдан әрі-ҚР ЕК) 07.07.2020 ж.жағдай бойынша 
өзгерістер мен толықтырулар енгізілді (07.07.20 ж. № 361-VI ҚР Заңына 
сәйкес өзгерістер енгізілді) (сур.4.4).

Еңбекке қабілетті халықтың денсаулығын сақтау және өндірістік 
қызметтің қауіпсіздігі мәселелері бойынша заңнамалық нормалар:

- "Денсаулық сақтау жүйесі туралы" Қазақстан Республикасының 2003 
жылғы 4 маусымдағы № 430-II заңында;

- "халықтың санитарлық-эпидемиологиялық салауаттылығы туралы" 
Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 4 желтоқсандағы № 361-II Заңында 
[1].

Қауіпті өндірістік объектілерді қауіпсіз пайдалануды қамтамасыз ету 
және қауіпті өндірістік объектілердегі авариялардың алдын алу саласындағы 
құқықтық қатынастар, ұйымдардың олардың салдарларын оқшаулауға және 
жоюға әзірлігін қамтамасыз ету, авариялардан жеке және заңды тұлғаларға, 
қоршаған орта мен мемлекетке келтірілген залалдарды кепілді өтеу, өрт 
қауіпсіздігі саласындағы құқықтық реттеу қамтамасыз етіледі:

-Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 11 сәуірдегі № 189-V ҚРЗ" 
азаматтық қорғау туралы;

  

- "Техникалық реттеу туралы"Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 
9 қарашадағы № 603 заңымен.

4.4 сурет. Еңбек кодексінің құрылымы

Еңбек жағдайын жақсартудың негізгі мақсаты-әлеуметтік нәтижеге қол 
жеткізу, яғни еңбек қауіпсіздігін қамтамасыз ету, жұмысшылардың өмірі мен 
денсаулығын сақтау, өндірістегі жазатайым оқиғалар мен аурулардың санын 
азайту (сур.4.5).

Еңбек жағдайларын жақсарту экономикалық нәтижелерді де береді: 
пайданың өсуі( еңбек өнімділігінің артуына байланысты); зиянды және ауыр 
еңбек жағдайларындағы жұмыс үшін өтемақылармен байланысты 
шығындардың қысқаруы; жарақаттанумен, кәсіптік аурумен байланысты 
шығындардың азаюы; кадрлардың тұрақтамауының азаюы және т. б. 
Нормативтік-техникалық құжаттамадағы негізгі құжат "еңбек қауіпсіздігі 
стандарттарының жүйесі"нормативтік актісі болып табылады.

ССБТ стандарттары қауіпті және зиянды өндірістік факторлардың 
түрлері бойынша жалпы талаптар мен нормаларды, өндірістік жабдыққа, 
өндірістік процестерге, жұмыс істеушілерді қорғау құралдарына қойылатын 
жалпы қауіпсіздік талаптарын және еңбек қауіпсіздігін бағалау әдістерін 
белгілейді [4].

Салааралық ережелер мен нормалар ведомстволық бағыныстылығына 
қарамастан барлық кәсіпорындар мен ұйымдар үшін міндетті болып 
табылады.
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Салалық ережелер мен нормалар жекелеген салаларға ғана 
қолданылады. Еңбек туралы заңнаманың, стандарттардың, ережелердің, 
нормалардың, технологиялық құжаттаманың және т.б. негізінде еңбекті 
қорғау жөніндегі нұсқаулықтар әзірленеді: жалпы, жекелеген кәсіптер үшін, 
жекелеген жұмыс түрлері үшін.

4.5 сурет. Еңбекті қорғау міндеттері

№ 1 практикалық жұмыс

ССБТ-ны зерттеу. Стандарттарды қалыптастыру.
Мақсаты: оқу: ССБТ зерттеу: стандарттарды жіктеу принципін 

анықтау, ССБТ нөмірлеу жүйесін сипаттау.
Дамытушы: "Кеңесші плюс"бағдарламасындағы жұмыс арқылы ИК 

қалыптастыру.
Тәрбиелік: білім алушылардың азаматтық құзыреттерін қалыптастыру.
Жұмыс жоспары:
Дәріс оқыңыз
1. ССБТ анықтамасын жазыңыз. ССБТ нөмірлеу жүйесін сипаттаңыз. 

ССБТ кодтау.
2. Кәсіпорында ССБТ -пен жұмыс істеу алгоритмін жазыңыз.
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Салалық ережелер мен нормалар жекелеген салаларға ғана 
қолданылады. Еңбек туралы заңнаманың, стандарттардың, ережелердің, 
нормалардың, технологиялық құжаттаманың және т.б. негізінде еңбекті 
қорғау жөніндегі нұсқаулықтар әзірленеді: жалпы, жекелеген кәсіптер үшін, 
жекелеген жұмыс түрлері үшін.

4.5 сурет. Еңбекті қорғау міндеттері

№ 1 практикалық жұмыс

ССБТ-ны зерттеу. Стандарттарды қалыптастыру.
Мақсаты: оқу: ССБТ зерттеу: стандарттарды жіктеу принципін 

анықтау, ССБТ нөмірлеу жүйесін сипаттау.
Дамытушы: "Кеңесші плюс"бағдарламасындағы жұмыс арқылы ИК 

қалыптастыру.
Тәрбиелік: білім алушылардың азаматтық құзыреттерін қалыптастыру.
Жұмыс жоспары:
Дәріс оқыңыз
1. ССБТ анықтамасын жазыңыз. ССБТ нөмірлеу жүйесін сипаттаңыз. 

ССБТ кодтау.
2. Кәсіпорында ССБТ -пен жұмыс істеу алгоритмін жазыңыз.

  

3. ССБТ сәйкес еңбекті қорғау бойынша негізгі ұйымдастырушылық 
мәселелерді жазыңыз.

Өзіндік бақылау сұрақтары 
1. ҚР "еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау туралы"Заңы.
2. Қызметкер мен жұмыс берушінің еңбек қауіпсіздігі және еңбекті 
қорғау саласындағы құқықтары мен міндеттері. 

3. Еңбек қауіпсіздігін және еңбекті қорғауды ұйымдастыру. 
4. Қандай ауру кәсіби деп саналады?
5. Мақсатты Нұсқаулық қашан өткізіледі? 
6. Жұмыс орнында еңбекті қорғау бойынша алғашқы нұсқауды кім 
жүргізеді?
7. Кәсіпорында қандай есепке алу құжаттары міндетті түрде болуы тиіс?
8. Қандай жазатайым оқиғаны "өндіріспен байланысты"деп саралау керек?
9. Еңбекті қорғауды бұзғаны үшін тәртіптік жауапкершілік
10. Қандай қауіпті және зиянды өндірістік факторлар жатады 
физикалық?

4.1.2 Кәсіпорында еңбекті қорғауды ұйымдастыру 

Кәсіпорындағы еңбекті қорғауды басқарудың негізгі мақсаты еңбек 
жағдайлары мен қауіпсіздігін жақсарту, адамның денсаулығы мен 
денсаулығын сақтау үшін кәсіпорынның барлық техникалық, экономикалық, 
ұйымдастырушылық және әлеуметтік мүмкіндіктерін анықтау және 
жұмылдыру болып қала береді (сур.4.6).

4.6 сурет. Кәсіпорындағы еңбекті қорғау қызметі

Қазіргі өндірістің күрделілігі еңбекті қорғауға кешенді көзқарасты 
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талап етеді. Мұндай жағдайда кәсіпорын келесі міндеттерді шешеді: 
- жұмыскерлерді еңбекті қорғау мәселелеріне оқыту; 
- өндірістік жабдықтардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету; 
- ғимараттар мен құрылыстардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету; 
- жұмыс істеушілерді жеке қорғану құралдарымен қамтамасыз ету; 
- еңбек пен демалыстың оңтайлы режимдерін қамтамасыз ету; 
- өндірістік процестердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету; 
- еңбек жағдайларын қалыпқа келтіру және т. б. 
Кәсіпорындардағы еңбекті қорғаудың маңызды бағыттарының бірі 

қызметкерлерді еңбекті қорғау жөніндегі нұсқаулықтармен қамтамасыз ету 
болып табылады. 

Еңбекті қорғау жөніндегі нұсқаулық-өндірістік орынжайларда, 
кәсіпорын аумағында, құрылыс алаңында және осы жұмыстар жүргізілетін 
немесе қызметтік міндеттер орындалатын өзге де орындарда жұмыстарды 
орындау кезінде еңбекті қорғау жөніндегі талаптарды белгілейтін 
нормативтік акт. 

Еңбекті қорғау жөніндегі нұсқаулықтар кәсіпорындардың, 
учаскелердің және нақты жұмыс орнының қызметкерлері үшін үлгілік 
(салалық) болуы мүмкін. Еңбекті қорғау жөніндегі нұсқаулықтар еңбекті 
қорғау жөніндегі салааралық және салалық ережелер негізінде әзірленеді 
және оларға қайшы келмеуге тиіс. 

Қызметкерлерге арналған бекітілген нұсқаулықтарды кәсіпорынның 
еңбекті қорғау қызметі есепке алу журналында есепке алады. Еңбекті қорғау 
жөніндегі ережелер мен нұсқаулықтардың сақталуын қадағалау мен 
бақылауды қадағалау органдары жүзеге асырады. 

Қызметкерлерге кәсіптер бойынша және жекелеген жұмыс түрлеріне 
арналған нұсқаулықтар жұмыс беруші бекіткен тізбеге сәйкес әзірленеді, ол 
бөлімшелер басшыларының, бас мамандар қызметтерінің және т. б. 
қатысуымен жасалады. Қызметкерлерге арналған нұсқаулықтарды әзірлеу 
жұмыс берушінің бұйрығы негізінде жүзеге асырылады [5].

Қызметкерлерге арналған нұсқаулықтарды бөлімшелердің (цехтардың,
бөлімдердің, зертханалардың және т.б.) басшылары әзірлейді. 

Ұйымның еңбекті қорғау қызметі қызметкерлерге арналған 
нұсқаулықтардың уақтылы әзірленуін және қайта қаралуын бақылауды 
жүзеге асырады, сондай-ақ әзірлеушілерге әдістемелік көмек көрсетеді [4].

Қызметкерлерге арналған үлгілік нұсқаулық пен нұсқаулық мынадай 
бөлімдерді қамтуы тиіс: 

Жалпы қауіпсіздік талаптары". 
- жұмыс басталар алдындағы қауіпсіздік талаптары; 
- жұмыс кезіндегі қауіпсіздік талаптары; 
- апаттық жағдайлардағы қауіпсіздік талаптары; 
- жұмыстың аяқталуы бойынша қауіпсіздік талаптары. 
Қызметкерлерге арналған нұсқаулықта осы кәсіпорында жұмыс 

істейтін қызметкерлерге арналған басқа нұсқауларға сілтемелерден басқа 
нормативтік актілерге сілтемелер болмауы керек. Нұсқаулықтарда жеке
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талап етеді. Мұндай жағдайда кәсіпорын келесі міндеттерді шешеді: 
- жұмыскерлерді еңбекті қорғау мәселелеріне оқыту; 
- өндірістік жабдықтардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету; 
- ғимараттар мен құрылыстардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету; 
- жұмыс істеушілерді жеке қорғану құралдарымен қамтамасыз ету; 
- еңбек пен демалыстың оңтайлы режимдерін қамтамасыз ету; 
- өндірістік процестердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету; 
- еңбек жағдайларын қалыпқа келтіру және т. б. 
Кәсіпорындардағы еңбекті қорғаудың маңызды бағыттарының бірі 

қызметкерлерді еңбекті қорғау жөніндегі нұсқаулықтармен қамтамасыз ету 
болып табылады. 

Еңбекті қорғау жөніндегі нұсқаулық-өндірістік орынжайларда, 
кәсіпорын аумағында, құрылыс алаңында және осы жұмыстар жүргізілетін 
немесе қызметтік міндеттер орындалатын өзге де орындарда жұмыстарды 
орындау кезінде еңбекті қорғау жөніндегі талаптарды белгілейтін 
нормативтік акт. 

Еңбекті қорғау жөніндегі нұсқаулықтар кәсіпорындардың, 
учаскелердің және нақты жұмыс орнының қызметкерлері үшін үлгілік 
(салалық) болуы мүмкін. Еңбекті қорғау жөніндегі нұсқаулықтар еңбекті 
қорғау жөніндегі салааралық және салалық ережелер негізінде әзірленеді 
және оларға қайшы келмеуге тиіс. 

Қызметкерлерге арналған бекітілген нұсқаулықтарды кәсіпорынның 
еңбекті қорғау қызметі есепке алу журналында есепке алады. Еңбекті қорғау 
жөніндегі ережелер мен нұсқаулықтардың сақталуын қадағалау мен 
бақылауды қадағалау органдары жүзеге асырады. 

Қызметкерлерге кәсіптер бойынша және жекелеген жұмыс түрлеріне 
арналған нұсқаулықтар жұмыс беруші бекіткен тізбеге сәйкес әзірленеді, ол 
бөлімшелер басшыларының, бас мамандар қызметтерінің және т. б. 
қатысуымен жасалады. Қызметкерлерге арналған нұсқаулықтарды әзірлеу 
жұмыс берушінің бұйрығы негізінде жүзеге асырылады [5].

Қызметкерлерге арналған нұсқаулықтарды бөлімшелердің (цехтардың,
бөлімдердің, зертханалардың және т.б.) басшылары әзірлейді. 

Ұйымның еңбекті қорғау қызметі қызметкерлерге арналған 
нұсқаулықтардың уақтылы әзірленуін және қайта қаралуын бақылауды 
жүзеге асырады, сондай-ақ әзірлеушілерге әдістемелік көмек көрсетеді [4].

Қызметкерлерге арналған үлгілік нұсқаулық пен нұсқаулық мынадай 
бөлімдерді қамтуы тиіс: 

Жалпы қауіпсіздік талаптары". 
- жұмыс басталар алдындағы қауіпсіздік талаптары; 
- жұмыс кезіндегі қауіпсіздік талаптары; 
- апаттық жағдайлардағы қауіпсіздік талаптары; 
- жұмыстың аяқталуы бойынша қауіпсіздік талаптары. 
Қызметкерлерге арналған нұсқаулықта осы кәсіпорында жұмыс 

істейтін қызметкерлерге арналған басқа нұсқауларға сілтемелерден басқа 
нормативтік актілерге сілтемелер болмауы керек. Нұсқаулықтарда жеке

  

талаптардың ерекше мағынасын көрсететін сөздер қолданылмауы тиіс 
(мысалы, "үзілді-кесілді", "әсіресе", "қатаң" және т.б.), өйткені нұсқаулықтың 
барлық талаптарын қызметкерлер тең дәрежеде орындауы тиіс. Мәтіндегі 
сөздерді әріптік қысқартумен ауыстыруға толық мағынасын ашу шартымен 
жол беріледі. 

Егер жұмысты орындау қауіпсіздігі белгілі бір нормаларға байланысты 
болса, онда олар нұсқаулықта көрсетілуі керек (алшақтық, қашықтық және 
т.б.). 

Нұсқаулықтардың қолданыстағы Мемлекеттік стандарттардың, 
санитарлық нормалар мен ережелердің талаптарына сәйкестігін тексеру 
кемінде 5 жылда бір рет жүргізілуі тиіс. Қызметкерлерге кәсіптер бойынша 
немесе қауіптілігі жоғары жұмыс түрлері бойынша нұсқаулықтарды тексеру 
кемінде 3 жылда бір рет жүргізілуі тиіс. 

Егер Нұсқаулықтың қолданылу мерзімі ішінде кәсіпорындағы 
қызметкерлердің еңбек жағдайлары өзгермесе, онда Жұмыс берушінің 
бұйрығымен Нұсқаулықтың қолданылуы келесі жылға ұзартылады, ол 
туралы нұсқаулықтың бірінші бетіне жазба жазылады ("қайта қаралды" 
мөртабаны, күні және нұсқаулықты қайта қарауға жауапты адамның қолы). 

Ұйым бөлімшелерінің басшыларына нұсқаулықтарды беруді еңбекті 
қорғау қызметі нұсқаулықтарды беруді есепке алу журналында тіркей 
отырып жүргізеді. 

Ұйым бөлімшесінің басшысында бөлімшеде қолданылатын барлық 
кәсіптердің қызметкерлері үшін және барлық жұмыс түрлері бойынша 
нұсқаулықтар жиынтығы тұрақты сақталуы тиіс. 

Қызметкерлерге нұсқаулар алғашқы нұсқаулық кезінде оқу үшін жеке 
Нұсқаулық карточкасына қол қою арқылы немесе жұмыс орындарында 
немесе учаскелерде ілініп, немесе қызметкерлерге қол жетімді басқа жерде 
сақталуы мүмкін [5]. 

Кәсіпорындағы еңбекті қорғауды ұйымдастыруды бақылау: 
- жұмыс беруші және бөлімше басшылары; 
- бірлескен әкімшілік-қоғамдық бақылау арқылы; 
- жоғары тұрған ұйымның бақылауы арқылы; 
-мемлекеттік арнайы қадағалау инспекторлары (Мемкентехқадағалау, 

Мемэнергоқадағалау, Мемсанэпидқадағалау, Мематомқадағалау және т. б.); 
- еңбекті қорғау жөніндегі мемлекеттік қызмет инспекторларымен; 
- еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы бойынша байқаулар 

арқылы [1]. 
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4.1.3 Қызметкерлер мен жұмыс берушінің еңбек қауіпсіздігі және 
еңбекті қорғау саласындағы құқықтары мен міндеттері

Қызметкердің құқықтары мен міндеттері

1. Қызметкердің құқығы бар: 
1) Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жөніндегі талаптарға сәйкес 

жабдықталған жұмыс орны; 
2) еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жөніндегі талаптарға, сондай-

ақ еңбек, ұжымдық шарттарға сәйкес санитариялық-тұрмыстық үй-
жайлармен, жеке және ұжымдық қорғаныш құралдарымен қамтамасыз
етілуге жол берілмейді; 

3) еңбек инспекциясы жөніндегі жергілікті органға өзінің жұмыс 
орнындағы еңбек жағдайларына және еңбекті қорғауға тексеру жүргізу 
туралы өтініш білдіруге құқығы бар; 

4) еңбек жағдайларын, еңбек қауіпсіздігін және еңбекті қорғауды
жақсартуға байланысты мәселелерді тексеруге және қарауға жеке өзі немесе 
өз өкілі арқылы қатысуға құқылы; 

5) жұмыс беруші жұмыскерді жеке және (немесе) ұжымдық қорғаныш 
құралдарымен қамтамасыз етпеген жағдайда және денсаулығына немесе 
өміріне қатер төндіретін ахуал туындаған кезде бұл туралы тікелей 
басшысына немесе жұмыс берушіге жазбаша түрде хабарлай отырып, 
жұмысты орындаудан бас тартуға құқылы; 

6) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен 
Еңбек міндеттерін қауіпсіз орындау үшін қажетті білім алуға және кәсіптік 
даярлыққа [1]; 

7) жұмыс берушіден жұмыс орнының сипаты мен ұйымның аумағы, 
еңбек жағдайларының жай-күйі, еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау 
туралы, денсаулығына зақым келу тәуекелі туралы, сондай-ақ оны зиянды 
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4.1.3 Қызметкерлер мен жұмыс берушінің еңбек қауіпсіздігі және 
еңбекті қорғау саласындағы құқықтары мен міндеттері
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6) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен 
Еңбек міндеттерін қауіпсіз орындау үшін қажетті білім алуға және кәсіптік 
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7) жұмыс берушіден жұмыс орнының сипаты мен ұйымның аумағы, 
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және (немесе) қауіпті өндірістік факторлардың әсерінен қорғау жөніндегі 
шаралар туралы анық ақпарат алуға міндетті; 

8) Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жөніндегі талаптарға сәйкес 
келмеуіне байланысты ұйымның жұмысы тоқтатыла тұрған уақытта орташа 
жалақысының сақталуына құқығы бар. 

2. Қызметкер міндетті: 
1) Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жөніндегі нормалардың, 

қағидалардың және нұсқаулықтардың талаптарын сақтауға міндетті; 
2) жұмыскерлердің әрбір өндірістік жарақаты және денсаулығының 

өзге де зақымдануы, кәсіптік аурудың (уланудың) белгілері туралы, сондай-
ақ адамдардың өмірі мен денсаулығына қатер төндіретін ахуал туралы 
жұмыс берушіге немесе жұмысты ұйымдастырушыға дереу хабарлауға 
міндетті; 

3) денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган белгілеген тәртіппен 
міндетті алдын ала және мерзімдік медициналық қарап-тексеруден, сондай-ақ 
ауысым алдындағы, ауысымнан кейінгі және өзге де медициналық 
куәландырудан өтуге міндетті; 

4) Жұмыс берушінің талабы бойынша жұмыс берушінің актісінде 
көзделген жағдайларда, сондай-ақ басқа жұмысқа ауыстыру кезінде 
профилактикалық медициналық қарап-тексеруден өтуге міндетті; 

5) мүгедектіктің белгіленгені немесе денсаулық жағдайының Еңбек 
міндеттерін жалғастыруға кедергі келтіретіндей өзге де нашарлауы туралы 
жұмыс берушіге хабарлауға міндетті; 

6) жұмыс беруші беретін жеке және ұжымдық қорғану құралдарын 
мүлтіксіз қолдануға және мақсаты бойынша пайдалануға міндетті; 

7) мемлекеттік еңбек инспекторының, еңбекті қорғау жөніндегі 
техникалық инспектордың, ішкі бақылау мамандарының талаптарын және 
медициналық мекемелер ұйғарған емдік және сауықтыру іс-шараларын 
орындауға міндетті; 

8) жұмыс беруші айқындаған және Қазақстан Республикасының 
заңнамасында көзделген тәртіппен еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау 
бойынша оқытудан, нұсқау алудан және білімдерін тексеруден өтуге [1] 
міндетті шарт болып табылады.

Жұмыс берушінің құқықтары мен міндеттері 
1. Апталық: 
1) жұмыскерлерді жұмыс орындарында қолайлы еңбек жағдайларын 

жасауға жәрдемдескені, қауіпсіз еңбек жағдайларын жасау жөніндегі 
рационализаторлық ұсыныстары үшін көтермелеуге міндетті; 

2) еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жөніндегі талаптарды бұзатын 
жұмыскерлерді осы Кодексте белгіленген тәртіппен жұмыстан шеттетуге 
және тәртіптік жауаптылыққа тартуға құқылы; 

3) жұмыскерден өндірісте жұмыстарды қауіпсіз жүргізу жөніндегі 
талаптардың мүлтіксіз сақталуын талап етуге міндетті; 
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4) жұмыскерлерді Қазақстан Республикасының заңнамасында және 
жұмыс берушінің актісінде көзделген жағдайларда профилактикалық 
медициналық қарап-тексеруге өз қаражаты есебінен жіберуге құқығы бар. 

2. Жұмыс беруші міндетті: 
1) профилактика жүргізу, өндірістік жабдықтар мен технологиялық 

процестерді неғұрлым қауіпсіз жабдыққа ауыстыру арқылы жұмыс 
орындарында және технологиялық процестерде кез келген тәуекелдерді 
болғызбау жөніндегі шараларды қабылдауға міндетті; 

2) жұмыскерлерді еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау мәселелері 
бойынша оқытуды, оларға нұсқама беруді, білімдерін тексеруді жүргізуге, 
сондай-ақ өз қаражаты есебінен өндірістік процесс пен жұмыстарды қауіпсіз 
жүргізу жөніндегі құжаттармен қамтамасыз етуге міндетті; 

3) жұмыс берушінің актісімен бекітілген тізімге сәйкес, еңбек 
жөніндегі уәкілетті орган белгілеген тәртіппен, кадрлардың біліктілігін 
арттыруды жүзеге асыратын ұйымдарда үш жылда бір реттен сиретпей 
мерзімділікпен басшы қызметкерлерді және еңбек қауіпсіздігі және еңбекті 
қорғауды қамтамасыз етуге жауапты адамдарды еңбек қауіпсіздігі және 
еңбекті қорғау мәселелері бойынша оқытуды және олардың білімін тексеруді 
ұйымдастыруға міндетті; 

4) жұмыскерлерге қажетті санитариялық-гигиеналық жағдайлар 
жасауға, еңбек жөніндегі уәкілетті мемлекеттік орган белгілеген нормаларға 
сәйкес жұмыскерлердің арнайы киімі мен аяқкиімін беруді және жөндеуді, 
оларды профилактикалық өңдеу құралдарымен, жуу және дезинфекциялау 
құралдарымен, медициналық қобдишамен, сүтпен немесе оған теңестірілген 
тамақ өнімдерімен және (немесе) диеталық (емдік және профилактикалық) 
тамақтануға арналған мамандандырылған өнімдермен, жеке және ұжымдық 
қорғаныш құралдарымен жабдықтауды қамтамасыз етуге міндетті; 

5) он сегіз жасқа толмаған жұмыскерлердің өздері үшін белгіленген 
шекті нормалардан асатын ауыр заттарды тасуына және қозғалтуына жол 
бермеуге міндетті; 

6) әйелдердің өздері үшін белгіленген шекті нормалардан асатын ауыр 
заттарды қолмен көтеруіне және жылжытуына жол бермеуге міндетті; 

7) Еңбек қызметіне байланысты жазатайым оқиғаларды және кәсіптік 
ауруларды тіркеуді, есепке алуды және талдауды жүзеге асыруға міндетті; 

8) еңбек жөніндегі уәкілетті мемлекеттік органға және еңбек 
инспекциясы жөніндегі жергілікті органға, жұмыскерлердің өкілдеріне 
олардың жазбаша сұрау салуы бойынша еңбек жағдайларының, 
қауіпсіздігінің және еңбекті қорғаудың жай-күйін мониторингтеу үшін 
қажетті ақпаратты тоқсанына бір рет беруге міндетті; 

9) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен 
еңбек қызметіне байланысты жазатайым оқиғаларды тергеп-тексеруді 
қамтамасыз етуге міндетті; 

10) мемлекеттік еңбек инспекторларының нұсқамалары мен 
қорытындыларын орындауға міндетті; 
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4) жұмыскерлерді Қазақстан Республикасының заңнамасында және 
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1) профилактика жүргізу, өндірістік жабдықтар мен технологиялық 

процестерді неғұрлым қауіпсіз жабдыққа ауыстыру арқылы жұмыс 
орындарында және технологиялық процестерде кез келген тәуекелдерді 
болғызбау жөніндегі шараларды қабылдауға міндетті; 

2) жұмыскерлерді еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау мәселелері 
бойынша оқытуды, оларға нұсқама беруді, білімдерін тексеруді жүргізуге, 
сондай-ақ өз қаражаты есебінен өндірістік процесс пен жұмыстарды қауіпсіз 
жүргізу жөніндегі құжаттармен қамтамасыз етуге міндетті; 

3) жұмыс берушінің актісімен бекітілген тізімге сәйкес, еңбек 
жөніндегі уәкілетті орган белгілеген тәртіппен, кадрлардың біліктілігін 
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еңбекті қорғау мәселелері бойынша оқытуды және олардың білімін тексеруді 
ұйымдастыруға міндетті; 

4) жұмыскерлерге қажетті санитариялық-гигиеналық жағдайлар 
жасауға, еңбек жөніндегі уәкілетті мемлекеттік орган белгілеген нормаларға 
сәйкес жұмыскерлердің арнайы киімі мен аяқкиімін беруді және жөндеуді, 
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5) он сегіз жасқа толмаған жұмыскерлердің өздері үшін белгіленген 
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6) әйелдердің өздері үшін белгіленген шекті нормалардан асатын ауыр 
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9) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен 
еңбек қызметіне байланысты жазатайым оқиғаларды тергеп-тексеруді 
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10) мемлекеттік еңбек инспекторларының нұсқамалары мен 
қорытындыларын орындауға міндетті; 

  

11) еңбек жөніндегі уәкілетті мемлекеттік орган бекіткен қағидаларға 
сәйкес өндірістік объектілерді еңбек жағдайлары бойынша кемінде бес 
жылда бір рет мерзімдік аттестаттауды жұмыскерлер өкілдерінің қатысуымен 
өткізуге міндетті; 

12) өндірістік объектілерді еңбек жағдайлары бойынша аттестаттау 
нәтижелерін еңбек инспекциясы жөніндегі тиісті жергілікті органға бір ай 
мерзімде қағаз және электрондық жеткізгіштерде ұсынуға міндетті; 

13) қызметкер еңбек (қызметтік) міндеттерін атқарған кезде оны 
жазатайым оқиғалардан сақтандыруға міндетті; 

14) авариялық ахуалдың өршуін және жарақаттайтын факторлардың 
басқа адамдарға әсер етуін болғызбау жөніндегі шұғыл шараларды 
қабылдауға міндетті; 

15) еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жөніндегі нұсқаулықтарды 
еңбек жөніндегі уәкілетті орган белгілеген тәртіппен әзірлеуді, бекітуді және 
қайта қарауды жүзеге асыруға міндетті; 

16) келісімде, ұжымдық шартта, Қазақстан Республикасының 
заңнамасында көзделген жағдайларда, сондай-ақ еңбек жағдайларының 
өзгеруіне байланысты басқа жұмысқа ауысқан кезде не кәсіптік аурудың 
белгілері пайда болған кезде жұмыскерлерді міндетті, мерзімдік (еңбек 
қызметі барысында) медициналық қарап-тексерулерден және ауысым 
алдындағы, ауысымнан кейінгі медициналық куәландырудан меншікті 
қаражаты есебінен өткізуге [1].

Өзіндік бақылау сұрақтары
1. Кәсіпорындағы еңбекті қорғауды басқарудың негізгі мақсаты 
не? 

2. Кәсіпорындағы еңбекті қорғау қызметінің сызбасын сипаттаңыз.
3. Еңбекті қорғау жөніндегі Нұсқаулық дегеніміз не?
4. Типтік нұсқаулықта қандай бөлімдер болуы керек?
5. Кәсіпорындағы еңбекті қорғауды ұйымдастыруды бақылауды кім жүзеге 
асырады?
6. Сіз қызметкер мен жұмыс берушінің қандай құқықтары мен міндеттерін ең 
маңызды деп санайсыз?
7. 18 жасқа толмаған қызметкерлердің жұмыс уақыты
8. Кәсіптік ауруларды тергеу тәртібі.

4.1.4 Жұмыскерлердің еңбекті қорғау және еңбек тәртібі 
талаптарын сақтау бойынша жауапкершілігі

Еңбек туралы Заңдардың және ЕҚ ережелерінің бұзылуына, ЕҚ 
жөніндегі еңбек шарттары мен келісімдер бойынша міндеттемелердің 
орындалмауына немесе кәсіподақтардың қызметіне кедергі келтіруге 
кінәлілер жауаптылықта болады. 
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Еңбекті қорғау жөніндегі нормативтік актілердің талаптарын бұзғаны 
үшін кәсіпорындардың қызметкерлері Қазақстан Республикасының 
заңнамасына сәйкес жауапкершілікке тартылады (сур. 4.7).

Ол тәртіптік, әкімшілік, материалдық және қылмыстық болып бөлінеді.

4.7 сурет. Еңбекті қорғау талаптарын бұзғаны үшін жауапкершілік

Тәртіптік – мемлекеттік қызметшілер, әскери қызметшілер, еңбек 
ұжымдарының мүшелері, оқушылар, студенттер және т.б. қызметтік, еңбек 
және өзге де міндеттерін орындау кезінде тәртіптік теріс қылықтар мен өзге 
де құқық бұзушылықтар жасағаны үшін және жазалау санкцияларын-
тәртіптік жазаларды қолдану түрінде ұсынылған заңды жауапкершілік түрі. 

Тәртіптік жаза дегеніміз-қызметшіге, қызметкерге уәкілетті орган 
немесе лауазымды адам тәртіптік теріс қылық жасағаны үшін қолдануы 
мүмкін тәртіптік жауапкершілік шарасы [6]. 

"Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметшілеріне тәртіптік 
жаза қолдану тәртібі туралы ережені бекіту туралы" Қазақстан Республикасы 
Президентінің 1996 жылғы 20 желтоқсандағы №3273 Жарлығына сәйкес, 
сондай-ақ "мемлекеттік қызмет туралы" Қазақстан Республикасының 1999 
жылғы 23 шілдедегі Заңының 28-бабына сәйкес қызметшілерге тәртіптік 
жазаның мынадай түрлері қолданылуы мүмкін: 

− ескерту; 
− сөгіс; 
− қатаң сөгіс;
− қызметке толық сәйкес еместігі туралы ескерту; 
− кезекті біліктілік сыныбын тағайындауда немесе жоғары лауазымға 

тағайындауда 1 жылға дейін кешіктіру; 
− жұмыстан босату.

Еңбек тәртібін бұзғаны үшін қолданылуы мүмкін тәртіптік жазалардың 
негізгі түрлері "Қазақстан Республикасындағы еңбек туралы" ҚР Заңында 
бекітілген, онда заңнама мен тәртіп туралы жарғыларда қызметкерлер мен 
қызметшілердің жекелеген санаттары үшін, сондай-ақ басқа да жазалардың 
түрлері көзделуі мүмкін [1].

ҚР Еңбек кодексіне сәйкес: 
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жылғы 23 шілдедегі Заңының 28-бабына сәйкес қызметшілерге тәртіптік 
жазаның мынадай түрлері қолданылуы мүмкін: 
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тағайындауда 1 жылға дейін кешіктіру; 
− жұмыстан босату.
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ҚР Еңбек кодексіне сәйкес: 

  

1. Тәртіптік жаза қолданылғанға дейін қызметкерден жазбаша 
түсініктеме талап етілуге тиіс; 

2. Тәртіптік жаза теріс қылық анықталған күннен бастап бір айдан 
кешіктірілмей қолданылады және оны теріс қылық жасалған күннен бастап 6 
айдан кешіктіріп қолдануға болмайды; 

3. Әрбір бұзушылық үшін бір ғана тәртіптік жаза қолданылуы мүмкін; 
4. Тәртіптік жаза қолдану туралы бұйрық қызметкерге қол қойғызып 

хабарланады; 
5. Тәртіптік жазаға шағым жасалуы мүмкін; 
6. Тәртіптік жазаның қолданылу мерзімі ол қолданылған күннен бастап 

6 айдан аспауға тиіс; 
7. Жұмыс беруші тәртіптік жазаны өз бастамасы бойынша мерзімінен 

бұрын алып тастауға құқылы [1]. 
Әкімшілік жауапкершілік-әкімшілік құқық бұзушылық үшін әкімшілік 

құқық бұзушылық жасауға уәкілетті мемлекеттік органның немесе 
лауазымды адамның әкімшілік заңнамада белгіленген тәртіппен әкімшілік 
жаза қолдануын жүзеге асыратын, орындалуы мемлекеттік биліктің 
мәжбүрлеу күшімен қамтамасыз етілуі мүмкін заңды жауапкершілік түрі 

1. Әкімшілік құқық бұзушылықтар жасағаны үшін жеке тұлғаға 
мынадай әкімшілік жазалар қолданылуы мүмкін: 

1) ескерту; 
2) әкімшілік айыппұл; 
3) әкімшілік құқық бұзушылық жасау құралы не нысанасы болған 

затты өтемін төлеп алып қою; 
4) Әкімшілік құқық бұзушылық жасаудың құралы не нысанасы болған 

затты, сол сияқты әкімшілік құқық бұзушылық жасау салдарынан алынған 
мүлікті тәркілеу; 

5) арнайы құқықтан айыру; 
6) лицензиядан, арнайы рұқсаттан, біліктілік аттестатынан (куәлігінен) 

айыру немесе оның белгілі бір қызмет түріне не белгілі бір іс-әрекеттер 
жасауға қолданылуын тоқтата тұру, оның ішінде тізілімнен алып тастау; 

7) дара кәсіпкердің қызметін тоқтата тұру немесе оған тыйым салу; 
8) заңсыз тұрғызылып жатқан немесе тұрғызылған құрылысты 

мәжбүрлеп бұзу; 
9) әкімшілік қамаққа алу; 
10) шетелдікті немесе азаматтығы жоқ адамды Қазақстан 

Республикасының шегінен әкімшілік жолмен шығарып жіберу қолданылуы 
мүмкін. 

Өндірісте зардап шеккен қызметкерлерге немесе қызметкерлер қайтыс 
болған жағдайда осыған құқығы бар адамдарға келтірілген залал үшін 
кәсіпорындардың материалдық жауаптылығы

Өндірістегі жазатайым оқиға немесе кәсіптік ауру салдарынан еңбекке 
қабілеттілігінен толық немесе ішінара айырылған қызметкерге немесе 
қызметкер қайтыс болған жағдайда бұған құқығы бар адамдарға кәсіпорын 
не оның құқықтық мирасқоры заңдарда белгіленген тәртіппен және 
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мөлшерде біржолғы жәрдемақы төлейді және қызметкердің денсаулығына 
келтірілген зиян немесе қайтыс болғаны үшін залалдың орнын толтырады. 

Біржолғы жәрдемақы мөлшері ұжымдық шартта және Қазақстан 
Республикасының заңнамасында айқындалады және кемінде: 

- өндірістегі жазатайым оқиға немесе кәсіптік ауру нәтижесінде қайтыс 
болған жағдайда қызметкердің он еселенген жылдық жалақысынан кем емес; 

- еңбекте мертігуден немесе кәсіптік аурудан бірінші немесе екінші 
топтағы мүгедек деп танылған қызметкердің бес еселенген жылдық 
жалақысы – ;

- еңбекте мертігуден немесе кәсіптік аурудан үшінші топтағы мүгедек 
деп танылған қызметкердің екі жылдық жалақысы; 

- қызметкердің мүгедектік белгіленбей еңбекке қабілеттілігін тұрақты 
жоғалтуын анықтау кезіндегі жылдық жалақысы [1]. 

Жылдық табысты есептеу тәртібін Қазақстан Республикасының 
Үкіметі айқындайды. 

Кәсіпорын зардап шеккен қызметкерге, егер ол мұқтаж деп танылса, 
емделуге, протездеуге және медициналық және әлеуметтік көмектің басқа да 
түрлеріне арналған шығыстарды өтейді. Қажет болған жағдайда кәсіпорын 
медициналық қорытындыға сәйкес жәбірленушіні кәсіби оңалтуды, қайта 
даярлауды және жұмысқа орналастыруды қамтамасыз етеді немесе осы 
мақсаттарға жұмсалған шығыстарды өтейді.

Адамның қауіпсіздік техникасы қағидаларын және еңбекті қорғаудың 
өзге де қағидаларын бұзғаны үшін қылмыстық жауаптылығы

Бұзушылық абайсызда орташа ауырлықтағы денсаулыққа зиян 
келтіруге әкеп соқты

Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 156-бабының 1-
бөлігінде қауіпсіздік техникасы, өнеркәсіптік санитария қағидаларын немесе 
еңбекті қорғаудың өзге де қағидаларын бұзған, осы қағидаларды сақтауды 
ұйымдастыру немесе қамтамасыз ету жөніндегі міндеттер жүктелген адам 
жасаған, абайсызда денсаулыққа ауырлығы орташа зиян келтіруге әкеп 
соққан жауапкершілік көзделген.

ҚР Қылмыстық Кодексінің 3-бабының 12) тармақшасында денсаулыққа 
ауырлығы орташа зиян-бұл адамның денсаулығына, оның өміріне қауіпті 
емес, денсаулықтың ұзақ уақыт (21 күннен астам мерзімге) бұзылуына 
немесе жалпы еңбек қабілетін (1/3-тен кем) тұрақты түрде айтарлықтай 
жоғалтуға әкеп соққан зиян.

Мұндай жағдайда еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғауға жауапты 
лауазымды адам жазалануы мүмкін:

• 200 айлық есептік көрсеткішке дейінгі мөлшерде айыппұлмен (АЕК);
• түзеу жұмыстарына, не сол мөлшерде;
• 180 сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тарту;
• 60 тәулікке дейінгі мерзімге қамаққа алуға құқылы.
Бұзушылық абайсызда денсаулыққа ауыр зиян келтіруге әкеп соқты
Қылмыстық кодекстің 156-бабының 2-бөлігінде қауіпсіздік техникасы, 

өнеркәсіптік санитария қағидаларын немесе еңбекті қорғаудың өзге де 
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мөлшерде біржолғы жәрдемақы төлейді және қызметкердің денсаулығына 
келтірілген зиян немесе қайтыс болғаны үшін залалдың орнын толтырады. 

Біржолғы жәрдемақы мөлшері ұжымдық шартта және Қазақстан 
Республикасының заңнамасында айқындалады және кемінде: 

- өндірістегі жазатайым оқиға немесе кәсіптік ауру нәтижесінде қайтыс 
болған жағдайда қызметкердің он еселенген жылдық жалақысынан кем емес; 

- еңбекте мертігуден немесе кәсіптік аурудан бірінші немесе екінші 
топтағы мүгедек деп танылған қызметкердің бес еселенген жылдық 
жалақысы – ;

- еңбекте мертігуден немесе кәсіптік аурудан үшінші топтағы мүгедек 
деп танылған қызметкердің екі жылдық жалақысы; 

- қызметкердің мүгедектік белгіленбей еңбекке қабілеттілігін тұрақты 
жоғалтуын анықтау кезіндегі жылдық жалақысы [1]. 

Жылдық табысты есептеу тәртібін Қазақстан Республикасының 
Үкіметі айқындайды. 

Кәсіпорын зардап шеккен қызметкерге, егер ол мұқтаж деп танылса, 
емделуге, протездеуге және медициналық және әлеуметтік көмектің басқа да 
түрлеріне арналған шығыстарды өтейді. Қажет болған жағдайда кәсіпорын 
медициналық қорытындыға сәйкес жәбірленушіні кәсіби оңалтуды, қайта 
даярлауды және жұмысқа орналастыруды қамтамасыз етеді немесе осы 
мақсаттарға жұмсалған шығыстарды өтейді.

Адамның қауіпсіздік техникасы қағидаларын және еңбекті қорғаудың 
өзге де қағидаларын бұзғаны үшін қылмыстық жауаптылығы

Бұзушылық абайсызда орташа ауырлықтағы денсаулыққа зиян 
келтіруге әкеп соқты

Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 156-бабының 1-
бөлігінде қауіпсіздік техникасы, өнеркәсіптік санитария қағидаларын немесе 
еңбекті қорғаудың өзге де қағидаларын бұзған, осы қағидаларды сақтауды 
ұйымдастыру немесе қамтамасыз ету жөніндегі міндеттер жүктелген адам 
жасаған, абайсызда денсаулыққа ауырлығы орташа зиян келтіруге әкеп 
соққан жауапкершілік көзделген.

ҚР Қылмыстық Кодексінің 3-бабының 12) тармақшасында денсаулыққа 
ауырлығы орташа зиян-бұл адамның денсаулығына, оның өміріне қауіпті 
емес, денсаулықтың ұзақ уақыт (21 күннен астам мерзімге) бұзылуына 
немесе жалпы еңбек қабілетін (1/3-тен кем) тұрақты түрде айтарлықтай 
жоғалтуға әкеп соққан зиян.

Мұндай жағдайда еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғауға жауапты 
лауазымды адам жазалануы мүмкін:

• 200 айлық есептік көрсеткішке дейінгі мөлшерде айыппұлмен (АЕК);
• түзеу жұмыстарына, не сол мөлшерде;
• 180 сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тарту;
• 60 тәулікке дейінгі мерзімге қамаққа алуға құқылы.
Бұзушылық абайсызда денсаулыққа ауыр зиян келтіруге әкеп соқты
Қылмыстық кодекстің 156-бабының 2-бөлігінде қауіпсіздік техникасы, 

өнеркәсіптік санитария қағидаларын немесе еңбекті қорғаудың өзге де 

  

қағидаларын бұзған, осы қағидаларды сақтауды ұйымдастыру немесе 
қамтамасыз ету жөніндегі міндеттер жүктелген адам жасаған, абайсызда 
денсаулыққа ауыр зиян келтіруге әкеп соққан адам үшін жауаптылық 
көзделген.

Қылмыстық кодекстің 3-бабының 11) тармағына сәйкес денсаулыққа 
ауыр зиян-бұл адамның денсаулығына, оның өміріне қауіпті зиян не 
денсаулыққа өзіне алып келген өзге де зиян:

• көру, сөйлеу, есту немесе қандай да бір органның жоғалуы;
• органның өз функцияларын жоғалтуы;
• жалпы еңбекке қабілеттіліктің кемінде үштен бірін айтарлықтай 

тұрақты жоғалтумен байланысты денсаулықтың бұзылуы;
• кәсіптік еңбекке қабілеттілігінен толық айырылу;
• жүктілікті тоқтату;
• психикалық бұзылыс;
• нашақорлық немесе есірткіге тәуелділік.
Мұндай жағдайда еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау үшін жауапты 

лауазымды адамға 3 жылға дейінгі мерзімге белгілі бір лауазымдарды атқару 
не белгілі бір қызметпен айналысу құқығынан айыра отырып, төменде 
көрсетілген жазалардың бірі тағайындалады:

• 300 айлық есептік көрсеткішке дейінгі мөлшерде айыппұл (АЕК);
• түзеу жұмыстарына, не сол мөлшерде;
• 240 сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тарту;
• 75 тәулікке дейінгі мерзімге қамаққа алу.
Бұзушылық абайсызда адам өліміне әкеп соқтырды
Қылмыстық кодекстің 156-бабының 3-бөлігінде қауіпсіздік техникасы, 

өнеркәсіптік санитария қағидаларын немесе еңбекті қорғаудың өзге де 
қағидаларын бұзған, осы қағидаларды сақтауды ұйымдастыру немесе 
қамтамасыз ету жөніндегі міндеттер жүктелген адам жасаған, абайсызда адам 
өліміне әкеп соққан адам үшін жауаптылық көзделген.

Қызметкер қайтыс болған жағдайда, еңбек қауіпсіздігі және еңбекті 
қорғауға жауапты лауазымды адам белгілі бір лауазымдарды атқару не 
белгілі бір қызметпен айналысу құқығынан 3 жылға дейінгі мерзімге айыра 
отырып не онсыз қылмыстық жауаптылықтың мынадай түрлеріне тартылуы 
мүмкін:

• 5 жылға дейінгі мерзімге бас бостандығын шектеу;
• сол мерзімге бас бостандығынан айыру.
Бұзушылық абайсызда 2 немесе одан да көп адамның өліміне әкеп 

соқты
Қылмыстық кодекстің 156-бабының 4-бөлігінде қауіпсіздік техникасы, 

өнеркәсіптік санитария қағидаларын немесе еңбекті қорғаудың өзге де 
қағидаларын бұзғаны үшін осы қағидаларды сақтауды ұйымдастыру немесе 
қамтамасыз ету жөніндегі міндеттер жүктелген адам жасаған, абайсызда 2 
немесе одан да көп адамның өліміне әкеп соққан жауаптылық көзделген.

2 немесе одан да көп қызметкер қайтыс болған жағдайда, еңбек 
қауіпсіздігі мен еңбекті қорғауға жауапты лауазымды адамға 3 жылға дейінгі 
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мерзімге белгілі бір лауазымдарды атқару не белгілі бір қызметпен айналысу 
құқығынан айыра отырып не онсыз мынадай жазалардың бірі тағайындалуы 
мүмкін:

• 7 жылға дейінгі мерзімге бас бостандығын шектеу;
• сол мерзімге бас бостандығынан айыру.
Ұйымның еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғауға жауапты лауазымды 

адамдарын қылмыстық жауаптылыққа тарту тәртібі
Қазақстан Республикасы Қылмыстық іс жүргізу кодексінің 191-

бабының 15-бөлігінде қылмыстық кодекстің 156-бабының 1 және 2-
бөліктерінде көзделген қылмыстық теріс қылықтар туралы істер бойынша 
анықтау жүргізу міндетті емес және жиналған материалдар істі сотта қарау 
үшін негіз болып табылады деп көзделген.

Қылмыстық іс жүргізу кодексінің 191-бабының 16-бөлігінде 
қылмыстық кодекстің 156-бабының 1 және 2-бөліктерінде көзделген 
қылмыстық теріс қылықтар бойынша ішкі істер органдары хаттамалық 
нысанда сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүргізетіні көзделген.

Қылмыстық кодекстің 156-бабының 3 және 4-бөліктерінде көзделген 
қылмыстық құқық бұзушылық туралы істер бойынша қылмыстық іс жүргізу 
кодексінің 187-бабының 2-бөлігіне сәйкес алдын ала тергеуді ішкі істер 
органдарының тергеушілері жүргізеді [1].

4.1.5 Жұмыс орындарындағы жарақаттану, жарақаттану себептері

Жарақаттар деп аталады дене тіндерінің зақымдануы және оның 
функцияларының бұзылуы жазатайым жағдайларда, яғни.жұмысшыларға 
қауіпті өндірістік факторларға ұшыраған кезде: механикалық (көгеру, кесу, 
сыну, дислокация және т. б.), термиялық (күйік, аяз), химиялық (химиялық 
күйік), электрлік (күйік, теріні металдандыру, электр соққысы және т. б.), 
психологиялық (жүйке стресстері, қорқыныш және т. б.) [5].

Өндірістік жарақаттану мен аурулардың себептерін келесі топтарға 
бөлуге болады: техникалық, ұйымдастырушылық, санитарлық-гигиеналық, 
психофизиологиялық, субъективті және экономикалық [3].

Техникалық себептер машиналардың, механизмдердің, құралдардың, 
құрылғылардың құрылымдық кемшіліктері немесе олардың дұрыс жұмыс 
істемеуі болуы мүмкін. Қоршау, бұғаттау, желдету құрылғыларының 
болмауы, жетілдірілмеуі, жарамсыздығы; Электр қондырғыларын нөлдеу 
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 ЖҚҚ-мен қамтамасыз етудегі 
кемшіліктер. Техниканы, құралдарды мақсатсыз пайдалану, Еңбек және 
демалыс режимін, технологиялық процесті бұзу.
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Санитарлық-гигиеналық себептер-қолайсыз климаттық жағдайлар 
немесе үй-жайлардағы микроклимат, ауадағы зиянды заттардың жоғары 
мөлшері, шудың, дірілдің, сәулеленудің жоғары деңгейі, иррационалды 
жарықтандыру, жұмыс орындары мен тұрмыстық үй-жайлардың 
антисанитарлық жағдайы, жеке гигиена ережелерін сақтамау және т. б.

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 қараған кезде жоғары өндіріс пен жалақыны қамтамасыз етуге 
деген ұмтылысы, еңбек жағдайларын жақсарту жөніндегі шараларға 
қаражаттың жеткіліксіз бөлінуі және т. б. болуы мүмкін.

Жазатайым оқиға (жарақат, ауру) жұмыс орнында қауіпті жағдай 
туғызатын бір, бірақ көбінесе бірнеше байланысты немесе байланысты емес 
себептерден туындауы мүмкін. Қауіпті жағдай қауіпті жағдайларды және 
қауіпті әрекеттерді қамтиды [3].

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 барлық талаптарын 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.

4.8 сурет. Өндірістік жарақаттанудың алдын алу жөніндегі іс-шаралар
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Еңбек жағдайларын жақсарту жөніндегі іс-шараларды: заңнамалық, 
ұйымдастырушылық, техникалық, медициналық-профилактикалық және 
Экономикалық деп бөлуге болады (сур.4.8).

Заңнамалық іс-шаралар еңбекті қорғау саласында жұмыс істейтіндердің 
құқықтары мен міндеттерін, олардың жұмысы 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 техника мен технология 
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-шараларға [4]: 
• қауіпті, зиянды және ауыр еңбек жағдайларында жұмыс 

істейтіндерді алдын ала және мерзімдік медициналық қарап-тексеру;
• оларды емдік-профилактикалық тағаммен қамтамасыз ету;
• өндірістік гимнастика; ультракүлгін және бактерицидтік сәулелену 

жүргізу;
• қылқан жапырақты, тұзды-қылқан жапырақты ванналарды қолдану, 

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.

Өзіндік бақылау сұрақтары 
1. Кәсіпорын қызметкерлерінің еңбекті қорғау жөніндегі 
нормативтік актілерінің талаптарын бұзғаны үшін қандай 
жауапкершілік түрлерін білесіз? 

2. Еңбек тәртібін бұзғаны үшін қолданылуы мүмкін тәртіптік жазалардың 
негізгі түрлері ҚР қай Заңында бекітілген?
3. Жарақат деп нені атайды?
4. Өндірістік жарақаттану мен аурулардың себептерін қандай топтарға бөлуге 
болады? Оларды сипаттаңыз.



233  

Еңбек жағдайларын жақсарту жөніндегі іс-шараларды: заңнамалық, 
ұйымдастырушылық, техникалық, медициналық-профилактикалық және 
Экономикалық деп бөлуге болады (сур.4.8).

Заңнамалық іс-шаралар еңбекті қорғау саласында жұмыс істейтіндердің 
құқықтары мен міндеттерін, олардың жұмысы 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 техника мен технология 
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-шараларға [4]: 
• қауіпті, зиянды және ауыр еңбек жағдайларында жұмыс 

істейтіндерді алдын ала және мерзімдік медициналық қарап-тексеру;
• оларды емдік-профилактикалық тағаммен қамтамасыз ету;
• өндірістік гимнастика; ультракүлгін және бактерицидтік сәулелену 

жүргізу;
• қылқан жапырақты, тұзды-қылқан жапырақты ванналарды қолдану, 

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.

Өзіндік бақылау сұрақтары 
1. Кәсіпорын қызметкерлерінің еңбекті қорғау жөніндегі 
нормативтік актілерінің талаптарын бұзғаны үшін қандай 
жауапкершілік түрлерін білесіз? 

2. Еңбек тәртібін бұзғаны үшін қолданылуы мүмкін тәртіптік жазалардың 
негізгі түрлері ҚР қай Заңында бекітілген?
3. Жарақат деп нені атайды?
4. Өндірістік жарақаттану мен аурулардың себептерін қандай топтарға бөлуге 
болады? Оларды сипаттаңыз.

  

5. Қандай жазатайым оқиғаны "өндіріспен байланысты"деп саралау керек?
6. Физикалық қауіпті және зиянды өндірістік факторлар қандай?

Практикалық тапсырмалар
1. "Еңбек кодексі": құжаттың мәртебесін, ТК қабылдау рәсімінің 
тәртібін, құжаттың құрылымын, оның мақсаттары мен міндеттерін 
анықтау.
2. Кәсіпорындағы еңбекті қорғау қызметінің ұйымдық құрылымын 
анықтаңыз. 
3. РТИ өндірісіндегі зиянды өндірістік факторлар

4. Еңбекті қорғау саласындағы мемлекеттік саясаттың бағыттары 
айқындалсын.
5. ССБТ бойынша қауіпті және зиянды өндірістік факторларды жіктеу
6. Вулканизация аймағының қауіптілік санатын анықтаңыз
7. Қауіпті механикалық және физикалық факторларға талдау жасаңыз, осы 
факторлардың адамға әсерін талдаңыз.

4.2 Резеңке-техникалық өндірістің қауіпсіздік техникасы негіздері
4.2.1 Өндірістік процестерді қауіпсіз жүргізудің негізгі ережелері

Қауіпсіз еңбек жағдайлары-жұмыс істейтіндерге зиянды және (немесе) 
қауіпті өндірістік факторлардың әсері алып тасталған не олардың әсер ету 
деңгейі белгіленген нормативтерден аспайтын еңбек жағдайлары.

Еңбек қауіпсіздігі-еңбек қызметі процесінде жұмыскерлерге зиянды 
және (немесе) қауіпті өндірістік факторлардың әсерін болғызбайтын іс-
шаралар кешенімен қамтамасыз етілген жұмыскерлердің қорғалу жай-күйі 
[5].

Еңбек қауіпсіздігі жөніндегі проблемаларды шешу мақсатында 
Қазақстан Республикасында заңнамалық және нормативтік құқықтық база 
құрылды және үнемі жетілдіріліп отырады.

Қазақстан Республикасының Негізгі Заңы Қазақстан Республикасының 
Конституциясы болып табылады (1995 жылғы 30 тамызда республикалық 
референдумда қабылданды). Негізгі заң әр адамға оның құқықтары мен 
міндеттерін белгілейді. Конституцияның 24-бабының 2-тармағына сәйкес 
"әркімнің қауіпсіздік пен гигиена талаптарына сай еңбек ету жағдайына, 
еңбегі үшін қандай да бір кемсітушіліксіз сыйақы алуына, сондай-ақ 
жұмыссыздықтан әлеуметтік қорғалуға құқығы бар" [2].

Еңбекті қорғау саласындағы құқықтық негіздерді белгілейтін Қазақстан 
Республикасының Негізгі Заңы 2007 жылғы 1 маусымнан бастап қолданысқа 
енген Қазақстан Республикасының қабылданған Еңбек кодексі (Астана, 
Ақорда, 2007 жылғы 15 мамырдағы № 251$III) (бұдан әрі – ҚР ЕК) болып 
табылады [3]. 

Еңбек қауіпсіздігінің стандарттары-еңбек қызметі процесінде 
қызметкерлердің өмірі мен денсаулығын сақтауға бағытталған және еңбекті 
қорғау саласындағы әлеуметтік-экономикалық, ұйымдастырушылық, 
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санитарлық-гигиеналық, емдеу-профилактикалық, оңалту шараларын жүзеге 
асыруды регламенттейтін қағидалар, рәсімдер, өлшемдер мен нормативтер.

Кез-келген химиялық өндіріс сияқты, РТИ жасау процесі атмосфераға 
зиянды заттардың шығарындылары (хлоропрен, шекті алифатты 
көмірсутектер), кәсіпорында жұмыс істейтін персонал үшін зиянды еңбек 
жағдайлары, түрлі жарақат алу қаупі, Өндірістің өрт қаупі сияқты көптеген 
жағымсыз факторлармен байланысты.

Онымен байланысты жұмыстарды қауіпсіз жүргізудің келесі 
ережелерін орындау авария, жарылыс, өрт, адамдардың жарақаттануы, 
технологиялық режимді бұзу мүмкіндігін болдырмайды.

Кәсіпорындардағы, мекемелердегі, ұйымдардағы еңбек тәртібі 
кәсіпорын, мекеме, ұйым қызметкерлерінің жалпы жиналысында 
(конференцияларында) бекітілетін ішкі еңбек тәртібі қағидаларымен 
айқындалады.

Ережеде қызметкерлер мен әкімшіліктің жалпы және арнайы 
міндеттері, оларды бұзғаны үшін жауапкершіліктің шегі мен тәртібі туралы 
нақты, нақты, толық нұсқаулар берілген. Олар еңбек тәртібін, дұрыс 
ұйымдастыруды және қауіпсіз еңбек жағдайларын, жұмыс уақытын толық 
және ұтымды пайдалануды, қажетті еңбек өнімділігін және белгіленген 
сападағы өнімді шығаруды қамтамасыз етуге бағытталған.

Ішкі еңбек тәртіптемесінің қағидаларында күнделікті жұмыстың 
(ауысымның) ұзақтығы, күнделікті жұмыстың (ауысымның) басталу және 
аяқталу уақыты, тынығу мен тамақтануға арналған үзілістің басталу және 
аяқталу уақыты, апта сайынғы үздіксіз тынығудың ұзақтығы, жыл сайынғы 
ақылы демалыстар беру тәртібі, қызметкерлерді қабылдау және жұмыстан 
босату, жұмыстағы жетістіктері үшін көтермелеулер және еңбек тәртібін 
бұзғаны үшін жазалар тәртібі айқындалады [6].
Ішкі еңбек тәртібі ережелеріне бөлімдер кіруі керек:

0-Жалпы ережелер;
2. Қызметкерлерді жұмысқа қабылдау және жұмыстан босату тәртібі.
3. Әкімшіліктің негізгі міндеттері.
4. Қызметкерлердің негізгі міндеттері.
5. Жұмыс уақыты және оны пайдалану.
6. Жұмыстағы жетістіктері үшін көтермелеу.
7. Еңбек тәртібін бұзғаны үшін жазалар.
Кәсіпорын әкімшілігі міндетті:
- қызметкерлердің еңбегін дұрыс ұйымдастыру;
- салауатты және қауіпсіз еңбек жағдайларын, жабдықтар мен 

құралдардың дұрыс жұмыс істеуін қамтамасыз ету;
- белгіленген мерзімде жалақы беруге;
- Еңбек және өндірістік тәртіптің сақталуын қамтамасыз ету, еңбек 

тәртібін бұзушыларға ықпал ету шараларын қабылдау;
- Еңбек және еңбекті қорғау туралы заңнаманы сақтау;
- аурулар мен өндірістік жарақаттанудың алдын алу бойынша қажетті 

шаралар қабылдау;



235  

санитарлық-гигиеналық, емдеу-профилактикалық, оңалту шараларын жүзеге 
асыруды регламенттейтін қағидалар, рәсімдер, өлшемдер мен нормативтер.

Кез-келген химиялық өндіріс сияқты, РТИ жасау процесі атмосфераға 
зиянды заттардың шығарындылары (хлоропрен, шекті алифатты 
көмірсутектер), кәсіпорында жұмыс істейтін персонал үшін зиянды еңбек 
жағдайлары, түрлі жарақат алу қаупі, Өндірістің өрт қаупі сияқты көптеген 
жағымсыз факторлармен байланысты.

Онымен байланысты жұмыстарды қауіпсіз жүргізудің келесі 
ережелерін орындау авария, жарылыс, өрт, адамдардың жарақаттануы, 
технологиялық режимді бұзу мүмкіндігін болдырмайды.

Кәсіпорындардағы, мекемелердегі, ұйымдардағы еңбек тәртібі 
кәсіпорын, мекеме, ұйым қызметкерлерінің жалпы жиналысында 
(конференцияларында) бекітілетін ішкі еңбек тәртібі қағидаларымен 
айқындалады.

Ережеде қызметкерлер мен әкімшіліктің жалпы және арнайы 
міндеттері, оларды бұзғаны үшін жауапкершіліктің шегі мен тәртібі туралы 
нақты, нақты, толық нұсқаулар берілген. Олар еңбек тәртібін, дұрыс 
ұйымдастыруды және қауіпсіз еңбек жағдайларын, жұмыс уақытын толық 
және ұтымды пайдалануды, қажетті еңбек өнімділігін және белгіленген 
сападағы өнімді шығаруды қамтамасыз етуге бағытталған.

Ішкі еңбек тәртіптемесінің қағидаларында күнделікті жұмыстың 
(ауысымның) ұзақтығы, күнделікті жұмыстың (ауысымның) басталу және 
аяқталу уақыты, тынығу мен тамақтануға арналған үзілістің басталу және 
аяқталу уақыты, апта сайынғы үздіксіз тынығудың ұзақтығы, жыл сайынғы 
ақылы демалыстар беру тәртібі, қызметкерлерді қабылдау және жұмыстан 
босату, жұмыстағы жетістіктері үшін көтермелеулер және еңбек тәртібін 
бұзғаны үшін жазалар тәртібі айқындалады [6].
Ішкі еңбек тәртібі ережелеріне бөлімдер кіруі керек:

0-Жалпы ережелер;
2. Қызметкерлерді жұмысқа қабылдау және жұмыстан босату тәртібі.
3. Әкімшіліктің негізгі міндеттері.
4. Қызметкерлердің негізгі міндеттері.
5. Жұмыс уақыты және оны пайдалану.
6. Жұмыстағы жетістіктері үшін көтермелеу.
7. Еңбек тәртібін бұзғаны үшін жазалар.
Кәсіпорын әкімшілігі міндетті:
- қызметкерлердің еңбегін дұрыс ұйымдастыру;
- салауатты және қауіпсіз еңбек жағдайларын, жабдықтар мен 

құралдардың дұрыс жұмыс істеуін қамтамасыз ету;
- белгіленген мерзімде жалақы беруге;
- Еңбек және өндірістік тәртіптің сақталуын қамтамасыз ету, еңбек 

тәртібін бұзушыларға ықпал ету шараларын қабылдау;
- Еңбек және еңбекті қорғау туралы заңнаманы сақтау;
- аурулар мен өндірістік жарақаттанудың алдын алу бойынша қажетті 

шаралар қабылдау;

  

- жұмысшылардың еңбекті қорғау және өрт қауіпсіздігі жөніндегі 
нұсқаулықтардың талаптарын білуі мен сақтауын үнемі бақылау [6].

Мамандар мен қызметкерлер міндетті:
1. Еңбек тәртібін сақтауға, әкімшіліктің өкімдерін уақтылы және дәл 

орындауға, басқа қызметкерлердің еңбек міндеттерін орындауына кедергі 
келтіретін әрекеттерден аулақ болуға тиіс.

2. Жұмыстағы қателіктер мен ақауларға жол бермеу, технологиялық 
тәртіпті сақтау.

3. Кәсіпорында қолданылатын ережелер мен нұсқаулықтарда көзделген 
еңбекті қорғау және өрт қауіпсіздігі жөніндегі талаптарды сақтау, берілген 
арнайы киіммен жұмыс істеу, қажетті жеке қорғаныс құралдарын пайдалану.

4. Жұмыстарды қалыпты жүргізуге кедергі келтіретін барлық себептер 
мен жағдайлар, жабдықтар мен құралдардың ақаулары, авариялық 
жағдайлар, жарақаттар мен жазатайым оқиғалар туралы әкімшілікке дереу 
хабарлау.

5. Өзінің жұмыс орнын, жабдықтары мен құралдарын тәртіпте, таза 
және жарамды күйде ұстау, материалдық құндылықтар мен құжаттарды 
сақтаудың белгіленген тәртібін сақтау. 

Технологиялық процестердің қауіпсіздігі олардың жұмыс істеуінің 
барлық уақыты ішінде қамтамасыз етілуі тиіс:
- қолданылатын техникалық процестерді, әдістерді, жұмыс режимдерін және 
өндірістік жабдыққа қызмет көрсету тәртібін таңдау;
- өндірістік үй-жайлар мен алаңдарды таңдау;
- материалдар мен жартылай фабрикаттарды таңдау;
- жабдықты таңдау және орналастыру, жұмыс орындарын ұйымдастыру;
- еңбектің ауырлығын шектеумен;
- жүктерді сақтау және тасымалдау тәсілдерін таңдау;
- қорғау құралдарын қолдану арқылы;
- нормативтік-техникалық құжаттамаға қауіпсіздік талаптарын енгізумен;
- қауіпсіздік талаптарын және олардың орындалуын бақылау әдістерін 
таңдау;
- жарылыс және өрт қауіпсіздігі;
- қоршаған ортаның ластануын болдырмау.
Өндірістік жабдық конструкциясының қауіпсіздігі қамтамасыз етіледі:
- құрылымдық шешімдер, энергия көздері, жұмыс процестерінің 
параметрлері, басқару жүйелері мен олардың элементтерінің әрекет ету 
принциптерін таңдау;
- энергияны тұтыну мен сақтауды азайту;
- жинақтаушы бұйымдарды таңдау;
- технологиялық процестерді таңдау;
- кіріктірілген қорғаныс құралдары мен ақпаратты қолдану;
- құрылымның және оның элементтерінің сенімділігі;
- механикаландыру, автоматтандыру, қашықтықтан басқару және бақылау 
құралдарын қолдану арқылы;
- автономды қорғаныс құралдарын пайдалану мүмкіндігі;
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- эргономикалық талаптарды орындау;
- жұмысшыларға жүктемені шектеу.

Қауіпті аймақтар мен жабдық элементтері қорғаныс қоршауларымен 
қоршалады

Өндірістік жабдықты тексеру және тексеру және оны ППР кестесіне 
сәйкес уақтылы жөндеу жүйелі түрде жүргізілуі тиіс. Әрбір қолданыстағы 
жабдық, аппараттар, ыдыстар жобада, ҚР СТ немесе МЕМСТ-та көзделген 
құрылғылардың, аспаптардың толық жиынтығымен жарақталуы тиіс.

Өндірістік жабдықтың технологиялық картамен немесе технологиялық 
шарттармен және нұсқаулықтармен белгіленген параметрлерін бұза отырып 
жұмыс істеуіне жол берілмейді.

Технологиялық картаға (регламентке) өзгерістерді кәсіпорын 
басшысының жазбаша нұсқауынан кейін ғана енгізуге рұқсат етіледі, бұл 
ретте олар жабдықтың паспортында көрсетілген жұмыс параметрлеріне 
сәйкес келуі тиіс.

Ернемекті қосылыстар немесе бүкіл материал бойынша жарықтар 
герметикаланбаған кезде құбырларды, жабдықтарды, аппараттарды, 
ыдыстарды пайдалануға тыйым салынады, сондай - ақ олар жұмыс істеген 
кезде оларға кез келген жөндеу жұмыстарын жүргізуге жол берілмейді.

Өндірістік үй-жайлар жұмысшылар болатын аймақта санитарлық 
нормаларға сәйкес келетін ауа ортасының жай-күйін жасайтын желдеткішпен 
қамтамасыз етілуі тиіс. Желдету қондырғыларының тиімділігі жылына бір 
рет жүйелі түрде тексеріледі. Желдету қондырғыларын мәжбүрлі тоқтату 
кезінде ҚНжЕ санитарлық нормаларына сәйкес Ауа ортасының санитарлық 
жағдайын қамтамасыз ету бойынша шаралар қабылдануы тиіс [6].

Желдету қондырғыларын пайдалану жөніндегі нұсқаулықтарда 
кенеттен Газдану немесе өрт туындаған кезде персонал қабылдайтын 
шаралар туралы айрықша нұсқаулар санамаланады.

Мұнай өнімдерінің тұтануы немесе Өндірістік алаңдағы өрт кезінде 
Өнеркәсіптік кәріз желісінде өрттің таралуын болдырмау үшін өнеркәсіптік 
ағындардың кәріз желілерінде және өндірістік-нөсерлік ағындарда 
гидроқақпақтар орнатылады [4].

Бақылау және автоматика аспаптары ведомстволық бағынысты 
органдардың рұқсатымен ғана қолданылуы мүмкін. Аспаптарды тексеру, 
реттеу және жөндеу "стандарттар мен техникалық шарттарды сақтай отырып, 
өлшеу аспаптарын ұйымдастыру және тексеру және өлшеу техникасының 
жай-күйін бақылау қағидаларына"сәйкес жүзеге асырылады. БӨАжА үшін 
қадағалау қамтамасыз етілуі тиіс, олар олардың тоқтаусыз жұмысын 
қамтамасыз ететін жағдайларда болуы тиіс.

Ресімделген наряд-рұқсатсыз газға қауіпті, отпен жасалатын, жөндеу, 
жер жұмыстарын жүргізуге жол берілмейді.

Жарылыс қаупі бар газ қоспасын ауамен араластыру мүмкін болатын 
жерлерде соққыдан ұшқын пайда болмас үшін болаттан жасалған аспаптарды 
қолдануға тыйым салынады. Құрал ұшқын шығармайтын металдан жасалуы 
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- эргономикалық талаптарды орындау;
- жұмысшыларға жүктемені шектеу.

Қауіпті аймақтар мен жабдық элементтері қорғаныс қоршауларымен 
қоршалады

Өндірістік жабдықты тексеру және тексеру және оны ППР кестесіне 
сәйкес уақтылы жөндеу жүйелі түрде жүргізілуі тиіс. Әрбір қолданыстағы 
жабдық, аппараттар, ыдыстар жобада, ҚР СТ немесе МЕМСТ-та көзделген 
құрылғылардың, аспаптардың толық жиынтығымен жарақталуы тиіс.

Өндірістік жабдықтың технологиялық картамен немесе технологиялық 
шарттармен және нұсқаулықтармен белгіленген параметрлерін бұза отырып 
жұмыс істеуіне жол берілмейді.

Технологиялық картаға (регламентке) өзгерістерді кәсіпорын 
басшысының жазбаша нұсқауынан кейін ғана енгізуге рұқсат етіледі, бұл 
ретте олар жабдықтың паспортында көрсетілген жұмыс параметрлеріне 
сәйкес келуі тиіс.

Ернемекті қосылыстар немесе бүкіл материал бойынша жарықтар 
герметикаланбаған кезде құбырларды, жабдықтарды, аппараттарды, 
ыдыстарды пайдалануға тыйым салынады, сондай - ақ олар жұмыс істеген 
кезде оларға кез келген жөндеу жұмыстарын жүргізуге жол берілмейді.

Өндірістік үй-жайлар жұмысшылар болатын аймақта санитарлық 
нормаларға сәйкес келетін ауа ортасының жай-күйін жасайтын желдеткішпен 
қамтамасыз етілуі тиіс. Желдету қондырғыларының тиімділігі жылына бір 
рет жүйелі түрде тексеріледі. Желдету қондырғыларын мәжбүрлі тоқтату 
кезінде ҚНжЕ санитарлық нормаларына сәйкес Ауа ортасының санитарлық 
жағдайын қамтамасыз ету бойынша шаралар қабылдануы тиіс [6].

Желдету қондырғыларын пайдалану жөніндегі нұсқаулықтарда 
кенеттен Газдану немесе өрт туындаған кезде персонал қабылдайтын 
шаралар туралы айрықша нұсқаулар санамаланады.

Мұнай өнімдерінің тұтануы немесе Өндірістік алаңдағы өрт кезінде 
Өнеркәсіптік кәріз желісінде өрттің таралуын болдырмау үшін өнеркәсіптік 
ағындардың кәріз желілерінде және өндірістік-нөсерлік ағындарда 
гидроқақпақтар орнатылады [4].

Бақылау және автоматика аспаптары ведомстволық бағынысты 
органдардың рұқсатымен ғана қолданылуы мүмкін. Аспаптарды тексеру, 
реттеу және жөндеу "стандарттар мен техникалық шарттарды сақтай отырып, 
өлшеу аспаптарын ұйымдастыру және тексеру және өлшеу техникасының 
жай-күйін бақылау қағидаларына"сәйкес жүзеге асырылады. БӨАжА үшін 
қадағалау қамтамасыз етілуі тиіс, олар олардың тоқтаусыз жұмысын 
қамтамасыз ететін жағдайларда болуы тиіс.

Ресімделген наряд-рұқсатсыз газға қауіпті, отпен жасалатын, жөндеу, 
жер жұмыстарын жүргізуге жол берілмейді.

Жарылыс қаупі бар газ қоспасын ауамен араластыру мүмкін болатын 
жерлерде соққыдан ұшқын пайда болмас үшін болаттан жасалған аспаптарды 
қолдануға тыйым салынады. Құрал ұшқын шығармайтын металдан жасалуы 

  

тиіс. Жарылыстан қорғалмаған тасымалды шамдарды пайдалануға рұқсат 
етілмейді.

Қондырғы жұмыс істеп тұрған кезде қысымды, шығынды, деңгейді 
тұрақты бақылауды қамтамасыз ету қажет – олардың өзгеруі бірқалыпты 
жүргізілуі тиіс.

Энергиямен жабдықтау объектілеріне тиісті рұқсат тобы бар электр 
техникалық персонал қызмет көрсетуі тиіс. Электр жабдығына кернеуді осы 
жабдықты пайдалануға жауапты немесе ауысым бойынша аға қызметкердің 
нұсқауы бойынша кезекші электр персоналы беруі және алуы тиіс. Электр 
жабдықтарында өрт пайда болған кезде кернеу дереу алынып тасталуы тиіс 
[10].

Қысқы уақытта жабдықтар мен құбыржолдарды жылыту тек бумен 
немесе ыстық сумен жүргізілуі мүмкін.

Аппараттардағы сақтандыру арматурасы "Қысыммен жұмыс істейтін 
аппараттарды орнату және қауіпсіз пайдалану қағидалары"талаптарына 
сәйкес келуі тиіс.

Өрт сөндіру жүйесі бұзылған қондырғыны іске қосуға және жұмыс 
істеуге тыйым салынады.

Қондырғылардың барлық құрылыстары, санатына қарай, жерге 
тұйықтау құрылғыларының көмегімен тікелей соққылардан, найзағайдың 
қайталама көріністерінен және статикалық электрден сенімді жерге 
тұйықталуы тиіс.

Ашуға және жөндеуге жататын жабдық жұмыстан шығарылуы, 
өнімнен босатылуы, ажыратылуы, булануы, сумен жуылуы және желдетілуі 
тиіс. Жөнделетін жабдыққа апаратын барлық құбырлар ажыратылуы тиіс. 
Суыған жабдықты сумен шаюға жол берілмейді. Ажыратылған жабдықтар 
мен құбырларда жұмыс жүргізуге газ-ауа қоспасына талдау алғаннан кейін 
ғана рұқсат етіледі. Аппараттардың, ыдыстардың жабдықтарын шламнан 
тазарту жұмыстары тек 2 адамнан кем емес бригадамен дублермен 
құбыршекті газтұтқыштарда жүргізілуі тиіс. Аппаратты, ыдысты ішкі 
жарықтандыру үшін кернеуі 12В жоғары емес, жарылыстан қорғалып 
орындалған шырақтар қолданылуы тиіс.

Жұмыс жүргізудің қауіпсіз тәсілдеріне, зардап шеккендерге дәрігерге 
дейінгі Алғашқы көмек көрсету тәсілдеріне оқытылмаған адамдарды газға 
қауіпті жұмыстарға жіберуге тыйым салынады [6].

Газға қауіпті жұмыстар жүктелім-рұқсаттама болған кезде және газға 
қауіпті жұмыстарды жүргізуге жауапты адамның қатысуымен ғана 
орындалуы тиіс.

Газ-ауа ортасының жай-күйіне тұрақты бақылау жүргізу, рұқсат етілген 
концентрациядан жоғары Газдану кезінде жұмысты дереу тоқтату қажет.

Реагент-деэмульгатор блоктарына қызмет көрсету бойынша жұмысқа 
жіберер алдында қызмет көрсетуші персонал нұсқау алуы және еңбек 
қауіпсіздігі нұсқаулықтарымен танысуы тиіс. Химреагентпен байланысты 
жұмыстар қатаң түрде денені, қолды, аяқты қорғайтын арнайы киімде 
жүргізілуі тиіс.
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Ішкі еңбек тәртібі қағидаларын орындау жұмыс беруші мен 
жұмыскерлер үшін міндетті болып табылады. Ережелерді бұзу еңбек тәртібін 
бұзу ретінде қарастырылады.

Еңбек тәртібін бұзғаны үшін (қызметкердің өзіне жүктелген Еңбек 
міндеттерін тиісінше орындамағаны) тәртіптік жазалар қолданылады. 

Қауіпті және зиянды өндірістік факторлар, қорғаныс құралдары.
Полимерлі материалдарды өңдеу жұмысшыларға уытты әсер етуде 

көрінетін өндірістік ортаның химиялық зиянды факторларының тобымен 
байланысты. Негізгі шикізат резеңке болып табылатын резеңке бұйымдар 
өндірісінде резеңке қоспаның әртүрлі ингредиенттері қолданылады –
вулканизация агенттері, вулканизация үдеткіштері, модификаторлар, 
толтырғыштар және басқа да арнайы агенттер.

Резеңке бұйымдарын дайындаудың негізгі кезеңдеріндегі еңбек 
жағдайлары-резеңке қоспаны дайындау, Қалыптау, вулканизация және т.б., 
дененің шаршауымен байланысты, бұл жұмыс қабілеттілігі мен жарақат алу 
мүмкіндігінің төмендеуінде көрінеді. Қызметкердің шаршауына физикалық 
және ақыл-ой жұмысымен бірге қоршаған орта айтарлықтай әсер етеді, 
мысалы, Вулканизация кезінде енетін газдың шығуы, жұмыс аймағының 
ауасының бу-газ кешенімен ластануы. Сондай-ақ техникалық көміртектің 
(белсенділігі жоғары толтырғыштың) жоғары шаң концентрациясының қысқа 
мерзімді әсер етуі механикалық тітіркену есебінен жоғарғы тыныс 
жолдарында жайсыздықты тудыруы мүмкін [7].

Техникалық көміртекті қолдану резеңке бұйымдардың физикалық-
механикалық қасиеттерін жақсартуға мүмкіндік береді, оны қоспаға енгізген 
кезде резеңке беріктігі, абразияға және ыдырауға төзімділік артады, алайда 
қатерлі ісік ауруын зерттеу жөніндегі халықаралық агенттіктің бағалауы 
бойынша техникалық көміртек адам үшін канцерогенді зат бола алады және 
осы себепті канцерогенді заттардың жіктелуі бойынша 2B тобына жатады.  
Ақ күйе ұқсас зиянды қасиеттерге ие, ол сыртқы қабатты металл жақтауға 
жақсы бекіту үшін қолданылады, оның бөлшектердің жоғары дисперсиясы 
өндірістік үй-жайлардың ауасындағы шаң түрінде ұзақ уақыт болуына ықпал 
етеді. Жұмыс аймағының ауасындағы кремний қос тотығының шекті рұқсат 
етілген концентрациясы 1 мг/м3.қауіптілік сыныбы 3. Рұқсат етілген 
мөлшерден жоғары концентрацияда жұмысшылар силикоз сияқты ауруды 
тудыруы мүмкін.

Резеңкелердің металл жіпке адгезиясын арттыру үшін және оны 
пайдалану кезінде жеңдік өнімнің стратификациялануын болдырмау үшін 
қолданылатын модификаторлар тітіркендіргіш заттарға жатады [8]. 
Вулканизациялық топтың құрамында уытты зат тиурам немесе 
тетраметилтиурамдисульфид (ТМТД) бар, ал онымен жұмыс істеу қауіпсіздік 
техникасын қатаң сақтауды талап етеді, күкірт – тез тұтанатын қатты зат 
болып табылатын қауіптіліктің 4-класына жататын қауіпті зат. Резеңке 
қоспасының құрамына активаторлар енгізіледі: мырыш АҚ және стеарин 
қышқылы, Сантогард PVI – уытты әсері бар вулканизация баяулатқышы, шаң
тыныс алу жолдарын тітіркендіреді және бронхит белгілерін тудыруы 
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Ішкі еңбек тәртібі қағидаларын орындау жұмыс беруші мен 
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Резеңке бұйымдарын дайындаудың негізгі кезеңдеріндегі еңбек 
жағдайлары-резеңке қоспаны дайындау, Қалыптау, вулканизация және т.б., 
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және ақыл-ой жұмысымен бірге қоршаған орта айтарлықтай әсер етеді, 
мысалы, Вулканизация кезінде енетін газдың шығуы, жұмыс аймағының 
ауасының бу-газ кешенімен ластануы. Сондай-ақ техникалық көміртектің 
(белсенділігі жоғары толтырғыштың) жоғары шаң концентрациясының қысқа 
мерзімді әсер етуі механикалық тітіркену есебінен жоғарғы тыныс 
жолдарында жайсыздықты тудыруы мүмкін [7].

Техникалық көміртекті қолдану резеңке бұйымдардың физикалық-
механикалық қасиеттерін жақсартуға мүмкіндік береді, оны қоспаға енгізген 
кезде резеңке беріктігі, абразияға және ыдырауға төзімділік артады, алайда 
қатерлі ісік ауруын зерттеу жөніндегі халықаралық агенттіктің бағалауы 
бойынша техникалық көміртек адам үшін канцерогенді зат бола алады және 
осы себепті канцерогенді заттардың жіктелуі бойынша 2B тобына жатады.  
Ақ күйе ұқсас зиянды қасиеттерге ие, ол сыртқы қабатты металл жақтауға 
жақсы бекіту үшін қолданылады, оның бөлшектердің жоғары дисперсиясы 
өндірістік үй-жайлардың ауасындағы шаң түрінде ұзақ уақыт болуына ықпал 
етеді. Жұмыс аймағының ауасындағы кремний қос тотығының шекті рұқсат 
етілген концентрациясы 1 мг/м3.қауіптілік сыныбы 3. Рұқсат етілген 
мөлшерден жоғары концентрацияда жұмысшылар силикоз сияқты ауруды 
тудыруы мүмкін.

Резеңкелердің металл жіпке адгезиясын арттыру үшін және оны 
пайдалану кезінде жеңдік өнімнің стратификациялануын болдырмау үшін 
қолданылатын модификаторлар тітіркендіргіш заттарға жатады [8]. 
Вулканизациялық топтың құрамында уытты зат тиурам немесе 
тетраметилтиурамдисульфид (ТМТД) бар, ал онымен жұмыс істеу қауіпсіздік 
техникасын қатаң сақтауды талап етеді, күкірт – тез тұтанатын қатты зат 
болып табылатын қауіптіліктің 4-класына жататын қауіпті зат. Резеңке 
қоспасының құрамына активаторлар енгізіледі: мырыш АҚ және стеарин 
қышқылы, Сантогард PVI – уытты әсері бар вулканизация баяулатқышы, шаң
тыныс алу жолдарын тітіркендіреді және бронхит белгілерін тудыруы 

  

мүмкін. Өздігінен тұтану температурасы З00°С, алайда 100°С жоғары қызған 
кезде жануы мүмкін. 

Шаңның жарылу қаупі де бар. Жану процесінде ол улы түтін шығарады 
(көміртегі тотығы, күкірт оксиді, азотты газдар). Жұмысқа қабылдау кезінде 
жұмыскерлер жұмыс орындарындағы еңбек жағдайлары туралы, 
денсаулығына зақым келу қаупі туралы, зиянды немесе қауіпті өндірістік 
факторлардың әсерінен қорғау жөніндегі шаралар туралы және бұл ретте 
қызметкерлерге берілетін кепілдіктер мен өтемақылар туралы дәйекті 
ақпаратпен қамтамасыз етіледі. Сондай-ақ кәсіпорын қызметкерлерінің 
денсаулық жағдайын бағалау үшін мерзімді медициналық тексерулерді 
қамтамасыз ету көзделген [4]. 

Көптеген химиялық және технологиялық процестерге заттар мен 
материалдарды пайдалану, сондай-ақ әртүрлі сенімділік көрсеткіштері бар 
жабдықтардың әртүрлі түрлерінде (Вулканизация қазандығы, роликтер, 
машина зауыты және т.б.) қарқынды химиялық процестерді қолдану әсер 
етеді. Қысымды жеңдер дизайнының ерекшеліктері технологиялық процестің 
көп сатылы болуын және әртүрлі технологиялық режимдері бар жабдықты 
пайдалануды анықтайды. Мата күшейткіші бар қысымды жеңдерді дайындау 
процесі келесі кезеңдерден тұрады: бұрамдық престеріндегі резеңке 
камераны дайындау, дорндағы камераны орналастыру, мата төсемдерін орау, 
бинтпен басу, жеңдерді вулканизациялау, жеңдерді дорннен бөлшектеу және 
түсіру. [6].

Қауіп-бұл адамның өмірі мен денсаулығына теріс әсер ететін 
процестер, құбылыстар, заттар. Адамның еңбек қызметі процесінде 
қалыптасатын теріс әсерлердің (қауіптердің) барлық түрлері қауіпті және 
зиянды өндірістік факторларға бөлінеді, олар өз кезегінде келесі топтарға 
бөлінеді:

1) физикалық;
2) биологиялық;
3) химиялық;
4) еңбек процесінің факторлары.
Қауіпті өндірістік фактор-қызметкерге әсер етуі оның жарақатына 

әкелуі мүмкін өндірістік фактор. Зиянды өндірістік фактор-қызметкерге әсер 
етуі оның ауруына әкелуі мүмкін өндірістік фактор. Негізгі қауіпті 
физикалық факторлар:

Құрылыс машиналары мен механизмдері
- өңделетін материалдар мен құралдардың ұшатын бөлшектері;
- жоғары температура;
- көліктік-көтергіш құрылғылар және тасымалданатын жүктер;
Электр тогы
- жоғары қан қысымы;
- жабдықтың жылжымалы элементтері (жетек және беріліс 

механизмдері, кескіш құралдар, айналмалы және қозғалатын құрылғылар). 
Қызметкерлердің әртүрлі ауруларын тудыратын негізгі зиянды 

өндірістік факторлар:
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- жұмыс аймағының жоғары немесе төмен ауа температурасы;
- шу, діріл және ультрадыбыстық деңгейлердің жоғарылауы;
- шаңдану;
- жарықтың жеткіліксіздігі;
- жоғары ылғалдылық және ауа жылдамдығы;
- әртүрлі сәулеленулердің жоғары деңгейі;
- Газдану;
- жарық ағынының жоғары жарықтығы және пульсациясы.
Химиялық қауіпті және зиянды өндірістік факторларға мыналар 

жатады:
- жалпы улы;
- тітіркендіргіш;
- сенсибилизациялаушы (аллергиялық аурулар тудыратын);
- канцерогенді (ісіктердің дамуын тудыратын);
-мутагенді (қолданыстағы жыныстық жасушалар).
Химиялық қауіпті және зиянды өндірістік факторларға терінің 

химиялық күйіктерін тудыруы мүмкін агрессивті сұйықтықтар (қышқылдар 
мен сілтілер), сондай-ақ газдар, булар, шаңдар, аэрозольдер: бензол; толуол; 
қорғасын; көміртегі оксиді; азот оксиді; күкіртті ангидрид; улы шаңдар 
(бериллий, қорғасын қола және жез, зиянды толтырғыштары бар 
пластмассалар) жатады.

Биологиялық қауіпті және зиянды өндірістік факторларға әсер ететін 
микроорганизмдер (бактериялар, вирустар және т.б.) және макроорганизмдер 
(жануарлар, өсімдіктер) жатады. Қауіпті және зиянды өндірістік 
факторлардың арасында физикалық жүктемелерге (статикалық, 
динамикалық), нейропсихикалық жүктемелерге (психикалық шамадан тыс 
жүктеме, есту, көру анализаторларының шамадан тыс жүктелуі және т.б.) 
байланысты еңбек процесінің факторлары ерекше орын алады. Қауіпті және 
зиянды өндірістік факторлар арасында, әдетте, байланыс бар. Мысалы, 
жоғары ылғалдылық және өткізгіш шаң сияқты зиянды факторлар адамның 
электр тогының соғу қаупін арттырады (қауіпті фактор). 

Тәуекел-белгілі бір уақыт кезеңінде тұрғындардың (қызметкерлердің) 
белгілі бір санына бөлінген белгілі бір қауіп-қатердің (электр тогы, зиянды 
зат, қозғалатын зат, қоғамның қылмыстық элементтері және т.б.) әсерінен 
туындаған өлім жағдайларының саны, ауру жағдайларының саны, уақытша 
және тұрақты еңбекке жарамсыздық (мүгедектік) жағдайларының саны. 
Белгілі бір қауіптен болатын қауіптің мәнін әртүрлі уақыт аралығында 
(ауысым, тәулік, апта, тоқсан, жыл) қоғам мүшелеріне қатысты жазатайым 
оқиғалар, ауру жағдайлары, зорлық-зомбылық жағдайлары статистикасы 
бере алады. Қазіргі уақытта қауіп еңбек жағдайларының жай-күйін, 
жазатайым оқиғадан немесе өндірістегі аурудан туындаған экономикалық 
залалды бағалау үшін жиі қолданылады. 

Іс жүзінде жеке және ұжымдық тәуекелді ажыратыңыз. Жеке тәуекел-
белгілі бір тұлға үшін белгілі бір қызмет түрінің қауіптілігін жүзеге асыру. 
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- жұмыс аймағының жоғары немесе төмен ауа температурасы;
- шу, діріл және ультрадыбыстық деңгейлердің жоғарылауы;
- шаңдану;
- жарықтың жеткіліксіздігі;
- жоғары ылғалдылық және ауа жылдамдығы;
- әртүрлі сәулеленулердің жоғары деңгейі;
- Газдану;
- жарық ағынының жоғары жарықтығы және пульсациясы.
Химиялық қауіпті және зиянды өндірістік факторларға мыналар 

жатады:
- жалпы улы;
- тітіркендіргіш;
- сенсибилизациялаушы (аллергиялық аурулар тудыратын);
- канцерогенді (ісіктердің дамуын тудыратын);
-мутагенді (қолданыстағы жыныстық жасушалар).
Химиялық қауіпті және зиянды өндірістік факторларға терінің 

химиялық күйіктерін тудыруы мүмкін агрессивті сұйықтықтар (қышқылдар 
мен сілтілер), сондай-ақ газдар, булар, шаңдар, аэрозольдер: бензол; толуол; 
қорғасын; көміртегі оксиді; азот оксиді; күкіртті ангидрид; улы шаңдар 
(бериллий, қорғасын қола және жез, зиянды толтырғыштары бар 
пластмассалар) жатады.

Биологиялық қауіпті және зиянды өндірістік факторларға әсер ететін 
микроорганизмдер (бактериялар, вирустар және т.б.) және макроорганизмдер 
(жануарлар, өсімдіктер) жатады. Қауіпті және зиянды өндірістік 
факторлардың арасында физикалық жүктемелерге (статикалық, 
динамикалық), нейропсихикалық жүктемелерге (психикалық шамадан тыс 
жүктеме, есту, көру анализаторларының шамадан тыс жүктелуі және т.б.) 
байланысты еңбек процесінің факторлары ерекше орын алады. Қауіпті және 
зиянды өндірістік факторлар арасында, әдетте, байланыс бар. Мысалы, 
жоғары ылғалдылық және өткізгіш шаң сияқты зиянды факторлар адамның 
электр тогының соғу қаупін арттырады (қауіпті фактор). 

Тәуекел-белгілі бір уақыт кезеңінде тұрғындардың (қызметкерлердің) 
белгілі бір санына бөлінген белгілі бір қауіп-қатердің (электр тогы, зиянды 
зат, қозғалатын зат, қоғамның қылмыстық элементтері және т.б.) әсерінен 
туындаған өлім жағдайларының саны, ауру жағдайларының саны, уақытша 
және тұрақты еңбекке жарамсыздық (мүгедектік) жағдайларының саны. 
Белгілі бір қауіптен болатын қауіптің мәнін әртүрлі уақыт аралығында 
(ауысым, тәулік, апта, тоқсан, жыл) қоғам мүшелеріне қатысты жазатайым 
оқиғалар, ауру жағдайлары, зорлық-зомбылық жағдайлары статистикасы 
бере алады. Қазіргі уақытта қауіп еңбек жағдайларының жай-күйін, 
жазатайым оқиғадан немесе өндірістегі аурудан туындаған экономикалық 
залалды бағалау үшін жиі қолданылады. 

Іс жүзінде жеке және ұжымдық тәуекелді ажыратыңыз. Жеке тәуекел-
белгілі бір тұлға үшін белгілі бір қызмет түрінің қауіптілігін жүзеге асыру. 

  

Жеке өндірістік тәуекелдің көрінісі жазатайым оқиғалар мен кәсіби 
аурулардың жиілігі болуы мүмкін. 

Ұжымдық тәуекел-қауіпті және зиянды өндірістік факторлардың 
әсерінен екі немесе одан да көп адамның жарақаттануы немесе қайтыс 
болуы. Күтілетін (болжанатын) тәуекел, яғни белгілі бір қауіпті іске асыру 
жиілігінің өнімі технологиялық процестің әртүрлі ережелері бар адамның 
тәуекел аймағында болу ықтималдығының көбейтіндісі кәсіпорынның 
практикалық жұмысында пайдалы.

Қолайлы тәуекел-кәсіпорынның, экономика саласының немесе 
мемлекеттің экономикалық көрсеткіштеріне әсер етпейтін адамдардың өлім-
жітімінің, жарақаттануының немесе мүгедектігінің төмен деңгейі. Қолайлы 
(жол берілетін) тәуекел тұжырымдамасын қалыптастыру қажеттілігі мүлдем 
қауіпсіз қызметті (технологиялық процесті) құрудың мүмкін еместігінен 
туындайды. Қолайлы тәуекел техникалық, экономикалық, әлеуметтік және 
саяси аспектілерді біріктіреді және қауіпсіздік деңгейі мен оған қол жеткізу 
мүмкіндіктері арасындағы кейбір ымыраны білдіреді. Жабдықты жетілдіру 
шығындарының жоғарылауымен техникалық қауіп азаяды, бірақ әлеуметтік 
қауіп артады [5]. 

Техникалық және әлеуметтік салаларға инвестициялар арасындағы 
белгілі бір арақатынаста жалпы тәуекел ең аз болады. Қазіргі уақытта 
халықаралық уағдаластық бойынша техногендік қауіптердің (техникалық 
тәуекел) әсері 10-7-ден 10-6-ға дейін (өлім жағдайлары) адам-1 жыл-1
шегінде болуы тиіс, ал 10-6 мәні жеке тәуекелдің барынша қолайлы деңгейі 
болып табылады деп есептеледі. Ұлттық ережелерде бұл мән өрт және 
радиациялық қауіпсіздікті бағалау үшін қолданылады [5,6]. 

Өндірістік авариялар, өрттер болған жағдайда адамдарды құтқару 
мақсатында адамға тәуекелге баруға тура келеді. Мұндай қауіптің негізділігі 
зардап шеккен адамдарға көмек көрсету қажеттілігімен, қымбат жабдықты 
немесе кәсіпорын құрылыстарын қиратудан құтқару ниетімен анықталады. 
Мұндай тәуекел әдетте дәлелді (негізделген) тәуекел деп аталады. 
Қозғалмайтын (негізсіз) тәуекелдің мысалдары өндірісте қызметкерлердің 
технологиялық процестер қауіпсіздігінің қолданыстағы талаптарын 
басшылыққа алғысы келмеуі, жеке қорғаныс құралдарын пайдаланбауы 
болып табылады.

Өзіндік бақылау сұрақтары 
1. ҚР "еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау туралы"Заңы.
2. Қызметкер мен жұмыс берушінің еңбек қауіпсіздігі және 
еңбекті қорғау саласындағы құқықтары мен міндеттері.
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3. Еңбек қауіпсіздігін және еңбекті қорғауды ұйымдастыру. 
4. Қандай ауру кәсіби деп саналады?
5. Мақсатты Нұсқаулық қашан өткізіледі? 
6. Жұмыс орнында еңбекті қорғау бойынша алғашқы нұсқауды кім 
жүргізеді?
7. Кәсіпорында қандай есепке алу құжаттары міндетті түрде болуы тиіс?
8. Қандай жазатайым оқиғаны "өндіріспен байланысты"деп саралау керек?
9. Еңбекті қорғауды бұзғаны үшін тәртіптік жауапкершілік
10. Физикалық қауіпті және зиянды өндірістік факторлар қандай?

4.2.2 Электр жабдықтарын қауіпсіз пайдалану ережелері  

Ережелер электр жабдықтарының сенімді, қауіпсіз және ұтымды 
пайдаланылуын қамтамасыз етуге бағытталған. Қызметкер кернеудегі ток 
өткізгіш бөліктерге жанасу немесе қауіпті қашықтыққа жақындау электр 
тогының немесе электр доғасының соғуына әкелетінін есте ұстауы керек. 
Электр тогының зақымдайтын қасиеттері электрлік соққылар мен электрлік 
жарақаттар түрінде көрінеді (электрлік күйіктер, электрлік белгілер, 
электроофтальмия, терінің электрометаллизациясы, механикалық 
зақымданулар) [6].

Зақымданудың барлық түрлерінің ішіндегі ең қауіптісі-электр соққысы. 
Бұл электр тогының бүкіл организмнен өтуі кезінде байқалады, төмен 
токтарға ұшыраған кезде пайда болады (бірнеше жүз миллиампер), 1000 В 
дейінгі кернеулерде.

Адам ағзасынан өтетін электр тогы бұлшықеттің конвульсиялық 
жиырылуын тудырады, тыныс алу жүйесі мен жүректің жұмысын 
қиындатады және тыныс алу мен қан айналымының толық тоқтауына әкелуі 
мүмкін.

Ток неғұрлым көп болса, оның әсері соғұрлым қауіпті болады. Тіпті 0,1 
а айнымалы немесе тұрақты токтың лезде әсер етуі адамдар үшін қауіпті. Ең 
қауіптісі-50 Гц өндірістік жиілігі бар айнымалы ток.

Адамның электр тогымен зақымдануының нәтижесінде оның өтуі мен 
дененің жағдайы үлкен мәнге ие. Егер ток жүрек, кеуде, ми және жұлын 
арқылы өтетін болса, зақымдану ең ауыр болады. Адам денесі арқылы өтудің 
ең қауіпті жолдары-қол-аяқ, қол-қол.

Электр тогының әсері адам денесінің кедергісіне байланысты; токтың 
түрі, жиілігі, кернеуі, мәні мен ұзақтығы және адамның жеке қасиеттері.

Электр тогының адам ағзасына әсер ету сипаты токтың түрі мен 
мөлшеріне байланысты 4.1-кестеде келтірілген:
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3. Еңбек қауіпсіздігін және еңбекті қорғауды ұйымдастыру. 
4. Қандай ауру кәсіби деп саналады?
5. Мақсатты Нұсқаулық қашан өткізіледі? 
6. Жұмыс орнында еңбекті қорғау бойынша алғашқы нұсқауды кім 
жүргізеді?
7. Кәсіпорында қандай есепке алу құжаттары міндетті түрде болуы тиіс?
8. Қандай жазатайым оқиғаны "өндіріспен байланысты"деп саралау керек?
9. Еңбекті қорғауды бұзғаны үшін тәртіптік жауапкершілік
10. Физикалық қауіпті және зиянды өндірістік факторлар қандай?

4.2.2 Электр жабдықтарын қауіпсіз пайдалану ережелері  

Ережелер электр жабдықтарының сенімді, қауіпсіз және ұтымды 
пайдаланылуын қамтамасыз етуге бағытталған. Қызметкер кернеудегі ток 
өткізгіш бөліктерге жанасу немесе қауіпті қашықтыққа жақындау электр 
тогының немесе электр доғасының соғуына әкелетінін есте ұстауы керек. 
Электр тогының зақымдайтын қасиеттері электрлік соққылар мен электрлік 
жарақаттар түрінде көрінеді (электрлік күйіктер, электрлік белгілер, 
электроофтальмия, терінің электрометаллизациясы, механикалық 
зақымданулар) [6].

Зақымданудың барлық түрлерінің ішіндегі ең қауіптісі-электр соққысы. 
Бұл электр тогының бүкіл организмнен өтуі кезінде байқалады, төмен 
токтарға ұшыраған кезде пайда болады (бірнеше жүз миллиампер), 1000 В 
дейінгі кернеулерде.

Адам ағзасынан өтетін электр тогы бұлшықеттің конвульсиялық 
жиырылуын тудырады, тыныс алу жүйесі мен жүректің жұмысын 
қиындатады және тыныс алу мен қан айналымының толық тоқтауына әкелуі 
мүмкін.

Ток неғұрлым көп болса, оның әсері соғұрлым қауіпті болады. Тіпті 0,1 
а айнымалы немесе тұрақты токтың лезде әсер етуі адамдар үшін қауіпті. Ең 
қауіптісі-50 Гц өндірістік жиілігі бар айнымалы ток.

Адамның электр тогымен зақымдануының нәтижесінде оның өтуі мен 
дененің жағдайы үлкен мәнге ие. Егер ток жүрек, кеуде, ми және жұлын 
арқылы өтетін болса, зақымдану ең ауыр болады. Адам денесі арқылы өтудің 
ең қауіпті жолдары-қол-аяқ, қол-қол.

Электр тогының әсері адам денесінің кедергісіне байланысты; токтың 
түрі, жиілігі, кернеуі, мәні мен ұзақтығы және адамның жеке қасиеттері.

Электр тогының адам ағзасына әсер ету сипаты токтың түрі мен 
мөлшеріне байланысты 4.1-кестеде келтірілген:

  

4.1 кесте. Электр тогының әсер ету сипаты
Ток, 
мА

Әсер ету сипаты
айнымалы ток 50-60 Гц тұрақты ток

0,6-1,5 Начало сезім, жеңіл қол дірілі Сезілмейді
5-7 Қолдардағы құрысулар Қышу, жылыту сезімі

20-25
Қолдар бірден паралич болады, 
тірі бөліктен шығу мүмкін емес. 
Қатты ауырсыну, тыныс алу қиын

Жылыту сезімі. Бұлшықеттің 
аздап жиырылуы

50-80 Тыныс алу сал ауруы
Қатты жылу сезімі. Қол 
бұлшықеттерінің спазмы. 
Тыныс алудың қиындауы

90-100
Тыныс алу сал ауруы. 3с және 
одан көп ұзақтықта-жүрек сал 
ауруы, өлім

Тыныс алу сал ауруы

Электр тогымен зақымдану нәтижесінде туындауы мүмкін:
- кернеудегі ток өткізгіш бөліктерге кездейсоқ жанасу немесе қауіпті 

қашықтыққа жақындау;
- сымның жерге тұйықталуы нәтижесінде жер бетінде кернеудің пайда 

болуы;
- оқшаулаудың зақымдануы салдарынан электр жабдықтарының металл 

конструкцияларында (корпустарда, қаптамаларда және т.б.) кернеудің пайда 
болуы [10].

Электр тогының соғу қаупі адамның арнайы құрылғыларсыз кернеуді 
анықтай алмауымен байланысты.

Егер адам электр тогының әсерінен босатылғаннан кейін алғашқы 5-6
минуттан кешіктірмей. Жасанды тыныс алу және жүрекке тікелей емес 
массаж жасау арқылы дәрігерге дейінгі көмекті көрсетуді бастау, онда 
өлімнің алдын алу мүмкіндігі бар.

Тұтынушылардың электр қондырғыларындағы оқшаулау зақымданған 
кезде адамдарды электр тогының соғуынан қорғау үшін қорғау шаралары 
көзделуі тиіс. Мұндай шаралар ретінде жерге тұйықтау, нөлдендіру,
қорғаныстық ажырату, бөлетін трансформатор, шағын кернеу, қос оқшаулау, 
әлеуеттерді теңестіру пайдаланылуы мүмкін [10].

Электр қауіпсіздігін қамтамасыз етуге арналған қорғаныс құралдары 
электрлік қорғаныс деп аталады және негізгі және қосымша болып бөлінеді.

Ең бастысы оқшаулағыш электр қорғаныс құралы болып табылады, 
оның оқшаулауы электр қондырғысының жұмыс кернеуіне ұзақ уақыт төтеп 
береді және кернеудегі ток өткізгіш бөліктерге қол тигізуге мүмкіндік береді.

Қосымша-бұл электр тогының соғуынан қорғауды қамтамасыз ете 
алмайтын, бірақ негізгі қорғаныс құралын толықтыратын, сонымен қатар 
қадам кернеуінен қорғауға қызмет ететін оқшаулағыш электр қорғаныс 
құралы.

1000 В дейінгі электр қондырғыларында мынадай негізгі электр қорғау 
құралдарын қолдану қажет: оқшаулағыш штангалар, кернеу көрсеткіштері, 



244   

диэлектрлік қолғаптар, оқшауланған құрал, қосымша – диэлектрлік галоштар, 
диэлектрлік кілемдер, оқшаулағыш кілемдер, оқшаулағыш тұғырықтар мен 
қалпақтар.

МЕМСТ 12.4.026-76 сәйкес электр тогының соғу 
қаупі туралы жұмысшыларды ескерту үшін 
қолданыстағы электр жабдығының қоршауы мен 
есіктеріне ескерту белгісі ретінде электр кернеуінің 
белгісі қойылады: үшбұрыштың сары фонындағы қара 
жебе:

"Абайлаңыз! Электр кернеуі.
Мұнай және газ өндіру жағдайында дымқыл жер, ылғалды ауа, үй-

жайлардың металл немесе темірбетон едендері, Жерге тұйықталған металл 
конструкциялар, құбырлар және т.б. электр тогының соғу қаупін арттырады 
[4].

Адамдардың электр тогымен зақымдануының аса қауіпті жағдайларына 
мыналар жатады:

- қазандық барабандар мен металл резервуарлардағы, басқа 
ыдыстардағы жұмыстар;

- дымқылдықтың болуы (жаңбыр, қар, төбені, қабырғаларды және үй-
жайдың ішіндегі заттарды жиі ылғалдандыру);

- оқшаулауға және электр жабдығының ток өткізгіш бөліктеріне әсер 
ететін химиялық белсенді ортаның болуы;

- бір мезгілде қауіптілігі жоғары екі немесе одан да көп жағдайлардың 
болуы, атап айтқанда: ток өткізгіш шаң, ток өткізгіш едендер (металл), 
жоғары температура (ұзақ уақыт 35 С0, қысқа мерзімде 40 С0);

– бір жағынан жерге қосылған металл конструкцияларға, екінші 
жағынан электр жабдықтарының металл корпустарына бір мезгілде жанасу 
мүмкіндігінің болуы.

Тұтынушылардың электр қондырғыларының жерге тұйықтау 
құрылғылары ЭҚҚ талаптарына сәйкес келуі және адамдардың қауіпсіздігі 
мен электр жабдығын қорғау жағдайларын, сондай-ақ жұмыстың пайдалану 
режимдерін қамтамасыз етуі тиіс.

Жерге қосуға жататын электр жабдығының бөліктері жерге тұйықтау 
құрылғысымен немесе олар орнатылған жерге тұйықталған құрылымдармен 
сенімді түйіспелі қосылысқа ие болуы тиіс. Жерге тұйықтауға жататын 
электр қондырғысының әрбір бөлігі жеке өткізгіштің көмегімен жерге 
тұйықтау немесе нөлдендіру желісіне қосылуы тиіс. Электр қондырғысының 
жерге тұйықталатын немесе нөлдендірілетін бөліктерін жерге тұйықтау 
немесе нөлдік қорғаныс өткізгішіне ретімен қосуға тыйым салынады.

Жерге тұйықтау және нөлдік қорғаныс өткізгіштерінің тоттанудан 
қорғайтын жабыны болуы тиіс. Ашық төселген болат жерге тұйықтау 
өткізгіштері қара түсті болуы тиіс.

Жерге тұйықтау құрылғысының техникалық жай-күйін анықтау үшін 
кезең-кезеңімен жүргізілуі тиіс:
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диэлектрлік қолғаптар, оқшауланған құрал, қосымша – диэлектрлік галоштар, 
диэлектрлік кілемдер, оқшаулағыш кілемдер, оқшаулағыш тұғырықтар мен 
қалпақтар.

МЕМСТ 12.4.026-76 сәйкес электр тогының соғу 
қаупі туралы жұмысшыларды ескерту үшін 
қолданыстағы электр жабдығының қоршауы мен 
есіктеріне ескерту белгісі ретінде электр кернеуінің 
белгісі қойылады: үшбұрыштың сары фонындағы қара 
жебе:

"Абайлаңыз! Электр кернеуі.
Мұнай және газ өндіру жағдайында дымқыл жер, ылғалды ауа, үй-

жайлардың металл немесе темірбетон едендері, Жерге тұйықталған металл 
конструкциялар, құбырлар және т.б. электр тогының соғу қаупін арттырады 
[4].

Адамдардың электр тогымен зақымдануының аса қауіпті жағдайларына 
мыналар жатады:

- қазандық барабандар мен металл резервуарлардағы, басқа 
ыдыстардағы жұмыстар;

- дымқылдықтың болуы (жаңбыр, қар, төбені, қабырғаларды және үй-
жайдың ішіндегі заттарды жиі ылғалдандыру);

- оқшаулауға және электр жабдығының ток өткізгіш бөліктеріне әсер 
ететін химиялық белсенді ортаның болуы;

- бір мезгілде қауіптілігі жоғары екі немесе одан да көп жағдайлардың 
болуы, атап айтқанда: ток өткізгіш шаң, ток өткізгіш едендер (металл), 
жоғары температура (ұзақ уақыт 35 С0, қысқа мерзімде 40 С0);

– бір жағынан жерге қосылған металл конструкцияларға, екінші 
жағынан электр жабдықтарының металл корпустарына бір мезгілде жанасу 
мүмкіндігінің болуы.

Тұтынушылардың электр қондырғыларының жерге тұйықтау 
құрылғылары ЭҚҚ талаптарына сәйкес келуі және адамдардың қауіпсіздігі 
мен электр жабдығын қорғау жағдайларын, сондай-ақ жұмыстың пайдалану 
режимдерін қамтамасыз етуі тиіс.

Жерге қосуға жататын электр жабдығының бөліктері жерге тұйықтау 
құрылғысымен немесе олар орнатылған жерге тұйықталған құрылымдармен 
сенімді түйіспелі қосылысқа ие болуы тиіс. Жерге тұйықтауға жататын 
электр қондырғысының әрбір бөлігі жеке өткізгіштің көмегімен жерге 
тұйықтау немесе нөлдендіру желісіне қосылуы тиіс. Электр қондырғысының 
жерге тұйықталатын немесе нөлдендірілетін бөліктерін жерге тұйықтау 
немесе нөлдік қорғаныс өткізгішіне ретімен қосуға тыйым салынады.

Жерге тұйықтау және нөлдік қорғаныс өткізгіштерінің тоттанудан 
қорғайтын жабыны болуы тиіс. Ашық төселген болат жерге тұйықтау 
өткізгіштері қара түсті болуы тиіс.

Жерге тұйықтау құрылғысының техникалық жай-күйін анықтау үшін 
кезең-кезеңімен жүргізілуі тиіс:

  

- жерге тұйықтау құрылғысының кедергісін 12 жылда кемінде 1 рет 
өлшеу, жердегі жерге тұйықтау элементтерінің топырағын ашумен іріктеп 
тексеру;

- жерге тұйықтағыштар мен жерге тұйықталатын элементтер 
арасындағы тізбектердің, сондай-ақ табиғи жерге тұйықтағыштардың жерге 
тұйықтау құрылғысымен жалғануының жай-күйін тексеру;

- жерге тұйықтау құрылғылары жанасу кернеуіне арналған нормалар 
бойынша орындалған электр қондырғыларындағы жанасу кернеуін өлшеу 
[10].

Жерге тұйықтау құрылғыларының кедергісін өлшеу жүргізілуі тиіс:
- осы құрылғыларды монтаждаудан, қайта құрудан және күрделі 

жөндеуден кейін;
- кернеуі 110-220 кВ ӘЖ сым арқандық тіректерінде аражабындардың 

іздері немесе электр доғасымен оқшаулағыштардың бұзылуы анықталған 
кезде;

- кернеуі 35 кВ және одан төмен әуе электр желілерінің қосалқы 
станцияларында-6 жылда кемінде 1 рет;

– кернеуі 35 кВ және одан төмен желілерде ажыратқыштары, қорғаныс 
аралықтары, ажыратқыштары бар тіректерде және нөлдік сымды қайта 
жерлендіруі бар тіректерде – 6 жылда кемінде 1 рет, сондай-ақ елді 
мекендердегі темір-бетон және металл тіректердің 2% - ында, агрессивті 
топырағы бар учаскелерде-12 жылда кемінде 1 рет. Өлшеулер топырақтың ең 
көп кебу кезеңінде жүргізілуі керек.

Пайдаланудағы әрбір жерге тұйықтау құрылғысына құрылғының 
схемасын, негізгі техникалық деректерді, оның жай-күйін тексеру нәтижелері 
туралы, осы құрылғының конструкциясына енгізілген жөндеулер мен 
өзгерістердің сипаты туралы деректерді қамтитын паспорт болуы тиіс.

Электр техникалық емес персоналға электр қауіпсіздігі бойынша I топ 
дербес жұмысқа рұқсат беру алдында және қызмет көрсетілетін қондырғы 
бойынша жұмыстың қауіпсіз әдістерін білуін жыл сайын тексергеннен кейін 
біліктілік тобы III-ден төмен емес электр техникалық персоналдан тұратын 
адам береді. Тексеру нәтижелері белгіленген нысандағы арнайы журналда 
ресімделеді.

Электр қауіпсіздігі бойынша I-ші топты беру жұмыс орнында нұсқама 
әдісімен жүргізіледі, ол әдетте білімді тексерумен, ауызша сұраумен, ал 
қажет болған жағдайда жұмыстың қауіпсіз тәсілдерінің сатып алынған 
әдістерін тексерумен немесе электр тогымен зақымданған кезде алғашқы 
көмек көрсетумен аяқталуы тиіс.

Электр қауіпсіздігі бойынша I тобы бар электр техникалық емес 
өндірістік персонал "іске қосу" және "тоқта" басқару батырмаларын 
пайдалана отырып, кәсібі бойынша жұмыстарды орындау кезінде 
жұмысшының міндетіне кіретін электр жабдығын басқара (іске қоса, өшіре), 
электр жабдығының қарапайым ақауларын ажырата білуі; эл пайдалануы 
тиіс.қорғаныш құралдарымен.
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Электр қауіпсіздігі бойынша I топтағы адамдарға электр қосалқы 
станциялардың аумағына, тарату құрылғыларының үй-жайларына кіруге, 
Электр қондырғыларының торлы қоршауларының артына кіруге тыйым 
салынады.

Электр техникалық емес персонал электр жабдығына, аппаратураға 
жанаспауға, электр шкафтары мен тарату құрылғыларының есіктерін 
ашпауға міндетті.

Электр техникалық емес персоналға электр жабдығын өз бетінше 
жөндеуге, күйіп кеткен сақтандырғыштарды, электр шамдарын ауыстыруға, 
желіге қосуға, электр жабдығынан шаң сүртуге және сол сияқтыларға тыйым 
салынады. Бұл жұмыстарды электромонтер орындайды.

Өзіндік бақылау сұрақтары 
1. Электр қондырғысы термині нені білдіреді?
2. Адамдардың электр тогымен зақымдану қаупіне қатысты Үй-
жайлар қандай санаттарға бөлінеді?

3. Нөлдеу, мақсаты және әрекет ету принципі.
4. Қандай өткізгіш қорғаныс деп аталады?
5. Жерге тұйықтау құрылғылары қандай мақсатта салынуы және электр 
жабдығының металл бөліктері жерге тұйықталуы тиіс?
6. Қорғаныс жерге қосу, мақсаты және қолданылу аясы?
7. Жерге қосу және нөлдік қорғаныс өткізгіштері қалай қосылады?
8. Электр қорғаныс құралдарына не жатады?
9. Негізгі электр қорғаныс құралы деп не аталады?
10. 1000 В дейінгі электр қондырғыларындағы қосымша электр қорғаныс 
құралдарына не жатады?

4.3 Атмосфераны, топырақ пен суды өнеркәсіптік ластанудан 
қорғау шаралары

4.3.1 Ағынсыз технологиялық жүйелер мен су айналымы 
циклдерін әзірлеу 

Сумен жабдықтау жүйесі деп көзден су алуды, оны тазалау мен 
өңдеуді, оны өнеркәсіптік кәсіпорындарға немесе жеке цехтарға қажетті 
қысыммен беруді, пайдаланылған суды қабылдауды және оны қайта 
пайдалану үшін баптауды қамтамасыз ететін құрылыстар мен жабдықтар 
кешені түсініледі [11]. 

Өнеркәсіптік кәсіпорындарды сумен қамтамасыз ету жүйелері судың 
технологиялық процестеріне байланысты тікелей ағынды, қайталама 
(дәйекті) және айналмалы болуы мүмкін (сур. 4.9) сумен жабдықтау. 
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Электр қауіпсіздігі бойынша I топтағы адамдарға электр қосалқы 
станциялардың аумағына, тарату құрылғыларының үй-жайларына кіруге, 
Электр қондырғыларының торлы қоршауларының артына кіруге тыйым 
салынады.

Электр техникалық емес персонал электр жабдығына, аппаратураға 
жанаспауға, электр шкафтары мен тарату құрылғыларының есіктерін 
ашпауға міндетті.

Электр техникалық емес персоналға электр жабдығын өз бетінше 
жөндеуге, күйіп кеткен сақтандырғыштарды, электр шамдарын ауыстыруға, 
желіге қосуға, электр жабдығынан шаң сүртуге және сол сияқтыларға тыйым 
салынады. Бұл жұмыстарды электромонтер орындайды.

Өзіндік бақылау сұрақтары 
1. Электр қондырғысы термині нені білдіреді?
2. Адамдардың электр тогымен зақымдану қаупіне қатысты Үй-
жайлар қандай санаттарға бөлінеді?

3. Нөлдеу, мақсаты және әрекет ету принципі.
4. Қандай өткізгіш қорғаныс деп аталады?
5. Жерге тұйықтау құрылғылары қандай мақсатта салынуы және электр 
жабдығының металл бөліктері жерге тұйықталуы тиіс?
6. Қорғаныс жерге қосу, мақсаты және қолданылу аясы?
7. Жерге қосу және нөлдік қорғаныс өткізгіштері қалай қосылады?
8. Электр қорғаныс құралдарына не жатады?
9. Негізгі электр қорғаныс құралы деп не аталады?
10. 1000 В дейінгі электр қондырғыларындағы қосымша электр қорғаныс 
құралдарына не жатады?

4.3 Атмосфераны, топырақ пен суды өнеркәсіптік ластанудан 
қорғау шаралары

4.3.1 Ағынсыз технологиялық жүйелер мен су айналымы 
циклдерін әзірлеу 

Сумен жабдықтау жүйесі деп көзден су алуды, оны тазалау мен 
өңдеуді, оны өнеркәсіптік кәсіпорындарға немесе жеке цехтарға қажетті 
қысыммен беруді, пайдаланылған суды қабылдауды және оны қайта 
пайдалану үшін баптауды қамтамасыз ететін құрылыстар мен жабдықтар 
кешені түсініледі [11]. 

Өнеркәсіптік кәсіпорындарды сумен қамтамасыз ету жүйелері судың 
технологиялық процестеріне байланысты тікелей ағынды, қайталама 
(дәйекті) және айналмалы болуы мүмкін (сур. 4.9) сумен жабдықтау. 

  

1.23 сурет. Электрмен жабдықтау жүйесі

Жабдықтың бұл түрі әртүрлі өндірістік бағыттарда қолданылады.
Су айналымы циклі технологиялық жабдықтармен және құбырлармен 

ұсынылған:
• жабдықтарды тиімді салқындату
• кәсіпорынның таза суға қажеттілігін төмендету
• экологиялық талаптарға сәйкестігі
Тиісті сападағы салқындатылған суға деген қажеттілікті толық 

қамтамасыз ету үшін сумен жабдықтау жүйесі жауап береді.
Тиімсіз салқындату немесе төмен сапалы суды пайдалану жағдайында 

өнім өндірісі жоғалады және оның сапасы төмендейді [11].
Су айналымы циклі мыналардан тұрады:
1) су алу үлгісіндегі құрылғылар
2) сорғы станциясы
3) технологиялық құбырлар желілері
4) тазарту құрылыстары мен су дайындау ғимараттары
5) суық немесе қыздырылған суы бар әртүрлі көлемдегі бактар мен 

сыйымдылықтар
6) салқындатқыш-градирня
Су айналымы циклінің түрін таңдау өндіріс технологиясымен, су 

көлемімен, жобаны жүзеге асыруда экономикалық компоненттерді қолдану 
мүмкіндігімен және бағалаумен байланысты.

Су айналым циклдерінің түрлері)
Кәсіпорындарда су айналым жүйелерін құру қоршаған ортаны оның 

ластануынан қорғауға ықпал ететін маңызды бағыт болып табылады. 
Мұндай жүйелерді құрудың маңызды факторы қаржылық компонент 

болып табылады. Бірдей суды пайдалану шығындарды ең аз толтырумен 
кәсіпорынға салқындатқышты едәуір үнемдеуге және сонымен бірге 
ұйымның қаражатын үнемдеуге мүмкіндік береді.

4.10-суретте кәсіпорынның су айналымының қарапайым схемасы 
көрсетілген. Бұл схемада сұйықтық сорғы станциясынан өндіріске түсетінін, 
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содан кейін ол салқындатылатын желдеткіш салқындату мұнарасына 
түсетінін, содан кейін сұйықтық қайтадан сорғы станциясы арқылы өндіріске 
жіберілетінін және технологиялық жабдық жұмыс істеп тұрған кезде үнемі 
болатындығын көрсетеді. 

Салқындату процесінде сұйықтықтың бір бөлігі буланып кетеді (бұл 
сөзсіз процесс), оны толтыру үшін сорғы станциясының алдында 
тамақтандыру жүйесі орнатылады.

4.10 сурет. Айналмалы сумен жабдықтау схемасы

Айналым циклдері әдетте құрылыс алаңына орналастыру технологиясы 
мен әдісімен ерекшеленеді.

Технология бойынша ерекшеленетін су айналымы циклдеріне мыналар 
жатады:

1. Ашық
2. Жабық
3. Өткізіп ағыны (ағын)
Ашық су айналым циклдеріне салқындатқыш тоғандар, салқындатқыш 

су қоймасы немесе бүріккіш бассейндер жатады.
Ашық ВОЦ-тің жақсы мысалы-суды шүмектермен бүрку арқылы 

салқындату. Тамшылар темірбетон бассейніне түседі, содан кейін 
Технологиялық жабдыққа салқындатылған сұйықтық беріледі.

Жабық айналым циклдеріне жабық контуры бар салқындатқыш 
мұнаралар кіреді (сур.4.11) құрғақ салқындату мұнаралары мен 
салқындатқыштар сияқты.

4.11 сурет. Жабық контуры бар градирня
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содан кейін ол салқындатылатын желдеткіш салқындату мұнарасына 
түсетінін, содан кейін сұйықтық қайтадан сорғы станциясы арқылы өндіріске 
жіберілетінін және технологиялық жабдық жұмыс істеп тұрған кезде үнемі 
болатындығын көрсетеді. 

Салқындату процесінде сұйықтықтың бір бөлігі буланып кетеді (бұл 
сөзсіз процесс), оны толтыру үшін сорғы станциясының алдында 
тамақтандыру жүйесі орнатылады.

4.10 сурет. Айналмалы сумен жабдықтау схемасы

Айналым циклдері әдетте құрылыс алаңына орналастыру технологиясы 
мен әдісімен ерекшеленеді.

Технология бойынша ерекшеленетін су айналымы циклдеріне мыналар 
жатады:

1. Ашық
2. Жабық
3. Өткізіп ағыны (ағын)
Ашық су айналым циклдеріне салқындатқыш тоғандар, салқындатқыш 

су қоймасы немесе бүріккіш бассейндер жатады.
Ашық ВОЦ-тің жақсы мысалы-суды шүмектермен бүрку арқылы 

салқындату. Тамшылар темірбетон бассейніне түседі, содан кейін 
Технологиялық жабдыққа салқындатылған сұйықтық беріледі.

Жабық айналым циклдеріне жабық контуры бар салқындатқыш 
мұнаралар кіреді (сур.4.11) құрғақ салқындату мұнаралары мен 
салқындатқыштар сияқты.

4.11 сурет. Жабық контуры бар градирня

  

Мұндай қондырғыларда салқындату радиатор арқылы судың өтуіне 
байланысты болады, онда мыс немесе алюминий түтіктері орнатылған. 
Мұндай салқындатқыш құрылғылардың үстіне немесе жағына орнатылған 
желдеткіштер радиаторды сыртқы ауа ағынымен үрлейді, оның көмегімен 
айналым сұйықтығы салқындатылады.

Ағынның үзілуі бар ВОЦ-қа ашық контуры бар желдеткіш салқындату 
мұнаралары кіреді (сур. 4.12).

4.12 сурет. Желдеткіш градирнялар

Мұндай айналым циклдарындағы ағынның үзілуі дегеніміз, 
салқындатқыш құбырлар арқылы желдеткіш салқындату мұнарасына түседі, 
оның ішінде су тарату жүйесіне орнатылған саптамалардың көмегімен су 
шашырайды. Әрі қарай, су суару қабатына біркелкі бөлінеді, ол арқылы 
ағындардың қайта бөлінуі және араласуы (турболизация) жүреді, 
нәтижесінде салқындату әсері артады. Осыдан кейін сұйықтық су жинайтын 
резервуарға және одан әрі технологиялық жабдыққа құбырлар арқылы түседі.

Өнеркәсіптік сумен жабдықтау жүйелерінің түрлері
Өнеркәсіптік сумен жабдықтау жүйесінің 4 түрі бар:
1. Тікелей ағын-сорғы станциясынан және өндірістік желідегі жеке су 

тұтынушылардан тұрады, онда қыздырылған су су көзіне қайтарылады. 
Жабдықты минималды пайдалану және минималды орташа жылдық 
температура арқасында ол су айналымының ең қарапайым және қол жетімді 
жүйелерінің бірі болып саналады. Тікелей ағынды жүйені пайдалануды 
шектеу су тапшылығына, оның өнеркәсіпте пайдалану үшін құнына, сондай-
ақ су көзін жылу әсерінен қорғау жөніндегі нормативтік талаптарды 
қамтамасыз етуге байланысты шығындарға байланысты өзекті емес.

2. Суды қайта пайдалану арқылы-бұл жүйе турбинамен қыздырылған 
су салқындатылатын судың температурасына аз талап етілетін жабдықты 
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тиімді салқындата алатын кәсіпорындарда қолданылады. Суды қайта 
пайдалану жүйесін пайдалану таза суды тұтынуды 60% төмендетеді.

3. Айналым-өнеркәсіптік сумен жабдықтау қажеттілігін 
қанағаттандыру үшін берілген сумен жабдықтау (сур. 4.13). 

4.13 сурет. Кәсіпорынның су айналымы циклы

Тікелей ағынды немесе циклдың дәйекті моделімен салыстырғанда 
құрылыс пен жұмыстың үлкен құны таза суды тұтынуды шамамен 25-50 есе 
азайтуға және су көзіне жылу шығаруды 80 есе азайтуға мүмкіндік береді. 
Тазартылған қалалық және өндірістік, сондай-ақ нөсерлі ағынды сулар 
жанармай ретінде қолданылады.

4. Аралас-бұл жүйеде судың температурасы мен сапасына қойылатын 
ерекше талаптары бар көптеген процестер бар кәсіпорындарда таралған 
жүйе. Жоғарыда сипатталған үшеуінің аралас аралық жүйесі және қолдану 
жағдайында өндірістік процестердің тұрақтылығын қамтамасыз етуге 
мүмкіндік береді.

Айналмалы цикл жүйесін таңдау суды тұтынумен байланысты 
өндірістің әр жеке процесінің ерекшеліктерін білуге негізделуі керек. Таңдау 
әрқашан ең аз шығындармен, ең аз қоршаған ортаға әсер ететін және ұзақ 
қызмет ету мерзімі бар жүйелердің пайдасына болды [11].

Өнеркәсіптік кәсіпорындарда тұйық циклде суды пайдалану жүйелерін 
құру ғылыми зерттеулерді қоюға, жобалауға, сарқынды суларды тазартудың 
ұтымды әдістерін таңдауға және тауарлық өнім өндірісін техникалық-
экономикалық бағалауға жаңа көзқарас қажеттілігімен байланысты. Ағынды 
суларды тазартудың жекелеген әдістерін әзірлеуді барлық операцияларда, 
өндірістерде және цехтарда суды пайдалануды оңтайландыруды, 
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тиімді салқындата алатын кәсіпорындарда қолданылады. Суды қайта 
пайдалану жүйесін пайдалану таза суды тұтынуды 60% төмендетеді.

3. Айналым-өнеркәсіптік сумен жабдықтау қажеттілігін 
қанағаттандыру үшін берілген сумен жабдықтау (сур. 4.13). 

4.13 сурет. Кәсіпорынның су айналымы циклы

Тікелей ағынды немесе циклдың дәйекті моделімен салыстырғанда 
құрылыс пен жұмыстың үлкен құны таза суды тұтынуды шамамен 25-50 есе 
азайтуға және су көзіне жылу шығаруды 80 есе азайтуға мүмкіндік береді. 
Тазартылған қалалық және өндірістік, сондай-ақ нөсерлі ағынды сулар 
жанармай ретінде қолданылады.

4. Аралас-бұл жүйеде судың температурасы мен сапасына қойылатын 
ерекше талаптары бар көптеген процестер бар кәсіпорындарда таралған 
жүйе. Жоғарыда сипатталған үшеуінің аралас аралық жүйесі және қолдану 
жағдайында өндірістік процестердің тұрақтылығын қамтамасыз етуге 
мүмкіндік береді.

Айналмалы цикл жүйесін таңдау суды тұтынумен байланысты 
өндірістің әр жеке процесінің ерекшеліктерін білуге негізделуі керек. Таңдау 
әрқашан ең аз шығындармен, ең аз қоршаған ортаға әсер ететін және ұзақ 
қызмет ету мерзімі бар жүйелердің пайдасына болды [11].

Өнеркәсіптік кәсіпорындарда тұйық циклде суды пайдалану жүйелерін 
құру ғылыми зерттеулерді қоюға, жобалауға, сарқынды суларды тазартудың 
ұтымды әдістерін таңдауға және тауарлық өнім өндірісін техникалық-
экономикалық бағалауға жаңа көзқарас қажеттілігімен байланысты. Ағынды 
суларды тазартудың жекелеген әдістерін әзірлеуді барлық операцияларда, 
өндірістерде және цехтарда суды пайдалануды оңтайландыруды, 

  

пайдаланылған ерітінділер мен суды қалпына келтіруді, сонымен бірге құнды 
компоненттерді алуды және тауарлық өнімдердің жаңа түрлерін алуды 
қамтитын өнеркәсіптік кәсіпорындардың су жүйелерінің дамуы 
алмастырады. 

Айналым жүйелеріндегі судың сапасына қойылатын талаптар оны 
пайдалану шарттарымен анықталады. Жалпы алғанда, олар келесідей: 

- су алынған өнімнің сапасына теріс әсер етпеуі керек; 
- тұз шөгінділерінің, биологиялық ластанулардың және аппаратураның, 

құбырлар мен құрылыстардың коррозиясын тудырмауы тиіс; 
- жұмыс орындарының қажетті санитарлық-гигиеналық жағдайын 

қамтамасыз етуі тиіс [11]. 
Өнеркәсіптік кәсіпорындарда ЗСВ құрудың негізгі алғышарттары: 
1. Шикізат ресурстарын неғұрлым толық кешенді пайдалануды 

қамтамасыз ететін сусыз немесе суы аз технологиялық процестерді қолдану. 
Ауаны салқындату құрылғыларын енгізу судың едәуір мөлшерін үнемдеуге 
ғана емес, сонымен қатар ағынды сулардың мөлшерін азайтуға мүмкіндік 
береді. 

2. Кәсіпорын өндірісінің кешенін таңдау және оларды суды дәйекті 
түрде бірнеше рет пайдалануды қамтамасыз ететін өнеркәсіптік алаңға 
орналастыру. 

3. Ағынды сулардың мөлшері мен ластануын азайтуға мүмкіндік 
беретін технологиялық процестерді жетілдіру. 

4. Барлық технологиялық операциялар мен процестерде суды ұтымды 
бірнеше рет пайдалану, техникалық сумен жабдықтаудың жергілікті тұйық 
жүйелерін құру. Суды көп қажет ететін технологиялық процестерде ұтымды 
пайдалану, мысалы, жабдықтарды, жартылай фабрикаттарды салқындату 
және тазартылған судың сол процестерге оралуын қамтамасыз ететін Ағынды 
суларды тазартудың физика-химиялық әдістерін жасау ерекше маңызды. 

5. Ағынды сулардың ластану сипаты бойынша да, олардың жалпы 
ластануы бойынша да жіктелуі және қайта пайдалану мақсатында оларды 
тазартудың ұтымды жүйесін әзірлеу. Ағынды суларды осы және негізгі 
ілеспе қосылыстардың физика-химиялық қасиеттерін ескере отырып, жеке 
кластардың органикалық қосылыстарынан тазарту әдістерін жасау ерекше 
маңызды. 

6. Алаңнан тыс тазарту құрылыстарына түсетін сарқынды сулардың 
осындай сапасын қамтамасыз ету, бұл оларды осы құрылыстарға тазартуды 
жүзеге асыруға мүмкіндік береді. Өнеркәсіптік кәсіпорындарды сумен 
жабдықтаудың тұйық жүйелерін құрудың міндетті шарты сарқынды 
сулардан биологиялық бұзылмайтын және уытты қосылыстарды алаңнан тыс 
тазарту құрылыстарына келіп түсетін жалпы ағынға біріктірілгенге дейін 
жергілікті ағындардан алып тастау болып табылады. 

7. Санитариялық-гигиеналық және токсикологиялық көрсеткіштер 
бойынша айналым жүйелеріндегі ысыраптардың орнын толтыру үшін 
пайдаланылатын суға қойылатын талаптарды қанағаттандыратын 
биологиялық тазартылған сарқынды сулардың сапасын қамтамасыз ету. 
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8. Ағынды суларды тұзсыздандырудың ұтымды әдістерін қолдану. 
Ағынды суларды тұзсыздандыру кезінде оларды жіктеу және ұтымды жүйені 
дамыту қажет. Тамаша шешім-бұл тұздарды шығару және тазартылған су 
мен бөлінген тұздарды өндіруге қайтару немесе тұзды қалпына келтіру және 
оларды қайта пайдалану. 

Салқындатқыш сумен жабдықтаудың айналмалы жүйелері жергілікті 
және орталықтандырылған болуы мүмкін. Белгілі бір жүйені таңдау 
салқындатқыш жабдықтың материалы мен жұмыс жағдайларына, 
салқындатылған өнімнің физика-химиялық сипаттамаларына, байланыс 
ұзындығына байланысты. 

Орталықтандырылған сумен жабдықтау жүйелері химиялық құрамына 
жақын әртүрлі ағынды суларды қалпына келтіру үшін жасалады, оларды 
өңдеу үшін бірдей әдісті қолданған жөн. Кейбір жағдайларда бір немесе 
бірнеше жергілікті ағындарды барлық басқа ағынды сулармен біріктірмес 
бұрын алдын-ала тазарту қажет. 

Жағдайларға байланысты кәсіпорында бірнеше айналмалы 
орталықтандырылған жүйелер құрылуы мүмкін. Жалпы алғанда, өнеркәсіптік 
кәсіпорынның жабық су жүйесі мыналарды қамтиды: 

- жергілікті айналым (тұйық) жүйелері; 
- орталықтандырылған тұйық жүйелер; 
- салқындату жергілікті (орталықтандырылған жүйелер) айналымдағы 

(тұйық) жүйелер, сондай-ақ суды бір айналым жүйесінен екіншісіне бере 
отырып, екі немесе бірнеше технологиялық операцияларда суды дәйекті 
пайдалану жүйелері. 

4.3.2 Өндіріс қалдықтарын қайталама материалдық ресурстарға 
қайта өңдеу

Резеңке өнеркәсібі шикізат пен материалдарды механикалық және 
механохимиялық өңдеумен айналысатын өндірістер тобына жатады. Резеңке 
бұйымдар өндірісінің қалдықтары өз сапасын толық жоғалтпаған, бірақ 
стандарттарға сәйкес келмейтін өнімді дайындау процесінде пайда болатын 
шикізат, материалдар мен жартылай фабрикаттардың қалдықтары болып 
табылады [6].

Құрамы бойынша резеңке өндірісінің полимерлі қалдықтары резеңке, 
резеңке-тоқыма, резеңке-металл және тоқыма болып бөлінеді. Екінші 
материалдық ресурстар ретінде қалдықтардың технологиялық қасиеттерін 
анықтайтын вулканизация дәрежесі бойынша вулканизацияланбаған және 
вулканизацияланған (сур. 4.14).
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8. Ағынды суларды тұзсыздандырудың ұтымды әдістерін қолдану. 
Ағынды суларды тұзсыздандыру кезінде оларды жіктеу және ұтымды жүйені 
дамыту қажет. Тамаша шешім-бұл тұздарды шығару және тазартылған су 
мен бөлінген тұздарды өндіруге қайтару немесе тұзды қалпына келтіру және 
оларды қайта пайдалану. 

Салқындатқыш сумен жабдықтаудың айналмалы жүйелері жергілікті 
және орталықтандырылған болуы мүмкін. Белгілі бір жүйені таңдау 
салқындатқыш жабдықтың материалы мен жұмыс жағдайларына, 
салқындатылған өнімнің физика-химиялық сипаттамаларына, байланыс 
ұзындығына байланысты. 

Орталықтандырылған сумен жабдықтау жүйелері химиялық құрамына 
жақын әртүрлі ағынды суларды қалпына келтіру үшін жасалады, оларды 
өңдеу үшін бірдей әдісті қолданған жөн. Кейбір жағдайларда бір немесе 
бірнеше жергілікті ағындарды барлық басқа ағынды сулармен біріктірмес 
бұрын алдын-ала тазарту қажет. 

Жағдайларға байланысты кәсіпорында бірнеше айналмалы 
орталықтандырылған жүйелер құрылуы мүмкін. Жалпы алғанда, өнеркәсіптік 
кәсіпорынның жабық су жүйесі мыналарды қамтиды: 

- жергілікті айналым (тұйық) жүйелері; 
- орталықтандырылған тұйық жүйелер; 
- салқындату жергілікті (орталықтандырылған жүйелер) айналымдағы 

(тұйық) жүйелер, сондай-ақ суды бір айналым жүйесінен екіншісіне бере 
отырып, екі немесе бірнеше технологиялық операцияларда суды дәйекті 
пайдалану жүйелері. 

4.3.2 Өндіріс қалдықтарын қайталама материалдық ресурстарға 
қайта өңдеу

Резеңке өнеркәсібі шикізат пен материалдарды механикалық және 
механохимиялық өңдеумен айналысатын өндірістер тобына жатады. Резеңке 
бұйымдар өндірісінің қалдықтары өз сапасын толық жоғалтпаған, бірақ 
стандарттарға сәйкес келмейтін өнімді дайындау процесінде пайда болатын 
шикізат, материалдар мен жартылай фабрикаттардың қалдықтары болып 
табылады [6].

Құрамы бойынша резеңке өндірісінің полимерлі қалдықтары резеңке, 
резеңке-тоқыма, резеңке-металл және тоқыма болып бөлінеді. Екінші 
материалдық ресурстар ретінде қалдықтардың технологиялық қасиеттерін 
анықтайтын вулканизация дәрежесі бойынша вулканизацияланбаған және 
вулканизацияланған (сур. 4.14).

  

4.14 сурет. Резеңке қалдықтардың жіктелуі

Резеңке вулканизацияланбаған (және ішінара вулканизацияланған) 
қалдықтар-бұл тікелей мақсаты бойынша пайдалануға жарамсыз резеңке 
қоспалар. Оларға Резеңке қоспаларды дайындау және өңдеу (жаншып қақтау, 
каландрлау, пішіндеу) кезінде ақау ретінде қалыптасатын 
вулканизацияланған резеңке қоспалар (пішінсіз кесектер түрінде), 
бұйымдардың дайындамаларын пішуден және кесуден кейін резеңке 
қоспалардың кесінділері мен қалдықтары жатады. 

Резеңке вулканизацияланған қалдықтар, әдетте, дайын өнімді 
вулканизациялау және әрлеу кезінде престеу, тегістеу шаңы және сынықтар 
түрінде пайда болады. Қалдықтардың пішіні олар алынған технологиялық 
процеске немесе операцияға байланысты болады.

2013 жылғы 1 шілдеден бастап Қазақстанда пайдаланылған шиналарды 
қайта өңдеу стандарты қолданылады. Оған сәйкес, тек шығарындысы шин 
қоқыс тастайтын болады құқық бұзушылық. Өртеу де мүмкін емес, оны тек 
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Қазақстанда қалдықтардың қауіпті түрлерін қайта өңдеу проблемасы 
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сегменті жыл сайын ондаған пайызға артып келеді.

Шиналарды қайта өңдеу бойынша қызмет көрсететін кәсіпорындар 
санының жеткіліксіздігі, көптеген өңірлерде пайдаланылған 
автошиналарды жинау мен қайта өңдеудің орталықтандырылған жүйесінің 
болмауы жыл сайын әр өңірде мыңдаған тонна шиналардың пайда болуына 
алып келеді [9].

Шиналардың негізгі саны сымның төмен беріктігіне байланысты 
тозады. Тозған шиналар құрамында пайдаланылған резеңке мен басқа да 
құнды компоненттердің 75% - ы бар, оларды екінші рет қолдануға болады 
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(сур. 4.15). Мысалы, автомобиль шиналарын қалпына келтіру кезінде 
өндіріске 10 кг-ға дейін резеңке зат қайтарылуы мүмкін және қазіргі уақытта 
жоғары резеңке шиналардың 50% - ы мамандандырылған кәсіпорындарда 
өңделеді, бірақ әртүрлі себептерге байланысты барлық резеңке бұйымдарды 
қалпына келтіруге болмайды. Серпімділігін жоғалтқан және резеңкенің 
қартаюы нәтижесінде сынғыш болған бұйымдар, құрамында каучук аз 
бұйымдар, қайталама материалдардан жасалған бұйымдар регенерация үшін 
жарамсыз болып табылады.

4.15 сурет. Резеңке үгіндісін алу

Негізгі технологиялық операцияға қарамастан, қайта өңдеу 
технологиялары Келесі технологиялық операциялардың дәйекті орындалуын 
қамтиды (сур. 4.16):

- резеңкені үгіндіге ұсақтау 
- металкорд бөлімшесі, мата құрамы
– резеңкенің пластикалық күйге ауысуына ықпал ететін жұмсарту 

қоспаларымен және девулканизация процесінің активаторларымен 
үгінділерді араластыру.

4.16 сурет. Тозған шиналарды қайта өңдеу схемасы
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- резеңкені үгіндіге ұсақтау 
- металкорд бөлімшесі, мата құрамы
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Резеңке жұмсартқыштар ретінде қайнау температурасы 300°C-тан 
асатын органикалық өнімдер (қарағай, газ генераторы, шифер шайырлары) 
қолданылады, яғни девулканизация процесінің температурасынан едәуір 
жоғары. Жұмсартқыштардың рөлі-олардың молекулалары резеңке резеңке 
молекулаларының арасына еніп, олардың ісінуіне және молекулааралық 
тартылыс күштерінің әлсіреуіне әкеледі. Жұмсартқыштар регенерат 
компоненттерінің бірін құрайды, оның икемділігін арттырады. 
Жұмсартқыштардың дозасы 10-30%, кейде резеңке массасының 50% дейін. 
Пентохлортиофенол дисульфиді және басқа химиялық пластификаторлар 
активаторлар (девулканизация процесінің тотықтырғыш жою агенттері) 
ретінде қолданылады [6]. 

Бұл қосылыстарды қолдану девулканизация уақытын 40-50% 
қысқартуға және процестің температурасын төмендетуге мүмкіндік береді. 
Оларды шихтаға резеңкенің құрамына байланысты 0,15-3% мөлшерінде 
қосады. Регенераторлық өндірістің негізгі процесі девулканизация болып 
табылады, ол белгілі бір уақыт ішінде (160-190)°С температураға дейін 
қоспалары бар ұсақталған резеңкені қыздыруға дейін азаяды, бұл ретте 
вулканизацияланған каучук деструкциясы жүреді, оның кеңістіктік 
құрылымы ішінара бұзылады, бұл ретте құрылым үзілістері күкірт 
атомдарының қосылған жерлерінде де, сондай-ақ молекулалық тізбектердің 
өзінде де жүреді. Девулканизация нәтижесінде каучуктың көлденең және 
бойлық байланыстарының саны азаяды, нәтижесінде орташа молекулалық 
массасы 6-12 мың болатын еритін фракцияның пайда болуы. 

Регенератордағы резеңке зат жұмсартқышта ісінген гельдің массасы 
және онда таратылған күл бөлшектерінің ерімейтін бөлігі түрінде 
болатындығы анықталды. Осылайша, жұмсартқыштағы резеңке ісінуі оның 
девулканизациясына ықпал етеді (сур. 4.17). Девулканизация нәтижесінде 
алынған материал құрылымында көптеген қанықпаған қос байланыстарға ие, 
бұл оның негізінде дайындалған регенератты вулканизациялау қабілетін 
түсіндіреді.

1-ұсақталған резеңкеге арналған бункер, 2-жұмсартқыштарға арналған 
сыйымдылық, 3-мөлшерлегіш, 

4-араластырғыш, 5-бұрамдық пресстері, 6-тазарту роликтері, 7-өнім
4.17 сурет. Девулканизация әдісі
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2% талшықтың қалдық құрамына дейін тығындалған резеңке үгіндісін 
жұмсартқыштармен үздіксіз араластырады және 4-12 минут ішінде бастапқы 
девулканизатор (пресс) арқылы өткізеді. Ұзартылған денесі 104-210 С°-ға тең 
температурада. Престен шығатын девулканизатты регенерат ала отырып, 
тазартылған біліктерде өңдейді. Осылайша өндірілген регенерат су-
нейтралды әдіспен алынғанға қарағанда біртекті және пластикалық болады. 
Регенерат өндірісінің жаңа әдістері де әзірленді:

- диспергирлеу әдісі;
- радиациялық әдіс.
Біріншісі-резеңке су ортасында жұқа дисперсиялық күйге механикалық 

ұнтақтау. Процесс төмен температурада (40-60С°) белсенді 
девулканизаторлар мен na қатысуымен жүзеге асырылады, бұл тотығу
процестерінің өсуіне және резеңке резеңке компоненттерінің едәуір 
ұсақталуына жол бермейді.

Бутил каучук негізінде резеңке қалпына келтіру үшін радиациялық 
әдісті (гамма-сәулеленудің әсері) қолдануға болады. Резеңке мұқият 
араластыру қажет емес. Осы әдіспен алынған регенераттың құны 
синтетикалық Каучуктардың құнынан 4-6 есе төмен. Оны жұмсақ резеңке-
техникалық бұйымдарды өндіру кезінде Каучукты ішінара немесе толық 
ауыстыру үшін пайдалану экономикалық жағынан тиімді. Сонымен, 
шиналарды өндіруге арналған резеңке қоспаның құрамдас бөлігі ретінде бір 
тонна регенератты қолдану 250 есе үнемдеуге мүмкіндік береді. Резеңке 
қоспаларда регенератты қолдану тек экономикалық ғана емес, сонымен қатар 
технологиялық артықшылық береді. Араластыру процесінің өнімділігі артып, 
нақты энергия шығыны азаяды.

Регенеративті өндірістердің металл қалдықтары (шиналар сақиналары) 
қара металлургияда қолданыла алады. Тоқыма материалдарынан сіз жылу, 
дыбыс оқшаулау, жиһазды толтыруға арналған плиталар жасай аласыз. 
Резеңке Қалдықтарды кәдеге жаратудың тағы бір бағыты-олардың битум 
мастикасы, шатыр жабыны, жол төсемдері, олардың құрамында 10-нан 40% -
ға дейін үгінділер болуы мүмкін. Алайда, жалпы алғанда, резеңке 
қалдықтарын өңдеудің үлкен көлеміне қарамастан, олардың ресурстары 
үнемі өсіп келеді және прогрессивті шешімдерді іздеу жалғасуда.

Айтарлықтай масштабта қоршаулар үшін шиналар қолданылады. Порт 
айлақтарының амортизациялық құрылғыларының құрылысы. Қолданыстағы 
әдістермен қайта өңдеудің тиімсіз резеңке қалдықтарын әртүрлі өнімдерді 
алу үшін пиролиз әдісімен қайта өңдеуге болады. Процесс резеңке 
қоспаларда регенеративті өндірісте жұмсартқыш ретінде қолдануға болатын 
резеңке майын алу үшін 400-450°C температурада герметикалық 
аппараттарда жүзеге асырылады.

Резеңке полимерлерінің толық жойылуына әкелетін жалғыз әдіс 
пиролиз болып табылады. Пиролиз нәтижесінде заттар алынады-мұнай 
крекингінің өнімдері және көптеген мұнай-химия процестері үшін қажетті 
бастапқы материал болып табылады (сур. 4.18). 
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4.18 сурет. Пиролиз орнату
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санаған жөн [6].
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сондай-ақ резеңке бұйымдарын өндіруде күйенің орнына толтырғыш ретінде 
қолдануға болатын қатты тұнба алынады.

Пиролизді кәдеге жарату кезінде ескі шиналардан келесі өнімдер 
алынады:

• Синтетикалық мұнай (түрлі мұнай өнімдерін, оның ішінде отынды 
өндіру үшін негіз).

• Техникалық көміртек. Ол бетон үшін бояғыш ретінде, конвейер 
таспаларын жасау, тротуар плиткаларын жасау үшін қолданылады.

• Металкорд (жаңа шиналар шығару үшін екінші рет қолданылады 
немесе сынықтарға барады).

• Термолизді газ (жылумен қамтамасыз ету мақсатында шиналарды 
кәдеге жарату бойынша орнату үшін немесе шағын қазандықтарда 
пайдаланылады).
Екі сатылы жоғары температуралы пиролиз 900-1000°c автомобиль 

шиналарында ағынды суларды ауыр металдардан тазарту кезінде адсорбент 
ретінде қолдануға болатын резеңке өнеркәсібінің қажеттіліктері үшін күйе 
және жоғары адсорбциялық қабілеті бар қатты кокс қалдықтарын алуға 
болады.
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Қазіргі уақытта органикалық материалдары бар қалдықтардың 
пиролизі процесіне көп көңіл бөлінеді.

Өзіндік бақылау сұрақтары 
1. Өнеркәсіптік кәсіпорында суды пайдалану тиімділігі қалай 
бағаланады?
2. Өндірістік ағынды сулардың есептік шығындары қалай 
анықталады? 

3. Өнеркәсіптік кәсіпорынның су бұру жүйесі мен схемасын таңдау кезінде 
нені ескеру қажет?
4. Пиролиз арқылы қалдықтарды өңдеу кезінде қандай өнімдер алынады?
5. Девулканизация дегеніміз не?
6. Регенерат өндірісінде жұмсартқыштар не үшін қолданылады?
7. Регенерация дегеніміз не?
8. Резеңке үгіндісін алу жолдары қандай?

4.3.3 Ауадағы зиянды және уытты заттардың құрамын бақылау 
әдістері 

Салалық өнеркәсіпті дамытудың қазіргі деңгейі индустриалды дамыған 
аймақтардағы экологиялық жағдайға автоматтандырылған жедел бақылау 
мен мониторинг жүргізуді талап етеді. Бірінші кезекте бұл өнеркәсіптік 
объектілерге: өндіруші зауыттарға, өңдеуші зауыттарға, сондай-ақ адам 
денсаулығы мен табиғат үшін қауіпті ластаушы заттар көзі болуы мүмкін кез 
келген объектілерге қатысты.

Экологиялық қауіп туындаған жағдайда пайда болған ластану 
аймағының мөлшерін айқындау, теріс салдарлардың алдын алу бойынша 
тиімді шаралар қабылдау үшін оның құрамы мен таралу қарқынын айқындау 
мақсатында экологиялық мониторинг жүргізу талап етіледі.

Қазіргі уақытта ауа құрамын анықтау үшін сынамалар алынады, содан 
кейін олар зертханаларда зерттеледі, нәтижесінде көптеген адами ресурстар, 
көлік құралдары мен жабдықтар осы процеске қатысады. Нәтижесінде 
процесс көп уақытты қажет етеді және әдетте ұзаққа созылады.

Заманауи әдістермен және құралдармен, ақпараттық технологиялармен 
жабдықталған жедел экологиялық бақылау бұл кемшіліктерді жояды, бұл ауа 
сынамаларын талдауды едәуір жылдамдатуға және өлшеудің материалдық 
шығындарын азайтуға мүмкіндік береді. Датчиктерді орнатуға және 
қашықтықтан өлшеулерді жүргізуге мүмкіндік беретін, оның ішінде ғарыш 
аппараттарын пайдалана отырып, контактісіз автоматтандырылған бақылау 
тәсілдері неғұрлым тартымды болып табылады [9].

Қазіргі кезеңдегі адамзаттың өзекті мәселелерінің бірі-ауа, су, топырақ, 
планетаның жануарлар мен өсімдіктер әлемінің қоршаған ортасын қорғау 
және жақсарту. Қоршаған ортаны қорғауда өнеркәсіптік шығарындылармен 
ластанған атмосфералық ауаның тазалығы үшін күрес ерекше орын алады. 
Резеңке өндірісінің қалдықтары экологиялық тепе-теңдікті бұзуға 
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айтарлықтай үлес қосады. Тұтыну қалдықтарын қамтитын резеңке 
қалдықтары: шиналар, резеңке техникалық бұйымдар, резеңке аяқ киім, 
латекс бұйымдары және т.б., сондай-ақ өндіріс қалдықтары: резеңке, резеңке 
мата және резеңке металл бұйымдары. ТМД елдерінің құрамында резеңкесі
бар барлық қалдықтардың 90% жуығы: дайындалатын қайталама резеңке 
шикізаттың негізгі түрі болып табылатын тозған шиналардан тұрады [9]. 

Біздің еліміздегі қоршаған ортаны қорғау мәселелеріне, атап айтқанда 
атмосфералық ауаны қорғауға көп көңіл бөлінді. Резеңке өнеркәсібі көптеген 
химиялық заттарды тұтынады: каучуктар, техникалық көміртектер, мұнай 
өнімдері, химиялық қоспалар (тұрақтандырғыштар, үдеткіштер 
вулканизация, толтырғыштар, пластификаторлар, модификаторлар) [8].

Мұндай әртүрлілік белгілі бір қасиеттері бар резеңке бұйымдарды 
өндіруге арналған күрделі рецепттерді қажет етеді; резеңке бұйымдарын 
өндірудің технологиялық процесі айтарлықтай бөлшектілікпен және еңбек 
сыйымдылығымен сипатталады. 

Осыған байланысты резеңке өнеркәсібінің қазіргі заманғы 
кәсіпорындарында шикізат пен материалдарды неғұрлым толық және 
кешенді пайдалану үшін технологиялық процестерді жетілдіруге ерекше 
көңіл бөлінеді; зиянды заттардың шығарылуын болдырмайтын немесе 
төмендететін жабық технологиялық циклдары бар өндірістік процестер 
әзірленуде.

Резеңке өндірісі кәсіпорындарының қоршаған ортаның ластануына 
жеке факторлардың әсерін зерттеу кейбір негізгі міндеттерді анықтауға 
мүмкіндік берді:

1) Резеңке бұйымдарын өндіру кезінде зиянды заттардың өнеркәсіптік 
шығарындыларының сапалық және сандық сипаттамаларын анықтау; 

2) Резеңке бұйымдар өндірісінің технологиялық процесінің ауа 
бассейнінің ластану дәрежесін төмендетуге әсерін айқындау;  

3) технологиялық процестерде қолданылатын зиянды 
шығарындыларды тазарту әдістерінің ауа бассейнінің ластану дәрежесін 
төмендетуге әсерін айқындау: 

4) зиянды ингредиенттерді резеңке құрамындағы аз зиянды, бірақ 
тиімді және арзан Ингредиенттерге ауыстыру мүмкіндігі.

Әр түрлі тұрмыстық қалдықтардың (тозған шиналар), қоршаған ортаны 
ластайтын зиянды заттардың өнеркәсіптік шығарындыларының әсерін 
анықтау ингредиенттердің сапалық және сандық сипаттамаларын, сондай-ақ 
регенерат алу процесін зерттеумен байланысты. Резеңке мен регенерат
өндірісінде химиялық заттар аз мөлшерде енгізіледі [9].

Шиналар, РТИ, тұрмыстық және медициналық бұйымдар өндірісін 
қамтитын резеңке өнеркәсібі кәсіпорындарының жұмысы ауаға әртүрлі ұшпа 
заттардың едәуір мөлшерін шығарумен қатар жүреді, олардың ішінде 
металлургиялық және химиялық зауыттармен салыстырғанда әр түрлі қауіпті 
заттар, ал қалаларда және автомобильдерде ауаның ластануы бар. Резеңке 
өнеркәсібі кәсіпорындары айтарлықтай аз, бірақ сапасы соншалықты әр 
түрлі, сондықтан оларды елемеуге болмайды. 
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Резеңке техникалық бұйымдарды дайындау үшін әртүрлі 
толтырғыштары бар табиғи немесе синтетикалық каучуктар, сондай-ақ 
пластификациялайтын және вулканизациялайтын қоспалар қолданылады.

Резеңке қоспасын дайындаудың техникалық процесі келесі 
операцияларды қамтиды: ингредиенттерді өлшеу, резеңке пластификация 
және кристалдану, резеңке қоспасын жасау, созылу.

Резеңке бұйымдарды өндірудің технологиялық процесі мыналарды 
қамтиды:

- резеңке қоспаны қыздыру, 
- шприцтеу немесе қысыммен құю, 
– вулканизациялау,
- бөлшектерді термостаттау, 
- арматураны майсыздандыру және майлау.
Резеңке-техникалық бұйымдарды дайындау атмосфераға 

пайдаланылатын резеңке қоспалардың құрамындағы зиянды заттардың 
(еріткіштердің буы, хлоропрен, 2-метилбут-1,3-диен (изопрен), күкірт және 
көміртек оксидтері, хлорлы сутегі және т.б.) бөлінуімен байланысты.

Резеңке қоспаларды дайындау және қайта өңдеу кезінде атмосфераға 
бөлінетін зиянды заттардың үлестік мөлшері 4.2-кестеде келтірілген. Кестеде 
каучуктар (СК, СНК, СКС, СКМС, СКИ, СКЛ, наирит, бутилкаучук, СКЭП 
және т.б.) негізінде қолданылатын Резеңке қоспалардың ықтимал маркалары 
және қолданылатын қоспалардың барлық түрлерінен зиянды заттардың 
үлестік бөлінуі келтірілген [7].

4.2 кесте. Резеңке техникалық бұйымдарды өндіру кезінде атмосфераға 
бөлінетін зиянды заттардың үлестік бөлінуі [8]

Технологиялық 
операцияның атауы,

жабдық түрі

Қолданылатын
материалдар

Бөлінетін зиянды заттар

Атауы
Мг/кг саны

резеңке 
қоспасы

1 2 3 4
1. Бункерге толтыру

Шығын бункері Техникалық көміртек Көміртек (күйе) 28,00
Массасы 500 кг/м3 дейін 

жеңіл ингредиенттер
Аморфты кремний 

диоксиді 3,10

Массасы 500 кг/м3

асатын жеңіл 
ингредиенттер

Қарапайым күкірт 1,20

2. Ингредиенттерді өлшеу
Таразы таратқыштар Техникалық көміртек Көміртек (күйе) 84,00

Массасы 500кг/м3

дейінгі жеңіл 
ингредиенттер (ақ күйе 

сияқты) 

Аморфты кремний 
диоксиді 2,00

Сусымалы массасы 
500кг/м3 асатын жеңіл 
ингредиенттер (ақ күйе 

типіндегі)

Қарапайым күкірт 0,93



261  

Резеңке техникалық бұйымдарды дайындау үшін әртүрлі 
толтырғыштары бар табиғи немесе синтетикалық каучуктар, сондай-ақ 
пластификациялайтын және вулканизациялайтын қоспалар қолданылады.

Резеңке қоспасын дайындаудың техникалық процесі келесі 
операцияларды қамтиды: ингредиенттерді өлшеу, резеңке пластификация 
және кристалдану, резеңке қоспасын жасау, созылу.

Резеңке бұйымдарды өндірудің технологиялық процесі мыналарды 
қамтиды:

- резеңке қоспаны қыздыру, 
- шприцтеу немесе қысыммен құю, 
– вулканизациялау,
- бөлшектерді термостаттау, 
- арматураны майсыздандыру және майлау.
Резеңке-техникалық бұйымдарды дайындау атмосфераға 

пайдаланылатын резеңке қоспалардың құрамындағы зиянды заттардың 
(еріткіштердің буы, хлоропрен, 2-метилбут-1,3-диен (изопрен), күкірт және 
көміртек оксидтері, хлорлы сутегі және т.б.) бөлінуімен байланысты.

Резеңке қоспаларды дайындау және қайта өңдеу кезінде атмосфераға 
бөлінетін зиянды заттардың үлестік мөлшері 4.2-кестеде келтірілген. Кестеде 
каучуктар (СК, СНК, СКС, СКМС, СКИ, СКЛ, наирит, бутилкаучук, СКЭП 
және т.б.) негізінде қолданылатын Резеңке қоспалардың ықтимал маркалары 
және қолданылатын қоспалардың барлық түрлерінен зиянды заттардың 
үлестік бөлінуі келтірілген [7].

4.2 кесте. Резеңке техникалық бұйымдарды өндіру кезінде атмосфераға 
бөлінетін зиянды заттардың үлестік бөлінуі [8]

Технологиялық 
операцияның атауы,

жабдық түрі

Қолданылатын
материалдар

Бөлінетін зиянды заттар

Атауы
Мг/кг саны

резеңке 
қоспасы

1 2 3 4
1. Бункерге толтыру

Шығын бункері Техникалық көміртек Көміртек (күйе) 28,00
Массасы 500 кг/м3 дейін 

жеңіл ингредиенттер
Аморфты кремний 

диоксиді 3,10

Массасы 500 кг/м3

асатын жеңіл 
ингредиенттер

Қарапайым күкірт 1,20

2. Ингредиенттерді өлшеу
Таразы таратқыштар Техникалық көміртек Көміртек (күйе) 84,00

Массасы 500кг/м3

дейінгі жеңіл 
ингредиенттер (ақ күйе 

сияқты) 

Аморфты кремний 
диоксиді 2,00

Сусымалы массасы 
500кг/м3 асатын жеңіл 
ингредиенттер (ақ күйе 

типіндегі)

Қарапайым күкірт 0,93

  

4.2 кестенің жалғасы 

Техникалық таразы

Массасы 500кг/м3

дейінгі жеңіл 
ингредиенттер 

(ақ күйе сияқты) 

Өлшенген
ингредиенттердің 

шаңы немесе буы (ақ 
күйе, неозон және т.б)

0,97

Сусымалы массасы 
500кг/м3 асатын ақшыл 

ингредиенттер

Шаң немесе т. б. 
(күкірт, мырыш 
оксиді, алдол, 

изобензофуран-1,3-
дион, литопон, 

марганец оксиді,) 
салмағы 

ингредиенттер бу)

0,53

3. Резеңке пластификациясы

Вальц Наирит 2-Хлорбута-1,3-диен 
(хлоропрен ) 0,13

Нитрильді (СКН) Проп-2-еннитрил 
(акрилонитрил) 3,80

Табиғи каучук (НК) 2-Метилбут-1,3 диен 
(изопрен) 0,10

4. Каучукты кристалсыздандыру

Булау камерасы Наирит 2-Хлорбута-1,3-диен 
(хлоропрен) 0,21

5. Резеңке қоспасын жасау
Резеңке 

араластырғыштар
Жоғарғы жапқыш

СК және СКИ 
негізіндегі резеңке 

қоспалар

Ұсақ ұсақталған 
резеңке 

вулканизаттың шаңы
140,00

Төменгі Ысырма
СК және СКИ 

негізіндегі резеңке 
қоспалар

2-Метилбут-1,3 диен 
(изопрен) 11,30

Көміртек оксиді 6,40

Төменгі Ысырма СКС негізіндегі резеңке 
қоспалар

Дибутилбензол-1,2-
дикарбонат 10,30

Этилбензол (стирол) 7,10
Көміртек оксиді 6,30

Төменгі Ысырма
Дибутилбензол-1,2-

дикарбонат 
(дибутилфталат)

11,10

Бута-1,3-диен 
(дивинил) 12,50

6. Резеңке қоспаны ашық тәсілмен дайындау

Араластырғыш 
біліктегіштер

СК және СКИ 
негізіндегі резеңке 

қоспалар

Ұсақ ұсақталған 
резеңке 

вулканизаттың шаңы
89,0

2-Метилбут-1,3 диен 
(изопрен) 11,30

Көміртек оксиді 6,40
Күкірт диоксиді 1,89

Араластырғыш 
біліктегіштер

СКС негізіндегі резеңке 
қоспалар Этилбензол (стирол) 7,10

Көміртек оксиді 6,30
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4.2 кестенің жалғасы 
Күкірт диоксиді

Дибутилбензол-1,2-
дикарбонат 

(дибутилфталат)
10,30

Араластырғыш 
біліктегіштер

СКН негізіндегі резеңке 
қоспалар

Проп-2-еннитрил 
(акронитрил) 18,60

Күкірт диоксиді 2,34
Көміртек оксиді 5,30

Дибутилбензол-1,2
(дибутилфталат) 11,10

Бута-1,3-диен 
(дивинил) 12,50

7.Қалыптық бөлшектерді вулканизациялау

Вулканизациялық 
пресс

СКН, СКС, СКМС, 
СКИ, СКД, наирит, БК, 

СКЭП негізіндегі 
резеңке қоспалар

Бута-1,3-диен
(дивинил) 25,00

2-Метилбут-1,3 диен 
(изопрен) 22,60

Проп-2-еннитрил 
(акрилонитрил) 37,20

Этилбензол (стирол) 14.20
1-(Метиэттенил)-

бензол (метилстирол) 14.20

2-Хлорбута-1,3-диен 
(хлоропрен) 20,50

Эпоксиэтан 5,54
Этен (этилен) 261,00

2-Метилпроп-1-ен 
(изобутилен) 118,80

Гидрохлорид (тұз 
қышқылы) 25,40

Дибутилбензол-1,2-
дикарбонат 

(дибутилфталат)
22,20

Күкірт диоксиді 3,88
Пропен (пропилен) 1,50

Көміртек оксиді 5,30
Алкандар С12-С19 287,30

Ауа ортасын бақылау әдістері үш топқа бөлінеді: зертханалық, 
Экспресс және автоматты.

Зертханалық әдістер-дәл әдістер. Зиянды заттардың шамалы мөлшерін 
анықтауға мүмкіндік береді. Ол үшін, мысалы, хроматографтарды қолдануға 
болады. Бұл әдістердің басты кемшілігі-ұзақтығы және күрделі аппараттық 
дизайн. Сондықтан олар негізінен басқа әдістермен алынған нәтижелерді 
бақылау үшін қолданылады.

Экспресс әдістері. Ең қарапайым, бірақ ең аз дәл (жеткілікті жылдам). 
Бағалау дереу орнында жүреді, қоршаған ортаның ластану дәрежесін тез 
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4.2 кестенің жалғасы 
Күкірт диоксиді

Дибутилбензол-1,2-
дикарбонат 

(дибутилфталат)
10,30

Араластырғыш 
біліктегіштер

СКН негізіндегі резеңке 
қоспалар

Проп-2-еннитрил 
(акронитрил) 18,60

Күкірт диоксиді 2,34
Көміртек оксиді 5,30

Дибутилбензол-1,2
(дибутилфталат) 11,10

Бута-1,3-диен 
(дивинил) 12,50

7.Қалыптық бөлшектерді вулканизациялау

Вулканизациялық 
пресс

СКН, СКС, СКМС, 
СКИ, СКД, наирит, БК, 

СКЭП негізіндегі 
резеңке қоспалар

Бута-1,3-диен
(дивинил) 25,00

2-Метилбут-1,3 диен 
(изопрен) 22,60

Проп-2-еннитрил 
(акрилонитрил) 37,20

Этилбензол (стирол) 14.20
1-(Метиэттенил)-

бензол (метилстирол) 14.20

2-Хлорбута-1,3-диен 
(хлоропрен) 20,50

Эпоксиэтан 5,54
Этен (этилен) 261,00

2-Метилпроп-1-ен 
(изобутилен) 118,80

Гидрохлорид (тұз 
қышқылы) 25,40

Дибутилбензол-1,2-
дикарбонат 

(дибутилфталат)
22,20

Күкірт диоксиді 3,88
Пропен (пропилен) 1,50

Көміртек оксиді 5,30
Алкандар С12-С19 287,30

Ауа ортасын бақылау әдістері үш топқа бөлінеді: зертханалық, 
Экспресс және автоматты.

Зертханалық әдістер-дәл әдістер. Зиянды заттардың шамалы мөлшерін 
анықтауға мүмкіндік береді. Ол үшін, мысалы, хроматографтарды қолдануға 
болады. Бұл әдістердің басты кемшілігі-ұзақтығы және күрделі аппараттық 
дизайн. Сондықтан олар негізінен басқа әдістермен алынған нәтижелерді 
бақылау үшін қолданылады.

Экспресс әдістері. Ең қарапайым, бірақ ең аз дәл (жеткілікті жылдам). 
Бағалау дереу орнында жүреді, қоршаған ортаның ластану дәрежесін тез 

  

шешу үшін қолданылады. Ол үшін UG (әмбебап газ анализаторлары) 
қолданылады. Олардың әрекеті түрлі-түсті реакцияларға негізделген, аз 
мөлшерде жоғары сезімтал Сұйықтық пен қатты зат сезімтал сұйық 
индикаторларға малынған силикагельді жиі қолданады. Ауа сорғы арқылы 
алынады, түтік арқылы сорылады және түсі бойынша белгілі бір ластаушы 
заттың болуы бағаланады, ал сапасы аяқталған шкаламен салыстырылған 
боялған бағанның ұзындығы бойынша бағаланады. Әрбір зиянды зат үшін өз 
түсі бар. 

УГ-2 газ анализаторының жұмыс принципі (сур.4.19) талдаудың 
сызықтық-калориметриялық әдісіне негізделген. 

Зиянды қоспалары бар ауаны индикаторлық 
түтіктер арқылы сорған кезде индикатор 
ұнтағының түсі өзгереді, боялған қабаттың 
ұзындығы зерттелетін заттың концентрациясына 
пропорционалды. 14 корпусының жабық бөлігінде 
екі ернемекі бар 1 Резеңке сильфон және 12 
серіппесі бар стақан орналастырылады. 
Сильфонның ішкі гофрлерінде қаттылық беру 
және көлемнің тұрақтылығын сақтау үшін кергіш 
сақиналар 13 орнатылған. Жоғарғы 11 плитасында 
10 Штокты бағыттау үшін 9 бекітілген жең және 2 
Штокты жұмыс істемейтін күйде сақтауға 
арналған тесік бар. 7 Штуцер ішкі ұшымен 
сильфоны бар 6 резеңке түтікпен жалғанады. 
Штуцердің сыртқы ұшына индикаторлық түтік 
қосылатын 4 бұрғыш резеңке түтік киіледі. 
Соңғысына, өз кезегінде, анықталатын газды 
сүзетін, бірақ анықтауға кедергі келтіретін 
қоспаларды сақтайтын картридж қосылуы мүмкін 

4.19 сурет. УГ-2 газ 
анализаторы

газ концентрациясы. Зиянды заттардың концентрациясы шыны түтіктегі 
индикаторлық ұнтақтың боялған қабатының ұзындығына тура пропорционал 
[7]. Зерттелетін ауаны индикаторлық түтік арқылы сору сильфонды штокпен 
алдын ала қысқаннан кейін жүргізіледі.

Шеттерде (өзек басының астында) талдау кезінде сорылатын ауа көлемі 
көрсетілген. Өзектің цилиндрлік бетінде төрт бойлық ойықтар бар, олардың 
әрқайсысы екі 8 ойықтары бар, олар 10 жеңіндегі арнайы стопорды қолдана 
отырып, жоғарғы және төменгі позицияларда өзекшені бекітуге қызмет етеді. 
Шұңқырлар арасындағы қашықтық сильфонның сығылу шамасын және 
нәтижесінде индикатор түтігі арқылы тартылатын ауа көлемін анықтайды. 
Өзекшенің бір ойықтан екіншісіне өтуі кезінде сильфон осы газды талдау 
үшін қажетті зерттелетін ауаның мөлшерін алады. Өлшеу шектеріне 
байланысты әрбір анықталатын газға мг/м3 градуирленген пластинкалар 
болып табылатын бір немесе екі шкала болады. 
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Әр шкалада анықталған газ және ауаны талдау кезінде сорылатын 
көлем (мл) көрсетілген. Талдау жүргізу кезінде штоктың басында көрсетілген 
сорылатын ауаның көлемі және есептеу жүргізілетін шкала сәйкес келуі тиіс.

Талдау жүргізу. Талдау жүргізілген жерде аспаптың қақпағын ашады, 5 
стопорын алып тастайды және 9 соташықты 10 бағыттаушы төлкеге
стопордың ұшы штоктың ойығы бойынша сырғанайтындай етіп 
орналастырады, оның үстінде сорылатын ауаның көлемі көрсетіледі. Қолдың 
штоктың басына қысымы 9 сильфон 1 стопордың ұшы штоктың ойығындағы 
9 жоғарғы ойыққа сәйкес келгенше сильфонды қысылған күйде бекітіп 
қысады. Істікшедегі қырғыштың көмегімен индикатор түтігі балауыз 
бөліктерінің түтікке енуіне жол бермей, қауіпсіздік қақпақтарынан 
босатылады. Егер ұнтақ бағаналары мен бөренелер арасында люмен пайда 
болса, ол түйреуішті аздап басу арқылы жойылады. Осыдан кейін 
дайындалған индикатор түтігі құрылғының резеңке түтігіне қосылады. Содан 
кейін штепсельдер сүзгі картриджінен алынып, резеңке түтіктің көмегімен 
тар ұшымен индикатор түтігінің бос ұшына бекітіледі. Әрі қарай, картридж 
индикатор түтігімен бірге құрылғының тірегіне бекітіліп, өлшеу орнына 
орнатылады. Бір қолыңызбен штанганың басына 9 басқанда, екінші 
қолыңызбен 5 стопорды алыңыз. Діңгек қозғала бастағанда, стопор 
босатылады. Бұл кезде зерттелетін ауа картридж мен индикатор түтігі 
арқылы сорылады. Тоқтатқыштың ұшы ойықтардың төменгі ойығына енген 
кезде, шертпе естіледі. Жоғарғы позицияда бекітілгенге дейін өзек 
соққысының ұзақтығы кішкене қораптарда көрсетілген уақытқа сәйкес келуі 
керек, әйтпесе индикатор түтігі дұрыс дайындалмаған және өлшеу дәл емес.

Автоматты әдістер. Олар газ сигнализаторымен бірге жұмыс істейтін 
автоматты газ анализаторларын қолдануға негізделген. Газ анализаторы 
зиянды заттардың ШРК-ға орнатылады. ШРК жеткен кезде газ 
сигнализаторына сигнал беріледі, сирена немесе т.б. қосылады, әдіс жоғары 
дәлдікті және жұмыс аймағының ауасының жай-күйін үздіксіз бақылауды 
қамтамасыз етеді. Бұл әдістер тобы үй-жайларда бірінші қауіптілік 
сыныбындағы зиянды заттарды пайдалану кезінде міндетті болып табылады. 
Олар портативті және стационарлық автоматты газ анализаторлары арқылы 
жүзеге асырылады, олар жұмыс принципі бойынша оптикалық, 
колориметриялық болып бөлінеді.

4.3.4 Гидросфераны өнеркәсіптік ластанудан қорғау шаралары

Резеңке өнеркәсібі шиналар, шиналар, резеңке техникалық бұйымдар 
мен регенерация зауыттарын біріктіреді.

Шина зауыттарындағы өндірістік ағынды сулар: резеңке вентильдерді 
улау кезінде; сіңдіру құрамдарын дайындау учаскелерінде; сіңдіру 
ванналарынан; аппаратураны жуу кезінде; резинаны ашық салқындату 
кезінде түзіледі.
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Әр шкалада анықталған газ және ауаны талдау кезінде сорылатын 
көлем (мл) көрсетілген. Талдау жүргізу кезінде штоктың басында көрсетілген 
сорылатын ауаның көлемі және есептеу жүргізілетін шкала сәйкес келуі тиіс.

Талдау жүргізу. Талдау жүргізілген жерде аспаптың қақпағын ашады, 5 
стопорын алып тастайды және 9 соташықты 10 бағыттаушы төлкеге
стопордың ұшы штоктың ойығы бойынша сырғанайтындай етіп 
орналастырады, оның үстінде сорылатын ауаның көлемі көрсетіледі. Қолдың 
штоктың басына қысымы 9 сильфон 1 стопордың ұшы штоктың ойығындағы 
9 жоғарғы ойыққа сәйкес келгенше сильфонды қысылған күйде бекітіп 
қысады. Істікшедегі қырғыштың көмегімен индикатор түтігі балауыз 
бөліктерінің түтікке енуіне жол бермей, қауіпсіздік қақпақтарынан 
босатылады. Егер ұнтақ бағаналары мен бөренелер арасында люмен пайда 
болса, ол түйреуішті аздап басу арқылы жойылады. Осыдан кейін 
дайындалған индикатор түтігі құрылғының резеңке түтігіне қосылады. Содан 
кейін штепсельдер сүзгі картриджінен алынып, резеңке түтіктің көмегімен 
тар ұшымен индикатор түтігінің бос ұшына бекітіледі. Әрі қарай, картридж 
индикатор түтігімен бірге құрылғының тірегіне бекітіліп, өлшеу орнына 
орнатылады. Бір қолыңызбен штанганың басына 9 басқанда, екінші 
қолыңызбен 5 стопорды алыңыз. Діңгек қозғала бастағанда, стопор 
босатылады. Бұл кезде зерттелетін ауа картридж мен индикатор түтігі 
арқылы сорылады. Тоқтатқыштың ұшы ойықтардың төменгі ойығына енген 
кезде, шертпе естіледі. Жоғарғы позицияда бекітілгенге дейін өзек 
соққысының ұзақтығы кішкене қораптарда көрсетілген уақытқа сәйкес келуі 
керек, әйтпесе индикатор түтігі дұрыс дайындалмаған және өлшеу дәл емес.

Автоматты әдістер. Олар газ сигнализаторымен бірге жұмыс істейтін 
автоматты газ анализаторларын қолдануға негізделген. Газ анализаторы 
зиянды заттардың ШРК-ға орнатылады. ШРК жеткен кезде газ 
сигнализаторына сигнал беріледі, сирена немесе т.б. қосылады, әдіс жоғары 
дәлдікті және жұмыс аймағының ауасының жай-күйін үздіксіз бақылауды 
қамтамасыз етеді. Бұл әдістер тобы үй-жайларда бірінші қауіптілік 
сыныбындағы зиянды заттарды пайдалану кезінде міндетті болып табылады. 
Олар портативті және стационарлық автоматты газ анализаторлары арқылы 
жүзеге асырылады, олар жұмыс принципі бойынша оптикалық, 
колориметриялық болып бөлінеді.

4.3.4 Гидросфераны өнеркәсіптік ластанудан қорғау шаралары

Резеңке өнеркәсібі шиналар, шиналар, резеңке техникалық бұйымдар 
мен регенерация зауыттарын біріктіреді.

Шина зауыттарындағы өндірістік ағынды сулар: резеңке вентильдерді 
улау кезінде; сіңдіру құрамдарын дайындау учаскелерінде; сіңдіру 
ванналарынан; аппаратураны жуу кезінде; резинаны ашық салқындату 
кезінде түзіледі.

  

Шинажөндеу зауыттарындағы өндірістік ағынды сулар: жөндеуге келіп 
түсетін автоқақпақтарды жуу кезінде; резеңкені ашық салқындату кезінде 
пайда болады.

Резеңке техникалық бұйымдар зауыттарындағы өндірістік сарқынды 
сулар: аппаратураны жуу кезінде; бұйымдарды ашық салқындату кезінде; 
латуньдеу автоматтарынан; тұз балқымаларында үздіксіз вулканизациялау 
қондырғысынан; жабдықты салқындату кезінде түзіледі 

Қалпына келтіру зауыттарындағы өндірістік ағынды сулар: өңдеуге 
түсетін тозған қақпақтарды жуу кезінде; лақтырудан; сығу машиналарынан 
[11] пайда болады.

Жалпы алғанда, резеңке өнеркәсібі кәсіпорындарының ағынды сулары 
салыстырмалы түрде аз шығындармен және ластанған ағынды сулардың 
деңгейімен сипатталады, жергілікті қондырғылардағы шеберханаларда 
алдын-ала тазартудан кейін олар қалалық кәрізге жіберіледі. 
Автоқақпақтарды жуу, жабдықты, резинаны және одан жасалған 
бұйымдарды салқындату кезінде пайда болатын өндірістік ластанбаған 
сарқынды суларды өнеркәсіптік айналымды сумен жабдықтау жүйесіне 
немесе суағарға жібереді.

Резеңке өнеркәсібі кәсіпорындарының ағынды суларының түрлері. 
Вентильдерді улау кезінде пайда болатын ағынды сулар (шина зауыттары). 

Шина зауыттарының вентильдерін дәрілеу учаскесінен шартты шинаға 
0,0001 м3 мөлшерінде ластанған сарқынды сулар (шартты шинаның салмағы 
30 кг) ағызылады. Жуу ванналарынан сарқынды сулардағы ластанулардың 
шоғырлануы, г/л: қышқыл 2,5; хлорлы темір 5-ке дейін; күкірт қышқылды 
темір 5 [7].

Бейтараптандыру үшін ағынды сулар реакция камерасы мен 
тұндырғыш арқылы өтеді. Реакция камерасына лай беріледі, оны өлшеу 
өлшегіш көмегімен жүзеге асырылады. Бейтараптандырудың толықтығын 
Автоматты рН-метр бақылайды, оның көрсеткіштері басқару қалқанына 
шығарылады.

Сіңдіру құрамдарын дайындау учаскелерінде, сіңдіру ванналарынан, 
аппаратураны жуу кезінде пайда болатын сарқынды сулар (шина зауыттары 
және РТИ). Шина зауыттарында сіңдіру құрамдары мен сіңдіру ванналарын 
дайындау учаскелерінен кордты желілерде бір шартты шинаға 0,001 м3

мөлшерінде латекспен ластанған сарқынды сулар ағызылады. 
Бұдан басқа, апатты жағдайларда кордтық желі ұзақ уақыт тоқтаған 

кезде сіңдіру құрамдары желатинделген жағдайда (2-3 тәулік) сыйымдылығы 
аптасына 1 м3 ванналардан сарқынды суларды ағызуға және айына 1 рет 
аппаратурадан жуу суларын ағызуға болады.

РТИ зауыттарында латекстен жасалған бұйымдарды дайындау кезінде 
ластанған ағынды сулардың мөлшері 1 тонна өнімге 40-45 м3 жетеді. 
Ағынды сулардағы ластану концентрациясы, г/л: әр түрлі сабындар 0,1
дейін; кальций хлориді 5; латекс 10-30; Вулканизация үдеткіштері 0,03;
толтырғыш (салка) 0,2 [7].
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Латекспен ластанған ағынды сулар көлденең тұндырғыштарда 
коагуляциямен тұндырылады және белсенді емес көмірден немесе ағаш 
жоңқаларынан жасалған сүзгілерді ауыстырып тиеу арқылы сүзіледі. 
Коагулянт ретінде 1 г латекске 200 мг мөлшерінде алюминий сульфаты 
қолданылады.

Ағынды сулар резеңке мен одан жасалған бұйымдарды ашық 
салқындату кезінде пайда болады (Шина, шина жөндеу және РТИ 
зауыттары). Шина зауыттарында резеңкенің ашық салқындату учаскелерінен 
бір шартты шинаға 0,2-0,3 м3 мөлшерінде құрамында 3-8 мг/л тальк бар 
сарқынды су ағызылады.

Шиноремонт зауыттарында резеңкенің ашық салқындату учаскелерінен 
құрамында 1-2 мг/л тальк бар ағынды сулар ағызылады. РТИ зауыттарында 
резеңкенің ашық салқындату учаскелерінен бір шартты шинаға 0,2-0,3 м3

мөлшерінде құрамында 3-8 мг/л тальк бар ағынды сулар ағызылады.
Шиноремонт зауыттарында резеңкенің ашық салқындату учаскелерінен 

құрамында 1-2 мг/л тальк бар ағынды сулар ағызылады. 
РТИ зауыттарында бұйымдарды ашық салқындату учаскелерінен 

құрамында 3-7 мг/л тальк бар ағынды сулар ағызылады. 

4.20 сурет. Белсенді тұнбаны (жоғарыдан) және мембраналық биореакторды 
(төменнен) пайдалана отырып, тазалауды қолдана отырып, әдеттегі тазалау 

схемасы)

Автоқақпақтарды жуу кезінде пайда болатын ағынды сулар 
(шиноремонт және регенерат зауыттары). Шинажөндеу және регенерация 
зауыттарында автопокешектерді жуу учаскелерінен құрамында 500 мг/л 
дейін қатты механикалық қоспалар; БПК20530 мг О2/л болатын ағынды 
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Латекспен ластанған ағынды сулар көлденең тұндырғыштарда 
коагуляциямен тұндырылады және белсенді емес көмірден немесе ағаш 
жоңқаларынан жасалған сүзгілерді ауыстырып тиеу арқылы сүзіледі. 
Коагулянт ретінде 1 г латекске 200 мг мөлшерінде алюминий сульфаты 
қолданылады.

Ағынды сулар резеңке мен одан жасалған бұйымдарды ашық 
салқындату кезінде пайда болады (Шина, шина жөндеу және РТИ 
зауыттары). Шина зауыттарында резеңкенің ашық салқындату учаскелерінен 
бір шартты шинаға 0,2-0,3 м3 мөлшерінде құрамында 3-8 мг/л тальк бар 
сарқынды су ағызылады.

Шиноремонт зауыттарында резеңкенің ашық салқындату учаскелерінен 
құрамында 1-2 мг/л тальк бар ағынды сулар ағызылады. РТИ зауыттарында 
резеңкенің ашық салқындату учаскелерінен бір шартты шинаға 0,2-0,3 м3

мөлшерінде құрамында 3-8 мг/л тальк бар ағынды сулар ағызылады.
Шиноремонт зауыттарында резеңкенің ашық салқындату учаскелерінен 

құрамында 1-2 мг/л тальк бар ағынды сулар ағызылады. 
РТИ зауыттарында бұйымдарды ашық салқындату учаскелерінен 

құрамында 3-7 мг/л тальк бар ағынды сулар ағызылады. 

4.20 сурет. Белсенді тұнбаны (жоғарыдан) және мембраналық биореакторды 
(төменнен) пайдалана отырып, тазалауды қолдана отырып, әдеттегі тазалау 

схемасы)

Автоқақпақтарды жуу кезінде пайда болатын ағынды сулар 
(шиноремонт және регенерат зауыттары). Шинажөндеу және регенерация 
зауыттарында автопокешектерді жуу учаскелерінен құрамында 500 мг/л 
дейін қатты механикалық қоспалар; БПК20530 мг О2/л болатын ағынды 

  

сулар ағызылады. Ағынды сулардан минералды қоспаларды бөлу көлденең 
тұндырғыштарда жүргізіледі. 

Мембраналық аппаратты тәжірибелік-өнеркәсіптік сынау (сур. 4.20) 
Шина өнеркәсібінің ББЗ ерітінділерін тальк пен сабын ерітіндісінен 
концентрациялау және ультрафильтрациялық тазарту процесінде 
мембраналық аппараттарды қолдану тиімділігін көрсетті. 4.3-кестеде 
сарқынды суларды ультрафильтрациялық тазарту процесі мен тиімділігінің 
параметрлері келтірілген.

4.3 кесте. Сарқынды суларды ультрафильтрациялық тазартудың негізгі 
параметрлері

Ағын 
жылдамдығы м/с

Қозғаушы күш
DP, мПа Өнімділік Q, м3/с Эразды тазарту 

тиімділігі, %
0,08 0,3-0,4 1, 389х10-3 99

Су ерітінділерінің түссіздену процесін зерттеу кезінде алынған 
нәтижелерді салыстыра отырып, 99% тазартудың максималды әсері бар 
екенін көреміз.

Эксперименттік деректерді талдау сорбаттың қасиеттерінен басқа, 
мембраналар бетінің сипаты да маңызды екенін көрсетеді, бұл 
изотермалардың сипатын түсіндіруге болады.

Жер үсті суларының негізгі ластаушысы-ағынды сулар. Жер үсті 
суларын ағынды сулармен ластанудан қорғаудың ең тиімді әдісі-сусыз және 
қалдықсыз технологиялар. 

Бастапқы кезеңде айналмалы сумен жабдықтау жасалады. Оның 
жүйесіне бірқатар тазарту құрылыстары мен қондырғылары кіреді, бұл 
сарқынды суларды пайдаланудың тұйық циклын жасайды, олар осы әдіспен 
барлық уақытта айналымда болады және жер бетіндегі су айдындарына 
түспейді [9,11,12].

Ағынды суларды тазарту. Ағынды суларды тазартудың әртүрлі әдістері 
бар: механикалық, физика-химиялық, химиялық, биологиялық және жылу. 
Сарқынды сулардың түріне байланысты оларды тазарту тұнбаны (немесе 
артық биомассаны) өңдеумен және сарқынды суларды су қоймасына жіберер 
алдында залалсыздандырумен қандай да бір бір немесе аралас тәсілдермен 
жүргізілуі мүмкін.

Механикалық тазарту сүзуге, тұндыруға және сүзуге негізделген (сур.
4.21). 

Сүзу. Ерітіндіден үлкен мөлшердегі ерімейтін қоспаларды кетіру үшін 
қолданылады. Торлар мен торлар арқылы жүзеге асырылады. Көбінесе 
ерітінді жолында 600-750 бұрышта орналасқан бекітілген торлар 
қолданылады. Тор өзегінің көлденең қимасының мөлшері тордағы қысымның 
минималды жоғалуы жағдайында таңдалады. Тор арнайы механикалық 
құрылғылармен тазартылады.

Ауырлық күшінің әсерінен тұндыру. Ол үшін тұндырғыштар мен 
бастар қолданылады.
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4.21 сурет. Ағынды суларды механикалық тазарту

Бұл жағдайда ерімейтін механикалық қоспалар ағынды сулардан 
шығарылады: құм, саз бөлшектері, масштаб және т. б. 

Физика-химиялық тазарту коагуляцияны, сорбцияны, флотацияны, 
экстракцияны және басқа әдістерді қамтиды. Ағынды сулардан ұсақ 
дисперсті тоқтатылған бөлшектер, минералды және органикалық заттар 
алынады. 

Химиялық тазарту бейтараптандыру, тотығу, озонизация, хлорлау 
процестеріне негізделген. Ағынды сулар улы заттар мен 
микроорганизмдерден тазартылады. 

Биологиялық (биохимиялық) тазарту микроорганизмдердің ағынды 
сулардан (күкіртсутек, аммиак, нитриттер және т.б.) көптеген органикалық 
және бейорганикалық қосылыстарды тамақтандыру үшін пайдалану 
қабілетіне негізделген. (сур. 4.22) мембраналық биореактор 
микрофильтрация және ультрафильтрация процестерін, сондай-ақ ағынды 
суларды аэробты биологиялық тазарту процесін біріктіреді.

Ағынды суларды тазартудың барлық әдістерінде пайда болған шламдар 
мен жауын-шашындарды өңдеу және жою қажет (әсіресе улы өнеркәсіптік 
ағындарды тазарту кезінде). Осы мақсатта олар арнайы полигондарда 
сақталады, биологиялық құрылымдарда өңделеді, өсімдіктердің көмегімен 
өңделеді (гиацинттер, қамыс және т.б.) немесе арнайы пештерде өртеледі.

Сарқынды суларды терең су тұтқыш жиектерге айдау (жерасты көму) 
сіңіргіш ұңғымалар жүйесі арқылы жүзеге асырылады. Бұл әдіспен Ағынды 
суларды қымбат тазарту және залалсыздандыру және тазарту 
қондырғыларын салу қажет емес.



269  

4.21 сурет. Ағынды суларды механикалық тазарту

Бұл жағдайда ерімейтін механикалық қоспалар ағынды сулардан 
шығарылады: құм, саз бөлшектері, масштаб және т. б. 

Физика-химиялық тазарту коагуляцияны, сорбцияны, флотацияны, 
экстракцияны және басқа әдістерді қамтиды. Ағынды сулардан ұсақ 
дисперсті тоқтатылған бөлшектер, минералды және органикалық заттар 
алынады. 

Химиялық тазарту бейтараптандыру, тотығу, озонизация, хлорлау 
процестеріне негізделген. Ағынды сулар улы заттар мен 
микроорганизмдерден тазартылады. 

Биологиялық (биохимиялық) тазарту микроорганизмдердің ағынды 
сулардан (күкіртсутек, аммиак, нитриттер және т.б.) көптеген органикалық 
және бейорганикалық қосылыстарды тамақтандыру үшін пайдалану 
қабілетіне негізделген. (сур. 4.22) мембраналық биореактор 
микрофильтрация және ультрафильтрация процестерін, сондай-ақ ағынды 
суларды аэробты биологиялық тазарту процесін біріктіреді.

Ағынды суларды тазартудың барлық әдістерінде пайда болған шламдар 
мен жауын-шашындарды өңдеу және жою қажет (әсіресе улы өнеркәсіптік 
ағындарды тазарту кезінде). Осы мақсатта олар арнайы полигондарда 
сақталады, биологиялық құрылымдарда өңделеді, өсімдіктердің көмегімен 
өңделеді (гиацинттер, қамыс және т.б.) немесе арнайы пештерде өртеледі.

Сарқынды суларды терең су тұтқыш жиектерге айдау (жерасты көму) 
сіңіргіш ұңғымалар жүйесі арқылы жүзеге асырылады. Бұл әдіспен Ағынды 
суларды қымбат тазарту және залалсыздандыру және тазарту 
қондырғыларын салу қажет емес.

  

4.22 сурет. Биологиялық тазарту процесінің сызбасы

Агроорманмелиорация және гидротехникалық шаралар жер үсті 
суларын ластанудан және бітелуден қорғайды. Олар көлдердің, су 
қоймаларының және кіші өзендердің эвтрофикациясына, эрозияның пайда 
болуына, көшкіндерге, жағалаулардың құлауына жол бермейді, ластанған 
жер үсті ағынын азайтады.

Су қорғау аймақтары жер үсті суларын ластанудан, қоқыстанудан және 
сарқылудан қорғайды. Олар барлық су объектілерінде құрылады. Олардың 
өзендердегі ені 0,1-ден 1,5-2,0 км-ге дейін, оның ішінде өзен, террассалар мен 
жағалау баурайы бар. Осы аймақтардың шегінде жер жыртуға, мал жаюға, 
пестицидтер мен тыңайтқыштарды қолдануға, құрылыс жұмыстарына және 
т.б. тыйым салынады [11].

Жер асты сулары ластанудан және сарқылудан қорғалған. Шаршаудан 
қорғау үшін мыналар қолданылады:

- жер асты суларының су алу режимін реттеу;
- алаң бойынша су қабылдағыштарды ұтымды орналастыру;
- пайдалану қорларының шамасын оларды ұтымды пайдалану шегі 

ретінде айқындау,
- өздігінен ағатын артезиан ұңғымаларын пайдаланудың кран режимін 

енгізу және т. б.
Жер асты суларын ластанудан қорғау үшін екі топ қолданылады: 

профилактикалық және арнайы.
Алдын алу шаралары ластанудың алдын алуға бағытталған. Олар 

санитариялық қорғау аймақтарын (СҚА) – жер асты суларының ластану 
мүмкіндігін болдырмау үшін құрылатын орталықтандырылған ауыз сумен 
жабдықтау көздерінің айналасындағы аумақтарды орнатуды көздейді.

Арнайы іс-шаралар ластану ошағын оқшаулауға немесе жоюға 
бағытталған. Олар ластану көздерін су тұтқыш жиектің қалған бөлігінен 
(шымылдықтар, сүзуге қарсы қабырғалар), сондай-ақ ластанған жерасты 
суларын дренаж көмегімен ұстап алуға оқшаулауды көздейді. Жергілікті 
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ластану ошақтарын жою үшін ластанған жер асты суларын ұзақ уақыт айдау 
жүргізіледі.

Су заңнамасының негіздерімен су тазарту құрылғыларымен 
қамтамасыз етілмеген кәсіпорындарды жобалауға, салуға және пайдалануға 
беруге тыйым салынған. Пайдаланылған суды ағызуға судың сапасын 
бақылайтын органдардың рұқсатымен ғана жол беріледі.

Қорытынды:
Резеңке өнімдерін өндірумен байланысты қоршаған ортаны қорғау 

және денсаулық мәселелерін шешудің ең жақсы шешімі-резеңке қоспаларда 
қолданылатын ұнтақты химикаттарды өндіруде және араластыруда сенімді 
инженерлік бақылауды қамтамасыз ету, сонымен қатар 
вулканизацияланбаған және вулканизацияланған технологиялық қалдықтар 
(сынықтар) мен өнімдерді қайта өңдеу бағдарламасын енгізу. Шаң 
жинағыштар жүйесіне жиналған ұнтақты химикаттар осы қалдықтардың 
көмілуін болдырмайтын инженерлік бақылаудың тиісті шараларын 
қабылдаған кезде резеңке қоспаларға қайта қосылуы мүмкін.

Өзіндік бақылау сұрақтары 
1. Ластану көздері мен атмосфераны ластайтын заттар дегеніміз 
не?
2. Атмосфералық ауаның ластануының салдары қандай?

3. Табиғи ресурстарды экономикалық бағалаудың мәні, функциялары мен 
міндеттері қандай?
4. Су қоймаларын пайдалану категориялары қандай?
5.Су қоймасының немесе көлдің қай жерінде сарқынды суды ағызуға жол 
берілмейді?
6. Қажетті тазарту дәрежесін есептеу кезінде қандай шарт маңызды?
7. Консервативті емес зат дегеніміз не?
8. Өнеркәсіптік ағынды суларды тазарту кезінде қандай әдіс негізгі болып 
табылады?
9. Ағынды суларды биологиялық тазарту неге негізделген?
10. Тұндырғыштардың қандай түрінде ағынды сулар тоқтатылған заттардың 
қабаты арқылы сүзіледі?
11. Биофильтрдегі ағынды сулардан органикалық ластануды не сіңіреді?
12.Сапа дегеніміз не?

Практикалық тапсырмалар
1. Өнеркәсіптік кәсіпорындардың су бұру сызбасын жасаңыз және 
жеке ағындарды бөлудің немесе біріктірудің орындылығы неге 
байланысты? 
2. Сіздің кәсіпорныңызда түзілетін сарқынды сулардың түрлері 
мен құрамы 
3. Қазіргі экологиялық дағдарыс және оның пайда болу себептері
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ластану ошақтарын жою үшін ластанған жер асты суларын ұзақ уақыт айдау 
жүргізіледі.

Су заңнамасының негіздерімен су тазарту құрылғыларымен 
қамтамасыз етілмеген кәсіпорындарды жобалауға, салуға және пайдалануға 
беруге тыйым салынған. Пайдаланылған суды ағызуға судың сапасын 
бақылайтын органдардың рұқсатымен ғана жол беріледі.

Қорытынды:
Резеңке өнімдерін өндірумен байланысты қоршаған ортаны қорғау 

және денсаулық мәселелерін шешудің ең жақсы шешімі-резеңке қоспаларда 
қолданылатын ұнтақты химикаттарды өндіруде және араластыруда сенімді 
инженерлік бақылауды қамтамасыз ету, сонымен қатар 
вулканизацияланбаған және вулканизацияланған технологиялық қалдықтар 
(сынықтар) мен өнімдерді қайта өңдеу бағдарламасын енгізу. Шаң 
жинағыштар жүйесіне жиналған ұнтақты химикаттар осы қалдықтардың 
көмілуін болдырмайтын инженерлік бақылаудың тиісті шараларын 
қабылдаған кезде резеңке қоспаларға қайта қосылуы мүмкін.

Өзіндік бақылау сұрақтары 
1. Ластану көздері мен атмосфераны ластайтын заттар дегеніміз 
не?
2. Атмосфералық ауаның ластануының салдары қандай?

3. Табиғи ресурстарды экономикалық бағалаудың мәні, функциялары мен 
міндеттері қандай?
4. Су қоймаларын пайдалану категориялары қандай?
5.Су қоймасының немесе көлдің қай жерінде сарқынды суды ағызуға жол 
берілмейді?
6. Қажетті тазарту дәрежесін есептеу кезінде қандай шарт маңызды?
7. Консервативті емес зат дегеніміз не?
8. Өнеркәсіптік ағынды суларды тазарту кезінде қандай әдіс негізгі болып 
табылады?
9. Ағынды суларды биологиялық тазарту неге негізделген?
10. Тұндырғыштардың қандай түрінде ағынды сулар тоқтатылған заттардың 
қабаты арқылы сүзіледі?
11. Биофильтрдегі ағынды сулардан органикалық ластануды не сіңіреді?
12.Сапа дегеніміз не?

Практикалық тапсырмалар
1. Өнеркәсіптік кәсіпорындардың су бұру сызбасын жасаңыз және 
жеке ағындарды бөлудің немесе біріктірудің орындылығы неге 
байланысты? 
2. Сіздің кәсіпорныңызда түзілетін сарқынды сулардың түрлері 
мен құрамы 
3. Қазіргі экологиялық дағдарыс және оның пайда болу себептері

  

4. Вулканизация аймағының қауіптілік санатын анықтаңыз
5. Қауіпті механикалық және физикалық факторларға талдау жасаңыз, осы 
факторлардың адамға әсерін талдаңыз.
6. Электр қауіпсіздігін арттыру, СЗ (қорғаныс құралдарын) пайдалану 
бойынша іс-шаралар жасау.
7. Өндірістік ағынды суларды су қоймаларына шығару шарттары 
баяндалсын. 
8. Ағынды суларды тазарту және салқындату арқылы кәсіпорынның 
айналмалы сумен жабдықтау сызбасын келтіру
9. Өндірістік ағынды суларды механикалық тазарту әдісін сипаттаңыз және 
схемалық диаграмманы келтіріңіз
10. Салқындатылған айналмалы сумен жабдықтау сызбасын салу
11. Тозған шиналарды өңдеу перспективалары
12. Тозған шиналарды қайта өңдеу мәселесінің экологиялық маңызы және 
шешімі
13. Өнеркәсіптік қалдықтарды қайта өңдеудің технологиялық процестерінің 
негіздері
14. Технологиялық схеманы құрыңыз және қалдықтарды өңдеуде 
қолданылатын жабдықты сипаттаңыз.
15. Қоршаған ортаның ластануы және оның салдары. Қоршаған ортадағы 
ластаушы заттарды бақылаудың заманауи әдістері. 
16. Өндіріс процесінде қоғам мен табиғи ортаның өзара әрекеттесу 
кезеңдерін сипаттаңыз.
17. Кәсіпорынның экологиялық паспортын сипаттаңыз. Қанша?
18. Ғылыми-техникалық прогресс пен табиғатты ұтымды пайдалану қалай 
өзара байланысты? Қоршаған орта және адам денсаулығы.
19. Ағынды суларды ағартқышпен тазарту сызбасын сызыңыз және реакция 
теңдеуін жасаңыз
20. Бастапқы шикізаттың ерекшеліктеріне және таңдап алынған байыту 
технологиясына сүйене отырып, айналымды сумен жабдықтауды ескере 
отырып, байытудың технологиялық схемасын сызу
21. Анықтау мазмұны әр түрлі нысандары көміртегі қос тотығының 
көмегімен есептік формулалар.

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі

1. Қазақстан Республикасындағы еңбек туралы заң
2. Қазақстан Республикасының Конституциясы (ҚР)
3. Еңбек қызметіне байланысты жазатайым оқиғаларды және 
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5-ТАРАУ ДИПЛОМДЫҚ ЖОБАЛАУДЫ ОРЫНДАУ

Дипломдық жоба дербес бітіру жұмысы болып табылады, оның 
негізінде аттестаттау комиссиясы оқушыға техник-технолог біліктілігін беру 
туралы мәселені шешеді.

Дипломдық жобалау кезеңінде оқушылардың теориялық және 
практикалық білімдерін жүйелеу, бекіту және кеңейту, арнайы технология 
мәселелерінің кешенін терең зерделеу, техникалық және техникалық-
механикалық есептеулер дағдыларын бекіту жүзеге асырылады.

Дипломдық жобамен жұмыс істеу кезінде студенттер шығармашылық 
ниетін, қолданылатын зерттеу әдістерінің негіздемесін, қабылданған есептеу 
әдістері мен есептеулердің өзін, жүргізілген эксперименттердің 
сипаттамасын, олардың талдауы мен тұжырымдарын, нұсқаларды 
техникалық-экономикалық салыстыруды ашуы керек және қажет болған 
жағдайда иллюстрациялар, графиктер, эскиздер, диаграммалар, 
диаграммалар және т. б.

Тарауға қажетті оқу материалдары:
журналдарға орналастырылған ғылыми мақалалар; жарияланымдар; 
диссертациялардың авторефераттары және диссертациялардың өздері; оқу 
әдебиеттері; электрондық ресурстар; өндірісте жиналған материалдар.

5.1. Дипломдық жобаның мазмұны
5.1.1 Есеп айырысу бөлігін орындау және дипломдық жобаға 

түсіндірме жазбаны ресімдеу 

Дипломдық жоба білім алушыны дайындаудағы соңғы кезең, біліктілік 
жұмысы болып табылады, ол колледжді бітірушіге техник-технолог атағын 
беруге негіз болады (сур.5.1).

5.1 сурет. Дипломдық жобалау кезеңдері
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Дипломдық жоба жетекшісінің (жетекші ИТҚ кәсіпорындар, ҒЗИ, 
жобалау институттары немесе арнайы оқытушының) басшылығымен 
орындалады.колледж пәндерінің Барлық бөлімдердің орындалу мерзімдері 
көрсетілген дипломдық жобалау кестесі және жоба жетекшісінің де, 
жекелеген бөлімдер бойынша консультанттардың да консультациялары 
(мысалы, экономикалық бөлім бойынша, кесте бойынша, автоматтандыру 
бойынша) орындау үшін міндетті болып табылады.

Дипломшы, жоба жетекшісі және жекелеген бөлімдер бойынша 
консультанттар қол қойған дайын түсіндірме жазба мен сызбалар басшының 
пікірімен бірге рецензиялауға тағайындауды тексеру үшін оқу бөліміне 
тапсырылады. Магистрант ескертулерге есептер дайындау үшін жобаны 
қорғаудан бір күн бұрын шолудың мазмұнымен танысуы керек. Рецензиямен 
және ескертулерге жауаптармен жоба жетекшісін, тиісті бөлім бойынша 
консультантты, пәндік комиссияның төрағасын таныстыру қажет. Жобамен, 
жетекшінің пікірімен және директордың оқу ісі жөніндегі орынбасарының 
(меңгерушінің) пікірімен танысқаннан кейін. дипломдық жобаны қорғауға 
оқушыны жіберу туралы мәселені шешеді. Дипломдық жобаларды қорғау 
бекітілген қорғау кестесіне сәйкес мемлекеттік біліктілік комиссиясының 
ашық отырысында жүзеге асырылады.   

Дипломдық жобаларды рәсімдеу бойынша ұсыныстар.
Дипломдық жұмысты (жобаны) бөлімдер мен бөлімдерге бөлу керек. 

Әр бөлім мен бөлімде толық ақпарат болуы керек. 
Бөлімдердің атаулары жиынтығында дипломдық жұмыстың (жобаның) 

тақырыбын ашуға, ал кіші бөлімдердің атаулары жиынтығында тиісті бөлімді 
ашуға тиіс.

Бөлімдер мен кіші бөлімдердің атаулары олардың мазмұнын нақты 
және қысқаша көрсетуі тиіс.

Бөлімдер мен кіші бөлімдердің атаулары абзац шегінісінен бас әріппен, 
соңында нүктесіз, астын сызусыз басылуы керек. Егер атау екі сөйлемнен 
тұрса, олар нүктемен бөлінеді. 

Дипломдық жұмыстың (жобаның) беттері бүкіл мәтін бойынша 
толассыз нөмірлеуді сақтай отырып, араб цифрларымен нөмірленуі тиіс. Бет 
нөмірі парақтың төменгі бөлігінің ортасына нүктесіз қойылады.

Титулдық парақ беттердің жалпы нөмірленуіне қосылады. Титулдық 
парақтағы бет нөмірі қойылмайды.

Жеке парақтарда орналасқан иллюстрациялар мен кестелер дипломдық 
жұмыстың (жобаның) беттерінің жалпы нөмірленуіне кіреді. A3 
форматындағы парақтағы суреттер, кестелер бір бет ретінде қарастырылады. 

Дипломдық жұмыстың (жобаның) бөлімдерінде құжаттың барлық 
шегінде араб цифрларымен нүктесіз белгіленген және абзац шегінісінен 
жазылған реттік нөмірлері болуы тиіс. Кіші бөлімдердің әрбір бөлім шегінде 
нөмірленуі тиіс. Кіші бөлімнің нөмірі нүктемен бөлінген бөлімнің және кіші 
бөлімнің нөмірлерінен тұрады. Бөлімше нөмірінің соңында нүкте 
қойылмайды. Бөлімдер екі немесе одан да көп бөлімшелерден тұруы мүмкін.
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Дипломдық жоба жетекшісінің (жетекші ИТҚ кәсіпорындар, ҒЗИ, 
жобалау институттары немесе арнайы оқытушының) басшылығымен 
орындалады.колледж пәндерінің Барлық бөлімдердің орындалу мерзімдері 
көрсетілген дипломдық жобалау кестесі және жоба жетекшісінің де, 
жекелеген бөлімдер бойынша консультанттардың да консультациялары 
(мысалы, экономикалық бөлім бойынша, кесте бойынша, автоматтандыру 
бойынша) орындау үшін міндетті болып табылады.

Дипломшы, жоба жетекшісі және жекелеген бөлімдер бойынша 
консультанттар қол қойған дайын түсіндірме жазба мен сызбалар басшының 
пікірімен бірге рецензиялауға тағайындауды тексеру үшін оқу бөліміне 
тапсырылады. Магистрант ескертулерге есептер дайындау үшін жобаны 
қорғаудан бір күн бұрын шолудың мазмұнымен танысуы керек. Рецензиямен 
және ескертулерге жауаптармен жоба жетекшісін, тиісті бөлім бойынша 
консультантты, пәндік комиссияның төрағасын таныстыру қажет. Жобамен, 
жетекшінің пікірімен және директордың оқу ісі жөніндегі орынбасарының 
(меңгерушінің) пікірімен танысқаннан кейін. дипломдық жобаны қорғауға 
оқушыны жіберу туралы мәселені шешеді. Дипломдық жобаларды қорғау 
бекітілген қорғау кестесіне сәйкес мемлекеттік біліктілік комиссиясының 
ашық отырысында жүзеге асырылады.   

Дипломдық жобаларды рәсімдеу бойынша ұсыныстар.
Дипломдық жұмысты (жобаны) бөлімдер мен бөлімдерге бөлу керек. 

Әр бөлім мен бөлімде толық ақпарат болуы керек. 
Бөлімдердің атаулары жиынтығында дипломдық жұмыстың (жобаның) 

тақырыбын ашуға, ал кіші бөлімдердің атаулары жиынтығында тиісті бөлімді 
ашуға тиіс.

Бөлімдер мен кіші бөлімдердің атаулары олардың мазмұнын нақты 
және қысқаша көрсетуі тиіс.

Бөлімдер мен кіші бөлімдердің атаулары абзац шегінісінен бас әріппен, 
соңында нүктесіз, астын сызусыз басылуы керек. Егер атау екі сөйлемнен 
тұрса, олар нүктемен бөлінеді. 

Дипломдық жұмыстың (жобаның) беттері бүкіл мәтін бойынша 
толассыз нөмірлеуді сақтай отырып, араб цифрларымен нөмірленуі тиіс. Бет 
нөмірі парақтың төменгі бөлігінің ортасына нүктесіз қойылады.

Титулдық парақ беттердің жалпы нөмірленуіне қосылады. Титулдық 
парақтағы бет нөмірі қойылмайды.

Жеке парақтарда орналасқан иллюстрациялар мен кестелер дипломдық 
жұмыстың (жобаның) беттерінің жалпы нөмірленуіне кіреді. A3 
форматындағы парақтағы суреттер, кестелер бір бет ретінде қарастырылады. 

Дипломдық жұмыстың (жобаның) бөлімдерінде құжаттың барлық 
шегінде араб цифрларымен нүктесіз белгіленген және абзац шегінісінен 
жазылған реттік нөмірлері болуы тиіс. Кіші бөлімдердің әрбір бөлім шегінде 
нөмірленуі тиіс. Кіші бөлімнің нөмірі нүктемен бөлінген бөлімнің және кіші 
бөлімнің нөмірлерінен тұрады. Бөлімше нөмірінің соңында нүкте 
қойылмайды. Бөлімдер екі немесе одан да көп бөлімшелерден тұруы мүмкін.

  

Мысал
1. Түрлері мен негізгі өлшемдері
1.1
1.2 Құжаттың бірінші бөлімінің кіші бөлімдерінің нөмірленуі
1.3
2. Техникалық талаптар
2.1
2.2 Құжаттың екінші бөлімінің кіші бөлімдерінің нөмірленуі
2.3

Дипломдық жұмыстың (жобаның) әрбір бөлімі жаңа парақтан (беттен) 
басталуы керек. Бір бөлімнің ішіндегі кіші бөлімдер мәтіннен екі жолға 
шегіну арқылы өзара бөлінеді.

Дипломдық жұмыстың (жобаның) беттерін және дипломдық жұмыстың 
(жобаның) құрамына кіретін қосымшаларды нөмірлеу толассыз болуы тиіс.

Иллюстрацияларды (сызбалар, карталар, графиктер, схемалар, 
диаграммалар, фотосуреттер) дипломдық жұмыста (жобада) олар алғаш рет 
айтылған мәтіннен кейін немесе келесі бетте орналастыру керек. Суреттер 
компьютерлік дизайнда, соның ішінде түрлі-түсті болуы мүмкін. 

Дипломдық жұмыста барлық суреттерге сілтемелер берілуі керек
Дипломдық жұмыстағы (жобадағы) формулаларды барлық жұмыс 

шегінде реттік нөмірлеумен дөңгелек жақшадағы араб цифрларымен бір 
жолда оң жақ шеткі жағдайында нөмірлеу керек.

Мәтіндегі формулалардың реттік нөмірлеріне сілтемелер жақшада 
беріледі. Мысал формулада (1).

Бөлім шегінде формулаларды нөмірлеуге жол беріледі. Бұл жағдайда 
формула нөмірі бөлім нөмірінен және нүктемен бөлінген формуланың реттік 
нөмірінен тұрады, мысалы (3.1).

Әдеби дереккөздің жазбасы мыналарды қамтиды:
1. Автордың аты-жөні
2. Кітап атауы
3. Басылым орны
4. Баспасы 
5. Шығарылған жылы (3-5 тармақтар үтірмен жазылады)
Мысалы: Рагулин В. В., Вольнов А. А. Шина өндірісінің 

технологиясы,М,"Химия", 1981
МЕМСТ және технологиялық регламенттер үшін олардың нөмірлеріне 

сілтеме жасау керек ("Пайдаланылған әдебиеттер" парағында МЕМСТ және 
ТУ тек дайын өнімдерге арналған). 

Мысал: МЕМСТ 2398-2014 - Сығылған ауаға арналған резеңке жеңдер 
Технологиялық регламент  
Дипломдық жобаның мәтінінде әдеби дереккөзден толық, 

қысқартылған немесе қайта өңделген абзацтан кейін осы дереккөзге оның 
реттік нөмірінің сандық көрінісінде шаршы жақшада сілтеме беріледі.

Курстық және дипломдық жобалардың мазмұны мен көлемі
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Дипломдық жобалар үш негізгі бөлімнен тұрады:
1.Түсіндірме жазба
2.Есептеу бөлігі 
3.Графикалық бөлім

Әрбір бөлімдегі тармақтардың саны және олардың көлемі 5.1-кестеде 
келтіріледі.

5.1 кесте. Әрбір бөлімдегі тармақтар саны және олардың көлемі
№ Бөлімдер мен тармақтардың атауы Бөлімнің (тармақтың) көлемі бет.

Курстық жобаны Дипломдық жоба
1. Түсіндірме жазба 23÷32 26÷36
1.1. Кіріспе 1/2 1/2
1.2. Шығарылатын бұйымдар 1/2 1/2
1.3. Шикізат және материалдар 3÷6 3÷6
1.4. Өндіріс әдісі және оның негіздемесі 1:3 1:3
1.5. Технологиялық процесс 4÷6 6 - 8
1.6. Құрал-жабдықтар 4 - 5 5 - 6
1.7. Технологиялық процесті автоматтандыру 2+3 1/2
1.8. Еңбекті қорғау және өртке қарсы іс-

шаралар
3/4 3/4

1.9. Қоршаған ортаны қорғау 2 2
1.10. Құрылыс бөлігі 1 1
2. Есептеу бөлігі 7÷13 34÷49
2.1. Жабдық жұмысының жылдық қорын 

есептеу
1 1

2.2. Шығарылатын өнім ассортиментін есептеу 1 1
2.3. Негізгі және қосалқы материалдардың 

шығынын есептеу
1-4 1-4

Резеңке қоспалардың рецептурасын 
есептеу (дайындық өндірісі үшін)

2.4. Жабдықтың қажетті санын есептеу 2÷4 4÷6
2.5. Жабдықтың берілген бірлігін жылу 

есептеу
- 4÷6

(2.6) Энергия шығынын есептеу 2÷3 3/4
(2.7) Экономикалық есептеулер - 20/25

1 және 2-бөлімдер бойынша жиыны 30÷45 60÷85
3. Графикалық бөлім
3.1 Технологиялық процестің қажетті схемасы 1 1/2
3.2. Жабдықты тұтастыра отырып цехтың 

(учаскенің) жоспары 
1 1/2

3.3. Жетекші жабдықтың құрылымдық 
сызбасы

- 1/2

3.4. Технологиялық процесті немесе жетекші 
жабдық бірлігін автоматтандыру схемасы 

- 1

3.5. Жобаның техникалық-экономикалық 
көрсеткіштерінің кестесі

- 1

Ескертпе: 1. 3.1 және 3.4 парақтардың орындалуын біріктіруге рұқсат 
етіледі.
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Дипломдық жобалар үш негізгі бөлімнен тұрады:
1.Түсіндірме жазба
2.Есептеу бөлігі 
3.Графикалық бөлім

Әрбір бөлімдегі тармақтардың саны және олардың көлемі 5.1-кестеде 
келтіріледі.

5.1 кесте. Әрбір бөлімдегі тармақтар саны және олардың көлемі
№ Бөлімдер мен тармақтардың атауы Бөлімнің (тармақтың) көлемі бет.

Курстық жобаны Дипломдық жоба
1. Түсіндірме жазба 23÷32 26÷36
1.1. Кіріспе 1/2 1/2
1.2. Шығарылатын бұйымдар 1/2 1/2
1.3. Шикізат және материалдар 3÷6 3÷6
1.4. Өндіріс әдісі және оның негіздемесі 1:3 1:3
1.5. Технологиялық процесс 4÷6 6 - 8
1.6. Құрал-жабдықтар 4 - 5 5 - 6
1.7. Технологиялық процесті автоматтандыру 2+3 1/2
1.8. Еңбекті қорғау және өртке қарсы іс-

шаралар
3/4 3/4

1.9. Қоршаған ортаны қорғау 2 2
1.10. Құрылыс бөлігі 1 1
2. Есептеу бөлігі 7÷13 34÷49
2.1. Жабдық жұмысының жылдық қорын 

есептеу
1 1

2.2. Шығарылатын өнім ассортиментін есептеу 1 1
2.3. Негізгі және қосалқы материалдардың 

шығынын есептеу
1-4 1-4

Резеңке қоспалардың рецептурасын 
есептеу (дайындық өндірісі үшін)

2.4. Жабдықтың қажетті санын есептеу 2÷4 4÷6
2.5. Жабдықтың берілген бірлігін жылу 

есептеу
- 4÷6

(2.6) Энергия шығынын есептеу 2÷3 3/4
(2.7) Экономикалық есептеулер - 20/25

1 және 2-бөлімдер бойынша жиыны 30÷45 60÷85
3. Графикалық бөлім
3.1 Технологиялық процестің қажетті схемасы 1 1/2
3.2. Жабдықты тұтастыра отырып цехтың 

(учаскенің) жоспары 
1 1/2

3.3. Жетекші жабдықтың құрылымдық 
сызбасы

- 1/2

3.4. Технологиялық процесті немесе жетекші 
жабдық бірлігін автоматтандыру схемасы 

- 1

3.5. Жобаның техникалық-экономикалық 
көрсеткіштерінің кестесі

- 1

Ескертпе: 1. 3.1 және 3.4 парақтардың орындалуын біріктіруге рұқсат 
етіледі.

  

2. 3.5-парақтың мазмұны экономикалық бөлім жөніндегі 
консультанттың келісімі бойынша айқындалады.

Жеке бөлімдерді орындау бойынша ұсынымдар
1 түсіндірме жазба
1.1 Кіріспе (жобаны орындау кезінде негізгі бөлімдер мен олардың 

тармақтарының бұрын ұсынылған нөмірленуі сақталады: 1 - түсіндірме 
жазба; 1.1. - кіріспе және т.б.).

Жобаланатын учаске (РТИ, РО, Шина өндірісі) жататын Резеңке 
өнеркәсібі саласын дамытудың қысқаша сипаттамасы, партия мен Үкіметтің 
шешімдері тұрғысынан саланың таяу жылдардағы даму перспективалары 
беріледі 

1.2 шығарылатын бұйымдар 
Жобаланатын бұйымның сипаттамасы МЕМСТ немесе ТШ сәйкес 

жүргізіледі (жобаланатын цехқа немесе учаскеге қарамастан, яғни дайындық, 
құрастыру учаскелерін, Вулканизация учаскесін және т.б. жобалау кезінде 
дайын бұйымдарға – қақпақтарға, камераларға, белдіктерге, ленталарға, 
галоштарға, етіктерге және т. б. деректер келтіріледі. МЕМСТ (ТШ) бойынша 
бұйымның сипаттамасы, бұйымның мақсаты, оған қойылатын техникалық 
талаптар беріледі; бұйым бақыланатын физикалық-механикалық 
көрсеткіштердің кестесі келтіріледі.

Егер жобаланатын цехтың (учаскенің) дайын өнімі жартылай фабрикат 
болса, мысалы, резеңке қоспасы болса, онда ол арналған бұйымның қысқаша 
сипаттамасы көрсетіледі және қоспаның технологиялық қасиеттері 
вулканизаттың физикалық-механикалық қасиеттері егжей-тегжейлі 
сипатталады.

1.3 Шикізат және материалдар
Тармақта жобаланатын Бұйымды дайындау үшін қолданылатын барлық 

негізгі және қосалқы материалдардың сипаттамасы беріледі. Негізгі 
материалдар жобаның тақырыбымен берілген резеңке қоспалар, жартылай 
фабрикаттар, дайын өнімдер жасалмайтын барлық нәрселерді қамтуы керек. 
Резеңке қоспаларды, жартылай фабрикаттарды, дайын бұйымдарды 
дайындау үшін тікелей қосалқы материалдар (оқшаулағыш суспензиялар, 
майлағыштар, төсеме Маталар және т.б.) қолданылмайды [1]. Барлық 
материалдар – негізгі және көмекші материалдар кестеде келтірілген.

1.3-тармақты ресімдеу үлгісі.
1.3. Шикізат пен материалдардың сипаттамасы.
Осы жобаны орындау үшін 5.2-кестеде келтірілген негізгі материалдар 

және 5.3-кестеде келтірілген қосалқы материалдар талап етіледі.
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5.2 кесте. Негізгі материалдар 

Материалдардың атауы Мақсаты МЕМСТ, ТШ, 
технологиялық регламент 

1. № 1 резеңке қоспасы протекторлық ТР№
2. № 2 резеңке қоспасы Сымды қаптау -//-
3. 22В сымы және т. б. 1-6 жақтау қабаттары

5.3 кесте. Көмекші материалдар
Материалдардың атауы Мақсаты МЕМСТ, ТШ

1. Төсеу Мата және т. б. Резеңкеленген Сымды оқшаулау

Егер жоба тақырыбымен резеңке қоспаны дайындау көзделсе, онда
негізгі материалдар кестесінің бірінші бағанында каучуктар мен 
ингредиенттер, екінші бағанында – олардың мақсаты (каучук, 
вулканизациялаушы агент, Вулканизация үдеткіші және т.б. және үшінші 
МЕМСТ немесе ТШ-да) көрсетіледі. 

Кестенің ішінде негізгі және қосалқы материалдарды (кесте) көрсете 
отырып, "Негізгі және қосалқы материалдарға" біріктірілген кестені 
келтіруге жол беріледі.5.4). 

Мысал.

5.4 кесте. Негізгі және қосалқы материалдар 
Материалдардың атауы Мақсаты МЕМСТ, ТШ

1. Негізгі материалдар
1.1 СКИ-3 Полиизопрен Каучук 1-4 цис МЕМСТ
1.2. СКД -//-//-//-///-//-//-// //-//-/-//-//-//
1.3. Күкірт және т. б Вулканизация агенті //-//-//-
2. Көмекші материалдар
2.1. Каолин суспензиясы Оқшаулағыш материал ТР№ //-//-//-/

Бұдан әрі жеке тармақшамен 1.3.1. резеңке қоспалардың рецептурасы 
келтіріледі. Осы тармақшада бұйымдарды дайындау үшін пайдаланылатын 
резеңке қоспалардың барлық рецептілері келтіріледі, жедел бақылау 
нормалары және физикалық-механикалық көрсеткіштер бойынша әрбір 
резеңке қоспаны бақылау нормалары беріледі. Барлық рецептілер мен оларды 
бақылау деректері келтірілгеннен кейін схема бойынша негізгі рецептілерге 
негіздеме беріледі: рецепт тағайындау, оған қойылатын талап және осының 
негізінде каучуктер мен ингредиенттерді (топтар бойынша) қолдану 
негізделеді.

Рецептті таңдауды негіздеу кезінде өнімнің сапасын, резеңке 
қоспалардың физикалық-механикалық және технологиялық қасиеттерін, 
материалдардың құнын, олардың қол жетімділігін ескеру қажет.

1.3.1-тармақшаны шамамен ресімдеу.
1.3.1 Резеңке қоспалардың рецептурасы.
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5.2 кесте. Негізгі материалдар 

Материалдардың атауы Мақсаты МЕМСТ, ТШ, 
технологиялық регламент 

1. № 1 резеңке қоспасы протекторлық ТР№
2. № 2 резеңке қоспасы Сымды қаптау -//-
3. 22В сымы және т. б. 1-6 жақтау қабаттары

5.3 кесте. Көмекші материалдар
Материалдардың атауы Мақсаты МЕМСТ, ТШ

1. Төсеу Мата және т. б. Резеңкеленген Сымды оқшаулау

Егер жоба тақырыбымен резеңке қоспаны дайындау көзделсе, онда
негізгі материалдар кестесінің бірінші бағанында каучуктар мен 
ингредиенттер, екінші бағанында – олардың мақсаты (каучук, 
вулканизациялаушы агент, Вулканизация үдеткіші және т.б. және үшінші 
МЕМСТ немесе ТШ-да) көрсетіледі. 

Кестенің ішінде негізгі және қосалқы материалдарды (кесте) көрсете 
отырып, "Негізгі және қосалқы материалдарға" біріктірілген кестені 
келтіруге жол беріледі.5.4). 

Мысал.

5.4 кесте. Негізгі және қосалқы материалдар 
Материалдардың атауы Мақсаты МЕМСТ, ТШ

1. Негізгі материалдар
1.1 СКИ-3 Полиизопрен Каучук 1-4 цис МЕМСТ
1.2. СКД -//-//-//-///-//-//-// //-//-/-//-//-//
1.3. Күкірт және т. б Вулканизация агенті //-//-//-
2. Көмекші материалдар
2.1. Каолин суспензиясы Оқшаулағыш материал ТР№ //-//-//-/

Бұдан әрі жеке тармақшамен 1.3.1. резеңке қоспалардың рецептурасы 
келтіріледі. Осы тармақшада бұйымдарды дайындау үшін пайдаланылатын 
резеңке қоспалардың барлық рецептілері келтіріледі, жедел бақылау 
нормалары және физикалық-механикалық көрсеткіштер бойынша әрбір 
резеңке қоспаны бақылау нормалары беріледі. Барлық рецептілер мен оларды 
бақылау деректері келтірілгеннен кейін схема бойынша негізгі рецептілерге 
негіздеме беріледі: рецепт тағайындау, оған қойылатын талап және осының 
негізінде каучуктер мен ингредиенттерді (топтар бойынша) қолдану 
негізделеді.

Рецептті таңдауды негіздеу кезінде өнімнің сапасын, резеңке 
қоспалардың физикалық-механикалық және технологиялық қасиеттерін, 
материалдардың құнын, олардың қол жетімділігін ескеру қажет.

1.3.1-тармақшаны шамамен ресімдеу.
1.3.1 Резеңке қоспалардың рецептурасы.

  

Осы жобаны орындау үшін резеңке қоспалар қолданылады.
Рецепттер және оларды бақылау көрсеткіштерінің нормалары 5.5-6-

кестеде келтірілген.

5.5 кесте. № 1 Резеңке қоспасының рецепті 
Ингредиенттердің атауы 100 м. сағ. каучук саны

1. СКМС-30аркм-15 маркасы 2 60,00
2. СКИ-3 40,00
3. Күкірт 1,50
4. Сульфинамид БТ 0,80
и. -----
Жиыны 133,57

5.6 кесте. №1 қоспаны жедел бақылау нормалары 
Үлгілерді

вулканизациялау 
режимі (ºС х мин)

Вильямс бойынша 
айналма модуль Тығыздығы кг/м3 Қаттылық

шарт.бірл.Жүк/бөлінген шикізат вулк.

Ескертулер: 1. Бірнеше рецепт үшін біріктірілген кестелерді қолдануға 
рұқсат етіледі, егер олар бірдей ингредиенттердің едәуір мөлшерін қамтыса.
2. Кестелерді үзуге (басқа бетке ауыстыруға) жол берілмейді 

Резеңке қоспаларды бақылау нормалары бар кестелерден кейін 
рецептураның негіздемесі келтіріледі.

1.4 Өндіріс әдісі және оның негіздемесі  
Жобаланған учаскеде немесе шеберханада қолдануға болатын барлық 

өндіріс әдістері сипатталған. Әр әдістің оң және теріс жақтарына қысқаша 
баға беріледі және барлық әдістерді талдау негізінде оңтайлы таңдалады. 1.4 
тармақ. жобаланған учаске үшін қандай әдіс таңдалғаны және еңбек 
өнімділігін арттыруға, өнім сапасын жақсартуға, шикізат, материалдар, 
энергия шығынын азайтуға, еңбек жағдайларын жақсартуға, тиеу-түсіру 
жұмыстарын механикаландыруға, өндіріс ағымын құруға және т. б. 
бағытталған жобалық шешімдердің тізімі туралы тұжырыммен аяқталады.

1.5 Технологиялық процесс
Учаскенің технологиялық процесінің схемасы 1.4-тармақта таңдалғанға 

сәйкес орналастырылады. өндіріс әдісімен.
Технологиялық процесс схемасының сипаттамасын қолданылатын 

материалдар мен олар келіп түсетін жерлер туралы нұсқаудан бастау керек. 
Әрі қарай, схема технологиялық процесті учаскенің немесе шеберхананың әр 
операциясы туралы егжей-тегжейлі сипаттайды. Технологиялық процесті 
сипаттау үшін оқулықтар мен техникалық әдебиетті пайдалану ұсынылады, 



280   

бірақ жобаланатын бұйымдардың өлшемдеріне қатысты процестің барлық 
технологиялық параметрлерін (температура, уақыт, қысым) міндетті түрде 
түзетумен [2]. 

Жобаланатын бұйымдарды бақылау тәсілдері келтіріледі: Брактың 
ықтимал түрлері және оның алдын алу шаралары. Содан кейін 
"технологиялық процестің параметрлері" кестесі орналастырылады, оған 
учаскеде (шеберханада) қолданылатын жабдықтың әр түрі үшін параметрлер 
(температура, уақыт, гидравлика қысымы, бу, Сығылған ауа және т.б.) 
енгізіледі. 

Кесте дизайнының мысалы 

5.7 кесте. Технологиялық процестің параметрлері 
Технологиялық операцияның атауы Технологиялық параметрлер
Эластомерді біліктерде қыздыру н/б 80ºС алдыңғы білік

н/б 80ºС артқы білік температурасы
Қыздыру уақыты 8-10 мин
Температура салқын. су н/б 30ºС

1.6 Жабдықтар  
Жабдықты таңдау әзірленген технологиялық процеске сәйкес жүзеге 

асырылады [3]. Таңдалған жабдық 5.8-кестеде орналастырылған

5.8 кесте. Учаске (цех) жабдықтарын таңдау
Операцияның атауы Құрал-жабдықтар

Резеңке қоспасын қыздыру және т. б. Қыздырғыш білікшелер

Осы кестеден кейін жабдықтың сипаттамалары кестесі 
орналастырылған. Оны толтыру үшін зауыттардың технологиялық 
регламенттерін емес, оқу құралдарын, каталогтарды, анықтамалықтарды 
қолданған жөн, өйткені регламенттерде ескірген жабдықтың сипаттамасы 
келтірілуі мүмкін 

«Жабдықтың сипаттамасы» кестесін рәсімдеу үлгісі

5.9 кесте.
Құрал-жабдықтар Жабдықтың сипаттамасы.

РС-380/450-1 Резеңке 
араластырғышы

Өнімділік, тн/сағ-5-8
Бұрамдықтың диаметрі, мм -380/450
Бұрамдықтың айналу жиілігі, айн/мин-10-40
Жылдамдықты реттеу-қадамсыз
Температураны бақылау шегі-20-40ºС 
және т. б.

Ескерту. "Жабдықтың сипаттамасы" кестесінде барлық таңдалған 
жабдықтың сипаттамасы болуы керек. Кестеден кейін негізгі түйіндерді және 
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бірақ жобаланатын бұйымдардың өлшемдеріне қатысты процестің барлық 
технологиялық параметрлерін (температура, уақыт, қысым) міндетті түрде 
түзетумен [2]. 

Жобаланатын бұйымдарды бақылау тәсілдері келтіріледі: Брактың 
ықтимал түрлері және оның алдын алу шаралары. Содан кейін 
"технологиялық процестің параметрлері" кестесі орналастырылады, оған 
учаскеде (шеберханада) қолданылатын жабдықтың әр түрі үшін параметрлер 
(температура, уақыт, гидравлика қысымы, бу, Сығылған ауа және т.б.) 
енгізіледі. 

Кесте дизайнының мысалы 

5.7 кесте. Технологиялық процестің параметрлері 
Технологиялық операцияның атауы Технологиялық параметрлер
Эластомерді біліктерде қыздыру н/б 80ºС алдыңғы білік

н/б 80ºС артқы білік температурасы
Қыздыру уақыты 8-10 мин
Температура салқын. су н/б 30ºС

1.6 Жабдықтар  
Жабдықты таңдау әзірленген технологиялық процеске сәйкес жүзеге 

асырылады [3]. Таңдалған жабдық 5.8-кестеде орналастырылған

5.8 кесте. Учаске (цех) жабдықтарын таңдау
Операцияның атауы Құрал-жабдықтар

Резеңке қоспасын қыздыру және т. б. Қыздырғыш білікшелер

Осы кестеден кейін жабдықтың сипаттамалары кестесі 
орналастырылған. Оны толтыру үшін зауыттардың технологиялық 
регламенттерін емес, оқу құралдарын, каталогтарды, анықтамалықтарды 
қолданған жөн, өйткені регламенттерде ескірген жабдықтың сипаттамасы 
келтірілуі мүмкін 

«Жабдықтың сипаттамасы» кестесін рәсімдеу үлгісі

5.9 кесте.
Құрал-жабдықтар Жабдықтың сипаттамасы.

РС-380/450-1 Резеңке 
араластырғышы

Өнімділік, тн/сағ-5-8
Бұрамдықтың диаметрі, мм -380/450
Бұрамдықтың айналу жиілігі, айн/мин-10-40
Жылдамдықты реттеу-қадамсыз
Температураны бақылау шегі-20-40ºС 
және т. б.

Ескерту. "Жабдықтың сипаттамасы" кестесінде барлық таңдалған 
жабдықтың сипаттамасы болуы керек. Кестеден кейін негізгі түйіндерді және 

  

жұмыстың сипаттамасын көрсете отырып, жабдықтың негізгі бірлігінің 
схемалық сызбасы (тапсырма бойынша) және сипаттамасымен осы 
жабдықтың кинематикалық схемасы орналастырылады. Пункт соңында Цех 
ішіндегі көліктің қысқаша сипаттамасы келтіріледі. 

1.7. Технологиялық процесті автоматтандыру
Дипломдық жобада технологиялық процесті немесе жабдықтың 

берілген бірлігін автоматтандыру схемасы графикалық бөлімде орындалады 
(3.4-тармақ.) Тармақ келтірілген схеманың қысқаша сипаттамасымен 
аяқталады [4]. 

1.8. Еңбекті қорғау және өртке қарсы іс-шаралар
Жобаланатын өндірісте бөлінетін зияндардың тізбесі беріледі, зиянды 

заттардың шекті жол берілетін концентрациясы келтіріледі. Өрт және 
жарылысқа төзімділік дәрежесі бойынша өндірістің санаттары мен сыныбы 
көрсетіледі. Осыған сәйкес ҚТ бойынша негізгі жалпы талаптар, жеке 
қорғаныс құралдарымен және арнайы киіммен жұмыс істейтіндерді 
жабдықтау нормалары, жұмыс қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін жобада 
көзделген техникалық іс-шаралар келтіріледі.

1.9 Қоршаған ортаны қорғау
Партия мен Үкіметтің қоршаған ортаны қорғау туралы маңызды 

қаулылары келтірілген. Ағынды сулар мен атмосфералық шығарындылардың 
сипаттамасы, оларды тазарту әдістері, су мен басқа да табиғи ресурстардың 
шығынын азайту шаралары, Өндіріс қалдықтарын кәдеге жарату әдістері.

1.10 Құрылыс бөлігі
Графикалық бөлікке сәйкес құрылыс бөлігіне негіздеме беріледі 

(жабдықты орналастырумен цехтың жоспары). Жобаланған үй-жайлардың 
сипаттамасы: қабаттылық, негізгі өлшемдер, аралықтарға бөлу, 
жарықтандыру, жеке үй-жайлардың құрамы мен өлшемдері.

5.1.2 Дипломдық жобаның графикалық бөлігін орындау

Дипломдық жұмыста (жобада) орналастырылған сызбалар, графиктер, 
диаграммалар, сызбалар, иллюстрациялар конструкторлық құжаттаманың 
бірыңғай жүйесінің (КҚБЖ) мемлекеттік стандарттарының талаптарына 
сәйкес келуі тиіс [5].

Қосымша иллюстрациялардан басқа иллюстрацияларды араб 
цифрларымен толассыз нөмірлеумен нөмірлеу керек. Егер сурет біреу болса, 
онда ол "1-сурет" деп белгіленеді, "сурет" сөзі және оның атауы жолдың 
ортасына орналастырылады.

Иллюстрацияларды бөлім шегінде нөмірлеуге рұқсат етіледі. Бұл 
жағдайда иллюстрацияның нөмірі бөлім нөмірінен және нүктемен бөлінген 
иллюстрацияның реттік нөмірінен тұрады. Мысалы, 1.1-сурет құжаттың 
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бірінші бөлімінің кіші бөлімдерін нөмірлеу құжаттың екінші бөлімінің кіші 
бөлімдерін нөмірлеу

Иллюстрациялардың, қажет болған жағдайда, атауы және түсіндірме 
деректері (сурет астындағы мәтін) болуы мүмкін. "Сурет" сөзі және оның 
атауы түсіндірме деректерден кейін орналастырылады және мынадай түрде 
орналастырылады: 1-сурет. Технологиялық жүйенің құрылымы.

Иллюстрацияларға сілтеме жасаған кезде толассыз нөмірлеу кезінде "2-
суретке сәйкес" және бөлім шегінде нөмірлеу кезінде "1.2-суретке сәйкес" 
деп жазу керек.

Графикалық құжаттар А1 (594х841 мм) форматындағы сызба қағазында 
белгілі бір масштабта негізгі қолы ЕСҚД талаптарына сәйкес орындалады. 

Графикалық құжаттар А1 форматындағы сызу қағазының 
парақтарында қарындашпен немесе электрондық нысанда орындалады. 

Сызбаның негізгі жазуы. МЕМСТ 2.104-68 құрылымдық құжаттардағы 
негізгі жазулар мен оларға қосымша бағандардың нысандарын, өлшемдерін, 
толтыру тәртібін белгілейді [5]. 

Әр сызбада сурет өрісін шектейтін жақтау бар. Рамка жұмсақ 
қарындашпен қатты негізгі сызықтармен жүзеге асырылады: үш жағынан – 5
мм қашықтықта.парақтың шетінен, ал сол жағынан – 20 мм қашықтықта; 
сызбаны тігу үшін кең жолақ қалдырылады. Негізгі жазба (бұрыштық мөр) 
сызбаның жақтауына жақын, оның төменгі оң жақ бұрышында орналасқан. 

Кейбір негізделген жағдайларда форматтың " тік " орналасуына рұқсат 
етіледі. Бұл жағдайда А4 форматында негізгі жазу парақтың қысқа жағында 
орналасқан. Негізгі жазбаның ұзындығы-185 мм, сызбалар мен диаграммалар 
үшін оның биіктігі-55 мм, ал мәтіндік құжаттар үшін-40 мм (келесі парақтар 
үшін-15 мм). 5.2-суретте сызбалар үшін негізгі жазуларды толтырудың 
формалары, өлшемдері және мысалы көрсетілген. Курстың жалпы 
бөліміндегі оқу сызбаларына арналған негізгі жазба 1-нысан бойынша 
орындалады (сур.5.2). Бұл жағдайда кейбір бағандарды кейбір өзгерістермен 
толтыруға немесе толтыруға болмайды.

5.2 сурет. Сурет нысандары мен өлшемдері
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бірінші бөлімінің кіші бөлімдерін нөмірлеу құжаттың екінші бөлімінің кіші 
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Иллюстрациялардың, қажет болған жағдайда, атауы және түсіндірме 
деректері (сурет астындағы мәтін) болуы мүмкін. "Сурет" сөзі және оның 
атауы түсіндірме деректерден кейін орналастырылады және мынадай түрде 
орналастырылады: 1-сурет. Технологиялық жүйенің құрылымы.

Иллюстрацияларға сілтеме жасаған кезде толассыз нөмірлеу кезінде "2-
суретке сәйкес" және бөлім шегінде нөмірлеу кезінде "1.2-суретке сәйкес" 
деп жазу керек.

Графикалық құжаттар А1 (594х841 мм) форматындағы сызба қағазында 
белгілі бір масштабта негізгі қолы ЕСҚД талаптарына сәйкес орындалады. 

Графикалық құжаттар А1 форматындағы сызу қағазының 
парақтарында қарындашпен немесе электрондық нысанда орындалады. 

Сызбаның негізгі жазуы. МЕМСТ 2.104-68 құрылымдық құжаттардағы 
негізгі жазулар мен оларға қосымша бағандардың нысандарын, өлшемдерін, 
толтыру тәртібін белгілейді [5]. 

Әр сызбада сурет өрісін шектейтін жақтау бар. Рамка жұмсақ 
қарындашпен қатты негізгі сызықтармен жүзеге асырылады: үш жағынан – 5
мм қашықтықта.парақтың шетінен, ал сол жағынан – 20 мм қашықтықта; 
сызбаны тігу үшін кең жолақ қалдырылады. Негізгі жазба (бұрыштық мөр) 
сызбаның жақтауына жақын, оның төменгі оң жақ бұрышында орналасқан. 

Кейбір негізделген жағдайларда форматтың " тік " орналасуына рұқсат 
етіледі. Бұл жағдайда А4 форматында негізгі жазу парақтың қысқа жағында 
орналасқан. Негізгі жазбаның ұзындығы-185 мм, сызбалар мен диаграммалар 
үшін оның биіктігі-55 мм, ал мәтіндік құжаттар үшін-40 мм (келесі парақтар 
үшін-15 мм). 5.2-суретте сызбалар үшін негізгі жазуларды толтырудың 
формалары, өлшемдері және мысалы көрсетілген. Курстың жалпы 
бөліміндегі оқу сызбаларына арналған негізгі жазба 1-нысан бойынша 
орындалады (сур.5.2). Бұл жағдайда кейбір бағандарды кейбір өзгерістермен 
толтыруға немесе толтыруға болмайды.

5.2 сурет. Сурет нысандары мен өлшемдері

  

Оқу тапсырмасы ретінде орындалатын сызбалар үшін 1,2, 2а нысаны 
бойынша 5.3-суретте келтірілген оңайлатылған негізгі жазуды, өлшемдерді 
және толтыру үлгісін орналастыруға рұқсат етіледі.

5.3 сурет. Сызбаның негізгі жазбасының мөлшері және толтырылуы

1-баған-сызбаның атауы.
2-баған-сызу курсының бөлім индексінен тұратын сызбаның 

белгіленуі, мысалы, GCH - геометриялық сызу, PCH - Проекциялық сызу, 
MCH - инженерлік сызу.

3-баған-бөлік қандай материалдан жасалған.
4-баған - "у" сызбасының литері (оқу сызбасы).
5-баған - өнімнің массасы (ол кг-да көрсетілген).
6-баған-сызбаның масштабы.
7-баған-парақтың реттік нөмірі. Егер сурет бір парақтан тұрса, онда 7-

баған толтырылмайды.
8-баған-сызбалар парақтарының жалпы саны. Бұл баған тек бірінші 

парақта толтырылады.
9-баған-оқу орнының атауы және оқушылар тобының шифры.
10-баған-сызбаға қол қойған адам орындаған жұмыстың сипаты.
11-баған-сызбаны әзірлеген, тексерген және бекіткен адамдардың тегі.
12-баған-қолы.
13-баған-бекіту күні.
14 - 18-бағандар өзгерістер кестесі болып табылады. Сызбадағы 

өзгерістерді (түзетулерді) МЕМСТ 2.503 – 68 белгілеген ережелерге сәйкес 
сызбаның түпнұсқасын ұстаушы кәсіпорынға ғана енгізуге рұқсат етіледі. 
Бұл ретте 14-бағанда енгізілген өзгерістің жанында қайталанатын өзгеріс 
литері (а, б, в және т.б.) қойылады. 15-18-бағандар да толтырылады . Егер
өзгеріс осылай жасалмаса, онда сызбаны қолдануға болмайды. 
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Парақтың жоғарғы жағында өлшемі 70x14 ММ жақтау жасалады (сур.
1). Бұл жақтауда А4 пішімі үшін 180º-қа бұрылған сызбаның белгісі және 
парақтың ұзын жағында негізгі қолтаңбаның орналасуы бар форматтар 
жазылады (сур. 1, А, б) және 90º негізгі қолтаңба парақтың қысқа жағында 
орналасқан кезде (сур. 1, в).

Негізгі жазудағы әріптер мен сандар, бүкіл сызбадағыдай, әдетте сурет 
шрифтімен орындалады [6].

Дипломдық жобадағы кестелерді рәсімдеу
Кестелер көрсеткіштерді салыстырудың көрнекілігі мен ыңғайлылығы 

үшін қолданылады. Кестенің атауы оның мазмұнын көрсетуі керек, дәл, 
қысқа болуы керек. Кестенің атауын "1-кесте"деген сөздерден кейін келесі 
жолға абзац шегінісі бар кестенің үстіне қою керек.

Кесте бірінші рет айтылған мәтіннен кейін немесе келесі бетте 
орналасуы керек

Кестелердің орналасуы
Кестелер зерттеу мәтінінің өзінде тікелей орналасқан жағдайларда, 

олар оған тиісті сілтемеден кейін бірден орындалуға тиіс. Егер кесте көлемді 
болса, оны жаңа параққа қою ұсынылады. Егер сіз кестелерді жоба 
қосымшасы ретінде орындаған болсаңыз, онда әр кестеде жеке парақ болуы 
керек.

Кестелік материалды мәтінмен байланыстыру
Пайдаланылған барлық кестелер мәтінге тікелей байланысты, 

сондықтан сіз тиісті кестеге мәтіндік сілтемелерді пайдалануыңыз керек. 
Мысалы, кәсіпорынның шығыс және кіріс бөлігін салыстырмалы талдау 
кестеде келтірілген. 2.2. Екінші мысал, кәсіпорынның шығыс және кіріс 
бөлігін салыстырмалы талдау шикізат ресурстарының қазіргі тапшылығын 
көрсетеді (кесте. 2.2.).

Кесте тақырыптары және нөмірлеу
Дипломдық жұмыста кез-келген материалдарды нөмірлеу араб 

цифрларымен логикалық тәртіпте (1, 2, 3) жүргізіледі, сонымен қатар 
бөлімдерге (кестеге) сәйкес материалды нөмірлеуге рұқсат етіледі. 2.2.), онда 
тиісті бөлімнің нөмірі және кестенің өз нөмірі қойылады. Қосымшада 
кестелік материалдар мынадай түрде нөмірленеді: А.2-кесте, тиісінше А әрпі, 
бұл қосымшаның атауы, ал 2-Сан кестенің реттік нөмірі.

Егер сіздің жобаңызда бір ғана кесте болса, ол 1-кесте ретінде 
нөмірленеді, тиісінше, А кестесі сияқты жұмысқа қосымшада.

Кестені қалай тасымалдауға болады
Кесте алмайды сия бетінде. Сондықтан сіз Word-тағы келесі бетте 

кестенің жалғасын қалай дұрыс жасау керектігін білуіңіз керек. Ауыстыру 
қажет болған жағдайда кестенің атауы (сур.5.4) кестенің бірінші бөлігінің 
үстіне оны бірінші бөліктен бөлетін төменгі көлденең сызықты жүргізбестен 
орналастыру керек.

Мысалы, қалай ауыстыру кестенің Ворде:
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5.4 сурет. Кесте аудару мысалы

Кестенің қалған бөліктерінің үстінде сол жақтағы басқа бетте кесте 
нөмірі бар "жалғасы" тіркесі орналастырылған (мысалы, "2-кестенің 
жалғасы). Егер кестеде көптеген арнайы бағандар болса, кестені 3 бөлікке 
бөлуге болады. Бұл жағдайда барлық бөліктер бір-бірінің үстіне 
орналастырылуы керек және бір парақтың сыртына шықпауы керек. Егер 
жолдар парақтың пішімінен асып кетсе, оны ландшафт парағының 
форматында орналастырған дұрыс.

5.1.3 Ақпараттық технологияларды пайдалану

AutoCad қазіргі уақытта графикалық 
бағдарламалық өнімдер арасында көшбасшы 
болып табылады. AutoCad Windows операциялық 
жүйесінің әмбебаптығы мен икемділігін 
қолданады. Әдепкі бойынша, AutoCad файлды 
сақтау кезінде кеңейтімді ұсынады .dwg. Осы 
сызбаны жұмыс барысында кейінгі сақтау бұл 
файлды қатты дискіде үнемі жаңартып отырады, 
ал сызбаның алдыңғы нұсқасына .bak кеңейтім 
тағайындалады.

Ең танымал 2 және 3 өлшемді автоматтандырылған жобалау және сызу 
жүйесі. Бұл жүйе соншалықты әмбебап, ол барлық жерде қолданылады. 
AutoCAD туралы білім-бұл дизайнердің кәсіби жарамдылығын анықтаудың 
басты талабы [7].

AutoCAD-тың алғашқы нұсқаларында неғұрлым күрделі нысандарды 
құрайтын шеңберлер, сызықтар, доғалар және т.б. сияқты қарапайым 
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нысандар жұмыс істеді. Алайда, қазіргі кезеңде бағдарлама үш өлшемді 
модельдеуді қамтамасыз ететін құралдардың толық жиынтығын қамтиды, 
соның ішінде еркін формалармен жұмыс, денелер мен беттердің 3D 
модельдерін құру және редакциялау, жақсартылған 3D навигациясы және 
жұмыс құжаттамасын шығарудың тиімді құралдары. 2010 нұсқасынан бастап 
AutoCAD параметрлік сызбаны қолдайды, яғни объектіге геометриялық 
немесе өлшемді тәуелділіктерді жүктеу мүмкіндігі. Бұл жобаға кез-келген 
өзгертулер енгізілген кезде байланыс объектілері арасында анықталған және 
бұрын орнатылған параметрлер сақталатындығына кепілдік береді.

Қазіргі нұсқаның функционалдығы
• Еркін формалармен жұмыс жасау құралдары күрделі үш өлшемді 
нысандарды құруға және талдауға мүмкіндік береді. Олардың қалыптасуы 
мен өзгеруі беттерді, беттерді және шыңдарды қарапайым сүйреу арқылы 
жүзеге асырылады.
Үш өлшемді басып шығару. Арнайы 3D басып шығару қызметтері немесе 
жеке 3D принтер арқылы жобалардың физикалық макеттерін жасауға 
болады.
• Динамикалық блоктарды пайдалану өзгермелі параметрлері бар 
қайталанатын элементтерді қайта сызусыз немесе элементтер 
кітапханасымен жұмыс жасамай жасауға мүмкіндік береді.
• Көрініс экрандарында немесе модель кеңістігінде аннотациялық 
нысандарды масштабтау функциясы.
• Операцияларды жазу бағдарламалау тәжірибесі болмаса да, командалар 
тізбегін құруға мүмкіндік береді. Жазылған операциялар, командалар және 
енгізу мәндері операциялар ағашындағы бөлек терезеде тіркеледі және 
көрсетіледі. Жазуды тоқтатқаннан кейін, командалар мен мәндерді кейінірек 
ойнату үшін макро файлға сақтауға болады. Ұжымдық жұмыс кезінде 
макростар барлығына қол жетімді болуы мүмкін.
• Тігіншілер диспетчері сызба парақтарын ұйымдастырады, жарияланымды 
жеңілдетеді, түрлерін автоматты түрде жасайды, тігіндіден деректерді негізгі 
жазулар мен штемпельдерге жібереді және барлық қажетті ақпарат бір жерде 
болатындай тапсырмаларды орындайды.
• Жеңілдетілген үш өлшемді навигация құралдары:" көру текшесі 
"стандартты және изометриялық түрлер арасында ауысуға мүмкіндік береді -
алдын-ала анықталған және пайдаланушы таңдаған нүктеден;" руль " бір 
интерфейсте бірнеше түрлі навигациялық құралдарды біріктіреді және 
орбиталық айналу, панорамалау, центрлеу және масштабтау командаларына 
жылдам қол жеткізуге мүмкіндік береді.
• "Қозғалыс аниматоры" құралы ағымдағы сызбада сақталған және 
анимациялық тізбектер санатында ұйымдастырылған аталған түрлерге қол 
жеткізуге мүмкіндік береді. Оны жоба презентациясын (анимациялық 
бейнелер) жасау кезінде де, навигация үшін де қолдануға болады.

Пайдаланушы интерфейсі белгілі бір саланың қажеттіліктеріне 
бейімделу мүмкіндігін қолдайды. AutoCAD-тың әртүрлі функциялары үшін 
әдепкі параметрлер өзгереді, соның ішінде сурет үлгілері, құралдар 
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палитрасының мазмұны, жұмыс кеңістігі, Autodesk Seek сүзгілері, Autodesk 
Developer Network серіктестері, Online Experience порталы және жазылым 
орталығы. AutoCad терезесінде: мәзір, құралдар тақтасы, графикалық аймақ, 
командалық және күй жолдары бар.

Графикалық редактордың жұмыс терезесі
• Терезенің айдары
• Құлаған мәзір
• Құралдар тақтасы-пиктограммалары бар батырмалар жиынтығы 
(қалауыңыз бойынша жылжытуға болады)
• Графикалық өріс-графикалық құрылыстарға арналған экранның бөлігі
• Пәрмен жолы-командаларды енгізу және AutoCad диалогын жүргізу 
• Күй жолағы-жүгіргі мен батырманың координаттары.-off (өшірулі). сызу 
режимдері

Құлаған мәзір:
• Файл-файлдармен жұмыс
• Графикалық өріс бөліктерін өңдеу-өңдеу
• Көрініс-суреттермен жұмыс, масштабтау, панорамалау, көзқарастар және 
т. б. 
• Кірістіру [біріктіру] - блоктармен жұмыс және т. б.
• Пішім-қабаттармен, түспен, сызық түрімен, мәтін стилімен және т. б. 
жұмыс –
• Қызмет [құралдар] – AutoCad жұмыс ортасының параметрлері 
• Сурет салу [сызу] – нақты сызу
• Өлшемдері-өлшемді қалпына келтіру, өлшемді басқару параметрлері
• Өңдеу [Өңдеу] – сурет элементтерін өңдеу
• Терезе-құралдар тақталарын бекіту және т. б.
• Анықтама[көмек] – AutoCad 14 анықтамалығы [2000…] 

Командаларды басқару үш құралдың біреуінің көмегімен жүзеге 
асырылады: мәзір командалары, құралдар тақтасындағы түймелер немесе 
пернетақта командалары. Командаларды басқару үшін контекстік мәзірлер де 
қолданылады. Олар таңдалған нысандарға қатысты жиі қолданылатын 
командаларды көрсетеді. Мәтінмәндік мәзірді шақыру үшін тінтуірдің оң жақ 
батырмасын басу керек. 
Командаларды орнату тәсілдері. - Құлаған мәзір, құралдар тақтасы пәрмен 
Кеңесі. Сұрауларға жауап.
Командаларды аяқтау тәсілдері. - Аяқтау-Enter. Төтенше Жағдай-Esq.
Операцияны орындауды болдырмау. - Құлаған Мәзір, Өңдеу. Болдырмау
Режимдерді өзгерту. 
F2-режимді ауыстыру: мәтіндік-графикалық
F6 - ағымдағы координаталар күй жолағында дисплей режимін ауыстырыңыз 
F7-тордың көрінуі, F8-ОРТО, F9 - қадамдық байланыстыру 
Esq-экран мәзірінен шығу немесе нүктені таңдаудан бас тарту.

Autodesk AutoCAD сурет файлдарын PDF форматына қалай 
түрлендіруге болады:
1. Autodesk AutoCAD бағдарламасында сызбаны ашып, Plot (Басып шығару)
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2. Плоттерлер тізімінен әмбебап құжат түрлендіргішін таңдаңыз
3. What to plot (Басып шығару нысаны) мәнін Extents (жиектер) күйіне 
өзгертіңіз)
4. Center the plot (сызбаны ортаға Туралау) және қағазға түсіру (қағаз 
өлшеміне туралау) параметрлерін тексеріңіз. Бұл төмендегі скриншотта 
көрсетілген.
5. AutoCAD-ты PDF-ке түрлендіруді бастау үшін OK түймесін басыңыз. 

5.1.4 Дипломдық жобалардың тақырыптары

Дипломдық жобаның тақырыбы белгілі бір өндірістік процесті жүргізу 
үшін жабдықты таңдауды және есептеуді қамтиды. Студенттің 
технологиялық тәжірибесінің орнын ескере отырып, бұл келесі процестердің 
бірі болуы мүмкін: 

1. Резеңке қоспаларды дайындау. 
2. Протекторлық дайындамаларды дайындау. 
3. Автокамералық дайындамаларды дайындау. 
4. Борттық сақиналар мен қанаттарды жасау. 
5. Тоқыма сымын немесе металкордты өңдеу. 
6. Сүндеттелген сымды пішу және шайнау. 
7. Борттық маталарды майлау және пішу. 
8. Шиналарды құрастыру.
9. Автошабандоздарды вулканизациялау. 
10. Автокамераларды түйістіру және вулканизациялау. 
11. Көлік таспаларының өзекшелерін жасау. 
12. Өзекшелерді қаптау және көлік таспаларын вулканизациялау. 
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13. Жеңдер жасау. 
14. Формалды емес бұйымдарды дайындау. 
15. Сығымдау қалыптау әдісімен қалыптық РТИ жасау. 
16. Қалыптық РТИ-ді қысыммен құю әдісімен дайындау.  

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі

1. Резниченко С.В., Морозов Ю.Л. (ред.) Большой справочник 
резинщика. Том 2. Резины и резинотехнические изделия.

2. Шеин В.С. Основные процессы резинового производства. Учебное 
пособие / В.С. Шеин, Ю.Ф. Шутилин, А.П. Гриб. – Л.: «Химия», 1988 – 160 с.

3. Бекин Н.Г., Захарова Н.Д, Пеунков Г.К. Оборудование и основы 
проектирования заводов резиновой промышленности. Производство изделий 
из полимерных материалов/ под. ред. Крыжановского В.К., СПб.: 
Издательство Профессия, 2008.- 460 с.

4. Шварц А.И. Механизация и автоматизация производства формовых 
РТИ/А.И. Шварц. - М.: Химия, 1987. - 174 с.

5. Бродский, А. М. Черчение [Текст]: Учебник для учащихся учрежд. 
нач. проф. образования / А. М. Бродский, Э. М. Фазлулин, В. А. Халдинов. –
7-е изд., стер. – М.: Академия, 2010. – 400 с.

6. Вышнепольский, И. С. Техническое черчение [Текст]: Учебник для 
учреждений начального профессионального образования / И. С.

7. https://works.doklad.ru/view/tm6EtUDBMac.html
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ГЛОССАРИЙ

Адгезия-гетерогенді материалдар беттерінің тұтасуы
Арматуралау-арматуралау Резеңке бөлшектер тұрады орнату, оларға 

арматура
Жалынға қарсы заттар-органикалық шыққан материалдардың 

жанғыштығын төмендететін заттар
Жылу балансы-әр түрлі жылу процестеріндегі жылудың кірісі мен 

шығынын (пайдалы пайдаланылған және жоғалған) салыстыру
Қабылдау барабаны-шынжыр табанды тарту (орау) құрылғысының 

құрамдас бөлігі
Биг-бэги-полимер, капрон және резеңке-мата материалдардан 

жасалған жабық сыйымдылықтар
Блистер қаптамасы-термопластикалық материалдардан жасалған 

өнімнің немесе өнімнің көлемді пішінін қайталайтын мөлдір қаптама
Өлшемді неке-белгіленген рұқсаттан асатын қалыпты мөлшерден 

ауытқу
Бутилкаучук бромы-бутилкаучукты галогендеу арқылы алынатын 

синтетикалық каучук
Тиеу бункері-қайта өңдеуге жататын материал орналасқан

сыйымдылық
Бутадиен каучук-бутадиен каучук бутадиен-винилпиридин 

каучуктері, бутадиен-нитрилді каучуктер, бутадиен-стиролды каучуктер 
болып бөлінеді

Бутилкаучук-синтетикалық каучук, изобутиленнің (I) және аз 
мөлшерде (1-5%) изопреннің (II) сополимеризациясының өнімі)

Бутилметакрилаттар-метакрил қышқылының бутил эфирлері
Біліктеу-резинаны өңдеу әдісі
Уатқыш, штампылау экструзионды және басқа машиналардың жұмыс 

органдары – біліктегіштер
Винилпиридинді каучуктар-бутадиен мен 2-метил-5-винилпиридин 

сополимерлері, сондай-ақ осы сомономерлер мен акрилонитрилдің немесе 
стиролдың үш еселенген сополимерлері

Ылғалдылық (влагосодержание) – материалдағы ылғал құрамын 
көрсететін шама

Табиғи талшықтар-табиғи жағдайда түзілетін табиғи тоқыма 
талшықтары шағын көлденең өлшемді және ұзындығы шектеулі берік және 
икемді денелер

Арматуралық талшық-шыны талшықтар
Вискоза талшығы-бұл табиғи целлюлозаны химиялық өңдеу арқылы 

алынған синтетикалық талшықтар
Полиамидті талшық-балқымалардан немесе полиамид ерітінділерінен 

жасалатын синтетикалық талшықтар
Полиэфир талшығы-полиэтилентерефталат балқымасынан жасалатын 

синтетикалық талшықтар
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Инъекция-құю машинасында жүретін процесс
Инъекция уақыты-балқыманың құйма пішінді қалыптастыру 

қуысына құйылатын уақыты
Қыздыру уақыты-жылу беру басталған сәттен бастап айналмалы 

пішінді розеткаға масса толығымен ерігенге дейінгі уақыт аралығы
Вулканизация-резеңке өндірісінің технологиялық процесі, онда 

пластикалық "шикі" резеңке резеңкеге айналады
Вулканизация агенті-вулканизация кезінде резеңке 

макромолекулаларды тігетін резеңке қоспалардың ингредиенті
Жоғары серпімді күй-полимерлер үлкен қайтымды деформацияға 

қабілетті күй
Тұтқырлық-бүтіннің байланысын бұзбай, дененің оның жеке бөлігінің 

қозғалысына әсер ететін қарсылық
Балқыманың тұтқырлығы-қысыммен құю процесінің параметрі
Тұтқыр күй-конденсацияланған денелердің негізгі физикалық 

күйлерінің бірі, оларда сұйықтық бар, яғни қайтымсыз компонент (тұтқыр 
ток) олардың толық деформациясына басым үлес қосады)

Гальванизация-бұйымдарды өңдеу (металдандыру) әдістерінің бірі
Экструзиялық бас - алынбалы технологиялық құрал
Гомогенизация-шикізатты дайындау және каландрлау кезінде 

қоспаларды пластикалық күйде араластыру технологиясы
Жанғыштық-жоғары температураның немесе ашық жалынның 

әсерінен материалдың жануы, жану процесін қолдау және тарату қабілеті
Түйіршік-қатты заттардың бөлшектерін азайту арқылы полимерлі 

шикізатты ұнтақтау процесінде алынған түйіршік өнімі
Гранулятор-каучуктарды қайта өңдеуде қолданылатын экструдер 

қондырғысы
Гук заңы-серпімді дененің кернеулі күйі мен деформациясы 

арасындағы байланысты білдіретін негізгі заң
Гуттаперча-палаквиум, пайен, бассия және сапотовтар отбасынан 

шыққан тропикалық ағаштардың сүтті шырынын (латексті) коагуляциялау 
өнімі

Қысым-бір дене екінші дененің бетіне әсер ететін қалыпты (бетіне 
перпендикуляр) күштердің қарқындылығын сипаттайтын физикалық шама

Деформация-сыртқы күштердің әсерінен дененің пішіні мен көлемінің 
өзгеруі

Көлденең деформация - есептік шама (коэффициент), салыстырмалы 
көлденең сығымдаудың сору дәрежесіне қатынасы ретінде көрінеді

Деформация-полимерлі материалдар зерттелетін есептік шама
Фтал қышқылының дибутилфталат – ди-н-бутил эфирі
Диендік көмірсутектер-екі қос байланысы бар қанықпаған 

көмірсутектер
Дискілік экструдерлер-балқыманы басына итеретін жұмыс органы 

арнайы нысандағы диск болып табылатын экструдерлер
Дорн-бастарды құрайтын ішкі ұяларға Орнатылатын бөлгіштер
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Дорн калибрлеу-калибрлеу дорналары (ішкі беттерді калибрлеу үшін) 
- ішкі калибрлеу үшін салқындатылған дорналар, олар тек дамымаған беті 
бар қарапайым пішінді бұйымдарды өндіруде қолданылады

Ұсатқыш-әртүрлі материалдардың қалдықтарын ұнтақтауға арналған 
жабдық 

Зиги-қаттылық қабырғаларының өзіндік түрі
Дозалау аймағы-тығынның бөлшектерінің соңғы еруі, балқыманың 

бір бастапқы пластикаторда араласуы және гомогенизациясы жүретін аймақ
Тозуға төзімділік - материалдардың тозуға төзімділігі
Экструзиялық желі-белгілі бір түрдегі бұйымдарды жасау үшін 

қолданылатын өндірістік жабдықты қамтиды 
Құйма-қысыммен құюға арналған құйма қалыптың жұмыс элементі 

(бөлшегі) 
Инъекциялық қалыптау-өнімді өндірудің ең көп таралған әдісі
Айналмалы құю-көп қабатты құю түрі, ол түстерді нақты бөлуге 

мүмкіндік береді, бірақ алынбалы кірістіруді қолдануды қажет етеді
Соинжекционды құю – бөлгіш бас деп аталатын арнайы құрылымдағы 

саптаманы қолдануды талап ететін көп қабатты құю түрі
Матрица-жартылай автоматты престе бұрандалы алдын ала 

пластикация құрылғысында пайдаланылатын пресс-қалыптың жұмыс 
элементі (бөлігі)

Металдау-металл бұйымның оптикалық әсерін жасау, беттерге электр
өткізгіштігін беру және шағылысу әсерін жасау мақсатында полимерлі 
бұйымға жабын жағу

Рашиг әдісі-пресс-материалдардың аққыштығын бағалау үшін 
қолданылатын әдіс: аққыштық шамасы стандартты жағдайларда арнайы 
нысанда престелген өзектің ұзындығы бойынша анықталады

Жоғары икемділік модулі-серпімді деформациялардың жедел 
дамуына балқыманың қарсылығын сандық сипаттайды

Ығысу модулі-ығысу деформациясын сипаттайтын шама
Серпімділік модулі-материалдың созылу/сығылу кедергісін 

сипаттайтын коэффициент
Созылу кезіндегі серпімділік модулі-қарапайым созылу (қысу) 

кезінде пайда болатын s бір жақты қалыпты кернеу созылу бағытына сәйкес 
келеді Е бойлық серпімділік модулі (Юнг модулі)

Каландрлау арқылы жабу-жабындарды балқымамен бірге жағу 
кезінде екінші немесе үшінші ролл саңылауына субстрат кіретін субстратқа 
жағу процесі

Нанокомпозиттер-фазалардың бірінің орташа мөлшері 100 нм-ден кем 
құрылымдалған материалдар

Толтырғыш-дайын өнімнің қасиеттеріне әсер ететін және қаттылық, 
серпімді модуль, қаттылық (соққы тұтқырлығы төмендейді) және көптеген 
жағдайларда ыстыққа төзімділік сияқты механикалық қасиеттерді 
жақсартатын қоспалар
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Калибрлейтін саптама-оның көмегімен вакуумдық калибрлеу жүзеге 
асырылатын құрылғы

Табиғи резеңке – бұл вулканизация арқылы резеңке алынған өсімдік 
тектес полимер

Пластометр-эластомерлердің тұтқыр пластикалық қасиеттері мен 
қатаю жылдамдығын өлшеуге арналған аспап

Балқыманың аққыштық көрсеткіші-берілген температура мен 
қысым кезінде стандартты мөлшердегі капилляр арқылы балқытылған 
материалдың ағу жылдамдығын сипаттайды. ПТР стандартты уақыт ішінде 
(10 мин.) Сығылған полимердің граммымен көрсетіледі

Полибутилен (PB) – бутилен газын полимерлеу арқылы алынған 
термопластикалық материал CH2SNS2N5

Полиизобутилен ПИБ-изобутилен полимерлері, [- C (CH3) 2-CH2–]
Полиамидтер-хош иісті тетракарбон қышқылдары мен хош иісті 

диаминдерге негізделген ыстыққа төзімді поликонденсациялық полимерлер.
Поликонденсация - жанама төмен молекулалы зат (су, спирт, 

галогенді сутек және т. б.) бөлінуімен қатар жүретін би-немесе 
полифункционалды қосылыстардан (мономерлерден) полимерлер алу 
процесі.)

Полимеризация-жоғары молекулалы заттарды алу процесі, онда 
полимер молекуласы (макромолекула) төмен молекулалы зат (мономер) 
молекулаларын өсіп келе жатқан тізбектің соңында белсенді орталыққа қосу 
арқылы түзіледі

Полимерлер-коваленттік байланыстар арқылы ұзын 
макромолекулаларға қосылған атомдар (мономерлер) тобын бірнеше рет 
қайталау арқылы түзілетін материалдар

Кеуек түзгіш-бастапқыда тұтас денеде (ортада) жалғанған арналар-
кеуектер немесе оқшауланған кеуек-жасушалар жүйесін жасау үшін кеуекті 
материалдар өндірісінде пайдаланылатын заттар

Порофор-азот бөле отырып қыздыру кезінде ыдырайтын және 
пеноматериалдар өндірісінде қолданылатын азоқосылыстар тобының 
техникалық атауы

Престеу-тығыздау, пішінін өзгерту, сұйық фазаны қатты фазадан бөлу, 
материалдың механикалық және басқа қасиеттерін өзгерту мақсатында 
әртүрлі материалдардың қысымымен өңдеу процесі

Беріктік-сыртқы жүктемелердің әсерінен қатты денелердің сынуға 
(бөліктерге бөлуге), сондай-ақ форманың қайтымсыз өзгеруіне (пластикалық 
деформацияға) қарсы тұру қасиеті. Тар мағынада-жойылуға қарсы тұру

Адгезия – жабысқақ қосылыстың беріктігі адгезия мен когезиямен 
анықталады

Соққы-қалыптың негізгі бөлшектерінің бірі
Пультрузия-пультрузия әртүрлі өнімдердің профильдерін алады (қуыс 

немесе қатты) 
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Ісіну-ығысу жылдамдығына, қалыптастыру каналының ұзындығына 
және балқыманың тұтқырлығына байланысты, бұл процесті басқаруды 
қиындатады

Ракля-қозғалмайтын субстратқа жағылған кезде полимер қабатын 
тегістейтін қозғалмайтын пышақ

Күйе-аморфты көміртектен тұратын көміртекті заттардың (полимерлі 
шикізат, таскөмір шайыры, мұнай) толық емес жану өнімі

Инъекция жылдамдығы-құю процесінің негізгі параметрлерінің бірі
Шайыр-қатайтылған қалыптаушы олигомерлерге жататын және 

қанықпаған полиэфир шайырлары мен эпоксидтерге бөлінетін зат
Тұрақтандырғыш-дайын бұйымдарға жабын жағу үшін 

пайдаланылатын қоспалар, олардың мақсаты Дайын бұйымдардың 
ультракүлгін сәулелердің әсеріне тұрақтылығын арттыру болып табылады

Қартаю тұрақтандырғыштары-қартаю ингибиторлары, қартаюға 
қарсы заттар; бірнеше топқа бөлінеді: антиоксиданттар, 
термостабилизаторлар, антиозонанттар, жеңіл тұрақтандырғыштар, 
антирадтар

Стеарин (октадекан қышқылы) қышқылы-CH3 (CH2) 16COOH, 
алифатты қатардағы бір негізді қаныққан карбон қышқылы

Стрейнер-бұл каландр мен араластырғыш роликтер арасында 
орнатылатын бұрандалы экструдер, оның жалғыз міндеті-полимерлі 
қалыптау массасына кездейсоқ түскен металл бөлшектерін сүзу

Кептіргіш бункер-полимер шикізатын мұқият кептіру үшін
пайдаланылатын құрылғы, өңдеу кезінде проблемаларды болдырмау және 
өнімнің жоғары сапасын қамтамасыз ету үшін

Шор қаттылығы-полимерлі өнімдердің сапасын бағалау әдісі
Тізбекті молекулалық құрылымға байланысты полимерлердің 

аққыштығы төмен молекулалы заттардан тұратын сұйықтықтар ағымының 
сипатынан ерекшеленеді

Рашиг бойынша аққыштық-рашиг бойынша аққыштық анықтамасы 
балқыманың аққыштық көрсеткішін анықтау әдісіне ұқсайды

Вика бойынша температура – жылуға төзімділік Вика аспабы 
бойынша ІЅО 306 (немесе DIN 53460, АЅТМ 01525 бойынша) бойынша 
анықталады)

Аққыштық температурасы-материалдың қатты сұйықтықтан тұтқыр 
сұйықтық күйіне өту аралығының соңы

Нақты жылу сыйымдылығы-1 градусқа қызған кезде физикалық 
жүйенің масса бірлігінің жылу сіңімділігін сипаттайды
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Ісіну-ығысу жылдамдығына, қалыптастыру каналының ұзындығына 
және балқыманың тұтқырлығына байланысты, бұл процесті басқаруды 
қиындатады

Ракля-қозғалмайтын субстратқа жағылған кезде полимер қабатын 
тегістейтін қозғалмайтын пышақ

Күйе-аморфты көміртектен тұратын көміртекті заттардың (полимерлі 
шикізат, таскөмір шайыры, мұнай) толық емес жану өнімі

Инъекция жылдамдығы-құю процесінің негізгі параметрлерінің бірі
Шайыр-қатайтылған қалыптаушы олигомерлерге жататын және 

қанықпаған полиэфир шайырлары мен эпоксидтерге бөлінетін зат
Тұрақтандырғыш-дайын бұйымдарға жабын жағу үшін 

пайдаланылатын қоспалар, олардың мақсаты Дайын бұйымдардың 
ультракүлгін сәулелердің әсеріне тұрақтылығын арттыру болып табылады

Қартаю тұрақтандырғыштары-қартаю ингибиторлары, қартаюға 
қарсы заттар; бірнеше топқа бөлінеді: антиоксиданттар, 
термостабилизаторлар, антиозонанттар, жеңіл тұрақтандырғыштар, 
антирадтар

Стеарин (октадекан қышқылы) қышқылы-CH3 (CH2) 16COOH, 
алифатты қатардағы бір негізді қаныққан карбон қышқылы

Стрейнер-бұл каландр мен араластырғыш роликтер арасында 
орнатылатын бұрандалы экструдер, оның жалғыз міндеті-полимерлі 
қалыптау массасына кездейсоқ түскен металл бөлшектерін сүзу

Кептіргіш бункер-полимер шикізатын мұқият кептіру үшін
пайдаланылатын құрылғы, өңдеу кезінде проблемаларды болдырмау және 
өнімнің жоғары сапасын қамтамасыз ету үшін

Шор қаттылығы-полимерлі өнімдердің сапасын бағалау әдісі
Тізбекті молекулалық құрылымға байланысты полимерлердің 

аққыштығы төмен молекулалы заттардан тұратын сұйықтықтар ағымының 
сипатынан ерекшеленеді

Рашиг бойынша аққыштық-рашиг бойынша аққыштық анықтамасы 
балқыманың аққыштық көрсеткішін анықтау әдісіне ұқсайды

Вика бойынша температура – жылуға төзімділік Вика аспабы 
бойынша ІЅО 306 (немесе DIN 53460, АЅТМ 01525 бойынша) бойынша 
анықталады)

Аққыштық температурасы-материалдың қатты сұйықтықтан тұтқыр 
сұйықтық күйіне өту аралығының соңы

Нақты жылу сыйымдылығы-1 градусқа қызған кезде физикалық 
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Технологиялық қасиеттері-өңдеу кезінде көрінетін тұтқыр және 
серпімді қасиеттері (реологиялық қасиеттері), қыздыру және салқындату 
кезіндегі мінез-құлқы, материалдың (бояғыштардың) кейбір қасиеттерін 
өзгерту үшін енгізілетін қоспалармен үйлесімділігі)

Шық нүктесі-ауадағы ылғалдың шекті мөлшері, яғни. бұл бу күйіндегі 
ылғал конденсацияланатын температура

Трак-экструдердің жұмыс элементі, ол профильді басуға және оны 
біркелкі бұруға арналған өзін-өзі реттейтін жоғарғы жолы бар кең немесе 
қосарланған (салынған) тартқыш құрылғы болып табылады

Үзілу кезіндегі салыстырмалы ұзарту-жалпы мақсаттағы 
пластмассаның әрбір түрінің салыстырмалы % - бен белгіленетін жалпы 
мақсаттағы термопласттардың механикалық қасиеті параметрлерінің бірі

Уретанды каучук-каучук тәрізді қасиеттері бар уретанды 
эластомерлер, полиуретандар

Шөгу-термопластикалық полимерлерді қалыптастыру кезінде орын 
алады: өнімнің мөлшері пішіннің тиісті мөлшерінен аз

Сызықтық шөгу-бұл профильді калибрлеу дорнінен оңай алып 
тастауды қамтамасыз ету үшін ескерілуі керек полимердің қасиеті, ол үшін 
соңғысы қозғалыс бағытында беттердің сәл көлбеуімен жасалуы керек

Технологиялық шөгу-бөлме температурасындағы қалыптың мөлшері 
мен салқындатылған дайын бұйымның мөлшері арасындағы айырмашылық 
(DIN 16901 сәйкес дайындалғаннан кейін 16 сағат)

Үдеткіштер-вулканизация жылдамдығын арттыру үшін енгізілетін 
химиялық қосылыс

Салмақ-өнімнің бетіндегі қабырғаларға (бастарға) қарама-қарсы және 
қалың қабырғалы бөліктердегі ойықтар.

Фаза-бұл бөлімнің бетімен шектелген және бастапқы материалдың 
қасиеттеріне сәйкес келетін қасиеттері бар жүйенің бөлігі.

Фильера-экструзиялық бастың қалыптау бөлігі, онда балқыманың 
сығылуы және оның соңғы пішінге айналуы жүреді

Серпімді диафрагмамен вакуумды қалыптау-арматураланған 
полимерлерді өңдеу кезінде монолитті пресс-қалыптарды қолданумен жұмыс 
әдісі




