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Алғы сөз 
 

Аталмыш оқулық «0804000 Технологиялық жабдықтар және 
құбырларды монтаждау» (080401 2 Технологиялық құбырларды монтаждау) 
мамандығы бойынша оқыту әдістемелік жинағының бір бөлігі болып 
табылады. КМ-01 кәсіби үлгісін үйренуге арналған оқулық. Жаңа буын 
өкілдерінің оқыту-әдістемелік жинақтарында жалпыға білім беру және 
жалпы кәсіби мамандықтар мен кісіби үлгілерін үйреніп меңгеруге мүмкіндік 
беретін дәстүрлі және инновациялық оқу материалдары қамтылған. Оқытып-
үйрету баспалары электронды білім бері қорларымен толықтырылып тұрады.  
 Бұл оқулық жалпы кәсіби «Технологиялық құбырларды монтаждау» 
мамандығына монтаждаушы кәсіби үлгілерін үйретуге және монтаждау 
мекемесінің қызметкерлеріне арналған. Оқулықта барлық технологиялық 
құбырларды монтаждау жұмысының теориясы мен тәжірибесі баяндалған. 
Технологиялық құбырларды монтаждау жұмысының барлық түрлері 
қарастырылған. 
 Технологиялық құбырлар желісі - өндірістік обьектінің маңызды және 
негізгі жұмыстық бөлігі, сондықтан құбырлар желісінің тартылуына, оған 
қызмет көрсету салалары сапалы болуы басты міндет. 
 Оқулықта технологиялық жабдықтарды блоктық жинау әдісі ежгей- 
тегжейлі сипатталған, қолданылатын көтеру-тасымалдау құралдары, 
блоктарды жобалық күйге орнату, қолданылатын материалдар мен әртүрлі 
жұмыстарды жүргізу әдістері жабдықтарды монтаждауға жіберу нормалары 
келтірілген. Монтаждау жұмысы аяқталғаннан кейінгі технологиялық 
құбырларды сынау және сынау жабдықтары қарастырылған және  жұмысты 
жүргізу кезіндігі техника қауіпсіздігі, өрт қауіпсіздік ережелері туралы 
негізгі мәліметтер келтірілген.  

Монтаждау жұмысын индустриализациялау мамандандыру, жұмыс 
аусымдарын тығыздау, еңбек шартын жақсарту және жоғарғы өнімділікті 
тәсілдерін енгізу есебінен жұмысшылардың еңбек өнімділігін лезде көтереді. 
Монтаждау-дәнекерлеу жұмысын ұйымдастыру жұмысы құрылымды 
ұйымдастыру жобасына енетін өндіріс жұмысының жобасы игеріледі. 

Өндіріс жұмысының жобасы негізгі құжат болып табылады, онымен 
құрылымдар құрастырылып,  монтаждау-дәнекерлеу жұмыстары 
орындалады. Күрделі монтаждау-дәнекерлеу жұмысын орындау кезінде 
өндіріс жұмысы жобасының құрамын оларды өндіруге арналған техникалық 
нұсқаулықтар мен инструкциялармен қамтиды.  

Технологиялық құбырлар желісі әр алуан шарттарда, айтарлықтай 
қысым мен жоғарғы температураларда жұмыс істеп, даттану процесстеріне 
ұшырап және кезеңді қыздырылып, салқындатылады. Олардың құрылымы 
құрылған обьектінің жылжымалығы бірлік қуаттылығының кеңею себебімен, 
тасымалданатын сұйықтықтардың жұмыс параметрлерінің және құбыр 
диамері өсуі салдарымен күрделенеді.  
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Бұлардың барлығы өндірістік жабдықтарды монтаждау және 
техникалық пайдалану бойынша мамандардан құбыр желісінің құрылысы 
мен жұмыс шарттары бойынша терең білімді, әртүрлі материалдарды 
пайдалану талаптарын қатаң сақтауды, құбыр желісін монтаждау бойынша 
ережелер мен арнайы технологиялық шамаларды орындауды талап етеді.  
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1. ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ҚҰБЫРЛАР ТУРАЛЫ ЖАЛПЫ ҰҒЫМ 
 

Бұл модульде қарастырылған тақырыптар: 
1. Құбырдың тағайындалуы және құбырлар классификациясы 
2. Технологиялық құбырлар жұмысына әсер ететін факторлар          
3. Құбырларды жалғау элементтері      
4. Құбыр тетіктері              
4.1 Құбырлар мен фасонды бөлшектерді белгілеуді және орнату             
4.2 Құбырлар тіректері мен алқалары     
4.3 Компенсаторлар            
5.  Технологиялық құбырлар арматурасы         
5.1  Құбырлар арматурасының классификациясы         
5.2  Тығынды, реттеу, сақтандыру және бақылау құбырлар  арматурасы         
5.3 Құбырлар арматурасын белгілеу және ерекше бояу          
6.   Құбыр желілері үшін материалдар 
6.1 Құбыржелілерді дайындау үшін қолданылатын болат құбырлар 
6.2 Ішкі жабыны бар болат құбырлардың, бөлшектері және қосылыстары 
6.3 Пластмассадан жасалған құбырлар, бөлшектер және құбырлардың 
қосылыстары 
7.  Металлполимер құбырлар 
7.1  Мұнай және газ құбырларын есептеу 
        

Кіріспе 
 
Технологиялық құбырлар туралы 

модулінде технологиялық құбырлар-
мұнай мен газды бір орыннан екінші 
орынға дейін тасымалдау тізбегі 
қарастырылды. туралы, олардың 
түрлерін, дайындау материалдарын, 
құбыр жұмысына әсер 
ететінфакторларды, құбырларды жалғау 
элементтерін, құбыр тетіктерін, 

құбырлар арматурасын, сондай-ақ құбырлардың есептелу  жолдарын білуі 
керек.  

 Мақсаты:       
  Осы модульді өткеннен соң Сіз білесіз: 
1. Құбырлар тағайындауы мен құбырлар классификациясын; 
2. Құбырлар жұмысына әсер ететін факторларды; 
3. Құбырларды жалғау элементтерін; 
4. Құбыр тетіктерін және олардың түрлерін; 
5. Құбырлар мен фасонды бөлшектерді белгілеуді және орнату тәсілдері; 
6. Құбырлар тіректері мен алқалары түрлерін; 
7. Компенсатор түрлері мен тағайындалуын; 
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8. Құбырлар арматурасының классификациясын; 
9. Тығынды, реттеу, сақтандыру және бақылау құбырлар арматурасының              
түрлерін және олардың тағайындалуын; 
10. Құбырлар арматурасын белгілеу және ерекше бояу мақсатын; 
11.  Болат материалдардың қолданылу аймағын; 
12.  Болат құбырларды дайындау тәсілдерін; 
13. Техологиялық құбырларды дайындауға арналған болат құбырдың негізгі 

түрлерін; 
14.  Ішкі жабыны бар болат құбырларды пайдалану аймағын; 
15.  Ішкі металл емес жабын түрлерін; 
16.  Құбыр ішін гумирлеу жолын; 
17.  Болат құбырларды, гумирленген және футерленген пластмассаны жалғау 

тәсілдерін; 
18. Футерленген төсенішті құбырлар мен тетіктердің пайдалану аймағын; 
19.  Металл емес материалдардың ерекшеліктерін; 
20.  Пластмассалардың жіктелуін; 
21.  Құбырларды дайындау үшін қолданылатын термопласт түрлерін; 
22.  Полиэтиленді құбырлар кемшілігін; 
23.  Шыныпластикалық құбырлардың қолданылу аймағын; 
24.  Шыны құбырларды жалғау жолдарын; 
25. Мұнай және газ құбырларында жүргізілетін есептеулерді. 
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БӨЛІМ 1. ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ҚҰБЫРЛАР ТУРАЛЫ ЖАЛПЫ 
ҰҒЫМ  

 
1.1 Құбырдың тағайындалуы және құбырлар классификациясы 
 
Құбыр желісі дегеніміз - газ тәрізді және сұйық заттарды тасымалдауға 

арналған, құбыр тетіктері, арынды-реттеу аппаратурасы, бақылау-өлшеу 
аспаптары, автоматтандыру құралдары, тірек және алқа, бекіту тетіктері, 
тығыздағыш, коррозияға қарсы оқшаулағыш тетіктер мен материалдардан 
тұратын бір-бірімен құбыр арқылы жалғасқан құрылғы. 

Технологиялық құбырларға технологиялық процесті жүргізу немесе 
жабдықтарды пайдалану үшін өндірістік кәсіпорын шегінде орналасқан 
құбыржелілері жатады, олармен әртүрлі заттар, соның ішінде шикізаттар, 
жартылай фабрикаттар, аралық және соңғы өнімдерді, өндіріс қалдықтарын 
тасымалдайды. 

Технологиялық құбырларды орнату және монтаждау шарттары үлкен 
қашықтыққа тармақталған желі және технологиялық жабдықтарды 
байланыстыру конфигурациясының әртүрлілігімен; қолданылатын 
материалдар алуан түрлілігімен; құбыр типтері, олардың диаметрі мен 
қабырға қалыңдығы; тасымалданатын зат пен қоршаған орта сипаты және 
агресивті дәрежесімен; тығыздағыш (технологиялық жабдықтар траншеяда, 
траншеясыз, каналда, тоннелде, тұрақты екі-және көпярусты эстакадада, 
сонымен бірге әртүрлі биіктіктерде және жиі өндірістік жұмыс үшін 
қолайсыз) тәсілдерінің әртүрлігімен; бір бөлікке қосуға болатын сандармен, 
құбыр тетіктері, арматура, компенсаторлар, бақылау-өлшеу аспаптары тіректі 
құрылыммен анықталады [1].  

1 т болат технологиялық құбырларды монтаждау үшін, құбырдан өзге 
орташа салмағы құбыр салмағының 22 % құрайтын әртүрлі тетіктер мен 
арматуралар қажет (кесте 1.). 

 
Кесте 1 - 1т болат технологиялық құбырларды монтаждау кезіндегі 

өнімдер мен материалдар шығыны     
 
 

Атаулары 

Құбырлардың түріне байланысты монтаждау 
кезіндегі өнімдер мен материалдар шығыны 

цехішіндегі цехаралық 
кг дана кг дана 

Құбырлар 810 –  968 –  
бұрмалар 97 16,5 9,7 1,65 
Үш жақтар 5 0,8 0,5 0,05 
Өткелдер 5,5 2,1 0,5 0,2 
Тығындыр 2,3 1,5 0,2 0,15 
Фланецтер 48 5,5 4,8 0,55 
Болт, гайка, шпилька, шайба 12 –  1,2 –  
Тығыздағыш 1,5 –  0,2 –  
Тірек пен алқалар 1,8 9 15 7,5 
Арматура 178 3,5 17,8 0,35 
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Технологиялық құбырларды орнату және монтаждау кезінде келесі 
терминдер қолданылады. 

Желі-құбырдың өнім тұрақты жұмыс параметрмен тасымалданатын 
бөлігі.  

Торап (сурет 1.1) - тасымалдау габаритімен шектелген, құбырдың тік 
бөлігі. Құбыр торабы (жинақ бірлігі) бір бөлікке қосу көмегімен жинақталған 
бір немесе бірнеше элемент және арматурадан тұрады. Торап жобалық дереу 
орнатылған немесе құбырлар блогін кейінгі үлкейту үшін болуы мүмкін. 
Тораптар өсі жазықтықта болатын жазық және өсі екі және одан көп болатын 
кеңістікті болады.  

 
Сурет 1.1- Құбыр торабы 

Элемент (сурет 1.2) - құбыр торабының (жинақ бірлігі) бір немесе 
бірнеше тетіктердің және құбыр кесінділерінің бір-бірімен дәнекерленген 
бөлігі. 

 
а- құбыр және бұрма; б- бұрма, құбыр және бұрма; в- құбыр және фланец; г- 
фланец, құбыр және бұрма; д- фланец және бұрма; е- құбыр және тығын; ж- 
құбыр және үшжақ; з- құбыр және концентриялық өткел; и- үшжақ, құбыр 
және эксцентриялық өткел; к- үшжақ, құбыр және фланец; л- үшжақ, құбыр 
және бұрма; м- құбыр және үшжақ, құбыр және бұрма; н- үшжақ, құбыр және 
үшжақ; о- фланец, құбыр және фланец 
 

Сурет 1.2– Құбыр элементтері  
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Құбырлар блогі - бір-бірімен бір бөлікке қосу көмегімен жинақталған 
бір немесе бірнеше торап, арматура және құбыр кесінділерінен тұратын желі 
немесе құбыржелісі. Блок өлшемі мен конфигурациясы бойынша алдын-ала 
үлкейтілместен жобалық күйге орнатылуы мүмкін.  

Тетіктер - құбыр желісінің бөлігі, бағытын, өту қимасын (бұрма, өткел, 
үшжақ, тығын, фланец) өзгертпестен және өзгертіп бөлек оның бөліктерін 
жалғау және оны бекітуге (тірек, алқа, болт, гайка, шайба, тығыздағыш) 
арналған. 

Секция - құбыр желісінің бөлігі (жинау бірліктері), өсі бір тік желі 
құрайтын және жалпы ұзындығы тасымалдау шегінде болатын бірдей 
диаметрлі бір-бірімен бірнеше дәнекерленген құбырдан тұрады.  

Құбырдың негізгі параметрлері: 
Ішкі диаметрі - ол құбырдың өту қимасын анықтайды және пайдалану 

жұмыс параметрлері (қысымы, температурасы, жылдамдығы) кезінде 
берілген шамадағы заттың өтуі үшін қажет. 

Шартты өтуі Dy - қосылатын құбырдың номиналь ішкі диаметрі. 
Сырты диаметрі бірдей құбырларда әртүрлі номиналь ішкі диаметрі болуы 
мүмкін. Мысалы сыртқы диаметрі 219 мм және қабырға қалыңдығы 6 және 
16 мм, ішкі диаметрі сәйкесінше 207 және 187 мм, екі жағдайда да шартты 
өтуі Dy, жуықталып 200 мм алынады. 

Шартты қысымы рі - зат немесе қоршаған орта температурасы 200С 
кезіндегі ең үлкен артық қысым. Бұл қысым берілген өлшемді, 200С 
температураға сәйкес материалдар мен олардың беріктілік сипатына сәйкес 
құбыр тетіктері мен арматураның ұзақ жұмысын қамтамасыз етеді. 

Жұмыс қысымы ржұм - құбыр тетіктері мен арматураның берілген 
пайдалану тәртібін қамтамасыз ететін үлкен артық қысым. 

Сынау қысымы рүр – 50С кем және 700С артық емес су температурасы 
кезінде құбыр тетіктері мен арматураны беріктілікке гидравликалық сынау 
жүргізілетін артық қысым. 

Технологиялық құбырлар тасымалданатын заттың түріне, құбыр 
материалына, жұмыс параметрлеріне, ортаның агрессивтілік дәрежесіне, 
орналасу орнына, категоиясына және сорттарына байланысты класстарға 
жіктеледі. 

Тасымалданатын заттың түріне байланысты технологиялық 
құбырларды бөлуге болады: мұнай-, газ-, бу-, су-, мазут-, май-, бензол-, 
қышқыл-, сілті құбырлары, сонымен бірге арнайы тағайындалуы үшін (сұйық 
және қатты майлау материалдары, қыздыру және вакуум құбырлар).  

Материалы бойынша: 
 болат ( көмірсутекті, легирленген және жоғары легирленген болат); 
 түсті металдар және олардың қоспалары (мыс, жезді, титан, 

қорғасын, алюминді); 
 шойын; 
 метал емес (полиэтиленді, винил, фторопластикалық, шыны); 
 қапталған (резеңке, полиэтиленмен, винил, фторопластпен); 



16
  

 

 эмальданған; 
 биметалды. 
Тасымалданатын заттың шартты қысымы бойынша: вакуумды (0,1 

МПа төмен қысымда жұмыс істейтін; төменгі қысымды; 10 МПа дейін 
қысым кезінде істейтін; жоғарғы қысымды 10 МПа артық) және арынсыз 
(артық қысымсыз істейтін). 

Тасымалданатын заттың темпаратурасы бойынша: салқын 
(температура 00С төмен), қалыпты (1...450С) және ыстық (460С және одан 
жоғары). 

Тасымалданатын заттың агрессивтілік дəрежесі бойынша: 
агрессивсіз, аз агрессивті, орташа агрессивті және агрессивті. 

Құбырдың орналасқан орны бойынша:  
 цех ішіндегі, ғимарат ішінде немесе ашық алаңда орналасқан цех 

немесе технологиялық қондырғы шегінде бөлек аппараттар мен 
машиналарды жалғастыратын; 

 цех аралық, бөлек цехтарда орналасқан технологиялық қондырғы, 
аппараттар мен сыйымдылықтар. 

 
1.2 Технологиялық құбырлар жұмысына әсер ететін факторлар 
 

   Технологиялық құбырларды пайдалану кезінде айтарлықтай күштерге 
сыналады: қысымға (терең вакуумнан 250МПА дейін), тасымалданатын 
заттың температурасына (–253...+7000С); құбыр, тетік, арматура, 
тасымалданатын зат, жылу оқшаулау, жылулық  ұзару, діріл және жел 
салмақтары; топырақ қысымы. Бұдан басқа құбырдың бөлек бөлімдерінде бір 
тегіс қыздырмау, қозғалысты тіректер қысылуы және ондағы үйкелістің өсу 
салдарынан кезеңді салмақтар туындайды [1].  

 Құбырдың терілген салмақтарға қарсылық қаблеттілігін құбыр 
беріктілігі деп атайды. Құбыр беріктілігі оның құрылымындағы тетік 
беріктілігіне байланысты. 

 Технологиялық құбырлардың сенімділігі оларды пайдаланудың 
маңызды шарты, себебі резервті желі болмаған жағдайда құбыр желісінің 
қандай да бір бөлігінің ақаулығы апатқа және өндірістің немесе бүкіл 
өнеркәсіптік обьектінің толықтай тоқтауына әкеп соғады.  

 Құбырдың сенімді жұмысын қамтамасыз ету үшін келесі талаптарды 
орындау тиіс: 

 құбырларды жобалау кезінде оның жұмысына және беріктілігіне 
әсер ететін барлық жағдайларды қарастырған жөн; оның барлық бөліктері 
үшін қажетті материалдарды таңдау; құбырдың өтімділігі мен өздігінен 
өтімділігін есептеу және таңдаған жөн және құбыр трассасы бойынша оны 
бекіту үшін құрылды орналастыру; 

 жобада көрсетілген материалдан тетік, торап және құбыр 
секцияларын сапалы дайындау және құбыр құрылысына түсетін барлық 
бұйым мен материалдарды мұқият қадағалау; 
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 монтаждық жұмыстарды берілген технологияны және техникалық 
шартты сақтап сапалы орындау; 

 жобада мен нұсқауда көрсетілген параметрлерді көтермей және 
пайдалану тәртібін бұзбастан құбыр жұмысын тұрақты және жүйелі 
бақылауды қамтамасыз етуі қажет. 

 
1.3 Құбырларды жалғау элементері 
 
Құбырларды бір-бірімен, арматурамен, технологиялық жабдықтармен, 

бақылау-өлшеу аспаптарымен және автомматты құралдармен жалғау түрлері 
ажырамайтын және ажыратылатын қосылыстарға бөлінеді [1]. 

Ажырамайтын қосылыстарға дәнекерлеу, пісіру немесе жапсыру, ал 
ажыратылатынға-фланецтік, бұрандалы, дюритті және бугельді қосылыстар 
жатады. 

Құбырлардың қосылыс түрін таңдау қосылатын тетіктер материалына, 
физико-химиялық қасиеттеріне (агрессиялығы, уыттылығы, қатаю немесе 
тұнба түзеу қаблеттілігі), тасымалданатын заттың қысымы мен 
температурасы, пайдалану шарты (саңылаусыздығы, жиі шешу қажеттілігі, 
өндірістің өрт пен жарылыс қауіптілігі). 

Технологиялық құбырларды доғалық дәнекерлеу жолымен қосылыстың 
жоғарғы сенімділігін, тығыздығы мен беріктілігін қамтамасыз ететін 
ажырамайтын қосылыстарды алу әдісі кеңінен таралған (сурет 1.3). 

 
а-біржақты тігісті бойлық түйістіріп дәнекерлеу; б-екіжақты тігісті бойлық 
түйістіріп дәнекерлеу; в-қисықсыз біржақты тігісті көлденең түйістіріп 
дәнекерлеу; г-қиғашсыз біржақты тігісті көлденең түйістіріп дәнекерлеу; д-
қайралмаған сақина төселген біржақты тігісті көлденең түйістіріп 
дәнекерлеу; е-іші қайралған сақина төселген біржақты тігісті көлденең 
түйістіріп дәнекерлеу; ж-түйіскен контактілі; з-бұрыштық қиғашсыз 
біржақты тігісті; и-бұрыштық қисықсыз біржақты тігісті; к-бұрыштық 
қисықсыз екіжақты тігісті; л-құбыр үстінен; м-құбыр үстінен муфталы 

 
Сурет 1.3 - Құбыр мен құбыр тетіктерін ажырамайтын дәнекерлеу 

қосылыстарының түрлері 
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Дәнекерлеу қосылыстарының келесі түрлері болуы мүмкін: түйіскен, 
құбыр үстінен, кейбір жағдайда бұрыштық (штуцер, тегіс фланец пісіру). 

Түйістіріп дәнекерлеу бойлық (сурет 1.3, а,б) және көлденең (сурет 1.3, 
в,ж) тігістерді орналастыру болуы мүмкін. Дәнекерлік қосылыс тігісін 
орындау сипаты бойынша біржақты (сурет 1.3, а,в,г қара), екіжақты (сурет 
1.3 б қара) сақина төселген біржақты (сурет 1.3, д,е қара). Шартты өтуі 500 
мм дейінгі құбырларды біржақты тігіспен дәнекерлейді. Құбыр диаметрі 
Dу=600 мм және одан жоғары құбырлар үшін екіжақты тігісті дәнекерлеу 
қолданылады. 

Бұрыштық дәнекерлеу қосылыстары қисықсыз (сурет 1.3, з,и қара) және 
қиғашсыз (сурет 1.3, к қара) құбыр тетіктерін дәнекерлеп, сонымен бірге 
тетіктерді құбырмен дәнекерлеген кезде орындалады.  

 Құбыр үстінен дәнекерлеу қосылыстары (сурет 1.3, л,м қара) түйістіріп 
дәнекерлеуге қарағанда аз төзімді және диаметрі бойынша құбыр ұштарын 
алдын– ала дайындау қажеттілігін тудырады. Бұндай қосылыстарды көбіне 
тісті металды құбырды дәнекерлеу, сонымен қатар пісіру немесе жапсыру 
кезінде пайдаланады.  

Фланецтік қосылыстар (сурет 1.4, а) гайкалы болттармен 2 (немесе 
шпилкалармен) жалғастырылған екі фланецтен 3 және 4, тығыздығыштан 5 
немесе тығыздығыш сақинадан тұрады. Қосылыс саңылыусыздығы фланец 
бетіндегі бүйірлер арасына орналастырылатын тығыз материалды 
тығыздағыштар арқасында қол жеткізіледі.  

 

 
1, 6-құбырлар; 2-гайкалы болт; 3, 4- фланецтер; 5- тығыздағыш; 7-муфта; 8-
контргайка 

 
Сурет 1.4-Құбырлардың фланецтік (а) және (б) муфталық қосылыстары 
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Фланец құрылымы құбыр материалына, тасымалданатын заттың 
физика-химиялық қасиетіне және жұмыс параметрлеріне байланысты. 
Фланецтер құбырға пісірілуі немесе бұрандамен орнатылуы мүмкін. 

Фланецтік қосылыстарды құбырды фланецтік арматурамен, жабдықтар 
штуцеріне жалғау, кезеңді шешуді талап ететін құбырлар, тасымалданатын 
зат тұнбаларынан тазарту немесе құбыр бөлігін даттану себебімен ауыстыру 
үшін қолданады. 

Фланецтік қосылыстардың негізгі кемшілігі: үлкен металл шығыны, 
жоғарғы дайындау құны, сонымен бірге аз пайдалану сенімділігі. Сондықтан 
технологиялық құбырларды дәнекерлеу көмегімен жалғастырады. 

Бұрандалы қосылыстарды технологиялық құбырларда қолдану 
шектелген: ең бастысы қою және сұйық майлау материал жүйесін төсеу, 
жоғарғы қысымды коммуникацияларда, сугазөткізетін құбырлы құбыр 
желілерінде, сонымен қатар бұрандалы құбырлық арматура және бақылау– 
өлшеу аспаптары мен автоматика. Бұрандалы қосылыстардың ішінен кеңінен 
таралғаны: муфталық және штуцерлік [1,2]. 

Муфталық қосылыс (сурет 1.4 б) негізінен сугазөткізетін құбырларда 
қолданылады, бір құбыр ұшына толықтай муфта және контргайка сиятындай 
ұзартылған бұранда кесіледі, басқа құбыр ұшына-шамамен муфта 
ұзындығының жартысындай ұзын бұранда. Құбырларды муфтаны бұранда 
соңына дейін бұрау жолымен жалғастырады. Бұрандадағы қажетті 
тығыздықты қамтамасыз ету үшін контргайкамен сығылатын полимерлік 
материалдан жасалған ленталар қолданады. 

Сугазөткізетін құбырлы құбыржелілерінде бұрандалы тетіктерді 
жалғастыру ретінде бұрылысты және құбырларды тармақтау орындарына 
орналастырылатын фитингілер кеңінен қолданылады.  

Штуцерлік қосылыстар пісірілген (сурет 1.5, а,б) және пісірілмеген 
(сурет 1.5, в,г) болып жіктеледі. Штуцерлік қосылыстар саңылаусыздығы 
тығыздығыш немесе сфераконусты бетіне түйісу арқасында қол жеткізеді. 

Майлау жүйесінің, сонымен қатар бақылау-өлшеу аспаптары мен 
автоматика құбырларында кесілген сақиналы (сурет 1.5, д) қосылыстарда 
қолданылады. 

Дюритті қосылыстар (сурет 1.6) негізінен құбырларға дірілге 
ұшырайтын механизмдерді, өрт құбырына және желдеткіш жүйесіне 
жалғастыруға арналған. Дюриттер деп бірнеше мата резиналы 
қабатшықтардан тұратын цилиндрлік муфтаны айтады. Муфталар құбырмен 
болат қысқыштармен жалғанады. Муфтаның тығыз отыруын қамтамасыз ету 
үшін және оны құбырдың ұшында ұстап тұруы үшін биіктігі 1,5–2 мм 
сақиналы шығыңқы жерлерін ұстатады немесе серіппелі сақиналар пісіріледі. 
Дюритті қосылыстар кемшілігі: жұмыс істеу мерзімінің аздығы (2–3 жыл), 
муфта өрттөзімділігі аз, жұмыс параметрлері төмен (қысым 1,2 МПа дейін, 
температура 240 К дейін), қосылыс құны дәнекерлеу немесе фланецтікпен 
салыстырғанда жоғары. 
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а - түйісе пісірілген; б - бір-біріне құбыршалы пісірілген; в - фланецтелген 
құбырларда; г - конусты бұрандада; д - кесілген сақинамен; 1-қосылатын 
құбырлар; 2-ниппель; 3-одақ гайка; 4-штуцер; 5-тығыздағыш; 6 - кесілген 
сақина 

 
Сурет 1.5 - Құбырлардың штуцерлік қосылыстары 

 

 
 

1-қысқыш; 2-муфта; 3-сақиналы шығыңқы құбыр 
 

Сурет 1.6 - Құбырлардың дюриттік қосылыстары 
 
Бугельдік қосылысты құбырдың өте жиі шешілуін талап ететін 

бөліктерінде, сонымен бірге арнайы тағайындалған құбырлар үшін қолдануға 
жарамды. Олар  тез ажыратылады, бірақ салыстырмалы түрде қымбат. 

Әртүрлі құрылымды бугельдік қосылыстар қолданылады. Шығыңқы 
жерден ұстату (сурет 1.7, а) жалпы шарнирмен байланысқан және 
эксцентрикті 3 қысқышпен 4 тартылатын екі қысқыштан 1 тұрады. Құбыр 
қосылысын ұшында ойығы бар (сурет 1.7, б) гайкалы болттармен тартады. 
Сурет 1.7 в көрсетілген қосылыстың айрықша ерекшелігі құбыр ұшының 
фланецтелуі және ішкі салым 5 болуы. 
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А - шығыңқы эксцентрикті қысқыш құбыр; б - ойықты; в - болтты 

қысқышты фланецті құбыр; 1-қысқыш; 2-резеңкелі тығыздағыш; 3-
эксцентрикті қысқыш; 4-гайкалы болт; 5-ішкі салым.  

 
Сурет 1.7 - Құбырлардың бугельдік қосылыстары 

 
1.4 Құбыр тетіктері 
1.4.1 Құбырлар мен фасонды бөлшектерді белгілеуді және орнату  
 
Болат технологиялық құбырларды монтаждау кезінде тасымалданатын 

заттың бағытын (бұрма) немесе құбыр диаметрін (өткелдер), тармақталу 
(үшжақ, тармақтар), құбырдың аяқталған шетін (тығын, түбі) өзгертетін 
көптеген пісірілген фасондық тетіктер қолданылады. Фасондық тетіктердің 
түрлері және өлшемдері стандартталған және қалыпқа келтірілген.  

Бұрмаларды дайындау және құрылымы бойынша тігіссіз иілген, 
бүгілген, дәнекерленген және мөрмен дәнекерленген түрлерге бөлінеді (сурет 
1.8). 
 

  
       
 
 
 
 
 
 

а) тігіссіз немесе мөрмен дәнекерленген;  б) иілген; в) дәнекерленген  
 

Сурет 1.8 - Бұрмалар 
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Тігіссіз иілген бұрмалар (сурет 1.8, а) құбырдың шартты өту Dу 
диаметрінен аз 1-1,5 радиус құрайтын иілген, бірдей дөңес және иілген құбыр 
қабырғасын пайда ететін және аз габариттік өлшемдермен сипатталады. 

Бұндай бұрмаларды шартты қысымы 10 МПа ,шартты өтуі 40÷600 мм 
дейінгі тігіссіз құбырдан гидравликалық сығымдау көмегімен ыстықтай 
мүйіз тәріздес жүрекшелермен тарту тәсілімен дайындайды. 

Бүгілген бұрмаларды (сурет 1.8, б) шартты қысымы 10 МПа ,шартты 
өтуі 10÷400 мм дейінгі тігіссіз және электродәнекерленген икемді құбырдан 
құбырларды бүгуге арналған машиналар көмегімен салқындай және 
ыстықтай күйде дайындайды. Бүгілген бұрмалар соңында бүгу 
технологиясына байланысты тік бөліктері болады 

Дəнекерленген (секциялы) бұрмаларды (сурет, 1.8 в) 150÷1400 мм 
шартты өтумен тігіссіз және электродәнекерленген құбырдан бөлек 
секцияларды кесу жолымен және оларды соңынан жинау және дәнекерлеу 
арқылы дайындайды. 

Мөрмен дәнекерленген бұрмаларды 600÷1400 мм шартты өтумен болат 
табақшадан жартылай бұрмаларды сығымдағышта мөрлеу жолымен, 
соңынан жинау және екі көлденең тігісті дәнекерлеу жолымен дайындайды. 

Үшжақ пен тармақтар (сурет 1.9) құрылымы бойынша теңөтетін–
тармақтар диаметрін азайтпастан және өткелді– тармақтар диаметрі 
азайтылатын. 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
а - бекіткіш элеменсіз кесу; б - күштік штуцермен кесу; в - күштік қораппен 
(дәнекерленген үшжақ) кесу; г - көлбеу жақпен кесу; д -  мөрленген үшжақ;  

е - құбырдағы штуцер; ж - ендіріліп отырғызылған; з -  жамылдырып 
отырғызылған 

 
Сурет 1.9 - Тармақтар және үш жақтар 
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Өткелдер құрылымы бойынша концентрациялық (сурет 1.10, а), 
оларды тік орнатылған құбырларда басым қолданады және экцентрикті 
(сурет 1.10, б) - көлденеңінен орналасқан құбырлар үшін. 

 
             
         
 
 
 
 
 
           

І - тігіссіз ; ІІ - дәнекерленген; а - концентрациялық; б - экцентрикті; 
в - илемдеу; г - жапырақты 

 
Сурет 1.10 - Өткелдер 

 
Тығындар (сурет 1.11) құрылымы бойынша элипсті (сурет 1.11, а), тегіс 

(сурет 1.11, б) және жазық (сурет 1.11, в) түрлерге жіктеледі. Элипсті 
тығындар шартты өтуі Dу=25÷500 мм мөрмен салқындай және ыстықтай 
тарту жолымен болат табақшадан; тегіс Dу=40÷250 мм және тегіс ленталы 
тығындар Dу=300÷500 мм болат табақшадан кесу, соңынан құбырды 
монтаждау орнында дәнекерлеу. 
 

     
 
 
 
 
 

 
 

а - элипсті; б - тегіс; в -  тегіс ленталы 
 

Сурет 1.11 - Тығындар 
 
Фланецтер құбырдың ажыратылатын қосылыстары үшін кеңінен 

таралған, ол қарапайым құрылымымен, жинау және шешу жеңілділігімен, 
фланецтік құбырлық арматураларда таралғандағымен түсіндіріледі. 
 Фланецтік қосылыстардың саңылаусыздығы үшін фланецтер арасына 
тығыздығыш орнатады. Тасымалданылатын зат қысымы мен физико– 
химиялық қасиеттеріне байланысты фланецті тығыздығыштың алты түрі 
(сурет 1.12) қарастырылған. 
 
 



24
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

а - қуыссыз; б - қосылғышты қуыспен; в -  ойықпен және қуыспен; 
г - қорғанмен және ойықпен; д - сопақша қималы тығыздығыштар үшін; е - 

линзалық тығыздығыштар үшін 
 
Сурет 1.12 - Фланец бетін тығыздығыштар 

 
Фланецке пісірілген болат тегіс фланецтер (сурет 1.13, а ) шартты өтуі 

1400 мм дейінгі шартты қысымы 2,5 МПа технологиялық құбырларда 
қолданылады, құрылымы бойынша дөңгелек және квадратты (сыртқы фланец 
квадрат түрінде орындалған) болып бөлінеді. 

Тегіс пісірілген фланецтер шартты өтуі 200 мм дейінгі балғамен және 
сығымдағыш мөрмен дайындалады, ал шартты өтуі 200 мм және одан жоғары 
фланецтерді–  болат жолақтарды бүгу тәсілімен салқындай және ыстықтай 
күйде фланец бүгуге арналған машиналар көмегімен, соңынан тігістерді 
дәнекерлейді.  

Бүйірлес пісірілген фланецтер (сурет 1.13, б )шартты өтуі 1400 мм 
дейінгі әсіресе шартты қысымы 2,5 МПа артық көмірсутекті және 
легирленген болаттан дайындалған технологиялық құбырларда қолданылады. 
Мұндай фланецтерді пайдалану оларды құбырға бір дәнекерлеу тігісімен 
қосатын, ал тегіс– екі дәнекерлеу еңбексыйымдылығын екі есе қысқартуға 
мүмкіндік тудырады. Бүйірлес пісірілген фланецтер шартты өтуі 200 мм 
дейінгі дейінгі балғамен және сығымдағыш мөрмен дайындалады, 
а Dу=200÷1400 мм–  жылжымалы машиналарда.    
 
 
 
 
 
 
 
 

 
а - тегіс пісірілген;  б - бүйірлес пісірілген; в - еркін пісірілген 

сақинада; г - еркін құбыр жағында 
 

Сурет 1.13 Фланец түрлері 
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Еркін фланецтер шартты өтуі 500 мм, шарттық қысымы 2,5 МПа 
дейінгі негізінен агрессиялық заттарды тасымалдау үшін арналған 
құбырларда қолданылады. Еркін фланецтер еркін пісірілген сақинада (сурет 
1.13, в) және еркін құбыр жағында (сурет 1.13, г) орындалады. Бұл еркін 
фланецті көмірсутекті болаттан дайындауға және осымен қымбат 
көмірсутекті болатты үнемдеуге мүмкіндік тудырады. 

Бекіту тетіктері (болт, шпилька, гайка және шайба) арматура, 
фланецтік қосылыстарды жинау және құбырларды тіректер мен тіректі 
құрылымдарға бекіту үшін тағайындалған.  
        
 
 
 

 
 
 
 
 
а - тегіс; б - гофрирленген; в - тісті; г - дөңгелек; д - сопақ;  

е -линзалы; ж - шиыршықты өрілген 
 

Сурет 1.14 - Тығыздағыштар 
 

 Құбырлар мен арматуралардың фланецтік қосылыстарын тығыздау 
үшін тығыздағыш материалдар жəне тығыздағыштар (сурет 1.14 қара) 
қолданылады, олар құбырдың температуралық өсуімен және ішкі қысымды 
қабылдауы үшін жеткілікті серпінділік пен беріктілікті, агрессиялық ортада 
химиялық тұрақтылықты, жылусыйымдылықты иеленуі керек. Тығыздағыш 
түрі мен материалын таңдау құбырдың нақты жұмыс шартына байланысты: 
температура, қысым және тасымалданатын заттың агрессивтілік дәрежесі. 
 Тығыздағыш пішімі мен өлшемі тығыздалатын қосылыс 
конфигурациясымен анықталады.  
 Материалына байланысты жұмсақ металл емес техникалық резина: 
паронит, пластикат, тығыздағышты пен асбесті картон, фторпласт және 
металды: алюминий, мырыш, қорғасын, көмірсутекті және 
жоғарғылегирленген болат; аралас: жазық және гофрирленген 
асбестіметалды және шиыршықты өрілген тығыздағыштар болады. 

Техникалық резина жылу-, қышқыл-, аяз-, сілтіліге төзімді 
тығыздағыштарды -60...+900С жұмыс температурасында, ал одан жоғары, 
май-, газға төзімді –40...+800С 1МПа дейінгі жұмыс қысымы кезінде 
қолданады. 
 Паронит -  жұмыс қысымы 6,4 МПа және температурасы 450 0С дейінгі 
фланецтік қосылыстарға арналған тегіс тығыздағыштарды дайындау үшін 
кеңінен таралған. 
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Асбесті картон -  жұмыс қысымы 0,15 МПа дейін және –15...+4500С 
температура кезінде тегіс тығыздағыш ертінде қолданады. 

Фторпласты тегіс тығыздағыштарды жұмыс қысымы 6,3 МПа дейін 
және –269...+250 0С температура кезінде агрессиялық заттарды тасымалдау 
үшін қолданады. 

Тегіс алюминді жəне гофрирленген тығыздағыштар жұмыс қысымы 4 
МПа дейін және –196...+2500С температураға, ал шойын тісті жəне тегіс 
тығыздағыш - жұмыс қысымы 20 МПа дейін және –196...+2500С 
температураға арналған. 

Болат сопақ қималы сақиналы тығыздағыштар шартты қысымы 16 
МПа дейін және –70...+6000С температураға, ал аралас асбестметалды 
тығыздағыштар тегіс және гофрирленген - шартты қысымы 6,4 МПа дейін 
және –70...+425 0С температураға есептелген. 

Шиыршықты өрілген тығыздағыштарды шартты қысымы 10 МПа 
дейін және –40...+4500С температурада қолданады. Бұндай тығыздағыштарды 
паронитпен, асбесті қағазбен немесе фторпластпен толтырылған болат 
ленталардан дайындайды. Мұндай тығыздағыштардың артықшылығы: 
көпретті қолдану мүмкіндігі;соққы, діріл, қысым мен температура өзгеруімен 
бостылатын болттарға төтеп беру қабілеті [1,2]. 

 
1.4.2 Құбырлар тіректері мен алқалары 
 
Тіректер тік және көлденең құбырларды құрылғылар мен жабдықтарға 

көлденеңінен және тігінен бекіту үшін арналған. Тағайындалуы мен 
орнатылуы бойынша қозғалыссыз және қозғалысты; құбырға бекіту тәсілі 
бойынша–дәнекерленетін және қысқышты болып жіктеледі (сурет 1.15). 
 
 
 
 
 
 
    

 
 
 

а - дәнекерленген; б - екпінмен дәнекерленген 
 

Сурет 1.15 - Қозғалыссыз құбырлар тіректері 
 

Қозғалыссыз тіректер (сурет 1.15) құбыр бөлігін мықтап ұстау және 
салыстырмалы тірек құрылымдарға оның қозғалысын болдырмауы тиіс. 
Бұндай тіректер құбыр мен тасымалданатын зат салмағынан тік күштерді, 
құбырлардың жылулық деформациясынан және қозғалысты тіректердің 
үйкеліс күшінен өстік салмақтарды, сонымен бірге гидравликалық соққы, 



27
  

 

діріл және соғу салмақтарын қабылдайды. Қозғалыссыз тіректер қорабы 
құбырдың тірек құрылымдарына болтпен бекітіледі немесе дәнекерленеді. 
Тіректен құбырдың ығысып кетпеуі үшін қысқышты қозғалыссыз тіректерді 
пайдаланған кезде, құбырға ерекше екпіндер дәнекерленеді. Тіректің 
қабылдайтын өстік күшіне байланысты екпіндер бір немесе екі қысқыш 
немесе қапсырма түрінде орындалуы мүмкін. 

Қозғалысты тіректер (сурет 1.16 а,б.в) құбырды мықтап ұстау және 
жылулық деформация әсерімен оның еркін ығысуын қамтамасыз етуі тиіс. 
Қозғалысты тіректер сырғымылы, роликті,бағыттығыш, серіппелі, шарик 
тәрізді және т.б. жіктеледі. Құбыр құрылымдары үстінен құбырмен бірге 
ығысатын сырғымылы тіректер кеңінен таралған. Тірек табаны мен тірек 
бетінің арасындағы үйкелісті азайту мақсатында сырғымылыға қарағанда 
роликтері бар роликті тірек пайдаланылады.  

Алқалар тік және көлденең құбыр линияларын құрылғылар мен 
жабдықтарға немесе арнайы құрылымдарға көлденеңінен (сурет 16, г) және 
тігінен (сурет 1.16, д) бекітуге арналған. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

а -  жылжығышты дәнекерленген; б -  жолақтармен қысқышты;  в - дөңгелек 
болатты қысқышты; г - көлденең құбырлар үшін серіппелі; д - тік құбырлар 

үшін серіппелі 
 

Сурет 1.16 - Қозғалысты құбырлар тіректері мен алқалар 
 

Құбыр тетіктерін ғимарат қабырғасына, шарбаққа және тізбекке бекіту 
үшін консолді және кронштейн түрінде орындалған тірек құрылымдары 
(сурет 1.17, а,в) қолданылады. Тізбекке орнатылған құбырларды бекіту үшін 
тартқыш планка 1 және гайкалы болттан 2 тұратын кронштейндер (сурет 
1.17, г) пайдаланылады. Бір тартқыш планкасы тіректі қондыру үшін 
кронштейн ролін атқарады. 
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а - жалғыз; б - топтық тік; в - топтық көлденең; г - тізбектегі кронштейн;  

1-тартқыш тақталар; 2-гайкалы болттар 
 

Сурет 1.17 - Тіректі құрылымдар 
  

1.4.3 Компенсаторлар 
 
Барлық құбырлар тасымалданатын заттың және қоршаған орта 

температурасы өзгерген кезде температуралық деформацияға (ұзарады, 
қысқарады) ұшырайды. Жылулық ұзару әсерімен құбырда айтарлықтай 
көлденең күш пайда болады, ол соңғы бекітілген нүктелерге (тіректерге) 
қысым тудырып, орнынан ығыстыруға тырысады. Бұл күштер соншалықты 
маңызды қозғалыссыз тіректерді 1 (сурет 1.18, а) бұзуы, құбырдың бойлық 
иілуін немесе фланецтік және дәнекерлеу қосылыстарын бұзады.  
 
 
 
 
 
 
   
         
       

 
 

а - компенсаторсыз құбыр; б - Z тәрізді құбырды өздігінен компенсациялау;  
в - П тәрізді компенсаторлы құбыр; 1-қозғалыссыз тірек; 2-құбыр; 3-
бағыттағыш тірек; 4-серіппелі алқа; 5-П–  тәрізді компенсатор 

 
Сурет 1.18 - Құбырлар деформациясы және оларды компенсациялау 

 
Температура өзгерген кезде пайда болатын қосымша салмақтардан 

құбырды сақтандыру үшін, құбыр қосылысы мен материалының кернеуінсіз, 
ол қызған кезде еркін ұзаратын және салқындағанда қысқаратын құрылымда 
орындалады және жобаланады. Құбыр материалының жеткілікті кернеу 
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шегінде жылулық ұзару әсерімен құбырдың деформациялану қаблеттілігін 
жылулық ұзару компенсациясы деп атайды.  

Металдың серпінділік қасиеті мен желілік бөлімнің конфигурациясы 
арқасында құбырға салынатын арнайы құрылғысыз құбырдың жылулық 
ұзаруын компенсациялау қаблеттілігін өздігінен компенсациялау деп атайды. 

Құбыр желісінде, оның тік бөлігінен басқа қозғалыссыз тіректер 1 
арасында бұрылымдар мен бүгілмелер (бұрмалар) арқасында өздігінен 
компенсациялау жүзеге асырылады.  

Егер жобалау және монтаждау кезінде құбырды өздігінен 
компенсациялау немесе жылулық ұзару әсерімен туындайтын күштен 
құбырды сақтандыру мүмкін болмаған жағдайда компенсаторлар деп 
аталатын арнайы құрылғылар орнатылады.  

Компенсаторлар құрылымына, жұмыс принципіне байланысты 
жіктеледі: П-тәрізді, линзалық, сильфонды және сальникті. 

П-тәрізді компенсаторлар, үлкен өтімділік (700 мм) қаблеттілігі бар 
технологиялық құбырларды диаметріне қарамастан жер үстінен жүргізу 
кезінде кеңінен қолданылады. Бұндай компенсаторлар артықшылығы -
бұйымның қарапайымдалығы және пайдалану икемділігі, ал кемшілігі -
гидравликалық кедергінің өсуі, үлкен құбыр шығыны, айтарлықтай өлшемді 
және қосымша тірек құрылымдарын құру қажеттілігі. П-тәрізді 
компенсаторларды бүгілген (сурет 1.19, а), қатты қайырылған (сурет 1.19, б) 
және дәнекерленген (сурет 1.19, в) бұрмаларды пайдаланып дайындалады. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

а - бүгілген; б - қатты қайырылған; в - дәнекерленген 
 

Сурет 1.19 - Бұрмалы П - тәрізді компенсаторлар 
  

П–тәрізді компенсаторлар тік бөлік Р қабырғасының және тік һ 
бөлігінің қатынастарына байланысты әртүрлі өтімділік қаблеттілікке ие.  

Бүгілген және қатты қайырылған бұрмалы компенсаторларды кез– 
келген қысым мен температуралы құбырларда орнатады. Сонымен бірге 
бірдей өлшемді қатты қайырылған бұрмалы бүгілгенге қарағанда, ұзын тік һ 
бөлігінің арқасында құбырдың өтімділік қаблеттілігі үлкен болады.  

Дәнекерленген бұрмалы П-тәрізді компенсаторларды шартты өтуі 500 
мм артық құбырлар үшін басым қолданады. 
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Линзалық компенсаторлар (сурет 1.20, а) құбырға тізбектей қосылған 
бірнеше лизадан тұрады. Пісірілген линза құрылымы екі жұқа қабырғалы 
болаттан мөрленеген жарты линзадан тұрады және өзінің пішімі арқасында 
жеңіл сығылады. Әрбір линзаның өтімділік қаблеттілігі салыстырмалы аз 
(5...8 мм). 

Компенсатордың линза саны оның өтімділік қаблеттілігіне байланысты 
таңдалады. Көбіне үш немесе төрт линзадан тұратын компенсаторлар 
қолданады. Жұмысшы орта қозғалысының кедергісін азайту мақсатында, 
компенсатор ішіне стакан 3 (сурет 1.20,б) орнатады. 
 

 
а- стакансыз үшлинзалы; б- стаканмен үшлинзалы; в- қосақталған баннерлі; 
1- жартылай линза; 2- штуцер; 3- стакан; 4- тартқыш; 5- баннер 

 
Сурет 1.20 - Линзалық компенсаторлар 

 
 Стаканды компенсаторларды құбырдың тік бөліктерінде өстік күштерді 
қабылдау үшін, ал стакансыз компенсаторларды олар шарнир түрінде жұмыс 
істейтін жағдайларда қолданады. Құбырдың көлденең бөліктерінде 
компенсаторларды әрбір линзаның төменгі нүктелеріне пісірілетін дренажды 
штуцерлермен 2 орнатылады. Құбырларда туындайтын сөгу күшін қабылдау 
үшін тартқыштар 5 дәнекерленеді (сурет 1.20, в).  

Линзалық компенсаторлар агрессиясыз және азагрессиялы заттарды 
тасымалдау кезінде, шартты қысым 2,5 МПа дейінгі шартты өтуі 100...1600 
мм құбырлар үшін қолданылады. Линзалық компенсаторлар құбырға 
дәнекерлеу немесе фланец көмегімен жалғанады. Линзалық 
компенсаторлардың П - тәрізді компенсаторлармен салыстырғанда 
артықшылығы аз өлшемі және салмағы, ал кемшілігі - аз жіберіліс қысымы, 
аз өтімділік қаблетті және қозғалыссыз тіректерге берілетін үлкен сөгу күші 
[1]. 

Сильфонды компенсаторлар - аз габариттік өлшемі мен үлкен 
өтімділік қаблеттілікке ие, ең жетілдірілген құрылғы. Сильфонды 
компенсаторлардың линзалық компенсаторлармен салыстырған кездегі 
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негізгі ерекшелігі - серпінді және берік гофрленген қабық түрін білдіретін 
иілгішті (сильфон) элемент. Иілгішті элемент оның ұштарында 
қолданылатын салмақтар бағытына байланысты әртүрлі сипатты (сурет 1.21) 
деформациялар алады: сығу, тартылу, иілу, өстің ауытқуы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

а - бастапқы күйі; б - бойлық өсі бойынша сығылуы; в - бойлық өсі бойынша 
тартылуы; г - бұрыштық иілу; д - жазықтықтар паралель кездегі бойлық өстің 
ығысуы 

 
Сурет 1.21 - Сильфонды компенсатор иілгішті элементінің деформациялану 

сызбалары 
 

 Сальникті компенсатор (сурет 1.22) қорабшаға 7 енгізілген құбыр 1 
болып табылады.  

 
 
а - бір; жақты; б - екі жақты; 1-құбырлар; 2-грундбукса; 3-болт; 4-екпін; 5-

нығыздағышты сақина; 6-шектегіш сақина; 7-қорабша 
 

Сурет 1.22 - Сальникті компенсаторлар 
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Олардың арасындағы саңылауға грундбуксалы нығыздағышты сақина 5 
орнатылады. Құрылымы бойынша сальникті компенсаторлар бір және екі 
жақты болып бөлінеді. Компенсаторлар құбырмен дәнекерлеу немесе фланец 
көмегімен жалғанады. Сальникті компенсаторларды 3000С температура және 
шартты өтуі 100...1000 мм және шартты қысымы 1,6 МПа дейін 
дайындалады. Сальникті компенсаторлар кішкентай өлшемді және жоғарғы 
өтімділік қаблеттілікпен ерекшелінеді. Бірақ саңылаусыздандыру 
қиыншылығына байланысты сальникті компенсаторларды технологиялық 
құбырларда өте сирек қолданады. Сальникті компенсаторлардың негізгі 
кемшілігі: оларды пайдалану кезінде жүйелі түрде жұмысын бақылау және 
сальникті нығыздағышты жиі ауыстыру. 
 

1.5 Технологиялық құбырлар арматурасы 
1.5.1 Құбырлар арматурасының классификациясы 
 
Арматура басқару органдары болып табылады және құбыржелісіндегі 

тасымалданатын ағынының параметрлерін реттеу немесе жабу үшін 
қолданылады [1]. 

Құбыр арматурасы құбыр элементтеріне орнатылады және оның 
мақсаты, пайдалану қасиеттері, конструкциясы, материалдық орындалуы 
бойынша іріктеледі. Арматураның құрылысы оның арналған затының 
параметрлерінен және құбыр диаметріне байланысты болады.  

Ол құбырлардың ішкі қимасын өзгерту мүмкіндігіне ие, бұл 
функциялар мен операциялардың кең спектрін анықтайды, олардың арасында 
қамтылады: 

 тасымалданатын жұмыс ортасының берілуін тоқтату; 
 ағынды лақтыру; 
 араласатын заттарды тарату; 
 реттеу опциясы, жұмыс ортасының жүру параметрлерін келтіру; 
 ағындарды араластыру; 
 әр түрлі тасымалдау фазаларын реттеу. 
Арматуралар арналуына байланысты бекіту, реттеу, сақтандыру, 

бақылау деп бөлінеді және келесі төрт класқа топтастырады. 
Арматуралық өнімді материалдық белгісіне, конструктивтік 

орындалуына, баға санаттарына, өлшемдері мен брендтеріне қарай бөледі. 
Классификацияның ең көп тараған белгісі–арналуы бойынша. Мұнда 4 санат 
сипатталады. 

Бірінші санат - тығынды арматура, тасымалданатын зат ағынын 
мерзімді қосу немесе ажырату үшін қызмет етеді. Тығындау арматурасы зат 
ағыны бар құбырды толық жабу немесе ашу үшін арналған және ол тек толық 
жабық немесе ашық күйде болады. Тығындау арматурасына вентильдер, 
ысырмалар, крандар, бұрылыс жапқыштары жатады. 

Екінші санат - реттеуші және дроссельдеуші арматура,құбыржелісі 
немесе резервуарда зат параметрлерін және оның шығынын өзгерту немесе 
ұстау үшін қызмет етеді. Реттеуші арматура тек ол арқылы өтетін заттың 
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мөлшерін реттеуге арналған және тығындау арматурасы ретінде қызмет ете 
алмайды. Реттеуші және дроссельдеуші арматура ретінде реттеуші 
вентильдер, инелі клапандар, дроссельдеуші құрылғылар, қоректендіргіш 
реттегіштер, деңгей реттегіштер, конденсат шығарғыштар қолданылады. 

Үшінші санат - сақтандырғыш арматура, резервуарды немесе құбырды 
қысымның шамадан тыс көтерілуінен қорғау үшін, сондай-ақ заттың кері 
ағынын болдырмау үшін қызмет етеді. Сақтандырғыш арматураның типтік 
өкілдері–импульстік қосалқы және сақтандырғыш басты клапаннан тұратын 
сақтандырғыш клапандар, апаттық клапандар, импульстік-орта сақтағыш 
құрылғылар, ағынның кері бағытқа ауысуын автоматты тоқтатуға арналған 
кері клапандар. 

Төртінші санат - бақылау арматурасы құбыржелілерінде, ыдыстар мен 
жабдықтарда ағынды заттың болуын немесе заттың деңгейін бақылау үшін 
қызмет етеді. Бақылау арматураларының типтік өкілдері–сынама және түсіру 
шұралары (немесе крандар), деңгей көрсеткіштері. 

Арматураның әрекет ету принципіне байланысты әрбір санат екі топқа 
бөлінеді: жетекті арматура, жетек көмегімен (қол, механикалық, электрлік, 
электромагниттік, гидравликалық, пневматикалық және т. б.) іске қосылатын 
және автоматты арматура, тікелей жұмыс затының ағынымен немесе оның 
параметрлерінің өзгеруімен автоматты түрде іске қосылады. 

Арматура санаттары мен топтары 2 - кестеге сәйкес типтерге бөлінеді. 
 

Кесте 2 - Арматура классификациясы    
Арматура санаты Тип Арналуы 

Тығынды Крандар, вентильдер, 
ысырмалар, жапқыштар 

Орта ағынын (сұйықтық, бу, газ) 
мерзімді қосу немесе ажырату 
үшін. 

Реттеуші және 
дросселирлеуші 

Реттеуші вентильдер, реттеуші 
клапандар, қоректену, құю және 
деңгей реттегіштері. 
Дроссельді вентильдер мен 
клапандар, дроссельдеуші 
құрылғылар, бу 
салқындатқыштар, конденсат 
қайтарғыштар. 

Құбыржелісінде немесе 
резервуарда орта параметрлерін 
және оның шығынын өзгерту және 
ұстау үшін. 

Сақтандырғыш Импульсті, сақтандырғыш, 
авариялық және кері клапандар. 

Артық қысымдағы резервуарды 
немесе құбырды қысымның 
шамадан тыс жоғарылауынан 
қорғау үшін, сондай– ақ ортаның 
кері ағынын болдырмау үшін. 

Бақылау 
Сунұсқағыш аспаптар Ортаның болуы мен деңгейін 

бақылау үшін. 

Конденсациялық құмыралар. Бу құбырларынан конденсатты 
(суды) автоматты түрде жою үшін. 

Қорғаныш Енгізу, кері, автоматты 
клапандар. 

Жоғары қысымды 
жылытқыштарды авариялық 
ажырату үшін. 
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Жұмыстық затының түрі бойынша арматураны бу, су, газ және ауа 
қылып бөлінеді. Жұмыстық зат арматураның конструкциясына және ол 
жасалатын металл маркасына айтарлықтай әсер етеді. 

Зат ағынының бағыты бойынша арматураны өтпелі, онда арматурадан 
шығатын ағын бағыты кіріс ағынының бағытына сәйкес келеді және 
бұрыштық, мұнда көрсетілген бағыттар сәйкес келмейді (әдетте олардың 
арасындағы бұрыш 90°құрайды), деп бөлеміз. Өтпелі арматура әдетте 
құбырдың тік сызықты учаскелерінде, ал бұрыштық — оның бұрылу 
орындарында орнатылады. Сақтандыру клапандары әдетте бұрыштық 
арматурада орындалады.  

Негізгі бөліктерді (корпустар мен қақпақтар) дайындау тәсілі бойынша 
арматураны құйылған, қалыпталған (немесе қақталған) және дәнекерленген 
деп бөлеміз. Құйма арматураны өз кезегінде болат, шойын және түсті 
металдарға бөледі. 

Құбырларға арматураны қосу тәсілі бойынша муфталық - бұл, әдетте, 
шойын шұралары, Dn – 50 – 80 мм-ге дейінгі көрсеткіші бар шар крандары, 
олар муфталармен (бұрандалы, цилиндрлік, құбыр немесе конустық (ішкі) 
бекиді; штуцерлік құбыр арматурасы құбырға бұрандасы бар 
келтеқұбырлармен жалғанады, екінші бекіту блогы - ішкі бұрандасы бар 
штуцер; фланецтері бар және кез келген технологиялық құбырлар үшін 
қолданылатын қосқыш келте құбырлары бар фланецті; дəнекерленген, 
құбырмен дәнекерлеуге арналған келте құбырлары бар және қосылыс 
тығыздығына қойылатын жоғары талаптары бар құбыржелісі үшін 
қолданылатын; және сыртқы бұрандасы бар цапкалық деп топтаймыз. 
Цапкалық арматура кейде сортылған құбырлар үшін жабысқақ гайкалармен 
жабдықталады. 

Басқару (функцияларды орындау) тәсілі бойынша ол қолмен, қашықтан 
басқарылатын, жетекті немесе автоматты болуы мүмкін: 

 қолмен басқару бұйымдары-әртүрлі крандар мен ысырмалар. Олар 
қолмен басқаруға арналған тұтқалармен, маховиктермен, иінтіректермен, 
штурвалдармен және басқа да құрылғылармен жабдықталған. 

 қашықтықтан басқарылатын арматуралық элементтердің 
конструкциясында рычаг, шток немесе штанганың нұсқасында адаптер 
қарастырылған. Ол арқылы өнім пультпен байланыcтырылады. 

 жетек құрылғысы, атаудан түсінікті, өз жетегімен реттеледі. Ол 
электрлік, гидравликалық, пневматикалық болуы мүмкін және конструкция 
корпусына орнатылады. Бұл түрі көбінесе тығындау және реттеу 
арматуралық сериясын ұсынады. 

 автоматтандырылған модель-ақпаратты алатын автоматты 
аспаптарға немесе датчиктерге қосылатын құрылғы. Мұндай өнімдер 
интеллектуалды деп аталады, өйткені олар адамның қатысуынсыз іске 
қосылады-автоматты түрде, жұмыс ортасының өзгерістеріне жауап береді. 

Құбыр арматурасының белгілерін сипаттайтын параметрлерді МЕМСТ 
Р52720-2007 көрсетеді және мұнда 2 сипаттама: 
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 шартты қысым–Ру/Pn. Бұл қысым көрсеткіші, оған сәйкес 
құбырдың және оған қосылған техникалық құралдардың берілген уақыт 
аралығында қауіпсіз және апаттарсыз үздіксіз жұмыс істеуі қамтамасыз 
етіледі. Көрсеткішті есептеу кезінде жұмыс ортасының температурасы 
нөлден жоғары 20 градусқа тең қабылданады. Pn көрсеткіші бойынша 
жіктеуіш (санаттары және атаулы мәндер) 26349-84 МЕМСТ-та жазылған. 

 шартты өтілім - Ду/Dn - құрамында әртүрлі элементтері бар 
құбырларға орнату мүмкіндігін анықтайды. Ду рұқсат етілген мәндердің 
кестесі МЕМСТ 28338-89 бекітілген. 

Болаттан жасалған арматураны кез келген қысымдар мен 
температуралар үшін пайдаланады және көміртекті, қоспаланған және 
жоғары қоспаланған болаттан, сондай-ақ коррозияға төзімді материалдармен 
ішкі жабындымен дайындалады. Шойыннан жасалған арматураны дірілге 
ұшырайтын, созылатын, сондай-ақ күрт ауыспалы температуралық режимде 
пайдаланылатын құбырлар үшін қолдануға жол берілмейді. Түсті металдар 
мен қорытпалардан жасалған арматураны тасымалданатын заттың 
физикалық-химиялық қасиеттері шойыннан немесе болаттан жасалған 
арматураны пайдалануға жол берілмейтін жағдайларда ғана пайдаланады. 

Құбыр арматурасы дайындаушы зауыттардан беріктік пен тығыздыққа 
сынау жүргізілгеннен кейін қосалқы фланецтермен, төсемдермен және бекіту 
бөлшектерімен жиынтықталған күйде жеткізіледі. 

 
1.5.2 Тығынды, реттеу, сақтандыру және бақылау құбырлар 

арматурасы 
 
Тығынды немесе реттеуші органның орнын ауыстыру тәсілі және оның 

конструкциясы бойынша арматураны ысырмаларға, вентильдерге, 
клапандарға, крандарға және т.б. бөлуге болады. 

Ысырмаларда тығынды немесе реттеуші орган корпустың тығыздағыш 
беттерінің бойымен зат ағыны осьіне перпендикуляр орын ауыстырады. 
Ысырмалар толық өтімді және тарылуы мүмкін, соңғысында тығыздағыш 
сақиналар тесігінің диаметрі құбыр диаметрінен аз болады. 

Бекіту органының пішіні бойынша ысырмалар сыналы және параллель 
болып бөлінеді (сурет 1.23). 

Ысырмалардың артықшылығы–шағын гидравликалық кедергі 
(шұраларға қарағанда 30 - 40 есе аз). Бұл шпиндельдің айналуы кезінде 4 
диск 1 (тәрелке) немесе 9 тығын (затвор) 2 корпустың жоғарғы бөлігіне 
толығымен жылжытылады. Шұралармен салыстырғанда ысырмалардың 
көлемі мен салмағы аз, бұл оларды жету қиын жерлерде орнатуға мүмкіндік 
береді. Ысырма қолмен немесе 10 электр жетегінің көмегімен әдетте 
қашықтықтан басқарылады. 
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а - параллель жылжымалы шпинделмен, 30ч7бк типті; б - сыналы (клинді 
жылжымайтын шпинделді және электрожетекпен, 30ч925бр типті); 1-диск 
(тарелке); 2-корпус; 3-қақпақ; 4-шпиндель; 3-грундбукс; 4-баған; 5-маховик; 
6-кергіш сына; 7-тығын; 8-электрожетек; 9-тығындағыш сақина 

 
Сурет 1.23 - Ысырмалар 

 
Шұраларда арынды немесе реттеуші орган тасымалданатын зат 

ағынының осіне параллель қайтару-үдемелі орын ауыстырады (сурет 1.24). 

 
 

а - фланецті, 15ч14бр типті; б - дәнекерленген, 15с65бк типті; 1-тығыздағыш 
бет; 2-тығын; 3-қақпақ; 4-шпиндель; 5-сальникті тығыздағыш; 6-втөлке; 7-
маховик 

 
Сурет 1.24 - Тығындау вентильдері 
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Шұраларда шпинделдің 4 сальникті тығыздауышы 5 бар. Бекітпе 2 
шпиндельмен шарнирлі қосылыста, сондықтан топсадан үйкеліссіз үзіледі, 
соның арқасында тығыздағыш беттердің зақымдануы болмайды. 

Крандар мен ысырмалардан айырмашылығы шұралардың жоғары 
гидравликалық кедергісі бар, өйткені кей кезде жұмыс затының ағыны өз 
бағытын өзгертуге тура келеді. Гидравликалық кедергіні азайту үшін, 
алтынды золотник ашық күйінде жұмыс затының өтуіне кедергі келтірмейтін 
тікелей ағатын шұралар қолданылады. 

Клапандарды мақсаты бойынша тығындау, реттеу, сақтандыру, кері, 
қайта жіберу, үзу, тыныстағыш болып бөлінеді. 

Тығындау клапаны тасымалданатын зат ағынын жабуға арналған. 
Реттеуші клапан қысымды немесе тасымалданатын заттың мөлшерін 

реттеу үшін қызмет етеді. 
Сақтандырғыш клапандар құбырлар мен жабдықтарды 

тасымалданатын заттарды шығару жолымен апатты қысым мәнінен қорғауға 
арналған. Олар клапанға ортаның қысымымен немесе шағын диаметрлі 
қосалқы клапаннан импульсі (үрлеу) арқылы іске қосылады. 

Сақтандыру клапандары иінтіректі (сурет 1.25, а) және пружинді (сурет 
1.25, б) - бір және екі еселік болады. Қос клапандарда екі бекіту органы (екі 
бекітпе) бір корпуста орналасқан. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 

 
а - бір иінтіректі фланецті, 17чЗбр типті; б - пружинді фланецті, 17с11нж 
типті; 1-корпус; 2-бекітпе; 3-шпиндель; 4-қақпақ; 5-иінтірек; 6-жүк; 7-
пружина 

 
Сурет 1.25 - Сақтандырғыш аз көтергіш клапандар 
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Кері клапандар тасымалданатын затты тек бір бағытта өткізеді және 
оның кері қозғалысы кезінде автоматты түрде жабылып қалады. Клапандар 
құбыржелілерін, аппараттар мен машиналарды жұмыс тоқтаған кезде кері 
бағыттағы ағыннан оларға заттардың түсуінен сақтайды. 

Кері клапандар көтергіш (сурет 1.26, а) және айналмалы (сурет 
1.26, б) болады, олар әртүрлі қысым мен температураға шартты 15... 1000 мм 
өтілімді болып жасалады. Кері клапандар негізінен газ және сұйық заттарға 
арналған құбырларда орнатылады. 

Қайта іске қосу клапандары құбыр желісі бұталары арқылы оны қайта 
жіберу жолымен талап етілетін деңгейде жұмыс затының қысымын 
қолдайды. 

        
   

а-көтергіш, 16чЗбр типті; б - бұрылма, 19ч16бр типті; 1-корпус; 2-көтерме 
бекітпе; 3-қақпақ; 4-бұрылма бекітпе 

 
Сурет 1.26 - Кері фланецті клапандар 

 
Тасымалданатын зат ағынын тез жабуға арналған клапандар үзу деп 

аталады. 
Тыныстатқыш клапандары жинақталған бу немесе ауа шығаруға және 

вакуумды пайда болдырмауға арналған.  
Айналу денесі немесе оның бөлігі нысанындағы тиекті немесе реттеуші 

орган тасымалданатын зат ағынының осіне перпендикуляр, сонымен қатар 
осьтің айналасында бұрылатын арматуралар крандар деп аталады. Крандар 
бекіту құрылысына байланысты конустық (сурет 1.27, а), шарлы (сурет–1.27, 
б) және цилиндрлік болып бөлінеді. 

Шарлы кран аз гидравликалық кедергіні және жоғары пайдалану 
сапасын қамтамасыз ететін шар тығынды 6 болады. Бекітпені тығыздау тәсілі 
бойынша крандар кермелі және сальникті болуы мүмкін. Кермелі крандарда 
жапқыш корпустың түбі арқылы өтетін тығынның төменгі шетіне бұралған 
гайканы тарту арқылы тығыздалады, ал сальникті крандар– тығыздаманы 2 
тартумен. 
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а-конустық (тығынды), 11ч8бк типті; б - шарлы, 11ч37п типті; 1-втулька; 2-
сальник; 3-корпус; 4-конусты тығын; 5-тығыздағыш болт; 6-шар тәрізді 
тығын 

 
Сурет 1.27 - Сальникті фланецті крандар 

 
Конденсат қайтарғыштар–конденсатты бөліп бұруға арналған 

арматура. Жұмыс принципі бойынша конденсат бұрғыштар балқыма, 
термостатикалық жəне термодинамикалық болып бөлінеді. 

Қалтқылы (сурет 1.28, а) деп аталады конденсат бұрғышының бекіту 
органы қалтқымен басқарылады.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

а - қалтқылы фланецті, 45ч9нж типті; б - муфталы және цапкалы құрылғылы 
термостатикалық, 45кч6бр типті; 1-түсіру краны; 2-құю каналы; 3-клапан; 4-
шұра; 5-қақпақ; 6-қалтқы; 7-корпус; 8-термостат (сильфон); 9-ерше 

 
Сурет 1.28 - Конденсат бөлгіштер 
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Бұл конденсат бұрғыштың жұмыс принципі бу мен конденсат 
тығыздықтарындағы айырмашылықты пайдалануға негізделген. Конденсат 
булы қоспасымен бірге конденсат бұрғышқа түсіп, корпустың қақпағы 5 мен 
қалтқының 6 арасындағы кеңістікті толтырады. Корпустың төменгі бөлігін 7 
конденсатпен толтыру шамасына қарай қалта қалқып шығады және клапан 3 
ершедегі саңылауды жабады. Конденсаттың одан әрі түсуі кезінде соңғысы 
қалтқы ішіне құйыла бастайды, нәтижесінде ол төмен түсіріледі және клапан 
өтуді ашады. Бұл ретте бу қысымының әсерінен конденсат бөлігі құятын 
арна 2 арқылы құмырадан ығыстырылады. Содан кейін процесс бірдей 
ретпен осылайша қайталанады. Құйма каналы бітелген жағдайда оны шұра 4 
арқылы үрлеуге болады. Корпустың төменгі жағында орналасқан түсіру 
краны 1 ерітуді болдырмау үшін конденсат бұрғыш істен ажыратылған кезде 
ашылады. 

Бекіту органы термостатпен басқарылатын конденсат бұрғыштар 
термостатикалық деп аталады (сурет 1.28, б). 

Бұл құралдың әрекет ету принципі бу мен конденсат 
температураларының айырмашылығы мен қызу кезіндегі денелердің кеңеюін 
пайдалануға негізделген. Термостат (сильфон) 8 ішінара арнайы 
сұйықтықпен толтырылады. Аспаптарға бу келіп түскен кезде термостаттағы 
қысым түсетін бу қысымына қарағанда жоғары болады, сондықтан сильфон 
ұзарады және оған бекітілген клапан көмегімен 3 ерше 9 арқылы өтпелді 
жабады, осылайша бу кетуінің алдын алады. Конденсат жібергішке 
конденсат түскенде, оның температурасы суыту шамасына қарай бу 
температурасынан төмен болады. Конденсаттың температурасы 15...35 °С 
төмендеген кезде сильфондағы қысым азаяды да ол сығылып, клапан 3 
жоғары көтереді, осылайша конденсаттың дренажды желіге ағыны үшін 
өткел ашылады. 

Термодинамикалық деп бекіту органы аэродинамикалық тиімділік пен 
жұмыстық заттардың термодинамикалық қасиеттері арқасында 
басқарылатын конденсат бөлгіштер аталады. Бұл құралдың әрекет принципі 
бу мен конденсаттың газ және термодинамикалық қасиеттерін пайдалануға 
негізделген. 

Өлшеуіш диафрагмалар мен шүмектер құбыр арқылы өтетін заттың 
шығынын анықтау үшін орнатылады. 

Шартты өту жолы 500мм дейін 6,4МПа дейін шартты қысымға 
құбыржолдарда бақылау-өлшеу приборларымен бірге жеткізілетін фланецті 
камералық (сурет 1.29, а), ал Д=600 мм және жоғары болса - фланецты 
дискілі диафрагмалар қолданылады (сурет 1.29, б).  

Фланецті өлшеу диафрагмасының жиынтығына келте құбырлары 1 
дәнекерленген фланецтер 4, төсемдер 6, гайкалы болттар 3 және монтаждық 
шайбасы (сурет 1.29, в). 

Камералы диафрагмаларда монтаждау кезінде дискінің 2 және кіру мен 
шығу камераларының 1 орнына монтаждық шайба орнатылады, ал дискіліде– 
шайба дискіні ауыстырады. Өлшеуіш диафрагма камерасының дискілері 
дифференциалды манометрді (шығын өлшегішті) жеткізу жиынтығына 
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кіреді. Өлшеуіш диафрагмалардың фланецтік қосылыстарын бөлшектеуге 
ыңғайлы болу үшін фланецтерде екі сығу болты бар. 

 

 
    

а-камералық; б - дискілік; в - камералық диафрагма үшін монтаждық шайба; 
1-келте құбыр; 2-диск; 3-гайкалы болт; 4-фланец; 5-түтіктер; 6-төсемдер; 7-
камералар; 8-таңбалау орны  

 
Сурет 1.29 - Өлшеуші фланецті диафрагмалар 

 
Өлшеуіш диафрагмалар мен соплоның әрекет ету принципі заттың кіші 

диаметрлі тесік арқылы өтуі кезінде қысымның ауытқуының өзгеруіне 
негізделген. Диаметрі құбырдың ішкі диаметрінен аз диафрагма арқылы зат 
өткен кезде оның жылдамдығы артады, ал қысым төмендейді, және де өтетін 
зат санының ұлғаюымен қысымның ауытқуы артады. Зат қысымының 
төмендеуі диафрагма алдында басталады және оның соңында аз қашықтықта 
аяқталады. 

Диафрагма алдында және оның артында импульсті түтіктер 5 
орналасқан, ол бойынша зат шығынөлшегішке түседі. Диафрагма алдындағы 
және одан кейінгі зат қысымының айырмашылығы бойынша зат шығынын 
өлшейді. 

Штуцер және бобышкалар (сурет 1.30) импульстік желілерді бақылау– 
өлшеу аспаптары мен автоматикаға қосу үшін, сондай– ақ манометрлер мен 
кедергі термометрлерін орнату үшін пайдаланады, олар ойылып, олардың 
ұштары құбырдың ішіне шықпайтындай етіп дәнекерленуі тиіс. Штуцерлер 
мен бобышкаларды орнату орындары құбыржолдардың сызбаларында жұмыс 
жағдайларында көрсетіледі.  
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а - 8мм дейінгі қалыңдықпен; б - 9мм дейінгі қалыңдықпен; в - бөлулерге;  
г - кіші диаметрлі құбырларға 

 
Сурет 1.30 - Штуцерлерді құбырларға дәнекерлеу 

 
Штуцер құбырларды орталықтандырылған дайындау кезінде олардың 

тораптары мен элементтерінде орнатылады. Жекелеген жағдайларда оларды 
монтаждау орнында орнатады. 

Термометрлердің гильзаларын жылу тасымалдағыштың қозғалысына 
қарсы 45° бұрышпен 200мм-ге дейінгі шартты өту жолы бар 
құбыржелідерінде орналастырады, ал құбырлардың үлкен диаметрі кезінде–
45...90° бұрышпен. Гильзаның соңы шамамен құбырдың ортасында болуы 
керек. Тасымалдау және сақтау кезінде штуцерлердің, бобышкалардың және 
гильзалардың тесіктеріне тығындарды бұрайды. 

 
1.5.3 Құбырлар арматурасын белгілеу және ерекше бояу 
 
Құбыржелісті өнеркәсіптік арматураның шартты белгілері мен айырым 

бояуын білу оның түрі мен материалын, құбыржелілерінде қолдану 
шарттарын дұрыс анықтауға мүмкіндік береді және сол арқылы бақылау 
мүмкіндігін және монтаждау жұмыстарын сауатты орындауды қамтамасыз 
етеді. 

Шартты белгі немесе шифр, арматура тізбектеп орналасқан бес 
элементті қамтитын сандық және әріптік белгілерден тұрады, мысалы 
30ч925бр. Бірінші екі таңбалы сан арматура түрін білдіреді: кран-11; деңгей 
көрсеткішінің тығындау құрылғысы-12; шұра-13, 14 және 15; кері көтеру 
клапаны-16; сақтандырғыш клапан-17; кері бұрылмалық клапан-19; ысырма- 
30 және 31; конденсатбөлуші-45 және т.б. 

Бірінші әріп белгісі корпус материалын көрсетеді: 
көміртекті болат-б; легирленген болат-лб; тот баспайтын болат-тб; сұр 
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шойын-ш; шөмішті шойын-шш; жез немесе қола-қж; пластмассалар 
(винипласттан басқасы)-п. 

Бір мәнді сан жетекті көрсетеді: механикалық берілісі бар:–3; 
механикалық цилиндрлікпен-4; сол конустықпен–5; пневматикалық–6; 
гидравликалық-7; электромагниттік-8 және электрлік–9. Жетек болмаған 
жағдайда сан қойылмайды. 

Келесі екі таңбалы сан-каталог бойынша арматураның осы түрінің 
конструкциясы (модель нөмірі). 

Шартты белгінің соңындағы әріптер тығыздағыш сақиналардың 
материалын көрсетеді (әріптік белгі): жез және қола-қ; тот баспайтын болат 
(тоттануға төзімді)-тб; тері-т; эбонит-э; резина-р; пластмасса (винипластаан 
басқа)-п; орнатылған немесе бағытталған сақиналарсыз-өс. 

Егер арматураның ішкі жабыны болған жағдайда, осы қаптаманың 
материалын белгілеу тығыздағыш сақиналардың материалын белгілеумен 
біріктіріледі: гуммирлеу-гм; эмалдау-эм; пластмассамен футерлеу-п; 
қорғасындау-қ.  

Жарылыстан қорғалған электр жетегі бар арматура үшін белгінің 
соңында Б әрпін қосады (мысалы, 30ч906брБ), ал тропикалық орындауында–
Т әріпін (ЗОчббрТ). 

Жекелеген жағдайларда тығыздағыш беттердің материалын білдіретін 
әріптерден кейін бұйымның орындалу нұсқасын көрсететін цифр қосылады. 

Мысалы: 1. Индекс 15с916нж1, мұнда 15-шұра; с-корпус көміртекті 
болаттан жасалған; 9-электр жетегі; 16-каталог бойынша нөмірі; нж-
ығыздағыш беттер тот баспайтын болаттан жасалған (тоттануға төзімді); 1-
орындау нұсқасы. 

2. Индекс 11бр9бк, мұнда 11-кран; қж-корпус жезден немесе қоладан 
жасалған; 9-каталог бойынша нөмірі; бк-тығыздағыш беттер тікелей 
корпуста жасалған, яғни салмалы сақиналары жоқ. 

Шойын және болат арматураның ерекше бояуы өңделмеген беттерге 
(корпус, қақпақ, сальник, жетек құрылғыларынан басқа) жағылады. 
Көміртекті болаттан жасалған арматураны сұр түске, қоспаланғаннан-көк 
түске, қышқылға төзімді және коррозияға төзімді болаттан жасалған 
корпусымен-көгілдір түске, сұр және шөмішті шойыннан-қара түске 
боялады. Түсті металдар мен пластмассадан жасалған арматураны боямайды. 

Бекітпенің тығыздағыш бөлшектерінің материалына байланысты 
арматураның қосымша жетек құрылғысына (маховика, иінтірек) айырмалық 
бояуын пайдаланады: егер нығыздаушы құрылғы қоладан немесе жезден 
жасалған болса, ол қызыл түске боялады, коррозияға төзімді болаттан- 
көгілдір түске боялса, алюминий-күміс-сұр, баббиттен-сары, былғары мен 
резеңкеден-қоңыр түсті сырлармен.  
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1.6 Құбырлар үшін материалдар 
1.6.1 Құбыржелілерді дайындау үшін қолданылатын болат 

құбырлар  
 

 Болат құбырлар технологиялық құбырларды жасау және монтаждау 
үшін кеңінен қолданылады. Тасымалданатын заттардың физикалық 
химиялық қасиеттері мен жұмыс параметрлеріне байланысты әр түрлі 
тәсілдермен дайындалған, болат маркалары, диаметрі мен қабырғаларының 
қалыңдығы әр түрлі болат құбырлары қолданылады. 
 Дайындау тәсілі бойынша болат құбырлар тігіссіз (ыстық және суықтай 
деформацияланған) және электрмен дәнекерленген (тік жікті және спиральді) 
болып бөлінеді [1]. 
 Өнеркәсіп әртүрлі маркадағы көміртекті, төмен қоспаланған, 
қоспаланған және жоғары қоспаланған болаттан жасалған жіксіз және 
электрмен дәнекерленген құбырлардың көп мөлшерін шығарады. 
 Технологиялық құбырларды жобалау және салу кезінде құбырлардың 
осындай кең ассортиментін қолдану құбырлардың материалдары мен 
бөлшектерімен жинақтауда айтарлықтай қиындықтар туғызады. 
 Құбырлардың типтік өлшемдері мен маркаларын қысқарту үшін 
құбырлардың негізгі түрлері және цехішілік және цехаралық технологиялық 
құбырлар үшін оларды қолдану шектері орнатылған (кесте 3). 
 

1.6.2 Ішкі жабыны бар болат құбырлардың, бөлшектері және 
қосылыстары 

 
 Агрессивті заттарды тасымалдауға арналған ішкі жабыны бар болат 
құбырлардың құбырлары мен бөлшектері жоғары қоспаланған болаттан және 
түсті металдардан жасалған құбырлардың тиімділігі жоғары алмастырғыштар 
болып табылады. Конструкциясы бойынша мұндай құбырлар мен бөлшектер 
сыртқы қабаттан (болат құбырдан) және мыстың ішкі - жалатылатын 
қабатынан (биметалл) немесе металл емес материалдан жасалған қабаттан 
тұратын екі қабатты етіп жасалады. Сыртқы қабығы қажетті беріктікті, ал 
ішкі - коррозияға қарсы төзімділікті қамтамасыз етеді. 

Ішкі металл емес жабындардың негізгі түрлері: гуммирлеу (резина, 
эбонит, полуэбонит), футерленген (полиэтилен, фторопласт, тас төсем) және 
шыны эмальдармен эмальдау. 
 Диаметрі 600мм-ге дейінгі ішкі металл емес жабыны бар 
(гуммирленген) құбырлар мен құбыржолдардың бөлшектері 70% күкірт, 85% 
фосфор, 15% азот, кез келген концентрациядағы тұз және плавик 
қышқылдарын және –20...+70°С температурадағы және шартты қысым 1 
МПа дейінгі газдарды қоса алғанда, басқа да көптеген заттарды тасымалдау 
үшін пайдаланылады. 
 
 



45
  

 

Кесте 3 - Технологиялық құбырларды дайындау үшін пайдаланылатын болат 
құбырлардың негізгі түрлері 
МЕМСТ, ТУ 
және жеткізу 
тобы 

Болат құбырлар Жұмыстық 
параметрлер 

Болат 
маркасы 

Өлшемдері, мм А, 
МПа 

Температура, 
°С Қабырға 

қалыңдығы 
Сыртқы 
диаметр 

МЕМСТ 
10705– 80  
Топ В  
МЕМСТ 
10706– 76 Топ 
В 

20 10 дейін 
дәнекерленген 

14...530 2,5 – 40...+300 
ВСт2пс2 
ВСтЗпс2– 5 

426...1420 – 20...+300 

МЕМСТ 
20295– 74 

20  
16 ГС 

12 дейін 
16 дейін 

159... 377 
159... 820 

4,0 – 40...+400  
– 60...+400 

Топ 8696– 74 ВСт2пс2 
ВСтЗпс2– 5 

10 дейін 159...1420 0,6 – 20...+300 

Топ В 17 ГС – 40...+300 
Топ 3262– 75, 
жеңіл және 
қарапайым 

10,20 4,5 дейін 17...165 1,6 – 20...+200 

МЕМСТ 
11068 

12Х18Н10Т 4 дейін 15...89 1,6 – 70...+450 

МЕМСТ 
8732– 78 
МЕМСТ 
8731– 74 
Топ В 

10, 20  
10Г2 

Жіксіз 18 дейін 25...426 10 – 40...+450 
– 50...+450 

МЕМСТ 
8734– 75 
МЕМСТ 
8733– 74 
Топ В 

10, 20  
10Г2 

6 дейін 14...108 –  – 40...+450 
– 70...+450 

МЕМСТ 550– 
75 

20 
10Г2 

18 дейін 14...426 10 – 40...+450 
– 70...+450 

15Х5М 
15Х5М– У 

– 40...+450 

ТУ 14– 3460– 
75 

12Х1МФ 18 дейін 14...426 –  – 40...+450 

МЕМСТ 
9940– 81 

12Х18Н10Т 16 дейін 57...325 –  – 70...+450 

МЕМСТ 
9941– 81 

08Х22Н6Т 16 дейін 15...220 –  – 40...+300 

  
 Фторопластпен футерленген шартты өтетін 25-400 мм құбырлар мен 
құбыржолдардың бөлшектері агрессивті заттарды –60 +150°С температурада 
және 0,5 МПа дейін жұмыс қысымы кезінде тасымалдау үшін дайындалады. 
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 Болатжелілерінің құбырлары мен тетіктері гумирленген, 
пластмассамен футирленген, олардың негізінен қосылыстары дәнекерленген 
6 және еркін 3 фланецті (сурет 1.31) 
 Dшартты=150...400 құбыржелілері мен бөлшектері тас салынған 
жапсырмалармен футерленген құбыржелілердің өздігінен ағатын және 
арынды жүйелерінде абразивтік материалдарды 50°С-қа дейінгі 
температурада және 1 МПа-ға дейінгі шартты қысымда гидравликалық және 
пневматикалық тасымалдау үшін қолданылады. 
 Жабын құбырлар мен бөлшектердің ішкі бетіне шыны эмальдың сұйық 
массасы түрінде жағылады, кейін күйдірумен бекітіледі. Құбырлар мен 
бөлшектер фланецтер арқылы қосылады [2]. 
 

 
а - сұрыпталған құбырда; б - дәнекерленген құбырда; в - дәнекерленген 
сақинада; 1-болат құбырда; 2-гайкалы бұранда; 3, 6-фланецтер; 4-төсеу; 5-
гуммирленген футерлеу қабаты; 7-пісірілген сақина 
 

Сурет 1.31 - Пластмассамен гуммирленген және футерленген болат 
құбырлардың фланецтік қосылыстары 

 
1.6.3 Пластмассадан жасалған құбырлар, бөлшектер және 

құбырлардың қосылыстары 
 

 Технологиялық құбырлар үшін металл емес материалдарды пайдалану 
болат пен түсті металдардың шығынын төмендетуге, құбырлардың қызмет 
ету мерзімін арттыруға, олардың коррозияға қарсы қорғанысына және жылу 
оқшаулауына арналған шығыстарды азайтуға мүмкіндік береді. 
Соңғы жылдары технологиялық құбырлар үшін пластмасса құбырлар кеңінен 
қолданылады, бұл мынадай факторларға байланысты: металл массасымен 
салыстырғанда (6-8 есе жеңіл) жоғары коррозиялық төзімділікке, 
гидравликалық кедергілерге байланысты, соның арқасында олардың өткізу 
қабілеті 25 - 30%- ға артады; өңдеу мен қосылыстардың қарапайымдылығы; 
аз еңбек сыйымдылығы және тасымалдау мен монтаждаудың өзіндік құны. 
 Пластмасса құбырлардың көпшілігінің кемшілігі температура мен ұзақ 
тұрақты жүктемелердің әсерінен салыстырмалы түрде шағын жылуға 
төзімділігі мен жеңіл де тез сырғымасы болып табылады. 
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 Құбырлар мен құбырлардың бөлшектерін дайындау үшін 
термопласттар кеңінен қолданылады: полиэтилен (ПЭ), поливинилхлорид 
(ПВХ), полипропилен (ПП), фторопласт және жеткілікті шектеулі көлемде - 
реактопласттар (шыны пластиктер және фаолит). 
 Полиэтилен құбырлары жоғары химиялық төзімділікпен сипатталады. 
Қалыпты (20°С) температурада олар беріктікке, қаттылыққа және 
икемділікке ие, теріс болғанда икемділікті сақтайды. Жоғары қысымды 
полиэтиленнен жасалған құбырлар (ЖҚПЭ) төмен қысымды полиэтиленнен 
(ТҚПЭ) жасалған құбырларға қарағанда берік, қатты, бірақ икемді. 
 Полиэтиленнен жасалған құбырлардың кемшіліктері-көптеген 
көмірсутектердегі 70-80°С температурада ерігіштігі; оттегінің қатысуымен, 
әсіресе ультракүлгін күн сәулесінің әсерінен тотығу қабілеті; пайдалану 
кезіндегі тозуы; сызықтық кеңеюдің үлкен коэффициенті (болатқа қарағанда 
15-20 есе көп). 
 Фторопласттан жасалған құбырлар мен бөлшектер технологиялық 
құбырлар үшін олардың салыстырмалы жоғары құнына байланысты шектеулі 
қолданылады. Фторопласттан жасалған құбырлар әртүрлі агрессивті 
орталардың әсеріне жоғары химиялық төзімділікке ие (шыны, фарфор, эмаль, 
алтын, платина, тот баспайтын болаттан асып түседі), аязға төзімді, ыстыққа 
төзімділігімен ерекшеленеді (фторопласттың ыдырауы 415°С температурада 
басталады). 
 Фторопластан жасалған құбырлар мен бөлшектер 32-430мм 
диаметрімен шығарылады. Олар 0,5 МПа дейінгі қысымда және –60...+150°C 
температура кезінде агрессивті заттарды тасымалдауға арналған. Құбырлар 
мен бөлшектер сондай-ақ қорғалған металл қабықпен шығарылады. Мұндай 
құбырлар кемшіліктері: ағыстылығы салқын күйінде, температура 
жоғарлауымен артады; қыздырған кезде тұтқырағыстылық жағдайына 
өтпейді, бұл оларды өңдеуді және қалыптауды қиындатады. 
 Диаметрі 50-1000 мм шыны пластик құбырлар сұйық және газ тәрізді 
химиялық агрессивті заттарды температура –30...+150°С және қысымы 2,5 
МПа дейін кезде тасымалдау үшін пайдаланылады. Олар жоғары беріктікке 
және жақсы электр оқшаулау қасиеттеріне ие. 
 Термопласттардан құбырларды жалғау тәсілі жобада көрсетіледі, 
мұндай нұсқаулар болмаған жағдайда оны жұмыс жағдайына, құбырларды 
төсеу тәсіліне, құбырлардың материалына және қосу бөлшектерінің түріне 
байланысты монтаждау ұйымы таңдайды. 
 Термопласттардан құбырларды жалғау тәсілі жобада көрсетіледі, 
мұндай нұсқаулар болмаған жағдайда оны жұмыс жағдайына, құбырларды 
төсеу тәсіліне, құбырлардың материалына және қосу бөлшектерінің түріне 
байланысты монтаждау ұйымы таңдайды. 
 Термопласттардан құбырлар ажырамайтын және ажырайтын болуы 
мүмкін. Ажырамайтын қосылыс ажырайтын қосылысқа қарағанда берік және 
тығыз, ол пайдалану процесінде жиі жөндеуді талап етпейді; ажырамайтын 
қосылыстың құны ажырайтын қосылыстың құнынан көп есе төмен. 
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 Сыртқы диаметрі 50 мм астам және қабырғасының қалыңдығы 4 мм 
астам полиэтилен және полипропилен құбырлардан жасалған құбырлардың 
ажырамайтын қосылыстары түйіспе дәнекерлеумен орындалады (сурет 1.32, 
а). ЖҚПЭ құбырларына арналған мұндай қосылыстар, сондай-ақ пішінделген 
кең қоныштарды қолдану арқылы таңдалады (сурет 1.32, б) немесе кең 
қонышты бөлшектер (сурет 1.32, в). Кез келген диаметрлі және 
қабырғалардың қалыңдығы ПВХ құбырлар үшін ажырамайтын қосылыс, 
әдетте, таңданыс желімдеу арқылы жүзеге асырылады (сурет 1.32 г, д), 
алайда сыртқы диаметрі 63-225 ММ және қабырғасының қалыңдығы 3-12 мм 
ПВХ-дан жасалған құбырларды ажырамайтын жалғауды негізделген 
жағдайларда газды шыбықпен дәнекерлеуге жол беріледі (сурет 1.32 е, ж). 
ТҚПЭ, ЖҚПЭ және ПП-дан жасалған құбырлар мен бөлшектерді газды 
шыбықпен дәнекерлеуге түйіспелі дәнекерлеуді пайдалану мүмкін болмаған 
жағдайларда III– V санаттағы құбырлар үшін ғана рұқсат етіледі. 
 

 
а-түйіспелі дәнекерленген түйіспе; б,в-түйіспелі дәнекерленген шөміш; г,д-
шөміштерді желімдеу; е-түйіспелі газды шыбық дәнекерлеу; ж-шөмішті 
газды шыбық дәнекерлеу 

 
Сурет 1.32 - Термопласттан жасалған құбырлардың ажырамайтын 

қосылыстары 
 
 Термопласттардан жасалған құбырлардың алмалы-салмалы 
қосылыстары металл немесе пластмасса фланецтерді қолдана отырып жүзеге 
асырылады. 
 ТҚПЭ, ЖҚПЭ, ПП, ПВХ және фторопласттан жасалған құбырлар үшін 
ажыратылған құбырда орындалады (сурет 1.33, а), ТҚПЭ, ЖҚПЭ және ПП - 
құбырлардың ұштарына түйіспелі дәнекерленумен дәнекерленетін қалыңдау 
буртигі бар төлкелерде (сурет 1.33, б) немесе құбырлардың ұшында 
қалыптасатын (сурет 1.33, в). 

Түйіспелі дәнекерлеумен дәнекерленетін жуан буртиктері бар 
төлкелердегі бос фланецтермен ажырайтын қосылыстар ТҚПЭ, ЖҚПЭ және 
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ПП құбыржелілері үшін, ал жабыстырылатын ПВХ құбыржелілері үшін 
қолданылады (сурет 1.33, г). 
 ПВХ құбырлар үшін, бір соңында зауыттық кең қонышты бар, резеңке 
тығыздағыш сақиналармен қосылыс қолданылады (сурет 1.33, д). 
 Шыны пластакты құбырлардың негізгі қосылуы– кең және фланецті. 
 
 

 
 
а-жиектелген құбырда; б-жапсырылған төлкеде; в-қалың бұрғы бар 
құбырлардың қалыпталған ұшында; г-кигізбе төлкелерінде пісірілген немесе 
жапсырылған; д- резеңке тығыздағыш сақинасы бар кигізілген. 
 

Сурет 1.33-Термопласттардан жасалған құбырлардың алмалы–салмалы 
фланецті қосылыстары 

 
 Фаолитті буртиктермен құбырлар фланецтердің көмегімен кесілетін 
сақиналармен (сурет 1.34, а) және кесілген болат фланецпен (сурет 1.34, б) 
қосылады. 
 

    
а-фланецтердің көмегімен кесілген сақиналармен; б-кесілген фланецтердің 
көмегімен 
 

Сурет 1.34 - Фаолитті құбырлардың буртиктермен қосылыстары 
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1.6.4 Металлполимер құбырлар 
 

 Металл полимерлік құбырлар (металлопласттар) ішінен және сыртынан 
желім негізі жағылатын жұқа қабырғалы алюминий құбырынан тұратын бес 
қышқылды құрылым, содан кейін жақсы жылуға төзімділігі, тамаша 
гигиеналық қасиеттері және жоғары өткізу қабілеті бар тігілген полиэтилен 
(жабық кеңістіктік молекулалық құрылымы бар модификацияланған 
полиэтилен). 
 Металл полимерлік құбыр металл және пластмасса құбырлардың 
артықшылықтарын біріктіреді: 

 100% оттегі өткізбейтін; 
 коррозиялық тұрақтылық; 
 құбырлардың қабырғаларында минералды шөгінділердің болмауы; 
 ұзақ мерзімділік (25 жылдан астам); 
 аязтөзімділік; 
 жоғары сейсмикалық жағдайда жұмыс істеу сенімділігі; 
 жоғары шуды сіңіру қабілеті;  
 тасымалдау ыңғайлылығы; 
 монтаждың технологиялылығы (құбырлар оңай майыстырылады, 

құбыр элементтерін бүгуге мүмкіндік береді, желілік өлшемдерді дәл келтіру 
қажет емес); 

 тікелей дәнекерсіз, бұранданы кеспей, болаттан, жезден, 
пластмассадан жасалған жабдықтар мен аспаптармен біріктіру бөлшектерінің 
көмегімен монтаждау. 
 Металл полимерлік құбырлар есептік температурасы 900С аспайтын 
жылу жүйелерін жобалау және монтаждау кезінде құбырлардағы қысым 1,0 
МПа-дан аспайтын құбырларға нормативтік құжаттар немесе сертификаттық 
сынақтар деректері бойынша қолданылады. 
 Металл полимерлік құбырлар тұрғын, қоғамдық, әкімшілік-тұрмыстық 
және өнеркәсіптік ғимараттардың, жаңадан салынып жатқан және қайта 
жаңартылып жатқан орталық, жергілікті жылыту жүйелерінде пайдаланылуы 
мүмкін. 
 Өрт қауіптілігі санаты (ГОСТ 12.1.004 - 91) ғимараттар мен өндірісте, 
сондай-ақ беттік температурасы 150°С астам жылу сәуле көздері бар 
жайларда металл полимерлік құбырларды салуға жол берілмейді. 
 Металл полимерлік құбырлар апатты жөндеу жұмыстары кезінде 
электр доғалық немесе газбен дәнекерленуі мүмкін жайларда қорғаныш 
экрандарынсыз пайдаланылмайды. 
 Жылыту жүйесі үшін қолданылатын металл полимерлік құбырларда 
нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкестік сертификаты болуы тиіс 
[2]. 
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1.7 Мұнай және газ құбырларын есептеу  
 
Құбыр параметрлерін есептеу 
Құбыржелісі құбырларының ішкі диаметрі оның өткізу қабілетін, 

сондай– ақ берілген конфигурация мен ұзындық кезінде ондағы қысымның 
рұқсат етілген төмендеуін анықтайды [3]. 

Құбырлардың ішкі диаметрінің азаюы кезінде құбырдың құны, оны 
монтаждау мен ұстауға арналған шығындар төмендейді, бірақ бұл ретте оның 
гидродинамикалық кедергісі артады, бұл сорғылардың жетектеріне электр 
энергиясы шығысының өсуіне байланысты қосымша шығындарға әкеледі. 

Құбырлардың ішкі диаметрі заттың барынша мүмкін пайдалану 
шығындарына және бұл ретте қысымның барынша рұқсат етілген 
шығындарына сүйене отырып таңдалады. Құбырдағы қысымның рұқсат 
етілген ең жоғары құлауының мәні стандарттар мен нормалармен рұқсат 
етілетін құбыр диаметрі мен қабырғаларының қалыңдығының ауытқуына 
10%– дық қосалқы мөлшерін есепке ала отырып есептерде қабылдануы тиіс. 

Құбырлардың диаметрін таңдау кезінде қысымның рұқсат етілген ең 
жоғары шығындарына сүйене отырып, тасымалданатын зат жылдамдығының 
мәнін бақылау қажет, өйткені оның шамадан тыс артуы арматураның 
тығыздағыш беттерінің тез тозуын, сондай-ақ құбырдың жағымсыз дірілін 
тудыруы мүмкін [3]. 

Құбыржелісінің ішкі диаметрін ұлғайту жолымен кедергісін азайтудың 
орындылығы нұсқалардың техникалық экономикалық салыстыруымен 
негізделуі тиіс. Бұл есептеулер кезінде құбыржелісі мен жылу 
оқшаулағышына, күрделі шығындардың артуы және заттарды айдау 
шығындарының азаюы ескерілуі керек. Алайда, бұл таңдау салалық 
стандарттарда қабылданған құбыр сортаментімен шектеледі, ол бойынша 
құбырлардың шартты өту жолдары қабылданады. 

Құбырөткізгішінің құбырының ішкі диаметрі 
 

𝐷𝐷і=√0,354 𝐺𝐺𝐺𝐺
𝜔𝜔                           (1.1)                             

мұндағы: 𝐷𝐷і–құбырдың ішкі диаметрі, м;  
G–зат шығыны, т/с; 

 𝑣𝑣–заттың меншікті көлемі, м3/кг; 
 𝜔𝜔–заттың қозғалу жылдамдығы, м/с. 
 

Құбырдың ішкі диаметрі табылғаннан кейін, қабырғалардың 
қалыңдығы құбырға сортаменті бойынша жақын диаметрдегі және 
қалыңдықтығы құбырларды таңдайды. Содан кейін таңдалған диаметрлі 
құбырдың гидродинамикалық есебін орындайды. 

Егер есептеу нәтижесі берілген шарттарды қанағаттандырмаса, 
құбырдың диаметрі нақтыланады және қайта гидродинамикалық есеп 
жүргізеді. Құбырдың гидродинамикалық есебінің мақсаты берілген 
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конфигурация мен диаметр, заттың шығысы мен оның параметрлері 
бойынша ондағы қысымның жоғалуын анықтау немесе құбырдың белгілі бір 
учаскесінің басында немесе соңында қысымды, сондай-ақ құбырдың өткізу 
қабілетін анықтау болып табылады. Құбырды гидродинамикалық есептеу 
әдістемесі ол тасымалдайтын заттың жай-күйімен анықталады. 

Құбыр қабырғасының қалыңдығын анықтау үшін құбырдың 
механикалық беріктігіне есебін жүргізу қажет. Есептеу негізгі және қосымша 
жүктемелерге жүргізіледі. 

Негізгі жүктеме құбырдағы заттың ішкі қысымы болып табылады. 
Қосымша жүктеме сыртқы жүктемелер (құбырдың меншікті салмағы және 
жел жүктемесі) және жылулық ұзаруының компенсациясы кезінде пайда 
болатын жүктемелер (иілу және айналу сәттері, серпімді деформация күші, 
жылжымалы тіректердегі және сальникті компенсаторлардағы үйкеліс күші) 
болып табылады). 

Монтаждау жағдайында құбырларды ауыстыру кезінде қабырғаның ең 
жоғары температурасы кезінде заттың ішкі жұмыс қысымынан рұқсат 
етілетін кернеу бойынша құбыр қабырғасының берілген қалыңдығын 
тексеруді жүргізеді. 

Жіксіз құбырлар қабырғасының номиналды қалыңдығы құбырдың 
жұмыс жағдайында құбыр қабырғасының ең жоғары температурасы кезінде 
ішкі қысымға, құбыр диаметрі мен металдың механикалық беріктігіне сәйкес 
іріктеледі және мынадай формула бойынша анықталғаннан кем болмауы 
тиіс: 

    𝑆𝑆 = 𝑃𝑃𝐷𝐷с
200𝜑𝜑𝜎𝜎ж+Р

+ С                  (1.2)
    

мұндағы: S - құбыр қабырғасының қалыңдығы, мм;  
P - құбырдағы зат қысымы, МПа; 

 𝐷𝐷с - құбырдың сыртқы диаметрі, мм;  
С - құбыр қабырғасының есептік қалыңдығына қосымша, мм; 

 𝜑𝜑  - болат маркасына және дәнекерлеу түріне байланысты 0,7–0,9 
диапазонында қабылданатын құбырдың бойлық дәнекерлеу жігінің беріктілік 
коэффициенті; 

𝜎𝜎ж - жұмыстық температура кезінде жіберілетін кернеу, МПа. 
Жіксіз құбырлар үшін коэффициент 𝜑𝜑 = 1 . Жұмыс температурасы 

кезінде рұқсат етілетін кернеу қолданыстағы коэффициент бойынша 
қабылданады. Құбырлар қабырғасының температурасына және болат 
маркасына байланысты стандарттар мен нормаларды құбырларды есептеу 
үшін қолданады. 

Құбыр қабырғасының есептік қалыңдығы S<6 мм кезінде құбыр 
қабырғасының қалыңдығына техникалық рұқсатқа байланысты толықтыруды 
1 мм тең қабылдайды, ал 𝑆𝑆есеп>6мм құбырлар үшін құбыр қабырғасының 
есептік қалыңдығына қосылымды С, мм, мынадай формула бойынша 
есептейді 

  С = А1𝑆𝑆есеп      (1.3) 
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Құбыр қабырғаларының қалыңдығына технологиялық рұқсат мәніне 
байланысты коэффициент төмендегідей қабылданады: 

Жіберу/рұқсатылым, %  ±15 ±10 ±5 
Коэффициент А1 0,2  0,15 0,1 

Келтірілгеннен ерекшеленетін рұқсатнамалар кезінде коэффициент 
А сызықтық интерполяция жолымен анықталады және 0,05 тең 

қабылданады. 
Қабырға қалыңдығына байланысты дәнекерленген құбырлардың 

қосылымы С тең қабылдайды: 
S,мм 5...5,5 6...7 >8 
С,мм  0,5 0,6 0,8 

 
Құбырларды есептеудің барлық жағдайларында C қосымшасы 0,5 мм– 

ден кем болмауы тиіс. 
Құбыр қабырғасының есептелген қалыңдығы сортаментте бар ең 

жақын үлкен өлшемге дейін дөңгелектенеді. 
Құбырөткізгіштердегі жіберілетін жұмыс қысымының мәні, МПа, мына 

формула бойынша анықталады 
 

Рж = 200 (𝑆𝑆−𝐶𝐶)
𝐷𝐷𝑐𝑐−(𝑆𝑆−𝐶𝐶)  𝜑𝜑𝜎𝜎ж    (1.4) 

 
Магистрал мұнай құбырларын технологиялық есептеу мəліметтері 

 Магистрал мұнай құбырларының технологиялық есептеу үшін берілген 
мәліметтер: 

1. Мұнайжелісінің өткізгіштік қаблеттілігі Gг (млн.т/жыл)-
жоспарлық тапсырмада көрсетілетін есептеу үшін негізгі берілген шама. 
Магистрал мұнай құбырларының есептелетін жұмыс күндері,оларға 
техникалық қызмет көрсету, капиталдық жөндеу және ақауларын жою 
уақыттары есептеледі және кесте 4,5 бойынша қабылданады.Өткізгіштік 
қаблеттілігі негізінен құбыр диаметрі мен станция қысымы анықталады  

2. Құбырдың төселген тереңдігіндегі топырақтың орташа айлық 
температурасын жергілікті метеостанция немесе ауа райы анықтамасынан 
алуға болады. Топырақ температурасы туралы мәлімет мұнайдың тығыздығы 
мен тұтқырлығы мәндерін есептеуге мүмкіндік береді. 
 
Кесте 4 - Магистрал мұнай құбырларының есептелетін жұмыс күндері   

Мұнай құбыржелісінің диаметрі,мм Мұнай құбыржелісінің ұзындығы, км 
820 км дейін 820 км бастап 

250 дейін 357 355 
250– ден 500 дейін 356/355 353/351 
500– ден 700 дейін 354/352 351/349 
700– ден бастап 352/350 349/345 

  
 Алымында құбырдың қалыпты шартта өтуі кезінде, ал бөлімі –қиын  
(сазды немесе таулы аймақтан) шартта. 
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Кесте 5 - Магистрал мұнай құбырларының жуық параметрлер    
Өткізгіштік қаблеттілігі, млн. т/жыл Диаметр (сыртқы), мм Жұмыс қысымы, 

МПа 
0,7– 1,2 219 8,8– 9,8 
1,1– 1,8 273 7,4– 8,3 
1,6– 2,4 325 6,6– 7,4 
2,2– 3,4 377 5,4– 6,4 
3,2– 4,4 426 5,4– 6,4 
4– 9 530 5,3– 6,1 
7– 13 630 5,1– 5,5 
11– 19 720 5,5– 6,1 
15– 27 820 5,5– 5,9 
13– 50 1020 5,3– 5,9 
41– 78 1220 5,1– 5,5 

  
 Көбінесе ең төменгі температура наурыз-сәуір айларында, ал ең 
жоғарғы температура тамыз-қырқүйек айларында болады. 

1. Мұнайдың тығыздығы мен тұтқырлығын лабораторлық талдау 
арқылы анықтайды немесе анықтамалар қолданылады.  

2. Магистрал құбыржеліснің қабырға қалыңдығын анықтау үшін 
болаттың механикалық (беріктілік көрсеткіштері) қасиеттері қажет. 

3. Экономикалық тиімді варианттарын анықтау кезінде пайдалану 
шығыны мен капиталдық үлесті есептеу үшін техника-экономикалық 
көрсеткіштер қажет. 

Кесте– 6,7 келтірілген ұлғайтылған көрсеткіштерді пайдалануға 
болады. 

 
Кесте 6 -  Мұнай құбыржелісінің тік бөлігін құрудың капиталдық шығыны  

Құбыржелісінің сыртқы диаметрі, 
мм 

Негізгі жіп Лупинг  

219 45 36 
273 50 40 
325 58 45 
377 65 55 
426 75 63 
530 103 90 
630 130 102 
720 148 119 
820 161 132 
920 193 165 
1020 235 206 
1220 276 253 

 
 Резервуар паркінің 1 м3 сыйымдылық құнын анықтау кезінде оны 
33000 тенге тең деп санауға болады.  
 Пайдалану шығынын келесі негізгі статьялар бойынша анықталады: 
- станцияның капиталдық үлесінен станцияны амортизациялаудың 
жылдық шығымы &=8,5 %;  
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- құбыржелісін амортизациялаудың жылдық шығымы &2=3,5 %; 
- станцияны ағымды жөндеу шығыны &з= 1,3 %; 
- құбырларжелісін ағымды жөндеу шығыны &4=0,3 %;  
- электроэнергия құны 70– 150 теңге/(квт сағ); 
- Су, майлау, жанар май ( бір станцияға) 500– 600 мың теңге/ жыл;  
- еңбек ақы (бір айдау станциясы) 800– 850 мың теңге/жыл;  
- басқа шығындар, есептелінген еңбек ақының 25% . 
 
Кесте 7 - Айдау станциясын құрудың капиталдық шығыны     

Мұнай құбыржелісі 
өнімділігінің өзгеру 

диапазоны, млн т/жыл 

Айдау станциясындағы 
негізгі сораптар маркасі 

Мұнай айдау 
станциясының құны, мың 

теңге 
басты аралық 

0,7– 1,1 НМ– 125– 550 1835 1230 
1,1– 1,5 НМ– 180– 500 1924 1290 
1,5– 2,1 НМ– 250– 475 2043 1370 
2,1– 3,1 НМ– 360– 460 2551 1710 
3,1– 4,3 НМ– 500– 300 2834 1900 
4,3– 7,1 НМ– 710– 280 3326 2230 
7,1– 10,7 НМ– 1250– 250 4791 3212 
10,7– 15,4 НМ– 1800– 240 4997 3350 
15,4– 21,4 НМ– 2500– 230 5322 3568 
21,4– 30,8 НМ– 3600– 230 5815 3965 
30,8– 42,8 НМ– 5000– 210 6134 4406 
42,8– 60 НМ– 7000– 210 6817 4896 
60– 85,7 НМ– 10000– 210 8520 6115 

85,7– 92,6 НМ– 10000– 210 8968 6437 
 

4. Трассаның қималық сызбалары мұнай айдау станциясын 
құбыржелісі трассасына орнатар кезде қолданады. Трассаның қималық 
сызбалары бойынша мұнай құбыржелісінің ұзындығын және нивелирлі 
биіктіктер айырымен есептеу үшін анықтау қажет. 
 Қарапайым құбыржелісінің есебі 
 Сұйықтың жылдамдығын анықтау 
 

   w = 2
4
D
Q

F
Q


      (1.5) 

 
мұндағы: Q –өнімділігі, м3/мин; F–көлденең қима ауданы, м2; D–диаметрі,м. 
 Құбырдағы сұйықтың жылжу тәртібін Рейнольдс формуласымен 
анықтайды.  

     Re = 
 D

QwD 42

      (1.6) 

 
мұндағы: v–жылжу жылдамдығы,  м/сек.     
 Жылжу тәртібіне байланысты гидравликалық кедергіні анықтау.  
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  Re < 2320 болса, онда ламинарлық тәртіп.  
  онда λ = 64/ Re 
  Re < 2800 болса, онда турбуленттік тәртіп.  
  онда λ =0,3164 / Re0,25 

 Құбырдың салыстырмалы кедір бұдырлығы  
   Dе /2  
мұндағы е–  құбырдың абсолютті кедір бұдырлығы ( е=0,2) 
  Қажетті бастапқы қысым  
 

    Рб = Рс + λ 
2

2w
L
D
      (1.7) 

 
мұндағы: Рс–сағалық қысым, МПа; λ–гидравликалық кедергі коэффициенті; 
 –сұйық тығыздығы, кг/м3: L–құбыр ұзындығы, м. 
 Үйкеліс күшін жоюға жұмсалатын арын шығыны 
 

    һ = λ
g

w
D
L

2

2

        (1.8) 

 
 Құбырдағы толық арын шығыны  
 

    Н = һ + (z2– z1)      (1.9) 
 

мұндағы: h–  үйкеліс күшін жоюға жұмсалған арын шығыарын,м; z1 және z2–  
құбырдың бастапқы және соңғы геодезиялық нүктелері,м.    
 Құбырдың көлденең қима ауданы  
 

    F = 
243600

Q       (1.10) 

 
 Құбыр диаметрі  
 

    D = 
785.0
F        (1.11) 

 
 Күрделі құбыржелісінің гидравликалық есебі 
 
 Сұйықтың жылдамдығын анықтау.  

   w = 2
4
D
Q

F
Q


         

 Құбырдың қима ауданы, м2 
    F= 

орт

Q
243600

       

Құбыр диаметрі,м 
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    D= 
785.0
F          

  
Есептелген D сәйкес құбырдың стандарттық диаметрін таңдайды.  
Стандарттық диаметрлер үшін мұнайдың орташа жылжу жылдамдығын 
анықтайды.  

wорт=
стF

Q
243600

 

 
 Рейнольдс саны мен мұнайдың жылжу тәртібін анықтайды 
 

Re = 
 D

QwD 42

  

       
 Re < 2320,ламинарлық тәртіп; λ = 64/ Re 
 Re > 2800, турбуленттік тәртіп; λ = 0,3164 / Re0,25 
 
Үйкеліс күшін жоюға жұмсалған арын шығыны  
 

h = λ
g

w
D

орт

ст 2
4 2

  [мм.сұй.бағ] 

 
Жалпы арын шығыны  
 

Н = һ + (z2–z1) [мм.сұй.бағ] 
 
 Паскаль арқылы өрнектелген арын шығыны  
 

P = Нρ/104  [кгк/см2] 
 
Сорап білігіне жұмсалатын қуат  
 

    Nс = 
c

QH




 

3600
81.910 3

 

 
Электроқозғалтқыш қуаты  

 

    Nдв = 

102

kkqH
 

 
мұндағы  Kk–қорғау коэффициенті  (1,05– 2,0) 
  η–толық пайдалы әсер коэффициент, ол η = ηс · ηб 
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 Құбыр бойындағы мұнай айдау станциясының санын анықтау 
 Айдау станциясының қажетті саны арынның баланстық теңдеуінен 
анықтайды 
 

     
стH

g
ppziL

n 
12

0




     (1.12) 

 
 Көбіне n бөлшек сан болады. Оны n бүтін санға дейін жуықтайды. 
Құбыржелісінің жуықталған санға дейінгі өткізгіштігі жобалық қаблеттілігі 
деп аталады. Егер n0 үлкен жағына жуықталған болса, онда жобалық 
өткізгіштік қаблеттілік Qб үлкен Q0 берілген мәннен болады, ал егер n0 кіші 
жағына жуықталған болса, онда берілген мәннен аз болады. 
 Лупингінің қажетті ұзындығын арынның баланстық теңдеуін өрнектей 
отырып табады:   

                                                             wii
nnhх cmл 

 0     (1.13) 

 
 n0 мәнін үлкен жағына жуықтасақ, онда Нст станцияның есептелетін 
арынын азайту қажет. 
 Таңдалған нүктелер арқылы өткен кезде сораптық станцияның 
сипаттық жиынтығы сораптық агрегаттар саны мен сорап дөңгелектерін кесу 
арқылы қамтамасыз етіледі.  
 Жұмыс дөңгелектерінің кесілгеннен кейінгі диаметрі 
 

     
a

bQHDD 0*
*

      (1.14) 

 
мұндағы: D–  кесілгенге дейінгі сораптық дөңгелектер диаметрі; 
    а, в–D диаметр кезіндегі сорап сипаттамасындағы 2bQаН 
аналитикалық өрнекке енетін шамалар; 
    H*–   Q0 шығын кезінде сораптың тудыратын арыны. 
 Жұмыс дөңгелектерін 10% кесуге рұхсат етіледі. 
 
 Қарапайым газ құбыржелісінің гидравликалық есебi 
 Егер магистрал газ құбыржелісінің жылдық өткізу қаблеттілігі берілген 
болса, онда есептелінетін тәуліктік өткізу қаблеттілігі 
 
      игQQ  365/      (1.15)  
 
мұндағы: ки–  өткізу қаблеттілігін пайдаланудың есептік коэффициенті 
 
     321  u      (1.16)
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 мұндағы: к1– газды жоғарғы сұраныс коэффициенті, к1=0,95; 
       к2– экстремалды температуралық коэффициент, к2=0,98 
       к3–  магистрал газ құбыржелісінің КС жабдықтары мен линиялық 
бөлік ақаулығын ескеретін сенімділік коэффициенті, к3 мәнін газ 
құбыржелісінің диаметрі мен ұзындығына және КС орнатылған жабдықтарға 
байланысты қабылдайды. 
  Күрделі газтасымалдау жүйесі үшін ки=0,875—0,92. 
  Газ құбыржелісінің тарату және бұрмаларын гидравликалық есептеу 
максимал сағаттық және максимал тәуліктік газ тұтыну бойынша сәйкес 
жүргізіледі. 
  Газ құбыр желісінің есептелетін өткізу қаблеттілігі (млрд. м3/тәул) 
келесі тәуелділікпен өрнектеледі 
 

     
LTz

ppDQ
cp

kH


 



22
5.261032.3     (1.17) 

 
мұндағы:D–  құбырдың ішкі диаметрі; 
  рк, рн–сәйкесінше құбырдың соңы мен басындағы қысым; 
  λ–  гидравликалық кедергі коэффициенті; 
  ∆–  ауа бойынша газдың салыстырмалы тығыздығы; 
  z–  газдың орташа сығылу коэффициенті; 
  Тср– тасымалданатын газдың құбыр ұзындығы бойынша орташа   
     температурасы; 

L–газ құбыр желісінің ұзындығы. 
Есептелетін гидравликалық кедергі коэффициенті магистрал газ құбыр 

желісі үшін негізінен үйкелістің гидравликалық кедергі коэффициентіне 
байланысты әмбебапты формуламен анықталады 

 
      2.0/2Re/158067.0 DkэTP     (1.18) 
 

мұндағы:Re– Рейнольдс саны; 
   kэ– құбырдың ішкі бетінің эквивалентті кедір– бұдырлығы. 
 Бұл формула аралас үйкеліс аймағы үшін дұрыс. Егер сұйық ағынының 
режимі Dkэ /2Re/158  болса, онда 
 
       2.02.0 Re/1844.0Re/158067.0 TP   (1.19) 
 

Кедергінің квадраттық заңы кезінде Dkэ /2Re/158  болса, онда 
 

       DkэTP /2067.0 2.0     (1.20) 
 
  ВНИИ мәліметтері бойынша жаңа газ құбыр желісі үшін кэ=0,03 мм. 
Онда жоғарғы өрнектен табамыз 
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     2.0/0381.0 DTP       (1.21) 
 

Аралас (алмасу) және квадраттық ағын арасындағы шекара төмендегі 
тәуелділікпен анықталады 

 

    
5,1

2
11Re 










э
откел k

D       (1.22) 

 
Егер Re>Re алм болса, онда ағын режимі квадраттық; ал егер Re<Re алм 

болса, онда аралас. 
Рейнольдс саны үшін келесі өрнекті пайдаланамыз  
 

    



D

Q b  4Re      (1.23) 

 

мұнда  
 D

Q
D

Q 


  33

6

1075.17
1014.386400

205.1104Re
 

 
Өрнектер негізінде режимдер алмасуына сәйкес төмендегі формуламен 

табылады 
 

    

 

5.1
3

5.2
310219.0

k
DQоткел

     (1.24) 

 
Аралық сақинасыз магистрал газ құбыр желісі үшін қосымша 

жергілікті кедергілер (крандар, айналымдар, өткелдер және т. б.) үшін 
үйкеліс шығыны 2– 5%–тен аспайды. Сондықтан техникалық есептеулер 
кезінде есептелетін гидравликалық кедергі коэффициентін төмендегідей 
қабылдауға болады 

 
  тр 05.102.1   

 
Гидравликалық кедергі мәнін тр 035.1  деп қабылдап табамыз 
 

LTz
рpEDQ

cp

кн


  5.26107.16  

 

 
Коэффициент α  газ ағынының нақты режимінің квадраттық режимнен 

ауытқуын ескереді және анықтама кітаптарынан газөткізгіштің өткізу 
қаблеттілігі мен диаметріне байланысты график бойынша табылады 
(квадраттық режим кезінде α=1). 

Коэффициент φ аралық сақинасыз магистрал газөткізгіштерді ескереді:  
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- құбыр ұзындығы 12м кезде φ=0,975 
- құбыр ұзындығы 6 м кезде φ=0,95 
- егер аралық сақина болмаса, онда φ=1. 
Тиімділік коэффициенті Е құбырөткізгіштің ішкі бетінің нақты күйін 
ескереді: 
- газ құбыр желісінің жаңа құбырлардан жобаланған болса, онда Е=1 
- әрекеттегі газ құбыр желісі үшін  
 

    HH QQE  //       (1.25) 
 
 Газжелісінің өткізу қаблеттілігін арттыру 
 Шығын коэффициенті–ол жобаланатын газжелісі шығынының 
эталонды газжелісі шығынына қатынасы. Кез– келген күрделі газөткізу 
жүйесін шығын коэффициенті көмегімен өткізу қаблеттілігі бойынша бір 
эталонды газжелісіне келтіруге болады және осымен есептеу қысқартылады.  

Әртүрлі диаметрлі бөлімдері бар бір жіпті газжелісі 
 Әртүрлі диаметрлі бөлімдері бар күрделі газжелісі бар деп есептейміз. 
Бірдей айдау параметрлері кезінеде оның газжелісіне эквивалентті өлшемді 
анықтау қажет. Түрлі шығын формулаларын пайдалануға болады. Шығын 
теңдеуінен ұзындығы L1 бірінші бөлігі үшін қысымның квадраттар 
айырымын жазамыз: 
 

    5
1

2
1

2
1

5
1

2
1

2
012

1
2

DA
LQ

DK
LQTzppH

      (1.26) 

 
мұндағы: 0/ TzKA   
Осылайша екінші, үшінші және n– ші бөліктері үшін қысымның квадраттар 
айырымы 
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2
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LQpp   

 Теңдеу жүйесінің сол және оң бөлігін сәйкесінше қосып, табамыз 





n
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Бөлім соңындағы m қысым келесі қатынастан анықталады 
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 Шығын формуласы негізінде эквивалентті газжелісі үшін жазуға 
болады. 
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kH D
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A
Qpp   

 А өрнегінен біржіпті ауыспалы диаметрлі газжелісінің өткізу 
қаблеттілігін табамыз  
 
 
 
 

Бұл есепті шығын коэффициетті көмегімен шешуге болады. 
 Эталонды (қарапайым) газжелісінің өткізу қаблеттілігін ұзындығы 




n

i iLL
1

 
және диаметрі D0 негізіде табамыз 
 
 
 
 

Күрделі газжелісінің нақты өткізу қаблеттілігін Q өрнегінен табамыз.  
Шығын коэффициеттін анықтау бойынша Q және Q0 өрнектерін қолданып 
анықтаймыз. 
 
 
 
 
Құбырдың абсолюттік кедір– бұдырлығы бірдей деп алсақ, онда 
 
 

                                                                    
 
 Паралель газжелісі деп жалпы бастау және соңғы нүктелері бар 
газжелісі жүйесін, сонымен бірге барлық құбыржелісінің бастау және соңғы 
нүктелерінде қысым бірдейлігін айтады. Нақты жағдайда паралель құбырлар 
ұзындығы әртүрлі болуы мүмкін.  
 Жүйенің өткізгіштік қаблеттілігі Q паралель газжелісінің 
әрқайсысының өткізу қаблеттілігінің жиынтығына тең болады, яғни 
 
 
  
Нәтижесінде келесі есептеу тәуелділігін алады. 
 Эквиваленті газөткізгіш үшін  
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 Егер L1=L2=L3=…=L=Lэ, онда 





n

i i

i

э

э DD
1

55


 

Газ ағынының квадраттық аймағында кедір– бұдырлығы бірдей кезде 
(λ бірдей) 





n

i i

i

э

э

L
D

L
D

1

2.52.5

 

 
ал ұзындығы бірдей Lі=const=Lэ 





n

i
iэ DD

1

6.26.2  

 
 Егер барлық құбырлар диаметрі бірдей және D тең болса, онда қатарды 
көбейтумен алмастырады. Сонда алмасу аймағында (λі=const) өрнектен 
табамыз 

5.25.2 nDDэ 
  

DnDэ
4,0  

 
 ал квадраттық аймақ үшін 
 

.26.2 nDDэ 
  

DnDэ
385,0  

 
 Жүйенің өткізу қаблеттілігі 
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э
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 немесе диаметрлері бірдей болған кезде 

inQQ   
 Шығын коэффициенті (ұзындығы бірдей кезде) 
 
 
  
 Осы кезде жүйе бойынша жалпы шығын 
 

p
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p kD
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ppAkQQ 5
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 Паралель жүйеніңи кез –келген жібінде өткізу қаблеттілігі 
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 Газды жолдан алатын айнымалы диаметрлі газжелісі.  
Бұл жағдайда  
 





n

i i

iii
H D

lQ
A

pp
1
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2

2
2
2

2 1 
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pp
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n

mi i

iii
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lQ
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pp
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2
22 1   

 
Егер бөлімдері бойынша D диаметрі берілсе теңдеуден қысымды 

анықтауға болады. Қарапайым газжелісі үшін шығын формуласын ескере 
отырып жазамыз 

 

const
x

pp
xL
pp

xL
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pp

x
pp

L
pp
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2
1
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2  

 
яғни, қарапайым газжелісіне бастапқы және соңғы кез– келген бөлімдерінде, 
оның бөлімдер ұзындығына қатынасты қысым квадраттарының айырымы 
тұрақты шама болып табылады. Қарапайым газжелісінің осы қасиеті күрделі 
газжелісі үшін де орындалуын талап етеміз, атап айтсақ 
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Шығын формуласын әрбір бөлімге қолдана отырып, өрнек орнына 

табамыз 
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Осылайша егер бірінші бөлімнің диаметрі белгілі болса, онда барлық 
бөлімдірдің диаметрлерін анықтауға болады. Бірінші бөлімнің диаметрін 
шығын формуласынан табамыз  

 

Кедергінің квадраттық заңы кезінде    
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Секіргішті паралель газжелісінің жүйесі. Үлкен газ ағындарын 
бағыттау үшін бір– бірімен секіргішті байланысқан паралель газжелістері 
құрылған, олар газбен жабдықталу сенімділігін арттырады. Ақауларды жою 
немесе жоспарлы жөндеу жұмыстарын жүргізер кезде екі секіргіш арқылы 
жіптің ақаулы бөлігін ғана ажыратады. Соның нәтижесінде әрекетті жіптер 
бойынша газ шығындарын тарату жұмысы жүргізіледі.  
 Бірдей диаметрлі және секіргіштің біркелкі орналасуы кезінде паралель 
газжелісінен тұратын жүйе үшін жөндеу жұмыстарын жүргізу кезінде өткізу 
қаблеттілігінің төмендеу дәрежесін мына формуламен анықтауға болады 
 

     
   22

*

1 nknm
mkn

Q
Q


     (1.27) 

 
мұндағы: Q*– бір бөлімшедегі k жіпті жөндеу кезінде жүйенің өткізу 
қаблеттілігі; 
    Q–  жүйенің номинал өткізу қаблеттілігі; 
    m–  газжелісі жүйесінің секіргішпен бөлінген бөлімше саны, 

Өткізу қаблеттілігінің төмендеу дәрежесі жетілікті кезде анықталатын 
минимал бөлімше саны 

    
  

 































 2
*2

2
*22

1
Q
Qkn

Q
Qknn

m     (1.28) 

 
Жүйенің өткізу қаблеттілігі арттыру кезінде бастапқы және соңғы 

қысым өзгеруі мүмкін. Ол әрекетті жүйе бөлігінің жұмыс жүктемесінің 
дәрежесіне, орнатылған негізгі жабдықтар сипатына, сонымен бірге 
әрекеттегі КС кеңейту қажеттілігі немесе қажетсіздігіне байланысты болады.  
 Магистрал газжелісінің оптималь параметрлері 
 Магистрал құбыржелілерді негізгі технологиялық есептеу міндетінің 
бірі - экономикалық тиімді газ тасымалдау әдісін анықтау - D диаметрі, рн 
жұмыс қысымы және ε сығу дәрежесі. Параметрлерді әртүрлі анықтау 
әдістерінің ішінде ең қарапайымы және сонымен бірге сенімдісі бәсекелес 
варианттарды салыстыру әдісі болып табылады. Сонымен құбырларды, 
жұмыс қысымын және әртүрлі тип өлшемді КС тиімді пайдалану аймағын 
қолданудың ұсынылған нұсқаулары. 
 Салыстыру үшін диаметрі бойынша бірнеше варианттарды 
тағайындайды. Өткізу қаблеттілігі 5 млрд.м3/жыл үлкендерді жұмыс қысымы 
5,5 және 7,5 МПа вариантпен қарастырады, ал сығу дәрежесінің қатынасы–
КС бір және екі сатылы сығу сызбалары. Бәсекелес варианттар саны көбінесе 
құбырларды әкелу мүмкіндігін және ГПА орнатылған құру мезімін ескере 
отырып газжелісінің негізгі параметрлерін таңдау шектелуіне байланысты 
азаяды. Белгіленген варианттардың әрқайсысына кешенді механикалық, 
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жылулық, гидравликалық және экономикалық есептеулер жүргізіледі. Құру 
жұмысына ең аз келтірілген шығынды вариантты таңдайды. Егер қандай да 
бір вариант келтірілген шығыны бойынша айтарлықтай аз ерекшеленсе (5% 
артық емес), онда таңдау үшін қосымша критерияларды (күрделі салым, 
метал сыйымдылығы және т.б.) қолдануға болады. 
  
Кесте 8 - Магистрал газжелісінің сызықтық бөлігінің үлкейтілген нормативті 
технико-экономикалық көрсеткіштері    
 
 
Газжелісінің 
диаметрі,мм 

Құбырдың 
қабырға 
қалығдығы, 
мм 

Құру құны, млн.тн/км  
р=5,5 МПа р=7,5 

МПа 
р=5,5 МПа р=7,5 

МПа 
сталь 
марок 
17ГС 
17ГІС 

сталь 
марок 
14Г2САФ 

сталь 
марок 
14Г2САФ 

сталь 
марок 
17ГС 
17ГІС 

сталь 
марок 
14Г2САФ 

сталь 
марок 
14Г2САФ 

530 7,5 
8 

97 
103 

–  
–  

–  
–  

2,80 
2,89 

–  
–  

–  
–  

720 7,5 
8 
9 
10 
11 

100 
107 
122 
136 
150 

–  
–  
–  
–  
–  

–  
–  
–  
–  
–  

4,75 
4,88 
5,14 
5,41 
5,65 

–  
–  
–  
–  
–  

–  
–  
–  
–  
–  

820 8,5 
9 
10 
11 

123 
132 
147 
164 

–  
–  
–  
–  

–  
–  
–  
–  

5,45 
5,59 
5,89 
6,16 

–  
–  
–  
–  

–  
–  
–  
–  

1020 9 
9,5 
10 
10,6 
11 
12,5 
14 
16,5 

127 
134 
141 
150 
156 
178 
200 
236 

–  
150 
158 
–  
175 
199 
–  
–  

–  
–  
–  
–  
–  
202 
230 
–  

7,18 
7,38 
7,62 
7,94 
8,05 
8,73 
9,29 
10,37 

–  
7,41 
7,66 
–  
8,09 
8,79 
–  
–  

–  
–  
–  
–  
–  
8,91 
10,07 
–  

1220 11 
11,5 
12 
12,5 
13 
14 
15 
15,2 

–  
–  
218 
227 
–  
255 
273 
277 

225 
235 
–  
–  
266 
–  
307 
–  

–  
–  
–  
–  
–  
–  
312 
–  

–  
–  
9,56 
9,96 
–  
11,25 
–  
12,6 

9,85 
10,28 
–  
–  
11,6 
–  
13,29 
–  

–  
–  
–  
–  
–  
–  
13,49 
–  

1420 13,5 
16 
17 
17,5 
20 

–  
–  
–  
–  
–  

297 
353 
–  
386 
–  

–  
–  
431 
–  
487 

–  
–  
–  
–  
–  

12,81 
15,14 
–  
16,51 
–  

–  
–  
18,35 
–  
20,66 

Ескерту: лупинга құны 10– 15 % 
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Кесте 9 - Бір КС есептелінген 5,5 МПа жұмыс қысымды КС нормативті 
технико-экономикалық көрсеткіштері 

 
ГПА 

Агрега
т 

қуаты, 
кВт 

Бір КС агрегаттар саны 
3 (2+1) 4 (3+1) 5 (4+1) 6 (4+2) 6 (5+1) 7 (6+1) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Поршенді 
газомоторлы  
10 ГКН 
МК– 8 

 
 
1100 
2200 

 
 
3672/526 
4608/710 

 
 
4072/648 
5320/907 

 
 
4472/770 
6032/1104 

 
 
48/770 
6744/1104 

 
 
4872/892 
6744/1301 

 
 
5272/1014 
7456/1498 

Газотурбинд
і ортадан 
тепкіш 
айдағыштар 
ГТК– 5 
ГТ– 6– 750 
ГТК– 10 
ГТК– 16 
ГТК– 25 

 
 
 
4000 
6000 
10000 
16000 
25000 

 
 
 
6146/958 
6692/1151 
8465/1615 
12623/2514 
17330/3581 

 
 
 
7280/1256 
8008/1535 
10372/219
8 
15916/346
9 
22192/513
3 

 
 
 
8414/1554 
9324/1919 
12279/2781 
19209/4424 
27054/6585 

 
 
 
9518/1680 
10640/206
5 
14186/294
4 
22502/479
1 
–  

 
 
 
–  
–  
–  
–  
–  

 
 
 
10682/215
0 
11956/268
7 
16096/394
7 
–  
–  

Электро 
жетекті  
ортадан 
тепкіш 
айдағыштар  
СТД– 4000 
СТД–  6000 
СТД– 10000 

 
 
 
 
4000 
6000 
10000 

 
 
 
 
4941/2053 
5313/2836 
5814/3967 

 
 
 
 
5563/2922 
6059/4091 
6727/5779 

 
 
 
 
6185/3791 
6805/5346 
7640/7591 

 
 
 
 
6807/3854 
7551/5421 
8553/7683 

 
 
 
 
–  
–  
–  

 
 
 
 
7429/5529 
8297/7856 
9466/1121
5 

ГПА  9 10 11 12 13 14 

8 (6+2) 8 (7+1) 9 (6+3) 9 (8+1) 10 (8+2) 10 (9+1) 
Поршенді 
газомоторлы  
10 ГКН 
МК– 8 

  
 
5672/1014 
8168/1498 

 
 
5672/1136 
8168/1695 

 
 
6072/1014 
8168/1695 

 
 
6072/1258 
8880/1892 

 
 
6472/1258 
9592/1892 

 
 
6472/1380 
9592/2089 

Газотурбинд
і ортадан 
тепкіш 
айдағыштар 
ГТК– 5 
ГТ– 6– 750 
ГТК– 10 
ГТК– 16 
ГТК– 25 

  
 
 
11816/2276 
13272/2833 
18000/4160 
–  
–  

 
 
 
–  
–  
–  
–  
–  

 
 
 
12950/2402 
14588/2979 
19907/4373 
–  
–  

 
 
 
–  
–  
–  
–  
–  

 
 
 
 
14084/2872 
15904/3601 
2184/5326 
–  
–  

 
 
 
–  
–  
–  
–  
–  

Электро 
жетекті  
ортадан 
тепкіш 
айдағыштар  
СТД– 4000 
СТД–  6000 
СТД– 10000 

  
 
 
 
 
8051/5592 
9043/7931 
10379/1130
7 

 
 
 
 
 
–  
–  
–  

 
 
 
 
 
8673/5655 
9789/8006 
11292/1139
9 

 
 
 
 
 
–  
–  
–  

 
 
 
 
 
9295/7330 
10535/1044
1 
12205/1493
1 

 
 
 
 
 
–  
–  
–  
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Ескерту:Алымында құру құны мың тн, ал бөлімінде пайдалану шығыны мың тн/жылы 
 
 
Кесте 10 - Бір КС есептелінген 7,5МПа жұмыс қысымды КС нормативті 
технико-экономикалық көрсеткіштері 

Ескерту:Алымында құру құны мың тн, ал бөлімінде пайдалану шығыны мың тн/жылына. 
 
Келтірілген шығынды анықтау үшін варианттар бойынша магистрал 
газжелісін құру және пайдалану тәжірибесінің таралған нәтижелерінен 
алынған үлкейтілген технико-экономикалық көрсеткіштерді қолданады. 
Үлкейтілген көрсеткіштерді таңдау 8 кестеде онда есептеу үшін сызықты 
интерполяция ережелерін пайдалануға болады. Есепті бәсекелес диаметрді 
таңдаудан бастайды; берілген жылдық өткізу қаблеттілігіне байланысты 
газжелісінің үш түрлі диаметрін Dн таңдайды: берілген өткізу қаблеттілігіне 
жуық үлкен диаметрді, таңдалғанға жуық үлкен және жуық кіші. Сосын КС 
газды сығу дәрежесін және станцияға орнатылған агрегаттар (жұмыс және 
қосалқы) санын таңдайды. Бұл мәліметтер таңдалған үш түрлі диаметрлер 
үшін технико-экономикалық көрсеткіштерді салыстыруға жеткілікті (кесте 
9,10).  

Егер ең аз келтірілген шығын орташа диаметр кезінде болса, онда 
технико-экономикалық есептеу аяқталуы мүмкін. 
 
 Аралық КС санын төмендегі өрнектен анықтаймыз: 
 

  LLLn nтp /       (1.29) 
 

мұндағы: Lтр–  құбырөткізгіштің толық ұзындығы. 
Қажет жағдайда бұл мәнге басты компрессорлық станцияны (ГКС) қосады.  

Күрделі К және Э пайдалану шығындары газжелісі үшін төмендегі 
формуламен анықталады 

 
   nccLK cттp        (1.30) 
 

ГПА Агрегат 
қуаты, 
кВт 

Бір КС агрегаттар саны 
3 (2+1) 4 (3+1) 5 (4+1) 6 

(4+2) 
7 (6+1) 8 (6+2) 9 (6+3) 10 (8+2) 

ГТК– 
10 

10000 10793/ 
1900 

13476/ 
2582 

16159/ 
3264 

18842/ 
3563 

21525/ 
4628 

24208/ 
4927 

26891/ 
5226 

29574/ 
6291 

ГТК– 
16 

16000 14072/ 
2678 

17848/ 
3688 

21624/ 
4698 

25400/ 
5120 

–  –  
 

–  –  

ГТК– 
25 

25000 19463/ 
3923 

25036/ 
5455 

30609/ 
6987 

–  –  –  –  –  

ГТК– 
40 

40000 25775/ 
5717 

33452/ 
8029 

41129/ 
10341 

–  –  –  –  –  

СТД– 
10000 

10000 7848/ 
4198 

9439/ 
6092 

11030/ 
7986 

12621/ 
8144 

14212/ 
11774 

15803/ 
11932 

17394/ 
12090 

18985/ 
15720 
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   nэLэЭ сттpл        (1.31) 
 

мұндағы: с, эл–газжелісінің тік бөлігі 1 км келетін бойынша тиісінше күрделі 
және пайдалану шығындары;  

сст,эст–  тиісінше КС күрделі салымы мен пайдалану шығыны. 
 Магистрал газжелісінің жұмыс тəртібінің есептеу 
 Ортадан тепкішті айдағышты КС жұмыс режимін есептеу ЖОМЗгаз 
құрастырған зерттеу мәліметтері бойынша бір немесе топ айдағыштардың 
келтірілген гидродинамикалық сипаттамасы бойынша есептейді.   
 1.35 суретте жұмыс дөңгелегінің диаметрі 782 мм, номинал айналу 
жиелігі nн=6150 айн/мин, өнімділігі 19 млт.м3/сығу дәрежесі 1,27тәул. тең Н– 
300 - 1,23 келтірілген гидродинамикалық сипаттамасы көрсетілген. Графикте 
сығу дәрежесі ε, ηпол политроптық ПӘК және (Νі/ρв)пр келтірілген 
салыстырмалы ішкі қуаттың Qпр келтірілген көлемдік өнімге тәуелділігі 
көрсетілген. Айдағыштар сипаттаманы құрар кезде өте жиі кездесетін 
келтірілген параметрлер мәндерін қабылданған: газ тұрақтылығы Rпр=490,5 
Дж/(кг К); газдың сығылу коэффициенті . Айдағыштардың жұмыс режимін 
есептеу үшін берілген шамалар: n - айдағыш дөңгелегінің жұмысшы айналу 
жиелігі; рв–  айдағыш алдындағы газдың абсолюттік қысымы; Тв - айдағыш 
алдындағы газ температурасы; Qж - стандарт шарт кезіндегі коммерциялық 
айдау өнімі; Δ - ауа бойынша газдың салыстырмалы тығыздығы немесе 
стандарт шарт кезіндегі газдың абсолюттік тығыздығы. 
 Айдағыштардың жұмыс параметрлері келесі тізбекте анықталады. 
1. Айдағыш алдындағы белгілі газ қысымы мен температурасы және газ 
құрамы бойынша сығу коэффициентін анықтайды. 
2. Айдағыш алдындағы, сонымен бірге газ тұрақтылығы R= Rв/ Δ=287,1/ 
ΔДж/(кг К) шартпен газ тығыздығын ρв және айдағыш өнімін Q анықтау. 
3. Айдағыштың келтірілген өнім мәнін формула бойынша есептеу 
 

     n
nQQ H

пр        (1.32) 

 
 мұндағы: nн–  айдағыш дөңгелегінің номинал айналу жиелігі.  
4. Келтірілген айналу жиелігін формуламен анықтайды 
 

    
 

RzT
RTz

n
n

n
n

в

npnpвnp

HnpH








     (1.33) 

 
5. Qпр және (n/nн)пр мәндері бойынша келтірілген сипаттамадан сығу 
дәрежесі сығу ε орнатылады. 
6. Qпр мәні бойынша келтірілген сипаттамадан ПӘК ηпол және меншікті 
ішкі қуатты (Νі/ρв)пр анықтайды. 
7. Айдағышпен жұмсалынатын ішкі қуатты анықтайды 
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Hnpв

i
вi n

nNN


      (1.34) 

8. Айдағыш жетек білігіндегі қуат 
 
                                                  мехі NNN                                                   (1.35) 
 
мұндағы: Νмех–механикалық шығындар, оны қабылдайды газотурбинді жетек 
үшін 100 кВт және электрожетекті 150 кВт. 
9. Шарттың орындалуын тексереді 
 

1.1
min


np

np

Q
Q

 

 
10. Айдағыш шығысындағы газ температурасын анықтайды 
 

     m
mm

m

b

HH

p
p

T
T 1

1












      (1.36) 

 
 мұндағы: m–  политропа көрсеткіші (адиабата), табиғи газдар үшін 
1,25-1,4 аралығында өзгереді, ал орташа m=1,32; ал индекстер «в» және «н» 
сәйкесінше ГПА кірісіне және айдау келте құбырына қатынасты. 
 Газомоторлы КС жұмыс режимін жүктеу қисығы деп аталатын 
қисықпен есептеледі. 10ГК типті газомотокомпрессорлар үшін жүктеу 
қисығы мысалы 1.35, 1.36 суретте келтірілген. 
 КС газды сығу дәрежесі ε бойынша бір цилиндрлі компрессордың 
станция алдындағы шарты кезіндегі көлемдік өнімін Qк анықтайды, сосын 
оны стандарттық шартқа қайта есептейді. Агрегаттың компрессорлық 
цилиндрлер санына байланысты компрессордың көлемдік өнімін есептейді. 
Содан соң құбыржелілерінің өткізу қаблеттілігі мәліметтері және бір 
компрессордың өнімі бойынша компрессорлар санын анықтап, оларды үлкен 
жағына жуықтайды. Анықталған компрессорлық агрегаттар саны бойынша 
бір компрессорға қажетті өнімді табады. Сосын жүктеу қисығы бойынша 
компрессордың ішкі меншікті қуатын Νі тауып, ал компрессордың 
жұмсайтын қуатын келесі формуламен есептейді  
 

ціцв nNnN 5.12      (1.37) 
 

мұндағы: 12,5 кВт–  бір компрессор цилиндр үйкелісіндегі қуат шығыны;  
 nц–поршендік компрессордың цилиндр саны. 
 10ГК газомотокомпрессорлары біліктің айналу жиелігін 250-315 
айн/мин.өзгертуге мүмкіндік тудырады; барлық жүктеу қисығы номинал 
жиелік nн=300 айн/мин. кезінде кұрылған. 
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Сурет 1.35 - Н-300-1,23 ортадан тепкі айдағыштың гидродинамикалық 

сипаттамасы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Сурет 1.36 - Тікағынды және сақиналы клапандармен жабдықталған диаметрі 
197 мм бір компрессор цилиндрінің жүктеу қисығы 

 
 Айдағыш және компрессорлардың жұмыс параметрлерін анықтау 
ОНТП-51-1-85 сәйкес қиын жүргізіледі, атап айтсақ режимдерді есептеу 
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негізіне гидродинамикалық сипаттамасы мен жүктеу қисығының 
аналитиклық тәуелділігі енгізіледі, ЭЕМ қолдану үшін ыңғайлы. 

Өз білімін тексеру сұрақтары: 
 

1. Құбыржелісі дегеніміз 
А. газтәрізді және сұйық заттарды тасымалдауға арналған, тетіктер мен 

материалдардан тұратын бір-бірімен құбыр арқылы жалғасқан құрылғы 
В. құбыр тетіктері, арынды-реттеу аппаратурасы, бақылау-өлшеу 

аспаптары, автоматтандыру құралдары, тірек және алқа, бекіту тетіктері 
С. газтәрізді және сұйық заттарды тасымалдауға арналған бақылау- 

өлшеу аспаптары 
Д. бір бөлікке қосу көмегімен жинақталған бірнеше элементтер құрамы  
Е. қатты және сұйық заттарды тасымалдауға арналған, тетіктер мен 

желілерден тұратын бір-бірімен еркін жалғасқан құрылғы 
 
2. Желі дегеніміз  

А. құбырдың өнім тұрақты жұмыс параметрмен тасымалданатын бөлігі 
В. құбырдың төмен қысымды тасымалданатын бөлігі 
С. құбырдың жоғары қысымды тасымалданатын бөлігі 
Д. құбырдың өнімді тұрақты режимде тасымалдамайтын бөлігі 
Е. құбырдың тыныш бөлігі 

 
3. Торап дегеніміз  

А. тасымалдау габаритімен шектелген, құбырдың сызықтық бөлігі 
В. құбырдың өткелдік бөлігі 
С. құбырдың тасымалсыз бөлігі 
Д. тасымалдау габаритімен шектелген, құбырдың әртүрлі бұрыштық 

бөлігі 
Е. тасымалдауы шектелген, құбырдың геометриялық формаға 

ұшыраған бөлігі 
 
4. Құбыр элементі дегеніміз  

А. құбыр торабында бір немесе бірнеше тетіктердің және құбыр 
кесінділерінің бір– бірімен дәнекерленген бөлігі 

В. құбыр торабында бірнеше тетіктердің және құбыр кесінділерінің 
дара бөлігі 

С. құбыр торабына жатпайтын бір немесе бірнеше тетіктердің және 
құбыр кесінділерінің бір– бірімен дәнекерленген бөлігі 

Д. тетіктердің және құбыр кесінділерінің дәнекерленбеген бейтарап 
бөлігі 

Е. құбырдың өнім тұрақты тасымалданатын тұтас бөлігі 
 
5. Құбырлар блогі дегеніміз 

А. Бір-бірімен бір бөлікке қосу көмегімен жинақталған бір немесе 
бірнеше торап 
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В. бір бөлікке қосу көмегімен орнатылған тұтас торап 
С. Жан-жақты құбыржелісіне қосуға арналған бірнеше торап 
Д. құбыржелісіне қосуға арналған бірнеше торап желісі 
Е. Бір-бірімен жеке пайдалануға жинақталған бір немесе бірнеше торап 

 
6. Құбыр тетіктері дегеніміз 

А. құбыр желісінің бөлігі   В. құбыр желісінің шығысы 
С. құбыр желісінің торабы   Д. құбыр желісінің кірісі 
Е. құтас құбыр желісі  

 
7. Құбырлар секциясы дегеніміз  

А. Құбыр желісінің бөлігі, өсі бір тік желі құрайтын және жалпы 
ұзындығы тасымалдау шегінде болатын бірдей диаметрлі бір-бірімен  
дәнекерленген бірнеше құбырдан тұрады 

В. Құбыр желісінің бөлігі, жалпы ұзындығы тасымалдау шегінде 
әртүрлі диаметрлі бір-бірімен дәнекерленген құбырдан тұрады 

С. Құбыр желісінің бөлігі, өсі бірнеше желі құрайтын және жалпы 
ұзындығы мен диаметрлері әртүрлі бір– бірінен бейтарап бірнеше құбырдан 
тұрады 

Д. Құбыр желісінің ұзындығы мен диаметрі шартты емес құбырлардан 
жинақталған бөлігі 

Е. Құбыр желісінің тасымалдау шегінде үзік құбырлардың еркін 
қосылыстарынан тұратын жинақталған бөлігі 
 
8. Құбырдың салмақтарға қарсылық қаблеттілігі 

А. құбыр беріктілігі     В. құбыр өткізгіштігі 
С. құбыр сенімділігі     Д. құбыр сынамасы 
Е. құбыр деформациясы 

 
9. Құбырларды бір-бірімен, арматурамен, технологиялық 
жабдықтармен, бақылау-өлшеу аспаптарымен және автомматты 
құралдармен жалғау түрлері ... және ... қосылыстарға бөлінеді. 

А. ажырамайтын және ажыратылатын  В. тік және көлденең 
С. дәнекерленген және бұрандалы  Д. тура және кері 
Е. қосылмалы және дербес 

 
10. Дәнекерлеу, пісіру немесе жапсыру қосылыс түрі 

А. ажырамайтын      В. ажыратылатын 
С. бұрандалы     Д. тура  
Е. қосылмалы  

 
11. Фланецтік, бұрандалы, дюритті және бугельді қандай қосылыс түрі 

А. ажыратылатын     В. ажырамайтын  
С. дәнекерленген      Д. кері 
Е. Дербес 
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12. Бұрмаларды дайындау және құрылымы бойынша түрлері  

А. тігіссіз иілген, бүгілген, дәнекерленген, мөрмен дәнекерленген 
В. жапсырыла бүгілген, тік иінде, құрама дәнекерленген 
С. тігісті иілген, қапсырма бүгілген, көлденең дәнекерленген, шартты  

дәнекерленген 
Д. электродәнекерленген, құрастырма иілген, тігісті иілген 
Е. иінді, дәнекерлі, бүкпелі, тігісті, қапсырмалы  

 
13. Фланецті тығыздығыштың түрлері ... байланысты  

А. тасымалданылатын зат қысымы мен физико– химиялық қасиеттеріне  
В. тасымалданылатын зат температурасы мен химиялық құрамына 
С. тасымалданылатын зат серпімділігі мен сығылуына 
Д. тасымалданылатын зат көлемі мен физикалық қасиеттеріне 
Е. тасымалданылатын зат жылдамдығы мен сүзілгіштігіне 

 
14.   Бекіту тетіктерінің тағайындалуы 

А. қосылыстарды жинау және құбырларды тіректер мен тіректі 
құрылымдарға бекіту 

В. құбырларды бір біріне бекіту  
С. қосылыстарды құрастыру және құбырларды жеке құрылымдарға 

бекіту 
Д. құбырдың температуралық өсуімен және ішкі қысымды қабылдау 
Е. құбырдың беріктік өсуімен және сенімділігін қабылдау 

 
15.  Орнатылуы мен бекіту тәсілі бойынша тірек түрлері 

А. қозғалыссыз және қозғалысты, дәнекерленетін және қысқышты 
В. ажырамайтын және ажыратылатын, қапсырмалы және ұстағыш 
С. тіке және қиғаш, орама және қоспалы 
Д. тұрақты және уақытша, тығыз және саңылаулы 
Е. механикалық және автоматты, бұрандалы және пісірме 

 
16. Қозғалысты тіректер ерекшелігі 

А. жылулық деформация әсерімен оның еркін ығысуын қамтамасыз 
етуі 

В. құбырлардың дербес жылжуын қамтамасыз етуі 
С. серпімді деформация әсерімен оның еркін ығысуын қамтамасыз етуі 
Д. беріктік жойылу кезінде оның еркін ығысуын қамтамасыз етуі 
Е. гидравликалық соққы, діріл және соғу салмақтарын қабылдауы 

 
17.  Алқалардың тағайындалуы  

А. тік және көлденең құбыр желілеріне құрылғылар мен жабдықтарға 
немесе арнайы құрылымдарға көлденеңінен және тігінен бекітуге  
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В. тік және көлденең құбыр желілеріне құрылғылар мен жабдықтарға 
немесе арнайы құрылымдарға еркін кеңістікте бекітуге 

С. тік және көлденең құбыр желілеріне құрылғылар мен жабдықтарға 
немесе арнайы құрылымдарға бұрыштық еркіндікте бекітуге 

Д. тік және көлденең құбыр желілеріне құрылғылар мен жабдықтарға 
немесе арнайы құрылымдарға қиғаш бекітуге 

Е. тік және көлденең құбыр желілеріне ілмелі бекітуге 
 
18. Жобалау және монтаждау кезінде құбырды өздігінен компенсациялау 
немесе жылулық ұзару әсерімен туындайтын күштен құбырды 
сақтандыру мүмкін болмаған жағдайда ... орнатылады.  

А. компенсаторлар      В. алқалар 
С. тіректер        Д. гидраторлар 
Е. Тығыздағыштар 

 
19 Құбыржелілеріндегі тасымалданатын ағынының параметрлерін 
реттеу немесе жабу үшін қолданылады жабдық 

А. арматура       В. құбыр 
С. ком.пенсатор       Д. гидратор 
Е. Ротор 

 
20. Зат ағынының бағыты бойынша арматура түрлері  

А. өтпелі, бұрыштық      В. тіке, көлденең  
С. қиғаш, жазық       Д. тік, дөңес  
Е. негізгі, қосалқы 

 
21. Муфталық, штуцерлік, фланецті, дәнекерленген, цапкалық– ...  

А. құбырларға арматураны қосу тәсілі бойынша түрлері  
В. құбырларға арматураны дәнекерлеу тәсілі бойынша түрлері 
С. құбырларға арматураны басқару тәсілі бойынша түрлері 
Д. құбырларға арматураны дайындау тәсілі бойынша түрлері 
Е. құбырларға арматураны сақтандыру тәсілі бойынша түрлері 

 
22. Тығындау клапанының тағайындалуы  

А. тасымалданатын зат ағынын жабуға арналған 
В. тасымалданатын зат ағынын жіберуге арналған 
С. тасымалданатын заттың мөлшерін реттеу арналған 
Д. тасымалданатын заттың қысымын реттеу арналған 
Е. тасымалданатын зат ағынын бағыттауға арналған 

 
23.  Реттеуші клапанның тағайындалуы  

А. қысымды немесе тасымалданатын заттың мөлшерін реттейді  
В. тасымалданатын зат ағынын реттейді 
С. тасымалданатын заттың ағын бағытын реттейді 
Д. тасымалданатын зат температурасын немесе кеңеюін реттейді 
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Е. тасымалданатын заттың компенсациясын реттейді 
 

24. Бу немесе ауа шығаруға және вакуумды пайда болдырмауға 
арналған ... клапан. 

А. тыныстатқыш       В. сактандырғыш 
С. реттегіш        Д. кері  
Е. Тығындағыш 

 
25. Өлшеуіш диафрагма тағайындалуы 

А. құбыр арқылы өтетін заттың шығынын анықтайды 
В. құбыр арқылы өтетін заттың қысымын анықтайды 
С. құбыр арқылы өтетін заттың температурасын анықтайды 
Д. құбыр арқылы өтетін заттың құрамын анықтайды 
Е. құбыр арқылы өтетін заттың бағыттық жылдамдығын анықтайды 

 
26. Технологиялық құбырлар ретінде пайдаланылады 

А. пластикалық құбырлар    В. болат құбырлар 
С. алюминий құбырлар     Д. берік құбырлар 
Е. шойын құбырлар 

 
27. Даярлау тәсіліне байланысты ... құбырлар тігіссіз және 
электродәнекерленген болып бөлінеді 

А. болат    В. берік   С. шойын   
Д. алюминий   Е. Пластмасса 
 

28.  Болат құбыржелісінің тетіктері мен құбырларының 
тағайындалуы 

А. агрессиялық сұйықтарды тасымалдау 
В. қарапайым сұйықтықтарды тасымалдау 
С. ысытылған сұйықтықтарды тасымалдау 
Д. мұнай және мұнайөнімдерін тасымалдау 
Е. сұйытылған газдарды тасымалдау 
 

29. Гумирленген дегеніміз ... 
А. құбыр мен тетіктер қабырдың сырқы беті резинамен, эбонитпен 

бүркемеленген 
В. құбыр мен тетіктер ішкі қабырғасы резинамен, эбонитпен 

бүркемеленген 
С. құбыр мен тетіктер жалғанған жерлері резинамен, эбонитпен 

бүркемеленген 
Д. арматура мен тетіктер ішкі қабырғасы резинамен, эбонитпен 

бүркемеленген 
Е. компенсатор мен тетіктің сырқы беті резинамен, эбонитпен 

бүркемеленген 
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30. Технологиялық құбырлар үшін металл емес материалдарды 
пайдалану ... төмендетеді 

А. тасымалдау және коррозияға қарсы қорғаныс пен жылу оқшаулау  
шығындарын 

В. монтаждау жұмысының және оларды пайдалану шығындарын 
С. түсті металдар мен болат, коррозияға қарсы қорғаныс пен жылу  

оқшаулау ығындарын 
Д. монтаждау жұмысының және құбырлардың істеп шығу мерзімін 
Е. тасымалдау және түсті металдар мен болат шығындарын 
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2. ҚҰБЫРЛАР МЕН ТЕТІКТЕРДІ СЛЕСАРЛЫҚ ӨҢДЕУ 

ЖҰМЫСТАРЫН ЖҮРГІЗУ 
 

Бұл модульде қарастырылған тақырыптар: 
2.1 Слесарлық іс          
2.2 Слесарлық жұмыстардың орындалу түрлері    
2.3 Слесарлық құрал– жабдықтар      
2.4 Жұмыс орнында еңбекті ұйымдастыру және еңбек қауіпсіздігі 
2.5 Белгі қою жұмыстары жұмыстары    
2.6 Құбыр мен тетік, бөлшектерін түзету және ию жұмыстары  
2.7 Құбыр мен тетік, бөлшектерді шабу жұмыстары  
2.8 Кесу жұмыстары        
2.9 Арамен кесу жұмыстары       
2.10 Тесікті өңдеу және алу      
2.11 Бұранда ою жұмыстары     
2.12 Ажыратылатын қосылыстарды бөлшектеу және жинау жұмыстары  
 2.13 Ажырамайтын қосылыстарды жинау жұмыстары    
         

Кіріспе 
 

Құбырлар мен тетіктерді слесарлық өңдеу - бұл модельде слесарлық 
іс, слесарлық   ісінің мақсаты, слесарлық іс кезінде қолданылатын  құрал-
саймандар, нақты әртүрлі станоктар көмегімен егеу, кесу, ою, тесу, тегістеу, 
бұранда кесу жұмыстарының жүргізілу тәртіптері қаралған. Монтажник 
жұмысты орындау кезінде қауіпсіздік ережелерін қатаң сақтауы тиіс. 
  
 
 
 
Мақсаты:       
Осы модульді өткеннен соң сіз білесіз 
1. Слесарь деген мамандықты;  
2. Слесарлық құрал– жабдықтарды; 
3. Слесарлық жұмыстардың орындалу түрлерін; 
4. Тетік, тораптарға белгі қою жұмыстарын; 
5.Құбыр мен тетік, бөлшектерін түзету және ию жұмыстарын; 
6.Құбыр мен тетік, бөлшектерді кесу жұмыстарын: 
7.Құбыр мен тетік, бөлшектерді егеу жұмыстарын;    
8.Бұранда кесу жұмыстарын; 
9.Ажыратылатын қосылыстарды бөлшектеу және жинау жұмыстарын; 
10.Ажырамайтын қосылыстарды жинау жұмыстарын. 
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БӨЛІМ 2. ҚҰБЫРЛАР МЕН ТЕТІКТЕРДІ СЛЕСАРЛЫҚ ӨҢДЕУ 

ЖҰМЫСТАРЫН ЖҮРГІЗУ 
 

2.1 Слесарлық іс 
 

 Слесарлық іс-бұл сұйық күйіндегі металды балға, қашау, егеу, қол ара 
тағы басқа қол слесарь көмегімен орындалатын қолөнер. 
 Слесарлық істерінің мақсаты: әр түрлі бөлшектерді қолмен жасауы, 
жөндеу және жинау жұмыстары болып табылады.  
 Слесарь–бұл металдарды сұйық күйінде өңдеуді орындайтын 
қызметкер, олар жабдықтың әр түрлі тегін жөндеу, жинау және 
құрылымдарды кесу, бұрғылау және дәнекерлеу үшін электр және 
пневматикалық аспап, қарапайым қол слесарь аспабы, ең оңай қосалқы 
құралдар және жабдық көмегімен орындайды. 
 Өнеркәсіптік кәсіпорындарында әр түрлі машиналармен слесарлар 
жұмыс істей алады сондықтан оларды: жабдықтарды жөндеу бойынша 
слесарь-сызбашы, слесарь-белгі қоюшы, слесарь жинақшы, слесарь-реттеуші, 
слесарь-электр жабдықты жөндеу бойынша, санитарлық техниканы, 
өнеркәсіп электр желілерін және тағы басқа слесарь болып істей алады.  
 Слесарлық жұмыстарын орындау кезінде орындалатын операциялар 
келесі түрлерге жіктеледі: даярланған (әзірлеуге қатысты жұмыстарына), 
негізгі технологиялық (өңдеуге қатысты, құрастырумен немесе жөндеумен), 
қосалқы (бұзу және қайта жөндеу) [4]. 
 Даярлайтын операцияға енетіндер: техникалық және технологиялық 
құжатнамамен танысу, тиісті материалдарды таңдап алу, жұмыс орнын 
әзірлеу және оперцияларды орындау үшін құралдарды таңдау. 
 Негізгі технологиялық  операцияға: дайындаманы кесу, кесіп тастау, 
бұрғылау, жазу, бұрандаманы бұрғылау, қыру, ысқылау, және жылтырату. 
 Қосалқы операцияларға жататындар: белгілеу, нүктелеу, өлшеу, құрал–
саймандағы жұмысталынатын бөлшектерді бекіту немесе слесарь 
қыспақтарымен түзету, материалдарды ию, тойтарма, дәнекерлеу, желімдеу, 
пісіру, жылулықты өңдеу. 
 Бұзуға қатысты операцияларға: машиналарды жинақтау, құрастыру 
бірліктері және бөлшектер, барлық операциялар жатады. 
 

2.2 Слесарлық жұмыстардың орындалу түрлері 
 
Даярлайтындар (жұмысқа дайындау), негізгі технологиялық (өңдеумен, 

құрастырумен немесе жөндеумен байланысты), қосалқы (демонтажды немесе 
монтажды). 
 Даярлайтын операцияға жататындар: техникалық және 
технологиялық құжатнамамен таныстыру, лайықты материал іріктеп алу, 
жұмыс орнын дайындау. 
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 Қосалқы операцияларға: белгі салу, шегендеу, өлшеу, өңделетін 
бөлшектерді лайықтап бекіту немесе түзету, материалдарды ию, тойтару, 
шыңдау, дәнекерлеу (пайкалау), желімдеу, әсемдеу және өңдеу жатады. 
 Негізгі операциялар: кесінді дайындау, кесу, бұрғымен тесу, тегістеу, 
ию, ажарлау және өндеу. 
 Монтаждау кезіндегі операциялар: тәртіппен сұрыптаумен байланысты 
машиналарды жинақтау, құрастырылатын құбырлар мен тетік, бөлшектерді 
тағы басқа. 
 

2.3 Слесарлық құрал-жабдықтар 
 

 Әмбебапты өлшеу құралдары: метал сызғыш, штангенциркуль, 
штангентереңдік өлшегіш, әмбебап нутрометр, жалпақ бұрыштық темір, 
бұрыш өлшегіш (суреттер 2.1 және 2.2). 
 Мөлшерлерді бақылауға арналған қарапайым арнайы аспаптарға 
слесарлық істе қолданылатын бұрыштық екі шеттекті шабындығымен 
сызғыш жатады, тік бұрышты сызғыш, бұрандалы үлгі, тік бұрыштық 
сызғыш, қуыс бұрғы, құрама бір өңді тығын, екі жақтық шекті тығын, шекті 
бір өңді тұтқа және шекті екі жақты тұтқадан тұрады. 
 Нониус–штангенциркульдің сырғама тетігінің төменгі бөлімдерінде 
орналасқан. 
 Кронциркуль–бір қалыпты аспап, слесарлық істе қолданылады және 
масштабқа бөлшек мөлшерлерін келтіру. Кронциркульдерде ішкі өлшеулерге 
арналған шкала болады. 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
1-штанга; 2- сыртқы және ішкі 
еріндер; 3- рамка; 4- винт; 5- нониус; 
6- тереңөлшеу сызғышы; 7- рамканы 
дәл ығыстыру құрылғысы 

1-нониус; 2,3-қысқыштар;  
4- микрометрлік беру рамкасы;  
5- штанга; 6- микробергіш винті;  
7- гайка; 8- рамка; 9- тұғыры;  
10- штанга жаны 

 
Сурет 2.1-Штангенциркуль ШЦ–1   Сурет 2.2-Штангентереңдік 
           өлшегіш 
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  Токарьлық станоктар–олардың көмегімен болт, винт, шпилька, шайба 
және тағы басқалар дайындайды (суреттер 2.3 және 2.4). 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
1-алдыңғы бабка; 2-суппорт; 3-артқы бабка; 4-басқару пулті; 5- станина; 6,10-
тумба; 7-фартук; 8-жүрісті винт; 9-жүрісті валик; 11-беріліс қорабы; 12- 
ауысу шестерня қыл сымы 
 

Сурет 2.3 - Токарлық винт кескіш станок  
 

   
1-тұғыры; 2-станина; 3-электроқозғалтқыш; 4-хоботтың көлденең 
бағыттағышы; 5-шпиндель; 6-құралы бар шұңқырдың соңы; 7-кронштейн; 8-
стол; 9-салазка мен стол арасындағы айналмалы бөлігі; 10-кнопкалар; 11-шит 

 
Сурет 2.4 – Консольды-фрезерлі станок 

 
2.4 Жұмыс орнында еңбекті ұйымдастыру және еңбек қауіпсіздігі 

  
Слесардың еңбегінің тиімділігі көбінесе жұмыс орнында еңбектің орынды 
ұйымдастырылуына, қауіпсіздік талаптары мен еңбек тәртіптерінің қатаң 
сақталуына байланысты болады [4]. 
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 Жұмыс орнында еңбекті ұйымдастыру жəне еңбек қауіпсіздіктері 
бойынша оқушыларға жаднама 
Жұмысты бастағанға дейін: 

1. Арнайы киім киіп, оның шеттері мен ұштарының жалбырап 
тұрмағанын; жеңі ілдірулі немесе шынтақтан жоғары оралғанын тексереді. 

2. Темір ұсталық шеберүстелді тексереді-ол берік және орнықты болуы 
қажет. 

3. Өзінің бойына қысқыш биіктігінің сәйкес келетіндігін тексереді: 
қысқыш ернектеріне қойылған және шынтақтан иілген, сол қолдың 
түзетілген саусақтарына иек жанасуы қажет. Сәйкес келмеген жағдайда, 
аяқтың астындағы тұғырық төсемін ауыстырады немесе бұл кемшілікті 
жоятын басқа тәсіл іздейді. Слесарлық қысқыштар ақаусыз дұрыс, верстакқа 
нық бекітілген болуы қажет, қысқыштың жүріс бұрамасы жеңіл айналуы, ал 
қысқыш ернегіндегі бедерлер жақсы болуы қажет. 

4. Құрал-саймандардың түгел болуын және жай–күйін тексереді. 
Жарығы жоқ және қабыршақсыз тегіс тұтқаларға нық бекітілген құрал– 
саймандармен ғана жұмыс жасауға болады. Жоңқалармен және темір 
ұнтақтарымен ластанған шеберүстел бетіне ағаш тұтқалардың шетжақтарын 
ұрғылап отырғызуға болмайды, өйткені метал жоңқалары тұтқаның 
шеттеріне кіріп қалады да, жұмыс жасағанда алақанды жаралауы мүмкін. 
Шапқыларда, балғаларда, бородоктарда, нүктелеуіштерде, түзеуіштерде және 
басқа да жұмысшы құрал-саймандарында жарықтар, сынықтар, қабыршақтар 
және қақталмалар болмауы қажет. 

5. Қажетті құрал-саймандарды, жабдықтарды және материалдарды 
шеберүстелге орналастырады, бұл кезде келесідей ережелерді сақтану қажет: 
а) оң қолыңа не іліксе оны оң жағына қояды; б) сол қолыңа не іліксе - сол 
жаққа; в) екі қолыңа не іліксе - алдыңғы жағына; г) жиі қолданылатындарын 
жақынырақ қояды; д) сирек қолданылатындарын - алысырақ; е) бақылау-  
өлшеу құралдарын сөрелерге немесе қаптамаларға орналастырады;ж) 
жұмысшы құрал-саймандарды - арнайы планшеттерде орналастырады. 

6. Егеулерді тазалау үшін арналған щеткалардың, жоңқа үшін 
арналған күрекшелердің және сыпырғыш щеткалардың болуын тексереді, 
шебер үстелдің жұмысшы бетінің жеткілікті жарықтандырылуын қамтамасыз 
етеді. 
Жұмыс уақытында: 

1 Шеберүстелде сол уақытта пайдаланылатын тек қана бір құралмен 
тетік ұсталынады.  

2 Құралды және тетікті тек белгіленген жері бойынша пайдаланылады.  
3 Сол немесе басқа құралды пайдаланғаннан кейін белгілі бір орынға 

қояды.  
4 Өңделінген дайындалған нәрсені қысқышқа нық бекітеді. Қысушы 

бұран рычагын қол жарақат алмайтындай етіп жайлап жібереді. Дайындалған 
нәрсені қысқышқа немесе басқа тетікке орнату кезінде, және де оны шешіп 
алу кезінде сақтану қажет, өйткені дайындаманың құлауы кезінде аяққа 
жарақат алуы мүмкін.  
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5 Шеберүстелді дайындалған нәрселермен және өңделінетін 
бөлшектермен үйіп тастауға болмайды. 

6 Дайындалған нәрселерді өңдеу процесінде пайда болған жоңқаларды 
шебер үстелінен щеткамен немесе шүберекпен сыпырады. 

7 Металдарды шапқымен шабу кезінде міндетті түрде шебер үстелге 
қорғаушы тор орнатылады және қорғаушы көзілдірік кию қажет. 

8 Электендірілген құралдармен жұмыс жасау кезінде сақтықтың 
ерекше шараларын сақтанады: электр тоғының соғуынан қорғану үшін 
құралдың қорабын жерге қосады; құралды электр торабына нөлдік талшығы 
бар шлангалық кабельдің көмегімен жалғайды; электр тоғының соқпауы 
үшін жеке қорғану құралдарын пайдаланады (резиналық қолғаптар және 
галоштар, оқшауланған кілемшелер немесе төсемелер)  
 Жұмыстың аяқталуы бойынша:  

1. Шебер үстелден пайдаланылмаған материалдарды, дайындалған 
нәрселерді және өңделінген бөлшектерді жинау.  

2. Құрал– саймандарды жоңқалардан тазарту, оны ескі–құсқы 
нәрселермен, шүберектермен сүртеді, шебер үстел жәшіктеріне және 
қаптарына салады немесе құрал–сайман қоймасына тапсырады.  

3. Жұмыс орнын мұқият жинақтайды. 
4. Қысқыштың жұмысшы бөлшектерін сүртеді және машина майымен 

майлайды. Қысқыш ернектері араларында бұдұрлардың бұзылмауы үшін 5– 
10 мм саңылау қалдырады.  

5. Жұмыс орнын кезекшіге немесе оқытушыға тапсырады.  
 Жұмыстың қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін өрттен қорғану 
шараларын қабылдау қажет. Өндірістік жанғыш қалдықтарға (майлы 
қиықтар, талшықтар, қағаздар және тез тұтанатын басқа да материалдар) 
ұшқынның кездейсоқ түсуі, минералдық қатты отындардың өздігінен 
тұтануы, электр аспаптарының, электр сымдарының ақаулығынан қысқа 
тұйықталулар және де басқа себептер өрт шығаруы мүмкін.  

Өрттің алдын алу үшін қыздырғыш аспаптармен және тез тұтанғыш 
материалдармен сақтықта жұмыс жасау қажет. Жұмыс орнында майланған 
сүрткіш материалдарды (шүберектер, қиықтар) қалдыруға болмайды, өйткені 
олар өздігінен тұтануы мүмкін. Оларды жабылатын метал жәшіктерге 
салады. Майы, керасины, бензины және басқа да тез тұтанғыш заттары бар 
ыдыстарды пайдаланып болғаннан кейін оларды сақтау үшін арналған 
арнайы орындарға жинап қояды. Жұмыстың аяқталуы бойынша 
рубильниктер, электр аспаптары және жарықтандырушы қондырғылар 
ажыратылғандығын тексеру қажет.  
 

2.5 Белгі қою жұмыстары  
 
Белгі қою жұмысын бастамас бұрын, белгі қойылатын құбыр мен тетік, 

бөлшектерді мұқият қарап,онда сынық, жарық немесе басқа ақаулардың 
жоқтығын тексереді. Одан талап етілетін өлшемде дайындау мүмкіндігін 
анықтайды. 
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Одан кейін белгі қойылатын құбыр мен тетік, бөлшектерінің бетін 
әдетте тез кебетін лактармен бояйды. Беттерін сырлау, таңбалау сызықтарын 
анық, көрнекті қылады. Ең кеңінен тарағаны кішкене мөлшерде зығыр майы 
және ағаш желімі қосылған, суда ерітілген, қайыр (мел) ұнтағынан жасалған 
қайыр сыры. 

Содан соң белгі үшін қою базаларды анықтайды, яғни қалған белгі 
линияларын жүргізу үшін өлшемдерін түсіретін линия немесе жазықтық. 
Базалық линияны анықтап, құбыр мен тетік, бөлшектерінің бетіне линейка 
немесе тік бұрышты сызғыш көмегімен қалған белгі линияларын жүргізеді. 
Базаларды тұтас бұйымдар құрамында бөлшектердің құрылымдық 
ерекшеліктері және оның жұмыс жағдайлары есебінен таңдайды. 
Жазықтықта белгілеу кезінде база ретінде өңделінген сыртқы дайындама 
жиектері, бірінші кезекте түсірілетін симметрия осьімен орталық сызықтар 
қызметінен өтеді.  
 Егер тетіктің радиусты дөңгелек және ойығы болса, онда әрбір ойық 
өсін екі өзара перпендикуляр линиялармен белгілейді. Басында шамамен 
дайындалған нәрсенің орталығында оның бүйір жағына параллель ұзына 
бойы ось сызығын жүргізеді. Сосын сызғыш немесе бұрыштық көмегімен 
циркульмен немесе белгі салғышпен перпендикуляр бойынша ось сызығынан 
өлшемін түсіре отырып, сызбаға сәйкес бөлшек контурының нақты нүктесін 
түсіреді және осы нүктелерді тура контурлық сызықіздерімен қосады.  
 Белгілеу жұмыстары кезінде өте жиі цилиндрлі тетіктің бүйірлік өсін 
табуды талап етеді. Ол үшін әжетте кернер–өстапқыш қолданылады. Оны 
тетік бүйіріне орнатып және сол қолмен тік күйінде ұстап, оң қолымен 
балғамен кернер басына соққы береді.  

Белгілеудің тура сызығын жүргізген кезде сызғышты немесе 
бұрыштықты дайындалған нәрсеге сол қолдың үш саусағымен араларынан 
жарық өтпейтіндей етіп, қатты басады. Белгісалғышты қалам секілді оң қолға 
алады және қозғалысты үзбей отырып, қажетті ұзындықта сызық жүргізеді. 
Сызықты жүргізе отырып, белгісалғышты сызғышқа (бұрыштыққа) азғана 
бұрыш тастай отырып, қозғалып кетпейтіндей етіп қатты басады. Сызықізді 
бір орыннан бірнеше рет жүргізуге болмайды, өйткені ол оның қосарланып 
сызылуына әкеліп соқтыруы мүмкін. Өңдеу жұмыстары жүргізілетін 
сызықты нүктелейді. Нүктелегіштің (кернер) өткір ұшын дәл келтіріп 
сызықізге қояды, бұл кезде ол өзіңнен еңкіш тұруы қажет. Соққыш бойынша 
соғуды бастар алдында нүктелегішті тігінен қояды. Нүкте салу үшін салмағы 
100– 150 г. келетін кішкене балғаларды пайдаланады. Шұңқырлар (нүктелер) 
араларының арақашықтығы сызықіздің формасына және бөлшектің көлеміне 
байланысты әртүрлі (5 тен 150 мм дейін) болуы мүмкін. Түзу сызықтарға 
шұңқырларды сиретіп салады, ал қисық және сынық сызықтарда жиі 
салынады.  

Шеңбердің немесе дөңгелектенген доғаның радиусына тең етіп, 
циркуль ашасымен қисық контурлық сызықіз жүргізеді. Бұл үшін циркульдің 
бір аяғының (қозғалмайтын аяғы) үшкірін нүктелегішпен жасалынған терең 
ойыққа орнатады және бөлшектің бетіне циркульдің екі аяқтарын да жеңіл 
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басыңқырай отырып, екінші (қозғалатын аяғы) аяғымен берілген 
ұзындықтағы доғаны сызады. Бұл кезде циркульді қозғалыс жағына қарай 
жеңіл қисайтады. 

Арнайы шаблондарды (қима үлгілерді) қолдану кездерінде жазық 
белгілеуді орындау жұмыстары біршама қысқарады. Қимаүлгіні дайындалған 
нәрсеге оның шеттері шығып тұрмайтындай етіп жатқызады немесе 
материалды пішудің ең үнемді жолдарын қарастырады. Сол қолмен немесе 
бұранды қысқышпен (струбцина) қимаүлгіні дайындалған нәрсеге баса 
отырып, қимаүлгіні орнынан қозғалтпай, барлық жақтарынан белгі 
салғышпен сызады. 

Кеңдікте белгі салу жұмыстары келесідей тәртіппен орындалынады. 
Дайындалған нәрсені белгі салуға дайындай отырып, оны ластардан және 
отқабыршақтардан жан–жағын тексере отырып тазалайды. Берілген сызбаны 
оқып біле отырып, дайындалған нәрсені өлшейді және оның өлшемін 
сызбада көрсетілген өлшемдермен салыстырады (өңдеуге арналған 
жонбалары барлық жағынан біртегіс болуы қажет). Бұл кезде ерекше назарды 
құйылған тесік диаметрлеріне және ортааралық арақашықтықтарға аударады. 
Қажет болған жағдайда дайындалған нәрсенің тесіктерін ағаш тығындарымен 
жабады. Егер дайындалған нәрсе цилиндр формалы болса, онда оның 
ортасын екі жағынан да центріздегішпен табады және оларға нүктелегішпен 
белгі салады. Дайындалған нәрсенің өңделмеген жеріне қайыр ерітіндісін 
жағады, ал өңделген жерін лакпен немесе мыс купоросы ерітіндісімен 
сырлайды. Дайындалған нәрсе кепкеннен кейін оны белгісалу тақтасына 
орнатады. 

Орнықтыру базасын анықтау кезінде мынадай ережелерді басшылыққа 
алады:өңделінген жазық беті бар дайындалған нәрсенің орнықтыру базасы 
ретінде, әдетте ол ең үлкен өңделінген бет болып келеді; цилиндр формалы 
немесе тесіктері бар дайындалған нәрсенің орнықтыру базасы ретінде 
дайындалған нәрсенің немесе тесіктің осьін және параллель осьтің жалпақ 
бетін қабылдайды.  

Дайындалған нәрсені белгі салу тақтасына әртүрлі төсемдер, сыналар, 
бұрыштық және сызба сүргісі бойынша домкраттар көмегімен орнықтырады, 
бұл кезде орнықтыру базасы тақтаға параллель немесе перпендикуляр болуы 
қадағаланады.  

Белгі салу базасын таңдау кезінде келесі ережелерді ұстанады: 
өңделінген беті бар дайындалған нәрсенің белгісалу базасы ретінде ең үлкен 
өңделінген бет қызмет етеді; цилиндр формалы немесе тесіктері бар 
дайындалған нәрсенің белгісалу базасы ретінде тесіктің немесе дайындалған 
нәрсенің осьін қабылдайды; симметриялық дайындалған нәрсенің белгісалу 
базасы симметрия осьі болып табылады. 

Сызбаға сәйкес сызба сүргісінің, белгісалғыштың және жалпақ табанды 
бұрыштықтың көмегімен көлденең және тік сызық іздерін түсіреді. 
Өлшемдерін өлшеуші (белгісалушы) базадан штангенрейсмустың тік 
сызғышы немесе штангасы бойынша есептейді. Сосын негізгі белгісалу 
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сызықтарын нүктелейді. Қажет болған жағдайда дайындалған нәрсені екінші 
орнықтыру базасына орналастырады және одан белгісалу жұмысын 
жалғастырады. 
 Белгі қою процесінде беллегіштің жұмысшы бөлігі (ұшы) желінеді 
және оларды егеу станоктарында егеу қажет.Станокта жұмыс жасар алдында 
станоктың астыңғы тірегі мен ажарлаушы дөңгелек шетінің арасындағы 
саңылауды тексеру қажет (саңылау 2– 3 мм аспауы қажет). Белгісалғышты 
қос қолдап алады және станоктың астыңғы тірегіне сүйене отырып, оның 
ұшын ажарлаушы дөңгелектің бүйір бетіне шамалы бұрышпен 
орналастырады. Белгісалғыш өзегін жәй айналдыра отырып, оны 12– 15 мм 
ұзындықта ұштайды. Нүктелегішті дөңгелектің горизонталь осьіне ұшын 50– 
60º бұрышпен орналастыра отырып, ажарлаушы дөңгелек шетінде ұштайды 
және құралды да жәйлап бұрып отырады. Белгісалушы циркульді ұштар 
алдында, оның аяқтарын бірге қосады және ұштардың екі аяғы да бір нүктеде 
қосылысатындай етіп, оларды сынада 15– 20 мм етіп ұштайды. 

Белгісалу кезіндегі мүмкін болатын негізгі брак түрлері сызбадағы 
өлшеммен белгі салынып дайындалған нәрсенің өлшемдерінің сәйкес 
келмеуі. Мұның себебі өлшеуші құралдың дәлсіздігі, дайындалған нәрсенің 
тақтаға дәл орнатылмауы немесе жұмыс жасаушының ұқыпсыздығы болуы 
мүмкін.  
 Белгілеу жұмыстарын орындау кезінде жалпы еңбек қауіпсіздік ережесін 
сақтау керек, ұқыпты және мұқият болу керек, ақаусыз және жақсы жолға 
қойылған аспаптармен жұмыс істеу және өткір ұштарына сақтандыру 
тығындарын немесе арнайы қалпақшалар кигізу қажет.  
 

2.6 Құбыр мен тетік, бөлшектерін түзету және ию жұмыстары 
 

 Түзету тәсілдері дайындалған нәрсенің формасына байланысты болады. 
Жайма металды дөңесін жоғары қаратып, шеттері тақтаға тығыз жататындай 
етіп дұрыс, тегіс тақтада түзетеді. Дөңестелген жерін қайырмен сызып алады. 
Жайма металды сол қолмен ұстай отырып оң қолмен балғаны алып жайма 
металдың шетінен дөңес бағыты бойынша соққылайды; дөңеске жақындаған 
сайын соққыны жиілетеді және жәй соғады. Түзету уақытында жайма 
металды көлденең жазықтықта бұрады, бұл оның барлық ауданына соққының 
тең бөлінуі үшін жасалынады [5]. 

Егер жайма металда бірнеше дөңестіктер болса, онда соққыны 
балғамен дөңестіктер арасынан бастайды, оларды бір жерге жинайды, ал 
соңынан жоғарда көрсетілген тәсіл бойынша түзетеді. Қалыңдығы 0,5мм– 
ден кіші жайма табақ металдарды ағаш немесе метал кесектерімен түзетеді. 
Жайма табақ металды тақтаға сол қолмен ұстай отырып, оны бір жаққа және 
екінші жаққа бұра отырып тегістейді.  

Жазықтықта бүгілген жолақ металды түзету жұмыстары тегіс тақтада 
орындалады. Жолақтың дөңкиген жерін бормен белгілейді. Сол қолмен 
жолақтың ұшына ұстап дөңесін жоғары қаратып тақтаға қояды. Оң қолмен 
балғаны (үлкен балға) алып жолақтың дөңесінің ең биік жеріне күшті 
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соққылар береді, жолақ түзетілген сайын соққы күшін азайтады және 
жолақты бір жағынан екінші жағына қажеттілік шамасына қарай аударып 
отырады. Соққы күшін жолақ қимасының өлшеміне және түзелу дәрежесіне 
байланысты реттеп отырады. Түзетілген жолақты "көзге" немесе "жарыққа" 
тексереді. Екінші жағдайда жолақты тақтаға қойып, қарайды. Олардың 
арасындағы жарықты тексереді, егер тақтамен түзетілген жолақ арасындағы 
жарық ұзына бойы бірдей болса онда жолақ дұрыс түзетілген.  

Қыры бойынша иілген жолақ металды бірнеше басқа тәсілдермен 
түзетеді. Жолақтың майысқан жерін балғаның тұмсығымен соғады; бұл кезде 
майысқан шеті ұзарады және жолақ түзеледі. Түзету сапасын «көзбен» 
немесе «жарықпен» тексереді.  
 Құбыр мен тетік, бөлшектерін түзету жұмысы олардың пішімдеріне 
байланысты. Дөңгелек металдарды түзеу (шыбық) жұмысын әдетте призмада 
орындайды. Шыбықты плитамен айналдыру арқылы дөңес орындарды 
анықтап, мелмен белгі қояды. Сосын шыбықты дөңесі бар жағынан призмаға 
орнатады. Жұмсақ метал (мыс, қорғасын) қою арқылы дөңес орындарды 
балғамен соғады. 
 Металды ию жұмысы қыспақ немесе арнайы ию құрылғыларының 
көмегімен жүзеге асырылады. Егер түзетуді болат балғамен жасайтын болса 
онда, жұмсақ металдан төсемдер қолданады. Түзету сапасын жоғарда 
көрсетілген тәсілдермен тексереді. Қалыңдығы 5мм– ге дейін жайма табақ 
металдан, қалыңдығы 7мм– ге дейін жолақ болаттан, диаметрі 10мм– ге дейін 
дөңгелек болаттан(шыбықтан) жасалынған дайындалған нәрселерді салқын 
күйінде июге болады.  

Қысқышта ию жұмыстарын келесідей тәртіпте орындайды. Белгі 
салғыш пен иілетін жерін белгілейді және дайындалған нәрсені қысқышта 
бекітеді, мұнда белгі салатын сызық із қысқыштың қозғалмайтын ернегіне 
қарап орналастырылады және ернектен шамамен 0,5мм– ге шығып тұрады. 
Қысқыштың қозғалмайтын ернегіне бағытталған балға соққысы дайындалған 
нәрсені қажетті бұрышқа (тура немесе жайпақ) иеді. Егер дайындалған 
нәрсені сүйір бұрышқа ию қажет болса онда төңірегінде бүгу жұмыстары 
жүргізілетін сүйір қыры бар арнайы қалыпты қолданады. Бүгілу сапасын 
бұрыштықпен немесе қима үлгімен (шаблон) тексереді.  
 Құбырларды ию жұмысы арнайы қабылдауларды талап етеді. Олар 
салқын немесе ыстық күйінде орындалады. Егер толтырғыштар қолданылса, 
ию сапасы артады. Толтырылған салқын құбырды ию жұмысы келесі 
тәртіпте орындалады. Құбырдың бір шетін ағаш тығынмен тығыз тығындап, 
екінші жағынан құм тығыздалуы үшін, құбыр бойымен балғамен жәй 
соққылап құрғақ құммен толтырылады. Содан соң құбырдың екінші шетін 
тығынмен тығындайды. Мелмен құбырдың ию орнын белгілеп, құбырды 
құрылғыға орнатады (сурет 2.5). Құрылғы сабынан бұрау арқылы берілген 
бұрышқа ақырын бүгеді. Алынған бұрышты шаблон немесе үлгі көмегімен 
тексергеннен соң құбырды құрылғыдан шешіп, тығындарды алып және 
құмды төгеді. 
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1-сабы, 2-жылжымалы ролик,  
3-құбыр, 4-қозғалыссыз ролик  

1-пуансон, 2-құбыр, 3-ролик,  
4-тұғыр 

 
Сурет 2.5–Құбырларды июге арналған  Сурет 2.6–Құбырды салқын 
  құрылғы     күйде ию  құрылғысы  
         
 Ыстықтай ию жұмысы толтырылған құбырларда орындалады. 
Құбырды құммен толтырып, тығындарға қыздыру кезінде пайда болатын 
газды шығару үшін кішкене саңылаулыр жасайды. Ию орнын пісіру 
лампасымен немесе газ қыздырғышпен 850-900 0С дейін қыздырады және 
құрылғымен берілген бұрыш пайда болғанға дейін құбырды бүгеді. 90º 
бұрышпен иілу кезінде қыздырылған телімінің ұзындығы шамамен 
құбырдың алты диаметріне, 60º бұрышта - төрт, ал 45º бұрышта - үш 
диаметріне тең болуы қажет. Ию жұмысынан соң, құбырды сумен 
салқындатып, тығындарды алып және құмын төгеді. 

Ию кезінде жарамсыздықтың мүмкін болатын түрлері – дайындалған 
нәрсе бетінің механикалық зақымдануы және қсайып иілуі. Себептері 
мынадай болуы мүмкін: белгісалу кезінде қателесу, қысқышқа бөлшекті 
дұрыс бекітпеу және де соққыны дәл тигізбеу.  
 Ию жұмыстыры кезінде жұмыс қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін 
тетіктерді қысқышқа немесе арнайы құрылғыларға сенімді бекіту керек, 
жұмысты тек ақаусыз аспармен істеп, қолғап кию керек. Ыстықтай ию 
кезінде өрт қауіпсіздігін сақтау қажет. 
 

2.7 Құбыр мен тетік, бөлшектерді шабу жұмыстары 
 

 Металды шабу кезінде жұмысшы қалпының (жұмысшының 
тұлғасының және аяғының орналасу күйі), құралды ұстауының және 
балғамен соғу техникасының үлкен мәні бар. Жұмысшы қалпы, соққылау 
кезінде денені тұрақты күйінде ұстап тұруы қажет (ауырлық орталықтың 
дұрыс орналасуы). Жұмыс жасаушының тұлғасы түзелген болуы және 
қысқыш осьіне жарты айналымға (45º) бұрылуы қажет: сол аяқ жарты қадам 
алға қойылады, ал табан осьтерімен түзілген сызық бұрышы 60-75º құрайды 
(Сурет 2.7 а,б). 

Шапқыны соғатын шетінен 15– 20 мм аралықта ортаңғы бөлігінен сол 
қолмен ұстап алады. Шапқыны, кесуші ернегі жоңқаны жинау сызығында 
(кесу сызығында) болатындай етіп орнатылады, ал шапқы өзегінің ұзына 
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бойғы осьі өңделінетін беттен 30– 35º бұрышты және қысқыш ернегінің 
ұзына бойғы осьінен 45º бұрышты құрайтындай етіп орнатылады (сурет 2.7 
в,г).  

Балғаны, тұтқасының шетінен 15 - 20мм аралықта оң қолмен ұстап 
алады. Барлық саусақтарымен балға тұтқасын қысып ұстайды да, шапқының 
соғатын жерінің ортасынан күшті соққылар береді.  

Соққы білекпен, шынтақпен немесе иықпен берілуі мүмкін. Білекпен 
соғу кезінде, тек оң қолдың қоспасы ғана иіледі. Балғаны сілтеу кезінде 
саусақтарды кішкене босатады (үлкен және бағыттаушы саусақтан 
басқалары), сосын саусақтарды қысады да соққы береді. Білектің 
соққыларымен шабу жұмыстарын және жұмсақ металдың жұқа қабатын кесу 
жұмыстарын орындайды. Шынтақ соққысы кезінде оң қолды шынтақтан 
иеді. Күшті соққылар алу үшін қолды тез бүгу керек. Мұндай соққылармен 
металдарды жиі шабады. Иықпен соғу кезінде иық, білек және қол қоспасы 
қатысады. Бұл кезде үлке сілтеу және максималды күшпен соққы беру 
туындайды. Иық соққысымен металдың қалың қабаттарын кеседі (сурет 2.7 
д, е, ж). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
а-жұмысшы денесінің күйі; б-аяқ күйі; в-өңделетін жазықтыққа шапқының 
қисаюы; г-қысқыш ернегінің көлденең өсіне қисаюы; д-буындық соққы; е-
білектік соққы; ж-иықтық соққы. 
 

Сурет 2.7 - Шабу техникасы 
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Соққының күші жұмыс сипатына сәйкес келуі қажет. Бұл кезде балға 
салмағы және оның тұтқасының ұзындығы есептелінеді. Балға қанша ауыр 
және  оның тұтқасы ұзын болса, соққы сонша күшті болады.Қысқышта 
металды шабу үшін көлемді қысқыштар пайдаланылады. Шабу жұмысы 
қысқыш ернегінің деңгейі бойынша немесе бұл деңгейден 
жоғары(белгіленген сызықіз бойынша) жүргізілуі мүмкін.Қысқыштар 
ернеуінің деңгейі бойынша жалпақ табақты және жолақ металдарды шабады, 
деңгейден жоғары болса (сызықіз бойынша) қалың беті бар дайындалған 
нәрселерді шабады. Морт сынғыш металдарды (шойын, қола)бөлшек 
шеттерінің опырылуын болдырмау үшін шетінен ортасына қарай шабады. 
Шабу соңында шапқыға балғамен соғу күшін азайтады.Шапқымен металды 
тақтада немесе төсте шабу жұмыстарын  шапқыны тігінен орнатып, 
белгісызық бойынша жүргізеді. Шабу процессінде оны жылжыта отырып 
шабатын ұшыны жартысын алдында шабылған жырашықта қалдырады. Бұл 
тәсіл кесу сызығыныңтүзулігін қамтамасыз етеді. Қысқыш ернеуінің деңгейі 
бойынша жолақ металды шабу кезіндебірінші кесетін сызықты (сызықізін) 
белгілеп алады, сосын барып қысқышқа дайындалған нәрсені бекітеді, мұнда 
сызық ізі қысқыштың ернеуінің деңгейінде болуы керек, ал дайындалған 
нәрсенің өзі оның оң жақ бүйірінен шығып тұрмауы қажет. Жұмысшы 
қалпын дұрыс таңдай отырып және кесу сызығына шапқының кесуші жиегін 
орната отырып, дайындалған нәрсені шынтақ соққысымен соғып шабады, 
шабуды білек соққысымен аяқтайды. 

Кең жазықтықта металдың қабатын келесідей тәртіппен кеседі: 
дайындалған нәрсеге белгі салады да оны қысқышқа (тиски) орнатады; 
дайындалған нәрсе жазықтығының алдыңғы және артқы жиектерінде 30-45º 
бұрышпен қиықжиек шабылады; крейцмейселмен дайындалған нәрсенің 
барлық жазықтығында бірқатар жырашықтар, ал соңынан шапқымен қалған 
шығыңқы жерлерін шабады. 

Тақта үстінде металды шабу кезінде, дайындалған нәрсеге белгі 
салады, тақта үстіне қояды, дайындалған нәрсенің қалыңдығына 
байланыстыиық немесе шынтақ соққыларын қолдана отырып, бірінші бір 
жағынан, ал сосын сызықіз бойынша екінші жағынан шапқылайды. 
Шапқыланып дайындалған нәрсені қысқышта немесе тақта жиегінде 
сындырып бітіреді. 

Жұмыс процессінде шапқының кесуші ұшы мұқалады. Шапқыны 
қайрағыш станогына қайрайды. Құралды, кесілетін жиегі дөңгелектің шеткі 
беттеріне жанасатындай қажетті бұрышта станок асты тірегіне жатқызады. 
Сосын жәйлап басып, оны түрпілі дөңгелектің барлық көлемі (ені) бойынша, 
бір жағынан екінші жағына аудара отырып, жылжытады. Кесілетін жиектің 
қызуына жол бермеу үшін, түрпілі дөңгелекке қайралынатын құралды қатты 
басуға болмайды, қайралынатын бөлігін мезгіл– мезгіл 5% сода қосылған 
суға салқындатып отыру қажет.  

 Қайралған бұрышты бұрыштық қиығы 70, 60, 45 және 35º болатын 
арнайы қимаүлгімен(шаблон) тексереді.  
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 Металды шабу кезінде қауіпсіздіктің келесідей ережелерін сақтану 
қажет: қорғаушы көзілдірік пайдалану; жарақаттанудан қолды қорғау үшін 
(оқудың бастама кезінде) шапқыға сақтандырушы резиналық шайба кигізеді, 
ал қолдың білегіне-сақтандырушы маңдайша (күнқағар) кигізеді; қатты және 
морт сынғыш металдарды шабу кезінде міндетті түрде қоршау (тор немесе 
қалқанша) орнатады; тек дұрыс, ақаусыз құрал-саймандармен жұмыс 
жасайды.  
 

2.8 Кесу жұмыстары 
 
Металды қайшымен кесу мысалдары. Кесу сызығын белгілегеннен 

кейін кесілетін материалдың қалыңдығына және қасиетіне байланысты 
қайшының қажетті түрін таңдайды, және де кесілетін сызықтың сипатына да 
байланысты болады. Қол қайшыларын оң қолға алады: үлкен саусақты 
қайшының жоғарғы тұтқасына қояды, бағыттаушы, орташа және аты жоқ 
саусақпен астынан төменгі тұтқаны қамтып алады, ал шынашақты тұтқалар 
арасында орналастырады(кесу кезінде онымен қайшыны ашады). Қайшының 
жүзін, оның ұзындығының шамамен ¾-–не ашады. Сол қолмен металдың 
кесілетін жайма табағын алады және оны қайшы жүзінің араларына ол 
перпендикуляр болып келетіндей етіп салады, ал кесуші жиектері кесілу 
сызығына қарама– қарсы орналасады. Тұтқаны қоса отырып, қайшының 
жүздері толықтай қабыспайтындай етіп, жайма табақты кеседі, өйткені бұл 
қайшы жүздерінің жұмылған шетінде металдың жыртылуына әкеліп 
соқтырады. Қайшыны ашқан кезде жайма табақты "өзіне қарай" ығыстырады.  
 Иінтіректі қайшылармен металды кесу кезінде кесілетін жайма табақты 
қайшы пышақтарының арасына, белгіленген сызық жоғарғы пышағының 
жиегіне дәл қарсы келетіндей, ал жайма табақ пышаққа перпендикуляр 
келетіндей етіп орналастырады. Сол қолмен көлденең күйінде жайма табақты 
ұстай отырып, оң қолмен иінтіректі төмен басады, бұл кезде пышақтары 4–5 
мм– ге дейін толық қысылмауын қадағалайды.  

Электроқайшымен металды кесер алдында оларды электр торабына 
қосады және оның бос жүрісіндегі жұмысын тексереді. Қайшыны тұтқасынан 
оң қолмен ұстап алады және жүзін белгі салынған сызыққа апарады; электр 
қозғалтқышын іске қосады және жайма табақты сол қолмен ұстай отырып, 
салынған белгі бойынша кесу жұмысын орындайды.  

Дайындалған нəрсені қоларамен кесу мысалдары. Қоларамен жұмыс 
жасауға кірісе отырып, дайындалған нәрсені кесілетін жері қысқыштың 
ернеуіне сонша жақындатып, қысқышқа мықтылап бекітеді, бұл дайындалған 
нәрсені кезі кезіндегі дірілді болдырмайды.  

Кесілетін жерінде егеумен сызық-із салады. Сосын жұмысшы қажетті 
қалыпты таңдайды. Қайшының тұтқасын оң қолдың саусақтарымен қамтып 
ұстап алады: бұл кезде тұтқасының шеті алақан ортасына тірелуі қажет, ал 
үлкен саусақ тұтқаның жоғарысында, бойлай жатуы қажет (сурет 2.8 а,б). 
Сол қолмен қолараның жақтаушасын алады, бұл кезде үлкен саусақ 
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жақтауша ішінде болады, ал қалғандары қосқұлақты және тарттыратын 
бұранды қамтып ұстайды. Кесуді қырынан емес жазықтан (қолараны кішкене 
қисайта отырып) бастайды, өйткені қырынан кескен жағдайда полотна (негіз) 
тістері уатылып мұқалуы мүмкін. Қолараны өз жағыңнан итермелеп 
ығыстыра отырып (жұмысшы жүріс), басыңқырайды, кері жүріс кезінде 
негізі мұқалып жұмысшы жасаған кезінде ғана жеткеріледі екен. Денесінің 
жұқа қаңылтырларды және мыс құбыршаларды құралды кесу кезінде, 

араларына ағаш білеулер салып ұстау күйі 
қыстырады және солармен қосып, қалмайтындай 
етіп,  кішкене көтеріңкірейді  де бірге кеседі, ол 
кезде құбыршалар майыспайды, ал қаңылтыр 900 
бұрылған дірілдемейді металды ұзынша кесу 
үшін қайшы негізін 900 бұранды қайшымын кесу 
(сурет 2.8, в). Тәжірибе көрсеткендей, кесудің 
жоғары өнімділігі минутына қолараның 40-50 
қосарланған жүрістерін береді. 

 
а- қол күйі; б-аяқ күйі; в-метал күйі 

 
Сурет 2.8-Металды қайшымен кесу   

 
  
 

 
 2.9 Арамен кесу жұмыстары 
  

Құбыр мен тетік, бөлшектерді арамен кесу кезінде, оларды қысқышқа 
бекітіп, осы кезде егелетін бет қысқыш ерінінің деңгейінен 8–10 мм шығып 
тұруы керек. Құбыр мен тетік, бөлшектердің қысу кезінде майысуын алдын 
алу үшін қысқыш ерініне жұмсақ материалдан ерін кигізеді. 

Арамен кесу кезіндегі жұмысшының тұру қалпы металды қоларамен 
кесу кезіндегідей. Оң қолмен егеудің тұтқасын алады, ол қолдың алақанына 
тірелуі қажет, төрт саусақ тұтқаны астынан қамтып ұстайды, ал үлкен саусақ 
жоғарында орналасады (сурет 2.9 а). Сол қолдың алақаны егеуге көлденең, 
оның тұмсығынан 20– 30 мм аралығында орналасады (сурет 2.9 б). Арамен 
кесу процесінде егеуге басу  күшін үйлестіреді(теңестіреді), яғни жұмысшы 
жүрісі уақытында жәйлап арттырады, бірінші  оң қолмен тұтқаны кішкене 
басады, және бір  уақытта сол қолмен егеудің тұмсығын күш салып басады 
(сурет 2.9 в, г). Егеу процесінде қысу күшін егеуге баыттау қажет. Егеу 
ұзындығы егелетін заттан 150–200 мм артық болуы керек.Арамен кесу, 
қағида бойынша сызбада көрсетілген өлшемге сәйкес бөлшектерді дайындау 
қажет болатын өңдеуге арналған әдіпті тексеруден басталады. Дайындалған 
нәрсенің өлшемін тексере отырып, базасын анықтайды, яғни бөлшек өлшемін 
салыстырмалы түрде сақтау қажет болатын бетті және оның беттерінің өзара 
орналасуын тексереді. Егер сызбада беттің кедір– бұдырлық дәрежесі 
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көрсетілмеген болса, онда дайындалған нәрсені тек жонғыш егеумен  аралап 
кеседі. Біршама тегіс бет алу қажет болған кездері егеуді жұмысын дербес 
егеумен аяқтайды. Металдарды қолмен өңдеу тәжірибесінде кескішті арамен 
кесудің келесідей түрлері кездеседі: бөлшектердің жазықтықтарын,        
бұрышпен және параллель жалпақ жанастырылған беттерді арамен кесу; 
қисық сызықты (дөңкиген немесе ойылған) беттерді арамен кесу; беттерді 
арамен кесу және залалсызданжыру. 
 
 
 
 
 
 
а–оң қолмен ұстау; б–сол қолмен ұстау;  
в–қозғалыс   басындағы сығу күші;  
г–қозғалыс  соңындағы сығу күші. 

 
 
 
Сурет 2.9 - Кесу кезінде ұстау және 

теңестіру 
   
 
 

Жалпақ тегіс беттерді арамен кесу. Жалпақ, кең тегіс беттерді арамен 
кесу қиын. Арамен кесілген, дұрыс, тура сызықты беттер алу үшін, негізгі 
назар егеу қолғалысының тура сызықпен жүрісін қамтамасыз етуге 
жинақталады. Арамен кесуді қысқыштың бүйір жақтарына 35-40º бұрышпен 
ерсілі-қарсылы штрихпен (бұрыштан бұрышқа) жүргізеді.  

Қиғаш сызық бойымен аралау кезінде дайындалған нәрсе бұрышына 
егеуді шығаруға болмайды, өйткені бұл кезде егеудің тірек буданы 
кішірейеді және металдың үлкен, біршама қабаты алынады-өңделінетін 
беттің шеттерінде "үйінді" деп аталынатын қабат түзіледі.  
 Жалпақ, тегіс беттің дұрыстығын өңделінетін бетке лекаль сызғышын 
ұзына бойы, көлденең және қиғаштайына қойып "жарыққа" тексеріп көреді. 
Ұзындығы бойынша тексеру сызғышы тексерілетін бетті жауып тұруы қажет. 
Параллель тегіс беттерді арамен кескен жаңдайда, олардың параллельдігін 
беттері араларындағы арақашықтықты бірнеше жерлерден өлшей отырып, 
тексереді–олар барлық жерде бірдей болуы қажет.  
 Жұқа бөлшектерде жіңішке жазықтарды өңдеу үшін ұзына бойғы және 
көлденең аралауды қолданады. Дайындалған нәрсені арамен көлденең кесу 
кезінде егеу аз ғана бетімен жанасады, оның бойымен көп тістер өтеді, бұл 
металдың көбірек қабатын алуға мүмкіндік береді (сурет 2.10, а). Дегенмен 
бұл жағдайда егеудің тұру күйі тұрақсыз және беттің шеттерін "көміп тастау" 
жеңіл. Бұдан басқа да "көмудің" түзілуіне немесе пайда болуына, егеудің 
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жұмысшы жүрісі кезінде жұқа пластинкалардың иілуі де әрекетін тигізеді. 
Ұзына бойы арамен кесу, егеу үшін жақсы тіреу туындатады және 
пластинканың дірілін болдырмайды, бірақ өңдеу өнімділігін төмендетеді.  

Жіңішке жалпақ беттерді арамен кесу жағдайын жақсарту үшін және 
еңбек өнімділігін арттыру үшін, арнайы тетіктерді қолданады: аралау 
призмасы, әмбебап таңбалағыштар таңбалаушы-рамка, арнайы кондукторлар 
және т.б. Олардың ең қарапайымы таңбалаушы-рамка болып келеді. Оның 
қолдануы өңделінетін беттегі көмілудің түзілетін болдырмайды. 
Таңбалаушы-рамканың бет жағы жоғары қаттылыққа дейін мұқият 
өңделінген және шынықтандырылған.  

Белгі салынған дайындалынған нәрсені ішкі қабырғасына бұрандамен 
жеңіл қыса отырып, рамкаға салады; рамканың ішкі қабырғасымен 
дайындалған нәрседегі сызықіздерінің сәйкес келуіне тырысады, содан кейін 
бұрандаларды мықтап қатырады. Сосын рамканы қысқышта қысады және 
дайындалған нәрсенің енсіз бетін аралап кеседі. Егеу, рамканың жоғарғы 
тегістігіне тигенше өңдеу жұмысын жүргізе береді. Қанша дегенмен бұл 
тегістік жоғарғы дәлдікпен өңделінген, сонда арамен кесілген беті де сондай 
дәл болады және лекаль сызғышымен қосымша тексеруді де қажет етпейді.  

90º бұрышта орналастырылған тегістіктерді өңдеу кездерінде бірінші 
базалық ретінде қабылданған бетін аралап кеседі, сосын–базалық бетке 
перпендикуляр бетін кеседі. Сыртқы бұрыштарын жалпақ егеумен өңдейді. 
Бақылауды бұрыштықтың ішкі бұрышымен жүзеге асырады. Бұрыштықты 
базалық тегістікке салады және оған баса отырып, тексерілетін бетпен 
жанасқанға дейін ығыстырып отырады. Араларында саңылаудың болмауы, 
беттерінің перпендикулярлығы сақталынғандығын көрсетеді. Егер жарықты 
саңылау жіңішкерсе немесе кеңейсе, онда беттер арасындағы бұрыш 90º– тан 
көп немесе аз болады [5].  
 Ішкі бұрыштарын келесідей тәртіппен өңдейді. База ретінде сыртқы 
беттерін пайдалана отырып, дайындалған нәрсеге белгісызық салады. Олар 
бақылау немесе тексеру кезінде де база болып қала береді. Сосын қоларамен 
артық металды кесіп алады, бұл кезде 0,5 мм шамасында арамен кесуге әдіп 
қалдырады.  

Егер ішкі бұрыш жақтары дөңгеленбей-ақ үйлессе, онда диаметрі 2-3 
мм болатын тесік теседі немесе 45º бұрышта терең емес кесік жасайды(ішін 
дөңгелетпей ішкі бұрышты өңдеу мүмкін емес). Бұрыш жақтарын арамен 
кесе отырып, бірінші кезекте олардың тегістелінуіне жету қажет, ал сосын 
барып перпендикулярлығына жетеді. Ішкі бұрышы бойынша беттерді арамен 
кесу жұмысын, кертігі (насечка) жоқ егеудің қыры, екінші бетіне 
қаралатындай етіп жүргізеді. Ішкі бұрыштың дұрыстығы да бұрыштықпен 
тексеріледі, бақыланады. 90º көп немесе аз бұрышпен орналасқан беттерді 
осыған ұқсас тәртіппен аралап кеседі. Сыртқы бұрыштарын жалпақ егеумен, 
ішкісін–ромбалық, үшқырлы және т.б.егеулермен өңдейді. Өңдеу жұмысын 
тексеріп бақылауды бұрыш өлшегіштермен немесе арнайы қима үлгілермен 
жүргізеді. 
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Қисызсызықты беттерді арамен кесу. Қисықсызықты беттерді өңдеу 
кезінде, аралап кесудің қарапайым тәсілдерінен басқа арнайыларын да 
қолданады. Дөңесі бар қисықсызықты беттерді, егеуді теңселту тәсілін 
қолдана отырып өңдеуге болады (сурет 2.10, б): егеу қозғалып, ығысып 
тұтқасы бастағанда, оның тұмсығы дайындалған нәрсеге тиеді, ал тұтқасы 
түсірулі болады; егеудің қозғалып, жылжу шамасы бойынша, тұмсығы 
түсіріледі, ал көтеріле береді; кері жүрісі кезінде, егеудің қозғалысы қарама- 
қарсы болады. Қисықтық радиусына байланысты ойыңқы қисықсызықты 
беттерді дөңгелек немесе жартылай дөңгелек егеулермен өңдейді. Егеу қиын 
қозғалыстар жасайды, алға және өзінің осьін айнала отырып, бұрылады 
(сурет 2.10, в). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
а - белгі - қаңқа көмегімен тегіс беттерді; б–дөңес беттерді; в–иілген беттерді    
 

Сурет 2.10 - Кесу жұмыстары 

Қисықсызықты беттерді өңдеу процесінде дайындалған нәрсені әдетте 
мезгіл– мезгіл қайта қыстырып отырады, бұл өңделінетін беттің егеу астына 
орнатылуы үшін қолайлы.  
 Бөлшектердің тобын дайындау кезінде, бет жағы қисықсызықты бет 
формасына келетіндей, таңбалаушы-рамка тәріздес арнайы көшіргі жасап 
алған тиімді. Бұл жағдайда дайындалған нәрсе бекітілген көшіргіні 
қысқышқа қысады және егеу көщіргінің шыңдалған бетіне тигенше аралап 
кесу жұмысын жүргізе береді.  

Арамен кесу (аралау). Аралау-арамен кесудің бір түрі -ойма деп 
аталатын әртүрлі формадағы және өлшемдегі тесіктерді өңдеу. Аралау үшін 
ойма сипатына байланысты әртүрлі көлемді және өлшемді егеулерді 
қолданады. Жалпақ бетті ойманы және ойықшаны(паза) жалпақ, тегіс 
егеулермен өңдейді, кішкене өлшемді оймаларды - төртбұрышты егеулермен, 
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оймадағы бұрыштарды - үшбұрышты, ромбалық, пышқылы және т.б. 
егеулермен өңдейді, қисықсызықты формалы оймалар - дөңгелек және 
жартылай дөңгеленген егеулермен өңделінеді. Аралауды әдетте қысқышта 
орындайды; ірі бөлшектерді оймалар, осы бөлшек орнатылған жерде 
өңделінеді.  

Аралауға дайындық жұмыстары оймаға белгісалудан басталады. Сосын 
оның ішкі ұртынан артық металдарды шығарып тастайды. Үлкен көлемді 
ойма және дайындалған нәрсенің қалыңдығы азғана кезінде, металды 
қоларамен кеседі. Бұл үшін ойма бұрыштары бойынша тесіктер тесіледі, 
олардың біріне қолара төсемін енгізеді, қолараны жинақтап алады және 
белгіленген сызықтан аралау үшін орын қалдыра отырып ішкі ұртын кеседі. 
Орташа көлемді оймаларды белгі салынған сызықтарға жақын, диаметрі 3-
5мм болатын бұрғымен нұсқа бойынша бұрғылайды, сосын крейцмейселмен 
немесе шапқымен мойнақ шабылады. Кішкене көлемді ойманы аралауға 
дайындау үшін, ойма сиып кететін шеңбер диаметрінен кіші 0,3-0,5мм 
диаметрдегі бір тесік тесілсе де жеткілікті. 

Аралау тәсілі арамен кесу тәсіліне ұқсас. Бақылау тексеру жұмыстары 
штангенциркульмен және арнайы қимаүлгілермен жүзеге асырылады.  

Сəйкестендіру. Сәйкестендіру деп саңылаусыз жанасатын екі 
бөлшектерді үлкен дәлдікпен өзара қиюластыруды айтады. Тұйықталған да, 
жартылай тұйықталған да пішіндерді сәйкестендіреді. Сәйкестендірілген 
бөлшек тесігін аралау кезіндегі секілді ойма деп, ал оймаға кіретін бөлшекті–
сына (астар) деп атайды.  

Сәйкестендіру топсалы қосылысты бөлшектерді өңдеу кезінде және 
көбінесе әртүрлі қимаүлгілерін дайындау кезінде соңғылықты операция 
секілді орындалады.  

Сәйкестендіру үшін уақ немесе өте майда бедерлері бар егеулерді 
пайдаланады. Бастапқыда сына және ойма үшін дайындаманы өңдейді. 
Оларға белгі салады, ойманы аралайды және сәйкестендіруге 0,2-0,4мм әдіп 
қалдыра отырып, сынаны арамен кеседі. Егер сына оймаға қиғаштанбай, 
тербеліссіз және саңылаусыз кіретін болса, онда сәйкестендіру дәлдігі 
жеткілікті деп саналады.  
 Егеумен жұмыс жасау кезінде келесі ережелерді сақтану қажет: 
егеулерді тек белгіленген жерлерінде ғана қолданады; қаттылығы егеудің 
қаттылығынан жоғары немесе тең келетін материалдарды өңдемейді; 
тістеріне сәл де болса, біршама зақым келтіретін соққылардан сақтанады; 
ылғалдың түсуінен тоттануларға әкеліп соқтыратын жәйттардан қорғайды; 
жоңқаларды мезгіл-мезгіл сымды қылшақпен тазалайды; егеулердің өзара 
бір-бірімен жанасуы болмайтындай күйінде, ағаш тұғырықта сақтайды.  

Металды арамен кесу кезіндегі жарамсыздықтардың мүмкін болатын 
түрлері және олардың себептері: белгісызықтардың, өлшеуші құралдың 
дәлсіздігі немесе қате өлшемдер салдарынан, арамен кесіліп дайындалған 
нәрсе өлшемінің дәл еместігі (металдың өте көп немесе аз қабатын кесіп алу); 
арамен кесу тәсілін орындау ережесін білмегендіктен, дайындалған нәрсенің 
шеттерінің "опырылымы" және беттерінің тегіссіздіктері; дайындалған 
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нәрсені қысқышта дұрыс қыспау нәтижесінде, оның бетінің жаншылуы және 
басқа да зақымданулары.  
 Қол және механикаландырылған құралдармен металды арамен кесу 
кезінде қауіпсіздік ережелерін сақтану қажет: егеулердің тұтқалары мықты 
отырғызылуы қажет; тұтқасыз немесе жарылған, шытынаған тұтқасы бар 
егеулермен жұмыс жасауға тыйым салынады; арамен кесу процесінде пайда 
болған жоңқаларды арнайы қылшақтармен сыпырады, оны үрлеуге немесе 
құр жалаңаш қолмен желпуге тыйым салынады, өйткені қолды жарақаттап 
алу немесе көзге қоқым түсуі мүмкін. Электр құралдарымен жұмыс жасау 
кезінде электроқауіпсіздік ережелерін сақтану қажет, құралдың тоқ өткізетін 
бөлшектерінің дұрыстылығын тексереді.  
  

2.10 Тесікті өңдеу және алу 
 
Жұмысты бастар алдында бұғылаушы станокты дайындайды және 

жұмыс күйіне келтіреді. Егер ұңғының немесе қол бұрғысының көмегімен 
тесікті қолмен өңдеп алатын жұмыс күтілсе, онда бұл тетіктердің жұмысқа 
жарамдылығын тексереді.  
 Станокты дайындау жəне жұмыс күйіне келтіру. Станокты жұмысқа 
дайындау келесілермен қорытындыланады: станок төлқұжатында көрсетілген 
жерлеріндегі тораптарын майлау; станокты (станок үстелін) талап етілген 
биіктігі бойынша орнату және оны бекіту; станок шпинделінде кесуші 
құралдарын орнату, дұрыстау және мықтылап бекіту; станок үстелінде 
өңделінетін дайындаманы орналастыру және бекіту; кесу тәртібін таңдау. 

Кесуші құралды (бұрғы, үңгуіш, үңгі және ұңғалағыш) станок 
шпинделінің (айналдырық) тікелей конусты бекітеді немесе шиндельде алды 
бұрын бекітілген бұрғылаушы патрон көмегімен бекітеді. Егер кесуші 
құралдың немесе бұрғылаушы патронның артқы ілмегі шпиндельдің конусты 
тесігінің өлшеміне сәйкес келмесе (одан кіші болса), онда ауысып өтетін 
төлкені пайдаланады.  

Станок шпиндельінде құралдың артқы ілмегін орнатар алдында 
шпиндельдің конусты тесігін таза шүберекпен мұқият сүртеді. Сосын 
құралды (немесе патронды) шпиндельдің конусты тесігіне артқы ілмекпен 
сатықпен енгізеді, бұл кезде артқы ілмек табаншасы соғу тесігіне (шпиндель 
терезесі) жалпақ жағымен кіруін қадағалайды. Осыдан кейін жоғары 
итермелеп, шпиндельдің конусты тесігіне артқы ілмекті тығыздап кіргізеді.  

Кесуші құралды бекіту үшін ауысып өту төлкесін пайдалану кезінде 
төлкенің, шпиндельдің және артқы ілмектің конустық барлық беттерін 
басында мұқият сүртіп алады, сосын ауысып өту төлкесін құралдың немесе 
патронный артқы ілмегіне (хвостовик) отырғызады және шпиндельдің 
конусты тесігіне салады.  

Құралды немесе құралы бар патронды арнайы жалпақ сына көмегімен 
шешіп алады: сынаны енсіз үшымен шпиндельдің соғу тесігіне (терезесіне) 
енгізеді, сол қолмен кесуші құралды ұстап тұрады, ол станок үстеліне 
соғылмауы және мұқалмауы қажет; оң қолға балғаны алып, сынаның басқа 
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ұшынан (шетінен) жәйлап ұрады, бұл кезде артқы ілмек табаншасын басады 
және конустық тесіктен құралды итереді. Ауысып өту төлкесіне салынған 
кесуші құралдың немесе патронның артқы ілмегін алып тастау осындай 
әдіспен жүргізіледі.  

Тесіктерді өңдеу үшін арналған құралдарды пайдалану кезінде 
келесілерді есепке алу қажет:  

1. Құралдың артқы ілмегінің, ауысып өту төлкесінің немесе станок 
шпиндельі конусының беттерінде және де құрал табаншасындағы 
қабыршықтарда тозуларға, жаншылмаларға немесе ластықтарға жол 
берілмейді. Мұндай ақаулар кезінде құралдың артқы ілмегі төлкеге немесе 
шпиндельдің конусты тесігіне тығыздалып жатпайды, бұл құралдың 
соғылуына, ұрылуына әкеліп соқтырады және оны сындыруы да мүмкін.  

2. Ауысып өту төлкесін қажет болған кезде ғана қолданады(егер 
шпиндельдің конустық тесігіне сәйкес келетін конусы бар құрал жоқ болса), 
дегенмен бір уақытта бірнеше төлкелерді пайдалануға болмайды.  

3. Патрон құралды мықтылап басуы және және дәл орталықтандыруы 
қажет. Егер құрал патронда дұрыс орналаспаса, онда оны шығарып алады да 
патрондағы жарамсыздықтарды жояды немесе құралдың артқы ілмегіндегі 
ақауларды жөндейді.  

4. Қысушы тетіктен кесуші құралдың жартысы қанша қысқа 
шығарылған болса, ол жұмыста сонша орнықтырақ болып келеді. Бұл 
жағдайда оның дірілдеуі туындамайды. Егер кіші диаметрлі құралды біршама 
ұзындыққа шығару қажет болса (мысалы,терең тесіктерді бұрғылау 
кездерінде), бастапқыда оны талап етілген ұзындықтың жартысына 
шығаруды қамтамасыз етеді, ал екінші ауысу кезінде ғана–барлық 
ұзындығына шығарады.  

5. Бұрғыны өңделінетін тесіктің берілген диаметріне сәйкес таңдайды, 
дегенмен бұрғының кейбір соғулары нәтижесінде, тесік бірнеше үлкен 
диаметрде алынады. Тәжірибеден белгілі болғаны мынадай орташа мәндер: 

Бұрғы диаметрі, мм   5   10   25   50 
Алынған тесік диаметрі, мм  5,08  10,12  25,2  50,28 

Бұрғылау станогының үстелінде дайындалған нәрсені орналастыру 
және бекіту әртүрлі тәсілдермен жүргізіледі. Бұл өлшемдеріне, дайындалған 
нәрсенің пішіні мен салмағына, өңделінетін тесіктің диаметріне және басқа 
да факторларға байланысты болып келеді.  
 Ұсақ, майда бөлшектерде диаметрі 10 мм дейінгі тесіктерді бұрғылау 
кезінде, оларды әдетте қол қысқыштарына бекітеді немесе атауыздармен 
ұстап тұрады. Үлкен диаметрлі тесіктерді өңдеу кезінде дайындалған нәрсені 
мықтылап нық бекіту қажет, мысалы машиналық қысқыштарға бекітеді. 
Станок үстеліне машиналық қысқышты орнатар алдында үстелдің және 
қысқыштың тіреуші жазығын мұқият сүртеді де, оларды маймен жеңіл 
майлайды. Сосын үстелдің Т – тәріздес ойығына енгізілген арнайы 
бұрандалармен қысқышты бекітеді. Егер дайындалған нәрседе кішкене 
диаметрлі тесік бұрғыланса, онда қысқыштың өзін үстелге бекітпеуге 
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болады. Қысқыштың ернеулері араларына сыймайтын дайындалған 
нәрселерді қысушы тақтайшалармен үстелге тікелей бекітеді.  

Тесіп өтілген тесіктерді өңдеу кезіндегі дайындалған нәрселерді 
бекітудің барлық жағдайларында, үстел немесе қысқыш беттерін кесуші 
құралдың зақымдамауы үшін өңдеу соңында оның тесіктен шығу мүмкіндігін 
есепке алу керек. Ақырғы орнату және бекіту жұмыстарын, өңделінетін тесік 
пен кесуші құралдың осьтері қосарланып, қатарласқаннан кейін ғана 
жүргізіледі.  

Орнатылғаннан кейін құралды және дайындалған нәрсені дұрыстайды 
және бекітеді, станокты өңдеудің талап етілген тәртібіне дайындап келтіреді, 
яғни жылдамдық қорабының иінтіректерін және тұтқаларын орнатады және 
беру қорабын шпиндельдің беру және айналу жиіліктерінің мәндері 
техникалық немесе нұсқаулық картада көрсетілген мәндерге сәйкес 
келетіндей күйге келтіреді. Технологиялық құжаттар болмаған кезде өңдеу 
тәртібін арнайы кесте бойынша таңдайды, ал егер олда жоқ болса, онда 
тәжірибеге сүйене отырып, шамамен таңдайды. Мысалы, тезкесуші болаттан 
жасалған бұрғымен жұмыс істеу үшін, келесідей мәліметтерді пайдалануға 
болады:  
Бұрғы диаметрі, мм   5 дейін  6– 10  11– 15  16– 20  20– 30 
Шпиндельдің айналу жиілігі, 
 мин–  1 

1300– 2000 700– 1300 400– 700 300– 400 200– 300 

 Мұнда кейбір заңдылықтар байқалады: өңделінетін тесіктің диаметрі 
үлкейген кезде шпиндельдің айналу жиілігі азаяды.  
 Қатты қорытпалы құралдар үшін шпиндельдің айналу жиілігін екі есе 
үлкен етіп алуға болады.  
 Ретке келтіруді аяқтағаннан кейін станокты сынап көруге қосады және 
ретке келтірілген күйінің дұрыстығына көз жеткізгеннен кейін өңдеу 
жұмысына кіріседі.  

Бұрғылау тəсілдері. Бұрғылауды арнайы тетікті–кондукторды 
пайдалана отырып, тесіктің нүктеленген ортасымен алдыбұрын салынған 
белгісызық бойынша жүргізеді.  

Белгіленген сызық бойынша бұрғылауды қағида бойынша екі тәсілде 
орындайды. Бұрғыны болашақ тесіктің нүктеленген орталығына 
сәйкестендіріп қояды да, бұрғының 1/4 диаметріне шамалас тереңдікте 
бұрғылау жұмысын жүргізеді. Белгісалынған шеңбердің сызықізі бойынша 
және тесіктің жүріс барысына қарап, бұрғының ортамен бара жатқанына көз 
жеткізгеннен соң, бұрғылауды толықтай орындайды. Егер бұрғы белгіленген 
орталықтан ауытқып бара жатса, онда тесікті түзету үшін крейцмейселмен 
бұрғыны ығыстыруды талап ететін жаққа қарай, орталығынан 2– 3 
жырашықтар шауып, жол салады–олар бұрғыны нүктелегіш пен белгілеген 
орталыққа қарай бағыттайды. Тағы да бір бұрғылап тесуді орындай отырып 
және оның дұрыс бағытына көз жеткізе отырып, бұрғылауды ақырына дейін 
жеткізеді.  

Кондукторлар тесік осьінің өте дәл орналасуын алу үшін, дайындалған 
нәрсенің орнатылуына, түзетілуіне және бекітілуіне кететін уақытты 
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қысқарту үшін қолданылады. Кондуктор көмегімен бұрғылау жұмысы 
қарапайымдылығымен ерекшеленеді. Кондуктордың бағыттаушы төлкесі 
бұрғыны жақсы орнатады және оны қажетті бағытқа ұстап тұрады. Арнайы 
кондукторларды дайындау және пайдалану көп мөлшердегі дайындалған 
нәрселерді өңдеу кезінде экономикалық жағынан ақталды, яғни ірісериялы 
және жаппай көп өндіретін өндірістерде тиімді қолданылады.  

Бұрғылау тәсілдерінің белгі салу бойынша да, кондукторлар көмегімен 
де, өңделінетін тесіктің сипатына байланысты кейбір ерекшеліктері болады. 
Тесіп өтетін тесіктерді бұрғылау кезінде бұрғы оның шығар жеріне жеткен 
шақта кеуге метал кедергісі біршама азаяды; егер бұл кезде берілісті 
азайтпаса, онда бұрғы лезде түсіп кетеді, металдың қалың қабатын қамтып 
алады, сыналасып қалады және сынып кетуі де мүмкін. Мұны болдырмау 
үшін, бұрғылаудың ақырында берілісті міндетті түрде азайтады.  

Бітеу тесік деп аталатын тесікті бұрғылау кезінде станокта орнатылған 
арнайы тетік бойынша оның тереңдігін бақылап отыру қажет. Егер мұндай 
тетік болмаған жағдайда, онда тіреуші төлке–шектегішін пайдаланады 
немесе штангенциркульдің тереңдік өлшегішімен сынама өлшемдер 
жасайды. Берілген тереңдіктен азғана тереңдікке алдын ала бұрғылағаннан 
кейін бұрғыны тесіктен шығарады, тесікті жоңқалардан тазартады және оның 
тереңдігін өлшейді; әлі қанша бұрғылау қажеттігін анықтап алып, бұрғылау 
жұмысын жалғастырады; сосын тереңдікті қайтадан тағы өлшейді және 
қажет болып жатырса бұрғылауды жалғастыра береді. Осылайша тесіктің 
берілген тереңдігіне қол жеткізеді.  

Үлкен диаметрлі (25 мм жоғары) тесіктер алу үшін, әдетте алды бұрын 
кішкене диаметрлі тесікті бұрғылайды және соңынан оны кеңейтіп тесе 
береді. Бұрғының көлденең жиегі материалды кеспейді, тек умаждайды, 
сондықтан бұрғы диаметрінің өсуімен осьтік қысым жоғарылайды және кесу 
процесі қиындаса береді. Тесікті кеңейтіп кесу кезінде бұрғының мойнағы 
жұмысқа қатыспайды және осьтік күш азаяды. Сондықтан кеңейтіп тесуді 
немесе бұрғылап кеңейтуді, тұтас материалды сол диаметрлі бұрғысымен 
бұрғылағанға қарағанда 1,5-2 есе жоғары беріліспен жүргізіледі. Бұрғылап 
кеңейту жұмыстары алдыбұрын алынған құйма немесе қалыптама тесіктерін 
өңдеу үшін де қолданылады.  

Толық емес (диаметрі бойынша) тесіктерді бұрғылау жұмыстары екі 
тәсілдерімен орындалынады. Бірінші тәсіл бойынша қысқышқа дайындалған 
екі нәрсені бекітеді, бұл кезде олардың беттері, яғни толық емес тесіктер 
алынатын беттері бір-біріне сәйкес келуі қажет. Сосын дайындалған нәрсенің 
түйісу бетіндегі сызыққа тесіктің орталығын белгілейді және қарапайым 
тәсілмен бұрғылайды. Екінші жағдайда тек бір ғана дайындалған нәрседен 
толық емес тесік тесу қажет болса, онда екінші дайындама орнына осындай 
материалдан жасалынған төсем пайдаланылады.  

Электрлі бұрғылау машинкасымен бұрғылау жұмыстарын келесідей 
тәртіпте жүргізеді: болашақ тесік тесілетін орталықты белгілейді; бұрғыны 
машинка шпинделінің конусты тесігіне немесе патронға орнатады; 
машинканың тоқ жүретін өткізгіш сымын электр торабына қосады; 
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машинканы іске қосады және бос жүрісте оның жұмысын тексереді және де 
бұрғының соғылысы жоқтығына көз жеткізеді де оны ажыратады(тоқ 
көзінен); бұрғының ұшын нүктелегіш тереңдігіне орнатады және машинканы 
қосады да тесікті бұрғылайды. Жұмыс процесінде бұрғының осьі 
дайындалған нәрсенің тегіс бетіне (жазықтығына) перпендикуляр болуын 
қадағалайды.  

Мұқалған бұрғыны шарықтаушы станокта қайрайды. Шарықтау 
алдында станоктың астыңғы тірегінің күйір ретке келтіреді, мұнда станок 
асты тірегімен ажарлағыш дөңгелек араларындағы арақашықтық 2-3 мм 
аспайтындай болуын тексереді. Жұмыс кезінде қорғаушы экранды міндетті 
түрде түсіреді немесе қорғаушы көзілдірік киеді.  

Бұрғыны шарықтау тəсілдері. Бұрғыны үлкен және сұқ саусақпен, 
оның кесетін бөлігіне жақынырақ сол қолмен ұстайды, ал оң қолмен артқы 
ілмекті ұстайды. Бұрғыны станоктың астыңғы тірегіне орнатады және оны 
ажарлаушы доңғала шетіне кесілетін жиектер жоғарыда болатындай етіп 
жақындатады. Оң қолмен бұрғыны теңселте және бұра отырып (жәй 
жартылай дөңгелек қозғалысымен оңнан солға сағат тіліне қарсы бағытқа) 
дәне оны дөңгелекке жеңіл күшпен баса отырып, бірінен кейін бірін 
бұрғының кесуші екі жиектерін де қайрайды. Бұл кезде қайралынатын 
беттері дұрыс көлбеуде және бірдей формада болуын қадағалайды. Кесуші 
жиек ұзындығы да бірдей болуы қажет, ал көлденең жиек ортасы (төбесі) 
бұрғы осьімен сәйкес келуі қажет.  

Бұрғыны қайрау кезінде кішкене метал қабатын алу және бұрғыны 
дөңгелекке күшпен баспау қажет. Олай болмаса бұрғы қатты қызып кетеді 
де, шынықтырылған кезінде алынған қаттылығын жоюы мүмкін. Шарықтап 
қайрау кезінде бұрғының қызуын азайту үшін оны мезгіл– мезгіл сумен 
салқындатып отырады.  

Қайрағаннан кейін бұрғының кесуші жиегінде қарусыз көзге 
көрінбейтін тегіссіздіктер қалып қояды. Бұрғалау кезінде бұл кесуші жиектің 
уатылуына және бұрғының тез мұқалуына әкеліп соқтырады. Сондықтан 
қайрағаннан кейін кесуші жиектеріне түзетулер (жану) жүргізуге ұсыныс 
беріледі, яғни өте ұсақ түйіршіктелген ажарлаушы дөңгелегі бар станогында 
немесе минералды майымен майымен ажарлаушы қайрақшада тегістейді.  

Қайрау бұрышының дұрыстылығын арнайы қамаүлгілер көмегімен 
бақылап, қадағалап отырады.  

Тесіктерді үңгілеу, зенкерлеу жəне қашаулау. Жұмыс тәсілдері 
бойынша, бұл операциялар көп жағынан бұрғылау жұмысымен ұқсас. 
Тесіктерді ұңғылауды әдетте бұрғылағаннан кейін жүргізеді. Сондықтан, 
тесілген тесік пен станок шпиндельінің осьтілігін бұзбай-ақ дайындаманы 
үстелден шешіп алмай-ақ ұңғылауға сәйкес келетін бұрғыға (цилиндрлік 
немесе конустық) ауыстырады және сызбада көрсетілген өлшемге дейін 
тесіктің жоғарғы бөлігін өңдейді.  

Алдын ала бұрғылаумен, құйма немесе қалыптамамен алынған тесікті 
зенкерлеу арқылы өңдейді. Егер тесік бұрғылау арқылы алынса, онда ары 
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қарай зенкерлеу арқылы өңдеу үшін әдіп қалдыру қажет. Кесу және 
зенкерлеу тәсілдерінің тәртібі бұрғылау кезіндегіге ұқсас.  

Жоғары дәлдігі және кішкене бұдырлығы бар сапалы тесік алу 
мақсатында қашаулау операциясын қолданады. Тесікті ары қарай қашаулау 
үшін бұрғылау кезінде де әдіп қалдыру қажет. 

Қол қашауларымен қашаулау жұмыстары келесідей тәртіпте 
жүргізіледі: алдыбұрын бұрғыланып тесілген тесігі бар дайындалған нәрсені 
тесік астынан қашау бос шығатындай етіп қысқышқа бекітеді; тиісті 
диаметрлі алғашқы қашаудың жұмысшы бөлігін минералды маймен 
майлайды; қашаудың заборлық бөлігін қиғаштамасыз тесікке салады; 
қашаудың артқы ілмегіне вороток кигізеді және бір қолмен қашауды жеңіл 
баса отырып, екінші қолмен воротокты сағат тілі бойынша айналдырады (сол 
жақ қашауды сағат тіліне қарсы айналдырады); қажет болған кезде қашауды 
тесіктен мезгіл– мезгіл шығарып алады, бұл оны жоңқалардан тазалау және 
майлау үшін қажет. Қашаулау дұрыстығын калибр– тығынмен тексереді.  

Жарамсыздық түрлері жəне олардың себептері. Тесіктерді қолмен 
және станокта алу және өңдеу кезіндегі жарамсыздықтардың мүмкін болатын 
түрлерін қарастырамыз.  

 Бұрғылау кезінде:  
тесік диаметрі берілгеннен үлкен (бұрғы өлшемін қате таңдау, кесуші 

жиектері симметриялы емес қайралған);  
тесік осьі қисайған (станок үстеліне немесе тетікке бөлшекті қате 

орналастыру станок шпиндельімен үстелдің перпендикуляр еместілігі): 
бұрғыланған тесіктің бетінің түрпайылығы (мұқалған бұрғы, берілістің 

тым жоғарылығы, бұрғының жеткіліксіз салқындатуы). 
 Зенкерлеу кезінде:  
 тесікті дұрыс емес формада алу (тесікті өңдеу процесінде өңделінетін 
тесіктің осьімен оның осьінің сәйкес келмеуінен зенкердің кетіп қалуы); 
 тесік диаметрі берілгеннен берілгеннен үлкен (зенкер диаметрінің 
өлшемін диаметрін таңдамау, шпиндельдің соғылуы);  
 тесік беттерінің қанағаттанарсыз бұдырлығы (тым жоғары беріліс, 
өңдеуге қалған үлкен әдіп, зенкердің кесуші жиегінің тозу жоғарылығы);  
 Қашаулау кезінде:  

  тесік бетінде ұсақталу іздері (қашаудың жұлқына айналуы, өңдеуге 
қалған үлкен әдіп, қашаудың дұрыс бекітілмеуі); 

  тесік беттеріндегі кетіктер, қажамалар (қашаулаудың қате тәсілдері, 
мұқалған кесуші жиектер, үлкен әдіп.  

Қауіпсіздік ережесі. Бұрғылау станогына жұмысқа кірісе отырып, жең 
қайырмаларын және киім түймелерін ілдіру қажет, ал шашты баскиім астына 
немесе үшкіл орамал астына жинайды.  

Өңделінетін бөлшек станок үстеліне нық бекітілуі қажет. Ұзын, 
бұйраланып шиыршықталған жоңқаның пайда болуына жол берілмейді, 
өйткені олар жұмысшыны жарақаттауы мүмкін. Осыны болдырмау үшін 
бұрғыны тесіктен мезгіл-мезгіл шығарып және оны тазалап отыру қажет.  
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Кесуші құралды орнату және шешіп алу және қозғалатын бөлшектерге 
жанасумен байланысты басқа да операцияларды станок толықтай 
тоқтағаннан кейін ғана жүргізеді.  
 

2.11 Бұранда ою жұмыстары 
  
Ішкі бұранданы ою. Бұранда ойғышпен ішкі бұранданы ою үшін 

бастапқыда бұранда астына тесікті дайындап алады, және де бұрғыны 
бұранда диаметріне қарағанда бірнеше үлкенірек етіп алады. Егер тесік 
диаметрі бұранданың ішкі диаметріне дәл сәйкес келетін болса, онда ою 
кезіндегі сығылатын материал бұранда қазғыштың тісін басады, үлкен 
үйкеліс салдарынан олар қызады және оларға металдың кішкентай бөліктері 
жабысады. Нәтижесінде бұранда тарақтары тегістелініп шығады, одан басқа 
да бұранда қазғыш сынып кетуі мүмкін. Сонымен бірге тесікті бұранда 
астына және тым үлкен диаметрлі етіп жасауға да болмайды, өйткені бұл 
жағдайда бұранда толық болмай шығады. Тәжірибеде бұранда астына 
арналған тесікті мына формула бойынша анықтайды: dтес = d–s (болат және 
жез үшін) және dтес = d –1,1s (шойын және қола үшін), мұндағы dтес–тесік 
диаметрі; d–бұранданың сыртқы диаметрі; s–бұранда қадамы. Бұрғыны 
анықтама кестесін пайдалана отырып дәл таңдауға болады [5].  

Бұранда астына алынған тесікті бұрышы 90º болатын конустық 
үңгуішпен 1-1,5мм тереңдікте үңгиді. Тесікті дайындағаннан кейін бұранда 
өлшемімен сәйкес келетін бұранда қазғыш жиынтығын іріктейді. Бірінші 
(алғашқы қолданған) бұранда қазғыштың жұмысшы бөлігін маймен 
майлайды және оны албарлы бөлігімен тесікке салады, бұл кезде бұранда 
қазғыш осьі тесік осьімен сәйкес келетіндігін қадағалайды. Сосын бұранда 
қазғыштың артқы ілмегіне иінді кигізеді. Иінді сол қолмен бұранда қазғышқа 
баса отырып, оң қолмен бұранда қазғыш бұранданың бірнеше сабақша 
жолағын кесіп, тұрақты күйге орныққанға дейін, бұранда жүрісі (бағыты) 
бойынша воротокты айналдыра береді. Осыдан кейін вороток тұтқасынан қос 
қолдап ұстап, әрбір жарты айналым арқылы ұстап ала отырып, айналдыра 
береді. Жұмысты жеңілдету және таза бұранда алу үшін воротокты басында 
бір-екі айналым алға қарай айналдырады. Сосын жарты айналым артқа қарай 
айналдырады және тағы сол сияқты. Бұранда қазғыштың осындай қайтымды-
айналымды қозғалысының арқасында жоңқа сынады, қысқа болып қалады 
(үгітіледі), ал кесу процесі біршама жеңілдетіледі. Бұранда оюды аяқтағаннан 
кейін, воротокты кері қарай айналдырып бұранда қазғышты тесіктен бұрап 
шығарып алады. Осыған ұқсас тәсілдермен екінші (жаңадан қолданыстағы) 
бұранда қазғышпен бұранданы соңғылықты ойып салады, ал егер бұранда 
қазғыштар жиынтығы үш даналардан тұратын болса, онда екінші және 
үшінші (жаңадан қолданыстағы) бұранда қазғыштармен ойып салады.  

Бітеу тесіктерде, жұмсақ және тұтқыр жабысқақ металдарда (мыс, 
алюминий, қола және т.б.) бұранданы ою кезінде бұранда қазғышты тесіктен 
мезгіл-мезгіл бұрап шығарады және ойықты жоңқалардан тазалайды. 
Бұранда астына бітеу тесікті ойылатын бөлігі ұзындығынан бірнеше үлкен 
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тереңдікке бұрғылау қажет, бұл кезде бұранда қазғыштың жұмысшы бөлігі 
бұранда ойылатын бөлігі шегінен кішкене шығып тұруын есепке алады. Егер 
мұндай артық қоры болмаса, онда бұранда толық болмай шығады.  

Бұранданы ою процесінде бұранда қазғыштың қиғаштануына жол 
бермеу қажет. Әсіресе майда, кішкене және бітеу тесіктерде бұранданы аса 
сақтықпен ою қажет.  

Бұранда сапасын калибр - тығынмен немесе соған сәйкес келетін 
бұрандамамен тексеріп көреді.  

Сыртқы бұранданы ою. Сыртқы бұранда астына өзек (стержень) 
диаметрін таңдау кезінде ішкілеріне тесікті таңдау кезіндегідей түсінік, 
пікірлерді басшылыққа алады. Сапасы жақсы бұранданы, егер өзек диаметрі 
ойылатын бұранданың сыртқы диаметрінен бірнеше кіші болған жағдайда 
ғана алуға болады. Егер өзек диаметрін талап етілгеннен біршама кіші етіп 
алса, онда бұранда толық болмай шығады; егер диаметрі үлкен болса, онда 
бұранда кескіш өзекке бұралып кигізілмейді немесе бұранданы ою кезінде 
оның тістері күш түскеннен сынып кетеді. Бұранда астына өзек диаметрін 
кесте бойынша таңдайды.  

Бұранданы бұранда кескіш арқылы қолмен ою кезінде дайындаманы 
қысқышқа (тиски) былай бекітеді, яғни қысқыш ернеулері деңгейінен шығып 
тұрған өзектің ұшы бұранда ойылатын бөлігі ұзындығынан 20-25мм көбірек 
шығып тұруы қажет.  

Бұранда кескіш бұранданы жақсы оюы үшін, өзек ұшына қиық жиек 
жасайды және оны маймен майлайды. Бұранда кескішті бұранда кескіш 
ұстағышында бөгеткіш бұрама арқылы бекітеді; оны өзек ұшына қояды және 
бір қолмен бұранда кескішті ұстағыштың басын баса отырып, оны екінші 
қолмен бұранда бағыты бойынша, бұранда кескіштің толық ойып кіргеніне 
дейін айналдыра береді. Сонымен бірге, ол өзекке перпендикуляр болуын да 
қадағалайды: бұранда кескіш өзекке қиғаштанбай ойып кіруі қажет. Сосын 
бұранданы берілген ұзындыққа ояды, бұл кезде бұранда кескішті ұстағышын 
бұранда бағыты бойынша бір-екі айналым алға және жарты айналым артқа 
айналдыра отырып, ояды. Бұранда оюды аяқтағаннан кейін кері айналдыра 
отырып, өзектен бұранда кескішті шығарып алады. Бұранданың дәлдігін 
бұрандалық калибрмен немесе сәйкес келетін гайкамен тексеріп көреді.  

Бұранданы клуптардың көмегімен асырылмалы призмалық бұранда 
кескіш арқылы ою жұмыстары келесідей тәртіпте жүргізіледі. Дайындаманы 
қысқышқа тік күйінде бекітеді және өзек ұшына қимажиек жасайды. Бұранда 
кескішті клуппқа орнатады. Клуптар өзек ұшына кигізеді және бұранда 
кескішті сомымен тығыздап ығыстырып отырады. Өзекті және бұранда 
кескішті маймен майлап, клуппты бұранда бағыты бойынша бір-екі айналым 
алға, және жарты айналым артқа айналдырады. Өзектің бұранда ойылатын 
бөлігінің шетіне дейін, бірінші өтімді жасай отырып, клуппты кері қарай 
айналдырып, өзектің ұшына бастапқы күйіне қояды. Бұранда кескішті 
сомынмен, тағы да қысады және бұранданы екінші қайтара өтеді. Бұранданы 
калибрмен немесе гайкамен тексере отырып, қажетті өлшемдегі бұранданы 
алғанға дейін өтімді қайталай береді.  
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Бұранданы қолмен ою–өнімділігі аз және еңбек сіңіруді көп талап 
ететін операция. Бұл процесті механикаландыру үшін электробұранда 
ойғыштар, пневматикалық бұранда ойғыштар және бұранданы ою үшін 
арнайы сұғындырмамен жабдықталынған электро және пневмо 
бұрғылағыштар секілді, осындай механикаландырылған қол құралдарын 
қолданады. Құрылысы бойынша олар тесікті алу және өңдеу үшін арналған 
механикаландырылған белгілі құралдарға ұқсас келеді.  

Ішкі және сыртқы бұрандаларды ою кезінде жарамсыздықтың 
келесідей түрлері туындауы мүмкін: "таза емес" немесе "жыртық" бұранда 
(майлау мөлшерінің жеткіліксіздігі немесе болмауы, бұранда қазғыштың 
немесе бұранда кескіштің қиғаштануы нәтижесінде тесік диаметрі кіші 
немесе өзек диаметрі талап етілген диаметрден үлкен); толық емес профильді 
бұрада (немесе тесік диаметрі талап етілгеннен үлкен немесе өзек диаметрі 
кіші). Ойылатын бұранда өлшеміне тесік диаметрінің немесе өзектің сәйкес 
келмеуі, бұранда қазғыштың немесе бұранда кескіштің қиғаштануы кезінде 
құралдың сынып кетуі мүмкін.  

Бұранданы ою кезінде белгілі бір қауіпсіздік ережелерін сақтану қажет. 
Құралды жоңқалардан тазалай отыра қылшақты пайдаланады. Оны қағып, 
желпуге болмайды, өйткені бұранда қызғыштың немесе бұранда кескіштің 
кесуші жиектеріне қолды жарақаттап алуы мүмкін. Ойылған бұранданы, 
оның сапасын тексеруге саусақпен тиюге болмайды, өйткені бұранданың 
жыртылған шеттеріне және қабыршақтарына қолды жарақаттап алуы мүмкін.  
 

2.12 Ажыратылатын қосылыстарды бөлшектеу және жинау 
жұмыстары 

 
 Жалпы жағдайда ажыратылатын және ажырамайтын қосылыстарды 
бөлшектеу және жинау процесстері кезінде келесі жұмыстар орындалады: 

 механизмді, құрылғыларды және басқа жинау бірліктерін 
бөлшектеуге (қарау, құрылысымен танысу, кинематикалық сызбасын құру 
және тетіктердің орналасқан орнына белгілер қою) дайындау; 

 бөлшектеу, тетіктерді қатаң анықталған жерге орналастыру; 
 тетіктер ақаулығы мен әрі қарай пайдалану үшін жарамсыздығын 

анықтау; 
 тетіктерді түзеу және үйлестірунемесе жарамсыздарын жаңасымен 

ауыстыру; 
 техникалық құрылғыны рет-ретімен жинау, кері бөлшектеу; 
 жинақ бірліктердің әрекетін тексеру және реттеу. 

 Ең кеңінен тарағаны бұрандалы қосылыстарды бөлшектеу және 
жинақтау, біліктерге және осьтерге айналмалы қозғалыстағы бөлшектерді 
орнату және шешіп алу секілді операциялар (шығырлар (шкив), тісті 
дөңгелек және тағы сол сияқты) оларды кілтек (шпоночный) және оймакілтек 
(шлицевых) қосылыстары көмегімен бекіту операциялары.  
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 Бұрандалы қосылыстарды бөлшектеу кезінде өте жиі датталған және 
бітелген болады. Бұндай жағдайларды бұрандалы тетіктерді керосинге 
салып, бұранданың әлсіз жіптерін егеумен түзейді. Гайка мен болттың 
бүгілген шеттерін кіші өлшемге дейін егейді. 

 Болт пен гайканы артық күш салмастан бұрап қатайту және бұрап 
босату керек, әйтпесе бұранданы жұлып алу немесе гайканың жұмысшы 
шеттері мен винт басы бүгіледі. Гайкаларды, бұрандамаларды және 
бұрамалды бекіту кезінде кілт тұтқасының ұзындағы 15D аспауы қажет, 
мұндағы D-миллиметрде бұранда диаметрі. Мұндай ұзындық жақсы 
тарттыруды қамтамасыз етеді және бұранданың мүмкіндікті олқылықтарын 
болдырмайды.  

Шпильканы бұрап шығару үшін екі гайка қолданылады: жоғарғы 
гайканы тарттырғаннан кейін бүрлі шегені төмендегісін бұрай отыра, бұрап 
шығарады. Бүлінген оймакілтегі бар бұрамаларды бұрап шығару кезінде 
бұрандамалық қосылыстарды керосинмен майлайды, ал соңынан жаңа 
оймакілтек ояды және бұрынғысын тереңдетеді. 

Бұрандалы қосылыстарды жалғау кезінде, алдымен гайка мен винтті 
тетікті бекітетін тірек жазықтығына дейін кілтсіз бұрайды, сосын–соғына 
дейін кілтпен. Тетіктер бірнеше болттармен бекітілген жағдайда, бірдей 
күшпен барлық болттардың бірдей тартылысына ұмтылу керек. Сондықтан 
бұрандамаларды (бұрандар, бүрлі шегелер) үш тәсілде бұрандап бекітеді: 
басында барлық гайкаларды тығырықтармен жанасқанға дейін бұрайды, 
сосын кішкене күш салып тарттырады және соңында тартылып болғанға 
дейін оларды біртегіс тарттырады. Егер бөлшектер бірнеше бұрандамалармен 
(винт, шпилька) жалғанған болса, онда оларды екі– екіден тарттырады, ал 
жұптардың орналасуын, жалғанған бөлшектер ортасы арқылы өтетін бір түзу 
бойында орналасатындай етіп таңдайды.  
 Бұрандалы қосылыстарды жинау кезінде келесі техникалық талаптарды 
орындау қажет: 

 болт пен гайканы таңаны таңдау кезінде олардың бастары бірдей 
өлшемді болуы тиіс; 

 болт пен шпилка бұранда шеттері гайкадан 2– 3мм шығып тұруы 
және дұрыс пішімді болуы тиіс; 

 бірдей өлшемді болт пен гайка шайбалары диаметрі мен 
қалыңдықтары бірдей болуы тиіс. 
 Шпонкалық, шлицті қосылыстар жинау және бөлшектеу 
қарапайымдылығы мен ыңғайлылығымен ерекшелінеді.  

 Сыналы кілтекті орнату кезінде қосылатын бөлшектің ойығына күштеп 
тығады, ал призмалық пен сегменттікті салыстырмалы түрде бос салады. 
Бірақ соңғы жағдайда есте сақтайтын нәрсе, кілтектер жұмыс кездерінде 
жаншылуға ұшырайды, оның нәтижесі кілтекті ойықта оларды отырғызудың 
әлсіреуі, біліктегі төлкенің тербелуі және ығысуы болуы мүмкін. Мұның 
алдын алу үшін кілтектер кілтекті ойықтың бүйір жақтарына тығыздалынып 
жатуын қадағалау қажет.  
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 Клинді шпонкаларды орнату кезінде тығыз ойыққа отырғызып тетікпен 
салыстырмалы еркін призмалық және сегментті жалғастырады. 
 Шлицті қосылыстарды жинау кезінде ешқандай слесарлық-үйлестіру 
операциялары болмауы керек, өйткені тетіктерді механикалық өңдеуден 
кейін бұл қосылыстар толықтай олардың үйлесімділігін қамтамасыз етеді. 
Жылжымалы шлицті қосылыстарды қолмен жинап, сосын тербелісін 
тексереді. 
 Слесарлық- жинау операциялары кезінде ақаусыз және тағайындалуы 
тиісті құралдарды пайдалану қажет. Гайка мен болт басына сәйкес келмейтін 
гайкалық кілттерді пайдалануға тыйым салынады. Гайканы бұрап қатыру 
және бұрап ашу жұмыстарында кілттің "өзіңнен" емес, "өзіңе қарай" 
қозғалуын қадағалайды. Бұл кезде кілтті балғамен соғуға немесе оны басқа 
кілт қосып ұзартуға тыйым салынады.  

Слесарлық–жинақтау операцияларын орындау процесінде белгілі бір 
күш сала отырып, бөлшектің өлшемін мықтылығы мен төзімділігін әрқашан 
да есепке алып отыру қажет. 
 Бұл талаптарды бұзу тетіктің бұзылуын айтпастан бұрын, бақытсыз 
жағдайларға әкелуі мүмкін - қатты соққы, жарақат және өзге жағдайлар. 
 

2.13 Ажырамайтын қосылыстарды жинау жұмыстары 
 
Кепілдікті тартысты қосылыстарды жинау (сығымдау). 

 Қосылуы керек тетіктерді мұқият қарап, сығымдалатын шетінде қотыр, 
ойық, тырналған және басқа ақаулары болмауын тексереді. Жарамды 
тетіктерді жуып, сығымдалатын шетін сығымдау кезінде үйкелісті азайту 
үшін майлайды. 

 Талап етілетін күшке сәйкес сығымдау жұмысы қолмен балға немесе 
механикалық құрылғы көмегімен жүргізіледі. Қолмен кішкене өлшемді 
тетіктерді сығымдайды. Бұл кезде мыс немесе қорғасын балғаларын және де 
ағаштың қатты тұқымынан жасалынған балғаларды қолдануға да мүмкіндік 
беріледі, бірақ олармен жұмсақ төсем арқылы соққы беру шартын сақтанса 
ғана рұқсат етіледі.  
 Тетіктерді сығымдау кезінде тетік саңылауға енгенге дейін алдымен 
жеңіл соққылар беріледі, оның саңылауға енгеніне көз жеткізгенен кейін 
соққы күшін арттырады, тетік ежгейлі-тежгейлі орнына отыруы үшін, 
сығымдау өткір соққымен аяқталады. 
 Тетіктерді кепілдікті тартысты қыздыру немесе салқындату арқылы 
косылады. Бұл тәсіл дененің жылулық кеңею құбылысына негізделген.  

 Қыздыру қыздырғыш пештермен 110-1200С температураға дейін 
қайнаған суда немесе майда жүргізіледі. Тетіктер сұйық ауада, сұйық 
оттегіде немесе сұйытылған азотта салқындатылады. Көрсетілген 
сұйықтармен салқындату кезінде температураның айырмашылығы 200-
215ºС, ал қатты көмірқышқылымен - 100ºС дейін жетіледі.  
 Қыздырғыш немесе салқындатқыш құрылғылармен тетіктерді қыздыру 
немесе салқындату қолдану арқылы жинау кезінде өте ұқыпты сақтануы тиіс. 
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Сұйытылған газдарды пайдалану ерекше қауіпті жұмыс, сондықтан бұл 
операцияларды орындайтын жұмысшылар міндетті түрде алдын– ала еңбек 
қауіпсіздігі бойынша нұсқаулықтан өтуі тиіс. 
 Тетіктерді тойтарма көмегімен қосу. 
 Қолмен тойтару кезінде слесарлық балға, ұстағыш, сыққыш, тартқыш 
және чекандар қолданылады. 

Ұстағыш жабылатын бас пайда болған кезде тойтарма тірегі болып 
табылады және ол балғадан 3-5 есе салмақты болуы тиіс. Сыққыш 
жабылатын басқа қажетті пішім беруге арналған. Татқыш соңында тесігі бар 
сақал түрінде орындалады. Ол тетік қосылысына отырғызуы үшін керек. 
Чекан тісті тегіс жұмыс жазықтық түрінде болады және жабылатын басты 
сығуға арналған.  

Тойтарылған қосылыстарды (сурет 2.11) келесі тәртіппен орындайды. 
Бастапқыда тойтарманың тегін және өлшемін (диаметрін және ұзындығын) 
анықтайды, тойтарма өзегінің ұзындығын тойтарылған бөлшектің сомалық 
қалыңдығына байланысты таңдайды, мұнда тұйықтаушы басын түзгенде 
ұзындығы 0,8– 1,2d тең болатын өзекше бөлігі қалуы қажет, мұндағы d–
тойтарма диаметрі. Бөлшектер беттерін бір– біріне қосылатын жерлерімен 
үйлестіреді. Тойтару жігін (тойтарма астына түсетін болашақ тесік орталығы) 
тойтармалар аралығындағы қадамды (t) және тойтарма ортасынан бөлшек 
жиегіне дейінгі арақашықтықты (a) сақтай отырып таңбалайды: бірқатардағы 
жіктер үшін t = 3d, a = 1.5d; екіқатарлылар үшін t = 4d, a = 1.5d. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

а-ойықты тесу; б-тойтарма қою; в-беттерді бастыру; г-стерженьді балғамен 
отырғызу; д-стерженьде сығып тойтару, жартылай дөңгелек бас түзеу 

 
Сурет 2.11 Қолды тойтарма сызбасы 

                                         
Арықарай арнайы кесте бойынша тойтарма диаметріне сәйкес келетін 

бұрғының диаметрін таңдайды. Тойтармалауға жататын бөлшектердің басын 
қосады, теңестіреді және оларды қол қысқыштарымен(тисками) немесе 
өңделенетін тетіктерді қысып қоятын винтті қысқышпен(струбцина) қысады. 
Екі бөлшектерде де бір уақытта тойтарма астына арналған тесікті 
белгісызығы бойынша бұрғылайды. Тойтарманың жасырын басы (потайные 
головки) астындағы алынған тесікті тойтарманың 0,8 диаметріне тең 
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болатындай тереңдікке үңгілейді; тесіктегі жартылай дөңгеленген басы 
астында 1,0-1,5 мм тереңдікте қимажиек қиылады. Сосын тесікке өзегімен  
тойтарма салынады және ұстап тұруға арналған салынатын басын қояды 
және тарттырма көмегімен қосылатын бөлшектерді тығыздап қысады. 
Тойтарманың бос шеті бойынша балғамен соққылай отырып, 
тұйықталынатын басты жасайды және қысқышпен пайдаланып оны 
соңғылықты түрде қалыпқа келтіреді. Осындай, ұқсас тәсілдермен жіктің 
қалған барлық тойтармаларын орналастырады. Тойтарылған жікке үлкен 
тығыздылық беру үшін тойтарманың тұйықтағыш басын бедерлегішпен 
бедерлейді.  

Тойтару кезіндегі мүмкіндікті жарамсыздық түрлерін және олардың 
себептерін қарастырамыз: 

тойтарма басы осьінің ығысуы (тесік қисық бұрғыланған); 
тұйықтаушы басының иілуі (тым ұзын өзек (стержень) немесе тойтарма 

және ұстағыш осьтерінің сәйкес келмеуі); 
тұйықтаушы басы кіші (тойтарма өзегінің ұзындығы жеткіліксіз); 
тұйықтаушы басының тығыздалып жатпауы (тойтару кезінде 

төселінетін басының тығызсыз отырғызылуы).  
Тойтару процесін орындай отырып қауіпсіздіктің жалпы ережелерін 

сақтану қажет болады (жұмыс орнында тек сол кезде қажет болатын 
құралдар мен тетіктер ғана тұруы қажет; жұмысты тек ақаусыз, дұрыс 
құралдармен ғана орындайды және тағы сол сияқты) 

 
Өзін-өзі тексеру сұрақтары: 

1. Слесарь дегеніміз кімдер, олардың атқаратын жұмыс түрлерін 
айтыңыз? 

2. Жұмыс орны қалай ұйымдастырылу қажет?  
3. Слесарь қандай қауіпсіздік ережелерін сақтану қажет?  
4.  Өртті болдырмау үшін қандай шаралар қабылданады?  
5. Слесарлық құрал– саймандарды атап шығыңыз? 
6. Слесарлық жұмыстардың орындалу түрлері. 
7. Құбыр, тетіктерді белгілеуге дайындау дегеніміз не? 
8. Белгі қою құралын қалай егейді? 
9. Жалпақ беттерді арамен кесудің тәсілдері қандай? 
10. Арамен кесу кезінде қандай тетіктер қолданылады? 
11. Беттерді сәйкестендіру және аралап кесу деген не және бұл   
 операциялар қалай орындалады? 
12. Егеулермен жұмыс жасаудың жалпы ережелері қандай? 
13. Арамен кесу кезінде мүмкінді жарамсыздықтың түрлері қандай 

және олардың себептері неде? 
14. Дайындалған нәрсені арамен кесу кезінде қандай қауіпсіздік 

ережелерін сақтану қажет? 
15. Бұрғылау станогын жұмысқа қалай дайындайды және ретке 

келтіреді? 
16. Бұрғылау станогында бұрғылау жұмыстары қалай жүргізіледі? 
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17. Бұрғыны қалай қайрайды? 
18. Тесіктерді үңгілеудің, зенкерлеудің және қашаудың тәсілдерінің 

ерекшеліктері қандай? 
19. Тесікті өңдеу кезіндегі жарамсыздықтың мүмкіндікті түрлері 

қандай және олардың себептері неде? 
20. Станокта және қолмен тесіктерді өңдеу кезінде қандай қауіпсіздік 

ережелерін сақтану қажет? 
21. Жазық, жолақ және дөңгелек қималы тетіктерді түзеу тәсілдері. 
22. Құбырды ию жұмысы қалай жүреді? 
23. Ию кезінде кездесетін ақаулар.  
24. Техникалық құрылғыны бөлшектеу және жинау кезінде 

атқарылатын жұмыстар тізімін атап шығыңыз? 
25. Тетіктерді тойтармамен жалғау кезінде қандай құралдар 

пайдаланады? 
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3. МОНТАЖДАУ ЖҰМЫСЫНЫҢ АЛДЫНДАҒЫ 
ДАЙЫНДЫҚ ЖҰМЫСТАРЫ 

 
Бұл модульде қарастырылған тақырыптар: 

3.1 Монтаждау жұмыстарына өндірісті дайындау 
3.2 Монтаждау жұмысын ұйымдастыру тәсілдері 
3.3 Көтеру-такелаждық жұмыстар 
3.4 Монтаждау алаңына тасымалдау және орналастыру 
 

Кіріспе 
 

Монтаждау жұмысының алдындағы 
дайындық жұмыстары модулінде монтаждау 
жұмыстарына өндірісті дайындау жән жұмысты 
ұйымдастыру тәсілдері жазылған. Монтажник 
монтаждау жұмысы кезінде жүргізілетін көтеру-
такелаждық жұмыстар мен монтаждау алаңына 
тасымалдау және орналастыру жұмыстарын білуі 
тиіс.        
 

 Мақсаты:       
Осы модульді өткеннен соң сіз білесіз: 

1. Монтаждау  құрылымы дегенді;  
2. Тасымалдау процесстерін;  
3. Монтаждау процесі нені қамтыйтындығын; 
4. Монтаждау процесінің құрамын; 
5. Құрылыс құрылымдарын монтаждау сызбаларын; 
6. Монтаждау жұмысын ұйымдастыру тәсілін; 
7. Технологиялық жабдықтар мен құбырларды монтаждау кезеңдері;  
8. Көтеру-такелаждық жұмыстарды; 
9.  Көтеру-такелаждық жұмыстарын жүрзізу техникаларын; 
10.  Монтаждау алаңына тасымалдау және орналастыру жұмыстарын.   
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БӨЛІМ 3. МОНТАЖДАУ ЖҰМЫСЫНЫҢ АЛДЫНДАҒЫ 
ДАЙЫНДЫҚ ЖҰМЫСТАРЫ 
 
 3.1 Монтаждау жұмыстарына өндірісті дайындау 

 
Монтаждау құрылымы-ол жинақталатын тетік, құрылым, торап немесе 

кеңістікті құрылымдар мен ғимаратты көтерудің механизацияланған кешенді 
технологиялық процесс [2,6]. 

Құрылыс құрылымдарының зауыттық дайындық дәрежесі артқан 
сайын, монтаждау кезіндегі еңбек шығыны мен жұмыс ұзақтығы азаяды. 
Құрылымды кешенді монтаждау процессі бөлек процесстер мен 
операциялардан тұрады: тасымалдау; дайындық және монтаждау. 
 Технологиялық процесстің үлкейтілген құрылымдық сызбасы 3.1 
суретте келтірілген. 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сурет 3.1- Құрылыс конструкцияларын монтаждау технологиялық 
процесінің құрылымы 

 
Тасымалдау процессіне (сурет 3.1 қара) жатады: құрылымды әкелу, 

түсіру, қабылдау және сақтау.  
Тасымалдау процесстері құрылымды орталыққа және қоймаларға 

тасудан, жүкті тиеу және жүкті түсіруден, іріктеу және қалаулардан, 

Құрылыс 
конструкцияларын 

монтаждау 

Тасымалдау 
операциялары 

Жеткізу және түсіру 

Сақтау және 
қабылдау 

Дайындық 
процесстері 

Дайындық 
процесстері 

Уақытша пайда 

Құрылыс 
жабдықтары 

Монтаждау 
операциялары 

Қондырғы орнын 
дайындау 

Строповка 

Қондыру, келтіру, 
бекіту 
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ірілендіріп құрастыру немесе қойма мен құрылымдарды мотаждаудан, 
материалдарды жіберу, шикізаттар, бөлшектер және құрал-саймандарды 
ірілендіріп құрастыру немесе монтаждаудан тұрады. 

Дайындық процессі үлкейтіп жинау, оларды монтаждау кезеңінде 
құрылымды уақытша күшейту, монтаждалатын құрылымды 
баспалдақтармен, қоршаулар және басқа құрылғылармен жабдықтауды 
қамтамасыз етеді. Егер құрылымдарды көтеруге дейін орындау қажет болса, 
уақытша олардың бекітілуі мен қауіпсіз жұмыс жасау, қоятын белгілердің 
құрастырылатын элементтеріне, мінбелер мен сатыларды ішінара құру үшін 
қажетті құрал– саймандар бойынша процесстер қосымша кіреді.  

Монтаждау процесстері құрылымды байланыстыру немесе тарту, оны 
ығыстыру (тігінен, көлденеңінен, радиальды) жұмыстарын қамтиды. 

Құрылыс құрылымдарын монтаждау технологиялық процесінің 
құрылымында іргелердің тірек беттерінің әзірлеу, құрылымдарды мұқият 
тексеру, егер оны қойғаннан соң орындалса, онда мінбе құрылымы, саты мен 
қоршаулар қосылады.  

Негізгі немесе монтаждау процесстері–жобалық күйге құрылымды 
орналастыру. Монтаждау процесінің құрамына енеді: 

 құрамды құрылымдарды қою орындарын әзірлеу; 
 ілу және көтеру, уақытша бекіту, қажетті орындарын ауыстырып 

қою; 
 байланысты ағыту; 
 ақырғы рет мұқият тексеру және бекіту;  
 уақытша бекітулерді алу; 
 тоғысқан жерлер мен жіктерді бітеу. 
Құрылыс құрылымдарын монтаждау екі сызба бойынша іске 

асырылады: 
- қоймада монтаждау; 
- көлік үстінде жинақтау. 
Қоймада монтаждау кезінде барлық технологиялық операциялар 

құрылыс алаңдарында жүзеге асырылады. 
Монтаждау әдісінің технологиялық дәйектілігі, жетекші технологиялық 

машиналар мен механизмдер, құрылымды ірілену тәсілдері, құрылымды 
уақытша және тұрақты бекіту тәсілдері, түйістіру құрылғысы, мінбе мен саты 
құрылымы, оларды орналастыру орны, жұмыстың қауіпсіз жүруін 
қамтамасыз ету шаралары өндірістік жұмыс жобасында қарастырылған. 

 
3.2 Монтаждау жұмысын ұйымдастыру тәсілдері 

 
Монтаждау жұмысын ұйымдастыру тәсілі (сурет 3.2) обьект түріне, 

орнына; жобалық позицияға төсеу және монтаждалатын құрылым түріне; 
монтаждық операциялардың орындалу тізбектілігі мен ұзақтылығына; 
қолданылатын машиналар мен схемалар, олардың кеңсеге және қоймаға 
қатынасты орналасуына; жұмысшылар бригадасының құрамына байланысты. 
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Обьектіге құрылымды монтаждау жұмысынан кейін тиісті бөлімдер 
дайындығын қамтамасыздандыратын белгілі тізбекпен монтаждайды. 

Монтаждау жұмысын ұйымдастырудың жалпы бағыты белгілі бір 
тәсілдің басым болуымен анықталады. Бұны бірнеше ірі обьек мысалымен 
түсіндіреміз. 

Құру-монтаждау жұмысы мердегерлік немесе шаруашылық тәсілмен 
жүзеге асырылуы мүмкін. Мердегерлік тәсіл кезінде мамандандырылған 
құрылыс мекемесімен тапсырушылардың келісімдері бойынша жұмыстар 
жүргізіледі. Шаруашылық тәсіл кезінде құру-монтаждау жұмыстары 
мамандандырылған келісім шартты ұйымын қатыстырмай мекеменің өз 
күштерімен және құралдарымен жүргізіледі [2]. 

  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

    

 

Сурет 3.2–Монтаждау жұмысын ұйымдастыру тәсілдері 
 

Монтаждау жұмысы тізбектелген және аралас тәсілмен жүргізілуі 
мүмкін. Монтаждау жұмысын тізбектелген орындаған кезде жабдықты 
белгілі тізбекпен жинайды, ал аралас-монтаждау жұмыстары бір уақытта 
бірнеше обьект нүктелерінде жүргізеді, бірақ әрбір бөлек нүктеде жұмыстар 
тізбектелген орындалуы мүмкін. Кез-келген тәсілмен монтаждау өндірісі 
кезінде кейбір жинау операцияларының саны монтаждық аймақтан бөлек 
алдын-ала орындалуы мүмкін. Ірі жинақтау тораптары тізбектейде және 
аралас тәсілмен де бекітіледі. 

Негізгілермен біріктіре отырып ірі тәсілмен монтаждау жұмысын 
жүргізу жұмыстың орындалу мерзімін қысқартады. 

Бұдан басқа жұмысты жүргізу жобасы құрылыс ауданының басты 
жобасын қарастыруы тиіс, яғни монтаждау жұмысын орындар алдында 
жабдықтарды әкелу графигі мен монтаждау жұмысын тиімді жүргізу 
тәсілдері; жұмысты механизациялау құралдары мен монтаждау 
механизмдерін орнату сызбалары; жұмыс аймағында жабдықтарды 
қарапайым ығыстыру сызбалары; сатып алынған, фланец және басқа заттар 

Монтаждау жұмысын ұйымдастыру тәсілдері 

Мердеге
рлік 
тәсіл 

Барлық 
жұмыстар 

келісім шартқа 
сәйкес ҚР 

Құру жұмысының 
бүкіл циклі 

мамандандырылға

Шаруаш
ылық 
тәсіл 

Қосымша 
жұмыстарды 
орындайтын 

қатысушылар, 

Құру жұмысының 
бүкіл циклі өз 

қажетілігі үшін 
ұйым өз бетімен 

 
Аралас 
тәсіл 

Қосымша 
жұмыстарды 
орындайтын 

қатысушылар, 

Жұмыстың кейбір 
бөлігі ұжымның 

өз мамандарымен 
орындалады, ал 

қалғаны – 
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тізімдері; монтаждау ұйымының бекеткіш заттар, майлау жүйесі үшін құбыр 
және фитинг тізімдері; техника қауіпсіздігі бойынша түсіндірме хаты. 

Өнеркәсіптік кәсіпорындар құрылымында әдетте әрқайсысы жұмыстың 
белгілі түрін орындайтын бірнеше құру - монтаждау ұйымдары қатысады.  

Барлық ұйымдардар бір-бірімен тығыз байланыста. Құру және 
монтаждауға қатысатын барлық ұйымдардардың қызметін үйлестіру олардың 
біреуіне тағайындалады, оны бас мердегер деп атайды, ал қалғанын–қосалқы 
мердегер.  

Технологиялық жабдықтар мен құбырларды монтаждау екі негізгі 
кезеңге жіктеледі: 

1) монтаждау жұмысын орындауға ұйымдастыру– техникалық 
дайындау;  

2) жабдықтарды жеке сынау енгізілген монтаждау жұмысын орындау. 
 

3.3 Көтеру - такелаждық жұмыстар 
 
Технологиялық құбырларды монтаждау құбырларды, тетіктерді, 

элементтер, құбыр тораптары мен секцияларын тиеу және түсіру, сонымен 
бірге арматураны; монтаждық алаң шегінде ығыстыру, көтеру және жобалық 
күйде орнату, жиналған кезде сақтау іс- шараларын қамтитын такелаждық 
жұмыстардың айтарлықтай көлемін орындауға байланысты.  

Цех ішіндегі құбырларды монтаждау кезінде қолды және электрлі 
шығырмен бірігіп қолданылатын жүк блоктары мен тәл, полиспастар кеңінен 
пайдаланылады. Цех ішіндегі құбырларды траншеи, эстакадаға төсеу, 
сонымен бірге тиеу-түсіру жұмыстары және цех ішіндегі құбырлардың 
тораптары мен блоктарын жобалық күйге орналастыру кезінде 
технологиялық жабдықтар мен құрылыс құрылымдарында пайдаланылатын 
жүкөтергіш машиналар, автомобильді крандар, пневмошинді және гусеничті 
крандар, құбыртөсегіштер қолданылады. 

Құбырларды монтаждау кезінде инвентарлық құрылғылар мен алқалық 
алаңдар, сонымен бірге телескопты ығысатын көтергіштер, 
автогидрокөтергіштер мен өзі жүретін созылатын тіреуіштер пайдаланылады. 

Гидравликалық жетекті телескопты көтергіш (сурет 3.3) екі 
жұмысшыны құралдарымен және монтаждау материалдарымен көтеру және 
өндірістік ғимарат пен ашық алаңда 2,6 дан 12 м биіктікте құрылыс– 
монтаждау жұмыстарын орындауға арналған. Көтергіш сүйретпе 1 
қаңқасында орнатылған, оған жұмыс 3 алаңы бекітілген төртсекциялы 
телескопты гидравликалық плунжерлік цилиндрді білдіреді. Жұмыс кезінде 
көтергіш орнықтылығы төрт жиналмалы екпінмен қамтамасыз етілген. 
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1-сүйретпе; 2-телескопты гидравликалық плунжерлік цилиндр; 3-жұмыс 
алаңы; 4-баспалдақ; 5-жиналмалы екпін 

 
Сурет 3.3-Гидравликалық жетекті телескопты көтергіш 

 
Автогидрокөтергіш (сурет 3.4) жинау және монтаждық түйіскен 

құбырларды дәнекерлеу және оларды кейінгі оқшаулау және бояу кезінде 
пайдаланылады. Автогидрокөтергіш қосымша жабдықтармен жабдықталған-
жүккөтергіштігі 3т электршығырмен және түзеткішпен. Дәнекерлеу 
жұмысын орындау үшін электршығыр 2 екпінімі мен түзеткішті 1 
автомобиль корпусына орнатады. Алдын-ала бекітілген құбырлар торабын 
ілінген құрылыс құрылымымен бірге траверса 7 және блок 6 көмегімен 
көтереді. Монтаждалатын торапты жобалық күйге көтергеннен кейін люлка 4 
үстіндегі екі жұмысшы тораптарды тіректі құрылымдырға бекітеді, сонымен 
қатар монтаждық түйістерді жинап және дәнекерлейді. Фланецтік 
қосылыстарды электрогайковерт 8 көмегімен жинайды. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

1-түзеткіш; 2-электршығыры;3-баспалы станция; 4-люлька; 5-канат; 6-блок; 
7-траверс; 8-электргайка бұрағыш; 9-электрұстағыш; 10-монтаждалатын 
торап. 

 
Сурет 3.4-Автогидрокөтергіш көмегімен құбыржелісін монтаждау 
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Құбыр, тетіктер, арматура және құбыр тораптарын көтеру және 
жобадағы күйге орнатуға байланысты, жауапкершілік пен еңбекті көп қажет 
ететін такелаждық операциялардың бірі–оларды байланыстыру. Байланыс 
құрылғысын орнату орнын көтерілетін жүктің өлшеміне, олардың 
салмақтарына, пішіміне, жүккөтергіш құралының саны мен сипатына, 
сонымен бірге көтеру сызбасына қарай таңдайды. Кеңістіктегі құбыр 
құрылымдары тораптары мен блоктарының ауырлық өсінің орналасуын білу 
қажет, оларды осылайша ауырлық орталығы, байлынысты аралық өсі 
бойынша байланыстар орнынан төмен етіп байланыстырады, яғни жүктің өз 
өсі бойымен айналу мүмкіндегі жойылады.  

Жүкті түспей және ығыстыру кезінде оның күйі тұрақты болатындай 
етіп байланыстырады. 

Көтерер алдында кранның жүк канаттары тік күйде болуы тиіс. Жүкті 
көтеруге дабыл бермес бұрын жұмысшы құлауы мүмкін жүкке бекітілмеген 
тетіктер мен құралдардың жоқтығына көз жеткізуі тиіс. Жүкті көтерген кезде 
алдын-ала 100...200 мм биіктікке көтеріп, байланыстыру дұрыстылығын және 
байланыс тармақ кернеуінің біркелкілігін тексереді. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
а–бүйірлік; б–жартылай автоматты екі тармақты; в–жартылай автоматты бір 
тармақты; 1-ұстағыш қапсырма; 2-үш байланысты алқа; 3-канаттық 
байланыс; 4-құбыр; 5-ұстағыш; 6-канат; 7-кілт–фиксатор; 8-жақтары; 9-
тіректі плита. 

Сурет 3.5-Ұстағыштар 
 

Ауыр арматураны көтерер алдында корабы немесе арматура 
қақпағынан байланыстырады. Арматураны маховик, шпиндель, сальник 
втөлкісінен немесе басқа тетіктерінен, оларды бүлдірмеу үшін 
байланыстыруға тыйым салынады. Шпиндельді бұзылыстан сақтау 
мақсатында матамен орау ұсынылады. Монтаждау кезінде құбыр мен 
тораптарды көтеру үшін инвентарлы траверстер, ұстағыштар (сурет 3.5) мен 
арнайы жүккөтергіш құрылғылар пайдаланады.  
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Қарапайым кенелік ұстағыштың (сурет 3.6) өлшемдері құбыр 
диаметрімен анықталады. Қысқыштың жоғарғы сақинасы жүккөтергіш 
механизмге бекітіледі.  

Сақинаға траверсаға 2 кигізілген, сақиналы алқада 3 орталық өспен 
байланысқан екі рычагқа 5 бекітілген. Ұстағыш сақина-сап 4 арқылы 
ашылады. 

Кенелік ұстағышпен құбыр көтеру кезінде құбыр салмағының өсі 
ұстағыш шегінен аспауы тиіс, олай болмаған жағдайда көтерілетін құбырлар 
соғылады. 
 Көлдененінен ығыстыру алдында жүк биіктігі жұмысшы жолда 
кездесетін ең биік заттың биіктігінен 0,5 м кем емес биіктікке 
көтерілгендігіне көз жеткізуі керек. Көлденең ығыстыру кезінде жұмысшы 
жүктің адамдар үстенен араласып және бір нәрсеге жабысып қалмауын 
бақылау үшін жүкке еріп жүруі тиіс. Көтеру және ығыстыру кезінде жүктің 
тербелмеуі үшін, оған жүкті ұстап тұратын болат канаттан тартқыш бекітеді. 

Салмақ астында тұрған механизм мен такелаждық жабдықтарды 
майлауға, тазалауға және жөндеуге тыйым салынады.  

 
 

 
 
 
        

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
а-қарапайым; б-әмбебапты; 1-сақина;2-траверса; 3-сақиналы алқа; 4-өсь;  
5-рычактар; 6-сақина-сап; 7-тартқыш; 8-планкілер; 9-қапсырма; 10-
созылатын жақ. 

 
Сурет 3.6-Құбырлық кенелік ұстағыштар 
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Қатты жел, жеткіліксіз жарықтандыру, крановщиктің дабылын нашар 
естіген және көрген кезде болған жүктерді көтеруге тыйым салынады. 
Жұмыс үзілісі кезінде жүкті ілінген немесе тұрақсыз күйде тастауға рұхсат 
етілмейді. Олардың бекітілістерін тексергеннен соң жүктер байланысын 
ажыратады. Орнықтырылатын орынға көтерілетін құбыр тораптарын, оларды 
тірек пен алқаларға немесе уақытша сенімді бекіткеннен кейін 
байланыстарын босатады.  

Көтерілетін жүктің астыңғы алаңы-қауіпті аймақ, сондықтан көтеру 
жұмысы кезінде бөгде адамдарға кіруге рұхсат етілмейді. Алаң ескертпе 
жазуы бар қоршаулармен қорғалуы тиіс. 

 
3.4 Монтаждау алаңына тасымалдау және орналастыру 
 

 Өнеркәсіптік обьекті құрылысы кезінде түрі мен тағайындалуы әртүрлі 
жүздеген мың тонна жүктер тасымалданады. Тасымалдау және көтеру-түсіру 
жұмыстарының құны мен еңбек салымы өте жоғары. Сондықтан тасымал 
түрін дұрыс таңдау және оның жұмысын тиімді ұйымдастыру құрылыс 
қарқынын жеделдету және оның құнын төмендету үшін үлкен мәні бар. 
 Кешенді желілер, торап, құбыр мен тетіктерді монтаждық алаңда, 
оларды монтаждау мерзіміне байланысты тасымалдайды. Ауыр және ірі 
тораптарды тасымалдау үшін автомобильді тіркеме мен трейлерді 
пайдаланады [7]. 
 Құбырлық блоктар мен цех аралық коммуникациялық секцияларды 
құрылымдық мойынтіректермен қамтамасыз етілген және олардың бекітілуі 
сенімді тіркеме, автомобиль және трактормен тасымалданады.  
 Оқшауланған секциялар құбырлар арасына және екі ұшына 
тығыздығыштар орнатылған арнайы бекіткіш құрылғымен жабдықталған 
құбыр тасу және автомобиль тіркемелерімен тасымалданады. 
 Құбыр, тетік және құбыр тораптарын аралық сақтау жұмысын блок пен 
желі бойынша, оларды араластыру немесе бөлшектеу мүмкін болмайтындай 
етіп жүргізеді. Бұдан басқа қарау, маркасын тексеру және тиеу-түсіру 
жұмыстарын орындау үшін еркін кіру және қол жеткізу қамтамасыз етілуі 
тиіс. Ұсақ бұйымдарды жәшікте немесе контейнерде сақтайды. 
Орнықтырылған арматура тораптарын бұзылмау мақсатында бір қатарға 
жинайды.  
 Қандай да бір құбыр тораптарын ашық алаңда сақтау орны қажетті 
жабдықты әсіресе қыс кезінде жеңіл табу үшін арнайы таблица– нұсқау 
қойылуы керек. 

Ашық алаңда дайын монтаждық жабдықтарды олардың қапталу 
сипатына қарамастан биіктігі 200 мм кем емес ағаш төсемдердегі тіректерге 
сақтау керек. Төсеу және сақтау кезінде механикалық бұзылу мүмкіндігін 
жоятын шарттармен қамтамасыз етілуі тиіс [2].  
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Өз білімін тексеру сұрақтары: 
 

1. Жинақталатын тетік, құрылым, торап немесе кеңістікті 
құрылымдар мен ғимаратты көтерудің механизацияланған кешенді 
технологиялық процессі, ол 

А. құрастыру құрылымы   В. монтаждау құрылымы 
С. жөндеу құрылымы    Д. жабдықтар құрылымы 
Е. жинау құрылымы 

 
2. Құрылыс құрылымдарының зауыттық дайындық дәрежесі артқан 
сайын, монтаждау кезінде азаяды 

А. еңбек шығыны мен жұмыс ұзақтығы 
В. еңбек шығыны мен құрылымдық материалдвр 
С. еңбек шығыны мен құбырлар секциясы 
Д. еңбек шығыны мен құбыр тораптарның саны 
Е. еңбек шығыны мен құбыр тетіктерінің саны 

 
3. Құрылымды әкелу, түсіру, қабылдау және сақтау ... жатады 

А. монтаждау процессіне   В. құрастыру процессіне 
С. жинау процессіне    Д. тасымалдау процессіне 
Е. даярлау процессіне 

 
4. Құру-монтаждау жұмысы ... тәсілдермен жүзеге асырылуы мүмкін 

А. монтаждау және меңдегерлік   
В. монтаждау және шаруашылық 
С. құрастыру және меңдегерлік 
Д. құрастыру және шаруашылық 
Е. меңдегерлік және шаруашылық 

 
5. Технологиялық жабдықтар мен құбырларды монтаждау кезеңдері 
... жіктеледі 

А. 1  В. 2  С. 3  Д. 4  Е. 5 
 
6. Технологиялық құбыр желілерін монтаждау айтарлықтай көлемді 
жұмыстарды орындауға байланысты 

А. такелаждық  В. жинау  С. дайындық 
Д. сақтау    Е. Қабылдау 

 
7. Жүктік блок және таль, полиспасты ... монтаждау кезінде кеңінен 
қолданады 

А. құбырсекцияларын    В. цехаралық құбыржелісін 
С. цехішілік құбыржелісін  Д. құбыр тораптарын 
Е. ауыр құбырларды 
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8. Екі жұмысшыны құрал–саймандары мен монтаждау 
материалдарымен бірге көтеру және өнеркәсіп ғимраты ішінде және 
ашық алаңда 2,6-12м биіктікте құру-монтаждау жұмысын орындауға 
арналған көтергіш түрі 

А. автогидрокөтергіш 
В. автокран  
С. гидро жетекті телескопты көтергіш 
Д. пневмо жетекті телескопты көтергіш 
Е. электро жетекті телескопты көтергіш 

 
9. Құбыржелісінің жіктерін жинау және дәнекерлеу және оларды 
соңынан оқшаулау және бояу үшін қолданылады 

А. гидро жетекті телескопты көтергіш 
В. пневмо жетекті телескопты көтергіш 
С. электро жетекті телескопты көтергіш 
Д. автогидрокөтергіш 
Е. Автокран 

 
10.  Автогидрокөтергіш қосымша ... жабдықтармен жабдықталған 

А. жіккөтергіштігі 30 т элекрошығырмен және жүктік блокпен 
В. жіккөтергіштігі 3т элекрошығырмен және полиспастпен 
С. жіккөтергіштігі 3т элекрошығырмен және таль блогімен 
Д. жіккөтергіштігі 3т элекрошығырмен және таль жүйесімен  
Е. жіккөтергіштігі 3т элекрошығырмен және түзеткішпен 
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4. ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ҚҰБЫРЛАРДЫ ДАЯРЛАУ  
 
Бұл модульде қарастырылған тақырыптар: 
4.1 Болат құбырларды орталықтандырып дайындау 
4.1.1 Құбырларды орталықтандырылған дайындауды техникалық– 

экономикалық тиімділігі       
4.1.2 Құбырларды орталықтандырылған дайындаудың технологиялық 

процесінің құрылымы      
4.1.3 Құбырларды, бөлшектер мен тораптарды консервациялау,тазалау 

және сырлау         
4.1.4 Құбырларды белгілеу         
4.1.5 Жиектерін кесу, бөлу және бұранданы кесу    

 4.1.6 Құбырларды ию         
4.1.7 Құбырлар мен бөлшектердің ұштарын түзету     
4.1.8 Құбырлардың ұштарын тарату, қысу, жиектеу және тармақтарды 

тарту 
4.1.9 Құбыржелілерінің бөлшектерін, элементтері мен тораптарын 

дәнекерлеуге құрастыру       
4.1.10 Фланецті қосылыстарды құрастыру     

 4.1.11 Құбыржелілерінің элементтерін, тораптары мен бөлшектерін 
дәнекерлеу   

4.1.12  Құбырлардың тік сызықты секцияларын құрастыру және 
дәнекерлеу 

4.1.13 Дәнекерленген қосылыстарды термиялық өңдеу   
 4.1.14 Дәнекерлеу қосылыстарының сапасын бақылау   
 4.2. Пластмассадан құбырлар даярлау    

4.2.1 Құбырларды өңдеу         
4.2.2 Құбырларды құрастыру, дәнекерлеу және желімдеу    
4.2.3 Дәнекерлеу және желім қосылыстарының сапасын бақылау 

 4.2.4 Құбырларды дайындау кезіндегі қауіпсіздік техникасы 
қағидалары           

Кіріспе 
 

Технологиялық құбырларды 
даярлау–құбырларды орталықтандырылған 
дайындау–құбырөткізгіш жұмысын 
жетілдіружұмыстарының негізгі 
кезеңдерінің бірі. Монтажник құбырларды 
орталықтандырылған дайындау кезінде 
құбыр желісін жинақтау бойынша негізгі 
жұмыс көлемі дайындау зауытын 

ауыстырылатындығын білуі тиіс.   
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Мақсаты: 
Осы модульді өткеннен соң сіз білесіз: 
1. құбырларды орталықтандырылған дайындаудың техникалық– 

экономикалық тиімділігін; 
2.  құбырлар тораптары мен секцияларын; 
3.  дайындаудың технологиялық процесі дегенді; 
4.  технологиялық операция дегенді; 
5.  технологиялық процесс тізбегін; 
6.  құбыр тораптарын дайындау технологиялық процессінің негізге 

операцияларын; 
7. құбыр секцияларын дайындау технологиялық процессінің негізге 

операцияларын: 
8. құбырлар жиектерін кесу, бөлу және бұранданы кесу жұмыстарын 
9. белгілеу жұмыстарының мақсатын; 
10. құбырларды кесу құрылғыларын; 
11. құбырды ию тәсілдері мен қолданылатын аспаптарды; 
12. құбыр және тетік ұштарын түзеу тәсілдерін; 
13. дәнекерлеу жұмыстарының түрлерін; 
14. дәнекерлеу тәсілдерін; 
15. дәнекерлеу қосылыстарын термиялық өңдеу мақсатын; 
16. металл емес құбырларды жинау, дәнекердеу және желімдеу 

тәсілдерін 
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БӨЛІМ 4. ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ҚҰБЫРЛАРДЫ ДАЯРЛАУ  
 
4.1 Болат құбырларды орталықтандырып дайындау 
4.1.1 Құбырларды орталықтандырылған дайындаудың 

техникалық–экономикалық тиімділігі 
 

 Монтаж ұйымдарының өндірістік базалары мен зауыттарында 
құбырларды орталықтан дайындау-құбыр жұмыстарын 
индустрияландырудың негізгі кезеңдерінің бірі. 
 Құбырларды орталықтандырылған дайындау кезінде желілерді 
жинақтау, дайындау операциялары, ірілендірілген құрастыру және 
дәнекерлеу бойынша жұмыстардың негізгі көлемі (барлық еңбек 
шығындарының 60% дейін) зауыттық жағдайларға ауыстырылады. Бұдан 
басқа, негізгі және қосалқы операциялардың көпшілігін механикаландыру 
мүмкіндігі қамтамасыз етіледі; жоғары өнімді станоктар мен механизмдерді 
енгізу; құрастыру-дәнекерлеу стендтері мен манипуляторларды енгізу; 
механикалық, газ жалынды және газэлектрлік кесуді, жартылай автоматты 
дәнекерлеуді кеңінен қолдану; операция аралық көтеру-тасымалдау 
операцияларын механикаландыру; құбырларды дайындау сапасын 
айтарлықтай арттыру. 
 Құбырларды орталықтандырып дайындау монтажды дайын 
тораптармен, секциялармен немесе тұтас блоктармен кеңінен енгізуге және 
механизацияның қазіргі заманғы құралдарын пайдалана отырып, құбыр 
жұмыстарының технологиясы мен ұйымдастырылуын едәуір дәрежеде 
жеңілдетуге мүмкіндік береді. Бұл ретте құрылыстың жалпы мерзімдері 
қысқартылады, өйткені құбырлардың тораптары мен секциялары жалпы 
құрылыс жұмыстары өндірісімен, технологиялық жабдықтар мен металл 
конструкцияларын монтаждаумен қатар дайындалады. 
 Бұдан басқа, дайындаудың еңбек сыйымдылығын төмендету, 
механизацияны енгізу нәтижесінде еңбек өнімділігін айтарлықтай арттыру, 
ұйымдастырушылық шығындарды азайту және жұмыс өндірісінің 
метеорологиялық жағдайларға тәуелділігін жою, қалдықтарды және 
материалдар шығынын қысқарту, монтаждау орнында материалдарды 
сақтауға шығындарды азайту нәтижесінде жұмыстардың құны азаяды. 
 

4.1.2 Құбырларды орталықтандырылған дайындаудың 
технологиялық процесінің құрылымы 
  

Құбырлардың тораптары мен секцияларын дайындаудың 
технологиялық процесі-жоспарлы және жүйелі орындалатын технологиялық 
операциялардан тұратын құбырларды монтаждаудың жалпы өндірістік 
процесінің бөлігі. 
 Технологиялық операция-құбырлар мен бөлшектерді бір жұмысшы 
немесе жұмысшылар тобы (бригадасы) немесе олардың бір жұмыс орнында 
бақылауымен өңдеу кезінде жүзеге асырылатын процестің оқшауланған 
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бөлігі. Автоматты, жартылай автоматты, қолмен, машиналық, машиналық-
қолмен (қолмен берілетін машиналық) операциялар бар. Операция 
жабдықтың өнімділігін анықтау және жүктеуді жоспарлау, сондай-ақ өндіріс 
процесін техникалық нормалау үшін негізгі есептік бірлік болып табылады. 
 Технологиялық процесс оны өңдеу процесінде құбыр, бөлшек, торап 
немесе секция өтетін дәйекті технологиялық операцияларды ғана емес, 
сондай-ақ осы операциялар жүзеге асырылатын жабдықтардың, құрылғылар 
мен құралдардың түрлерін де белгілейді. Технологиялық процестің құрамына 
техникалық бақылау құралдары да кіреді. Технологиялық процесс 
технологиялық құжаттаманың құрамына кіретін технологиялық немесе 
маршруттық карталарда көрсетіледі [8]. 
 Құбыр тораптарын дайындаудың технологиялық процесі мынадай 
негізгі операцияларды қамтиды: 

 Құбырлардың сыртқы бетін тазалау және сырлау 
 Құбырларды белгілеу 
 Тік және фасонды құбырларды кесу 
 Құбырларды ию 
 Дәнекерлеуге жинау үшін құбырлар мен бөлшектердің ұштарын 

түзету 
 Дәнекерлеуге жинау алдында құбырлар мен бөлшектердің ұштарын 

қайта консервациялау және тазалау 
 Дәнекерлеу үшін фасонды бөлшектерді құрастыру 
 Фасонды бөлшектерді дәнекерлеу 
 Элементтерді жинау 
 Элементтерді механикаландырылған дәнекерлеу  
 Тораптарды жинау 
 Тораптарды дәнекерлеу 
 Арматурасы бар тораптарды құрастыру 
 Түйіндерді созу 
 Таңбалау 

 Құбырлардың секцияларын дайындаудың технологиялық процесі 
мынадай негізгі операцияларды қамтиды: 

 Құбырлардың сыртқы бетін тазалау және сырлау 
 Құбырлардың ұштарын дәнекерлеуге түзету және тазалау 
 Жіктерді құрастыру және дәнекерлеу 
 Таңбалау 
Тораптар мен секциялардың сапасын операция аралық бақылау оларды 

дайындаудың барлық процесі ішінде жүзеге асырылады. Дайын тораптар мен 
секцияларды сыртқы қараумен тексереді, ал дәнекерленген тораптарды 
физикалық бұзбайтын әдістермен (рентгеноскопия, гамма– дефектоскопия, 
ультрадыбыспен) бақылайды. 
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4.1.3 Құбырларды, бөлшектер мен тораптарды консервациялау, 
тазалау және сырлау 

  
Құбырлар мен құбырлардың бөлшектері мен басқа да бұйымдар құбыр 

дайындау цехына немесе монтажға түсер алдында консервациялайтын 
майлау материалынан тазартылады. Олардың бетіне консервациялайтын 
майлау материалдары бар бұйымдар мен материалдарды консервациядан алу 
мынадай тәсілдердің бірімен жүргізіледі: ыстық сумен (бумен) немесе 
пассиваторлармен жуу ерітінділерімен және кейіннен кептіру; 100–120°С 
температурада минералды майлары бар ванналарда қыздыру, кейіннен 
уайтспиритпен немесе бензинмен суланған бөзбен сүрту; камераларда 
майлау материалдарын балқытумен 110–120°С температура кезінде уайт– 
спиритпен немесе бензинмен суланған бөзбен сүрту, сондай–ақ арнайы 
еріткіштер мен жуу ерітінділерін қолдану. 
 Болат (тоттанбайтын құбырлардан басқа) құбырлардың, бөлшектердің, 
тораптардың және секциялардың сыртқы бетін тазарту майды, тотты, 
қабыршақты және тотықты пленканы жою мақсатында оны бояу алдында 
жүргізіледі. Ішкі беттер, егер жобада нұсқаулар болса, қыздырумен 
байланысты барлық жұмыстар (ыстық ию, термоөңдеу, дәнекерлеу және т. б.) 
аяқталғаннан кейін тазаланады. 
 Грунттау құбырлардың сыртқы бетін уақытша қорғау үшін жүргізіледі. 
Ол үшін тоттануға төзімді астар МС–067, ГФ–020 және т. б. қолданылады. 
 Құбырлардың сыртқы бетіне тазалау және сырлау механикалық 
желілерде жүргізіледі, әдетте, оларды құбыр дайындау цехтарында өңдеу 
алдында жасайды.  

Сыртқы диаметрі 76мм–ден 720мм–ге дейінгі құбырларды тазалау 
және сырлау үшін механикаландырылған желіде операциялардың 
технологиялық жүйелілігі (сурет 4.1) мынадай: қабылдау стеллажынан 1 
құбырлардан 2 лақтырғыш бөлгішінің тірегіне дейін сырғиды және 3 роликті 
конвейерге бір-бірінен беріледі. 

  
 

1,8-стеллаждар; 2-лақтырғыш; 3-роликті конвейер; 4-пеш; 5-тазалау 
қондырғысы; 6-бояу камерасы; 7-тиеу құрылғысы 

 
Сурет 4.1-Құбырды бояу үшін механикаландырылған желінің схемасы 
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 Роликтіректі конвейер орнатылған бұрышпен құбырлардың 
айналмалы– үдемелі қозғалысы қамтамасыз етіледі.  Құбырдың бойлық 
жылжуына қарай 4 алдын ала кептіру пешіне, 5 тазалау қондырғысына, 6 
бояу камерасына түседі. Құбырларды беру механизмі тегістелгеннен және 
салқындатылғаннан кейін оларды роликті конвейерден алады және 8 шеткі 
сөреге тастайды. Тиеу құрылғысы 1 грунтталған құбырларды 
құбыртасымалдаушыға салады. 
 

4.1.4 Құбырларды белгілеу 
  

Белгілеу–құбырдың бөлшегін немесе элементін жасау үшін қажетті 
өлшемдерді жұмыс сызбасынан құбырға көшіру процесі. Белгілеу 
материалды барынша пайдалану арқылы мұқият орындалады. Белгілеу 
кезінде мөлшері кейіннен өңдеудің қабылданған технологиясына, болат 
маркасына және құбырлардың өлшемдеріне байланысты болатын 
технологиялық әдісті ескеру қажет (сурет 4.2, 4.3). 
 Белгілеу операцияларын белгілеу сызықтары мен белгілерін 
геометриялық құру жолымен орындайды, ол үшін келесі тасымал құралдары 
қолданылады: Болат рулетка, сызғыш, бұрыштық, циркуль, нутромер, 
штангенциркуль, рейсмус, транспортир, деңгей, сызғыш, кернер, балға және 
шаблондар. 
 Құбырларды белгілеу орындары сұйық шынының немесе ағаш 
желімінің қоспасы бар борлы бояумен боялады [9]. 

    
 
1-призма; 2-транспортир; 3-сызба;  
4-топсалы рычагтар 

1-кескіш;    2-орнату аяқтары;     
3-жылжымалы аяқтар;     
4-құбыр 

 
Сурет 4.2-Құбырларды белгілеу           Сурет 4.3-Тесіктерді белгілеу 
      үшін топсалы құрылғы                үшін әмбебап циркуль 
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 Диаметрі 100-500 мм құбырларды белгілеу үшін дәнекерленген 
бұруларды дайындау кезінде топсалы құрылғы қолданылады (сурет 4.3). 
Призма 1 құрылғы құбырға орнатылады. 4 топсалы иінтірегі бір ұшы 2 
транспортеріне бекітілген, екінші ұшы 3 немесе бормен жабдықталған. 
 Құбырлардағы саңылауларды орнату үшін әмбебап циркуль 
қолданылады (сурет 4.4). Циркуль 4 белгіленген құбырға және 3 жылжымалы 
аяқтарын бұрап, қажетті радиусқа орнатылған 1 сызғышы бар, тесіктерді 
белгілейді. 

УРТ–1420 орнату (сурет 4.4) Dшартты = 200– 1400 мм тік құбырларды 
және дәнекерленген бұрулар секторларын кесу үшін қолданылады. Кесу 
кезінде берілген бұрыш қозғалмайтын 7 және жылжымалы 8 сақиналарды 
бұрумен қол жеткізіледі. Бұл ретте жылжымалы сақина құбырдың 
айналасында 9 кескішпен бекітілген, бақылау құрылғысымен жабдықталған 

 
1-тірек арба; 2-конвейердің электр жетегі; 3-сақиналардың айналуының 
электр жетегі; 4-сақиналарды көтерудің электр жетегі; 5-роликті конвейер; 6-
сақиналарды көтерудің каретка; 7, 8-жылжымайтын және жылжымалы 
сақиналар; 9-кескіш 

 
Сурет 4.4 - УРТ–1420 құбырларын кесуге арналған қондырғы 

 
4.1.5 Жиектерін кесу, бөлу және бұранданы кесу 

  
Құбырларды дайындау және монтаждау кезінде құбырларды кесу газ 

жалынмен, плазмалық және механикалық тәсілдермен орындалады.  Кесу 
әдісі болат маркасына, құбыр өлшеміне және қосылу тәсіліне байланысты 
таңдалады. 
 Кесуден кейін құбырлардың немесе бөлшектердің жиектері таза, 
қылқаламсыз және гратсыз болуы тиіс. Кескіш қисығы мыналардан аспауы 
тиіс: қабырғасының қалыңдығы 3мм-ден артық емес кезде–0,5мм; 
қалыңдығы 3-тен 4,5мм-ге дейін болғанда–1мм және қалыңдығы 5мм және 
одан артық болғанда-1,5 мм. 
 Газ– жалынды әдіс негізінен шартты өтетін 80 мм және одан да көп 
құбырларды тікелей кесу үшін, көміртекті болаттан жасалған құбырлардың 
бөлшектері мен қосылыстарын жасау кезінде құбырларды фасондық кесу 
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үшін, ал плазмалық әдіс–қоспаланған болаттан және түсті металдардан 
жасалған құбырларды кесу үшін қолданылады. Құбыр дайындау цехтарында 
газ– жалынды және плазмалық құбырларды кесу әртүрлі қондырғылардың 
көмегімен механикаландырылған орындалады. 
 Құбыр кескіш ГРВ–2М (сурет 4.5) d= 100–450 мм құбырларды кесу 
үшін қолданылатын, құбырға төрт дөңгелекті тірейтін және екі велосипед 
тізбегін 1 эксцентрикті қысқышы бар 2 каретка болып табылады. Құбыр 
кескіш құбыр бойынша 4 тұтқасының айналуымен қозғалады, ол бұрамдық 
редуктормен және шынжырлармен тұрақты іліністегі жұлдызшалармен 
байланысты. Құбыр кескіштің салмағы – 8,4 кг. 

  
1-шынжыр; 2-дөңгелегі бар каретка; 3-кескіш; 4-сапта 

 
Сурет 4.5 - ГРВ– 2М құбыр кескіші 

 
МУРТ құрылғылары (сурет 4.6) тік бұрышпен құбырларды кесу үшін 

үш түрі қолданылады: 80–200; 250–350 және 400–600 мм шартты өтпелері 
бар құбырлар үшін. Кескен кезде кескіш тісті тәжі бар ілгектегі тұтқаны 
айналдыра отырып, құбыр айналасында жылжиды. Құрылғының салмағы 
(кескішсіз) - тиісінше 9; 14,5 және 32кг. 

 
1–тісті тәж; 2–кескіш ұстағышы; 3–кескіш; 4–корпус; 5–серіппелі ұстағышы; 
6–тізбек; 7–құбыр 

 
Сурет 4.6–Шартты өтпесі бар құбырларды кесуге арналған MURT 

құрылғысы 80–200 мм 



130
  

 

Құбыр дайындау цехтары мен шеберханаларында құбырларды 
механикалық кесу үшін әр түрлі үлгідегі стационарлық кесу және құбыр кесу 
станоктары, сондай-ақ жылжымалы құрылғылар мен құрылғылар 
қолданылады. 

Жоғары жылдамдықты маятникті аралар ПМ 300/80, ПМ 300/40 және 
ПМ 500 сыртқы диаметрі тиісінше құбырларға арналған абразивті 
арматураланған сәйкесінше 18...76, 57...133 және 57...159 мм диаметрлі 
шеңберлермен кесу кезінде қолданылады. Маятникті дискті ара ПМ 300/80 
(сурет 4.7) 4 тербелмелі рамамен жабдықталған, 2 үстелінің тіреуішімен 
топсалы байланысқан Рамада жетегі бар 6 абразивті шеңбер орнатылған. 
 Кесу кезінде құбыр қыспаққа бекітіледі 1. Кескіш аралар бұрылысты, 
бұл 45°бұрышпен кесуге мүмкіндік береді. 

 
1-айналмалы қыспақтар; 2-үстел; 3-электр қозғалтқышы; 4-тербелмелі рама; 
5-саптама; 6-абразивті шеңбер  

 
Сурет 4.7 - Маятникті диск ара ПМ 300/80 

 
 Полиэтиленмен және фторопластпен футерленген құбырлар мен 
бөлшектерді түзеу жұмыстарымен байланысты ерекше жағдайларда ғана 
немесе бөлшектерді жинақтап жеткізу болмаған кезде өңдеуге болады. 
 Болат, полиэтиленмен немесе фторопластпен футерленген құбырларды 
механикалық тәсілмен кесуге болады: пышақпен, абразивті шеңбермен, 
кескішпен токарлық немесе құбыр кесетін станоктарда. Футерленген 
құбырдың немесе бөлшектің болат қабығын футерленген қабатта сызаттар 
мен кесіктерге жол бермей, кейіннен футерленген қабатты жиектеу үшін кесу 
керек. 

 
4.1.6 Құбырларды ию 

  
Құбырларды ию, әдетте, дәнекерленген жіктердің санын қысқарту 

мақсатында иілген тораптарды, сондай– ақ зауыт өндірісінің стандартты 
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бұрулары жоқ иілген бұруларды дайындау кезінде суық және ыстық күйінде 
жүргізіледі. 
 Иілу процесінде құбыр материалы бір жағынан созылып, екінші 
жағынан қысылады. Созылу және сығылу деформацияларының нәтижесінде 
иілу аймағындағы құбыр қабырғасының қалыңдығы сыртқы жағынан азаяды, 
ал ішкі жағынан ұлғаяды. Қабырғаның батуы немесе қалыңдауы құбырдың 
иілу радиусына байланысты. 
 Иілу процесінде, әсіресе жұқа қабырғалы құбырлар, құбырдың 
қайырылған бөлігінде гофралар мен толқындық, ал құбыр қимасы бойынша –
сопақ түзіледі. Толқындардың рұқсат етілген биіктігі қабырғаның номиналды 
қалыңдығынан аспауы тиіс, бірақ 10 мм-ден аспауы тиіс, ал көрші 
толқындардың ұштары арасындағы қашықтық–қабырғалардың үш 
қалыңдығынан аспауы тиіс. 250 мм дейінгі шартты өту жолы бар иілу 
аймағында рұқсат етілген сопақтық 10%-дан аспауы тиіс; ал диаметр Д=300–
400мм кезінде–6-8%. Станоктарда суықтай иілу аяқталғаннан кейін 
қысымнан босатылған құбыр серпімді деформация күштерінің әсерінен 
серіппелі болады. 
 Салқындай күйде шартты диаметрі 150 мм дейінгі құбырларды 
дайындау және монтаждау кезінде кеңінен қолданылады. Көптеген 
салқындай ию үшін арналған станоктар құрылымы үш негізгі түрлерге 
келтірілген: екі тіректегі, роликпен айналдыру және ішкі дорнмен. 
 Екі тіректі қол жетекті ТГР– 50 (сурет 4.8,а) гидравликалық құбырды 
ию станогі 57 мм дейінгі құбырларды июге, ал электрожетекті ТГС–127 
(сурет 4.8, б)–диаметрі 76...125 мм құбыр үшін арналған. 

 

 
а– тасымалды қол жетегі бар ТГР– 50; б– стационарлық электр жетегі бар 
ТГС–  127; 1– қол сорғысы; 2– цилиндр; 3– корпус; 4– цилиндрдің шток; 5–  
ию сегменті; 6–  айналмалы тірек 
  

Сурет  4.8- Гидравликалық құбыр ию станоктары 
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 Салқындай күйде роликпен айналдыру арқылы құбырды ию (сурет 4.9, 
а) өту қима диаметрі 32 мм дейінгі құбырлар үшін қолданылады. 
 Салқындай күйде іщкі дорн арқылы құбырды ию (сурет 4.9, б) жұқа 
қабырғалы сыртқы диаметрі 32...219 мм құбырлар үшін қолданады. 

 
а–роликпен домалату; б–ішкі дорнмен; 1-құбыр; 2-қапсырма; 3-ролик; 4-ию 
диск; 5-қосымша; 6-сырғыма; 7-штанга; 8-ішкі дорн 

 
Сурет 4.9 - Екі жағдайда салқын күйінде құбырларды ию 

схемасы 
 

 ТГМ–38/59 және ИО–1 ішкі сыйлықтары бар құбыр ию станоктары, 
(сурет 4.10), ГСТМ–21, СТГ–2 ауыспалы жабдық жиынтығымен 
жабдықталған: 4 ию дискісі, 7 дорнды штангасы, қосымша және жүгірткі 3. 
 Суықтай күйдегі құбырлардың иілуінің кемшілігі иілу орнындағы 
қиманың сопақ болуы, бүктемелердің пайда болу мүмкіндігі иілу 
радиусының шектелуі, ауысымды жабдықтың үлкен санының қажеттілігі 
және станоктарды қайта жарақтандыруға айтарлықтай қосымша уақыт 
шығындары болып табылады. 
 Құбырларды ыстық күйінде ию екі тәсілмен ТВЧ (жоғарғы жиелікті 
тоқ) қыздырылуымен және жалынды пештерде немесе горндарда 
толтырғышпен (құммен толтыру) қыздырылуымен орындалады. 
 Жоғары жиіліктегі токтармен жасалатын жылдам айнымалы 
электрмагниттік өрістің әсерінен сақиналы индукторға қыздырылған 
құбырдың шағын бөлігінің үздіксіз–дәйекті аймақтық иілу. Тек берілген 
ұзындықты жылытуды қамтамасыз ету үшін құбыр қыздырылған учаскеден 
тыс сумен салқындатылады. Мұндай қыздыру кезінде құбыр қыздырылған 
сақина аймағында ғана деформацияланады, осылайша құбыр мен гофра 
қимасының сопақ түзілуін шектейді.  
 



133
  

 

 
  

а–ауытқитын роликпен; б–жүргішпенмен; в–отырғызумен; 1–құбыр; 2–
қысқыш; 3, 5–роликтер; 4–индуктор; 6–қамыт; 7–иінтірек; 8–ось; Mi– тежеу 
моменті 

 
Сурет 4.10 - ТВЧ қыздырылатын құбырларды ию схемасы 

 
 Бұрылатын роликтармен 5 (сурет 4.10,а) ию кезінде құбырларды 
бағыттағыш роиктер 3 арасына орнатады және көлденең ығысумен 
байланысқан қышқышпен бекітеді. Индуктор 4 арқылы өткен кезде 
құбырдың сақиналы бөліктері тізбектей 800...10000С температураға дейін 
қыздырылады. Құбырдың соңғы ұшы айқас беріліспен бұралмалы роликке 
тіредеді, және оның әсерімен зоналық иілу пайда болады. 
 Сақиналы индукторлар 4 екі камерадан, салқындатылатын ток 
өткізгіштен және қыздыру аймағының артындағы құбырларды салқындату 
үшін спрейерлік құрылғыдан тұрады. Индуктор құбырының қыздыру 
аймағының ені (1,5...2,5) қабырға қалыңдығы. Индуктормен қыздыру 
аймағынан шығатын жерде құбырдың салқындатылуы 400°С аспауы тиіс. 
 Жүргізгіші бар станоктарда ию кезінде (сурет 4.10,б) құбырдың 1 
алдыңғы шеті 7 иінтірекпен жалғанған 6 қамытымен бекітіледі, ол 8 
қозғалмайтын осьтің айналасында еркін бұрылады. 
 Отырғызумен ию кезінде (сурет 4.10,в) иілу аймағында осьтік 
қысымның деформациясын тудыратын Мг тежегіш моменті түседі, осылайша 
иілу кезінде иілу сыртқы жағында қабырғаның батып кетуін азайтады 
(R=2Dн). Құбырлардың иілу радиусы мен бұрышы радиусоугломердің 
көрсеткіштері бойынша, ал ол болмаған жағдайда–шаблонмен бақыланады. 
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 Иілу кезінде ТВЧ қыздыру температурасы маркалы болаттан жасалған 
құбырлар үшін болуы тиіс ст2; СтЗ; 10; 20; 10Г2; 20ХЗМВФ; 18ХЗМЗ; 15ХМ; 
18ХГ; ЗОХМА; 12Х1МФ–850–950°С; 15Х5; 15Х5М; 15Х5ВФ; 12Х5МА– 
900–950°С; 12Х18Н10Т–1000–1 100 °с; 10Х17Н13М2Т; 06Х17Н15МЗТ– 1 
100–1 200°С. Температураны оптикалық немесе фотоэлектрлік 
пирометрлермен, сондай-ақ электр параметрлері–генератордың қуаты, 
кернеуі және ток күші бойынша бақылайды. 
 Сыртқы диаметрі 89–325 мм құбырларды ию үшін ТГС–325 станогы, ал 
сыртқы диаметрі 219– 530 мм құбырлар – МГГ–1 станогы қолданылады. 
 ТГС–325 станогы (сурет 4.11) 10 ауытқу ролигі бойлық 5 және 11 
көлденең беру бұрандалы тетіктерімен жабдықталған. 2 жалпы басқару 
пультінен бір жұмысшы машинаға қызмет көрсетеді. 
 

        
1-салқындату жүйесі; 2-басқару пульті; 3-иілетін құбыр; 4-станина; 5,11-
сәйкесінше бойлық және көлденең берілістің бұрандалы механизмдері; 6-
қысқыш каретка; 7-қолдау; 8-бағыттаушы роликтер; 9-индуктор; 10-
ауытқушы ролик  

 
Сурет 4.11 - ТГС-325 құбырды қыздырумен ию станогы 

 
  4.1.7 Құбырлар мен бөлшектердің ұштарын түзету 
  

Құбырлардың түйіспелерін дәнекерлеуге жинау кезінде құбырлар мен 
бөлшектердің қосылатын ұштарының дұрыс өзара орналасуы қамтамасыз 
етілуі тиіс  (сурет 4. 12). 

Сурет 4.12–Құбырлар мен бөлшектер 
ұштарының қосылатын қабырғаларының 
азара орналасуы а–    S = S1 кезінде, 
   б–  S < S1 кезінде және  
v < 0,3s; S, S1–құбыр қабырғасының 
қалыңдығы, х–жиектердің жылжуы. 
 
 



135
  

 

 S=S1 кезінде, егер х орнатылған рұқсаттан артық болса, құбырдың 
(бөлшектің) шетін түзетуді жүргізеді, бұл ретте үлкен диаметрден 
15°аспайтын бұрышқа кіші диаметрге бірқалыпты көшу қамтамасыз етілуі 
тиіс.  
 S<S1 кезінде жиектердің ішкі ығысуын олардың қалыңдығының 
жартысына дейін ұлғайтуға рұқсат етіледі, бірақ 1 мм артық емес. Үлкен 
мәндерде жиектердің жылжуын 30°артық емес бұрышпен шабу арқылы 
жоюға болады. Бұл жағдайда жиектердің сыртқы жағынан ығысуына 0,3 J 
дейін, бірақ 4 мм артық емес рұқсат етіледі, бұл ретте бірқалыпты өту тігіс 
бетінің көлбеу орналасуының арқасында жүзеге асырылады. 
 Х>0,35 немесе 4 мм артық болған жағдайда сыртқы жағынан 
15°аспайтын бұрышпен қисық жасалуы тиіс. 
 150 мм дейінгі шартты өткелі бар құбырлар үшін ішкі диаметр 
бойынша ұштарының талап етілетін дәлдігі конустық оправалармен 
таратумен немесе ыстық күйінде (газ жанарғыларымен қыздырумен) 
домалатумен қол жеткізілуі мүмкін. 
 D=200–500 мм құбыр ұштарын калибрлеу арнайы қондырғыда 
орындалады (сурет 4.13). Олар 5 гидроцилиндр штокымен қосылған сынаның 
әсерінен тарылтылады. Алты сатылы жақтауларды қолдану қондырғыны 
қайта баптаусыз кез келген диаметрлі құбырларды түзетуді қамтамасыз етеді 
[9]. 

 
   
1–станина; 2–көтергіш үстел; 3–тарқату; 4–басқару пульті; 5–гидроцилиндр; 
6–электр қозғалтқыш. 

 
Сурет 4.13-Құбырлар мен бөлшектердің ұштарын калибрлеуге арналған 

қондырғы 
 

 Диаметрі D=350–1 жергілікті майысулары бар ЖШҚ құбырлардың 
ұштарын түзетуді ДГ–10СГ1 гидравликалық домкратымен жүргізеді, ол 
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ұзартқыштары бар екі тірек ұштарынан тұратын, біреуі домкрат плунжеріне, 
ал екіншісі–корпус түбіне бекітіледі. 
 Құбырлар мен бөлшектер ұштарының сопақтығын сыртқы және ішкі 
центраторлардың көмегімен құбыржолдардың түйіспелерін жинау 
процесінде жояды. 
 
 4.1.8 Құбырлардың ұштарын тарату, қысу, жиектеу және 
тармақтарды тарту 
  

Таратуды (сурет 4.14, а) және қысу (сурет 4.14,б) құбырлардың 
ұштарын құбырлардың диаметрін ұлғайту немесе азайту үшін орындайды, 
бұл оларды стандартты өтпелер болмаған жағдайда, сондай– ақ таңқурай 
қосылыстары немесе астарлы сақина астына алу жағдайларында әртүрлі 
диаметрлі құбырлармен қосу үшін талап етіледі. 
 Құбырлардың ұштарын қаптау (сурет 4.14,в) еркін жамылғы 
фланецтердің астына екі өткел етіп жасалады. Ол үшін алдымен 
құбырлардың ұштары конустық пуансонмен 90° жоғарғы бұрышында 
таратылады, содан кейін оларды тегіс беті бар пуансонмен және 
калибрлейтін тығынмен бұрайды. Құбырлардың ұштарын бос фланецтерге 
жиектеуді негізінен гуммирленген құбырларды, сондай–ақ жоғары 
қоспаланған болаттан жасалған құбырларды дайындау кезінде орындайды. 
Қаптау кезінде құбырдың шетін шығару L диаметріне және қабырға 
қалыңдығына байланысты орнатылады (сурет 4.15 және кесте 11). 
 Тарату және қысу, сондай– ақ жиектеу арнайы престерді қолдана 
отырып, құбырлардың шетіне немесе ұшына дайындамаларды кіргізу немесе 
тұндыру тәсілімен қалыптағы келте құбырларда суық немесе ыстық күйінде 
жүзеге асырылады.  
 Ыстық күйдегі деформация кезінде құбырларды қыздыру 
температурасын, сондай–ақ термоөңдеу режимдерін құбырларды ию сияқты 
қабылдайды. 
 
  
             
             
      

 
 
 

 
 
 
 

Сурет 4.14–Құбырларды а-тарату, б-қысу және в-жиектеу 
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s–қабырға қалыңдығы; Dс–құбырдың сыртқы диаметрі; l–құбырдың шетін 
шығар; Dжиек– құбырдың шетін жиектеу диаметрі; R– жиектеу радиусы 

 
Сурет 4.15–Құбырдың жиектелген шеті 

 
Кесте 11 - Құбырдың жиектелген соңының және жиектеуге шығару 
өлшемдері, мм 
Dy Dн s Doтб R L Dy Dн s Doтб R L 
10 14 1,6 35 1,5 16 80 89 4 128 4 32 
20 25 2 50 2 20 100 108 4 148 5 34 
25 32 2 60 2,5 22 125 133 4 178 5 36 
32 38 2 70 3 24 150 159 4,5 202 6 36 
40 45 2,5 80 3 27 200 219 6 258 8 38 
50 57 3 90 3 28 250 273 8 320 9 38 
65 76 3,5 100 3,5 30 –  –  –  –  –  –  
 
 Құбырлардағы тармақтарды (штуцерлерді) дәнекерленген үш тармақты 
қосылыстардың орнына ойып тарту тарамдау мен құбырдың сыртқы 
диаметрлерінің 0,7–ден аспайтын арақатынасы кезінде жүргізіледі. Түтік 
тармақтарын жіксіз жұптастыру жалғау сенімділігін арттырады. 
 Сору алдында құбыр тесігін бұрғылау, фрезерлеу немесе газ 
кескішімен кесіп алады. Тең жоғары тармақтауды алу үшін тесік сопақ 
немесе эллипсоид пішінін жасау ұсынылады (сурет 4.16,а). Тармақталу 
құбыр осіне симметриялы орналасуы және құбыр қабырғасының 
қалыңдығынан кем емес R радиусымен бірқалыпты өтуі болуы тиіс (сурет 
4.16, б). Тесіктердің өлшемдері dн тармақтарының сыртқы және D" құбыр 
диаметрлеріне, тармақталу биіктігіне және тесікті кесу тәсіліне байланысты. 

 
Сурет 4.16–Тесік нысаны (а) үшін өтетін құбырларда (б) 
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Тармақтауды тартар алдында тесік айналасындағы құбыр учаскесін 
(тармақталу диаметріне тең диаметрі 1,5 шеңбер ауданы) газ жанарғышпен 
қыздырады. Қыздыру температурасы мен термоөңдеу құбырларды июге 
ұқсас. 
 Сорғыш тармақтауды 5 конус пуансонымен (сурет 4.17) алдыңғы 
жағынан құбырға салынған. Пуансон 5 шпонка немесе бұранда арқылы 
пуансонмен қосылатын 3 штокымен тартылады. Сору процесінде 
деформация аймағын жылытады. 

    
  

1–пинт; 2–қапсырма; 3–шток; 4–қамыт; 5–конусты пуансон 
 

Сурет 4.17 - Құбырлардағы тармақтарды соруға арналған бұрандалы 
құрылғы 

 
 Пуансонның бетіне сұрыптау алдында графит, солидол және 
индустриялық майдан тұратын майлаушы материал 40:40:20 салмағы 
бойынша пайыздық қатынаста қолданылады. 
 Шартты өту жолы 50 мм дейін шартты өту жолы бар тармақтарды 100 
мм дейін шартты өту жолы бар құбырларда бұрандалы айлабұйымдармен 
орындайды, ал Dy=65–500 мм құбырларда d=50–150 мм тармақтарды тарту 
арнайы қондырғыларда орындалады (сурет 4.18). Орнату 1 тұғырын 
қамтиды, онда бағыттаушы бойынша 2 жүгірткі жылжиды. Бұл жүгіртпеде 
гидроцилиндр 3орналастырылды, ол гидростанциямен 7 икемді 
шлангілермен байланысқан. Сырғытпаның төменгі тірек жазықтығында 
призмасы бар тіректер орнатылады. 5 гидроцилиндр штуцерлерін бұрауға 
арналған ауыспалы құрал қысылатын 4 жылдам ажыратылатын патрон бар, 
онда шток пен пуансоннан тұратын. Қаптау алдында пуансон 9 тірегінің 
кронштейніне орнатылады. Құбыр дайындау құбырдың сыртқы диаметріне 
байланысты биіктігі бойынша реттелетін 6 тіреулерінде орналасқан. 

Футерленген құбырдың немесе бөлшектің болат қабығын футерленген 
қабатты кейіннен футерленген қабатта тіліктер мен сызаттарға жол бермей, 
жиектеу үшін кесу керек. Болат қабықтың соңы 4 футерлеуші қабаты 5 
құрылғымен жойылады (сурет 4.19). 
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 1–станина; 2–сырғытпа; 3–гидроцилиндр; 4–патрон;  5–пуансоны бар 
шток; 6–тіреу; 7–гидростанция; 8–құбыр– айдау; 9–тірек 
 

Сурет 4.18 - Құбырлардағы тармақтарды соруға арналған 
қондырғы 

 
  
     
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1– траверс; 2–жылжымалы қамту; 3–тіреуіш диск; 4–болат қабық; 6–бұранда 
 

Сурет 4.19–Футерленген құбырдың болат қабығын алуға арналған құрылғы 
 

Бұрандалы сақинадағы еркін фланецке алмалы–салмалы жалғау үшін 
құбырлардың ұштарын дайындау кезінде футерлеуші қабатты арнайы 
станокта немесе құрылғыда, фторпласттан 315 "С температураға дейін, ал 
ТҚПЭН–160°С–қа дейін қыздырып тастайды. Футерлеу қабаты электрмен 
немесе газбен ауаны жылытатын дәнекерлеу жанарғыларымен, сондай–ақ 
глицерин ваннасында жылытылады. Жылыту ұзақтығы шегендеу қабатының 
қалыңдығына қарай 1 мм қабаттың қалыңдығына 1 мин есебінен шамамен 
қабылданады. Жылыту уақыты тәжірибелі жолмен анықталады. 



140
  

 

 Болат қабықты және футерлейтін қабатты еркін жапсырма 
фланецтердің астына арнайы престеу қондырғыларын және ауыспалы 
жабдықтарды қолдана отырып, былайша сұрыптайды. 3 пуансондарымен 
(сурет 4.20,а) 2 футерлеуші қабаттың бос ұшын оның бөлінуін қамтамасыз 
ету үшін қысады. 60 және 90° шыңында бұрышпен ауыспалы пуансондармен 
(сурет 4.20,б,в) металл қабығын жүйелі түрде бөлшектейді. Содан кейін 
тікелей пуансон арқылы болат қабықтың соңғы қаптамасын жасайды (сурет 
4.20,г). Футерленген қабықты пластикалық күйге дейін қыздырады және 
қолмен 120° бұрышқа ағаш үтіктегішпен, содан кейін арнайы пуансонмен 
(сурет 4.20, д,е) толық аяғына дейін жеткізеді. 
 

   
а–қысу; 1–болат қабық; 2–футерлеуші қабат; 3–пуансон; б–60°сығымдайды; 
в–90°сығымдайды; г–болат қабық жиектеу; д–футерлеуші қабық жиектеу; е–
сұрыпталған құбыр. 
 

Сурет 4.20 - Болат футерленген құбырларды жиектеу схемасы 
 
 4.1.9 Құбыржелілерінің бөлшектерін, элементтері мен тораптарын 
дәнекерлеуге құрастыру 
  

Құрастыру-дәнекерлеу жұмыстары - бұл технологиялық процесте ең 
жауаптылар-тораптарды дайындаудың жалпы еңбек сыйымдылығының 70%-
ын құрайды [10]. 
 Құбыржелілерінің бөлшектері, элементтері мен тораптары түйіспе 
периметрі бойынша біркелкі орналасқан қысқа дәнекерленген жіктерді 
білдіретін тұтқыштарда дәнекерлеуге жиналады. Қысымның саны мен 
ұзындығы құбырдың диаметріне және құбырдың элементтеріне байланысты. 
Қармап алу жиналған бөлшектерді, элементтер мен тораптарды 
операцияаралық жылжыту процесінде, сондай-ақ дәнекерлеу процесінде 
қосылыстың қаттылығын қамтамасыз етуі тиіс. Құбыржелілерінің диаметрі 
300 мм-ге дейін болған кезде үш қармап алу керек, 300 мм ден жоғары – 
төрттен кем емес. Қармап алу биіктігі тігістің бірінші қабатының биіктігіне 
сәйкес болуы тиіс, ұзындығы 40 мм артық емес. 
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 Құбырлардың, құбырлардың бөлшектері мен элементтерінің 
қосылатын ұштары жинау және дәнекерлеу алдында ені 10-15 мм жиектері 
мен оларға жапсарлас сыртқы және ішкі беттері бойынша ластанудан, тоттан 
және тотықтардан тазартылуы тиіс. Құбырлар мен бөлшектердің ұштары 
металл щеткалармен, егегіштермен, абразивті шеңбермен немесе арнайы 
құралдармен және қондырғылармен қолмен тазаланады. 
 Құбырлардың тораптарын дайындау кезінде дәнекерлеуге дайындалған 
әрбір жіктің орналасу орны мен конструкциясы тігіс тамырының толық 
пісірілуін қамтамасыз етуі, құбырдың ішкі жағынан "тамбалар" және граттың 
түзілуінен қорғауы, сондай–ақ кеңістікте түйісудің кез келген жағдайында 
дәнекерлеу жұмыстарын орындау мүмкіндігін жеңілдетуі тиіс. Құбыр 
дайындау цехтары мен зауыттар жағдайында бөлшектерді, элементтер мен 
тораптарды бөлшектерді орнатуға, оларды белгіленген қалыпта бекітуге және 
бекітуге арналған құралдармен жабдықталған арнайы стендтерде жинайды. 
 Жиналған бөлшектер мен құбырлардың мөлшері мен пішіні бойынша 
ауытқулары болуы мүмкін болғандықтан, құрастыру стендтері мен 
құрылғылардың конструкциялары жіктің периметрі бойынша жиектер мен 
саңылаулардың жылжуын біркелкі бөлуге мүмкіндік беруі тиіс. 
 Жікті жинау кезінде жиектердің жылжуы бақылау сызғышының 
салынуымен бақыланады. Құбырлардың элементтері мен тораптары 
өлшемдерінің жобадан ауытқуы әрбір 1м–ге +3мм–ден аспауы тиіс. Бұл ретте 
жалпы ауытқу + 10мм аспауы тиіс.  
 Жіктің екі жағында 200мм қашықтықта өлшенген жиналатын 
элементтер мен тораптардың түзулігінен рұқсат етілген ауытқу 0,5мм–ден 
аспауы тиіс (сурет 4.21, а). Өлшеуді құбыр шеңберінің үш– төрт нүктесінде 2 
сызғышпен жүргізеді. Дәнекерлеуге дайындалған элементтер мен 
түйіндердің оське перпендикулярлы еместігі (сурет 4.21,б) құбырдың сыртқы 
диаметріне байланысты 4 бұрыштаманы немесе базалық беттік кемінде 100 
мм аспапты салумен өлшенеді және аспауы керек: 
Сыртқы диаметр D, мм......... 133 дейін  159...219  273...325  377...630  630 мм 
жоғары 
Құбыр осінің шеттерінің  
перпендикулярлы еместігі  
С, мм ..................................     1     2       2,5     3       5 
 

 
  1,3–жиналатын элементтер; 2–сызғыш; 4– бұрыштық  

 
Сурет 4.21-Жинақталатын элементтердің тік сызығын (а) және ұштарының 

(б) перпендикуляр еместігін бақылау 
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 Диаметрі 100 мм және одан да көп құбыржолдардың жіктерін түзу 
жікті элктросварь құбырларынан немесе бөлшектерден құрастырған кезде 
олардың бойлық жіктері бір -біріне қатысты кемінде 100 мм, ал диаметрі 100 
мм– ден кем шеңбердің 1/3 ұзындығына ығыстырылуы мүмкін. Жекелеген 
жағдайларда екі жақты бойлық тігістер кезінде, егер бойлық тігістердің 
көлденең тігістерінің қиылысу орындары дефектоскопияның бұзылмайтын 
әдістерімен бақыланса, олардың бір ось бойынша орналасуына рұқсат 
етіледі. 
 Штуцерлерді, бобыштарды және басқа да бөлшектерді дәнекерленген 
жіктерге, сондай-ақ құбырлардың иілген бөлшектеріне (иілу орнына) 
дәнекерлеуге жол берілмейді. 

Тік иілген және штамппен дәнекерленген бұруларды орнату кезінде 
дөңгелектеу басында көлденең дәнекерлеу қосылыстарын орналастыруға 
және тік учаскесіз тік иілген бұруларды өзара дәнекерлеуге жол беріледі. 
 D=80–500мм құбыржелілерінің элементтерін құрастыру үшін стенд 
қолданылады (сурет 4.22) 2 раманы білдіретін, бір жағынан 4 бұрылыс үстелі 
және фланецті құбырларды құрастыруға арналған 5 құрылғы орналасқан. 
Бағыттаушы рамаларға құбырларды орнату үшін 3 жылжымалы роликті 
тіреуіштер және бұрғышы бар құбырларды құрастыруға арналған құрылғысы 
бар өздігінен жүретін үстел 1 орнатылған. 5–құрылғы көтеру алаңымен 
жабдықталған, оған бұрылу шеттерінің біріне тігінен орнатылады. 15 560 х 1 
540 х 2 400 мм габариттік өлшемі кезінде стендтің салмағы шамамен 2 315 кг 
құрайды. 

 
 1,4– тиісінше өздігінен жүретін және aйналмалы үстелдер; 2– рама; 3–роликті 

тіреуіштер; 6–фланецтері бар құбырларды құрастыруға арналған құрылғы 
 

Сурет 4.22- D=80–500 мм құбыржол элементтерін құрастыруға    
  арналған cтенд 
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 D=50–500мм құбыржелілерінің элементтері мен тораптарын құрастыру 
үшін стенд қолданылады (сурет 4.23) рельстік бағыттаушы бойынша 
қозғалатын бірнеше (төртке дейін) 2 жылжымалы арқалықтан тұратын 3. 
Әрбір белдем тораптардың өлшемдері мен конфигурациясына байланысты 
олардың орналасуын қатты бекітуге мүмкіндік беретін 5 тежегіш 
құрылғысымен жабдықталған. Арқалықтар жылжымалы айналмалы (360° 
дейін) призмалар мен тізбекті қыспалармен 4 кареткалармен жабдықталған. 
 Шеттері бойынша арқалықтардың бірінде фланецті 1 және 6 бұрғышы 
бар элементтер мен тораптарды жинауға арналған құрылғылар орнатылған. 
Барлық кареткалар берілген қалыпта тежегіш құрылғыларымен бекітіледі. 
 Стендтің салмағы 2 385 кг құрайды, габаритті өлшемдерде жұмыс 
істемейтін жағдайда 1 800 х 4 050 х 900 мм, ал жұмыс істе–ұзындығы 
түйіннің өлшемімен анықталады. 
 Құбыржелілерінің тораптары мен тік сызықты секцияларын электр 
қабылдағыштарында жинау кезінде, сондай– ақ блоктар мен тордағы 
секцияларды ірілендіріп жинау кезінде құбыржолдар мен бөлшектердің 
түйісетін ұштарының осалдығын қамтамасыз ету және сопақтығын азайту 
үшін центраторлар қолданылады [11]. 

   
  

1,6–құрылғылар;  2–жылжымалы арқалық; 3–рельсті бағыттаушы; 4–
каретка; 5–тежегіш құрылғы; 7– жиналатын элемент 
 

Сурет 4.23–D =50–500 ММ құбыржелілерінің элементтері мен   
тораптарын жинауға арналған стенд 
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 Құбыржелілерінің тораптары мен тік сызықты секцияларын электр 
қабылдағыштарында жинау кезінде, сондай–ақ блоктар мен тордағы 
секцияларды ірілендіріп жинау кезінде құбыржелісі мен бөлшектердің 
түйісетін ұштарының осалдығын қамтамасыз ету және сопақтығын азайту 
үшін центраторлар қолданылады (сурет 4.24). 
 
 
 
 
         
 
 
 
 

а–арқалықты; б–моментсіз; 1-звено; 2-басу роликтері; 3-винт 
 

Сурет 4.24-Сыртқы центраторлар 
 
 Құбыр–тетік типті элементтер ЦВСК–500 3 күштік центраторын 
қолдана отырып жиналады (сурет 4.25, а) қалыпты стендте, ол үшін оны 
бағыттаушы штангамен жалғайды 1, ол центратордың құбыр ішінде түйісуге 
жылжуын қамтамасыз етеді. Құбыр-бөлшек сияқты элементтер-құбыр 
стендте жиналады (сурет 4.25, б) бағыттаушы көлденең 11 арқалықпен 
жабдықталған, 4 тірек кареткалары және 7 тік тіреуі бар. Тіреуіш тік 
жазықтықта жиналатын құбырлар мен бұруларды қысуға арналған. Бұл 
жағдайда центратор консоль кранының ілмегі бар 6 арқанға ілінеді және 
жиналған элементтің ішінде түйісуден түйісуге қарай өз салмағының 
әрекетімен қозғалады. 

  
  

а–бағыттаушы штангамен; б–тік тіреумен; 1-бағыттаушы штанга; 2-
жиналатын торап; 3-ЦВСК– 500 центраторы; 4-тірек кареткалары; 5-
гидрошланг; 6-арқан; 7-тік тіреуіш; 8-құбырға арналған қысқыш; 9-бұруға 
арналған қысқыш; 10-орнату тіреуіш; 11-бағыттаушы арқалықтар  

 
Сурет 4.25 - D =300–500 мм элементтерді және жазық тораптарды құрастыру 

үшін арналған ішкі күштік центраторлы ЦВСК–500 стендісі 
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 Құбырларды орталықтандырылған дайындау кезінде негізінен дайын 
стандартты бөлшектер қолданылады. Жобамен көзделген арнайы 
дәнекерленген фасонды бөлшектер зауыттардан дайын жеткізілмесе ғана 
дайындалады. 
 D=300–1200 мм секциялық бұруларды жинау үшін стенд (сурет 4.26), 
екі айналмалы үстел орнатылған станинадан тұратын: біреуі 2–ші призма, 
екіншісі 4–роликті. Роликтері бар үстел 6 көтергіш винтпен және бұрылу 
бұрышының 5 көрсеткішімен жабдықталған. Тұғыр ортасында бекіту 
пластинасы бар 3 орнату тіреуі орналасқан. Стендтің салмағы–570кг; 
габариттік өлшемдері–1560 х 1500 х 870 мм. 
 

 
1- тұғыры; 2,4– бұрылатын үстелдер; 3–орнату тіреуіші; 5–бұрылу бұрышының 

көрсеткіші; 6– көтергіш винт 
 

Сурет 4.26 - 5 D=300–1200 секциялық бұруларды жинауға арналған 
стенд 

 Дәнекерленген қосылыстарды кесу және үштік жасау процесі негізінен 
штуцердің ұштарын фасондық кесуге,құбырдағы тесікті кесуге, біріктірілетін 
бөлшектерді жинақтау және дәнекерлеуге азаяды. Жанасқан кезде 
бөлшектерді теңөтпелі үштік айнымалы бұрышы құлауының жиектерін 
ретінде негізгі құбырлар мен ойылатын штуцер орындайды. Негізгі 
құбырдағы өтпелі үштіктердің жанасуын дайындау кезінде тесікті жиектерді 
шабусыз кесіп алады, ал ойылатын құбырда (штуцерде) жиектерді шабудың 
ауыспалы бұрышын орындайды. Құрастыру және дәнекерлеу стендтерінде 
үш тармақты қосылыстарды жинайды және дәнекерлейді. 
 Дәнекерленген өтпелер қаңылтыр дайындамадан жаншу тәсілімен 
дайындалады. Дайындаманың ұштарын біліктеу алдында, егер 
гидравликалық пресс болмаса, гидравликалық домкраттардың көмегімен 
арнайы құрылғыларда радиус бойынша бүгеді. Конустық ернеушелер жетекті 
немесе қол ию біліктерінде жанышталады. Ернеудің бойлық жігін тарту 
қамыттары мен басқа да құрылғылардың көмегімен жинайды. Ернеудің 
бойлық жіктері жартылай автоматтармен дәнекерленеді. 
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4.1.10 Фланецті қосылыстарды құрастыру 
 

 Фланецті қосылыстардың қажетті тығыздығына қол жеткізу үшін 
жұмыс сызбасына сәйкес фланецті таңдау керек; Болат маркасының, шартты 
қысымның және құбыржолдары фланецтерінің барлық өлшемдерінің 
қосылатын арматураның немесе жабдықтың фланецтерінің өлшемдеріне 
сәйкестігін тексеру; фланецтерді қарау және олардың бетінде сызаттар, 
раковиналар және басқа да ақаулар жоқ екеніне көз жеткізу; тығыздағыш 
беттерді өңдеудің тазалығын тексеру; фланецті қосылысты дұрыс жинау 
және тарту [12]. 
 Фланецтерді құбырлармен және бөлшектермен дәнекерлеуге төсеме 
астындағы тығыздағыш бетінің жазықтығы құбыр осіне перпендикуляр 
болатындай, ал қарсы фланецтің жазықтығы оған параллель болатындай 
жинайды. 
 Фланецтің тығыздағыш бетінің құбыр осінің немесе С бөлшектерінің 
перпендикулярлығынан ауытқуы (сурет 4.27) Д фланецінің тығыздағыш 
бетінің сыртқы диаметріне байланысты келтірілген шамалардан аспауы тиіс: 
D, мм........  25...60 60...160 160...400 400...750 750...1000 
С, мм........   0,15    0,25   0,35    0,5     0,6 
 Фланецтердің тығыздағыш беттерінің перпендикулярлығын 1 бақылау 
бұрышымен тексереді (суретті қараңыз. 76) және қуыс бұрғымен 2 фланец 
пен 1 бұрыштың арасындағы диаметральды қарама– қарсы нүктелерде 
саңылауды өлшеу жолымен. 

              
     
1-бұрыштық; 2-фланец; 3-құбыр; С-фланец пен бұрыштың арасындағы 
саңылау 
 

Сурет 4.27–Фланецтің тығыздағыш бетінің перпендикулярдан ауытқуын 
бақылау 

 
 Тегіс дәнекерленген фланецтері бар құбырлар мен бөлшектерді 
құрастыру және дәнекерлеу кезінде 2 фланецтің тығыздағыш беті мен құбыр 
1 (бөлшектер) шетінің арасындағы қашықтық, сондай– ақ қосылыстардың 
конструктивтік элементтері сурет 4.28 және кесте 12 келтірілген  
арақашықтыққа сәйкес келуі тиіс.  
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1- құбыр; 2-фланец; s– құбыр қабырғасының 

қалыңдығы 
 
Сурет 4.28–Тегіс дәнекерленген фланецті 

құбыр қосудың құрылымдық элементтері 
 
 
 
 

 Кесте 12–Әртүрлі диаметрлі құбырлардың тегіс дәнекерленген 
фланецтері бар дәнекерленген қосылыстарының өлшемдері, мм     

D 10...20 25...50 65... 
150 

200 250... 
300 

350... 
600 

800... 
1000 

1200 1400 1600 

k 3 4 5 7 9 10 10 11 12 13 
b 0,5 1 1,5 

 
 Фланецтік қосылыстарды құрастыру кезінде бұрандамалардың 
гайкаларын бір жағынан орналастырады. Гайкалардың үстінен шығып 
тұратын бұрандамалар мен шпилькалардың ұштарының ұзындығы бұранда 
жіптерінің 1–4 шегінде болуы тиіс. 
 300°С–тан жоғары температурада жұмыс істейтін құбыржолдарға 
арналған бұрандамаларға (түйреуіштерге) алдын ала оларды тұнудан және 
күйуден сақтайтын графитті және графит–майлы майларды жағады. Графитті 
майлаулар қабыршақты графиттен дайындалады. 
 Төсемдерді (парониттен, картоннан, асбестен) бу желісіне орнату 
кезінде екі жағынан құрғақ графитпен сүртеді. Төсемдерді маймен, 
графитпен маймен немесе қандай да бір бояулармен және мастикалармен 
майламау керек, өйткені мастика мен май фланец айналарына жанады және 
олардың бетін бұзады. 
 Фланецтік қосылыстың тығыздығы негізінен фланецтердің жапсарлас 
беттерінің тазалығына, төсемнің сапасы мен өлшеміне ғана емес, сонымен 
қатар гайкаларды жинау мен созудың дұрыс орындалуына байланысты. 
 Фланецті жалғауды көлденең қалыпта жинағанда, құбырдың төменгі 
саңылауларына жұмсақ төсемнің құлап кетпеуі үшін екі болт салынады. 
 Төсемнің орналасуы фланецтің шетінен қашықтық бірдей болатындай 
етіп тегістеледі, содан кейін болттарды салады және оларды тарта бекітеді. 
 Жұмсақ төсемдері бар фланецті қосылыстардың гайкалары крест 
тәрізді айналып өту тәсілі бойынша созылады. Алдымен қарама– қарсы 
жатқан бұрандамалардың бір жұбы, содан кейін екіншісі, бірінші 90° 
бұрышында. Біртіндеп барлық бұрандамаларды көлденең бұрау арқылы 
созады. 
 Фланецтік қосылыстың гайкалары қол және механикаландырылған 
гайкалық құралдармен, электр немесе пневматикалық жетегі бар 
гайкабұрағыштармен тартылады. 
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 4.1.11 Құбыржелілерінің элементтерін, тораптары мен бөлшектерін 
дәнекерлеу 
 
 Технологиялық құбырларды дайындау және монтаждау кезінде 
дәнекерлеу дәнекерленген қосылыстардың талап етілетін сапасын 
қамтамасыз ететін барлық өнеркәсіптік тәсілдермен жүргізіледі. Бұл ретте 
дәнекерлеудің автоматты және жартылай автоматты әдістерін барынша 
пайдалану қажет. 
 Газбен дәнекерлеуге (аустенитті болаттан жасалған дов құбырын 
қоспағанда) тек 10 МПа дейін шартты қысымға есептелген, 100 мм дейін 
шартты өтумен, қабырғасының қалыңдығы 3,5 мм артық емес құбырлар үшін 
рұқсат етіледі. 
 Құбырларды дәнекерлеу үшін қолданылатын барлық дәнекерлеу 
материалдарының дайындаушы зауыттың сертификаты болуы тиіс. 
 Дәнекерлеу жұмыстары үшін электродтарды, сымдар мен флюсті берер 
алдында олардың жай–күйін сыртынан қарап тексереді. Электродтар мен 
флюстер дәнекерлеу жұмыстары басталғанға дейін 8 сағат бұрын 
нұсқаулықтарға сәйкес кептірілуі тиіс. 
 Дәнекерлеуден кейінгі әрбір тілік дәнекерлеуді орындаған 
дәнекерлеушінің таңбасымен белгіленуі тиіс. Таңба тігістен қарап шығу үшін 
қол жетімді жағынан 30–50 мм қашықтықта соғылады. Таңбалау тереңдігі 0,5 
мм артық емес, ал таңбалау орны кейде контуры бойынша майлы бояумен 
қоршалады. 
 Доғалы дәнекерлеуді тұрақты және айнымалы токта жүргізеді. 
Дәнекерлеу жұмыстарын орындау шарттарына байланысты түйіспелер 
бұрылыс (құбырдың, элементтің немесе құбырдың торабының айналуы 
кезінде) және бұрылмайтын (құбырдың қозғалмайтын элементі, элементі 
немесе торабы кезінде) болып бөлінеді. Құбыр дайындау цехтары мен 
шеберханаларында орындалатын құбырлар мен бөлшектердің айналмалы 
түйіспелері ең қарапайым және ыңғайлы тігіспен дәнекерленеді. 
 Қолмен доғалық дәнекерлеу кезінде алғашқы екі қабатты (металдың 
қалыңдығына байланысты) диаметрі 3 мм аспайтын электродтарды 
пайдалана отырып, ұстап алады және дәнекерлейді, одан кейінгі қабаттар — 
диаметрі 3– 4 мм электродтарды пайдалана отырып [12,13]. 
 Құбырларды дайындау кезінде қорғаныс газдарында дәнекерлеу әдісі 
кеңінен таралған. Бұл тәсілдің мәні доға дәнекерлеу аймағынан ауаны 
тартатын және балқытылған металды атмосферадағы газдардың зиянды 
әсерінен қорғайтын қорғаныш газының ағысында жанады. 
 Басқа әдістердің алдында дәнекерлеудің осы әдісінің 
артықшылықтары: дәнекерлеудің жоғары сапасы, процесті салыстырмалы 
түрде жеңіл механикаландыру, сондай–ақ барлық кеңістіктік жағдайларда 
дәнекерлеу мүмкіндігі. 
 Қорғаныс газдарында балқитын және балқымайтын электродтармен 
дәнекерленуге болады. Балқитын электродпен дәнекерлеу кезінде электр 
доғасы дәнекерлеу аймағына берілетін электродты сым мен бұйым арасында 
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жанады. Доға электрод сымын балқытады, ол қосымша материал және негізгі 
металл болып табылады. Балқымайтын электродпен дәнекерлеу кезінде 
электрлік доға балқымайтын вольфрамды электрод пен бұйым арасында 
жанады. Жиекті қосылыстар бойымен жылжи отырып, доға оларды ерітеді. 
Бұрылыс жағдайында құбыржолдарының элементтерін жартылай автоматты 
және автоматты дәнекерлеу үшін УВТ–1 фрикционды айналғыштар, М– 
11070 және ГСТМ–12 манипуляторлары, дәнекерлеу посттары мен 
қондырғылары қолданылады. 
 УВТ–1 әмбебап фрикционды айналғыш (сурет 4.29) Dy=50 құбыр мен 
элементтердің айналуына арналған. Олардың осьтерінің кеңістікте 
орналасуын өзгерте алады, бұл дәнекерлеу кезінде түйісудің ыңғайлы 
орналасуын қамтамасыз етеді. Негізгі роликтер 1 айналғыш 4 
электрқозғалтқышынан көп сатылы сына тәрізді беріліс және бұрамдық 
редуктор арқылы қозғалысқа келтіріледі. Дәнекерленген элемент тұтқаның 
немесе пневмоцилиндрдің көмегімен екі жетекші және қысқыш роликтер 
арасында қысылады. 
 

          
 
1,7– тиісінше жетекші және қысқыш роликтер; 2–корпус; 3–қысқыш 
құрылғының электр қозғалтқышы;  4–электр қозғалтқышы; 5–қысқыш 
құрылғы; 6–дәнекерлеу басы 
 

Сурет 4.29–УВТ-1 әмбебап фрикционды айналғыш 
 
 Dу=50–500мм құбыржелілерінің элементтерін жартылай автоматты 
дәнекерлеуге арналған (сурет 4.30) (УВТ=1) құрамы айналдырғыштан 1, 
бұрылмалы балка– бұрама 3,2 және 4алқалармен дәнекерлеу жабдығы үшін 
шарнирлә бекітілістен тұрады.  

Ұзын өлшемді элементтерді дәнекерлеу кезінде 6 жылжымалы 
бағыттаушы тіректер пайдаланылады. Дәнекерлеу постына ортақ басқару 
пультінен бір жұмысшы– дәнекерлеуші қызмет көрсетеді. 
 600 мм дейінгі шартты өту жолы бар бұрмалар қондырғыларда 
дәнекерленеді (сурет 4.31) әрбір түйісудің тік қалпын және оның осін айналу 
осімен біріктіруді қамтамасыз ететін 2 арнайы қысқыш құрылғылармен 
жабдықталған. 
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1-УВТ–1 айналдырғышы; 2-ПШ–54 жартылай автоматқа арналған аспа; 3-
айналмалы белдем– укосина; 4-Л–537У жартылай автоматқа арналған аспа; 
5-дәнекерленетін элемент; 6-бағыттаушы тірек 

 
Сурет 4.30–Диаметрі Dу=50–500 мм элементтерін жартылай 

автоматты  дәнекерлеуге арналған пост 
 

    
 
1-дәнекерленетін бұрулар; 2-қысқыш құрылғы; 3-планшайба;4–айналмалы 
 

Сурет 4.31-600 мм дейінгі шартты өту жолы бар бұруларды 
 дәнекерлеуге арналған қондырғы 

 
 Dy=400–1400мм бұрулар УСО 1420 қондырғысында дәнекерленеді 
(сурет 4.32). Қондырғыда айналғыш ретінде М–11070 2 манипулятор 
пайдаланылды, оның шпиндельі айналу роликтерінде орнатылған 3 аралық 
барабанмен жалғанған. 

Дәнекерленген тігістің бірінші қабаты ішінен жартылай автоматпен, ал 
келесі қабаттар сыртқы жағынан флюс астындағы автоматпен орындалады. 
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1–станина;  2–манипулятор М– 1 1070; 3–аралық барабан; 4–планшайба; 5–
кронштейн; 6–гайка; 7,8–буындар; 9–фиксатор; 10–дәнекерленетін бұрғыш; 
11–бұрылатын қапсырма; 12–бұрама; 13–П- тәрізді жебе 
  

Сурет 4.32–Бұруларды дәнекерлеуге арналған УСО–1420 қондырғысы 
D=400– 1 400 мм 

 
 4.1.12 Құбырлардың тік сызықты секцияларын құрастыру және 
дәнекерлеу 
 
 Құбыр секцияларының орталықтандырылған өндірісі монтаж алаңында 
сатып алу және құрастыру–дәнекерлеу жұмыстарының көлемін едәуір 
азайтуға және сол арқылы еңбек өнімділігі мен жұмыс сапасын арттыруға 
мүмкіндік береді. 
 Технологиялық құбырлардың жалпы массасынан ұзындығы 24–36 м тік 
сызықты секциялар түрінде орталықтандырылып 56% дейін, оның ішінде 
цехішілік құбырлардың 6–8% дайындалуы мүмкін. Секциялардың ұзындығы 
құбырдың диаметріне, көтеру және тасымалдау механизмдерінің болуына, 
тасымалдау жағдайларына және монтаж жұмыстарының жергілікті 
жағдайларына байланысты [14]. 
 Секциялардың орталықтандырылған өндірісі құрастыру және көтеру– 
тасымалдау операцияларын механикаландыруды, жоғары өнімді дәнекерлеу 
әдістерін қолдануды және сапаны бақылауды қамтамасыз ететін арнайы 
қондырғыларда жүзеге асырылады. Құбыр секцияларын қондырғыларда 
дайындау құрастыру–монтаждау алаңдарында дайындаумен салыстырғанда 
еңбек өнімділігін 60–70% арттырады. 
 Құрылысы бойынша қондырғылар стационарлық және жылжымалы 
болып бөлінеді. 
 Құрылыстық орындалуы бойынша қондырғылар стационарлық және 
жылжымалы стационарлық қондырғыларға бөлінеді, әдетте құрылыс 
нысандарында қолданылады, онда құбыр жұмыстарының көлемі олардың 
ұзақ уақыт бойы ырғақты жүктемесін қамтамасыз етеді. Қондырғылар 
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сонымен қатар оларды жұмыс аяқталғаннан кейін басқа объектіге 
тасымалдауға мүмкіндік беретін жиналмалы орындауда орындалады. Мұндай 
қондырғылар әдетте зауыттарда және монтаж ұйымдарының базаларында 
орналасады. 
 Жылжымалы қондырғылар салыстырмалы түрде аз немесе кейде пайда 
болатын жұмыс көлемі бар немесе зауыттардан немесе монтаж 
ұйымдарының базаларынан едәуір қашықтықта орналасқан құрылыс 
объектілеріне қызмет көрсету үшін қолданылады. Жылжымалы 
қондырғылардың артықшылығы–олардың маневрлігі, объектіден объектіге 
тасымалдау мүмкіндігі және монтаждау мен бөлшектеу үшін қажетті қысқа 
уақыт, ал кемшіліктері–құрастыру және көтеру–тасымалдау операцияларын 
механикаландырудың салыстырмалы түрде аз дәрежесі, құбырларды беру 
және дайын секцияларды орнату үшін қосымша жүк көтергіш механизмдерді 
қолдану қажеттілігі. 
 Жылжымалы қондырғы–үш құбырдан тұратын телескопиялық жақтау. 
Сыртқы құбырда қондырғының жетек бөлігі және жетек роликтері, ал 
басқаларында жылжымалы бос роликтер бар. Жүріс бөлігі үшін автокөлік 
жартылай тіркемелері пайдаланылды. Көлік жағдайынан жұмыс 
қондырғысына 30 минут беріледі. қондырғының ұзындығы жұмыс күйінде–
19,5м, көлікте–9,5 м. қондырғының салмағы –3 790 кг. құбырлар қолмен 
сыртқы центраторлармен орталықтандырылады. Қондырғыны объектіге 
автомашинамен немесе трактормен тасымалдайды. 
 Dy=80–600 мм құбыр секцияларын құрастыруға және дәнекерлеуге 
арналған жылжымалы қондырғы (сурет 4.33,а) 7 телескопиялық конвейерден 
тұрады, онда құбырлар мен секциялардың аудармалы және айналмалы 
қозғалысын қамтамасыз ететін 2 сфералық роликті тіреуіштер орнатылған. 
 Конвейерде 8, 14 консольді айналмалы тіректер орнатылған, олар 
құбырлар мен секцияларға арналған сөрелерді, сондай-ақ 13 және 3 
секциялардың гидравликалық түсіргіштерін құрайды. 
 Дәнекерлеушінің будкасы 6 центраторымен,5 дәнекерлеу жабдығымен 
10, конвейердің механикалық жетегімен 4 және гидростанциямен 12 
жабдықталған. Қондырғының жалпы өлшемдерін азайту үшін дәнекерлеуші 
будкасының қабырғаларының бірінде топсалы ашылатын тесік бар, олардан 
құбырдың дайын бөліктері ғимараттан тыс қозғалмай тасталады. 
 Барлық орнату операциялары басқару пультінен 11 басқарылады. 
 Қондырғыға екі адам қызмет етеді. Қондырғы далада жұмыс істеген 
кезде жылжымалы дизель электр станциясы қуат көзі болып табылады. 
Қондырғы автомобильмен тасымалданады (сурет–4.33, б), бұл ретте 6–
дәнекерлеуші будкасы шанақта, ал 7– конвейер Жиналған түрде инвентарлық 
тіркемеде орналасады. Жұмыс жағдайындағы қондырғының жалпы 
өлшемдері– 35 x 3,8 X 2,5 м, ал көлікте –11,5 x 2 x 3,6 м. Қондырғыны жұмыс 
жағдайына орнатуды және бөлшектеуді көлік жағдайына ауыстыра отырып, 
төрт адамнан тұратын бригада 12 сағат ішінде жүзеге асырады, қондырғы 
шпалдардағы кез– келген жоспарланған алаңға орнатылады, ал роликті 
конвейер аутригерлермен 1 тексеріледі. 
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 Қондырғыда ұзындығы 36м-ге дейінгі бөлімдер дәнекерленген, 
өнімділігі–жылына 5 T секциялары. Қондырғының салмағы–6,7 т, Электр 
қозғалтқыштарының қуаты–10,6 кВт. 

   
   

1-аутригерлер; 2-сфералық роликті тіреуіштер; 3,13– тиісінше секциялар мен 
құбырларды гидравликалық түсіргіштер; 4–конвейердің механикалық жетегі; 
5–центратор; 6–дәнекерлеушінің үйі; 7–телескопиялық конвейер; 8,14–
айналмалы тіректер; 9–құбырларды бойлық жылжыту тетіктері; 10–
дәнекерлеу жабдығы; 11–басқару пульті; 12–гидростанция; 15–автомобиль; 
16–автомобиль тіркемесі 

 
Сурет 4.33 - Жұмыс (а) және көлік (б) жағдайларында D=80–600 мм құбыр 

секцияларын құрастыруға және дәнекерлеуге  арналған жылжымалы 
қондырғы схемасы 

 
 4.1.13 Дәнекерленген қосылыстарды термиялық өңдеу 
  

Құбырлардың дәнекерленген қосылыстарын термиялық өңдеу ішкі 
кернеулердің қалдық деңгейін төмендетеді, тігіс металының құрылымы мен 
пластикалық қасиеттерін жақсартады және нәтижесінде құбырды пайдалану 
кезінде жарықтардың пайда болуына жол бермейді. 
 Термиялық өңдеу процесі дәнекерленген қосылыстарды белгілі бір 
температураға дейін қыздырудан, белгілі бір уақыт ішінде осы температурада 
ұстап, салқындатудан тұрады. Термиялық өңдеудің келесі түрлері 
қолданылады: босату, қалыпқа келтіру және аустенизация [14,15]. 
 Дәнекерленген қосылыстарды термиялық өңдеу кезінде мынадай 
технологиялық операцияларды орындайды: термометрлер, қыздыру 
құрылғылары мен жылу оқшаулағышты орнатады; термометрлерді 
потенциометрдің өлшеу тізбегіне қосады; қыздыру құрылғысын қоректендіру 
көзімен қосады; дәнекерленген қосылысты қыздыруды, ұстауды және 
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салқындатуды жүзеге асырады; жылу оқшаулауды, қыздыру құрылғысын 
және термометрлерді бөлшектейді. 
 Хромоникелді болат құбырлар үшін газжалынды қыздыру 
қолданбайды. 
 Дәнекерленген қосылыстарды термиялық өңдеу кезінде келесі жылыту 
құрылғылары қолданылады: қарсылықтың икемді саусақты электр 
жылытқыштары; аралас әрекет ететін электр жылытқыштар; 50 Гц жиілікте 
жұмыс істейтін жалаңаш мыс сымнан жасалған икемді индукторлар; бір 
жалынды әмбебап ацетиленоқышқыл жанарғылары және сақиналы көп 
жалынды жанарғылар. 
 Кедергінің икемді саусақты электр жылытқыштары (ИЭЖ) қарапайым, 
қабырғасының қалыңдығы 70 мм– ге дейін шартты өтуі 100 мм– ден асатын. 
 Құбырлардың дәнекерленген қосылыстарын термоөңдеу үшін 
ыңғайлы. ИЭЖ– икемді саусақты электр жылытқыш (сурет 4.34) қос жалпақ 
спиральдан 3 тұрады, оның әр саусағы керамикалық жеңмен 1 қорғалған. 
ИЭЖ белдеулерінің саны, әр белдеудегі саусақтардың саны және олардың 
орналасуы құбырдың диаметріне, қабырғасының қалыңдығына және 
дәнекерленген қосылысының конструкциясына байланысты және өндірістік 
нұсқаулықтарға сәйкес анықталады. Дәнекерленген қосылыста ИЭЖ–ді 
ыстыққа төзімді болаттан жасалған 2 металл белдеуімен бекітеміз. 
 
 
      1–керамикалық төлке;  2– тартпа белдік;  
      3– спираль 
 

Сурет 4.34 - ГЭН дәнекерленген 
жіктерді термоөңдеу 

 
 

 Бір жалынды әмбебапты ацетиленоқышқылды оттықтар (сурет 4.35) 
шартты өту жолы 80 мм– ге дейін және қабырғасының қалыңдығы 10мм–ге 
дейін Құбырлардың дәнекерленген жіктерін, сондай– ақ қол жеткізу қиын 
жерлерде орналасқан дәнекерлеу жіктерін, оның ішінде коллекторлар мен 
фланецті қосылыстардың жіктерін термоөңдеу кезінде қолданады. Құбырда 5 
(4.33–суретті қараңыз) 6 дәнекерленген түйіспесінің жанында 3 металл жылу 
оқшауланған шұңқыры киіледі, ол 4 қыздырғышының жалынын бүкіл 
периметрі бойынша біркелкі таратады. Құбырдың дәнекерленген түйіспесіне 
іргелес 150– 200 мм ені (әр жағынан) жылу оқшаулағышпен жабылады. 
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 1–жылу оқшаулау; 2– тартпа қамыт; 3– металл жылу оқшауланған құйғыш; 

4– қыздырғыш; 5– құбыр; 6–дәнекерленген тігіс 
 

Сурет 4.35 - Бір жалынды әмбебапты жанарғымен дәнекерленген жіктерді 
термоөңдеу 

 
 Сақиналы көпфакелді жанарғылар қабырғасының қалыңдығы 25 мм–ге 
дейін шартты өтуі 350 мм–ге дейінгі Құбырлардың дәнекерленген 
қосылыстарын термоөңдеу үшін қолданылады. Мұндай қыздырғыштар 
(сурет 4.36) алмалы– салмалы конструкциясы бар 2 дәнекерленген түйіспеге 
3 сақиналы оттықтың ішкі шығу мундштуктары мен құбырдың сыртқы беті 
арасындағы саңылау 25–30мм-ге тең болатындай етіп орнатылады. Жылу 
аймағына іргелес құбырлардың 4 учаскесінің жылу оқшаулауының ені әр 
жаққа кемінде 300 мм қабылданады. 
 

  
  

 1– потенциометр; 2– дәнекерленген жік; 3– сақиналы қыздырғыш; 4–  жылу 
оқшаулау; 5– газ баллонды қондырғы 
 

Сурет 4.36 - Дәнекерленген жіктерді сақиналы көпфакельді оттықпен 
 термоөңдеу 

 
 Термоөңдеу кезінде құбыр бөлігінің немесе элементінің еркін кеңеюін 
қамтамасыз ететін, оларды өз салмағының әсерінен пластикалық 
деформациялардан қорғайтын шарттарды сақтау қажет. Қыздырылатын 
көлденең бөліктің жігінен 0,5–0,6м арақашықтықта екі қосымша тіректер 
орнатады, ал тік қыздырылатын бөлік арнайы алқа орнатып енгізеді. 
Түйіспелі қосылыстарды қыздыру кезінде құбырлардың ұштары, 
құбырлардың элементтері мен түйіндері ауа тартылуын және жылытылатын 
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учаскенің күрт салқындауын болдырмау үшін уақытша тығындармен 
жабылады [16]. 
 
 4.1.14 Дәнекерлеу қосылыстарының сапасын бақылау 
 
 Құбырлардың дәнекерленген тігістерінің сапасын жүйелі жедел 
бақылау, сыртқы тексеру және өлшеу, бақылаудың бұзбайтын әдістері; 
сынама жіктер үлгілерінің механикалық қасиеттерін сынау және 
металлографиялық зерттеулер жолымен тексереді. Дәнекерленген 
қосылыстарды бақылау нәтижелері тиісті құжаттарда тіркеледі. 
 Жедел бақылау дәнекерлеуге жататын құбырлардың, құбыржелілердің 
бөлшектері мен элементтерінің, арматуралар мен дәнекерлеу 
материалдарының жай– күйі мен сапасын тексеруді, сондай– ақ жиектердің 
дұрыс дайындалуын және олардың беттерінің тазалығын тексеруді; 
дәнекерлеуге жапсарларды құрастыру сапасын, жиектердің ығысуын, 
саңылаулар мен сәйкессіздік шамасын бақылауды; дәнекерлеу процесінде 
режим технологиясы мен параметрлерін бақылауды қамтиды. 
 Мүмкін болатын ақауларды анықтау үшін барлық дәнекерленген 
түйіспелер сыртқы қарауға және өлшеуге жатады: термиялық әсер ету 
аймағында тігістің немесе негізгі металдың бетіне шығатын жарықтар; негізгі 
металдан балқымаға өту аймағындағы ағындар мен кесіктер; күйіктер мен 
кратерлер; ені мен биіктігі бойынша дәнекерлеу жігінің біркелкі емес 
күшеюі, сондай-ақ оның өсінен ауытқуы (қисаю); егер дәнекерлеу 
қосылысын құбырдың ішінен қарауға болатын жағдайларда 
өткізбеушіліктер; тігістердің геометриялық өлшемдерінің жоба сызбалары 
мен МЕМСТ талаптарына. 
 Дәнекерленген қосылыстарда сыртқы тексеру үшін қол жетімді емес 
мүмкін сыртқы және ішкі ақаулар (жарықтар, тесіктер, тесіктер, шлак 
қосылыстары және т.б.) анықталатын бұзбайтын бақылау әдістеріне рентген 
және электр радиографиялық аппараттарды, гамма– дефектоскоптарды, 
сондай-ақ отандық және шетелдік өндірістің ультрадыбыстық 
дефектоскоптарын қолдана отырып ультрадыбыстық зерттеу жатады. 
 Ультрадыбыстық бақылау әдісі қабырғасының қалыңдығы 6 мм немесе 
одан да көп болатын 200 мм және одан да көп шартты өтетін құбырлар үшін 
қолданылады. 
 Дәнекерленген қосылыстардың сапасы алты балдық жүйемен 
бағаланады. Дәнекерлеу қосылысының балы қосылымның өткізілмеу шамасы 
бойынша және қосылымдардың (кеуек) мөлшері мен саны бойынша бөлек 
бағалау кезінде алынған балдардың жиынтығы ретінде айқындалады. 
 Дәнекерленген жіктердің металын механикалық сынау механикалық 
қасиеттердің сәйкестігін тексереді: беріктік пен аққыштық шегі, 
салыстырмалы ұзарту, соққы тұтқырлығы, иілу бұрышы, тегістеу 
нормативтік-техникалық құжаттаманың немесе жобаның талаптарына сәйкес 
келеді. 
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 Металлографиялық зерттеу тігіс металының немесе тігіс аймағының 
құрылымын анықтау, дәнекерленген тігісте газ немесе қож қосындыларын, 
шаш сызаттарын, тесіктерін анықтау үшін жасалады. 
 Егер құбырдың шартты өтуі 150 мм-ге дейін болса, сызаттардың 
ұзындығы 20 мм–ден аз болса және шартты өтуі 160 мм–ден жоғары болса– 
50 мм–ден аз болса; шығарылмайтын ақаулары бар учаскелердің ұзындығы 
түйісу шеңберінің 1/4–нен аз болса; көрсетілген ақаулардың жату тереңдігі 
қабырға қалыңдығының 50%–нан аспаса, Құбырлардың дәнекерленген 
түйіспелерінің ақауларын түзетуге болады. 
 Түзету үшін ақаулы орындарды шауып тастап және жаңадан пісіреді. 
Басқа жағдайларда ақаулы түйіспе құбырдан толығымен алынып, оның 
орнына катушкалар дәнекерленген болуы керек. Барлық түзетілген 
түйіспелер учаскелері бұзбайтын бақылау әдістерімен тексерілуі тиіс. 
Құбыржелісінің дәнекерленген қосылыстарын монтаждауда бұзбайтын 
әдістермен бақылауды мамандандырылған жылжымалы зертханаларда 
орындайды. 
 

4.2 Пластмассадан құбырлар даярлау 
4.2.1 Құбырларды өңдеу 
 

 Жоғары (ЖҚПЭ) және төмен (ТҚПЭ) қысымды полиэтиленнен, 
полипропиленнен (ПП), пластификацияланбаған поливинилхлоридтен (ПВХ) 
және фторопластан жасалған құбырлар механикалық өңдеудің әртүрлі 
түрлеріне оңай түседі. 
 Құбырларды белгілеу стеллаждарда, науаларда және олардың 
механикалық бүліну мүмкіндігін болдырмайтын басқа құрылғыларда 
жүргізіледі. Белгілеу сызықтары бормен, қарындашпен немесе сызғышпен 
қолданылады. 
 Пластикалық құбырларды кесу болат сияқты кесу құралдарымен 
жасалады (диск және таспа аралары, кескіштер, кескіштер, тегістеуіш 
арматураланған шеңберлер және кесетін кенептер). Құбыр дайындау 
цехтарында құбырларды кесу үшін маятникті аралар, ағаш кесетін станоктар, 
токарь және фрезерлік станоктар, қол электрлік диск аралары, сондай-ақ 
арнайы механикаландырылған және қол құрылғылары қолданылады. 
 Орнату кезінде құбырларды кесу үшін металдан жасалған қол аралары, 
қарапайым ағаш ұсталары, сәулелік және көлденең екі қоларалар 
қолданылады. 
 Құбырлардағы тесіктерді бұрғылау станоктар мен электр өткізгіш 
құрылғыларда жүзеге асырылады. Диаметрі 50 мм-ге дейінгі тесіктерді 
бұрғылау үшін қауырсынды және спиральды бұрғылар, ал 50 мм-ден 
жоғары– циркульдік кескіштер мен арнайы құбыр бұрғылары қолданылады. 
 Контактілі дәнекерлеу алдында шартты өтуі 40–315 мм болатын 
құбырлардың ұштары мен тотыққан қабатын алу үшін қол құрылғыларының 
жиынтығы қолданылады. Құрылғы (сурет 4.37) өңделетін құбырдың 3 
ұшының ішіне өстендіріп түзеткіш қолдана отырып орнатылады 2. 
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Айналдыру кезінде кесу басы 1 бұрандалы тірекпен қозғалады. Әмбебап 
құрылғы бір өлшемнен екіншісіне оңай ауысады. 
 ПВХ құбырларын өңдеу кезінде кесу құралын қысылған ауамен 
салқындату керек. Осы мақсаттар үшін суды және басқа салқындатқыш 
сұйықтықтарды қолдануға жол берілмейді. 
 
          1– кесу басы; 2– ортаға дәл келтіру;  
              3– құбыр 
 

Сурет 4.37 - Құбырлардың ұштарында  
    фасоктарды кесуге және 

алуға         арналған қол құрылғысы 
 
 
 
 
 

 Құбырларда немесе дайындамаларда жиектер, қалыңдатылған 
шыбықтар, кең қоныштар мен өткелдер жасау, ұштарын калибрлеу және 
тармақтарды тарту құбырдың учаскесін алдын-ала 13 кестеде көрсетілген 
температураға дейін қыздыру арқылы жүзеге асырылады. 
 
Кесте 13–Қалыптау алдында құбырларды қыздыру кезіндегі жылу 
тасымалдағыштың температурасы          

  
Қалыптау кезінде құбырлардың ұштары материал жұмсартылғанға 

дейін, ал фторопласттан жасалған құбырлардың ұштары мөлдірлік пайда 
болғанға дейін қызады. Қыздыру уақыты құбыр қабырғасының 1 мм 
қалыңдығына 1–1,5 мин есебінен орнатылады. Құбырлардың ұштарын (сурет 
4.38) қолмен немесе механикаландырылған жетегі бар арнайы құралдар мен 
құрылғыларды қолдана отырып жасалады. Қалыптау құралдарының жұмыс 
беттері жылтыратылады.  

Құбыр материалы Құбырларды қыздыру кезіндегі жылу тасымалдағыштың 
температурасы, °с 
тарамдарды іріктеу, дайындау, 
калибрлеу және тарту кезінде 
(қабырғаны қалыптау жоқ) 

қалыңдатылған буртиктерді, 
өтпелерді дайындау және 
тармақтарды тарту кезінде 
(қабырғаны қалыптау арқылы) 

глицерин ауа ауа 
ТҚПЭ 135 ± 5 150± 10 240± 10 
ЖҚПЭ 105 ± 5 135± 10 220± 10 
ПП –  185± 10 280± 10 
ПВХ 135 ± 5 160± 10  
Фторопласт –  315110 –  
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 Цилиндрлік бір біріне енгізу, жұмсартылған құбырды ығыстыру 
арқылы пуансонмен қалыптастырылады, ал калибрлеу оның соғына дейін 
жылжитын гильзамен жүргізіледі.   
 Қалыңдатылған бөренелер мен өткелдерді қалыптастыру үшін сығым– 
қалыптар қолданылады. 
 

  
а– жиектеу; б– қалыңдатылған бұрғыларды жасау; в– кең қоныштар мен 
өткелдерді жасау; г– калибрлеу; д–операцияларды орындау дәйектілігі. 
 

Сурет 4.38 - Құбырлардың ұштарын қалыптау арқылы өңдеу схемасы 
 
 ТҚПЭ, ЖҚПЭ және ПП құбырларындағы өтпелі үш жақтар мен 
коллекторлар тармақтардың мойыншасын мәжбүрлеп тартумен (сурет 4.39, 
а) және мәжбүрлеп қалыптастырумен (сурет 4.39, б) жасалуы мүмкін. 
 

    
а– мәжбүрсіз қалыптау; б– мәжбүрлеп қалыптау; 1– құбыр– дайындама; 2– 
пуансон; 3– матрица 
 

Сурет 4.39 - Құбырлардағы тармақтарды тарту процесінің сызбасы 
 

4.2.2 Құбырларды құрастыру, дәнекерлеу және желімдеу 
  

Жапсарлы дәнекерлеуге дайындық кезінде құбырлар ішкі және сыртқы 
жағынан кемінде 50 мм қашықтықта тазаланады және майсыздандырылады. 
Ұштарын туралау және тотыққан қабатты алу үшін құбырлардың 
дәнекерленген беттері аяқталады. 
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 Пластмассадан жасалған құбырлардың түйіспелерін, құбырларды 
бекіту мен орталықтандыруды, сопақтықты жоюды, сондай-ақ дәнекерлеу 
кезінде қажетті түйіспелі қысымдарды жасауды және ұстауды қамтамасыз 
ететін арнайы дәнекерлеу жабдығында немесе жылжымалы құрылғыларда 
дәнекерлейді. 
 Түйіспелерді дәнекерлеу үшін негізінен терморегуляторы бар электр 
жылыту құралы қолданылады(сурет 4.40). 

 
   
1–плита; 2–биметалды термореттегіш; 3–кабельді енгізумен қалам; 4–ТЭН; 
5–лакты мата 

 
Сурет 4.40 - Түйістіре дәнекерлеуге арналған электржылытқыш құрал 

 
 Стационарлық жағдайда диаметрі 315 мм– ге дейінгі құбырлар мен 
пішінді бөлшектерді дәнекерлеу пневматикалық жетегі бар қондырғыларда 
орындалады.  
 D=25–50мм полиэтилен құбырларының монтаждық түйіспелері 
төселетін қыздыру элементтері бар муфталардың көмегімен шөткені 
дәнекерлейді. 
 Газды шыбықпен дәнекерлеу әдеттегі немесе жылдамдық режимінде 
қолмен жасалады(сурет 4.41).  

    
1–дәнекерленетін бөлшектер; 2–толтырғыш шыбық; 3–дәнекерлеу оттығы; 4–
ұштықтың шығу арнасы; 5, 6–алдын ала қыздыру арналары; 7–шыбыққа 
арналған бағыттаушы; 8– бағыттаушы сына 

 
Сурет 4.41–Қолмен газ шыбық (а) және жылдам (б) дәнекерлеу  

 схемасы 



161
  

 

4 ұшының шығыс каналының ауданы 2 шыбықтың көлденең 
қимасының ауданынан 10–15% артық қабылданады. Жылдам режимде 
дәнекерлеуді орындау кезінде 3 дәнекерлеу жанарғысының ұшында бөлек 
шығу арналары болуы керек: 6 шыбықты және дәнекерленетін бөлшектердің 
жиектерін алдын– ала қыздыру үшін 5. 
 Дәнекерлеу жанарғысының ұшынан дәнекерленетін бөлшектердің 
бетіне дейінгі қашықтық 1 (5 ±2) мм құрайды, ал дәнекерлеу жігінің бетіне 2 
қондырмалы шыбықтың еңкею бұрышы ТҚПЭ, ПП және ПВХ құбырлары 
үшін 90°, ал ЖҚПЭ-дан– 120°тең қабылданады. 
 Шыбықпен дәнекерлеу үшін салқындатқышты қыздыратын электр 
немесе газ қыздырғыштары қолданылады. 
 Салқындатқышты қыздыру температурасы құбырлар үшін °C болуы 
керек: ЖҚПЭ–200–250, ТҚПЭ–250–270, ПВХ–230–250 және ПП–250–270. 
 Құбырларды құрастыру кезінде түйіспелік қосылыстағы саңылау 
0,5...1,5 мм, ал кең қоныш– 1 мм– ден аспайды. 
 ПВХ құбырларын желімдеу шыбықпен дәнекерлеуге қарағанда үнемді 
және қосылыстардың беріктігін арттырады. ПВХ құбырлары арнайы 
желіммен жабысады. Желімдеу кезіндегі саңылау 0,6 мм дейін рұқсат етіледі. 
 Желім жұмсақ щеткамен қоңырау тереңдігінің үштен екісіне және 
құбырдың калибрленген ұшының бүкіл ұзындығына біркелкі жұқа қабатпен 
осьтік бағытта қолданылады. Желімнің шығыны шамамен 0,1 г/см2 құрайды. 
Желімді 1–2 минут бойы жаққаннан кейін құбыр учаскесін кең қонышқа 
енгізеді, бұл ретте құбырлардың бір–біріне қатысты ығысуына жол 
берілмейді. Желімделгеннен кейін байланыстар кемінде 2 сағат тыныш, 
қозғаусыз күйінде болуы керек. 
 

4.4.3 Дәнекерлеу және желім қосылыстарының сапасын бақылау 
 

 Пластмасса құбыржелілерінің дәнекерленген тігістерінің сапасын 
жүйелі жедел бақылау, сыртқы тексеру және механикалық сынақтар арқылы 
тексереді. 
 Жедел бақылау бүкіл дәнекерлеу циклі кезінде жүзеге асырылады, ал 
дәнекерлеу үшін құрастыру сапасы, Құбырлардың дәнекерленген ұштарының 
бетінің жағдайы, жылыту құралының бетінің тазалығы және дәнекерлеу 
режимінің параметрлері тексеріледі. 
 Түйіспелі дәнекерлеу арқылы жасалған дәнекерлеу тігісінің гратасы 
түйіспенің периметрі бойынша біркелкі бөлінуі керек, ал пісіру кезінде–
тіректің ішкі жиегінің ұшына сәйкес болуы керек. 
 Дәнекерленетін беттердің жиектері арасында бос орын болмауы керек. 
 Дәнекерленген жіктердің механикалық сынақтары созылу, статикалық 
иілу, иілу және жылжу үшін жасалады (кеңейтілген қосылыстар үшін). 
Созылу сынағын сыртқы диаметрі 50 мм–ге дейінгі құбыр үлгілерінде және 
сыртқы диаметрі 50 мм–ден астам және қабырға қалыңдығы 10 мм–ден астам 
сызықтық үлгілерде орындайды. Статикалық иілуге сынау Д>50 мм және 
қабырға қалыңдығы 10 мм дейінгі кезде сызықтық үлгілерде жүргізіледі. 
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 Егер үлгілердің кемінде 80%–ы үлкейткіш аспаптарсыз анықталатын 
қираулар болмаған кезде 180° бұрышқа иілуге шыдаса, статикалық иілуге 
сынау нәтижелері қанағаттанарлық деп есептеледі. 
 Құбырды кең қоныштан отдирге үлгілерді сынау кезінде қирау тұтас 
материал бойынша немесе жартылай жік бойынша жүргізілуі тиіс. 
 ПВХ–дан жасалған құбыржелілерінің желім қосылыстарының сапасы 
жедел бақылаумен көзбен шолып тексеріледі: желімделетін беттерді өңдеу 
және дайындау; қосылатын беттерді желіммен жабудың толықтығы және 
желімнің тұтқырлығы. Желімді қолданар алдында беттер таза болуы керек. 
Желім бүкіл бетіне біркелкі, тегіс қабатпен жағылады. Желімнің тұтқырлығы 
желімнің белгілі бір маркасын қолдану жөніндегі нұсқаулыққа сәйкес келуі 
тиіс. 
 

4.2.4 Құбырларды дайындау кезіндегі қауіпсіздік техника 
қағидалары 

 
 Әр мамандықтың жұмысшылары үшін кәсіпорындарда қауіпсіздік 
техникасы мен өндірістік санитария бойынша нұсқаулықтар жасалады, онда 
қауіпсіз жұмыс шарттары мен өнеркәсіптік жарақат жағдайларының алдын-
алу шаралары егжей–тегжейлі көрсетілген. Жұмыс нұсқаулықтарын 
орындамау еңбек және өндірістік тәртіпті бұзу ретінде қарастырылады. 
 Құбырлар мен бөлшектерді өңдеу үшін құбыр дайындау цехтарында 
орнатылған металл кесетін станоктар мен құрылғыларға қызмет көрсетуге 
жабдықтың құрылғысы мен жұмысын жақсы білетін арнайы оқытылған 
жұмысшылар ғана жіберіледі. Станокта жұмыс істеуші арнайы киімде болуы 
тиіс, ұқыпты майыстырылған және құламалы ұштары жоқ, шашы бас киімнің 
астына жиналуы тиіс [17]. 
 Іске қосар алдында станок немесе құрал–сайманды мұқият қарап, 
қаптамалар мен қорғаныс қоршауларының болуын тексеру қажет. Байқалған 
ақаулар туралы шеберге хабарлау керек. Станоктар жұмыс істеп тұрған кезде 
қорғаныш құрылғыларын алуға тыйым салынады. Құбырлар мен 
бөлшектердің өздігінен сырғып кетуін болдырмайтын ұстап тұратын 
құрылғыларды қолдану қажет. 
 Станоктарда және тегістеу дискілері бар құрылғыларда, сондай–ақ 
қайрау станоктарында кесу кезіндегі қауіпсіздік мәселелеріне ерекше назар 
аудару керек. Бұл машиналарда жұмыс істеу кезінде жұмысшы тегістеу 
дискісіне қарсы емес, оның қаптал жанында тұруы керек. 
 Құбыр игіш станоктарда жұмыс істеуге тек оқу курсынан өткен және 
осы станоктарды басқару құқығына куәлігі бар жұмысшылар ғана жіберіледі. 
 Иілген құбырды суық күйде құбыр игіш станоктың иілгіш дискісінің 
ағынынан босатқан кезде қауіпсіз жұмыс әдістерін сақтау қажет, өйткені 
қалдық серіппенің нәтижесінде құбыр жарақат алуы мүмкін. 
 Құбыр игіш станокта құбырдың бұрылу аймағы өту жолдары жағынан 
қоршалуы тиіс. 
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 Индукциялық қыздыруы бар құбырларды июге арналған қондырғыға 
кемінде екі жұмысшы–июші–оператор және электрик қызмет көрсетуі тиіс. 
 Иілген құбырларды алу және төсеу кезінде құбырдың ауырлық өсінің 
жағдайын мұқият бақылау ұсынылады, өйткені көтеру кезінде иілген құбыр 
бұрылып, жұмысшыларға зақым келтіруі мүмкін. 
 Дәнекерленген қосылыстарды радиоактивті құралдармен бақылау 
кезінде арнайы нұсқаулықтар мен ережелерді қатаң басшылыққа алу керек. 
 Адамдарды гамма–сәулеленудің зиянды әсерінен қорғау үшін сынақ 
жүргізу орындарын қоршау, радиациялық қауіптілік туралы шартты белгілер 
мен жазулары бар плакаттар ілу, барлық жұмысшыларға (әкімшілік 
бағыныстылығына қарамастан) сәулелену көздерімен жұмыс жүргізу туралы 
ескерту қажет. Сәуле шығару көздерін қадағалаусыз қалдыруға тыйым 
салынады [1] 
 

Өз білімін тексеру сұрақтары: 
 

1. Құбыржелісі жұмысын индустриализациялаудың негізгі кезеңі 
А. құбыржелісін орталықтандырылып даярлау 
В. құбыржелісін жүйелендіріп даярлау 
С. құбыржелісін тұрақтандырып құбыржелісін 
Д. құбыржелісін өстендірілген жүйеде даярлау 
Е. құбыржелісін секциялармен даярлау 
 

2. Цехішіндегі Dy=50...500 мм құбыр желісін бөлек құбырлармен 
монтаждаудың орташа еңбек сыйымдылығы 

А. 2,0 адам– сағатына   В. 2,15 адам– сағатына 
С. 2,25 адам– сағатына   Д. 2,35 адам– сағатына 
Е. 2,45 адам– сағатына 

 
3. Цехаралық Dy=100...600 мм құбыр желісін бөлек құбырлармен 
монтаждаудың орташа еңбек сыйымдылығы 

А. 2,0 адам– сағатына   В. 1,5 адам– сағатына 
С. 1,25 адам– сағатына   Д. 1,0 адам– сағатына 
Е. 0,62 адам– сағатына 
 

4. Құбыржелісі тораптарын технологиялық даярлау процесіне енетін 
операция 

А. құбырларды ию    
В. жиектерді дәнекерлеу және жинау 
С. құбырдың ішкі бетін грунтау және тазалау 
Д. құбыр ұштарын дәнекерлеу үшін тазарту және түзеу 
Е. құбыр желісін сыртынан бояу 
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5. Құбыржелісі секцияларын технологиялық даярлау процесіне 
енетін операция 

А. құбырларды ию    
В. жиектерді дәнекерлеу және жинау 
С. құбырдың ішкі бетін грунтау және тазалау 
Д. тораптарды жинау  
Е. тораптарды дәнекерлеу  
 

6. Дайын тораптар мен секцияларды сыртынан карап тексереді, ал  
дәнекерлеу жіктерін ... әдістермен бақылайды 

А. механикалық бұзылмайтын   В. химиялық бұзылмайтын 
С. физикалық бұзылмайтын   Д. жылулық бұзылмайтын 
Е. гидравликалық бұзылмайтын 
 

7. Құбырлардың сыртқы бетінен қандай себеппен майды, датты, 
тотығу қабықшаларын жояды 

А. монтаждау үшін    В. дәнекерлеу үшін 
С. сынау үшін     Д. тазарту үшін 
Е. пайдалану үшін 
 

8. Сақтандыру жабынын бүркер алдында беттерді тазарту тәсілдері 
А. химиялық және физикалық В. механикалық және химиялық  
С. физикалық және механикалық Д. механикалық және жылулық 
Е. химиялық және жылулық 
 

9. Шарнирлі құрылғыларды қолданып белгі қою құбырларының  
диаметрі 

А. D y =100 мм дейін    В. D y =100 ... 200мм 
C. D y =100 ... 300 мм    Д. D y =100 ... 400 мм 
Е. D y =100 ... 500 мм 
 

10.  Даярлау және монтаждау кезінде орындалатын газ жалынды, 
плазменді, механикалық әдістер құбырларды ... кезінде жүргізіледі 

А. кесу  В. ию  С. ою  Д. жону Е. Үшкірлеу 
 

11.  ГРВ– 3 құбыр кескіші ... диаметрлі құбырларда пайдаланылады 
А. 400 мм дейін   В. 450 мм дейін  С. 500 мм дейін 
Д. 550 мм дейін   Е. 600 мм дейін 

 
12.  ... процесінде құбыр бір жағынан тартылады, ал екінші–
сығылады. 

А. кесу    В. егеу   С. ию 
Д. жону    Е. Бұрғылау 
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13. Қабырғасының қалыңдауы немесе жұқаруы құбырды ию ... 
байланысты 

А.диаметріне   В. еніне   С. түріне 
Д.радиусына   Е. Ұзындығына 
 

14. Сыртқы диаметрі 89...325 мм құбырларды ию үшін ... станок түрі 
қолданылады 

А. ТГМ– 38– 159   В. ГСТМ– 21  С. СТГ–  2 
Д. МГГ–  1    Е. ТГС–  325 
 

15. Сыртқы диаметрі 219...530 мм құбырларды ию үшін ... станок түрі 
қолданылады 

А. МГГ– 1    В. ГСТМ– 21  С. СТГ–  2 
 Д. ТГМ– 38– 159   Е. ТГС–  325 
 

16. Құбыржелісінің жіктерін дәнекерлеуге ... кезінде құбыр және тетік 
соңдарының өзара орналасу дұрыстығын қамтамасыз ету керек 

А. шешу    В. жинау   С. жалғау 
Д. бөлшектеу   Е. Қосу 
 

17. Жергілікті бүгілгені бар Dy=350...1000 мм құбыр шетін түзеу... ... 
жүргізіледі 

А. пневматикалық домкратпен  В. кубалдамен 
С. гидравликалық домкратпен  Д. электрлік балғамен 
Е. механикалық соққышпен 
 

18. Құбыр желісін жинау процесінде құбыр және тетік дөңестілігі ... 
көмегімен жойылады 

А. компенсатор     В. түзеткіш 
С. компрессор     Д. өстендіргіш 
Е. Сақина 
 

19. Құбыржелісінің тораптар мен элемент өлшемдері әрбір 1 м сайын 
... шамадан аспауы тиіс 

А. ±1 мм В. ±1,5 мм  С. ±2 мм Д. ±2,5 мм  Е. ±3 мм 
 

20. Ұзынөлшемді элементтерді дәнекерлеу кезінде ... қолданады 
А. жылжымалы бағыттағыш тіректерді 
В. жүргішті және сығатын роликтерді 
С. қысқыш құрылысты электроқозғалтқышты 
Д. айналдырғышты балка– укасинаны 
Е. өстік ығыстырғышты роликті 
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5. ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ҚҰБЫРЛАРДЫ МОНТАЖДАУ 
ЖҰМЫСТАРЫ 

 
Бұл модульде қарастырылған тақырыптар: 

2.11 Болат цех ішіндегі құбырларды монтаждау 
5.1.1 Цех ішіндегі құбырларды монтаждау         
5.1.2 Құбыр трассасын бөлу            
5.1.3 Тіректік құрылым, тірек және алқаларды монтаждау       
5.1.4 Тораптарды жобалық күйге орнату                
5.1.5 Арматура, бақылау– өлшеу аспаптарын және автоматиканы монтаждау     
5.2 Цех аралық құбырларды монтаждау  
5.2.1 Цех аралық құбырларды төсеу тәсілдері         
5.2.2 Жер үсті құбырларын монтаждау          
5.2.3 Жер асты құбырларын монтаждау          
5.2.4 Компенсаторларды монтаждау          
5.2.5 Жер асты құбырларын даттанудан сақтандыру        
5.2.6 Құбырларды жылулық оқшаулау           
     

Кіріспе 
   Технологиялық құбырларды монтаждау   
   жұмыстары–  бұл модулде монтаждау жұмыстарына 
   өндірісті дайындау,монтаждау жұмысын   
   ұйымдастыру тәсілдерін, монтаждау кезінде   
   қолданылатын көтеру крандары мен жүргізілетін 
   такелаждық жұмыстары жазылған. Монтажник 
   технологиялық құбырларды монтаждау техникасы 
   мен технологиясын және жұмыстың қауіпсіздік 
   шараларын білуі тиіс.  
Мақсаты: 

Осы модульді өткеннен соң сіз білесіз 
1. Болат цех ішіндегі құбырларды монтаждау жұмыстарын; 
2. Тіректік құрылым, тірек және алқалардың түрлерін және оларды 

монтаждау жұмыстарын; 
3. Цех аралық құбырларды монтаждау жұмыстарын; 
4. Жер үсті дәне жер асты құбырларын монтаждау ерекшеліктері мен 

жұмыстың жүргізілу тәртібін; 
5. Компенсаторлар түрлерін және оларды монтаждау жұмыстарын; 
6.  Жер асты құбырларын даттану түрлері мен оларды сақтандыру 

тәсілдерін; 
7.  Құбырларды жылулық оқшаулау жүргізу себебі және оқшаулау 

техникасы мен технологиясы. 
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БӨЛІМ 5. ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ҚҰБЫРЛАРДЫ МОНТАЖДАУ 
ЖҰМЫСТАРЫ 

 
5.1 Болат ішкі цехтық құбырларды монтаждау 
5.1.1 Цех ішіндегі құбырларды монтаждау технологиясы 
 
Технологиялық құбырларды монтаждау индустриалды әдіспен 

орындалуы керек. Құбырдың әрбір желісін монтаждау технологиялық 
жүйелігі олардың өлшемі, құрылымы мен салмағы, желі орнату орны, 
жүккөтергіш механизмнің техникалық мүмкіндігіне байланысты және 
қабылданған жабдықтарды монтаждау жүйесі көрсетілуі керек. 

Шартты өтуі 50 мм кем емес құбырлады монтаждау орнында жинайды. 
Оларды дайындау және монтаждау күрделігі құбыр жұмысының жалпы 
күрделігінің 10 ... 12 % құрайды.  

Монтаждау мерзімінің айтарлықтай қысқаруы және монтаждау 
алаңында еңбек өнімділігінің артуы жабдықтар мен құбырларды жинақталған 
блоктардан өнеркәсіптік обьектілерді құрастыру кезінде қол жеткізуге 
болады. 
 Жинақталған блок (үлкейтіліп құрастырылатын құбырлық блоктарды 
жинау кезіндегіден ерекшелігі) бір немесе бірнеше бірлік жабдықтардан 
тұратын, дайындалған орнында (зауытта немесе шеберханада) сыналған 
құбырлар арматурасы, бақылау, автоматика және басқару аспаптардан 
тұратын, монтаждау алаңына дайын күйінде келетін, пайдалануға жіберер 
алдында шешуді талап етпейтін технологиялық қондырғыны білдіреді.  
 Қатты рамаларға бекітілген жинақталған блокты көп жағдайларда ірге 
тассыз тікелей бетон негізіне өзі зәкірленетін болттармен бекітіп орнатуға 
болады. Берілген обьект технологиялық жобасында қарастырылған жағдайда 
ғана бұндай блоктар жасалады және жеткізіледі [18]. 
 

5.1.2  Құбыр трассасын бөлу 
 

Трассаны бөлу кезінде төсеу орнына құбыр өсі мен белгісін көшіреді 
және монтаждық сызба бойынша тіректі құрылым және компенсатор мен 
арматураны бекіту орындарын белгілейді. 

Құбырларды монтаждау кезінде нолдік биіктік белгі ретінде құрылыс 
еденінің деңгей белгісін қабылдайды. Ғимарат немесе құрылыс өсі мен 
биіктік белгілерінің күйін белгімен бекітеді. Биіктік белгі белгілерін репер 
деп атайды, ал бақылау өстерінің күйін анықтайтын белгілерді, плашка. 

Реперді көбінесе нолдік белгіден 1 м жоғары тізбекке бекітеді. 
Өсті нивелир және гидравликалық деңгей, болат өлшеу лентасы, 

сызғыш, бұрышты, шаблон көмегімен белгілейді.  
Мысалы: репер 1200 мм белгісіне қойылған, ал құбыр сызба бойынша 

еденн деңгейінен 7500 мм қашықтыққа төселуі керек. Бұл жағдайда құбыр 
өсі реперден 7500– 1200= 6300 мм қашықтықта орналасуы керек.  
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Тізбекке көшірілген құбыр өсіне слесарлық бұрыш қойып жарқын 
бояумен көлденең сызық жүргізеді. Алынған Н белгісін (сурет 5.1) 
гидравликалық деңгеймен келесі тізбекке көшіреді. Егер құбыр көлбеу 
төселген болса, онда белгіні көлбеу бағыты және шамасын ескеріп көшіреді. 

  
Сурет 5.1–Ғимарат тізбегінде құбыр кронштейн тіректерінің 

орналасуын белгілеу 
 

Мысалы: монтаждық сызбада 0,001 (1000 мм көлбеу 1 мм тең) тең 
көлбеу көрсетілген. Бұл жағдайда тізбектер арасындағы қашықтық 12 мм 
кезде құбыр өсінің белгісі екінші тізбекте бірінші тізбек белгісінен (көлбеу 
бағытына байланысты) 12000 х 0,001= 12 мм жоғары немесе төмен болуы 
керек. 

Осыдан кейін әрбір тізбекте белгіден құбыр өсіне тірек табанына дейін 
һ қашықтықты құрайды, сондықтан сызбадан өлшемін алып тіректі 
кронштейн жоғарғысына (Б нүкте) дейін. Лазердің көлденең сәулесі 
көмегімен геометриялық нивелирлеу бір нүктенің екіншісіне қатынасты 
көтерілуін (немесе төмендеуін) анықтауға мүмкіндік береді, ол үшін 
нивелирді осы нүктелерді байланыстыратын өлшенген нүктелер арасының 
ортасындағы сызықта орналастырады. Көтерілуіне (немесе төмендеуіне) 
қатысты анықталатын нүкте соңғы деп атайды, ал екіншісі–алдыңғы. 

Монтаждық сызбаларда көлбеу бағыты және шамасы көрсетіледі. 
Көбінесе барлық технологиялық құбырларды сұйық қалдығынан толықтай 
босауы мүмкін жаққа көлбеу төсейді. 

Құбыр көлбеуі кем болмауы тиіс: газөткізгіш және буөткізгіш үшін 
ағын бағытына–0,002, ағынға қарсы–0,003; жеңілқозғалысты сұйықтықтар 
және сұйытылған газдар–0,002; қалыпты тұтқырлықты кез– келген сұйықтар 
үшін–0,003; ал жоғарлытұтқырлықты және қатқыш сұйықтар үшін–002. 
Кейбір жағдайларда құбыр көлбеусіз төселеді, ол сызбада көрсетіледі. 

Тік сызықты бөлімді бөлу кезінде соңғы нүктелер арасына уақытша 
кронштейнге салмақ көмегімен диаметрі 0,2 ... 0,5 мм болат қыл сым немесе 
капронды жіп тартылады. Сымның бір шеті қозғалыссыз кронштейнге, ал 
екіншісін блок арқылы өткізеді. 
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Ғимарат ішіндегі құбырларды әдетте қабырға және тізбек бойынша 
тіректерге, төбелік алқалар мен төбелерге көтеру–тасымалдау 
механизмдерінің еркін қозғалысын ескеріп төсейді. 

Еденнен құбыр түбіне немесе жылуоқшаулау бетіне дейінгі тігі 
бойынша арақашықтық 2,2 м кемкем боламауы керек. Шеткі құбырлар 
немесе олардың жылуоқшаулау және қабыр беті арасы көлденеңі бойынша 
еркін жылулық кеңейуін, бақылау және құбыр мен арматураны жөндеу 
мүмкіндігін қамтамасыз етуі үшін арақашықтығы 100 мм кем болмауы керек. 

Белгілеуді құбыр желілері бойынша жүргізеді. Алдымен бас 
магистраль, ал соңынан аппараттар, машина және арматура тармақтарын 
белгілейді. Осы белгілер бойынша компенсаторларды, арматура, 
жылжымалы тірек, алқа, кронштейндерді орнату орнын белгілейді. Алынған 
белгілерді ғимарат құрылымына цифрлық шама түрінде енгізеді.  

Бөлек жағдайларда жабдықтарды штуцерге жалғау және құбырдың 
нақты өлшемін орнату үшін зат табиғатынан жүргізген дұрыс. Әдетте 
өлшеуді бас магистраль өсі бойынан, сосын жабдықтар тармақтары, арматура 
өстері бойынан бастайды. Құбыр трассасын бөлуді актімен құжаттайды, оған 
өспен байланыстыру және тұрғышқа орнатылған немесе қабырғаға 
жуылмайтын бояумен жазылған бұрылыс белгілері көрсетілген тізімге 
тіркеледі. 

 
5.1.3 Тіректі құрылымды, тірек және алқаларды монтаждау 

 
Құбырлар өсі бөлініп бөлек және тұратын фасонды тетіктер мен 

арматураның орналасуы мен бекіту орны анықталғаннан соң тіректі 
құрылымды, тірек және алқаларды қондыруға кіріседі.  

Ендірілетін құбырды бекіту бөлшектеріне арналған, құрылыс 
құрылымының орналасу тесіктерін, құрылыстық жоба бөлігінде көрсетіп 
және құрылыс жұмысын орындау үшін дайындайды. Ендірілетін бөліктерді 
тесікке қондыру үшін олардың тіректі беттері құрылыс құрылымына мұқият 
орналастырылады. Шегенді ертіндімен ендірілетін бөліктерді құйғаннан соң, 
оның қатуы үшін қажетті уақыт (7...14 күн) аралығында, құйылып енгізілген 
тетіктерге салмақ түсетін кандай да бір басқа жұмыстарды жүргізуге тыйым 
салынады. 

Цех ішіндегі тіректі құрылымдар–кронштейндер. Кронштейнді 1 
(сурет 5.2) ендірілетін тетіктерге дәнекерлеп ғимараттың темірбетонды 
элементтеріне (тізбекке 4) бекітеді; тізбек және кронштейндегі тесіктер 
арқылы тартқышты шпилкалар немесес тартқыштармен; бүкіл тізбекті 
ұстатады. Құрылыс қаңқасы металлдан болса, онда тіректі құрылымды 
қаңқаға дәнекерлейді. 

Тіректі құрылымды бекіту кезінде, оларды деңгей өлшегіштермен 
тексеріп қатаң көлденеңінен орнату керек. Құрылымның тік бөлігін деңгей 
өлшегішпен тексереді. Тіректі құрылымның жеткілікті ауытқуы аспауы тиіс: 
жоспарда ±10 мм; көлбеуі бойынша +0,001(белгіліері бойынша–10 мм). 
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1-кронштейн; 2-тірек; 3-құбыр; 4-тізбек; 5-алқа. 

 
Сурет 5.2 - Ғимарат тізбегіне кронштейн, тірек және алқаны  орнату 

 
Тіректер мен алқалар оларды дұрыс монтаждау құбырдың қалыпты 

жұмысын айтарлықтай қамтамасыз етеді. Тіректерді құбыр тораптары мен 
блоктарына сәйкес жобалық орынға орналастыру керек. Бөлек жағдайларда 
торап пен блоктарды жобалық белгіге көтергеннен кейін монтаждайды. 

Тіректер мен алқалардың жобалық күйден жеткілікті ауытқуы аспауы 
тиіс: ғимарат ішіндегі құбырлар үшін жоспарда ±5 мм және ±10 мм–сыртқы 
құбырлар үшін, көлбеу бойынша–+0,001 артық емес (белгілер бойынша–10 
мм). 

Биіктік белгілері мен құбыр көлбеуін нивелирлеу үшін тірек табаны 
астына ендірілетін бөліктерге немесе тіректі құрылымға дәнекерленетін 
болат тығыздағыш орнатады.  

Қозғалыссыз тіректерді құбырға контргайка орнатылған 
қысқыштармен сенімді бекітеді және тіректі құрылымға дәнекерленеді. 

Қозғалысты тіректерді қондыру кезінде үйкелісті беттердің бір– біріне 
тығыз отыруы және тіректі беттерден олардың қозғалысты бөліктерінің 
сырғып кету мүмкіндігін жоққа шығару керек. Қозғалысты бөліктің 
сырғитын тіректерінің ығысуы жеңіл және қалқымалы, кептелуі болмауы 
тиіс. 

Тірек пен алқаны қондыру кезінде жылулық кеңею салдарынан 
құбырдың ығысуын Δӏ ескеру қажет. Ол үшін жинау кезінде тірек өсінен 
созылуына қарама– қарсы жаққа (сурет 5.3 а,б) оларды Δӏ/2 шамаға 
ығыстырады. Құбырлық алқа тартқыштарының жылулық ығысуы болмайды, 
қатаң тігінен орнатады, ал болатын температуралық ығысулар,–көлбеумен, 
Δӏ/2 тең (сурет 5.3 в). 
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а–сырғитын; б–роликті; в–алқалық; Δӏ–жылулық кеңею салдарынан 
құбырдың ығысуы. 

 
Сурет 5.3 - Жылулық кеңею ескеріліп жылжымалы тірек пен алқалар 

қондыру 
 

 Тік құбырлардың серіппелі алқа мен тіректерін монтаждау кезінде, 
тіректі құрылымдар серіппесі, сонымен бірге жоғарғы тәрелкілері серіппе 
өсіне перпендикулар болуы тиіс.  

Уақытша тіректер мен алқалар бекітілетін құбыр жүктемелерге төтеп 
беруі тиіс. 

Құбырдың барлық тораптарын қондырып және монтаждық түйістерді 
дәнекерлегеннен кейін, тұрақты тіректер мен алқаларды монтаждайды, 
серіппені өлшемі бойынша тартып, уақытша тірек пен алқалар шешіледі. 

Құбырларға легирленген болат тірек пен көмірсутекті болат алқа 
қондыру, олардың байланысқан беттерінде электрохимиялық даттанды 
болдырмау үшін төзімді бояумен бояу немесе тірек пен құбыр арасына 
легирленген болаттан немесе алюминийден жұқа пластина тығыздығыш 
орнатады [18]. 

 
5.1.4 Тораптарды жобалық күйге орнату 

 
Монтаждау алаңында құбырлық блоктардың дайын тораптарын 

кеңейтіліп жинау жүргізіледі. Құбырлар торабын блоктарға жинау 
монтаждау мерзімін қысқартады, өйткені бұл жұмыстарды құрылыстық 
жұмыстармен паралель жүргізуге болады және де құрылымдық дайындық 
күйі бойынша құбырды монтаждау жұмысын жүргізу мүмкін емес. Өйткені 
кеңейтілген жинауды арнайы жабдықталған жинақтау алаңында жүргізеді, 
яғни барлық операциялардың орындылуын механизациялау мүмкін шартта, 
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еңбек өнімділігі жоғарғырақ және жұмыс сапасы мен қауіпсіздігі артады. 
Жинау процесінде блок қажетті бұйымдармен жинақталады. 

Блоктарды кеңейтілген жинау өндірістік жұмыс жобасына сәйкес 
орындалады, ал ол болмаған кезде нақты монтаждау шартына байланысты 
шешім қабылдайды. 

Блоктар өлшемі мен салмақтары оларды монтаждау орнына және 
жобалық күйде қондыруға тасымалдау ыңғайлылығын қамтамасыз етуі 
керек. 

Блокты көтеру және қондыру кезінде қажетті қаттылық пен тығыздық 
сақтау керек. Бөлек жағдайларда қажетті қаттылықты қамтамасыз ететін 
уақытша байланыс орнатылады. 

Блок құрамына құбырдың жұмыс сызбасында қарастырылған барлық 
тетіктер (арматура, штуцер және бақылау– өлшеу аспаптары мен автоматика 
бобышкалары, дренаж үшін штуцер) енеді. 

Жоғарыда орындалатын дәнекерлеу және ажыратылатын қосылыстар 
саны минималь болуы тиіс, сонымен бірге монтаждық түйісулерді жинау 
және дәнекерлеу ыңғайлы орындарда орналастыру керек. 

Жинау жұмысы үшін арнайы стенд және құрылғылар қолданылады–
кондукторлар және өстендіргіштер, дәнекерлеу кезінде тетік, торап, құбыр 
мен арматура орнының дұрыстылығын қамтамасыз етеді. 

Егер монтаждау шарты мүмкіндік берсе, құбыр блоктарын 
жабдықтарымен бірге жинап және жалпы рамаға орнатады. 

Монтаждау алаңында түйіліскен қосылыстарды дәнекерлеуге жинау, 
оларды дәнекерлеу, сонымен бірге фланецтік және бұрандалы қосылыстарды 
жинау кезінде, құбыр дайындау цехындағы құбыр тораптарын даярлау 
кезіндегі талаптарымен бірдей талаптарды сақтау қажет. 

Дайын блокта барлық слесарлық және дәнекерлеу жұмыстары бітуі 
тиіс, түйілістерді термиялық (егер талап етілсе) өңдеу жүргізу және 
дәнекерлеу сапасын тексеру. 

Кеңейтіліп жинау кезінде блоктарды жылулық оқшаулау жанақтау 
алаңында орындалады. Құбырдың оқшауланған блоктарын тасымалдау 
кезінде оқшаулау бұзылысын ескертетін шаралар қабылданады. 

Құбырлар блогін жинақтау алаңынан монтаждау орнына, оларды 
монтаждау кезектілігі тәртібімен беріледі. 
 

5.1.5 Арматура, бақылау-өлшеу аспаптарын және автоматиканы 
монтаждау 

 
Құжаты жоқ ІV және V категорияға арналған құбырларды, оларды 

сынау және қайтадан қарағаннан соң монтаждауға қабылдауға болады. І 
категориялы құбырлар арматурасы құжаттары болмағанына және оларды 
сақтау мерзімдеріне қарамастан, сонымен бірге ІІ категориялы құжаттары 
бар, бірақ кепілдік мерзім біткен құбырларды монтаждауға бермес бұрын 
төзімділік пен тығыздыққа сыналады.  
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Арматураларды қайтадан қараған кезде майлау материалдарынан 
тазартып және тетіктерді жуады, тексереді және ақаулард анықтайды, сосын 
сальникты нығыздағыштарымен және барлық тығыздағыштарымен қайта 
жинайды. 

Ақаулы арматура монтаждауға жіберілмей жөнделуі немесе тетіктері 
ауыстырылуы тиіс. 

Арматура қорабын шартты қысымға байланысты қабылданатын сынақ 
қысымға беріктілікке сыналады, оны 10 мин ұстап, одан кейін жұмыс 
қысымына дейін төмендетеді. Арматураның арынды құрылғыларын 
беріктілікке сынау жұмыс қысымымен жүргізіледі. Арматураны беріктілік 
пен тығыздыққа сынау бір мергілде жүргізіледі. Арматура беріктілікке 
гидравликалық сыналған деп саналады, егер сынау нәтижесі 5 мин 
аралығында су жіберілісі байқалмаған болса.  

Құбырға орнатылатын арматураның дұрыс қондырылуын анықтау үшін 
каталог нұсқауларын, техникалық шартты және арматураның жұмыс 
сызбаларын жетекшілік ету керек. Тасымалданатын заттың дұрыс жылжу 
бағытын арматура корабында қалыпталған стрелка–нұсқағыштан анықтайды. 

Арматура құбырдайындау цехынан құбыр тораптарымен жинақталған 
түрде жеткізіледі. 

Арматураны орнатар алдында тығындарды алып және ішкі кеңістігін 
жат және лас заттардың жоқтығына қөз жеткізу үшін мұқият қарау керек. 

Фланецтік арматураны орнатар кезде фланецтің жобаға сәйкестілігін, 
бекіту тетіктерін, тығыздау материалдарын тексереді. 

Фланецсіз дәнекерленген арматураны орнату кезінде, түйіскен 
жерлерді дайындау және жинау дұрыстығын бақылайды, сонымен қатар 
дәнекерлеу технологиясын сақтайды.  
 Құбырға орнатылған арматура құбырдың жылулық кеңеюі кезінде 
қосымша салмақтарға сыналмауы тиіс. 
 Шойын арматураны монтаждау кезінде тиісті қозғалыссыз және 
бағыттағыш тіректерді орнату жолымен иілу кернеулерінен қорғайды. 
 Бақылау–өлшеу аспаптарын мен автоматиканы құбырға жалғау 
тетіктерін технологиялық құбырды монтаждайтын слесарлар орнатады және 
оларға импульсті құбырлар жалғап аспаптарды бақылау–өлшеу аспаптарын 
монтаждау бойынша слесарлардың өздері монтаждайды. 
 Термометр мен термоэлектрлік термометрлерді монтаждау үшін  
бобушка мен гильзаны тораптарды дайындау кезінде құбырға орнатады. 
Тасымалдау мерзімінде бобушка мен гильзаны тығынмен жабады. 
 Тіркелетін аспартар көрсеткішінің дәлділігі өлшеу құрылғысын орнату 
дұрыстылығына және импульстық құбыр, диафрагма және сопланы 
монтаждау мұқияттылығына байланысты. Өлшеу диафрагмасы мен 
сопланың барлық қосылыстарына төрт жұп іріктеу тесіктері дайындалады. 
Егер аз санды іріктеу талап етілсе, онда артық тесіктерді тығынмен жауып, 
құбырды гидравликалық сынау және үрлеуге дейін мұқият дәнекерлейді.  
 Монтаждау кезінде диафрагма камераларының арасына монтаждық 
шайба (сурет 5.4) қояды. 
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1–келте құбыр;  2–гайкалы болт; 

   3–фланец; 4–монтаждық шайба 
 
 

Сурет 5.4 - Өлшеу диафрагма орнына 
монтаждық шайба орнату  

 
 Камералық өлшеу диафрагмасын жұмысшы зат кірісін камераның 

шығыңқы (плюс), шығыс жағын–камера ойығы (минус) осылай орнатады. 
Диафрагма дискісі мен соплоны жұмысшы зат жүрісі бойынша дросселдік 
тесіктің кеңейтілген конусты жоныққа орнатады. 
 Өлшеу диафрагмасы өстес құбырларға монтаждалуы керек. Өстің 
айытқуы 0,6 мм артық емес өту шарты 200мм дейін кезде, 1мм–Dу=200... 
500мм кезде, 2мм–Dу=500... 1000мм кезде және 3мм егер өту шарты 1000мм 
артық болса. Егер құбырдың ішкі диаметрі дәнекерленетін келте құбырдың 
ішкі диаметрінен үлкен болса, онда келте құбырдың жалғанатын ұшын 1:10 
конустықпен қайрайды. 
 Өлшеу диафрагмасын орнату кезінде импульты құбырлар 
жалғастырылатын сақиналы ойықтар мен фланец тесіктерінің тазалығын, 
сонымен бірге диафрагманың жұмысшы тесіктер күйін тексеру қажет. Өлшеу 
диафрагмасын жобада көрсетілген ең ұзын құбырдың тік бөліктеріне 
орнатады. 

 
5.2  Цех аралық құбырларды монтаждау  
5.2.1 Цех аралық құбырларды төсеу тәсілдері 

 
Цех аралық құбырларды жер үсті және жер асты тәсілдерімен төсейді. 

Төсеу тәсілін жобалау ұйымдары анықтайды [19,20].  
Өндірістік кәсіпорын шекарасында цех аралық құбырлар мен бу 

құбырларын негізінен жер үстіне жобалайды. 
Жер үсті тəсілі, цех аралық құбырларды бөлек тұрғыштардан тұратын 

эстакада (сурет 5.5,а), құбырлар арқалықтарға сүйенетін көлденең траверс 
үстіне төселетін арқалықты бір ярусты эстакада (сурет 5.5,б), арқалықты екі 
ярусты эстакада (сурет 5.5,в);көп ярусты ферменді типті (сурет 5.5,г), 
сонымен қатар аласа тірек, шпалдар үстіне төсейді.  

Зауыт ішінде автокөліктің еркін жүруі мен адамдардың кедергісіз өтуін 
қамтамасыз ету үшін кәсіпорын ішінде биік құбыр түбіне дейінгі аралық 
құрылымның минимал биіктігі м, болуы тиіс: ішкізауыттық темір жол 
үстінен–5,5; автокөлік жолы мен жолдар үстінен–4,5 және жаяу жүргіншілер 
жолдары үстінен–2,5. 
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а–бөлек тұратын тұрғышты; б–арқалықты бір ярусты; в–арқалықты екі 
ярусты; г–көп ярусты 

 
Сурет 5.5 - Цех аралық құбырлардың эстакада түрлері 

 
Аласа тіректерге төселетін құбыр түбіне топырақ дейгейіне дейін 

өндірістік жөндеу жұмыстары жүргізілуі ескеріліп кем емес етіп 
қабылдайды: құбырлар тобының ені 1,5 м дейін–0,35 м; ені 1,5 және жоғары 
–0,5 м. 

Тұрғыштарға төселетін құбырлардың жүк көтергіш қаблеттілігін 
қолдану үшін, оларға кіші диаметрлі құбырларды бекітеді. Бұндай бекіту 
тәсілін жоғарғы агрессивті, зиянды, улы заттар мен сұйытылған газдарды 
тасымалдайтын; 6,3МПа және одан жоғары қысымда жұмыс істейтін, 
тасымалданатын зат температурасы 3000С жоғары құбырларда тыйым 
салынады.  

Құбырларды көп ярусты орнату кезінде жоғарғы эстакада ярус немесе 
тірекке ыстық және инертті газды, сонымен бірге буды тасымалдайтын үлкен 
диаметрлі құбырлар орнатылады. Қышқыл және басқа жоғарғы агрессивті 
сұйықтарды тасымалдайтын құбырларды әдетте барлық құбырлардан төмен 
орнатады. 

Цех аралық құбырларды ені 5...6 м мен тереңдігі 0,5 м ашық жерге де 
төсейді. Ашық жерге құбырларды түбіне бір қатар шпалдар үстіне төсейді. 
Монтаждау және жөндеу жұмыстарын жүргізу мақсатында ашық жерді 
зауытішіндегі жолдар бойымен бір немесе екі жағынан төсейді. Негізгі 
жолдарды жер деңгейінен 0,7...0,8м көтереді, бұл ашық жердің басқа жолдар 
мен өткелдерде қиылысқан кезінде өтпелі және өтпелі аймақтарды 
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ұйымастыруға мүмкіндік тудырады. Мұндай төсеу тәсілі монтаждау және 
жөндеу жұмыстарының құнын төмендетеді, сонымен қатар құбырларды 
пайдалану шартын жақсартады. 

Жер асты төсеу тәсілі кезінде құбырларды өтетін (сурет 5.6,а), 
жартылай өтетін және өтпейтін (сурет 5.6,б) жер асты каналдарында, тікелей 
жерге төсейді. 

Кәсіпорын территориясында технологиялық құбырларды жер асты 
төсеу тәсілін әсіресе жер асты каналдары өтпейтін және жер үсті эстакадасын 
құру экономикалық тұрғыдан немесе іс жүзінде мүмкін емес кезде 
қолданады. Жер асты каналсыз төсеу тәсілі ыстық және сұйытылған газдар 
үшін арналған құбырларда рұхсат етілмейді. Каналсыз төсеу тәсілі 
тасымалданатын зат температурасы 150 0С аспайтын, негізінен бір құбыр 
үшін қолданады. 

 

 
 

а–өтетін; б–өтпейтін; 1-берілетін жылу көзі; 2-кері жылу көзі; 3-ыстық сумен 
қамтамасыз ету құбыры; 4-электрокабель; 5-су құбыры; 6-жинақталған 
темірбетонды құрылым  

 
Сурет 5.6–Құбырлады жер асты каналдарына төсеу  

 
Жер асты құбырларын топырақтың қату тереңдігінен біршама артық 

тікелей топыраққа 0,6м кем емес тереңдікке төсейді.  
Зауыт ішіндегі темір жол, автокөлік жолы және өту жолымен 

қиылысқан кезде жер асты құбырларын үлкен диаметрлі болат құбырдан 
жасалған қорғау футлярына төселеді. 

Монтаждау жұмысын айтарлықтай жеделдету, цех аралық құбырларда 
қолданыстағы төсеу тәсілдеріне қарамастан сапасын көтеру және құнын 
төмендету мақсатында арнайы қондырғыларда өттендіргішпен әзірленген 
ұзындығы 24–тен 40м дейін болатын дайын тіксызықты секциялардан 
монтаждайды. 
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5.2.2 Жер үсті құбырларын монтаждау 
 
Жер үсті құбырларын үлкейтілген блоктар немесе секциялармен 

монтаждайды. Цех аралық құбырларды бөлек құбырлардан монтаждау 
жұмысын тек қысылған шартта, секциямен төсеу мүмкіндігі болмаған 
жағдайда рұхсат етіледі [18]. 

Үлкейтілген блоктар түріне байланысты құрылыстық құрылымды, 
құбырлық және аралас болуы мүмкін. 

Құрылыстық құрылымды блоктарды темірбетонды және металл 
эстакадаларды орнату кезінде қолданады. Темірбетонды эстакадалы 
құрылыстық құрылымды блок құрамына балкілер, траверса, өтпелі көпірлер 
мен олардың қорғанысы, ал ферменді құрылымды металл блок құрамына– 
фермалар, жоғарғы және төменгі балкілер, байланыс элементтері, өтпелі 
көпірлер мен олардың қорғанысы енеді.  

Құбырлық блок құрамына бір немесе бірнеше секциялардан тұратын 
құбырдың тік бөліктері; П–тәрізді, линзалық немесе сальникті 
компенсаторлар, жылуоқшаулар енеді. 

 Аралас блок–ол құбырлық блоктармен бекітіліп және аралық 
эстакадаға қондырылған көтергенге дейінгі жинақ. 

Блок түрін және оны үлкейту дәрежесін таңдау эстакаданың 
құрылымдық шешіміне, құбырлар саны мен орналасуына, олардың 
диаметріне, жүккөтергіш механизмі мен тасымалдау құралдарының болуына, 
сонымен бірге жұмысты жүргізудің жергілікті шартына байланысты 
анықталады. Әдетте монтаждау жұмысын құбырлық және аралас блоктармен 
жүргізеді. 

Үлкейтілген блоктарды жинау жинақтау алаңдарында жүргізіледі–
ығысатын және орнықтырылған, оларды кранның әрекетті аймағына 
орнатады. 

Металл ферменді эстакада төселген ұзындығы 60м құбырлық 
блоктарды жинау үшін орналасу сызбасы сурет 5.7 келтірілген. Құбырлық 
блоктарды келесі ретпен жинайды: тиейді, арматураны, тетіктерді, тораптар 
мен секцияларды тасымалдайды және жүктейді; стеллаждарды немесе 
стендтерді қондырады; секция жиектерін дәнекерлеуге дайындайды; 
секцияларды байланыстырады, көтереді және оларды стеллаж үстіне 
орнатады; түйіскен бөліктерді жинайды және дәнекерлейді; дәнекерлеу 
қосылыстарының сапасын бақылайды; тіректі орнату орнын белгілейді және 
тетіктерді бекітеді; сапасын бақылайды, белгілейді және блокты қабылдайды. 
Бөлек тұрғыштар бойынша төселген, сонымен бірге эстакаданың көлденең 
қима сыртындағы құбыр ұзындығын блоктарға бөлу кезінде шартты өтуі 
150мм кем емес және 400мм артық емес 36м, 200–ден 400мм дейін–60 м 
артық емес қабылдайды. 

Тіректерді орнату орнына блоктарды жинау кезінде жоба бойынша 
белгілейді. Құбырлардың қосылыс орындарында блоктарды жылуоқшаулау 
кезінде 500мм кем емес ұзындық бөлігін оқшауламай тастап кетеді, ал блок 
ұштарында–250мм кем емес.  
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1-құбырлық блоктар; 2-эстакада; 3-кран; 4-құбыр секциялары; 5-300х150 мм 
шпалдар өлшемі 

 
Сурет 5.7–Құбырлық блоктарды жинауға арналған ығысатын алаң 

сызбасы 
 
Металл ферменді эстакадада төселген аралас блоктарды жинау үшін 

орнықтырылған алаң сызбасы сурет 5.8 келтірілген. Аралас блоктарды келесі 
ретте монтаждайы: тиейді, құрылыс құрылымдарының іріленген 
элементтерінжәне құбыр секцияларын тасымалдайды және жүктейді; 
құбырлық блоктарды жинайды; төменгі балкілерді төсейді және бекітеді; 
фермілерді орнатады; жоғарғы тұрғышты орнату және шыршаны бекіту; 
төсейді және блок нұсқасының көлденең қима ішінде орналасқан құбырлық 
блоктарды уақытша жабады; жоғарғы балкілерді, жартылай балкілерді және 
жоғарғы белдік байланысын орнатады; қатайтқыштарды орнатады; 
белгілейді және блокты қабылдайды. 

Аралас блоктарда құбырларды уақытша бекіту үшін, құбырдың 
құрылыстық құрылымдарға сүйенетін жерлерін кем дегенде әрбір блоктің екі 
нүктесін қышқыштармен ұстатады. 

Аралық эстакада және құбырлар құрылымын монтаждай кезінде 
монтаждалған эстакада бөлігінің өзгермелілік және тұрақтылығын 
қамтамасыз ету қажет. 

Бөлек тұрғышты тіректерде немесе эстакадада, жер үсті цех аралық 
құбырларды төсеу бойынша монтаждау жұмыстарын құрылыс ұйымдарынан 
тірек құрылымының жобаға және техникалық шартқа толықтай сәйкестілік 
актісін алғанан кейін, сонымен бірге монтаж ұйымының өкілдері бұл 
жұмысты нақты орындағандығын тексергеннен соң жүргізеді. Цех аралық 
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құбырлар үшін трассаны бөлу актісін құрады. Актіге тұрғышта немесе 
қабырғаға өшірілмейтін бояулармен өс және айналым белгілері көрсетілген 
ведомость тіркеледі. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1– құбыр тасығыш; 2,4–крандар; 3–құрылыс құрылымдары элементтеріне 
және құбыр секцияларына арналған қойма; 5–үлкейтілген блок; 6-шпалдар  

 
Сурет 5.8 - Металл ферменді эстакадада аралас блоктарды жинауға 

арналған орнықтырылған алаң сызбасы 
 

Эстакада тұрғышы мен аралық құрылыс құрылымдарының монтаждау 
жұмысына дайындығын тексеру қажет. Блоктарды монтаждау бойынша 
жұмыстар кешеніне енеді: бағандарды орнату; құбыр өсін бөлу; 
байланыстыру; жобалық күйге блоктарды көтеру және қондыру; блоктарды 
уақытша бекіту; байланысты ағыту; монтаж жіктерін жинау; түйістерді 
дәнекерлеу; құбырларды сынау және қабылдау; жіктерді жылуоқшаулау. 

Әрбір температуралық блок шегінде монтаж жұмысын аралық 
қозғалыссыз (анкерлік) тұрғыш қосылыстарының барлығын дәнекерлегеннен 
соң бастайды. 

Аралас блоктарды (сурет 5.9, а, ІІ– ІV кезең) екі ярусты темірбетонды 
эстакадада барлық кірістірулер (І кезең) және тіректі тұрғыштармен 
кірістірулерді дәнекерлегеннен кейін монтаждайды. Жоғарғы ярус бойынша 
траверс және байланысты (сурет 5.9, б; V– Х кезең) аралас блокты төменгі 
ярусқа орнатып және оған құбырларды төсегеннен кейін монтаждайды.  



180
  

 

 
а–төменгі ярусты монтаждау; б–жоғарғы ярусты монтаждау; 1-аралас блок; 
2-кран; 3-эстакада; 4-І– Х–монтаждау кезеңдері 

 
Сурет 5.9– Екі ярусты темірбетонды эстакадада аралас блоктарды 

монтаждау сызбасы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 

 
 
 

 1–аралас блок; 2–кран; 3–эстакада; 4–тасым алдау құралы; І–ІV–
монтаждау кезеңдері 

 
Сурет 5.10–Металл ферменді эстакадада аралас блоктарды 

монтаждау сызбасы 
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Аралас блоктарды (сурет 5.10; ІІ–ІVкезең) металл ферменді эстакадада, 
екі кранмен монтаждалатын компенсаторлық блокты қоспағанда, бір кранмен 
монтаждайды. Аралас блок І жобалық күйге бекіту тесіктерін туралап 
жолымен жүргізеді. Соққы болдырмау үшін, блокты монтаждық кранды өте 
аз қозғалысымен, сонымен қатар қолмен бөренені тарту арқылы итермелейді. 

Цех аралық құбырларды блоктармен және секциялармен монтаждау 
дайындық, жинау–дәнекерлеу, оқшаулау және монтаждау жұмысын 80...85% 
механизациялауға мүмкіндік береді және еңбек өнімділігі мен сапасын 
айтарлықтай көтереді. 

Құбырларды кранмен және трактор көмегімен көтеріп және кран 
блоктарын эстакада ішінде сүйрейді. 

 
5.2.3 Жер асты құбырларын монтаждау 
 
Құбырларды траншеяға каналсыз төсеу үлкейтілген секциялармен 

және байламдармен орындалады. Каналсыз тәсіл кезінде оларды траншеяға 
төсеуден бұрын алдын– ала гидрооқшаулау жүргізген дұрыс. 

Ұзындығы 24 ... 40 м дайын және оқшауланған секцияларды монтаждау 
алдында трасса бойынша апарады, бровка бойына қояды, байлам 
ұзындықтары монтаждық алаң шартына байланысты 100–ден 1000м дейін 
бұрылмайтын күйде жинайды және секцияның түйістерін дәнекерлейді.  

Оқшауланған секциялар мен байламдарды ағаш төсенішке орнатады. 
Құбырдың майысуын болдырмау үшін төсеніштердің арасы 30...35м болуы 
тиіс. Құбырды траншеяға түсірмес бұрын траншея өлшемдерін және 
жобалық белгілердің сәйкестілігін, көлбеу құрылғы дұрыстығын, бекітілістер 
күйін, ылдилығын сақтау және траншея түбінің сапасын тексереді. Құбырды 
төсер алдында траншея түбін жобалық белгіге дейін, сонымен бірге 
жіктелген қосылыстарды жинау және дәнекерлеу шұңқырларын тазартады.  

Топырақ қоқыстарын траншеяның бір жағына бровкадан 0,5 м кем емес 
қашықтыққа орналастырады. Траншеяның екінші жағы монтаждық 
жұмыстар жүргізу үшін бос болады. 

Қазылған траншея түбі құбырдың барлық жерінде берілген жобалық 
еңісті, шалқайып жерге жататындай болып жобалануы тиіс. 

Бровкадан көтеру және траншеяға түсіру процессінде құбыр 
қабырғасында және дәнекерлеу тігісінде қабылдаған технологияны 
сақтамаған жағдайда құбыр деформациясын, ақаулығын және де басқа 
құбырдың қатты бұзылысын тудыратын үлкен кернеулер пайда болуы 
мүмкін. 

Коррозияға қарсы жабынды құбырларды төсеу кезінде оқшаулағыш 
жабынның тұтастығын бұзу ескерілетін шаралар қабылдануы тиіс. Диаметрі 
529 мм дейінгі құбыр секциясы мен байламдарын кем дегенде екі 
құбыртөсегішпен немесе крандармен төселеді, ал диаметрі 529...720мм 
секция мен байлам–кем дегенде үш құбыртөсегішпен немесе крандармен. 
Олардың көмегімен секция мен байламды көтеру, ығыстыру, төсеу және 
өстендіру, не түбегейлі жинау кезінде ұстайды [19]. 
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Жаз мерзімінде монтаждау түйістерін өстендіру және дәнекерлеу, 
сонымен бірге төсеу және құбыр буындарын топырақпен көму жұмыстары 
салқын уақытта (тәңертең) жүргізілуі керек, өйткені ыстық уақытта құбыр 
созылып көмілген топырақпен қысылады. Одан әрі құбыр металлы 
салқындаған кезде, әсіресе қыс мезгілінде дәнекерленген жіктерде 
айтарлықтай созылмалы кернеулер пайда болады. 

Қыс мезгілінде траншея тазартылған соң құбырды төсейді және құбыр 
үсті 30...50см тереңдікке топырақпен көміледі. 

Жұмыс үзілістері кезінде траншеяға төселген құбыр ішіне бөтен 
заттардың түсуін алдын–алу үшін құбыр ұштарын ағаш тығындармен жабады 
[20]. 

Күн сәулесімен қызған кезді құбырдың кеңею себебімен оларды 
дәнекерлеу кезінде бір–бірімен сай келтірмеу қажет. Егер бір–бірімен сай 
келтіру кезінде үлкен қуыс қалып қойса, онда ол жерге ұзындығы 0,5мм кем 
емес катушка орнату керек. Құбыр байламы мен секциясын траншея түбіне 
тегіс,серпіліссіз, қабырғасына және траншея түбіне немесе бекітілістерге 
соқтықпай түсіреді. Құбыр траншеяға төселген соң барлық жерінде 
тығыздалған топыраққа сүйемелдеуі тиіс. Траншеяны екі рет көмеді. 
Алғашында топырақты құбыр жанына төгіп, сосын ішінара траншеяға 
0,25...0,35мм құбыр үстінен төгеді, дәнекерлеу түйістерін бос тастайды. 
Сосын құбырды гидраликалық сынап акт құрылады. Сыналғаннан кейін 
траншеяны түбегейлі топырақпен көмеді. 

Құбырларды каналға төсеу дәнекерленген металл немесе қысқышты 
тіректерді қолданып бетон төсемдерде орындалады. Канал түбінен немесе 
жылулық оқшаулаудан құбыр түбіне дейінгі бос қашықтық, құбыр 
диаметріне қарамастан 100 мм кем болмауы тиіс. 

Әдетте құбырларды ашық каналға монтаждайды. Канал түбіндегі 
тіректерді еркін су ағынына кедергі жасамайтын етіп бекітеді. 

Каналға төселсетін құбырлар секцияларын жобалау орнына төсеу 
алдында оқшаулайды, тек дәнекерленген жіктерді бос қалдырады, оны сынау 
жұмыстарынан соң оқшаулайды. Секция тіректерін, түсірілген нақты тірек 
қондыру схемасымен монтаждауға және оларды оқшаулауға дейін бекітеді. 
Мұндай тәсіл монтаждау еңбексыйымдылығы мен жылу оқшаулау 
жұмыстарын төмендетіп, олардың сапасын арттырады. 

Барлық жұмыс аяқталғаннан соң және құбыр желісін тапсырыс 
берушіге тапсырғаннан кейін құбыр төселген каналдарды жабады. 

Егер монтаждау жұмысын канал ашық кезде жүргізу мүмкін болмаса, 
онда жабық каналда бөлек құбырларды немесе секцияларды роликті тіректі 
шығырлармен және бүйіріндегі арнайы бұрмалы блоктар арқылы сүйретіп 
әкеліп құбыржелілерін монтаждайды. Жабылатын бөліктерін құдық немесе 
люк орналасқан орындарда дәнекерлейді. Құбырларды каналға монтаждау 
жұмысын ірі блоктық тәсілдермен де жүргізеді. Бұл кезде зауыттарда ішінде 
жылулық немесе гидрооқшауланған құбыр желісінің кешені монтаждалған 
сыртқы кораптан тұратын ұзындығы 24м блок дайындалады. Мұндай 
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блоктарды монтаждау орнына әкеліп, оларды жинап, түйісетін блоктарды 
бір– бірімен дәнекерлеп, жобалық орынға төсейді. 

Құбырларды каналға төсеу және оларды сынау актісі құралады. 
Құбырларды футлярға төсеу жұмысы ішкізауыттық темір, автокөлік 

және жүргінші жолдармен қиылысатын жерлерде орындалады. Жер асты 
құбырларын автокөлік жол бөлігінен немесе шеткі темір жол рельсінен әрбір 
жағы 2м шығыңқы үлкен диаметрлі болат құбырлы футлярға төсейді. Футляр 
ұштары бұралған жіппен тығыздалып және битум құйылған. Футлярдың ішкі 
диаметрі, оларға төселетін құбырдың сыртқы диаметрінен 100...200мм үлкен 
болады. Футляр топырақ және транспорттар жұмысының қозғалмалы 
жүктемелерінің қысымын қабылдайды. Өнеркәсіптік обьектілерді құру 
кезінде бұндай футлярларды екі тәсілмен төсейді: транспорттың қалыпты 
жұмысын бұзбайтын (траншеясыз немесе жабық) және транспорт 
қозғалысын тоқтататын (ашық). Төсеу тәсілдерінің қайсы бірін қолдану жол 
мен жол жүрісіне байланысты. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1–гидродомкрат;  2–шомпол;  3–ауыспалы роликтер; 4–стержень; 5–
фланец; 6–футляр; 7–тастама ағаш; 8–ұшы 
 

Сурет 5.11–Қазбасыз төсеу үшін қондырғы сызбасы 
 

Қазбасыз төсеу (сурет 5.11)–жүргізу әдісі кезінде, футляр соңына 
конус тәрізді дәнекерлеу ұшын кигізеді, ол патрон қозғалысы кезінде 
топырақты ығыстырады. Диаметрі 250...500мм футлярды гидродомкрат 1 
немесе трактор, ал диаметрі 100...200мм–винтті домкрат көмегімен төсейді.  
 Қазбамен төсеу–жүргізу әдісі, футляр механиклық немесе қолмен 
тәсілмен игерілетін және жүк көлігі, қырғыштар, күректер, бұрандалы 
конвейерлермен алынатын топыраққа ашық ұшымен қысылады.  

Топырақты механикаландырып жоятын диаметрі 1220мм дейінгі 
футлярды енгізу үшін арнайы қондырғы (сурет 5.12) қолданады. Оны 
бастапқы бөлімде орналасқан шұңқырға орналастырады. Басы бар футляр екі 
гидродомкратпен 5 тудырылатын және оған қосымша 4 арқылы берілетін 
күш нәтижесінде енгізіледі. Футляр басы 1 ұшында сақиналы кесетін 
жиектері болады. Топырақ футлярдан шығыр арқылы ерсілі–қарсылы 
қозғалысқа келетін тасымал көмегімен шығарылады. 
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1-басы; футляр; 2-футляр бағыттағышы; 3-қосымша; 4-гидродомкрат; 5-
башмак; 6-шығыр; 7-гидравликалық жетек; 8-тасымал 

 
Сурет 5.12 - Траншеясыз құбыр төсеу үшін арналған 

қондырғы сызбасы 
 

Көлденең бұрғылау–бір мезгілде бірнеше құбырларды төсеу кезінеде 
жол астынан жүргізу әдістерінің кеңінен таралған түрі. Жерді бұрғылау 
кезінде, ол механикалық кесу немесе арынды су ағынымен жуу игеріліп, 
сосын винттік және қырғышты конвейерлер–күректер немесе жүк 
көліктерімен жұмысын атқарған суды жоюды.  

 Траншеясыз құбыр төсеу тәсілдердің барлығында футляр ішінде 
орнатылатын құбыр секцияларында түйіскен дәнекерлеу саны минимал 
болуы тиіс, оларды физикалық әдіспен бақылайды. Сақтандыру футлярына 
енгізілген құбыржелісінің барлық бөліктері сынаудан өтіп, содан кейін 
оларды оқшаулайды. 

Құбыр секцияларын 8 футляр 4 ішіне енгізбес бұрын (сурет 5.13) 
траншеяға түсіріп, оған тіректер қондырып және рельстік жол 
бағыттағышына 1 төсейді. Футляр 4 ішіне секцияларды автокранмен 5 немесе 
құбыр төсегішпен сүйретеді, канаттың 6 бір шетін төселетін құбыр бүйіріне, 
ал екінші шетін–кран ілмегіне бекітеді. Түрту блогін футлярға пісіреді 
немесе канатпен бекітеді. 

 
 
 
 
 

 
 

 
      
 
1–бағыттағыш рельстік жол; 2–шпала; 3–түрту блогі; 4–футляр; 5–автокран; 
6–канат; 7–тірек– еңбектегіш; 8– ұбыр секциялары;  9–ілмек 
 

Сурет 5.13–Құбыр секцияларын футляр ішіне сүйрету сызбасы 
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Арнайы тірексіз секцияларды төсеу кезінде оның бетін ағаш рейкалы 
қорғағыш қаптамамен жабады. 
 

5.2.4 Компенсаторларды монтаждау 
 

Жобалық орынға компенсаторды қондыру алдында оларды сыртынан 
бақылайды. Барлық компенсаторлар оларды құбырға жалғар алдында жобада 
көрсетілген шамаға тартылған және сығылған болуы, және құбырды 
қозғалыссыз тірекке түбегейлі бекіткенен кейін алынатын сыққыш 
құрылғымен бірге орнатылуы тиіс. Тартқыш ыстық құбырлар желісінде 
қолданылады, ал сыққыш–салқын үшін. 

Компенсаторды алдын– ала тарту (сығу) шамасы жобада көрсетіледі. 
Сонымен бірге компенсаторды монтаждау кезінде температуралық шартқа 
түзетілуін ескеру қажет. Егер монтаждау жұмысы компенсаторды есептеу 
кезінде қабылданған ауа температурасында орындалса, онда оның тартылуы 
(сығылуы) құбыр бөлігінің ұзындығының жарты температуралық өзгерісіне 
тең шамамен жүзеге асырылады, яғни Δ/2. 

Көп жағдайларда монтаждау кезінде қоршаған орта температурасы 
есептелген  мәннен жоғары, сондықтан алдын–ала тарту (сығу) шамасына 
түзету Δтүзет , м енгізеді, оның мәнін келесі формуламен анықтайды, 

 
   100/minttL монттїзет        (5.1) 

 
мұндағы: α–желілік кеңеюкоэффициенті, 0С–1, көмірсутекті және 
азлегирленген болаттар үшін 1,2 0С– 1 тең, жоғарғылегирленген болаттар үшін 
1,6 0С– 1 тең деп қабылданады, L–қозғалыссыз тіректер арасындағы құбыр 
бөлігінің ұзындығы, м; tмонт–монтаждау кезіндегі ауа температурасы, 0С; tmin–
монтаждау орнының ең салқын бескүндігіндегі орташа ауа температурасы, 
0С. 

Компенсаторды алдын– ала тарту (сығу) шамасы 
 

Δтар= Δ/2 + Δтүзет.      (5.2) 
 

Компенсаторды тарту оларды орындау тәсіліне қарамастан тартуға 
дейінгі құрылыс ұзындықтары көрсетілген акт құрылады. 

Құбырларды монтаждау кезінде П–тәрізді, линзалық, сильфонды және 
сальникті компенсаторлар кеңінен қолданылады. 

П–тəрізді компенсаторлар–көбіне көлденең, сирек тік немесе көлбеу 
күйде қондырылады. Мұндай компенсаторларды тік немесе көлбеу орнату 
кезінде компенсатор төменгі нүктесінің екі жағынан конденсатты бұрып 
әкету үшін дренажды штуцерлер орнатады, ал жоғарғыға–ауа желісі. 

П–тәрізді тарту компенсаторларын (сурет 5.14) келесі түрде 
монтаждайды. Компенсаторға 11 қабырғасын паралель тарту 7 үшін 
арасында винт пен тарту гайкасы орнатылған екі қысқыштан тұратын 
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құрылғы орнатылады. Тарту алдына еркін күйінде компенсатор ұзындығын 
өлшейді, сосын алдын– ала тартылатын шамаға гайканы бұрауды. 

 

 
 

1, 4, 9–құбыр бөліктері; 2, 10–қозғалыссыз тіректер; 3, 6, 8–құбырдың 
дәнекерленген түйілістерді; 5–қозғалысты тіректер; 7–тарту үшін арналған 
құрылғы; 11–компенсатор 
 

Сурет 5.14–Тартылысты П– тәрізді компенсаторды монтаждау сызбасы  
 
Компенсаторға бір жағынан құбыр бөлігін пісіреді. Содан кейін 

компенсаторды көтереді. Көтеру кезінде құрылғы үшін байланысты 
қоспағанда үш нүктеде компенсаторды байланыстырады. 

Қалыпты жұмысын қамтамасыз ету үшін компенсаторды кем дегенде 
үш қозғалысты тіректерге орнатады. Компенсаторға қосылатын екі тіректі 
құбырдың тік 4, 9 бөліктеріне (тіректер дәнекерленген түйілістерден 500 мм 
кем емес ары тұруы керек) , үшінші тіректі компенсатор қабырға астына 
қояды.  
Жинап және жіктерді ұстатып және қозғалыссыз тірекке құбыр бөлігін 
бекіткеннен кейін компенсаторды жүк көтергіш құралдан ажыратады. Содан 
кейін құбыр 1 бөлігін жікке тартып, оны дәнекерлеген соң қозғалыссыз 
тірекке 2 бекітеді, сосын компенсаторды тарту үшін арналған құрылғыны 
шешеді. 
 Бөлек жағдайларда П–тәрізді тарту компенсаторын басқа ретті 
реттейді. Алдымен орнатады, дәнекерлейді, құбыр бөліктерін 1, 4, 9 
қозғалыссыз тіректерге бекітеді, содан кейін оларды алдын– ала тартылған 
компенсатормен жалғайды немесе компенсатор тартылысын көтергеннен соң 
жүргізеді.  
 Компенсатор 3 тартылысы жүргізілетін дәнекерленген түйістер жобада 
көрсетіледі (сурет 5.15). Егер ондай нұсқау болмаса, онда тарту үшін келесі 
жікке саңылау қалдыру керек. Тарту алдында берілген құбыр бөлігіндегі 
барлық дәнекерленген жіктердің пісірілгендігін және термоөңдеу (егер 
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техникалық шарт бойынша талап етілсе) жүргізілгендігіне, сонымен бірге 
қозғалыссыз тіректер түбегейлі бекітілгендігіне көз жеткізу қажет.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
1-қозғалыссыз тірек; 2-қозғалысты тірек; 3-компенсатор; 4-уақытша 
сақина;  І– V–монтаждау операциясының тізбегі 

 
Сурет 5.15–Тартылысыз П– тәріздіт компенсаторды монтаждау 

 
 Алдын–ала тартпай компенсаторды қондыру кезінде, оларды 
монтаждау ыңғайлығы үшін құбыр жігіне тарту шамасына тең ұзындықты 
уақытша сақина 4 қояды. Сақина құбыр жиектерінің екі жағынан 
электродәнекерлеу жолымен ұстатылады.  
 Компенсаторды жобалық күйге қондырып, барлық жіктерді (біреуінен 
басқасын) дәнекерлеп және барлық қозғалыссыз тіректерге бекіткеннен кейін 
компенсатордың екі жанындағы уақытша тығыздағыш сақиналарды жойып, 
дәнекерлеу үшін жіктерді ұзартылған шпилкалы гайканы қатайту жолымен 
тартады. Фланецтік қосылыс кезінде түбегейлі тарту алдында тығыздығыш 
орнатады. Фланецтік қосылыстарды тартқаннан кейін ұзартылған шпилканы 
шығарып, олардың орнына жобада көрсетілгендей болт немесе шпилка 
орнатылады. 

Сильфонды компенсаторларды қондырар алдында тексеру, қайта 
сақтау және құбыр бөлігінің температуралық өзгерісінің жобалық жеткілікті 
қаблеттілігін өтеу сәйкестілігін тексереді. Бұрыштық компенсаторлар үшін 
иілу шамасын тексереді.  

Компенсатордың иілмелі элементтерін механикалық жүктемелерден, 
бұралу жүктемелерінен және дәнекерлеу ұшқынының түсуінен сақтандыру 
қажет. 

Сильфонды өстік компенсаторларды монтаждау реті олардың 
құрылымынды алдын–ала тарту құрылғысы бар екендігіне байланысты. Егер 
мұндай құрылғы болса, компенсатор бір жағынан (фланецке немесе 
дәнекерлеу жолымен) құбыр бөлігіне жалғанады, сосын бағыттағышқа 
немесе қозғалысты тірекке орнатылады және түбегейлі қозғалыссыз тірекке 
бекітіледі. 
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Шарнирлі сызба бойынша орнатылатын бұрыштық компенсаторларды 
(сурет 5.16) анықталған ретте монтаждайды. Құбыр бөліктерін бағыттағыш 
тіректерге 2 орнатады және қозғалыссыз тіректерге 1 бекітеді. Сосын 
оптикалық аспаппен компенсатор 4 шарнирінің 3 өстері арасындағы 
қашықтықты, яғни бір жазықтықта шарнир өстерінің орналасуы мен олардың 
паралелдігін тексереді. Бұрыштық компенсаторларда шарнир өсі құбырдың 
иілу жазықтығына перпендикуляр болуы тиіс. Бұрыштық компенсаторларды 
құбыр бөлігімен нольдік күйде, яғни құбыр бөлігінің кірісі мен шығысына 
перпендикуляр тіркеледі. 

 

 
а–Z–тәрізді жүйедегі екі шарнирлі сызба; б–бұрыштық жүйедегі екі шарнирлі 
сызба; в–П–тәрізді жүйедегі үш шарнирлі сызба; 1, 2–тиісінше қозғалыссыз 
және бағыттағыш тіректер; 3–шарнирлер; 4–компенсатор; І–V монтаждау 
операциясының реті 

 
Сурет 5.16 - Құбырларға бұрыштық компенсаторларды монтаждау 

 
 Линзалық компенсаторларды жобалық күйге көтергенге дейін 
құбырларда, тораптарда немесе блоктарда орнату ұсынылады. Линзалық 
компенсаторлы жинақталған торапты немесе блокты тасымалдау кезінде 
деформациядан және зақымдалудан сақтандыру керек. Ол үшін қосымша 
қаттылық қолданылады. Тіректерге тораптарды орнатып бекіткеннен кейін 
уақытша қаттылықты жояды.  

Линзалық компенсаторларды монтаждау кезінде дәнекерлеп немесе 
құбырларды фланецпен түбегейлі жалғастырғаннан соң, сонымен бірге 
барлық құбыр тіректері мен алқаларын орнатып және құбырды қозғалыссыз 
тірекке бекіткеннен кейін оларды жартылай өтем қаблеттілігіне тартады. 

Компенсаторларды сығу оны толықтай құбырмен жалғағаннан кейін, 
бірақ қозғалыссыз тіректерге бекітпес бұрын жүзеге асырылады. Линзалық 
компенсаторларды сығу және тарту үшін құбырдың қос жағынан бекітілетін, 
екі қысқыштан тұратын құрылғы қолданылады. 

Сальникті компенсаторларды монтаждау кезінде қозғалмалы 
тетіктердің желінуі мен ораманың зақымдалуын болдырмау үшін құбырмен 
қатаң түрде бұрмалаусыз тураланып өстендіріп орнатады.  

Сальникті компенсаторларды орнатқаннан кейін созылуға жатпайды, 
өйткені компенспенсаторды құбырға дәнекерлеген кезде, оны жобада 
көрсетілген шамаға итереді. Орнату кезінде қозғалыссыз тірек істен шыққан 
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жағдайда құбырдың қозғалысты бөлігі компенсатор қорабынан шығып 
кетпеуі алдын– ала қарастырылуы керек [20]. 

Көп жағдайларда ол үшін компенсатор жұмысына кедергі 
келтірмейтіндей етіп құбырдың сырғымалы бөлігінің соңына жапқыш 
дәнекерленеді.  

 
5.2.5 Жер асты құбырларын даттанудан сақтандыру 
 
Жер асты төсеу кезінде болат құбырлары топырақтық коррозияға 

ұшырайды. Әрдайым топырақта тұздар, қышқылдар, сілтілер және 
органикалық заттар болады, олар болат құбыр қабырғасына зиянды әсер 
етеді. Кейбір жағдайларда бұндай коррозия құбыр металлында тесіктердің 
тез пайда болуын тудырады және осымен құбырды істен шығарады. Бұндай 
бұзылыстар көбінесе коррозияға қарсы қорғанысы жеткіліксіз төселген 
құбырларда жиі кездеседі. 

Жер асты құбырларын топырақтық коррозиядан қорғау әрекетті және 
әрекетсіз болып бөлінеді. Жер асты құбырларын сыртқы корррозиядан 
әрекетті қорғау құралдарына электорлық әдістер, катодтық және 
протекторлық қорғаныс жатады. Әрекетсіз қорғау кезінде құбыр сыртын 
жабын және оқшаулармен жабады, ал әрекетті–коррозия тудыратын 
себептерді жояды.  

Катодтық қорғаныс құбыр бойына арнайы қондырғылармен құбыр 
бетіне катодтық потенциал тудыратын сыртқы электр өрісін жүгірту болып 
табылады. Осындай қорғау кезінде қорғалатын құбырға 1 электормен 
жалғанған, электроөткізгішті материалдардан жасалған анодтық 3 жерге 
тұйықталу коррозиялық бұзылысқа ұшырайды. 

Протекторлық қорғаныс кезінде қорғалатын құбырға 1 металл 
протектор 5 (анодтық электрод) жалғанады, оның электрлік потенциалы 
металл құбыр потенциалына қарағанда өте төмен. Протекторлық қорғаныс 
қолдану арқылы құбыр катод полярлығын қабылдайды, ал протектор–анод. 

Қорғау құралын топырақтың коррозионды әрекеттілігі (болат құбырға 
қатынасты топырақ әрекеттілігі) туралы мәліметтер, сонымен бірге технико– 
экономикалық негіздер негізінде таңдайды. Топырақтың коррозионды 
әрекеттілігі олардың құрамына байланысты төменгі, орташа және жоғарғы 
болуы мүмкін. Құмды топырақтар, егер қандай да бір химиялық 
ластандырғыштар болмаса, онда ол төменгі коррозионды әрекетті топыраққа 
жатады, әктасты қоспаларымен сазды топырақтар–орташа, ал шымтезекті 
және қара топырақты–жоғарғы коррозионды әрекетті. 

Топырақтық коррозиядан қорғау тәсілдерінің ең кеңінен таралғаны–
құбырларға оқшаулау жабындарды жабу. Көбінесе күйе тұрақталған 
полиэтиленді таспалармен және поливинилхлорлы жабысқақ толтырғышты 
мұнайлы битумдарды қолданады.  

 Топырақтың коррозионды әрекеттілік дәрежесі бойынша қалыпты 
және күшейтілген оқшаулау жабындары (кесте 14) қолданады.  
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Кесте 14– Оқшаулау жабындарының түрлері мен құрылымы    
 
Жабын 
түрлері 

 
Жабын құрылымы 

Қорғансыз 
орамасыз жабын 
қалыңдығы, мм, 
кем емес 

Оқшауларды 
қолдану 

Қалыпты: 
полимерлік 
таспадан 
 
битумды 

Тығыз топырақ, бір қабат 
жабысқақ полимерлі таспа, 
қорғағыш орама 
 
Битумды топырақ, 3 мм 
битумды–резеңкалы мастик 
қабатшасы, бір қабатты 
талшықты шыны, қорғағыш 
орама  

 
0,35 

 
 
 
4 

Төменгі және 
орташа 
коррозионды 
әрекетті 
топыраққа 
төселетін 
құбырлар үшін 

Күшейтілген: 
полимерлік 
таспадан 
 
битумды 
 
 
 
 
 
Сондай– ақ 
 

Тығыз топырақ, екі қабат 
жабысқақ полимерлі таспа, 
қорғағыш орама 
 
Битумды топырақ, 2...3 мм 
битумды–резеңкалы мастик 
қабатшасы, бір қабатты 
талшықты шыны, қорғағыш 
орама 
 
Битумды топырақ, 5...6 мм 
битумды–резеңкалы мастик 
қабатшасы, бір қабатты 
талшықты шыны, қорғағыш 
орама 

 
0,65 

 
 
 

5,5 
 
 
 
 
 
- 

Жоғарғы 
коррозионды 
әрекетті 
топыраққа 
төселетін 
құбырлар үшін; 
Темір жол және 
тас жолдарымен 
қиылысқан 
бөлімдерді; 
Өзен, каналдар, 
батпақ және т.б. 
арқылы 
өткелдерде. 

 
Талап етілетін сабақтасты, адгезиялы және механикалық берік басқа 

оқшаулау жабындарын (эпоксидті, көмірлі, кремний органикалық және 
силикатты эмальді) айдалануға рұхсат етіледі. Битумдық жабындар ауытқуы 
4 мм дейін 0,3 мм аспауы тиіс, 4 мм артық болса–0,5 мм. 

Битумдық жабын қорғанысының құбыр бетіне берік бекітілуі үшін, оны 
оқшаулау жабынын жабар алдында механикалық тазартылатын таттан, 
топырақтан, тозаңнан, ылғалдан және күйеден тазартады. Оқшаулағыш 
жабынның жабысуын жақсарту мақсатында тазартылған құбыр бетіне 
тиісінше 1:1 немесе 1:3 көлемі бойынша бензинде ерітілген арнайы клей 
қолданылады. Жаз мерзімінде БН–90/10 битумын қолданады, ал қысқы–БН– 
70/30. 

Жабын жапсырылғаннан кейін құбырға битумды–резеңкалы мастик 
салынады. Мастикті араластырғыш құрылғылармен жабдықталған битум 
қайнататын қазанда дайындайды. 165...1700С температураға дейін 
қыздырылған мастикті құбырға құяды немесе шашады. Содан кейін битумды 
оқшаулағыш жабын мен жабысқақ полмерлік таспаны қорғау үшін құбыр 
бетін бір қабатты талшықты шынымен жабады, сосын қорғағыш орамамен 
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орайды. Бұрылыстардың қабаттасуы 20...25мм етіп орама рулондық 
материалды құбырға жүктейді. 
 Құбыр секцияларын тазарту және оқшаулау жүргізу жұмыстарының 
барлығы механикалық тәсілмен орындалады. Құбыр және құбыр 
секцияларын тазарту және оқшаулауға арналған қондырғы (сурет 5.17) келесі 
тәртіпте жұмыс істейді. 
 

 
1–роликті конвейер; 2–кептіру пеші; 3–беру меанизмі; 4–тазарту машинасы; 
5–клей жүргізуге арналаған қондырғы; 6– кептіру камерасы; 7–битумдық 
мастикті жүргізуге арналған қондырғы.  
 

Сурет 5.17–Құбыр және құбыр секцияларын тазарту және оқшаулауға 
арналған қондырғы 

 
Оқшаулау жұмысының сапасын тазарту, клей жағу және оқшаулау 

процессінде жедел бақылау керек. Битумды–рекеңкелі мастик сапасын 
бақылау кезінде мөлшерлеу дұрыстылығын, жылытылған мастик режимі мен 
оған толтырғышты енгізу дұрыстылығын, мастиктің физико–механикалық 
қасиетін тексереді. Клей жағу сапасын сыртынан қарап бақылайды: 
жағылмай қалған жерлер, бөліктер және көпіршіктердің болмауын тексереді, 
ал битумдық жабынды–ақаудың болмауы, біркелкілік, сабақтастық және 
жабынның жабысқақтығы [19,20]. 
 

5.2.6 Құбырларды жылулық оқшаулау 
 
Жылулық оқшаулауды технологиялық құбырларда ыстық немесе 

салқын беттерді жылу және салқын шығынынан сақтандыру; 
тасымалданатын заттың температурасын сақтау; оның қатып қалуын және 
конденсациялануын алдын–алу; егер құбыр бетіндегі температура 600С 
жоғары болған кезде күйіктерден сақтандыру үшін қолданады. 

Жылулық оқшаулауды ғимараттарда және құбырлар туннельдерінде 
төселетін, егер тасымалданатын зат температурасы 450С және жоғару кезде 
қолданады. 
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Құбырларды жылулық оқшаулау үшін типтік тетіктер, индустриальды 
әдіспен монтаждау жұмысын орындауға қаблетті зауытта дайындалған 
құрастырмалы және кешенді құрылымдар пайдаланылады. Тетіктер мен 
құрылымдарды әртүрлі жылуоқшаулағыш материалдардан (минералды жүн, 
диатомит, перлит, асбест, шыны цемент, шыны платика, ұялы материалдар) 
дайындайды. 

 

 
 1–минерал жүнді цилиндр; 2–асбесті цементті жарты цилиндр; 3–минерал 

жүнді цилиндрлі және асбесті цементті жарты  цилиндрлі құрастырмалы 
құрылым; 4–металл жабын; 5–болат бандажамамен тартылған қабықшамен 
жабылған жарты цилиндрлі құрастырмалы құрылым; 6–қатаң жарты 
цилиндрлер; 7–минерал жүнді цилиндрлі және жабынды құрастырмалы 
құрылым, бірге өздігінен бұрап тұратын бұрандалар 

 
Сурет 5.18 - Құрастырмалы жылуоқшаулағыш материалдар  

 
 Құбырларды оқшаулау үшін көптеген кешенді және құрастырмалы 
бұйымдар (сурет 5.18) шығарылды: әртүрлі жылуоқшаулағыш 
материалдардан (минералды жүн, диатомит, перлит) цилиндрлер, жарты 
цилиндрлер. Оқшаулау жабыны ретінде металл, асбест цемент,шыны цемент 
және шыны пластика қабығы қолданылады. 
  Температура тұрақтылығы 6000С кем емес минералды жүн бұйымы 
кеңінен таралған. Синтетикалық байланыстырғыш минералды жүн 
цилинрлерді диаметрі 24...219мм, ұзындығы 500...1500мм оқшауланатын 
беттің температурасы – 30...+3000С кезіндегі құбырларды жылулық оқшаулау 
үшін қолданады.  

Теріс температуралы өнімдерді тасымалдайтын құбырларды оқшаулау 
кезінде тігістерді жабысқақ таспамен немесе клеймен жапсыратын битум 
немесе полиэтиленді таспа жағып, алдын-ала оқшаулағыш қабат жүргізеді.  

Сыртқы жабынмен атмосфералық шауын-шашыннан және 
механикалық бұзылыстардан қорғайтын оқшаулаулар, асбест-цементті жарты 
цилиндрлер қызмет ете алады, оларды жолақ қарапайым құлыпты болат 
бандажамамен бекітеді, өздігінен бұрап тұратын бұрандалармен бекітілетін 
қалыңдығы 0,8...1,0 мм мырышталған немесе алюминді табақша.  



193
  

 

Диаметрі 273мм дейінгі 6000С температураға есептелген құбырларды 
оқшаулау үшін перлит, вермикулит, совелит, әк–кремнийлі материалды 
жарты цилиндрлер пайдаланылады.  

Диаметрі 273мм жоғары құбырлар үшін синтетикалық 
байланыстырғыш минерал жүнді тақталар қолданылады.  

Құбырлардың фасонды тетіктерін жылулық оқшаулауды арнайы 
фасондық құрылымды қондыру жолымен орындалады. Кейбір жағдайларда 
фасондық тетіктерді жылулық оқшаулауды монтаждау орындарында жеке 
орындайды. Фланецтік қосылыстарда жылулық оқшаулауды тоқтатады. 
Оқшаулау саңылауларын гайка, болт немесе шпилька жағынан жасайды, болт 
(шпилька) шығыңқы бөлігіне +30 мм тең, ал болттың бас жағынан–болт 
ұзындығына + 20мм. Фланецтік қосылыстарды жеке металл торлармен 
оқшаулап, үстінен асбест цементті қорғанды минералды жүнмен жабады.  

Компенсаторларды олардың пішімі өзгеруіне байланысты олардың 
жылулық деформациясын ескере отырып пайдалану кезінде оқшаулайды. 
Жиі жөнделетін немесе тексерілетін арматураларды орнату орындарын 
алынбалы оқшаулау жүргізіп, жоғарғы беріктілікті қабатпен немесе металл 
қорғағыш қабықпен жабады. 

 
Өз білімін тексеру сұрақтары: 

1. Ауыр арматураларды көтерер алдында ... байланыстырады 
А. қорапшасы немесе арматура қақпағынан 
В. қаңқасынан немесе арынды құрылғыдан 
С. фланецтен немесе құрылғы баранкасынан 
Д. төлкіден внемесе немесе планшайбадан 
Е. сальниктен немесе келте құбырдан 

 
2.  Жүкті көлденең ығыстыру алдында жұмысты, жүктің көтерілу 
биіктігі жолжа кездесетін ең биік зат биіктігінен ... ... артық көтерілгеніне 
көз жеткізуі тиіс 

А. 0,2 м  В. 0,4 м С. 0,5 м  Д. 0,7 м Е. 1 м 
  

5.  Қауіпті аймақ, ол 
А. жүкті тиеу аймағы   В. жүкті тасымалдау аймағы 
С. жүкті сақтау аймағы  Д. жүкті көтеру аймағы 
Е. жүкті шешу аймағы 

 
6.  Құбыржелісінің әрбір линиясын монтаждау тізбектілігі ... ...   
 байланысты 

А. олардың түрлеріне, құрылымы мен салмағына, линияны орнату 
орнына, жүккөтергіш механизмнің техникалық мүмкіндігіне 

В. олардың өлшемдеріне, құрылымы мен салмағына, линияны орнату 
орнына, жүккөтергіш механизмнің техникалық мүмкіндігіне 

С. олардың өлшемдеріне, тетіктері мен тораптарына, линияны орнату 
орнына, жүккөтергіш механизмнің техникалық мүмкіндігіне 
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Д. олардың өлшемдеріне, құрылымы мен салмағына, линияны қондыру 
жеріне, жүккөтергіш механизмнің техникалық мүмкіндігіне 

Е. олардың өлшемдеріне, құрылымы мен салмағына, линияны орнату 
орнына, көтергіш механизмнің жүккөтергіштігіне  
 
7.  Трассаны ... кезінде төсеу орнын өсі және құбыр желісі белгісін 
монтаждық сызба бойынша тіректі құрылымдар және компенсаторлар 
мен арматураларды бекіту орнын белгілейді. 

А. бөлу   В. тегістеу     С. жөндеу   
Д. тазарту  Е. Жіктеу 

 
8.  Цехішілік құбыржелісі үшін тіректі құрылым, ол 

А. тартқыш  В. шпилкалар  С. кронштейн 
Д. алқа  Е. Ілгіш 

 
9.  Құбыржелісінің қалыпты жұмысы ... ... дұрыс монтаждау кезінде  
 қамтамасыз етіледі. 

А. татқыш пен алқаларды  В. кронштейн мен шпилкаларды 
С. шпилка мен тартқыштарды Д. ілгіш пен тартқыштарды 
Е. тірек пен алқаларды 

 
10.  Арматураны ... алдында тығындарды шешіп және онда жат  
 заттардың жоқтығына көз жеткізу үшін мұқият қарайды. 

А. жөндеу  В. тазалау  С. сынау  
Д. қондыру  Е. Шешу 

 
11.  Құбыржелісінің блоктар құрамына ... енеді 

А.ржелісінің бұрылыс бөліктері, компенсаторлар, жылуоқшаулағыштар 
В. құбыржелісінің тік бөліктері, компенсаторлар, жылуоқшаулағыштар 
С. құбыржелісінің бұрылыс бөліктері, компенсаторлар, даттан қорғау 

элементтері 
Д. құбыржелісіндегі құбырлар арматуралары, компенсаторлар, 

жылуоқшаулағыштар 
Е. құбыржелісініңтетіктері мен тораптары, компенсаторлар, 

жылуоқшаулағыштар 
 
12.  Жер асты құбыржелісін топырақтық даттанудан сақтандыру  
 үшін кеңінен таралған әрекетті қорғау шарасы 

А. құбыржелісін оқшаулау 
В. катодтық сақтау шаралары 
С. құбыржелісінің сыртын қара қағазбен бүркемелеу 
Д. құбыржелісінің сыртына қара май жағу 
Е. эпокситті ластармен сақтандыру 
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13. Технологиялық құбырларды монтаждау ... орындалуы керек 
А. индустриалды әдіспен     В. жинақтау әдіспен  
С. көтеру әдіспен      Д. тиеу әдісімен 
Е. индукциялы әдіспен 

 
12. Жабдықтар мен құбырларды жинақталған блоктардан 
 өнеркәсіптік обьектілерді құрастыру кезінде қол жеткізуге болады 

А.монтаждау мерзімінің айтарлықтай қысқаруы және монтаждау 
алаңында еңбек өнімділігінің артуы  

В. монтаждау жұмысының қысқаруы және монтаждау  алаңында 
еңбек өнімділігінің артуы  

С.монтаждау мерзімінің айтарлықтай қысқаруы және монтаждау 
алаңында тиеу– түсіру жұмысының артуы  

Д.монтаждау еңбегін айтарлықтай қысқаруы және монтаждау алаңында 
жұмыстың артуы  

Е.монтаждау жұмысының айтарлықтай қысқаруы және монтаждау 
алаңында такелаждық өндірістің артуы 
 
13. Төсеу орнына құбыр өсі мен белгісін көшіреді.  

А. трассаны бөлу кезінде    В. трассаны таңдау кезінде 
С. тасымалдау кезінде     Д. монтаждау кезінде 
Е трассаны белгілеу кезінде 

 
14. Биіктік белгі белгілері 

А. репер   В. плашка   С. шайба 
Д. гайка   Е. Муфта 

 
15. Бақылау өстерінің күйін анықтайтын белгілер 

А.плашка    В. репер   С. шайба 
Д. гайка    Е. Муфта 

 
16. Цех ішіндегі тіректі құрылымдар 

А. кронштейндер   В. алқалар   С. тіректер 
Д. ілгіштер    Е. Компенсаторлар 

 
17. Канал түбінен немесе жылулық оқшаулаудан құбыр түбіне дейінгі 
 бос қашықтық, құбыр диаметріне қарамастан ... ... тиіс 

А. 100 мм кем болмауы  В. 100 мм көп болмауы    
С. 100 мм тең    Д. 100 мм артық болуы    
Е. 100 мм кем болуы 

 
18. Ішкізауыттық темір, автокөлік және жүргінші жолдармен 
 қиылысатын жерлерде орындалады 

А. футляр   В. фонар   С. құдық 
Д. катлован   Е. Көпір 
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19. Бір мезгілде бірнеше құбырларды төсеу кезінеде жол астынан 
 жүргізу әдістерінің кеңінен таралған түрі 

А. көлденең бұрғылау  В. тік бұрғылау  С. көлбеу бұрғыау 
Д. көлденең төсеу  Е. көлбеу төсеу 

 
20. Құбыр бойына арнайы қондырғылармен құбыр бетіне катодтық  
   потенциал тудыратын сыртқы электр өрісін жүгірту болып табылады 

А. катодтық қорғаныс    В. анодтық қорғаныс 
С. протекторлық қорғаныс  Д. әрекетті қорғаны 
Е. әрекетсіз қорғаныс 
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6. ҚҰБЫРЛАРДЫ ОСЬТЕНДІРУ ЖҰМЫСТАРЫ 
 
Бұл модульде қарастырылған тақырыптар: 
6.1 Құбырлар осьтендіргіштерінің таңайындалуы және олардың түрлері 
6.2 Осьтендіргіш түрлері мен олардың айырмашылығы 
6.3 Осьтендіргіштерді қолдану аймағы 
6.4 Осьтендіргішті дұрыс таңдау 
      
      Кіріспе 
 

Құбырларды осьтендіру жұмыстары– модулінде құбырлар 
осьтендіргіштерінің қолданылу аймағы, түрлері және артықшылықтары 
берілген. Монтажник пайдалану ережелері мен технологиялық  құбырға 
сәйкес таңдау білуі тиіс.  
     
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Мақсаты: 
   Осы модульді өткеннен соң сіз білесіз 
1. Құбырлар осьтендіргіштерінің таңайындалуын; 
2. Құбырлар осьтендіргіштер түрлерін; 
3. Құбырлар осьтендіргіштер түрлерінің айырмашылықтарын; 
4. Осьтендіргіштердің қолдану аймағын; 
5. Осьтендіргіштерді таңдау әдісін. 
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   БӨЛІМ 6. ҚҰБЫРЛАРДЫ ОСЬТЕНДІРУ ЖҰМЫСТАРЫ 
  

6.1 Құбырлар осьтендіргіштерінің таңайындалуы және олардың 
түрлері 
 

Құбырларды бір– бірімен қосу кезінде, оларды біріктірусіз сенімді 
қосылыс алу мүмкін емес, егер дәнекерлеу жұмысын жоғарлы дәрәжелі 
жұмысшы атқарса да. Қолмен орнату және қажетті күйде біріктіру үшін, 
тігісті орнатуға қарағанда көп уақыт жұмсалады. Сондықтан құбырларды 
монтаждау кезінде дәнекерлеу үшін жұмыстың өту мерзімін қысқартатын 
және жеңілдететін осьтендіргіштер қолданылады. 

Бекітілмеген құбырдың ығысу және дірілінен борпылдақ тігіс болып 
шығады, сондықтан минималды жүктеме кезінде де жарылып кетуі мүмкін. 
Сол себепті адам денсаулығына зиянды агрессиялы және қауіпті заттарды 
айдау кезінде құбырларды дәнекерлеу үшін осьтендіргіштерді пайдалану 
міндеттеледі. 

Олармен –45...+45–ке дейінгі температура кезінде жұмыс істелуі 
мүмкін. Құбырды дәнекерлеуге жинау кезінде өстердің дәл келуі кедергі 
коэффициентін азайтады. Сондықтан айдау агрегаттарының қуаты 
төмендейді. Осьтендіргіштерді құрылымдық ерекшеліктеріне байланысты 
25–тен 2000мм дейінгі диаметрлерді біріктіру үшін қолданады. Осьтендіргіш 
денесінен, қосымша тіреу немесе ілмек және қысқыш элеметтер 
жиынтығынан тұрады. Қосылатын бөлшектер диаметріне байланысты 
олардың санын өзгертуге болады. Жабдық құбырға бір немесе екі жағынан 
бекітіледі және тартқыш механизмдермен ұштарын тығыз байланыстырады.  

Дәнекерлеуге көп уақыт шығындалатын кез–келген материалдан үлкен 
диаметрді қондыру үшін ішкі осьтендіргіш пайдаланылады. Оның құрамына 
гидравликалық сорап, қозғалтқыш, қысқыш кіреді. Оны ішке орнату кезінде 
қосылатын бөліктің жиектерін жарып, сосын оларды тығыз ығыстырады. 

Сыртқы осьтендіргішті құбырдың сыртқы жағынан орнатады. Әрекет 
принципі бойынша ол әмбебапты байланыстырушы қысқыштар. Олардың 
әртүрлілігі кез–келген шартта жұмысты жүргізуге жабдықтарды таңдауға 
мүмкіндік береді. Өлшемдеріне қарамастан қарапайым және пайдалануға 
ыңғайлы [21]. 
 

6.2 Осьтендіргіш түрлері мен олардың айырмашылығы 
 

Көпшілігің «осьтендіргіш» деген түсінік естіген шығарсыңдар, бірақ 
барлығыңыз бірдей оны траншеясыз құбыр жөндеу үшін қолданылатын 
арнайы құрылғы екенін білмейсіз. Мұндай жабдықтың көмегімен дәнекерлеу 
тігісін төсеу үшін құбырларды біріктіру жұмысы жүргізіледі. Барлық мүмкін 
құбырлар жүйесін монтаждау кезінде жұмысты айтарлықтай жеңілдетеді, 
сонымен қатар осы операцияға бөлінген уақытты едәуір қысқартады.  

Осьтендіргіштерге қатаң талаптар қойылуы мүмкін. Оның 
негізгілерінің бірі, олардың жоғарғы сапалығы мен жұмыс істеу ұзақтылығы. 
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Заманауи өндірушілер бүгінгі күнде тек қана пішімі мен габаритіне 
байланысты ерекшелінетін осьтендіргіштерді шығарып қана қоймайды, 
сонымен бірге олардың құрылымдық ерекшеліктері бар.  

Осьтендіргіш түрлері: 
1) Сыртқы осьтендіргіш–құбырды сырттан монтаждау үшін 

қолдануға арналған. Сыртқы осьтендіргіштердің бірнеше түрі бар.  
а) Көп буынды осьтендіргіштер 2 мм диаметрге дейін жұмыс істей 

алады. Олар шарнирлі жалғанған элементтерден тұрады. Буындары винтпен 
қолды немесе гидроцидиндрмен тартылады. Ішкі осьтендіргіштерді үлкен 
диаметрлі құбырларды біріктіру үшін өте жиі қолданады.  

 

 
б) Арка түрлері жиналмалы элементті екі клемнен тұрады, жұмыс 

кезінде біріне бірін қойып, сосын қолды немесе гидравликалық механизммен 
тартады. Олар диаметрі 0,9 м дейінгі құбырлар жұмысына есептелінген. 
Алдығы вариантқа қарағанда саусақтары тез көнеретін шарнирдің болмау 
салдарынан бұлар берік. Арка саны құбыр диаметріне байланысты 
таңдалады. 

 
 
Шынжыр әстүрлілігі тез жұмыс күйіне келтіріледі, сондықтан жаңасын 

төсеу және апаттық құбырларды жөндеу үшін диаметрі 1,4 м дейін 
қолданылады. Бірақ шынжырды тарту тек қолмен жүргізіледі. 

в) Эксцентрикті құрылғы аркалыққа ұқсас, бірақ клеммалар 
эксцентрикті қысқышптыен тартылады. Жұмыс кезінде жұмысшыдан 
жоғарғы шеберлік талап етіледі, себебі эксцентрикті дұрыс қондырмау 
дәнекерлеу кезінде шешіліп кетуі мүмкін. Оның кемшілігіне қысқыш күшін 
әлсірететін тез көнеруін жатқызуға болады. Қолдану аймағы 0,4– 0,5 м 
дейінгі диаметрмен шектеледі. 
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г) Қысқыш типті осьтендіргіштер тұрмыстық мақсат үшін 

тағайындалатын құбырларды біріктіреді. Оның артықшылығы 
ықшамдылығы және қолмен рычакты механизммен сығу. Қысқыш пішімі 
тікбұрышты немесе доға тәріздес болады. 

 

 
 
д) Серіппелі типті осьтендіргіштер скважинаны бұрғылау кезінде жер 

асты кигізбе құбырларды біріктіру үшін таптырмас жабдық. 
 

 
 
Бұл жабдықтың гидравликалық жетегі құбырды осьтендіру және 

майысуын жоюды қамтамасыз етеді.  
Сыртқы сілтемелі осьтендіргіштер–құбырларды осьтендіруге арналған, 

ерекшелігі әмбебаптылығы болып табылады. Осьтендіргішті қысқартқан 
кезде сілтеме санын қажет етпейтін кіші диаметрлі құбыр үшін осьтендіргіш 
болады. Пластинкалы сілтемелі көпбұрышты иілгіш құрылымды, 
түйіндерінде қысқыш роликтері бар. Сілтемелі осьтендіргіштер винтті қолды 
механикалық тартқышты, сонымен бірге гидравликалық болуы мүмкін. 
Гидравликалық осьтендіргіштерді үлкен диаметрлі 114–1420мм құбырлар 
үшін шығарылған.  

2) Ішкі осьтендіргіш, олардың негізгі тағайындалу–бұру мүмкін 
емес құбыр бөліктерін жалғау. Олармен жұмыс істейтін құбыр диаметрі 320–
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1400 мм аралығында. Мұндай осьтендіргіштер құбырдың ішкі диаметріне 
келесі түрде реттеледі:құрылғы бір құбырдың шетіне бекітіледі, содан кейін 
біршама рұхсат етілген саңылауды сақтай отырып, оған екінші құбырды 
жанастырады. Цилиндрднгі қысым күшінің артуына байланысты тиімді 
өстендіру жүргізіледі. 

 

 
 
Қажетті дәнекерлеу жұмысы жүргізілгеннен кейін құбыртөсеуіш 

штангасы көмегімен осьтендіргіш құбырдың басқа бөлігіне ауыстырылады. 
Мұндай ішкі осьтендіргіштердің басты артықшылығы үздіксіз 

дәнекерлеу жұмыстарын орындау болып табылады. Осьтендіргіштермен 
жұмыс жеңілдеуі үшін оларды қолды және электрлі сораптармен 
жабдықтайды. 

 
6.3 Осьтендіргіштерді қолдану аймағы  
 
Осьтендіргіштерді негізгі қолдану аймағы–әртүрлі материалдардан 

магистрал құбырларды құрастыру және жөндеу. Егер көпшілік осьтендіргіш 
типтері қоршаған ауа температурасы–40тан 400С дейін пайдалануға 
есептелген болса, сілтемелілер өзінің қарапайымдылығы мен құрылым 
әмбаптылығына байланысты шағымдарды туғызбастан неғұрылым ауыр 
жағдайларда пайдаланылады. 

Егер жиі құбырлардың соңын туралау мүмкіндігі немесе теңестіруге 
қол жеткіліксіз болса, онда құбырларды осьтендіргіш монтаждау жұмысын 
тез және дәл жүзеге асырады. Сонымен бірге элементтердің салыстырмалы 
орналасуы есебінен дәнекерлеу жұмысын жеңілдетіп, дәнекерлеу 
қосылыстарының сапасын арттырады. Осьтендіргіштің бұл артықшылығы 
үлкен диаметрлі құбырларды жинау кезінде әсіресе айқын көрінеді. 

Егер механикалық тартқышты сілтемелі осьтендіргішті пайдалану 
кезінде айтарлықтай физикалық күш талап етілсе, онда гидравликалықта 
ұқсас кемшілік жоқ. Бұны басқа типті гидрокүшті осьтендіргіштерге айтуға 
болады. 

 
6.4 Осьтендіргішті дұрыс таңдау 
 
Таңдау кезінде қателік жібермес үшін мамандардың ұсыныстарын 

ескеру керек: 
1. Үлкен өлшемді ППУ типті құбырлармен жұмыс үшін 

осьтендіргіштер бәсекеге қаблетті. 
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2. Құбыр диаметрі 0,8м артып кеткен кезде біріктіру жұмысын аркалық 
немесе көп буынды құрылғылармен сыртқы қондырғылармен жүргізу 
ұсынылады. Кіші өлшемді кезде жеткілікті сығу күшін эксцентрикті 
варианттар қамтамасыз етеді. 

3. Егер айдалатын заттың қысымы 5 атм артса, онда гидравликалық 
қысқышты өстендіргішті таңдайды. 

4. Дәнекерлеу тігісінің сапасына жоғарғы талаптар қойылған кезде 
(мысалы, эллипсті) шынжырлы өстендіргіш таңдалады. 

5. Әмбебаптылығына байланысты бірінші орынды шынжырлы типті 
құрылғылар жаулап алды.  

Егер өте жиі құбыр төсеу және жөндеу жұмыстарымен айналысатын 
болсаңыз осьтендіргішті пайдалану қажет. Қосымша жабдықтардың жоғарғы 
құны коммуникациялады жөндеу шығынының төмендеу және қызмет ету 
мерзімінің ұлғаюы есебінен өтеледі. Әсіресе олар жер астына төселсе. 
 
 
 
 
 

Сурет 6.1– Құбырларды үш жақпен жалғастыру 

 
 
 
 

Өз білімін тексеру сұрақтары: 
 
1. Құбырлар осьтендіргіштерінің тағайындалуы 

А. құбырларды монтаждау кезінде дәнекерлеу үшін жұмыстың өту 
мерзімін қысқарту және жеңілдету; 

В. құбырларды жөндеу кезінде дәнекерлеу үшін жұмыстың өту 
мерзімін қысқарту және жеңілдету; 

С. құбырларды пайдалану кезінде дәнекерлеу үшін жұмыстың өту 
мерзімін қысқарту және жеңілдету; 

Д. құбырларды дайындау кезінде дәнекерлеу үшін жұмыстың өту 
мерзімін қысқарту және жеңілдету; 

Е. құбырларды жөндеу және монтаждау кезінде дәнекерлеу үшін 
жұмыстың өту мерзімін қысқарту және жеңілдету; 
 
2. 25– тен 2000 мм дейінгі диаметрлерді біріктіру үшін қолданады 

А. осьтендіргіштерді құрылымдық ерекшеліктеріне байланысты; 
В. осьтендіргіштерді пайдалану ерекшеліктеріне байланысты;  
С. осьтендіргіштерді құрастыру ерекшеліктеріне байланысты;  
Д. осьтендіргіштердің габариттік өлшемдеріне байланысты;  
Е. осьтендіргіштердіғ пайдалану аймақтарына байланысты; 
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3. Ішкі осьтендіргіш пайдаланылады 
А. үлкен диаметрді қондыру үшін;  
В. орташа диаметрді қондыру үшін;  
С. кіші диаметрді қондыру үшін;  
Д. үлкен көлденең қиманы қондыру үшін;  
Е. орташа периметрді қондыру үшін; 
 

4. Осьтендіргіштерге қойылатын негізгі талаптардың бірі 
А. жоғарғы сапалығы мен жұмыс істеу ұзақтылығы;  
В. жұмыс істеу ұзақтылығы мен қарапайымдылығы; 
С. жоғарғы сапалығы мен қарапайымдылығы; 
Д. қарапайымдылығы мен пайдалану оңайлылығы; 
Е. пайдалану оңайлылығы мен құнының арзандығы.  
 

5. 0,9 м дейінгі құбырлар жұмысына есептелінген өстендіргіш 
А. арка тәрізді  В. көп буынды    С. ішкі 
Д. сыртқы    Е. Эксцентрикті 
 

6. Қысқыш типті осьтендіргіштердің пайдалануы 
А. тұрмыстық мақсатта    В. скважинаны бұрғылауа  
С. құбырды сырттан монтаждау   Д. құбырды ішінен монтаждау  
Е. кез– келген жерде (әмбебапты) 
 

7. Гидравликалық қысқышты осьтендіргішті пайдалану кезі 
А. заттың қысымы 5 атм артса   В. заттың қысымы 4 атм артса 
С. заттың қысымы 3 атм артса  Д. заттың қысымы 1 атм артса 
Е. заттың қысымы 1 атм артса 
 

8. Әмбебаптылығына байланысты бірінші орынды ие  
А. шынжырлы типті    В. гидравликалық қысқышты  
С. эксцентрикті     Д. көп буынды  
Е. Сыртқы 
 

9. Ауыр жағдайларда пайдаланылатын осьтендіргіш түрі 
А. сілтемелі   В. ішкі   С. эксцентрикті  
Д. сыртқы    Е. Шынжырлы 
 

10.  Әртүрлі материалдардан магистрал құбырларды құрастыру және 
жөндеуге арналған 

А. үшжақ   В. бұранда   С. осьтендіргіш 
Д. қысқыш   Е. штуцер 
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7. ДӘНЕКЕРЛЕУ ЖҰМЫСЫНЫҢ ТЕХНОЛОГИЯСЫ 
 
Бұл модульде қарастырылған тақырыптар: 

7.1 Дәнекерлеу аппараттарының түрлері, типтері және жұмысы 
7.2 Газ пісіруші аспаптармен жұмыс істеу жаттығулары 
7.3 Құбырды жіктерін пісіру 
7.4  ПВХ құбырларын дәнекерлеу жұмысы 
7.5 ПВХ құбырларын пісіру нұсқаулары 
7.6  Газбен пісіру және кесу кезіндегі қауіпсіздік техникасының 

негіздері 
 

Кіріспе  
Дәнекерлеу жұмысының технологиясы–модулінде дәнекерлеу 

аппараттарының түрлері, типтері, жұмысы және газ пісіруші аспаптармен 
жұмыс істеу жаттығуларыберілген.Монтажник болат құбырлармен қатар 
ПВХ құбырларын дәнекерлеу жұмыстарын білуі тиіс. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  

 
 
 
Мақсаты: 

   Осы модульді өткеннен соң сіз білесіз 
1. Дәнекерлеу аппараттарының түрлері мен типтерін; 
2. Дәнекерлеу аппараттарының жұмысын; 
3. Құбырды жіктерін пісіруді; 
4. ПВХ құбырларын дәнекерлеу жұмысын; 
5. ПВХ құбырларын пісіру нұсқауларын; 
6. Дәнекерлеу кезіндегі қауіпсіздік техникасы мен өтр қауіпяіздік 
шараларын. 
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БӨЛІМ 7. ДӘНЕКЕРЛЕУ ЖҰМЫСЫНЫҢ ТЕХНОЛОГИЯСЫ 
 

7.1 Дәнекерлеу аппараттарының түрлері, типтері және жұмысы 
  

Дәнекерлеу машинасы электр құрылғысын білдіреді, оның көмегімен 
дәнекерлеу жүзеге асырылады. Бұл процесс металл бөлшектерін берік және 
сенімді бекітуді қамтамасыз етеді. Дәнекерлеу арқылы микроэлектроникадан 
бастап көп тонналық құрылымдарды құруға дейінгі әртүрлі салаларда 
көптеген жұмыстар жасалады. Электрмен дәнекерлеудің негізгі 
артықшылықтарының ішінде материалдардың сенімді және жылдам қосылуы 
ең аз шығындармен ерекшеленеді. Қажет болса, осы құрылғының көмегімен 
тіпті металды кесуге болады. Соңғы онжылдықтарда олар электронды 
компоненттерді қолдана отырып жасалады. Осының арқасында олардың 
массасы мен өлшемдері айтарлықтай төмендеді, бұл қолдануды кеңейтуге 
мүмкіндік берді. 
 Дәнекерлеу жабдықтары дәнекерлеу өндірісінің үнемі дамуына, 
дәнекерлеудің жаңа әдістері мен әдістерін жасауға байланысты кең 
әртүрлілікпен сипатталады. Құрылымдық ерекшеліктеріне сүйене отырып, 
оның ішінде жұмыс істеу принципі аппараттарының келесі түрлерін бөлуге 
болады: 

Дәнекерлеу түзеткіші.  
 Жартылай өткізгіш диодтар блогымен жабдықталған, нәтижесінде ток 
айнымалы токтан тұрақты токқа өтеді. Негізгі артықшылықтары– минималды 
шашырату, жоғары сапалы тігістерді пісіру. Қара және түсті металл, шойын, 
алюминий, болат дәнекерлеу үшін қолданылады. 
 

      
 

Айнымалы токтың арқасында жұмыс істейді. Бірнеше түрі бар–
үлкейтілген және стандартты магниттік шашырау. Онымен ауыр салмаққа 
байланысты дәнекерлеу процесі өте көп уақытты қажет етеді. 

Дәнекерлеу трансформаторының жұмыс принципі 
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Осы типтегі дәнекерлеу машиналары айнымалы токпен жұмыс 
істейді, оның күші төмендетілген трансформатордың көмегімен кернеуді 
өзгерту арқылы реттеледі. Нәтижесінде дәнекерлеу доғасының сенімді қуаты 
қамтамасыз етіледі, оның температурасы бірнеше мың градус болуы мүмкін. 

Көптеген конструкцияларда кернеуді дәнекерлеу доғасының 
тұрақтылығын қолдау үшін талап етілетін деңгейге дейін төмендетуге 
орамалардың бірін магнит сымы–өзек бойымен жылжыту арқылы қол 
жеткізіледі. Алынған жұмыс кернеуі, әдетте, 220–380В бастапқы 
деңгейлерінде 80В аспайды. Орамалардың индуктивті кедергісі өзгереді және 
осылайша дәнекерлеу тогының мөлшері реттеледі. 

Сонымен қатар, жылжымалы магниттік шунты немесе тиристоры бар 
конструкциялар да қолданылады. 

Дәнекерлеу инверторының жұмыс принципі 
Дәнекерлеу инверторы кернеу мен әдеттегі айнымалы токты (жиілігі 

50 Гц, желі кернеуі 220В) дәнекерлеу электродының пайда болуы мен 
сақталуы үшін қажетті мәндерге айналдырады. 

Схемалық түрде бұл осылай жүреді: 
Алдымен айнымалы ток бастапқы түзеткіштің көмегімен тұрақты токқа 

айналады. Кернеуді 220В–тан қажетті деңгейге дейін төмендету үшін 
инвертор блогы қызмет етеді, онда тұрақты ток қайтадан айнымалы болады, 
бірақ кернеу сияқты жоғары жиілікті болады. 

Трансформаторда алынған жоғары жиілікті кернеу оңтайлы мәнге 
дейін төмендейді. Осы түрлендірулердің нәтижесінде ток айтарлықтай 
артады. Кернеуді оңтайландырғаннан кейін жоғары жиілікті айнымалы ток 
екінші рет тұрақтыға айналады. Әрі қарай, оның күші қажетті шамаларға 
реттеледі. 

 

       
 

 
Осылайша, дәнекерлеу инверторында ток пен кернеу нақты 

бақыланады. Бұл олардың деңгейлерін біркелкі реттеуге және бөлшектерді, 
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тіпті отқа төзімді металдар мен қорытпаларды қосу үшін дәнекерлеу 
жұмыстарының кең спектрін орындауға мүмкіндік береді. 

Дəнекерлеу жартылай автоматының жұмыс принципі 
Мұнда электродтар қажет емес. Себебі дәнекерлеу жартылай 

автоматында газ ортасында еритін арнайы дәнекерлеу сымы қолданылады. 
 

        
 
Дәнекерлеу жартылай автоматының не екенін түсінуді жеңілдету үшін, 

оның құрамына кіретін қондырғы екенін білу жеткілікті:  
- дәнекерлеу инверторы немесе дәнекерлеу түзеткіші болуы мүмкін қуат 
көзі 
- дәнекерлеу оттығы; 
- басқару жүйесі; 
- жалғағыш кабельдер мен шлангілер. 

Дәнекерлеу сымы арнайы құрылғы арқылы тегіс және дұрыс 
дәнекерлеу қыздырғышына түседі. Дәнекерлеу орнына таза көмірқышқыл 
газы немесе оның аргон қоспасы да беріледі.  

Сонымен, қондырғының жоғарыда аталған компоненттеріне арнайы газ 
бар контейнерлерді, сондай– ақ оралған дәнекерлеу сымы бар катушкаларды 
қосу қисынды.  

Дәнекерлеу машинасының жұмыс принципі оның түріне байланысты 
не негізделетіні туралы ақпарат күнделікті өмірде қажет осы жабдықтың 
тұтынушылық сипаттамаларын жақсы түсінуге және ең жақсы таңдау 
жасауға көмектеседі деп үміттенеміз. 
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Негізгі металды балқытатын дәнекерлеу жабдықтары келесі 
операцияларды орындай алады: 

 Балқыту дәнекерлеу 
 Доғалық дәнекерлеу және төсеу 
 Газды дәнекерлеу. 
 Электр шлакты дәнекерлеу және балқыту. 
 Электронды сәулелік дәнекерлеу. 
 Қаптау және кесу. 
 Дәнекерлеудің арнайы түрлері. 

 Механикаландыру дәрежесі бойынша дәнекерлеу аппараттары болуы 
мүмкін: 

 қолмен 
 жартылай автоматты 
 автоматты. 
Дәнекерлеу аппараттарының келесі жіктелуі келесідей: 
 Тұрмыстық. Олар аз өнімділікпен ерекшеленеді, ұзақ жұмыс істеуге 

бейімделмеген. Дегенмен, олардың қолданылу аясы өте кең, мұндай 
қондырғылар аркаларды, қазандықтарды, құбырларды және т. б. дәнекерлеу 
үшін қолданыладыалее; 

 Кәсіби. Олар ауыр салмақпен және өлшемдермен ерекшеленеді, олар 
220 немесе 380Ватт желісінен жұмыс істейді. Бұл модельдердің көпшілігі 
қозғалысты жеңілдету үшін арнайы дөңгелектермен жабдықталған. Олар 
құрылыстың көптеген салаларында, шеберханаларда, газ құбырларын 
орнатуда, зауыттарда және т. б. қолданылады. 

 Дәнекерлеуші аппарат құрылғы 
 Әрбір инверторлық модельдің құрылғысы бірқатар ерекшеліктерге ие 
болуы мүмкін, бірақ техникалық түйіндердің көпшілігі қайталанады. Техника 
тақтасы негізінен келесі элементтерді қамтиды: 
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Әрбір дәнекерлеу машинасы энергияның түрлендіргіші болып 
табылады. Құрылғы электр тогын желіден алады, содан кейін оның кернеуін 
азайтады, ток күшін қажетті мәнге дейін арттырады. Бұл жағдайда токтың 
жиілігі өзгереді немесе айнымалы токтан тұрақты ток пайда болады. 
 Ерекшелік–бұл электр доғасы ішкі жану қозғалтқышы бар 
генераторлардың немесе батареялардың энергиясынан пайда болатын 
құрылғылар. 

Дәнекерлеу жартылай автоматында келесі құрылғы бар: 
 

               
 Газ баллоны (аргон немесе көмірқышқыл газы) 
 Газ беретін шланг 
 Сымды кассета 
 Сым беретін механизм 
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 Сым беру құбыры 
 Ток көзі 
 Газды қыздырғыш 
 Газды аппаратура 
 Басқару блогы 
 Басқару тізбегі. 

 Дәнекерлеу инверторын қарастырамыз. Инверторлық технологияның 
барлық мәні желінің айнымалы тогын аралық жиілікті өзгертумен тұрақты 
дәнекерлеу тогына түзету болып табылады. 
 Түзеткіш–бұл қарапайым диодты көпір. Бұл блок өнеркәсіптік жиілігі 
50 Гц болатын айнымалы токты алады. 
 Сүзгі конденсатор мен дроссельден жасалған. Түзетілген ток сүзгіге 
жіберіледі, онда ол тегістеледі. Нәтижесінде тікелей ток пайда болады, 
инвертор оны 20–50кГц жиілігі бар айнымалыға айналдырады. Қазіргі 
уақытта 100 кГц жиіліктегі ток алынатын технологиялар бар. 
 

   
Қуат трансформаторы жоғары жиілікті айнымалы кернеудің 25–40В 

дейін төмендеуін қамтамасыз етеді. Сонымен қатар, бұл элемент дәнекерлеу 
үшін қажетті токқа ток мәнін арттырады. Жоғары жиілікті токтарды 
түрлендіру арқылы дәнекерлеу тогы қажетті күшке жетеді. Көп сатылы ток 
түрлендіруінің арқасында шағын өлшемді трансформаторды пайдалануға 
болады. Сонымен, дәнекерлеу қондырғысында 160А ток алу үшін салмағы 
18кг мыс трансформаторын қою қажет. Инверторда салмағы 0,25кг 
трансформаторды қою жеткілікті. 
Жоғары жиілікті түзеткіш айнымалы токтың туралануын қамтамасыз етеді. 
Содан кейін ол жоғары жиілікті сүзгіге жіберіледі, бұл сізге тұрақты 
дәнекерлеу тогын алуға мүмкіндік береді. 
 Энергияны түрлендірудің көрсетілген процестері микропроцессорлық 
басқару блогымен бақыланады. Дәнекерлеу аппараттарының бұл бөлігі ең 
қымбат элемент болып табылады. Инверторлық дәнекерлеу құрылғылары 
бүгінде екі түрлі жартылай өткізгіш технология бойынша шығарылады: 

 MOSFET. 
 IGBT. 
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Олардың басты айырмашылығы–коммутация тогымен ерекшеленетін 
транзисторларда. MOSFET транзисторлары, егер IGBT салыстыратын болсақ, 
үлкен өлшемдер мен салмақпен ерекшеленеді, бірақ олардың құны төмен. 
Сонымен қатар, олар бірдей өнімділікті қамтамасыз ету үшін көбірек қажет 
болады. 

Жартылай автоматты әдіспен дәнекерлеу машинасы келесідей жұмыс 
істейді: 

 Қорғаныс газы электр доғасының аймағына жіберіледі, бұл металды 
ауаның тотығуынан және азоттан қорғауға мүмкіндік береді. Бұл жағдайда 
қорғаныс газы көмірқышқыл газы түрінде немесе гелий мен аргон түрінде 
инертті болуы мүмкін. Инертті газ ортасында металмен жұмыс істеу MIG деп 
аталады. Белсенді газ ортасында металмен жұмыс істеу MAG деп аталады. 

 Электр қозғалтқышы, редуктор, сондай–ақ беру роликтері арқылы 
дәнекерлеу сымы дәнекерлеу аймағына беріледі. 

 Ажыратылмайтын қосылыс газ ортасында электр доғасының 
әсерінен оттыққа кіретін электродты сымды балқыту арқылы алынады. 
Қажетті беттер жылу энергиясымен жасалған балқытылған металдың 
көмегімен желімделеді. Нәтиже–берік, ұзақ төзімді тігіс. 

Дәнекерлеудің жартылай автоматты әдісі деп аталады, өйткені сым 
автоматты түрде беріледі, ал беруді бақылау, сондай–ақ дәнекерлеу процесін 
дәнекерлеуші қолмен орындайды. Ұшы дәнекерлеу түйіспесі ретінде әрекет 
етеді, оған негізгі блоктан қуат беріледі. Ток өңделетін материалдың 
сипаттамаларына сәйкес таңдалады. Беріліс жылдамдығы редуктор немесе 
беріліс қорабы арқылы орнатылады. 
 Дәнекерлеу аппараттарының артықшылықтары мен кемшіліктері 

Дәнекерлеу аппараты кеңінен қолданылады. Ол күнделікті өмірде, 
сондай–ақ кәсіби қызметте жиі қолданылады. Мұндай аппаратсыз өндірістің 
көптеген салаларында, салаларда және мамандандырылған шеберханаларда, 
мысалы, автомобильдерді жөндеу бойынша мүмкін емес. Бұл құрылғылар 
құрылыстағы металл жақтаулар мен басқа да маңызды құрылымдарды 
сенімді дәнекерлеу үшін қолданылады. Кәсіби дәнекерлеу жабдықтарын 
қолданбай, мұнай құбырлары мен газ құбырларын орнату мүмкін емес. 

Трансформаторлар өте ауыр және үлкен құрылғылар. Олар кернеудің 
ауытқуларына жоғары сезімталдыққа ие және көптеген электр энергиясын 
тұтынады. Бұл арзан құрылғы емес. Олармен түйіспепісіруге және қабаттауға 
болады. Тәжірибелі дәнекерлеуші трансформатордың көмегімен тіпті 
жауапты тігісті де жақсы қайнатуға қабілетті. Айнымалы ток арқылы тек 
шойын мен болаттың белгілі бір маркалары дәнекерленеді. 

Жартылай автоматты дәнекерлеу үй мен өндіріс үшін өте қолайлы. 
Біздің елімізде барлық дәнекерлеу жұмыстарының шамамен 70% дәнекерлеу 
жартылай машиналарымен орындалады. Бұл қарапайым жұмыс, жоғары 
сапалы дәнекерлеу, жабдықтың кең функционалдығына байланысты. 
Дәнекерлеу жартылай автоматы жұқа металды, әсіресе автомобиль 
корпустарын дәнекерлеуге ыңғайлы. Жартылай автоматтар әрдайым 
автомобильдерге қызмет көрсету кәсіпорындарында кездеседі. 
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Түзеткіштер жоғары электр доғасының тұрақтылығына ие, бұл жоғары 
сапалы және герметикалық біркелкі тереңдіктегі тігістерді қайнатуға 
мүмкіндік береді. Бұл жағдайда шашырату айтарлықтай төмендейді. Доғаның 
қауіпсіздігі арқасында байланыс өте берік және біркелкі болады. Өнімдерді 
"шашырататын" балқыманың тамшыларынан қосымша тазарту қажеттілігі 
жоқ. Бұл жағдайда электродтардың барлық түрлерімен жұмыс істеуге 
болады. 

Түзеткіштерді қолдану аясы кеңірек: түсті металдар (никель, титан, 
мыс, олардың қорытпалары), кез–келген болат (оның ішінде жоғары 
легирленген) және шойын. 

Инверторлар. Соңғы уақытта өте танымал. Функционалдылық, қуат, 
ықшамдылық және жеңіл салмақпен ерекшеленеді. Мұндай дәнекерлеу 
машинасы жаңадан бастаушылар үшін оңтайлы. Мамандар олардың 
көмегімен өнімділікті арттыра алады. Олар барлық жерде қолданылады, 
өйткені олар тіпті жұқа қабырғалы металды дәнекерлеуге мүмкіндік береді. 
Сіз кеңістіктегі әртүрлі позицияларда кез–келген қалыңдықтағы түрлі–түсті 
және қара металдарды инверторлармен пісіруге болады. Электродтардың 
барлық түрлері қолданылады [16]. 
 

7.2 Газ пісіруші аспаптармен жұмыс істеу жаттығулары 
 
Берілген тақырыпты жақсы қабылдау үшін жұмыс орындарын керекті 

құрал–жабдықтармен, аспаптармен, көрнекі құралдармен алдын ала 
жабдықтау керек. 

Сабаққа ацетилен генераторларын дайындау керек және сулы сақтағыш 
бітеулері, кальций карбидімен үздіксіз жабдықталуын, оттегі бар 
баллондармен және ацетиленмен, қажетті мөлшердегі бәсеңдеткіштер мен 
жанғыштар, оттегі және ацетилен беретін түтік тексеру қажет. 

Нұсқауларды мына жоспар бойынша жүргізуге болады: 
1. Жұмыс орнын дайындау және металды өңдеудегі техника 

қауіпсіздіктері. 
2. Оқушыларды газбен пісіруші аспаптармен және оны қызметке 

қосумен таныстыру. 
3. Негізгі металды балқыту және оның жіктерін материалға отырғызбай 

жайғастыру (суреттер 7.1). 
Оқушылардың жаттығуларын мына жоспар бойынша жүргізу қажет: 
1.Пісіру тұрағын дайындау және оны іске қосу. 
2.Пісіру жалынын реттеу. 
3.Негізгі металлды балқыту және электр сымдары отырғызылмаған 

жіктердің пайда болуы. 
4.Газбен пісіретін аппараттың қызметі. 

Пісіру тұрағын жабдықтау және оны қызметке қосу мына жаттығулардан 
тұрады: генератор жабдықтарын және баллондарын таныстыру, пісіретін 
құрылғыны жартылай бөлшектеу және жинау, оттегі бәсеңдеткіші мен 
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түтіктерді қосу, көзілдіріктегі әйнекті ауыстыру, арнайы киімдерді кию, т.б. 
Осының барлығын әрбір оқушы өзінің жұмыс орнында өздігінен орындайды. 
 

 
 

Сурет 7.1– Технологиялық құбырларды дәнекерлеу жұмыстары 
 

Оқушылардың жалынды дұрыс реттеп және оның қуатын өзгерте 
алуына үйретуге аса көңіл бөлу керек. Шебердің қарауымен бір–бірден 
жанғышты жандырады, шыққан жалынды нормалды жағдайға немесе 
ацетиленнің, не оттегінің көптігін бақылап, қуатты азайта немесе күшейте 
отырып жанғышты өшіреді.  
 
 7.3 Құбырдың жіктерін пісіру 

 
Құбырды пісіру жұмысын бастамастан бұрын біз пісірілетін 

бұйымдарды дайындап аламыз. Біріншіден 100 мм–ге дейінгі құбырларды 
кесіп дайындаймыз, кесілген құбырдың шеткі жағын таттан, ластан, сыр т.б 
пісіру барысында кедергі келтіретін зиянды заттардан көмекші құралдардың 
көмегімен тазалап аламыз. Құбырды пісіру өткен сабақтағы секілді жиегін 
қиғаштап немесе қиғаштамай арқылы жүзеге асырылады. Яғни қабырғасы 
4мм–ге дейінгі құбырды жиегін қиғаштамай пісіруге рұқсат етіледі, егер 
қабырға қалыңдығы 4 мм–ден жоғары болған жағдайда V тәрізді жиегін 
қиғаштап пісіретін боламыз. Жиегін қиғаштап пісіру кезінде құбырға фаска 
салынып, оның қиғашталмаған жері(притупление) қалдырылады (сурет 7.2) 
[15]. 

 

 
 

Сурет 7.2–V тәріздәі жиегін қиғаштау 
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Құбыр дайын болғаннан соң ол екі немесе үш жерден ұстатылатын 
болады. Құбырды пісіру бұрылысты немесе бұрылыссыз болып 
бөлінеді.Бұрылысты пісіру құбырды айналдыру арқылы орындалады. 
Мысалы, төменде көрсетілген 90◦ бұрышпен бұрылысты пісірілген құбырды 
алуға болады (сурет 7.3). 
 

 
                                    –басталған жері. 
                                             –жіктің аяталған жері 
     

 
Сурет 7.3–90◦ бұрышпен бұрылысты пісіру 

 
Құбырды бұрылыссыз пісіру көбіне құбыр қозғалмайтын жағдайда 

орындалады (сурет 7.4). 
 
      
 
 
 
 
      
 
 

 
 
 
 

Сурет 7.4–Құбырды бұрылыссыз пісіру 
 

Пісіру кезінде пісіру жітерінің барлық түрлері кездесетін болады, 
нактырақ айтатын болсақ астынан істеген кезде төбелік жік, жанынан 
орындағанда тік жік оындалады, бұл кезде электродты ұстау бұрышын 
өзгертпеу керек. 
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Қабырғасы 4 мм–ге дейінгі құбырларды бір қабатты пісірсе, одан жоғарыны 
көп қабатты қылып пісіреді. Бірінші жікті түбір алу үшін пісірсе, одан әрі 
қабаттарды толтыра қалыңдығына қарай пісіреді (сурет 7.5) 
 

 
 

Сурет 7.5–Құбырды көп қабатты пісіру 
 

Пісіру кезінде жік аяталған жерді міндетті түрде тазалаймыз. 
 Аяқталған жерден бастаған кезде көбірек қыздыра ұстауымыз керек , 
жікті аятаған кезде құлыптау (замок) ретінде тағы да балқытып өтетін 
боламыз. Мұндай жағдайлар пісіру кезінде орын алатын ақауларға төтеп 
береді. Пісіру барысында сыртқы және ішкі ақаулар орын алуы мүмкін, 
мысалы шашырау, тесіктер, ойықтар, күйіп кету, пісірілмеу, жарыұтар, 
кеуектер т.б. Осы ақаулардың алдын алуымыз керек. 
 

7.4 ПВХ құбырларын дәнекерлеу жұмысы 
 

Жоғары сапалы ПВХ құбырларын дәнекерлеу мүмкін, бірақ бір шарт 
бойынша: орнату үшін арнайы жабдықты пайдалану керек. Дәнекерлеу 
жұмыстары екі жолмен жүзеге асырылады [13,22]:  

- буттық–түйісетін элементтері балқыту температурасына дейін 
қыздырылады және қысым астында қосылады; 

- электрлік дәнекерленген қосылыс пайдаланылады, ол біріктірілген 
ұштарында киіп, еріген.  

Сейсмикалық белсенділігі бар аймақтарға қатысты қосылыстың жоғары 
беріктігін қамтамасыз ететін электрмен дәнекерленген қосылыстарды 
қолдану ұсынылады. Тұтас дәнекерлеу азаяды, бірақ бұл жағдайда дайын 
өнім бағалары әлдеқайда төмен.  

Бірінші әдіс: полиэтилен құбырларын дәнекерлеу HDPE пісіруге 
арналған қазіргі заманғы жабдықтар келесі элементтерден тұрады: 

 рама (орталықтандырушы) біріктірілген құбырларды қажетті күйде 
бекіту үшін қолданылады;  

 тегістеу машинасы (триммер) ілмектерді өңдеу үшін қажет;  
 қыздыру элементі ұштарды балқыту нүктесіне жылыту үшін 

пайдаланылады; 
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  гидравликалық қондырғы құбырларға сәйкес келеді және 
дәнекерлеудің оңтайлы тығыздығын қамтамасыз етеді.  

 орын бөлеміз, бұл үшін бекітетін қысқыштарды алып тастаймыз; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 өстендіргішті бөлшектей отырып, құбырларға (біріктірілетін 
бөліктерге) арналған  

 өстендіргіште бекітілген бөлшектерді бекітіп, оларды жоғарғы 
бөлікте қысқыштармен бекітеміз;  

Клиптердің бұрандалары сол жағында да, оң жағында да бірдей 
бұраланады. Қысқыштың соңынан екінші секундта біз көп күш жұмсаймыз, 
ал қысқыштың соңынан бастап құбырды бұрмалау үшін аз күш береміз.  

 клапанды реттей отырып, орталықтандырушының жылжымалы 
бөлігінің қажетті қысымды орнатамыз;  

Дәнекерлеу қысымы жабдыққа ұсынылатын кестеге сәйкес 
анықталады. Сондай– ақ дәнекерлеу қысымын анықтау үшін келесі формула 
пайдаланылуы мүмкін.  

Дәнекерлеу. Құбыр ауданы кезіндегі = х0,15 + Кедергі қысым (МПа) 
қысым цилидр қимасының жалпы ауданы 

 құбыр бетіндегі кірді немесе шаңнан тазалап, арнайы майлықтармен 
немесе түксіз маталарды және еріткіш ретінділермен тазалаймыз;  

 фреймге біріктірілетін бөліктердің арасында беттерді бекітеміз;  
 гидравликаны қосып және бекітілген элементтерді жылжытыңыз, 

содан кейін бетті қосыңыз;  
 өстендіргішті бөлшектеп тастаймыз және пластикалық қалдықтарды 

құбырдан шығарамыз;  

ПНД құбырларын жамбасты дәнекерлеудің негізгі кезеңдері 
 

1.Өстендіргішті 
құбырға орнату 

2.Құбырларды 
тазарту 

3.Жіктеу 
элементтерін 

кесу 
 

4.Жіктеу 
элементтерін 
дәнекерлеу 
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 біріктірілген бөліктерді теңестіру үшін тексереміз; 
 майдың ішінен тазалаймыз; 
 

 
 
 жылыту элементін төсекке орнатамыз;  
 полиэтилен қабырғаларының балқуына арналған таймер мен уақытты 

орнаттық;  
 

 
 
 төмен қысымды полиэтилен үшін балқу температурасы +2200С кем 

болмауы тиіс; 
 гидравликаны қосып және қысыммен қыздырғышқа буындарды 

азайтамыз; 
 енді жылыту процессін бастаймыз, ол таймер тоқтағаннан кейін 

тоқтатылады;  
 таймер дыбыстық сигнал естілгеннен кейін, біз қысымын түсіріп 

және қыздырғыш элементті шығарамыз;  
 қатты және нақты дәнекерлеуді алу үшін қысыммен қосарланған 

ұштарын қайтадан азайтамыз; 
 полиэтилен салқындату үшін таймерді бастаймыз; 
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 дәнекерлеу сапасына арналған полиэтилен салқындатқыш пісіруден 
гөрі кем емес. Сондықтан біз кем дегенде 7 минут бойы салқындатуды 
қолдаймыз және осы уақытта қосылымды немесе орталықтандырушыны 
мазаламаймыз;  

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 дыбыстық сигналдан кейін қысымын өшіріп, жабдықты бөлшектеңіз 

және дәнекерленген құрылымды босатыңыз.  
 Екінші әдіс: экструдермен қиыршықтас құбыр бөлімдерін пісіру  
Егер сіз маршруттың тікелей бөлігін емес, мысалы, 45 градус бұрышта 
филиал жасау керек болса, не істеу керек? Бұл жағдайда арнайы жабдық 
HDPE құбырларын дәнекерлеу үшін қолданылады–экструдер 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
Жоғарыдығы диаграммада көрсетілген қадамдарды егжей–тегжейлі 

қарастырайық: 
 кескіш сепкіштер арқылы құбырлардың ұштарын қажетті бұрыш 

астында кесеміз; 
 

 

ПНД құбырларына бұрмаларды дәнекерлеу технологиясы 

Талап етілген 
бұрышпен ПНД 
құбырын кесу 

Құбырды лас 
заттардан тазарту 

Қажетті күйге 
құбырды 
қондыру 

Байланыс 
нүктелерімен 

ұстату 

Дәнекерлеу 
тігісі 
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 жуғыштарды алып тастап, тістерді кесіңіз, содан кейін докқа 
салынған беттерді спиртпен сіңірілген матамен сүртіңіз. 

 жиналған бөлшектер бір–біріне оң жақ бұрышпен бекітіліп, 
қолмен ұсталып, тегіс бетке қойылады; 
 

 
 экструдерде біз түйіршіктердің балқу температурасын орнаттық 

(+ 220 ° C); 
 бұдан басқа, біз құбырлардың түйіспелі буындарына экструдер 

жасаймыз; 
 потоллерлер жасалғаннан кейін пластмасса салқындату үшін 5–7 

минут күтіңіз; 
 

 
 дәнекерленген бөлшектердің бүкіл айналасында пластмасса 

саламыз; 
 пластик қолданылғаннан кейін құрылымды 7 минуттай суытып 

қойыңыз, одан кейін дәнекерлеу орындалады.  
Егер экструдерден пластикті қолданған кезде дөңгелек өте дәл емес 

болса, оны дәнекерлеу соңында пышақпен кесуге болады. 
Эксперимент тұрғысынан, пластик салқындағаннан кейін 

құрастырылған тармақтың деформациясы жүргізілді. 
Орнатқыш дөңгелек түтіктердің көлденең қимасы сопақ болғанша, 

оның салмағы бар тігіс аймағына басылған. Әрине, дәнекерленген 
құбырлармен ұқсастығы бар түтіктердің ұштарын қыздырып, тігістің күші аз 
болады.  

Үш әдіс: Электрофизикалық дәнекерлеу 
Бұл әдіс жабық кеңістіктегі құбырлар құрылысы үшін және далада 

пайдалану үшін қолданылады. 
Әдістің маңызды кемшілігі– бұл муфталардың бағасы жоғары. Екінші 

жағынан, бұл шығын қосылудың жоғары өнімділігімен негізделген.  
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Электрлік байланысы бар қосылымдарды орнату туралы нұсқаулар келесі 
кестеде көрсетілген. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПНД құбырларын электродәнекерлеу муфталарын қолдану жолымен 
дәнекерлеудің негізгі кезеңдерін қарастырайық. 

 тікенді ұштар қондырғыда оңтайлы туралануды алу үшін арнайы 
құбыр кескішімен кесіледі; 

 

 
 қолды қырғыш арқылы көмірқышқылдың қабатын қабырғаға 

жақын жерінен (соңынан 20см) шығарыңыз; 
 бірдей қырғышты пайдаланып, қалыптасқан жоңқаларды алып 

тастаймыз; 
 

 
 құбырлардың сыртқы беті мен қосылымның ішкі беті арнайы 

майлықтармен немесе спиртпен суланған түксіз матамен 
зарарсыздандырылуы керек; 

 өстендіргішті орналасу үшін құбырларды байланыстың өлшеміне 
сәйкес белгілеңіз; 

2.Өстендіргішке     
құбырларды     
бекіту және 

муфтаны орнату 
 

1.Құбырларды 
дайындау 

3.Муфтаға 
дәнекерлеу 

аппаратын қосу 

5.Дайын 
қосылыстан 

жабдықтарды 
шешу 

ПНД құбырларына бұрмаларды дәнекерлеу технологиясы 

4.Дәнекерле
у 
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 шығарылған белгілер бойынша өстендіргішке құбырлар мен 
муфту бекітеміз; 

Жинау құрылымы бекітілуі керек, бірақ деформация қажет 
емес.Құбырлардың дөңгелек көлденең қимасының сопақ болуын қамтамасыз 
ету үшін қапсырмаларды қатайтып алмаңыз. Штрихкодты оқу  

 құрылғыны қосып және ілініс корпусында басылған штрих– 
кодты оқыңыз; 

 Қазіргі заманғы дәнекерлеу машиналарының көпшілігі жартылай 
автоматты режімде жұмыс істейді. Ажыратқышты қыздыру және салқындау 
уақыты штрих– кодта шифрланған деректерді оқу кезінде белгіленеді. Кодты 
оқымастан, машина дәнекерлеуді бастайды. 

 кодты оқығаннан кейін, дәнекерлеу процесін бастаңыз, содан 
кейін құрылғы дыбыстық сигналмен хабарланады;  

 дәнекерлеу үрдісінің соңында біз 7 минутты белгілейміз, одан 
кейін полиэтилен салқындату аяқталған болып саналады; 

 өстендіргіштегі қапсырмаларды бөлшектей отырып, жабдықты 
сақинадан шығарамыз.  

Жоғарыда келтірілген нұсқаулықты HDPE құбырларының 
дәнекерлеуіне үстірт енгізу үшін нұсқаулық ретінде пайдалануға болады. 
Оңтайлы нәтижелерді қамтамасыз ету үшін құрылғы мен қосылыспен 
жабдықталған өндірушінің нұсқауларын орындаңыз. 
 

7.5 ПВХ құбырларын пісіру нұсқаулары 
  

Сіз таңдаған қандай технологияға қарамастан–электрофузия немесе 
полиэтиленді құбырларды дәнекерлеу, сіз осындай маңызды қағидаларға 
сүйенуіңіз керек:  

 1) Біріктірілетін элементтер үйлесімді болуы тиіс (құрамында да, 
физикалық параметрлерде де; 

2) Полиэтилен құбырларын пісіруді тек бөліктерде диаметрі бірдей 
және қабырғасының қалыңдығы болған жағдайда ғана жасауға болады;  

3) Шеттерін мұқият тазалап, ылғалдану керек;  
4) Қосылу үдерісіне қатыспаған конструкциялардың ұштары суық 

ауаға әсерін тигізбеуі мүмкін, бұл үрдіске теріс әсер етеді;  
5) Жұмыста сыртқы ортадағы әсерді барынша азайту қажет, атап 

айтқанда: * жылу кезінде күннің байланыс алаңына соғылуына жол бермеңіз;  
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*  ауа райының қолайсыз ауа райында ауа ағыны үшін кедергі жасайды; 
* * * суық жерде жұмыс аймағын қыздырған жөн.  
Құрылымды дәнекерлеу және салқындату кезінде жүйеге кез-келген 

механикалық әсерді болдырмаңыз, ал оның уақытын анықтау кесте 15 
берілген. 
 
Кесте 15– Дәнекерленген элементтерді жылыту және салқындату уақытын 
анықтау кестесі 

       
7.6 Газбен пісіру және кесу кезіндегі қауіпсіздік техникасының 

негіздері 
 
Газ жалынымен өңдеу жұмыстарына, ондағы жабдықтарды күтіп- 

баптауға және техникалық ацетилен өндіруге 18 жасқа толған, медициналық 
тексеруден өткен, еңбек қауіпсіздігі туралы хабардар және ол туралы білімі 
тексерілген адам жіберіледі [11]. 
 Пісіру, кесу, дәнекерлеу жұмысына кірісушілер қауіпсіздік және өртке 
қарсы қауіпсіздік техникасы туралы, оның ішінде бұл процесс кезінде пайда 
болатын зиянды факторлары, сақтану шаралары, қорғанудың жеке құралдары 
мен жеке бас гигиенасы туралы нұсқаулар алуы тиіс. 

Нұсқау жүргізуді қайталау, қауіпсіздік техникасы мен өндірістің 
санитарлық нормалары туралы білімін тексеру, кем дегенде тоқсан сайын бір 
рет жүргізіледі. Ол туралы журналда және жұмысшының жеке кітапшасында 
белгі болады. Жаңадан жұмысқа қабылданатын адамдар да жоғарыдағыдай 
нұсқауларды алуы тиіс. 

Газбен пісіру және кесу жұмыстарындағы жүкті немесе балалы 
әйелдер, мұндай жұмыстан басқа жұмысқа ауыстырылуы керек. 

Қауіпсіздік техникасының ережесі бойынша әр мекемеде газбен жұмыс 
істейтін барлық жабдықтар мен ацетилен өндіретін құралдарға арнаулы 
нұсқаулар жасалып, оның мекеменің бас инженері бекітуі керек. 

Газ жалынымен жұмыс істеудің қауіпсіздік техникасы. Газ 
жалынымен жұмыс істеу жылжымалы генераторлардан кем дегенде 10м 
қашықтықта, баллондар мен жанармайлардан 5м, газ магистралдары мен газ 
таратқыштардан 1,5 м қашықтықта болуы керек. Егер жалын мен ұшқын 

Құбыр 
диаметрі,мм 

Дәнеерлеу 
тереңдігі, мм 

Қыздыру 
мерзімі, сек 

Өңдеу мерзімі 
(еріту), мин 

Салқындату 
мерзімі. мин 

20 14 6 4 2 
25 16 7 4 2 
32 18 8 6 4 
40 20 12 6 4 
50 23 18 6 4 
63 25 24 5 6 
75 28 30 10 8 
90 30 40 11 8 
110 33 50 12 8 
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қоректендіру көздеріне қарай бағытталатын болса, онда оларды металл 
қалқандар қою арқылы қозғайды. 

Жұмыс алдында қолданылатын аппаратуралардың, жылжымалы 
ацетилен генераторының ақаусыз екендігін, баллондар мен түтіктердің тығыз 
бекітілгендігін, редукторлар мен құрғақ затворлардағы пломбаның 
бұзылмағандығын тексереді. Газ тарататын қондырғылармен жұмыс 
істегенде көз жеткізіп, сулы қорғағыш қондырғының су деңгейін тексереді. 
Пісірушуінің жұмыс орнына жақын жерде таза су құйылған ыдыс болуы 
керек. Онымен қызып кеткен оттықтарды суытады. Егер оттық қатты 
қызатын болса, онда жұмысты тоқтатады. Жұмыс аяқталғаннан кейін 
баллондар мен шкафтағы вентильдерді жабады, редуктордағы реттегіш 
бұранданы шығарады, оттықтағы вентильді ашып тастайды, жұмыс орнын 
тазалап, қондырғыларды арнаулы жерге сақтауға қояды. 
 

Өз білімін тексеру сұрақтары: 
 

1. Дәнекерлеу процесі ... қамтамасыз етеді? 
А. металл бөлшектерін берік және сенімді бекітуді;  
В. шыны бөлшектерін берік және сенімді бекітуді;  
С. пластмасса бөлшектерін берік және сенімді бекітуді;  
Д. төгілмелі бұйымдарды берік және сенімді бекітуді;  
Е. ағаш жаңқаларын берік және сенімді бекітуді; 

 
2. Электрмен дәнекерлеудің негізгі артықшылықтары 

А. материалдардың сенімді және жылдам қосылуы ең аз шығындары; 
В. темірлердің сенімді және жылдам қосылуы ең аз шығындары; 
С. ағаш жаңқаларының сенімді және жылдам қосылуы ең аз 

шығындары; 
Д. төгілмелі бұйымдардың сенімді және жылдам қосылуы ең аз 

шығындары; 
Е. пластмасса бөлшектерінің сенімді және жылдам қосылуы ең аз 

шығындары; 
 
3. Дәнекерлеу түзеткіші ол ... 

А. жартылай өткізгіш диодтар блогымен жабдықталған, нәтижесінде 
ток айнымалы токтан тұрақты токқа өтеді; 

В. жартылай өткізгіш диодтар блогымен жабдықталған, нәтижесінде 
ток айнымалы токтан тұрақты токқа өтпейді; 

 С. толықтай өткізгіш диодтар блогымен жабдықталған, нәтижесінде 
ток айнымалы токтан тұрақты токқа өтеді; 

Д. толықтаай өткізгіш диодтар блогымен жабдықталған, нәтижесінде 
ток айнымалы токтан тұрақты токқа өтпейді; 

Е. өткізгіш диодтар блогымен жабдықталған, нәтижесінде ток 
айнымалы токтан тұрақты токқа өтеді. 
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4. Дәнекерлеу түзеткішінің негізгі артықшылығы 
А. минималды шашырату, жоғары сапалы тігістерді пісіру: 
В. максимал шашырату, жоғары сапалы тігістерді пісіру; 
С. минималды шашырату, орташа сапалы тігістерді пісіру; 
Д. максимал шашырату, орташа сапалы тігістерді пісіру; 
Е. орташа шашырату, жоғары сапалы тігістерді пісіру 

 
5. Дәнекерлеу трансформаторы ... 

А. айнымалы токтың арқасында жұмыс істейді;  
В. тұрақты токтың арқасында жұмыс істейді;  
С. айнымалы токтың арқасында жұмыс істемейді; 
Д. тұрақты токтың арқасында жұмыс істемейді;  
Е. аралас токтың арқасында жұмыс істейді; 

 
6. Дәнекерлеу орнына ... беріледі 

А. таза көмірқышқыл газы немесе оның аргон қоспасы 
В. көмірқышқыл газы немесе оның аргон қоспасы  
С. таза көмірқышқыл газы немесе оның азот қоспасы  
Д. көмірқышқыл газы немесе оның азот қоспасы  
Е. таза көмірқышқыл газы немесе оның аммияк қоспасы 

 
7. Дәнекерлеу аппараты ... 

А. аргон доғалы дәнекерлеуге арналған аппарат  
В. азот доғалы дәнекерлеуге арналған аппарат  
С. аммияк доғалы дәнекерлеуге арналған аппарат  
Д. аргон дөңкесті дәнекерлеуге арналған аппарат  
Е. азот дөңкесті дәнекерлеуге арналған аппарат 

 
8. Дәнекерлеу аппараттары ... жіктеледі 

А. 1  В. 2   С. 3  Д. 4   Е.5 
 
9. Түзеткіш– бұл ...  

А. қарапайым диодты көпір    В. күрделі диодты көпір  
С. қарапайым диодты сым   Д. күрделі диодты сым  
Е. қарапайым диодты канал 

 
10.  Инверторлық дәнекерлеу құрылғылары MOSFET және IGBT,  
 олардың басты айырмашылығы 

А. коммутация тогымен ерекшеленетін транзисторларда  
В. коммутация кернеуімен ерекшеленетін транзисторларда  
С. коммутация кедергісімен ерекшеленетін транзисторларда  
Д. коммутация тогымен ерекшеленетін түзеткіштерінде 
Е. коммутация кернеуімен ерекшеленетін түзеткіштерінде  
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11.  Газ жалынымен жұмыс істеу жылжымалы генераторлардан кем  
 дегенде ... қашықтықта болуы керек  

   А. 1 м  В. 5 м С. 10 м  Д.15 м   Е. 20 м 
 
12.  Газ жалынымен жұмыс істеу кезінде баллондар мен  
   жанармайлардан кем дегенде ... қашықтықта болуы керек 

А. 1 м  В. 5 м  С. 10 м  Д.15 м  Е. 20 м 
 
13.  Газ жалынымен жұмыс істеу кезінде газ магистралдары мен газ 
таратқыштардан ... қашықтықта болуы керек 
         А. 0,5 м  В. 1,0 м  С. 1,5 м Д. 2,0 м  Е. 2,5 м  
 
14.  Көзді және бетті қорғауға арналған 

А. дәнекерлеу маскасы немесе қалқан  
В. дәнекерлеу шүберегі немесе қалқан  
С. дәнекерлеу маскасы немесе көзілдірігі 
Д . киім мен қолғап брезент 
Е. киім мен шлем 

 
15. Киім мен қолғап брезентті дайындау материалдарына  
 қойылатын талаптар 

А. резеңке материалдар немесе былғары сияқты әлсіз жанғыш және 
жабыспайтын  

В. тығыз материалдар немесе былғары сияқты әлсіз жанғыш және 
жабыспайтын  

С. жұмсақ материалдар немесе былғары сияқты әлсіз жанғыш және 
жабыспайтын  

Д. резеңке материалдар немесе былғары сияқты әлсіз тұтанғыш және 
жабыспайтын  

Е. тығыз материалдар немесе былғары сияқты әлсіз тұтанғыш және 
жабыспайтын 
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8. СЛЕСАРЛЫ– МОНТАЖДЫҚ ЖҰМЫСТАР 
 
Бұл модульде қарастырылған тақырыптар: 

8.1 Жер асты құбырларын монтаждау кезінде орындалатын тәжірибелік 
жұмыстар  

8.1.1 Жалпы мәліметтер      
8.1.2 Құбыр жүргізу трассасын бөлу және бекіту  
8.1.3 Құбырларды монтаждау аймағын дайындау   
8.1.4 Көтеру– тасымалдау жұмыстары     
8.1.5 Трасса бойына құбырларды жаю жұмыстары   
8.1.6 Құбырларды дәнекерлеу жұмыстары  
8.1.7 Дәнекерлеушінің жеке қорғаныс құралдары   
8.1.8 Құбырларды сынау жұмыстары     
8.2 Құбырлар арматурасын монтаждау кезінде орындалатын тәжірибелік 

жұмыстар    
 

Кіріспе  
Слесарлы-монтаждық жұмыстары – бұл модулде жер асты 

құбырларын монтаждау кезінде орындалатын практикалық жұмыстары мен 
құбырлар арматурасын монтаждау кезінде орындалатын практикалық 
жұмыстары қарастырылды. Монтажник.осы жұмыстарды орындау кезінде
 жүргізу технологиясы мен қатаң қауіпсіздік шараларын сақтауы тиіс 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
Мақсаты: 
   Осы модульді өткеннен соң сіз білесіз 
1. Монтаждық жұмыстарға дайындықжұмыстарын; 
2. Қолданыстағы көтергіш крандар мен кран– төсегіштердің түрлері мен 
құрылысын; 
3. Технологиялық құбырлар мен құбырлық арматураларды; 
4. Құбырларды монтаждау жұмысын; 
5. Бақылау, сынау және тапсыру жұмыстарын. 
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БӨЛІМ 8. СЛЕСАРЛЫҚ–МОНТАЖДЫҚ ЖҰМЫСТАР 
 
8.1  Жер асты құбырларын монтаждау кезінде орындалатын 

тәжірибелік жұмыстар  
8.1.1  Жалы мәліметтер 
 

 Сыртқы құбырларды ережеге сәйкес жерге орнатады. Сондықтан 
алдымен жер жұмыстарын жүргізеді. Сонымен технологиялық құбырларды 
монтаждау кезінде негізінен траншея және құдықтар қазу жұмыстарын 
қамтамасыз етуі тиіс. 
 Жұмыс басында алдымен технологиялық құбырларды монтаждау үшін 
жүргізу обьектісінде уақытша жолдар; құрылған шаруашылық кеңселер; 
жабық қоймалар; монтаждау жұмысына қажетті коммуникациялар; трасса 
бөлінген және бекітілген болуы тиіс; монтажду алаңы қоршалған және 
ескерту белгілері қойылуы керек; құбыр жаюға орналған орындар 
тазартылған болуы керек; жоспарлау жұмыстары жүргізілген; қойма 
алаңдарын материалдарды қабылдауға дайындау. 
 Технологиялық құбырларды монтаждау орнында жергілікті шартқа 
байланысты дайындық жұмыстарының құрамдық саны өзгеруі мүмкін. 
 Дайындық жұмыстарын дер кезінде орындау құбырларды монтаждау 
ырғағын және жұмыс процесінің тізбектілігін сақтауға, жалпы монтаждау 
құнының төмендетуге ықпал етеді. 
 

8.1.2  Құбыр жүргізу трассасын бөлу және бекіту 
 

 Құбырларды монтаждау алдында трасаны жүргізу жобасынан  
монтаждалатын құбыр өсін жүргізеді, трассаның бұрылатын, тіректер, 
алқалар, құбырлар арматуралары және камера мен құдық орналастыратын 
орындарға белгілер бекітеді. 
 Монтаждалатын құбырдың бұрынғы жер асты коммуникацияларымен 
(телефон, электрокабель, газөткізгіш) қиылысқан орындарына арнайы 
белгілер–металл қазықтар немесе ағаш қағылады. 
 Монтаждалатын құбыр тізбегі көше, алаңдар, темір жолдармен 
қиылысқан кезде жабық тәсілмен орындарына игерілетін, құдықтар мен 
катловандар орнатып немесе құбырларды футляр арқылы өтуін белгілейді. 
 Құбыр жүргізу трассасын белгілегеннен соң, траншея мен құдық 
нұсқаларын белгілейді. Монтаждау жұмыстары қалады немесе одан алшақ 
жерде жүргізілуіне қарамастан оқшаулау шарбақтары болуы тиіс. 
 Құбырлар трассасын ұзына бойы инвентарлық щиттермен қоршап және 
сақтандыру белгілері орнатылады. Адамдар мен автокөліктердің жүру 
орнына қоршауға қызыл шамдар орнатылады. Қорған ұзындығы 1,2 м кем 
болмауы тиіс. Қорған щиттерін бояп, оларға жұмысты орындайтын мекеме 
атауы жазылуы тиіс [23].  
 Қорған щиттері, кезінде шешу және жинауға ыңғайлы, оларды 
тасымалдау женіл болуы керек. 
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8.1.3  Құбырларды монтаждау аймағын дайындау 
 

 Құбырларды монтаждау кезінде аймақты тазар 
ту жұмыстары жүргізіледі. Тазарту кезінде жергілікті шартқа байланысты 
әуелік линияларды ауыстыру және жердің көгалдар шығатын фобтық 
қабатын қыру жұмыстары жүргізіледі.  
 Тазартылған трасса ені жер қазу машиналарын және басқа құрылыс 
материалдарын, жүккөтергіш крандарды құбыр трассы бойымен орнатуға 
және олардың қауіпсіз жұмыстарын, яғни жұмыс аймағын қамтамасыз 
ететіндей болуы тиіс. 
 Траншея мен котловандарды игеру үшін жер қазу машиналары–
экскаваторлар қолданылады [22,23]. 
 

  
 

Сурет 8.1–Экскаваторлар көріністері 
  
Бұлардан басқа траншея қазуға арналған ПЗМ типті машинасы, 1 Мegа 
Ditchers немесе жер қазу машиналары пайдаланылады (суреттер 8.1). 
 

   
 
Сурет 8.2–ПЗМ типті жер қазу Сурет 8.3–1 Мegа Ditchers 
          машинасы   жер қазу машинасы  
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Жерді қазу жұмыстары кезінде монтаждау өкілдері бақылау жұмысын 
жүргізеді (сурет 8.4). 
 
 

 
  

Сурет 8.4–Жерді қазу жұмысын бақылау 
  
 Материалдарды сақтау алаңдарын кез–келген машина мен көтергіш 
крандардың келуіне ыңғайлы жерлерге орнатады. Олар жер беті суларымен 
шайылуынан сақтандыратындай етіп жоспарлануы тиіс, монтаждау 
жұмыстарын жүргізу орнына мүмкіндігінше жақын болуы керек. Сақтау 
алаңдарына материалдарды басым қажеттілік есебімен орнатады. Сонымен 
бірге технологиялық жабдықтар құрылымына және бұйымдарға еркін кіріс 
пен шығыс қамтамасыз етілуі тиіс. 
 Құбыр тізбегін траншеяға түсірмес бұрын, оның ішіне жұмсақ төсеніш 
төсейді. 
 Егер ауыр жағдайларға байланысты траншея мен котловандарды игеру 
мүмкін болмаса, тереңдік айтарлықтай, онда топырақты игеру және траншея 
мен котловандардын тік қабырғасын бекіту үшін бұрғылау қондырғылары 
көмегімен металл құбырлар немесе ағаш, темірбетонды шыбықтармен 
бітеледі. 
 Құбырларды бұрғылау немесе ағаш, темірбетонды шыбықтармен 
бітеу–еңбек сыйымдылықты, қымбат жұмыс, сол себепті мұндай бекіту 
түрлерін ерекше жағдайларда сирек қолданылады. 
 Құбырларды монтаждап болғаннан соң, оларды құммен көму 
жұмыстары экскаватор және бульдозерлер көмегімен жүргізіледі. 
 Монтаждалған құбыр тізбегін бульдозер (сурет 8.5) немесе экскаватор 
көмегімен құбыр тізбегінің екі жағынан кұмды ұзына бойы төмпешік етіп 
көмеді. Монтаждалған құбыр тізбегінің екі шетінен шамамен 20-50 м бөлігін 
тізбекті әрі қарай монтаждау үшін қалдырып отырады. 
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Сурет 8.5 - Бульдозер CATERPILLAR CAT D9 G Pipper-892761 
 
8.1.4 Көтеру–тасымалдау жұмыстары 

  
Құбырлар секцияларын монтаждау орнына дейін жеткізу көтергіш 

крандар мен жүктерді байланыстыру үшін жүк қысқыш және 
байланстырғыштар пайдаланылады [23].  

Көтергіш крандарды құбыр секцияларын монтаждау, сақтау алаңына 
материалдарды, құрылымдарды және жабдықтарды түсіру және оларды 
тасымалдау көліктеріне тиеу, материал мен бұйымдарды монтаждау 
аймағында ығыстыруға арналған. 

Сыртқы құбырларды монтаждауда кеңінен жылжымалы дөңгелекті 
крандар (сурет 8.6) мен құбыр төсегіш– крандар (сурет 8.7) пайдаланылады. 
 

        
 

Сурет 8.6 - Автокран көрінісі 
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 Кран–құбыртөсегіш міндетті түрде буксирлеу құрылғысымен 
жабдықталуы тиіс, ал жүрісті механизм–тежеуіш тежегішімен. 
 Қауіпсіздік мақсатында, мұндай көтеру– тасымалдау машиналары 
ілмекті көтеру және кран жебесінің шығуын өзгерту жұмысын автоматты 
ажырату құрылғысымен жабдықталады. 
 

 
 

Сурет 8.7 - Құбыртөсегіш сызбасы 
 
 Кез–келген жүккөтергіш крандар, олардың түрлеріне қарамастан 
құламауын сақтандыру үшін, жүккөтергіштігін шектегішпен жабдықталған, 
ол қауіпті жағдайдарда жүктің көтерілуін автоматты тыюға қаблетті. 
 Сонымен бірге кран–құбыртөсегіштерді салқын климатты аудандарда 
пайдалану тағайындалады және оларды бұл аудандардан тыс қолдану 
экономикалық тұрғыдан тиімді болып табылады. Ашық ауада 
пайдаланылатын ХЛ түрде орындалған кран–құбыртөсегіштер үшін, 
қоршаған ортаның температуралық аралығы +40 тан–600С деп орнатылған, 
онда да машина тұтынушылық қасиетін сақтайды. 
 Такелаждық жұмытардың ең жауапты және қиыны көтеруге 
байланысты және құбырларды, тетіктерді, арматураларды және құбыр 
тораптарын жобалық күйде орналастыру,– оларды байланыстыру (сурет 8.8; 
8.9; және 8.10). 
 

     
 

Сурет 8.8 - Көтерілетін жүктерді бейланыстыру түрлері 
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1-канат (трос); 2- ілмек; 3- стопорлық механизм; 4 – штроп 
 

Сурет 8.9 - Жүктерді екі тармақты байланыстыру сызбасы 
 

 

  
 
 

Сурет 8.10 - Байланыс және қысқыш сызбалары 
 
8.1.5 Трасса бойына құбырларды жаю жұмыстары 

  
Құбырлар секцияларын көтергіш крандар көмегімен монтаждау орнына дейін 
жеткізіп құбыр трассасының бойымен құбырларды жаю жұмыстары 
жүргізіледі (сурет 8.11).  
 Технологиялық құбыр секцияларын трасса бойымен шырша тәрізді бір 
біріне қиғаш етіп жаяды. Құбырсекцияларын бір бірімен жалғау жұмыстарын 
жеңілдету мақсатында жайған құбырлар шеттеріне ағаш балкалар салынады. 
Осылайша шырша тәрізді (сурет 8.12) құбырлар тізбегін жайып шығады. 
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  Сурет 8.11–Құбырларды жаю жұмыстары 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
   Сурет 8.12–Құбырлардың шырша тәрізді жайылуы 

 
8.1.6 Құбырларды дәнекерлеу жұмыстары  

  
Дәнекерлеу–жергілікті еріту жолымен материалдардан ажырамайтын 

қосылыс алу мақсатында жүргізілетін технологиялық процесс, соның 
нәтижесінде қосылатын дене атомдары арасында тығыз байланыс 
туындайды. 
 Пайда болған дәнекерлеу тігістері жоғарғы қысым мен 
температураларда жұмыс істейтін құбыржелісінің тығыздылығы мен 
беріктілігін қамтамасыз етеді. 
 Сыртқы құбыржелісін қолды доғалық және газбен дәнекерлеу кеңінен 
таралған. Соңғы кезде құбыр секцияларын дәнекерлеу жұмысы оттекті 
найзамен (сурет 8.13) жүргізіледі. 

Қолды доғалық электродтармен жабу әдісімен 1420мм дейінгі 
құбырлар дәнекерленеді. УОНИ 13/45 типті электродтар қолданылады. 
 Құбырларды дәнекерлеу кезінде, алдымен құбырдың ішкі кеңістігін 
және электродтарды электрод қыздырғыш пешке салып қыздырып, кептіріп 
қояды, сосын дәнекерленетін құбырларды бір бірімен құбырлық 
өстендіргіштер көмегімен сәйкестендіріп, арасына 2–2,5мм саңылау қалдыра 
отырып дәнекерлеу жұмысын жүргізеді.  
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Сурет 8.13 - Оттекті найзамен дәнекерлеу жұмысы 
   
 Дәнекерлеп болған жікті жәймен сууы мақсатында термо–орамамен 
орап қояды. 
 Құбыр жіктерінің температурасын арнайы аспаппен бақылап отырады. 
Монтаждау кезіндегі газбен пісіру және кесу жұмыстарын, оларды жүргізу 
үшін жасалған арнаулы жоба бойынша атқарады. Ол жобада газ жалынымен 
жұмыс істейтін жабдықтарды, аппаратураларды, газ толтырылған 
баллондарды қауіпсіздік шараларына қарай отырып оларды тасымалдау мен 
жұмыс орнына жеткізу қаралады. Жұмыс орны арнайы қоршалып, қауіпсіздік 
белгісімен көрсетіледі. 

Жұмысқа кірісер алдында пісірушілер мен кесушілер үнемі 
медициналық тексеруден өтіп тұруы тиіс. 

Егер пісіру жұмыстары 5м биіктіктен жоғарыда жүргізілетін болса, 
онда газбен пісіруші (кесуші) міндетті түрде күймейтін материалдан 
жасалған сақтандырғыш белдігімен, табаны тайғанамайтын аяқ киіммен және 
сақтағыш баскиіммен қамтамасыз етілуі тиіс. Монтаждау жұмыстарына 
пайдаланылатын құрал–саймандарды сақтайтын және тасымалдайтын сөмке 
болады. Құрылғылардың кескеннен кейін құлап кететін бөліктері алдын–ала 
бекітілуі керек. Орманда немесе көпір астыларында жұмыс істегенде 
құрылғыларға ұшқын түсіп кетпеуіне жағдай жасайды. 

Жоғарыда жұмыс істеуді қатты жел соққанда, найзағай немесе тайғанақ 
кездерде тоқтату керек. 

Дәнекерлеу аппаратын қалай таңдауға болады: 
 дәнекерлеу машинасы үш фазалы немесе бір фазалы болуы мүмкін. 

Үйде қолдану үшін сізге 220 В құрылғы қажет, сонымен қатар "220/380" 
әмбебап қондырғысын таңдауға болады. 

 бос жүріс кернеуі. Электр доғасын бастапқы және қайта жағу, оның 
ішінде оның жануын қолдау қабілетін анықтайды. Бос кернеу неғұрлым 
жоғары болса, соғұрлым жақсы болады деп саналады. 

 қуаты. Кем дегенде 30% жуық қуат резерві бар құрылғыларды таңдау 
керек. 
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 сақтандыру санаты. Дәнекерлеу машинасы стандартталған және IP23 
сияқты екі сандық IP коды болуы керек. Екі–корпустың ішіне қалыңдығы 12 
мм–ден асатын заттар кірмейді. Екінші санылғалдан қорғау. 3 саны судың 
тіпті 60 градус бұрышында да құрылғының корпусына кіре алмайтындығын 
білдіреді. 

 көптеген заманауи құрылғылар қосымша опциялармен 
жабдықталған: «Өшіруге қарсы тұру», «Доғаны мәжбүрлеу» немесе «Ыстық 
старт». Олар дәнекерлеуге, әсіресе жаңадан бастаушыға көмектеседі. 
 

8.1.7 Дәнекерлеушінің жеке қорғаныс құралдары 
  

Дәнекерлеу процесі көптеген қауіпті және зиянды факторлармен бірге 
жүреді: ыстық металл мен қождың жоғары температурасы, көрінетін, 
инфрақызыл және ультракүлгін диапазондарда доғаның жарқын жарылуы, 
улы газдар мен аэрозольдардың бөлінуі. Электр аппараттарымен жұмыс істеу 
кезінде қауіпсіздік техникасы ережелерін сақтамау электр тогының соғу 
қаупіне әкелуі мүмкін. Сондықтан маска мен қорғаныс киімін сатып алу 
туралы қамқорлық қажет. 
 Дəнекерлеу маскасы немесе қалқан. Бұл көзді және бетті қорғауға 
арналған ең қажетті элемент. Көбінесе пластиктен немесе электр картоннан 
жасалған (фибры). Қалқанды бір қолмен ұстау керек, маска басына 
бекітіледі. МЕМСТ-қа сәйкес сүзгінің құрылымына қорғаныш шыны және 
оргшыныдан қорғаныш кіруі керек. Сүзгі ретінде күңгірт шыны немесе арка 
пайда болған кезде автоматты түрде қараңғыланатын хамелеон сүзгісі 
қолданылады. "Хамелеон" әлдеқайда ыңғайлы, бірақ ол қымбатырақ. 
Дәнекерлеу жағдайларына байланысты әр түрлі қараңғылықтың әйнектері 
қолданылады, хамелеонда ол әрдайым реттеледі. Күрделі жұмыс жағдайлары 
үшін тыныс алуға арналған сүзгілері немесе сырттан ауа беру жүйесі бар, 
сондай– ақ каскалар мен құлаққаптарды бекіту мүмкіндігі бар маскалар 
жасалады. 

Киім жəне басқа да қорғаныс құралдары. Киім мен қолғап брезент, 
резеңке материалдар немесе былғары сияқты әлсіз жанғыш және 
жабыспайтын маталардан жасалуы керек. Аяқ киім де "қатты" болуы керек, 
өйткені ұшқындар мен металл тамшыларынан басқа, кездейсоқ темір аяққа 
құлап түсуі мүмкін. Бұл үшін ең ыңғайлы қалың былғары етік немесе резеңке 
етік. Жұмыс кезінде барлық киімдер балқытылған металл тамшыларының 
оның қатпарларына түсуін болдырмайтындай және терінің барлық бөліктерін 
дәнекерлеу доғасының зиянды әсерінен қорғайтындай етіп бекітілуі және 
бүгілуі керек. Электр қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін резеңке немесе ұқсас 
диэлектрлік материалдардан жасалған кілемшелер қолданылады. 

Басқа қорғаныс құралдары туралы да ұмытпау керек–жабдықтың 
жарамдылығы, жерге қосудың болуы, аппараттағы дәнекерлеу сымдарының 
сенімді бекітілуі және олардың оқшаулануының тұтастығы, бөліктерге кері 
сымның сенімді электрлік байланысы және т.б. Ақыр соңында, 
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дәнекерленген бөліктерді сенімді бекітуді ұмытпау керек. Егер сіз жұмыс 
орнын дұрыс ұйымдастырсаңыз және өз мүмкіндіктеріңізге сәйкес және 
асықпай жұмыс жасасаңыз, онда жұмыс та, нәтиже де қуантады. 
 

8.1.8  Құбырларды сынау жұмыстары 
  

Құбыр секцияларын дәнекерлеу тігістерінің ақаусыздығын 
дефектоскоп көмегімен анықтап, дәнекерлеу тігістерін оқшаулау 
жұмыстарын жүргізгеннен соң, кран–төсегішердің көмегімен құбыжелісін 
қазылған траншеяға салады (сурет 8.14). 
  

        
Сурет 8.14–Құбыр желісін траншеяға салу жұмысы 

  
Содан кейін құбыр желісін сынау жұмыстарын жүргізеді. Ол үшін 

монтаждалған құбырдың шеттерін арнайы тығындармен жауып, тізбек 
үстінде орнатылған құбырлар арқылы 70 МПа қысыммен сығымдайды. 
Құбыр желісін сығымдап сынау жұмыстары сумен немесе газбен толтыру 
арқылы жұргізіледі. Технологиялық құбырларды сынау уақыты 72 сағат 
құрайды [24]. 
 Төменде құбырларды гидравликалық (сурет 8.15) және пневматикалық 
(сурет 8.16) сынау жұмыстарын жүргізу сызбалары келтірілген. 

Сынау жұмысы аяқталғаннан соң құбыр үстіндегі шеткі құбырға 
компрессор қосу арқылы, поршень көмегімен суды айдап шығарады. 
 Жүргізілетін сынау жұмыстары кезінде, әрбір өтілген сынау 
жұмыстарынан соң, сынау актілері құрылады (1,2 тіркеме). 
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1-сорап; 2- өлшеу бачогі; 3- манометр; 4- вентилдер; 5- сыналатын құбыр 

Сурет 8.15–Құбырларды гидравликалық сынау сызбалары 

   
1-компрессор;  2- серпінді манометр;  3-  сынауға арналған арматура; 4 - U – 
типті сынаптық манометр; 5- тығын; 6- битумоперлитті оқшаулау; 7- құбыр 
желісі; 8- штуцер 

 
Сурет 8.16–Пластикалық құбыржелілерін пневматикалық сынау сызбасы 

 
 8.2 Құбырлар арматурасын монтаждау кезінде орындалатын 
тәжірибелік жұмыстар 
 
 Арынды арматураларды (сурет 8.17) монтаждамас бұрын алдымен 
олардың ақаусыдығын дефектоскоп көмегімен анықтап алады. Егер арынды 
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құрылғы ақаулы болса, онда оны монтаждау жұмысына жібермейді және оны 
жөндеу немесе тетіктерін ауыстыру жұмысына қояды. 
 

    
 

Сурет 8.17- Құбырлық арматура түрлері 
  
 Құбыр трассасының арынды арматураларды орналастыру белгілеріне 
сәйкес, көтергіш кран көмегімен (сурет 8.18) арматураны монтаждау орнына 
қояды. 

        
   
        

Сурет 8.18-Арынды құрылғыны көтеру жұмысы 
 
 Құбыр желісіне арматураны орнату дұрыстылығын, арматураның 
техникалық шарт және жұмыс сызбаларымен жетекшілік етіп анықтайды. 
Сұйықтың дұрыс жылжу бағытын, арматура қорабындағы стрелка–
бағыттағыш (сурет 8.19) бойынша анықтайды. 
 Арматураны орнатпас алдында траншея ішіне арматура орнатылатын 
жерге бетон тумба қондырады. 
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 Арматураны орнына орнатпас бұрын барлық тығындарын шешіп, ішкі 
кеңістігі таза, жат заттардың жоқтығына көз жеткізіп алу керек. Сосын 
дәнекерленетін арматура және жіктер жинағының дұрыс орнатылуын 
бақылайды, сонымен бірге дәнекерлеу технологиясының сақталуын. 
 Қондырылған арматураны екі шетінен электроденекерлейді.  
 

   
 

Сурет 8.19 - Технологиялық құбыр тізбегіне орнатылған арматуралар 
сызбасы 

 
 Құбырға орнатылған арматураларды сынау жұмыстары жүргізіледі. 
 Арматура құрылғылары орнатылған орындарға құдық–катловандар 
(сурет 8.20) орнатады. Ол үшін мантаждалған құбыр тізбегі өтетін екі 
жағынан арнайы терезелер қалдырылып, алдымен құдық–катлован ірге тасын 
қалайды. Сосын ірге тас үсті қаланып , оның үсті бетонмен жабылады. Үстіне 
қызмет көрсету мақсатында қақпақ орнатылады және қызметшінің құдық 
ішіне түсуіне арналған баспалдақ болады. 
 

        
        

Сурет 8.20 - Құбыр желісіндегі құдықтар сызбалары 
 
 Құдық немесе катлован ішінде жұмыс істеген кезде бір жұмысшыға екі 
бақылаушы болуы керек, өйткені қауіпті жағдайда олар көмек беруі тиісті. 
Сондай–ақ катлован ішіне түсетін жұмысшылардың сақтандыру белдіктері 
болуы тиіс. 
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Өзін– өзі тексеру сұрақтары: 
1. Құбыр қосылыстарының түрлері. 
2. Құбырды даярлау материалы мен оның сипаты. 
3. Технологиялық құбырларды төсеу әдістері мен жерді тегістеу 

жолдарын. 
4. Технологиялық құбырларды гидравликалық сынау жұмыстарын, 

соның ішінде үлкен диаметрлі құбырларды. 
5. Болт пен құбыр қосылыстарын тазарту, жабдықтарды жуу, 

құбырларды іріктеу жұмыстары. 
6. Құбырларға арынды арматура мен компенсаторларды орналастыру 

жұмысы. 
7. Металл және металл емес құбырларды дәнекерлеу жұмыстарын. 
8. Құбыр схемасын таңдау, оның конструкциясының қажеттілігі 

және тиімділігі. 
9. Цех ішіндегі құбырларды монтаждаудың негізгі операциялары мен 

технологиялық кезектілігі.  
10.  Жабдықтар және құбырдың, конструкциялардың үлкен блокты 

монтаждауы.  
11.  Цех ішіндегі құбырларға арналған тіректі конструкция түрлері  
12.  Құбырлардың қозғалмалы тіректерін орнату.  
13.  Құбыр бөліктерін қабылдау және толықтырылып жинауға арналған 

алаңды дайындау.  
14. Құбыр трассаларын бөлу 
15.  Тіректі конструкциялары, тірегі және ілгіштерін орнату 
16.  Жобалау жағдайына келтіріп құбырлардың бөліктерін орнату 
17.  Монтаждау тігістерін жалғау. 
18.  Құбырларды монтаждау және сынау кезіндегі 

қауіпсіздік талаптары.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



241
  

 

9. ОРЫНДАЛҒАН ЖҰМЫСТЫҢ САПАСЫН ТЕКСЕРУ 
 

Бұл модульде қарастырылған тақырыптар: 
9.1 Технологиялық құбырларды сынау әдістері және сынау қысымы     
9.2 Құбырларды сынау әдістері және сынау қысымы       
9.3 Құбырларды гидравликалық сынау          
9.4 Құбырларды пневматикалық сынау           
9.5 Құбырларды жуу және үрлеу           
9.6 Құбырларды пайдалануға беру және қабылдау        
9.7 Құбырларды құрғау және тану бояуы         

   
Кіріспе 

 
Орындалған жұмыстың сапасын тексеру - бұл модулде құбырларды 

сынау әдістері мен құбырларды гидравликалық,жуу және үрлеу техникасы 
мен технологиясы қарастырылған. Монтахниктің аталған жұмыстардан 
ұғымы болуы тиіс.  
 
     Мақсаты 
   Осы модульді өткеннен соң сіз білесіз 
1. Құбырларды сынау жұмыстарына қабылдау қағидасын; 
2. Сынау жұмыстарына құбырларды даярлау және жалғау жолдары; 
3. Гидравликалық сынау жабдықтары мен сынау жұмыстарының жүру 
тәртібін; 
4. Пневматикалық сынау жабдықтары мен сынау жұмыстарының жүру 
тәртібін; 
5. Құбырларды жуу техникаларымен, жұмстың жүргізілу тәртібін; 
6. Құбырларды үрлеу техникаларымен, жұмыстың жүргізілу тәртібін; 
7. Құбырларда кездесетін дат түрлері, олармен күресу әдістерін 
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БӨЛІМ 9. ОРЫНДАЛҒАН ЖҰМЫСТЫҢ САПАСЫН ТЕКСЕРУ 
 

9.1 Технологиялық құбырларды сынау, үрлеу және пайдалануға 
беру 

 
Құбыр желісін, сондай-ақ жеке блокты монтаждау аяқталғаннан кейін 

тораптық тапсыру - қабылдау жүргізіледі. Бұл ретте тексеруге жатады:  
• барлық монтаждау жұмыстарының орындалу дұрыстығы және 

олардың термиялық өңдеу мен бақылауды қоса алғанда, жобаға сәйкестігі 
дәнекерлеу сапасы, белгіленген арматура үлгілерінің сәйкестігі арматураны 
монтаждаудың дұрыстығын және арматураны ашу және жабу жеңілдігі; 

• дренаждардың, ауа тартқыштардың, ағызу желілерінің, штуцерлер 
мен диафрагмалардың, саңылау өлшеуге арналған бобышкалардың, 
құбыржелісінің жылу ұзындығын өлшеуге арналған реперлердің аяқталуы 
мен орналасу дұрыстығы; 

• аражабындар мен қабырғалар арқылы өтетін жерлерде параллель 
салынған құбыржолдар, құрылыс конструкциялары мен құбыржелілері 
арасындағы саңылаулардың болуы және олардың шамасы; 

• қол жетімділігі қиын жерлерде орналасқан арматураға қызмет 
көрсетуге арналған алаңдар мен баспалдақтардың болуы; 

• тіректер мен аспалар үлгілерінің, олардың орналасу орындарының 
жобаға сәйкестігі және монтаждың дұрыстығы; 

• монтаждық техникалық құжаттаманың болуы және оның дұрыс 
ресімделуі. 

Монтаждалған құбырды техникалық куәландыру кезінде монтаждық 
техникалық құжаттаманы тексереді, құбырды сыртқы тексеруге және 
гидравликалық сынауға салады. Сыртқы тексеру кезінде құбырдың сынақ 
жүргізуге дайындығын тексереді. 

Техникалық қадағалау органдарында тіркеуге жатпайтын құбырларды 
техникалық куәландыру құбыржелісінің дұрыс жай-күйі мен қауіпсіз 
пайдаланылуына жауапты кәсіпорынның маманы жүргізеді. 
Техникалық қадағалау органдарында тіркелген құбырларды техникалық 
куәландыруды өнеркәсіптік қауіпсіздік сараптамасына техникалық қадағалау 
лицензиясы бар ұйымның мамандары жүзеге асырады. 
 

9.2 Құбырларды сынау әдістері және сынау қысымы 
 
Барлық технологиялық құбырлар оларды пайдалануға бергеннен кейін 

беріктікке және тығыздыққа сыналады. Беріктігі мен тығыздығын сынаудан 
басқа, аса жауапты құбырлар үшін олардың саңылаусыздығына сынақ 
жүргізеді. 

Құбырда беріктікке сынау кезінде жұмыс қысымынан асатын қысым 
жасайды. Бұл ретте құбырдың конструкциясында оның ақаулы орындарын 
ашатын жоғары кернеу пайда болады. 
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Тығыздыққа сынау кезінде құбырларда онда тесік және тесік түрінде 
жүйенің тығыз еместігін анықтау мақсатында жұмыс қысымын жасайды. 

Құбырларды саңылаусыздыққа сынау кезінде ұзақ уақыт бойы шыдауға 
(кемінде 12 сағат) ауамен немесе инертті газбен жұмыс қысымын жасайды. 
Бұл кезде манометр бойынша жүйенің саңылаусыздығы туралы көрінетін 
сынау кезіндегі қысымның құлау шамасын анықтайды. Сынақтың бұл түрі 
жүйенің барлық (өте кішкене болса да) тығыздықсыздығын анықтауға 
мүмкіндік береді. 

Құбырларды беріктікке және тығыздыққа сынау әдетте гидравликалық 
немесе пневматикалық тәсілмен, ал саңылаусыздыққа сынау тек 
пневматикалық әдіспен жүргізіледі. Беріктігі мен тығыздығын сынау кезінде 
ең қауіпсіз ретінде гидравликалық әдісті қолданады.  

Пневматикалық әдіс мынадай жағдайларда көзделеді: 
тірек конструкциялары немесе газ құбыры оны сумен толтыруға 
есептелмеген жағдайда; егер ауа температурасы теріс болса және жүйенің 
қатуын болдырмайтын құралдар болмаса; егер гидравликалық әдіс 
технологиялық немесе басқа талаптар бойынша жол берілмейтін немесе 
мүмкін болмаса. 

Сынау түрі мен тәсілдері, сынау қысымының мәні әрбір құбыр үшін 
жобада көрсетіледі. Осы нұсқаулар болмаған кезде сынау тәсілін 
(гидравликалық немесе пневматикалық) монтаждау ұйымын таңдайды және 
тапсырыс берушімен келіседі, ал сынақ қысымының түрі мен мәнін 
техникалық қадағалау ережелеріне сәйкес қабылдайды. Болат технологиялық 
құбырларға арналған гидравликалық және пневматикалық тәсілмен беріктігі 
мен тығыздығына сынау қысымы 16–кестеде келтірілген. 
 
Кесте 16–Болат технологиялық құбырлар үшін сынақ артық қысымы 
Құбыржелілерінің түрлері мен шамалары Сынау кезіндегі артық қысым, МПа 

Беріктік пен 
тығыздыққа 

Қысым құлауын 
анықтаумен 
саңылаусыздыққа 

Заттың температурасы 4000С дейін кездегі 
абсолюттік қысымы 0,095 МПа дан артық 
қысым 0,5 МПа дейін құбыржелілері 

1,5Ржұм 
бірақ 0,2 ден кем 
емес 

Ржұм 

Заттың температурасы 4000С дейін кездегі 
артық қысым 0,5 МПа және жоғары 
құбыржелілері 

1,25Ржұм 
бірақ Ржұм + 0,3 ден 
кем емес 

Ржұм 

Заттың температурасы 4000С жоғары 
кездегі жұмыстық қысымға тәуелді емес 
құбыржелілері 

1,5Ржұм 
бірақ 0,2 ден кем 
емес 

Ржұм 

Бу мен ыстық суға арналған құбыржелілері 1,25Ржұм –  
Жанғыш, уытты және сұйытылған газдар 
үшін құбыржелілерінің жұмыстық қысымы, 
МПа:         0,005Рарт 
                  0,0051 жоғары 0,05Рарт дейін 
                  0,051 жоғары 0,1Рарт дейін 
                  0,001 ден 0,95Рабс дейін (вакуум) 

 
 
–  
–  
–  
0,2 

 
0,02 
Ржұм + 0,3 
Ржұм бірақ 0,085 
кіші емес 
0,1 
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Құбыржелілерді тек толық монтаждалған желілер немесе жекелеген 
учаскелер кезінде ғана орындаушы схеманы тексергеннен, сыртқы 
тексеруден және тапсырыс берушінің рұқсатын алғаннан кейін сынайды. 
Құбырларды беріктікке пневматикалық сынау жұмыс істеп тұрған цехтарда, 
сондай–ақ жұмыс істеп тұрған басқа құбырлар салынған эстакадаларда және 
каналдарда жүргізуге рұқсат етілмейді [24,25]. 

Беріктікке және тығыздыққа сынау кезінде қысымды тексеруден өткен 
және пломбаланған екі манометрлермен өлшейді. Манометрлердің бірі–
бақылаушы болып саналады. Манометрлердің дәлдік санаты 1,5–тен төмен 
емес, корпустың диаметрі–160 мм–ден кем емес және номиналды қысым 
шкаласы– өлшенетін қысымның 4/3–не жуық болуы тиіс. Пневматикалық 
сынау кезінде қолданылатын термометрлер шкаласының бөлінуі 0,1 °С 
аспауы тиіс. 

Сынақтарды сәтті өткізу жұмыста ыңғайлы болуы және тез орнатуды 
және алуды қамтамасыз етуі тиіс саңылаусыздыққа арналған құрылғылардың 
конструкциясына байланысты. Сыналатын құбырлардың ұштарын 
саңылаусыздау үшін жиі әр түрлі конструкциялардың инвентарлық 
бітеуіштері қолданылады. 

Құбыржелілерін беріктігі мен тығыздығына сынауды жүргізу туралы 
тиісті акт (тіркеме 1.2) жасақталады. 
 

9.3 Құбырларды гидравликалық сынау 
 

Құбырларды гидравликалық сынау әдетте жылдың жылы мезгілінде 
қоршаған ауаның оң температурасы кезінде (әдетте 5°С-тан төмен емес) 
жүргізіледі. Гидравликалық сынақтар үшін, әдетте, температурасы 5°С-тан 
төмен емес және 40°С–тан жоғары емес су немесе арнайы қоспалар (жоғары 
қысымды құбырлар үшін) қолданылуы тиіс. 
Егер бұл жобада белгіленсе, ортақ көтергіш құрылыс конструкцияларында 
немесе эстакадасында құрастырылған бірнеше құбырларды бір мезгілде 
гидравликалық сынауға жол беріледі. 

Гидравликалық сынаққа дайындық кезінде (сурет 9.1) алдымен сынауға 
жататын 9 және 13 құбыржолдарының учаскелерін анықтайды, 7 престеу 
агрегатын қосуға арналған орындарды, 12 шығару желісін және 2 
ауалатқышты бұруға арналған орындарды таңдайды. Құбыр желісін (немесе 
оның учаскесін) беріктікке сынау кезінде аппараттардан 5 және 
құбырөткізгіштің басқа да сыналмайтын учаскелерін 8 сорапты 
станциялардан тығындар 4 арқылы оқшаулайды. Бұл үшін құбырда 
орнатылған тығынды 3 және реттеуші 11 арматураны қолдануға рұқсат 
етілмейді. 
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1-бақылау манометрі; 2-ауалатқыш; 3-3,11–арматура; 4-4–тығындар; 5-
аппарат; 6-уақытша құбыр; 7-сығымдау грегат; 8-8–сорапты орталықты 
құбырөткізгішінің сыналмайтын бөлігі; 9-9,13–сыналатын құбырөткізгіш 
бөлігі; 10-өткізу вентилдері; 12- тастау сызығы 

 
Сурет 9.1–Құбырды гидравликалық сынау схемасы 

 
Бақылау манометрін 1 құбырға оның шкаласы тік жазықтықта 

болатындай немесе 30°–ға дейінгі бұрышқа алға еңіс болатындай етіп 
орнатады. Манометрлер дірілді немесе итеруді сынауға тиіс емес. Сығымдау 
агрегатын 7 немесе су беретін құбыр өткізгішті сыналатын құбырмен 
қосатын уақытша құбырда 6 екі бекіту вентилін бірмезгілді орнатады. 
Уақытша құбыр беріктігі сынау параметрлеріне сәйкес келетін құбырлардан 
жасалуы керек және сенімді бекітілуі тиіс. Құбырды төсеу орнын монтаждау 
жағдайларына қарай таңдайды. 

Құбыржелілерін сумен тікелей су құбырынан немесе сорғының 
көмегімен толтырады. Бұл ретте құбыржелілерінде сораппен жасалатын 
қысым сынақтық гидравликалық қысымнан аспауын қадағаланады және ол 
мынадай формулалардың бірі бойынша анықталады: 
 

  𝑆𝑆−𝐶𝐶
𝐷𝐷𝑐𝑐

≤  0,13 кезінде Рг = 250 (𝑆𝑆−𝐶𝐶)𝜑𝜑𝜎𝜎бер
𝐷𝐷𝑐𝑐−(𝑆𝑆−𝐶𝐶)    (9.1) 

 
 

 𝑆𝑆−𝐶𝐶
𝐷𝐷𝑐𝑐

≥  0,13 кезінде Рг = 330 𝑆𝑆−𝐶𝐶
𝐷𝐷𝑐𝑐

(1 − 𝑆𝑆−𝐶𝐶
𝐷𝐷𝑐𝑐

 )𝜑𝜑𝜎𝜎бер  (9.2) 
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мұндағы 𝜎𝜎бер–  20°С температурада құбыр материалы үшін рұқсат берілетін 
кернеу, МПа; қалған белгілер мен олардың мәндерін 1.6 бөлімге сәйкес 
қабылдау керек. 

Құбырларды сумен толтыру кезінде барлық ауалағыштар ашық болуы 
тиіс. Оларда су пайда болған кезде, бұл құбырдан ауаның толық ығысуын 
көрсетеді де ауалатқыштар жабылады. 

Сумен толтырылған құбырларға бақылау жүргізу қажет. Фланецті 
қосылыстарда немесе арматураның тығыздамаларында ағу пайда болған 
кезде су беруді тоқтатады, оны құбырдан шығарады және ақауларды жояды. 
Егер ақаулар болмашы болса, құбыржелілерді толтыруды жалғастыру және 
гидравликалық сынақ жүргізу қажет. Бұл жағдайда табылған ақауларды 
сынау кезінде анықталған басқа ақаулармен бір мезгілде қысым алынғаннан 
кейін жояды. 

Сынау кезінде талап етілетін қысым екі бекіту вентилі арқылы 
сыналатын құбырға қосылған гидравликалық сығымдағышпен немесе 
сораппен жасалады. Сынау қысымына жеткеннен кейін құбыр пресстен 
немесе сорғыдан ажыратылады. Құбыржелілерінде сынақ қысымын 10 минут 
бойы ұстайды (беріктігін сынау), одан кейін оны жұмыс қысымына дейін 
төмендетеді де дәнекерленген жіктерге мұқият қарау (тығыздығын сынау) 
жүргізіледі. 

Тексеру аяқталғаннан кейін қысымды сынаққа дейін қайта көтереді 
және тағы да 5 минут ұстайды, одан кейін қайтадан жұмыстыққа дейін 
төмендетеді және құбыржелісін екінші рет мұқият қарайды. Тығыздыққа 
сынау ұзақтығы құбырды қарау және ажыратқыш қосылыстардың 
саңылаусыздығын тексеру уақытымен анықталады [25]. 

Тексеру барысында анықталған барлық ақаулар (жарықтар, кеуектер, 
ажыратқыш қосылыстары мен сальниктертің тығызсыздығы) құбыржелісі 
бойында, бор немесе бояумен белгіленеді. Ақауларды құбырдағы қысым 
атмосфералық қысымға дейін төмендегеннен кейін ғана жояды. 
Дәнекерленген жіктерді нақыштаумен түзетуге рұқсат етілмейді. 

Түзетуге ұшыраған жіктер барлық учаскелерді бақылаудың бұзбайтын 
әдістерімен тексереді. Ақаулы бойлық тігістері бар құбырлар мен бөлшектер 
жаңасымен ауыстырылады. 

Алмалы–салмалы фланецті қосылыстарда ағу анықталған кезде оларды 
бөлшектейді, ағу себебін анықтайды және оны жояды. Кілт тұтқасын ұзарту 
нәтижесінде күштің ұлғайта отырып, бұрандамаларды созуға болмайды. 
Беріктілік пен тығыздыққа гидравликалық сынау нәтижелері, егер сынау 
кезінде жарылулар, көрінетін деформациялар, манометр бойынша қысымның 
құлауы орын алса, ал негізгі металда, дәнекерленген тігістерде, арматураның 
корпустарында, фланецті қосылыстарда және барлық ойықтарда ағулар мен 
ылғалданулар байқалмаса, қанағаттанарлық деп есептеледі.. Сынақтың 
қанағаттанғысыз нәтижелері кезінде ақауларды жою және сынақты қайталау 
керек. 
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Сынау жүргізілгеннен кейін суды тек ашық ауалатқыш жолдары 
кезінде ғана жібереді. Күзгі–қысқы кезеңде арматураның, құбырлардың және 
басқа қосылыстардың еруін болдырмау үшін, суды толық шығару үшін 
гидравликалық сынақтан кейін құбыр ауамен үрленеді. 
Барлық мақсаттағы құбырларды гидравликалық сынау кезінде құбырларды 
толтыруға арналған су температурасы 60°С–тан жоғары аспау керек. Жазғы 
кезеңде сынау кезінде құбырларды ұзақ уақытқа сумен толық толтырылған 
күйінде қалдыруға болмайды, себебі күн сәулесімен немесе қоршаған ауамен 
жылытудан құбырдағы қысым көтерілуі мүмкін. 

Қоршаған ауаның теріс температурасы кезінде құбырдағы судың 
қатуына қарсы шаралар және оны судан сенімді босатуды қамтамасыз ететін 
шаралар қабылдануы тиіс: құбырды ол арқылы ыстық су айдап алдын ала 
қыздыру және оны ыстық сумен сынау; қату температурасы 0оС төмен су 
ерітінділерін, мысалы, хлорлы кальций ерітіндісін қолдана отырып сынау, 
барлық дренаждық штуцерлер мен желілерді жылыту. 
Хлорлы кальций ерітіндісінің қату температурасы оның ерітіндідегі 
құрамына байланысты. 

Құбырларды хлорлы кальций ерітіндісін қолдана отырып, шектеулі 
учаскелермен сынау қажет: құбыр диаметрінің 100 мм дейінгі кезінде–1000м 
артық емес, диаметрдің 100...200мм кезінде–250 м артық емес, диаметр 
200...300 мм–150 м артық емес. 

Қату температурасы төмен ерітіндіні қолдана отырып гидравликалық 
сынаудан кейін құбырларды ыстық сумен жуады және ауамен үрлейді. 
Пайдаланылған хлорлы кальций ерітіндісін арнайы ыдысқа жинайды. 
 

9.4 Құбырларды пневматикалық сынау  
 
Пневматикалық сынау кезінде құбырлардың беріктігі мен тығыздығын 

тексереді, бұл ретте тығыздығына (оның ішінде саңылаусыздығына) 
құбырлар беріктікке кез келген тәсілмен алдын ала сынақтан өткеннен кейін 
ғана сыналады. Болат құбыржелілерді беріктікке пневматикалық сынау 
кезіндегі сынау қысымы гидравликалықтағы сияқты болады. Құбыржелілерді 
жер үсті төселу кезінде сыналатын учаскенің беріктігі мен ұзындығына 
сынау қысымы 17–кестеде көрсетілген шамалардан аспауы тиіс. 
 
Кесте 17–Шекті артық сынау қысымы және пневматикалық сынау  
кезінде сыналатын учаскенің ұзындығы    
Құбырдың шартты 
өтілімі, м м 

Шекті артық сынау 
қысымы, МПа 

Құбыржелілері бөлігінің ұзындығы, м 
ішкі сыртқы 

200 дейін 2 100 250 
200 ден 500 дейін 1,2 75 200 
500 жоғары 0,6 50 150 
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Пневматикалық сынақты ауамен немесе инертті газбен жүргізу керек, 
ол үшін ауа–газ үрлегіштерді, сондай–ақ монтаждалатын немесе арнайы 
жылжымалы компрессорларды пайдаланады. 

Пневматикалық сынау кезінде құбыр учаскесі сығылған ауа желісіне 
немесе компрессорға алмалы–салмалы шлангтың 1, май су бөлгіштің 2, 
бекіту вентилінің 4 және бақылау манометрінің 6 көмегімен қосылады (сурет 
9.2). Сыналатын құбырдағы 11 температураны термометрлермен 10 
бақылайды. 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
1–алынбалы–салынбалы шланг; 2–сумай бөлгіш; 3–сақтандырғыш клапан;  
4–тығынды вентиль; 5, 6–манометрлер; 7– компенсациялық түтікшелер; 8–
үрлеу вентилі; 9– тығын; 10–термометр; 11–сыналатын құбыр  

 
Сурет 9.2–Пневматикалық сынау кезіндегі құбыржелілерінің қосылу схемасы 
 

Құбырды ауамен немесе инертті газбен толтыру және қысымды көтеру 
процесінде сыналатын құбырды үнемі бақылауда ұстау керек. Ағуды дыбыс 
бойынша анықтайды не табады. Фланецті қосылыстарда немесе арматураның 
тығыздамаларында едәуір ағулар анықталған кезде сынақ тоқтатылады, 
қысымды атмосфералық жағдайға дейін төмендетеді және анықталған 
ақауларды жояды. 
 Пневматикалық сынау кезінде қысымдағы құбырларды балғамен 
ұрғылауға жол берілмейді. 
 Құбыржелілерін беріктікке пневматикалық сынау кезіндегі қысым 
минутына Р– дан 5%– ға тең жылдамдықпен, бірақ құбырды мерзімді қарап, 
0,2 МПа/мин аспайтын жылдамдықпен бірқалыпты көтереді. 0,2 МПа– ға 
дейінгі жұмыс қысымы бар құбыржелілері сынама қысымнан 0,6– ға жеткен 
кезде, содан кейін жұмыс қысымы кезінде, ал 0,2 МПа– дан астам жұмыс 
қысымы бар құбыржелілері– сынама қысымнан 0,3– ға, 0,6– ға жеткен кезде 
және ақырында жұмыс қысымы кезінде қарайды.. 
 Сынақ қысымын 5 минут бойы ұстайды, содан кейін оны жұмыс 
қысымына дейін төмендетеді және құбыржелісін қарайды, бұл ретте 
қысымды ұлғайтуға жол берілмейді. Егер пневматикалық сынау алдында 
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гидравликалық сынақ болса, онда құбырда қалған суды шығару үшін ауамен 
үрлеу керек. 
 Ақаулар екі тәсілдің бірімен анықталады: құбырдың қосылыстарын 
сабын ерітіндісімен майлау; сынау жүргізілетін ауаны немесе инертті газды 
иістендіру. Сабын ерітіндісін дайындау үшін 40 г сабын немесе сабын 
ұнтағын алады және оны 1л суға ерітеді. Ерітінді құрғатпау үшін оған 
бірнеше глицерин тамшысы қосылады. Сынау кезінде дәнекерленген жіктер 
мен алмалы–салмалы қосылыстарды сабын ерітіндісімен жаққыштап, ал қол 
жетімсіз жерлерде–бояу бүріккіштің көмегімен майлайды және 
көпіршіктердің пайда болуын қадағалайды. Көзбен шолып қарау үшін қол 
жетпейтін қосылыстарды шағын айналар арқылы бақылайды. 

Қоршаған ауаның температурасы–25°С дейін болатын қысқы уақытта 
құбырларды сынау кезінде сабын ерітінділерін қатпайтын ерітінділерден– 
техникалық глицеринде немесе этил спиртінде дайындау керек. Ерітінді 
дайындау үшін 450 г глицерин, 515 г су және 35 г сабын немесе 500 г этил 
спирті, 465 г су және 35 г сабын алады. 

Ауаны иістендірумен ақаулар былайша анықталады. 
Сыналатын құбырға енгізілетін ауаға әр түрлі иіс беретін заттар– 
иістендіргіштер қосылады және ағып кету орындары иіспен анықталады. 
Иістендіргіш ретінде метилмеркаптан, этилмеркаптан қолданылады. 5000– 20 
000 м3 ауа немесе инертті газ көлеміне сұйық иістендіргіштің 1 литрін 
жұмсайды. 

Айдалатын ауаға иістендіргішті қосқан кезде арнайы мөлшерлеу 
құрылғыларын пайдаланады. 
Құбырдың барлық ақаулы орындарын бор немесе бояумен белгілейді. 
Құбырды қарау кезінде қысымды көтеруді тоқтату және құбырға қосымша 
ауаны немесе инертті газды кезең-кезеңімен айдау арқылы тұрақты жұмыс 
қысымын ұстап тұру қажет. 
 Егер дәнекерлеу тігістерінде, фланецті қосылыстарда және 
тығыздамаларда сынау кезінде ағулар мен өткізулер анықталмаса, 
пневматикалық сынаудың нәтижелері қанағаттанарлық деп есептеледі. 
Қатты әсер ететін улы заттарды және уытты қасиеттері бар басқа да заттарды 
(сұйытылған мұнай газдары, жанғыш және белсенді газдар, сондай-ақ 
олардың қайнау температурасынан асатын температураларда 
тасымалданатын тез тұтанатын және жанғыш сұйықтықтар) тасымалдайтын 
құбыржелілері, әдетте, сынақ уақытында қысымның түсуін анықтай отырып, 
саңылаусыздыққа қосымша сынауға ұшырайды (бұл туралы жобада нұсқау 
жасалады). 
 Цех ішіндегі құбыржелілерің саңылаусыздығына пневматикалық 
сынауды барлық монтаждау жұмыстары (беріктігі мен тығыздығына сынау, 
жуу, үрлеу, өлшеу диафрагмаларын орнату, арматураны тексеру) 
аяқталғаннан кейін жабдықпен бірге объектіні кешенді сынау процесінде 
жүргізеді. 
 Цех аралық құбырлар аппараттардан бөлек саңылаусыздыққа қосымша 
сынақтан өткізіледі. Сынау кезінде қысымның түсуін анықтаумен 
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саңылаусыздыққа осындай сынаудың ұзақтығы кемінде 12 сағат 
қабылданады. 
 Егер қысымның рұқсат етілген құлау пайызы (сынақты) қысымның 
төмендеуін құраса, құбыржелілері саңылаусыздыққа қосымша сынақтан өтті 
деп есептеледі: уытты заттарды тасымалдайтын цехішілік құбыржелілерінде 
және вакуумдық құбырлар үшін–сағатына 0,05%–дан аспайтын, ал шартты 
өту жолы 250 мм–ге дейінгі цехаралық құбыржелілері үшін–сағатына 0,1%–
дан аспайтын; жарылыс қаупі бар, тез тұтанатын, жанғыш және сұйытылған 
газдарды тасымалдайтын цехішілік құбыржелілері үшін– сағатына 0,1%– дан 
артық емес, ал шартты өту жолы 250 мм– ге дейін цех аралық үшін– сағатына 
0,2%– дан артық емес. 
 Шартты өту жолы 250 мм астам цех аралық құбыржелілерді сынау 
кезінде қысымның құлау нормалары К=250/D, формуласы бойынша 
есептелетін түзету коэффициентіне жоғарыда келтірілген сандарды көбейте 
отырып анықталады, мұндағы D,– құбыржелілерінің ішкі диаметрі, мм. 
 Саңылаусыздыққа сынау кезінде қысымның құлауын құбырдың 
ішіндегі температураларды теңестіргеннен кейін ғана өлшеуге болады, ол 
үшін сыналатын учаскенің басында және соңында термометрлер 
орнатылады. 
 Құбырларды саңылаусыздыыққа пневматикалық сынау кезінде корпус 
диаметрі 160 мм кем емес серіппелі манометрлер қолданылады, дәлдік 
санаты– 0,5 немесе 1. Манометрлер қоршаған орта температурасы–50...+60°С 
кезінде пайдалану жағдайларында жұмыс істеуге арналған. 0,1 МПа–дан 
төмен сынау қысымы кезінде сынап немесе су манометрлері қолданылады. 
Барометрлік қысымның өзгеруін бақылау кезінде метеорологиялық 
станциялардың деректерін немесе барометрлердің көрсеткіштерін пайдалану 
керек. 
 Құбырларды сынау кезінде жоба бойынша орнатылған термометрлер 
үшін гильзалар және манометрлер үшін штуцер қолданылады. 
Манометрлерге арналған қосымша штуцерлердің ойылу саны мен орны 
тапсырыс берушімен келісіледі. 
 Беріктікке пневматикалық сынақтар жүргізу кезінде ғимараттың ішінде 
де, сыртында да күзетілетін (қауіпсіз) аймақ орнатылуы тиіс. Аймақтың ең аз 
арақашықтығы құбырдың жер үсті төсемі кезінде кемінде 25м және жер асты 
төсемі кезінде кемінде 10м құрауы тиіс. Аймақ шекаралары қоршалады және 
сынаққа арналған құжаттамаға сәйкес белгіленеді. Қауіпсіз аймақты бақылау 
үшін арнайы бекеттер орнатылады. Бекеттердің саны аймақты күзету мен 
қауіпсіздігі сенімді қамтамасыз етілу жағдайларына байланысты анықталады. 
Құбырда қысымды көтеру кезінде және оны беріктікке сынау кезінде 
адамдардың күзетілетін аймақта болуына жол берілмеуі тиіс. 
 Сынақ жүргізу кезінде пайдаланылатын компрессор күзетілетін 
аймақтан тыс орналасады. Компрессордан сыналатын құбырға жеткізуші 
желіні алдын ала гидравликалық тәсілмен тексереді. 
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Құбыржелілерін түпкілікті тексеруге сынақ қысымы есептік көрсеткішке 
дейін төмендегеннен кейін жол беріледі. Тексеруді осы мақсат үшін арнайы 
бөлінген және нұсқалған жұмысшылар ғана жүргізеді. 
 

9.5 Құбырларды жуу және үрлеу 
 
Құбырларды монтаждау аяқталғаннан кейін, әдетте іске қосу– баптау 

жұмыстары кезінде сумен жуады немесе ауамен үрлейді. 
Жуу және үрлеу құбырлардың ішкі бетін механикалық ластанудан тазарту 
үшін немесе ылғалды жою үшін жүргізіледі (егер жобада басқа нұсқаулар 
болмаса, бумен үрлейтін бу құбырларынан басқа). Шаю схемасын құбырдың 
барлық учаскелері белгілі бір технологиялық жүйелілікпен жуылуы немесе 
үрленуі есебімен құрады. 

Жуу сумен, маймен, химиялық реагенттермен және басқа да рұқсат 
етілген заттармен жүзеге асырылуы мүмкін. Үрлеу сығылған ауамен, бумен 
немесе инертті газбен жүзеге асырылады. 

Жуылатын немесе үрленетін құбыр басқа құбырлардан 
тығындағышпен (бітеуішпен) ажыратылуы тиіс. Құбырларды 
құбыржелілерінде судың 1–1,5м/с жылдамдығын қамтамасыз ете отырып, 
шығу келте құбырынан немесе түсіру құрылғысынан таза су тұрақты пайда 
болғанға дейін жеткілікті қарқынмен жуады. Жуу кезінде құбырлардағы 
барлық тығынды бекіту органдары толығымен ашылады, ал реттеуші және 
кері клапандар алынады. 

Іске қосу кезеңінде машиналар алдында жуу кезінде құбырдың сору 
келте құбырында ұяшықтың өлшемі немесе саңылаудың диаметрі 4 мм 
уақытша сүзгі немесе конус торы орнатылады. Конус өлшемдері мен тесіктер 
санын тесіктердің жиынтық ауданы (тірі қима) сорғыш құбырдың көлденең 
қимасының ауданынан 2–3 есе артық болатындай есеппен таңдайды. Жуу 
кезінде балшықтың не тұнудың орын алуы не жиналуы мүмкін болатын 
құбырдың жеке орындарын (өтпелер, бұрулар) соққылап жіберу керек. 
Әдетте жууды кезеңде үзіліспен 3–4рет жасайды. Шаюдың не жуудың әрбір 
кезеңі 10–15минутты алады. Тор бітелген кезде сорапты тоқтатады және 
торды алып, тазартады, содан кейін сорапты қайтадан іске қосады. 
Құбыржелілерді жұмыстық қысымға тең, бірақ 4 МПа–дан аспайтын 
қысымды ауамен үрлейді. 0,1МПа дейін артық қысыммен (мысалы, газ 
құбырларын) немесе вакууммен жұмыс істейтін құбырларды үрлеу 0,1 МПа 
астам емес қысыммен жүзеге асырылады. Егер жобада арнайы нұсқаулар 
болмаса, үрлеу ұзақтығы кемінде 10 минутты құрайды 
Жуу немесе үрлеу аяқталғаннан кейін құбырдың жобалық схемасын қалпына 
келтіріп, уақытша жуу құбырын бөлшектеп, арматураны тексеру және 
тазалау қажет. Бақылау–өлшеу аспаптарында уақытша орнатылған 
монтаждау шайбаларын жобаға сәйкес алып тастау және диафрагмалармен 
ауыстыру қажет. 
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9.6 Құбырларды пайдалануға беру және қабылдау 
 
Монтаждаудан кейін құбырларды тапсыру және қабылдау 

технологиялық құбырлар мен жобаны орнату және қауіпсіз пайдалану 
қағидаларының талаптарына сәйкес жүзеге асырылады. 

Құбырларды пайдалануға беру және қабылдау алдында барлық 
құрылыс, монтаждау және арнайы жұмыстардың орындалуын, сондай– ақ 
орындалған жұмыстарға арналған монтаждық техникалық құжаттаманың 
болуын түпкілікті тексереді. 

Технологиялық құбырлар өнеркәсіптік қондырғылармен, 
агрегаттармен, цехтармен және олар жататын басқа да объектілермен бір 
мезгілде пайдалануға тапсырылады. 

Бірнеше объектілерге қызмет көрсететін цех аралық құбырларды 
барлық құрылыс, монтаждау және арнайы жұмыстар аяқталғаннан кейін жеке 
тапсыруға болады. 

10 МПа– ға дейінгі шартты қысымға технологиялық құбырларды 
пайдалануға беру кезінде монтаждау ұйымы тапсырыс берушіге мынадай 
техникалық құжаттаманы ұсынуға міндетті: құбырларды ішкі тазартуды 
тексеру актілері; арматураға паспорттар және құбыр арматурасын сынау 
актілері (егер ол жүргізілген болса); дәнекерлеу жұмыстарының журналдары 
(құбырлар үшін I және 11 санат); құбырлардың беріктігі мен тығыздығына 
сынау актілері; құбырларды жуу және үрлеу актілері; құбыржелілерді 
тығыздыққа қосымша пневматикалық сынау актілері; 
траншеялар мен тірек конструкциялардың құбырларды төсеуге дайындық 
актілері; дәнекерленген қосылыстардың сапасы туралы қорытынды; 
дәнекерлеу үлгілерін механикалық сынау хаттамалары, құбырларға және 
дәнекерлеу материалдарына сертификаттар; құбыржелілерді дәнекерлеуге 
қатысқан дәнекерлеушілердің куәлік нөмірі мен таңбасы көрсетілген 
тізімдері; құбырлардың атқарушы схемалары (I санаттағы құбырлар үшін); 
компенсаторларды алдын ала созуға (сығуға) арналған актілер. 

Құбырды тіркеу үшін монтаждық ұйым жергілікті техникалық 
қадағалау органдарына құбырдың сипаттамасы, жұмыс параметрлері, 
куәландыру нәтижелері және т.б. туралы деректерді қамтитын паспортын; 
құбыр тораптарын дайындау сапасы туралы куәлікті; құбыржелілерді 
монтаждау сапасы туралы куәлікті; құбыржелілерінің аксонометриялық 
схемасын ұсынады. 

Тораптарды дайындау және құбыржелілерді монтаждау сапасы туралы 
куәліктерде құбырлардың металға және құбыржелілердің барлық 
бөлшектеріне арналған сертификаттар; арматураның паспорттары; 
монтаждау кезінде қолданылатын электродтарға арналған сертификаттар; 
электрмен дәнекерлеушілерді тексеру нәтижелері туралы куәліктер мен 
деректер; дәнекерленген жіктердің сынамалы үлгілерін сынау нәтижелері 
туралы деректер; қоспаланған болаттан жасалған дәнекерленген жіктерді 
термоөңдеу журналы; дәнекерленген жіктерді бұзылмайтын бақылау 
әдістерімен сынау хаттамасы; металдың сырғуын бақылау үшін бу 
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құбырының диаметрлерін өлшеу журналы; құбыр; термиялық орын ауыстыру 
реперлері бойынша бу құбырының жағдайын бастапқы өлшеу журналдары 
қамтылады. 

Құбырлардың аксонометриялық схемасында құбыр желілерінің атқару 
сызбалары әдетте пайдаланылатын құбыр қабырғасының диаметрі мен 
қалыңдығы көрсетілуі тиіс; тіреулер мен аспалардың, осы жіктерді 
орындайтын дәнекерлеушілердің таңбаларын көрсете отырып, дәнекерленген 
жіктердің орналасуы; түсіру үрлеу және дренаж құрылғылары 
арматурасының орналасуы; сырғыманы бақылау дәлме–дәлдігін нөмірлеу. 
Схемада құбыр элементтерінің нөмірленуі және монтаждау жіктерін бөле 
отырып, дәнекерлеу қосылыстарының нөмірленуі болуы тиіс. Оқшаулау 
жасатуға жататын құбырлар үшін дәнекерленген қосылыстар арасындағы 
қашықтық көрсетіледі. Схемадағы және монтаждау туралы куәліктегі 
дәнекерлеу қосылыстарының нөмірленуі бірдей болуы тиіс. Шартты қысымы 
10 МПа және одан жоғары болатын құбырлар үшін сонымен қатар алмалы–
салмалы қосылыстары да нөмірленеді. 

Орындаушылық сызбаға құбыржелісін дайындау және монтаждау 
кезінде қолданылатын бөлшектер мен бұйымдарға ерекшелік қоса беріледі. 
Технологиялық құбырларды монтаждау кезіндегі жасырын жұмыстардың 
тізбесі құжаттамада көрсетіледі. Жасырын жұмыстарды куәландыруды келесі 
жұмыстар басталар алдында жүргізу керек. 
 

9.7 Құбырларды қорғау және тану бояуы 
 
Құбырлардың сыртқы бетін тоттанудан қорғау үшін бояйды. Бояу 

құбырды төсеу орнына, жылу оқшаулағышының болуына және 
тасымалданатын заттың температурасына байланысты әртүрлі болады. 
Ашық ауада да, ғимараттарда да төселетін жылу оқшаулағышы бар, 
қаптамамен жабылған немесе онсыз көміртекті болаттан жасалған барлық 
жерүсті құбыржелілері қорғаныш бояуымен боялуға жатады. Асбест–
цементті сылақпен, асбест–цементті формаланған бұйымдармен жабылған, 
сондай–ақ коррозияға төзімді металдардан (алюминий, мырышталған темір 
және т. б.) жасалған оқшаулау қаптамалары бар құбырларға ғана бояу керек 
емес болып табылады. 

Құбырлар майлы бояумен, эмальдармен және лактармен 
(перхлорвинилмен, эпоксидтермен) боялады. Сондай–ақ құбыр жұмыс 
істейтін жағдайларға байланысты алюминиймен, мырышпен және басқа да 
қорғаныс құралдарымен металдандыру тәсілін қолданады. Өтпейтін 
арналарда төселетін, оқшауланбаған және жылу оқшаулағышы бар 
құбыржелілері құбырдың немесе оқшаулаудың жұмыс температурасы 25°С 
дейін болған кезде битум лактарымен боялады. Жоғары температура кезінде 
мұндай құбырлар боямайды. 

Негізгі қорғағыш бояудан басқа, барлық технологиялық құбырлардың 
түрлі–түсті айырым бояуы болуы тиіс. Құбыржелілері мен олардың 
элементтерін танымды бояу және таңбалау құбыржелілерінің ішіндегі 
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құрамын тез және нақты анықтау үшін қолданылады. Құбыржелілері мен 
олардың элементтерін танымды бояу және таңбалау өнеркәсіптік қауіпсіздік 
жөніндегі мемлекеттік стандарттар мен нормативтік–техникалық 
құжаттамаға сәйкес орындалады. 

Құбыр арқылы тасымалданатын затты анықтауға мүмкіндік беретін 
құбырлардың танымды бояуы кесте 18 келтірілген. 
 
Кесте 18–Құбырлардың танымды бояуы          

Құбыржелілерді бояу түсі 
Су  Жасыл 
Бу  Қызыл 
Ау  Көк 
Жанғыш және жанбайтын газдар Сары 
Қышқылдар Қызғылт сары 
Сілтілер Күлгін 
Жанғыш және жанбайтын сұйықтықтар Қоңыр 
Өзге де заттар Сұр 

 
 Өртке қарсы құбырлар ішіндегісіне (су, көбік, газ, бу) қарамастан, 
бекіту–реттеуші арматураны қоса алғанда, барлық беті бойынша қызыл түске 
боялады. 

Құбыржелілерді ажырату не танымды түстерге бояу құбырдың барлық 
беті бойынша тұтас немесе жекелеген учаскелер бойынша ені құбыржелілері 
кемінде үш сыртқы диаметріне тең белдеулер түрінде жағылуы мүмкін. 
Жекелеген учаскелерді сырлау кезінде тану белдеулері құбырлардың аса 
жауапты орындарында (жалғау орындарының, фланецтердің, іріктеу 
орындарының, арматуралар мен бақылау–өлшеу аспаптарының 
тармақтарында, құбырлар қабырғалар, қалқалар мен аражабындар арқылы 
өтетін жерлерде) өндірістік орындар ішінде және сыртқы қондырғыларда 
кемінде 10 м сайын, сыртқы магистральдық желілерде–30-60м сайын 
салынады. 

Тасымалданатын заттардың аса маңызды қасиеттерін белгілеу үшін 
құбыржелілерге ескерту белгілік сақиналар жағылады: қызыл түсті–тез 
тұтанатын, от қаупі бар және жарылыс қаупі бар заттарды; сары–қауіпті және 
зиянды (улы, уытты, химиялық немесе термиялық күйіктерді тудыратын, 
жоғары қысымдағы немесе терең вакуумдағы); жасыл–қауіпсіз және 
бейтарап заттарды белгілеу үшін. Құбырда тасымалданатын адамдардың 
өмірі мен денсаулығы немесе кәсіпорынды пайдалану үшін заттардың 
қауіптілік дәрежесі бойынша құбырға саны бірден үшке дейін әр түрлі 
ескерту сақиналарын салады. 

Пайдалану шарттары бойынша қажетті заттардың түрі мен олардың 
параметрлерін қосымша белгілеу үшін тікелей құбыржелілерге немесе 
арнайы таңбалау қалқандарына, сондай-ақ құбырөткізгіштері бекітілген 
конструкциялардың бетіне жазылатын әріптік және сандық жазулар 
қолданылады. 
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Құбыржелілері арқылы тасымалданатын заттар ағынының бағыты 
таңбалау қалқандарының өткір ұшымен немесе құбыржелілері тікелей 
жағылатын бағыттамалармен көрсетіледі. 
Адамдардың денсаулығы мен өміріне немесе кәсіпорынды пайдалануға аса 
қауіпті ішіндегісі бар құбырларды белгілеу үшін, сондай–ақ қажет болған 
жағдайда қауіптілік түрін нақтылау үшін түсті ескерту сақиналарына 
қосымша сары фонда қара түсті бейнелері бар үшбұрышты нысанды ескерту 
белгілері салынады. Мұндай белгілер болат беттен, пластмассадан, 
нығыздалған картон мен ағаштан жасалады. Бұл белгілер құбырға ілінеді 
немесе олар бекітілген конструкцияларға орнатылады. 
Тасымалданатын заттардың әсерінен ерекше түстердің түсі, белгіленуі 
өзгеруі мүмкін болған жағдайда құбырларға таңбалау қалқандарының 
көмегімен салынады. 

Құбырлар салынған барлық өндірістік орындарда, көру үшін жақсы 
қолжетімді орындарда құбырларды таңбалау үшін қабылданған түстердің, 
ескерту белгілерінің және басқа да шартты белгілердің мағынасын аша 
отырып, құбырларды тану, ажырату бояуының схемалары ілінеді. 
 

Өз білімін тексеру сұрақтары: 
1. Құбыржелісінің линиясын монтаждау аяқталған соң жүргізіледі 

А. трассадағы құрал– саймандарды жинау 
В. транспорттарды басқа орынға көшіру 
С. тапсыру– қабылдау жұмысы 
Д. құбыр желісін ұзына бойы тексеру 
Е. жұмыс аяқталғанын басшыларға хабарлау 

 
2. Монтаждалған құбыржелісін техникалық куәландыру кезінде 
тексереді 

А.құру–  монтаждау құжатты, құбыржелісін сыртынан қарау және 
гидравликалық сынау 

В. слесарлық–  монтаждау құжатты, құбыржелісін сыртынан қарау 
және гидравликалық сынау 

С. монтаждық техникалық құжатты, құбыржелісін пневматикалық және 
гидравликалық сынау 

Д. монтаждық техникалық құжатты, құбыржелісін сыртынан қарау 
және гидравликалық сынау 

Е. құру–  монтаждау құжатты, құбыржелісін пневматикалық және 
гидравликалық сынау 
 
3. Барлық технологиялық құбыржелісі монтаждалғаннан соң, оны 
пайдалануға берер алдында ... сыналады 

А. беріктілік пен тығыздыққа  В. беріктілік пен қаттылыққа 
С. беріктілік пен саңылаусыздыққа Д. беріктілік пен сенімділікке 
Е. беріктілік пен нығыздыққа 
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4. Ауа немесе инертті газбен жұмыс қысымын тудырып, 
құбыржелісін саңылаусыздыққа сынау кезінде, ұзақ ... уақыт аралығын 
ұстауы тиіс. 

А. 48 сағаттан кем емес   В. 36 сағаттан кем емес 
С. 24 сағаттан кем емес   Д. 18 сағаттан кем емес 
Е. 12 сағаттан кем емес 

 
5.  Құбыржелісін саңылаусыздыққа сынау тәсілі 

А. гидравликалық    В. пневматикалық 
С. электрлік     Д. механикалық 
Е. Жылулық 

 
6. Гидравликалық сынау алдында сумен толтырылады, осы кезде 
судың шығысы ... куәландырады. 

А. құбыржелісінің сумен толғандығын  
В. құбыржелісінен ауаның ығыстырылғандығын 
С. құбыржелісінің сағылаусыздығын 
Д. құбыржелісінің беріктілігін 
Е. құбыржелісінің тығыздылығын 

 
7. Құбыржелісінің шартты өту диаметрі 200 ... 500 мм кезде шекті 
сынау қысымы 

А. 0,6 МПа  В. 0,7 МПа   С. 1,2 МПа 
Д. 1,5 МПа  Е. 2,0 МПа 

 
8. Құбыржелісінің шартты өту диаметрі 500 мм Пнеүлкен болған 
кезде шекті сынау қысымы 

А. 0,6 МПа  В. 0,7 МПа   С. 1,2 МПа 
Д. 1,5 МПа  Е. 2,0 МПа 

 
9. Пневматикалық сынау кезінде айдалатын ауаға қосылатын зат, ол 

А. меркаптан  В. дезодорант  С. одорант 
Д. этил спирті  Е. каптан 

 
10.  Сынапты және сулы манометрлерді сынау қысымы ... кезде 
қолданады. 

 А. 0,5 МПа  В. 0,4 МПа  С. 0,3 МПа  
 Д. 0,2 МПа  Е. 0,1 МПа  

  
11.  Құбыржелісін жуу және үрлеу себебі 

А. құбыржелісінің ішін химиялық лас заттардан тазарту  
В. құбыржелісінің ішкі қабырғасын механикалық лас заттардан тазарту  
С. құбыржелісінің сыртқы қабырғасын физикалық лас заттардан 

тазарту  
Д. құбыржелісінің бойын механикалық лас заттардан тазарту  
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Е. құбыржелісінің ішкі қабырғасын физикалық лас заттардан тазарту 
  
12.  Құбыржелілерін және олардың элементтерін таңбалау және  
 танымдық бояу жүргізу себебі 

А. құбыржелісі ішіндегі зат пен құбыр параметрлерін анықтау үшін 
В. құбыржелісі ішіндегі заттардың мөлшерін анықтау үшін 
С. құбыржелісі ішіндегі заттардың құрамын анықтау үшін 
Д. құбыржелісі ішіндегі заттардың қозғалысын анықтау үшін 
Е. құбыржелісі ішіндегі заттарды анықтау үшін 

 
13.  Құбыржелілерінің бөлек учаскілерін белдік тәрізді бояу, 
құбыржелісінің ең негізгі ... білдіреді 

А. жауапты орындарын   В. қысымның төмендеуін 
С. қысымның жоғарлауын   Д. өту қимасының өзгерісін 
Е. құбыржелісінің ұзындық аралығын 

 
14. Су құбыры ... түспен боялады 

А. қызыл  В. сары   С. жасыл 
Д. қоңыр  Е.көк 

 
15.  ПЭВД, ПЭНД, ПП және ПХВ құбыржелілерінің қосылыстарды 
дәнекерлеуден немесе желімдеуден соң беріктілік пен тығыздыққа сынау 
мерзімі 

А. 12 сағ. ерте емес  В. 18 сағ. ерте емес  
С. 24 сағ. ерте емес       Д. 36 сағ. ерте емес Е. 48 сағ. ерте емес 
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10 МЕТАЛ ЕМЕС ҚҰБЫРЛАРДЫ МОНТАЖДАУ ЖӘНЕ СЫНАУ 
 

Бұл модульде қарастырылған тақырыптар: 
10.1 Пластмасса құбырларын монтаждау      
10.2 Шыны құбырларын монтаждау      
10.3 Шойын құбырларын монтаждау   
10.4 Жалпы еңбек қорғау талаптары      
10.5 Кәсіпорынның ішкі тәртіп ережелері     
10.6 Құбырларды монтаждау кезіндегі техника қауіпсіздік ережелері  
10.7 Өндіріс орындарындағы метереологиялық жағдайы  

     

Кіріспе 
 

Метал емес құбырларды монтаждау  және сынау–бұл модульде 
пластмасса, шыны, ішкі жабынды, шойын құбыр желілерін монтаждау 
жұмыстары мен құбырларды осы  материалдардан даярлау тәсілдерін 
қарастыралы. Монтажник метал емес құбырлармен жұмыс кезінде қауіпсіздік 
техникасын сақтауы тиіс. жалпы еңбек қорғау талаптары, кәсіпорынның ішкі 
тәртіп ережелері,сондай–ақ монтаждау кезіндегітехника қауіпсіздік 
ережелері мен жұмыс орны орнының метрологиялық жағдайы берілген. 

 
    

 
 
 
   Мақсаты: 
   Осы модульді өткеннен соң сіз білесіз: 
1. Метал емес құбырлар классфикациясын; 
2. Метал емес құбырларды даярлау үшін қолданылатын материалдардың 
сипатын; 
3. Метал емес құбырларды жалғау әдістерін; 
4. Құбыр тетіктерін желімдеу және дәнекереу жұмыстарын; 
5. Такелаждық жұмыстарды жүргізу жұмыстарын; 
6. Пластмасса құбырларын монтаждау жұмысын; 
7. Резеңкелі сақиналы түйістіру құрылғысының құрылыман; 
8. Өстендіргіш түрлерін және олардың тағайындалуын; 
9. Фланецтік қосылыстарды жинау тәсілін; 
10. Шыны құбырларын монтаждау жұмысын; 
11. Кронштейн тағайындалуы мен бекіту мерзімін; 
12. Монтажниктердің жалпы еңбек қорғау талаптарын; 
13. Ішкі еңбек тәртібін; 
14. Құбырды даярлау, дәнекерлеу және желімдеу кезіндегі қауіпсіздік 
талап– тарын; 
15. Құбырларды монтаждау кезіндегі қауіпсіздік талаптарын; 
16. Құбырларды сынау кезіндегі қауіпсіздік талаптарын. 
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БӨЛІМ 10. МЕТАЛ ЕМЕС ҚҰБЫРЛАРДЫ МОНТАЖДАУ ЖӘНЕ 
СЫНАУ 

 
10.1  Пластмасса құбырларын монтаждау 

  
Пластмассадан жасалған технологиялық құбыржелілерін өрт қауіптілігі 
бойынша Г және Д санаттарына жататын сұйық және газ тәрізді заттарды 
тасымалдау үшін  ғимараттардан және өндірістік орындардан тыс, жер беті 
және жерасты қылып төсейді, оларға химиялық тіреуіштер немесе шартты 
тіреуіштер құбыр материалы болып табылады. 
 Диаметрі 110 мм–ге дейінгі поливинилхлоридтен (ПВХ), жоғары 
қысымды полиэтиленмен (ЖҚПЭ) және жанбайтын материалдардан 
жасалған оқшауламасы бар және жануы қиын және жанбайтын заттарды 
тасымалдауға арналған кез келген диаметрлі төмен қысымды полиэтиленмен 
(ТҚПЭ) жасалған құбырлар, қойма үй– жайларын қоспағанда, В санаттарына 
өрт қауіптілігі бойынша жататын өндірістері бар жайларда төсеуге жол 
беріледі. 
 Пластмассадан жасалған құбырларды монтаждау басталғанға дейін 
құбырөткізгіштерге, оның ішінде эстакадаларға, науаларға, канандарға 
арналған құрылыс құрылыстары мен конструкциялары (әрлеу жұмыстарын 
қоса алғанда) толық аяқталуы тиіс; электрмен және газбен дәнекерлеу 
жұмыстары және ыстық құбыржелілері мен жабдықтардың жылу 
оқшаулағыш жұмыстары; жабдықтар мен металл құбыржелілерін монтаждау, 
оларды бекіту және сынау аяқталуы керек. 
 Пластмассадан жасалған құбырларды монтаждауды арнайы оқытылған 
жұмысшылар орындауы тиіс [26]. 
 ЖҚПЭ және ТҚПЭ жасалған құбырларды, құбыржелілерінің 
бөлшектері мен тораптарын тасымалдауға, тиеуге және түсіруге байланысты 
жұмыстарды қоршаған ауаның температурасы–20°С төмен емес, 
полипропилен (ПП) және поливинилхлорид (ПВХ)–15°С төмен емес 
болғанда жүргізу керек. Фторопластан жасалған құбырлар үшін төменгі 
температуралық шек шектелмеген. 
 Құбырларды, қосатын бөлшектер мен құбыр тораптарын жабық 
жайларда стеллаждарда немесе штабельдерде сақтайды. Монтаждау 
кезеңінде құбырлар мен бұйымдарды жұмсақ топырақтан жасалған төсегі бар 
алаңдарда немесе шеттері дөңгелектелген кең төсемдерде сақтауға рұқсат 
етіледі. Сақтау орнын тікелей күн сәулесінің түсуінен қорғау және жылыту 
аспаптарынан, тез тұтанатын, жарылыс қаупі бар, жанғыш және майлау 
материалдарынан кемінде 1 м қашықтықта орналастыру қажет. 
 Такелаж жұмыстары кезінде құбырлардың үстіңгі бетінің зақымдануын 
болдырмайтын текстоленттен, кендір арқаннан және басқа да 
материалдардан жасалған ілмектер қолданылады. 
 Пластмассадан жасалған құбырлар негізінен құбыр дайындау цехтары 
мен шеберханалардан дайын және жиынтықты түрде жеткізілетін 
құбыржелілердің бөлшектері мен тораптарынан құрастырылады. 
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 Құбырларды, бөлшектер мен тораптарды монтаждау орнына жеткізеді, 
оларды жұмыстарды жүргізу алдында тікелей трассаның бойымен 
орналастырады. 
 Монтаждау кезінде пластмасса құбырларды, әдетте, қоршаған ауаның 
температурасы +10...+30°С кезінде пісіреді және желімдейді, бірақ–5°С 
төмен емес. Монтаждық түйіспелерді қысқы жағдайда суықтан, желден және 
атмосфералық жауын– шашыннан жергілікті қорғаныспен дәнекерлейді және 
желімдейді. Дәнекерленген жіктерді толық суығанға дейін, ал желімделген 
жіктерге– 2 сағат ішінде механикалық әсер етуге болмайды. Резеңке 
сақиналарда шажырғыш жалғайтын ПВХ–дан жасалған құбырларды–5°С–
тан төмен емес температурада мынадай ретпен құрастырады: құбырдың 
бетін, құбырдың тегіс шетін және сақиналарды тазалайды; құбырдың 
саңылауына сақиналарды орнатады; құбырлардың тегіс шетіне оның құбырға 
кіру тереңдігін бақылау үшін монтаждық белгіні қояды; құбырдың тегіс 
шетін майланады және оны монтаждық белгіге дейін құбырға жылжытады. 
Резеңке сақиналарда құбырларды монтаждауды жеңілдету үшін, майлау үшін 
сұйық сабын, сабын ерітіндісі, глицерин және май, солидол және басқа ұқсас 
майлау материалдарынан басқа, құбыр материалы мен сақиналарды 
бұзбайтын басқа да заттар қолданылады. Диаметрі 140 мм-ден асатын 
құбырларды монтаждау үшін жинақтау кезінде резеңке сақиналарда  ортаға 
дәлдеуді және қажетті күш салуды қамтамасыз ететін түйісетін 
құрылғыларды қолданады (сурет 10.1). Құрылғы екі сақинадан тұрады: 
тіреуіш 1 және қысқыш 4, олар өзара 2 иінтірекпен 2 және қысқыш 3 
байланысқан. 
 

 
1, 4–сақиналар; 2–қысқышы бар иінтіректер; 3–қармау; 5–құбырдың тегіс 
ұшы; 6–резеңке сақиналар; 7–құбырдың ашық ұшы 

 
Сурет 10.1–Резеңке сақиналарда құбырларын монтаждауға арналған 

түйіспелі құрылғы 
 

 Фланецті қосылыстарды құрастыруды, әдетте, жобада көрсетілген созу 
күшін қамтамасыз ететін тарирленген кілттерді қолдана отырып, оң 
температура кезінде орындайды. Мұндай нұсқаулар болмаған жағдайда 
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фланецті қосылыс резеңке төсемнің қалыңдығынан 0,2...0,4 аспайтын шамаға 
қысылуын қамтамасыз ете отырып жиналады. Егер төсем басқа 
материалдардан орындалған болса, онда тартпаның күші беріктілік пен 
тығыздықты қамтамасыз ету шарттарынан тәжірибелік жолмен іріктеледі. 

Құбырлар мен құбырлардың буындары траншеяларға, арналарға 
түсіреді және оларды эстакадаларға, этажеркаларға, галереяларға 
бірқалыпты, жұлқусыз және соққысыз көтереді. Құбырларды немесе 
буындарды траншеялар мен арналарға тастауға, сондай-ақ оларды 
талшықпен ауыстыруға жол берілмейді. 

Құбырларды монтаждау кезінде жобада көзделген еңістер сақталуы 
тиіс. Мұндай нұсқаулар болмаған жағдайда құбыржелісін аппарат немесе 
дренаждық құрылғылар жағына қарай 0,002–0,005 еңісіпен төсейді. 

Құбырларды монтаждау кезінде металдан немесе басқа жанбайтын 
материалдан жасалған тіректер, аспалар немесе тұтас негіздер (бұрыштан, 
швеллерден, майысқан профильден немесе тұтас төсеніш түрінде) 
қолданылады. Жеке тұрған тіректер мен бекіту аспалары ретінде металл 
құбырлар үшін қолданылатындарды пайдалануға рұқсат етіледі. 

Жылжымалы тіректерді, әдетте, пластмассадан немесе металдан 
жасалған қамыттар мен қапсырмалардың көмегімен және құбыржелілерін 
өсьтік орын ауыстыруына жол беретіндей етіп орындайды. Қамыт немесе 
қапсырма құбырдың осьтік орын ауыстырулары кезінде құбырлардың 
сыртқы бетіне зақым келтіруі мүмкін үшкір жиектері немесе қабыршақтары 
болмауы тиіс. Металл қамыт немесе қапсырма мен құбыр арасына жұмсақ, 
серпімді материалдан жасалған төсемдер салынуы қажет. Иілімді төсемнің 
ені қамыттың немесе қапсырма енінен 10 мм артық қабылданады және оларға 
желім көмегімен немесе басқа тәсілмен бекітіледі. 

ЖҚПЭ, ТҚПЭ, ПП және сыртқы диаметрі 160 мм-ге дейінгі ПВХ–дан 
көлденең құбырлардағы қозғалмайтын тіректер құбыр материалынан 
жасалған 2 құбырға тіреуіш кескіш сақиналарға (ПВХ үшін) дәнекерлеу 
немесе желімдеу жолымен орындалады (сурет 10.2, а). Қозғалыссыз 
бекітілген қамыттың 3 немесе қапсырманың екі жағына орнатылатын 
сақиналар құбыр диаметрінің 3/4–ін қамтуы тиіс. Сыртқы диаметрі 160 мм 
артық құбырлар үшін сақиналардың орнына сегментті тіреулер де 
қолданылады. Құбырды қамытпен немесе қапсырманы қысу жолымен 
қозғалмайтын бекітпелермен бекітуге жол берілмейді. Фторопластан 
жасалған құбырлар үшін жылжымайтын тіректер тіректік және құрылыс 
конструкцияларына фланецті қосылысты бекіту жолымен құрылады. 

Құбырлардың тік учаскелері жиек, жалғау бөлшегі немесе фланецті 
жалғау астында тіректерді орнату жолымен бекітіледі. Бекіту құбырларының 
тегіс учаскелерінде дәнекерленген немесе құбырларға жапсырылған 
сақиналарымен 2 немесе сегменттермен орнатылады (сурет 10.2,б). 

Тұтас негізде төселетін құбырлар қамытпен және қапсырмалармен 
бекітіледі, оларды сыртқы диаметрі 63 мм–ге дейінгі құбырлардың көлденең 
учаскелері үшін– әрбір метр сайын; сыртқы диаметрі 63– 160 мм құбырлар 
үшін– 1,5 м сайын; сыртқы диаметрі 160 мм–ден асатын құбырлар үшін– 2 м 



262
  

 

сайын; сыртқы диаметрі 63 мм–ге дейінгі құбырлардың тік және көлбеу 
учаскелері үшін– әрбір 1,5м сайын; сыртқы диаметрі 110 мм және одан 
жоғары– әрбір 2м сайын орнатады. Бұрылу және аппараттарға, жабдықтарға, 
арматуралар мен фланецтерге қосылу орындарындағы құбырлардың 
көлденең учаскелерінің тұтас негізде бекітілмеген ұзындығы сыртқы 
диаметрі 63мм–ге дейінгі құбырлар үшін 0,5м–ден және сыртқы диаметрі 
63мм-ден асатын құбырлар үшін 1м-ден аспауы тиіс [26,27]. 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1– құбыр; 2– сақина; 3– қамыт;  4– төсеме таспа; 5– консоль 

 
Сурет 10.2–Пластмассадан жасалған көлденең (а) және тік (6) құбырларды 

жылжымайтын тіректері 
 
  Болат немесе болат футерленген арматураны құбырға және оның 
қосылыстарына қосымша жүктеме жасамау үшін дербес тіректерге немесе 
құрылыс конструкцияларына орнатады және бекітеді. 
  Пластмассадан жасалған құбырларды монтаждау кезінде бұрылыстар, 
құбырларды түсіру және көтеру арқылы оның өзін-өзі компенсациясын 
пайдаланады. Сыртқы диаметрі 50 мм-ге дейінгі ЖҚПЭ, ТҚПЭ және ПП-дан 
жасалған құбырлар үшін тік жазықтықта орналасқан компенсациялық 
ілмектерді қолдануға рұқсат етіледі; ал сыртқы диаметрі 110 мм-ге дейінгі 
құбырлардың ұзына бойлық иілуінің арқасында сызықтық ұзартылуын өтеуге 
рұқсат етіледі. 

Компенсаторларды әдетте көлденең жазықтықта орналасқан жеке 
тіректерде құрастырылады. 

Құбырларды каналсыз жайғастырған кезде топырақ төселеді және 
келесідей түрде нығыздалады. Қазылған құбыр алдымен құрамында 25мм-
ден асатын қатты түйір түзуші қосулар болмайтын, құбырдан жоғарғы 0,3м-
ден кем емес биіктікке топырақпен көміледі. Шұңқырдағы топырақты себу 
кезінде құбырдың екі жағынан қалыңдығы 0,2м-ден аспайтын 0,7 D– ден кем 
емес биіктікке бір мезгілде көму арқылы нығыздалады. Топырақты тікелей 
құбырдың үстінде тегістеуге жол берілмейді. Содан кейін траншеяға 
құрамында 100 мм және одан жоғары қатты қосылыстары жоқ топырақпен, 
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жоғарғы түзуші құбырдан 0,5 м биіктікке көміледі. Траншеяларды одан ары 
көму жабу құбыржелілерді алдын ала сынау жүргізілгеннен кейін жасалады. 

Каналсыз немесе каналдарда ұзындығы 100–200м және одан да көп 
құбырлар төсеген кезде 12м дейінгі секциялармен құрастырылады, кейіннен 
оларды монтаждау орнында ұзындығы 48м дейін ұлғайтылады. Жіппен 
дәнекерленген және желімделген плеттерді траншеяларға соңғы жікке 
қосылғаннан кейін 24 сағаттан ерте емес орналастырады. Резеңке 
сақиналарға жалғанған ПВХ құбыржолдарын монтаждау оларды траншеяға 
салғаннан кейін бірден жүргізіледі. 

Құбырлар мен қосылыстарда пайда болатын кернеуді төмендету үшін 
құбыржелілерді траншеяларға салған жағдайда қоршаған ортаның 10 °С 
температурасы кезінде құбыржелілерді жыланшамен салады, тәуліктің ең 
суық уақытында жабады және құбыржелілерді жабу алдында суық сумен 
толтырады. 

Фаолитті құбырлар, әдетте, зауытта жасалған бөлшектерден 
құрастырылады. Фаолиттен жасалған бөлшектер мен құбырларда монтаждау 
алдында лак пленкасының жарықтарының, сынықтарының және үрілуінің 
болмауын тексереді. Металл құбырлар үшін қолданылатын фаолитті 
құбырларды тіректерде және аспаларда қамыттармен және қапсырмалармен 
бекітеді. Құбыр мен тірек, қамыт немесе қапсырма арасында резеңке төсемді 
орналастыру қажет. Тіректердің арасындағы қашықтық 2м–ден аспауы тиіс. 

ЖҚПЭ, ТҚПЭ және фторопластан жасалған құбырларды сынау 
қоршаған ауаның температурасы–15°С төмен емес, ал ПП, ПВХ және 
фаолиттен– 0°С төмен емес болғанда жүргізіледі. 

Пластмассадан жасалған құбырларды гидравликалық әдіспен сынау 
керек. Пневматикалық сынақтарға қоршаған ауаның температурасы 0°С–тан 
төмен немесе тірек конструкциялары құбыржелісін сумен толтыруға 
есептелмеген жағдайда ғана жол беріледі. Фаолитті құбырлар тек 
гидравликалық сынақтан өтеді. 

ЖҚПЭ, ТҚПЭ, ПП және ПВХ-дан жасалған құбырлар қосылыстарын 
дәнекерлегеннен немесе желімдегеннен кейін 24 сағаттан ерте емес беріктігі 
мен тығыздығына сыналады. Егер желімдеу қоршаған ауаның температурасы 
150С– қа дейін кезде жасалған болса, онда сынауға 48 сағаттан кейін кіріседі. 
ПВХ, ПЭВД, ПЭНД және ПП құбыржелілеріне арналған сынақ қысымы 
жобамен беріледі және 1,25 Ржұм тең, бірақ 0,2 МПа кем емес, ал 
фторопластан–Ржұм, бірақ 0,1 МПа кем емес болуы тиіс. Фаолиттен 
жасалған құбыржелілерге арналған сынақ қысымы 1,25>Ржұм тең, бірақ 0,05 
МПа кем емес қабылданады. 

Егер құбырды жылыту және сынау үшін күзгі– қысқы кезеңде ыстық су 
қолданылса, оның температурасы ЖҚПЭ және ПВХ құбыржелілері үшін 
40°С және ТҚПЭ және ПП құбыржелілері үшін 60°С аспауы тиіс. 
 Барлық пластмасса құбыржелілерінде сынақ жүргізу кезін бақылауда оларды 
соққылауға қатаң тиым салынады [9]. 
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10.2 Шыны құбырларын монтаждау 
 
Шыны құбырлар жабдықтарды, металл және металл емес құбырларды 

және технологиялық металл құрылымдарды монтаждау және сынау 
аяқталғаннан кейін ғана құрастырылады. Мұндай құбырларды құрастыру мен 
монтаждауды арнайы оқытылған жұмысшылар орындайды. 

Құбырларды мамандандырылған зауыттар дайындайтын құбырлар мен 
бөлшектерден жинайды. Құбырлардың элемендерін, тораптары мен 
секцияларын алдын ала жинауды, егер бұл монтаждау шарттарымен рұқсат 
етілсе, монтаждау алаңында тікелей жүргізеді. Монтаждау алдында барлық 
құбырлар мен фасонды бөлшектер ақауларды (жарықтарды, сынықтарды, 
сызаттарды) анықтау үшін тексеріледі және жарамсыз деп танылады. 
Жарықтар жеңіл соққылаумен анықталады. Монтаждау үшін қабылданған 
құбырлар мен фасонды бөлшектер тазартылады және жуылады. 

Шыны құбырлар жобада нұсқаулар болмаған жағдайда арналулары 
бойынша келесі еңістіктермен төселеді: 0,002–газ бен бу тасымалдау кезінде, 
0,003– су, 0,005– қышқылдар мен сілтілер, 0,01– тамақ өнімдері [27]. 

Шыны құбырлар мен бөлшектерді төмендету трансформаторы 4 
арқылы өтетін желіден электр тогымен қыздырылатын кейіннен жылыту 
орнын 2 сумен тез салқындатылатын нихромды сыммен 1 кесіледі (сурет 
10.3). 

 

 
   
1–нихромды сым; 2–сумен салқындату; 3–төмен кернеулі электрожелі; 4–
төмендетуші трансформатор; 5– шыны құбыр  

 
Сурет 10.3–Шыны құбыр электр қыздырғыш кесу схемасы 

 
Шыны құбырларды диаметрі 200– 300 мм, қалыңдығы 1,5–2 мм болат 

дискілермен немесе карборунды шеңберлермен де кесуге болады. Диск 
айналу жиілігі 1 000– 1 500 мин– 1. 

Кесуден және тегістеуден кейін құбырдың немесе бөлшектердің 
бүйірінің жазықтығы құбырдың өсіне перпендикуляр болуы тиіс. Кескіш 
жазықтығынан құбырлар үшін ауытқуларға шартты өту жолы 40мм–0,7 мм 
дейін, диаметрі 50 мм–1,5 мм және шартты өту жолы 50мм– 2мм астам 
рұқсат етіледі. 
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0°С төмен температурада сақталатын немесе тасымалданатын резеңке 
бөлшектерді монтаждау алдында 15°С төмен емес температурада 24 сағат 
бойы ұстайды. 

Құбырдың шеттері мен резеңке сақиналар монтаж алдында құрғатыла 
сүртіледі. Қосылыстарды жинау алдында құбырлардың ұштарына алдын ала 
керілген резеңке сақиналар орнатылады. Фланецтер болттарға арналған 
тесіктер дәл сәйкес болатындай етіп орнатылады. Фланецтерді 
қысқыштармен байлайды, содан кейін бұрандаларды гайкаларымен бұрайды. 
Қосылыстар болттары біркелкі және диагональ бойынша кезекпен 
тартылады. 
 Шыны құбырлар 1 дөңгелек бағанада екі жақты кронштейнмен 4 және 
жапқыш қамытпен 2 бекітіледі (сурет 10.4,а), ал қабырғаға қапсырмалы 
қамытты 5 қос кронштейннің 4 (сурет 10.4,б) немесе реттеуші кронштейні 6 
(сурет 10.4 в) көмегімен бекітіледі. 
  
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

а–дөңгелек бағанада екі кронштейнмен және жапқыш қамытпен; б–қабырғаға 
екі кронштейнмен және қамытпен; в–реттеуші кронштейнмен қабырғаға; 1–
шыны құбырлар;  2, 5–сәйкесінші қиғаш және  қапсырма қамыттар; 3–қамыт 
астына төсемесі; 4, 6–кронштейндер 
 

Сурет 10.4–Шыны құбырларды бекіту 
 

Кронштейндер, тіректер және ілмелер жоба бойынша құбырдың өсін 
бөлгеннен кейін және оларды бекіту орындарын анықтағаннан кейін 
орнатылады. 

Құбырлар тіректерінің арасындағы қашықтық құбыр ұзындығына 
сәйкес келеді, бұл ретте ең аз қашықтық 500мм, ал ең үлкен қашықтық– 3000 
мм құрайды. Диаметрі 60мм және одан кем әрбір құбыр бір тірекке, ал 
диаметрі 60мм– ден асатын әрбір құбырға– екі тірекке бекітіледі. Ұзындығы 
1 500 мм дейінгі құбырларды барлық жағдайларда бір тірекке бекіту керек. 
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Құбырдың шетінен құбырларды бекітуге арналған тіректер, әдетте, 
250–300мм қашықтықта, ал бөлшектің шетінен– 60–75мм қашықтықта 
орналастырылады. 

Шыны құбырлар мен фасонды бөліктердің металл бөлшектері– 
қамыттармен, кронштейндермен, фланецтермен, қорғағыш гильзалармен 
тікелей жанасуына жол берілмейді, ол үшін серпімді материалдан жасалған 
төсемдер орнатылады. 

Шыны құбырлардың (немесе олардың оқшаулауы) беттері мен 
құрылыс конструкциялары немесе жабдықтары арасындағы қашықтық: 
шартты өтетін құбырлар үшін 50 мм– 70 мм– ге дейін, шартты өтетін 
құбырлар үшін 50–100мм–110мм және 100–200мм– 120мм-ге дейін болуы 
тиіс. 

Құбыр арматурасын монтаждау кезінде оны жеке тіректерге орнатады. 
Арматураның салмағынан түсетін жүктемелер және оны пайдалану 
процесінде жасалатын күш шыны құбырға жіберілмеуі тиіс. 

Тасымалданатын зат немесе қоршаған орта температурасының 55°С 
артық ауытқуы кезінде немесе жылжымайтын тіректен 100 м артық шыны 
құбырдың тікелей учаскесінің ұзындығы кезінде П–тәрізді шыны 
компенсаторлар орнатылады. 

Егер шыны құбырларда ендірмелер (құбыр кесінділері) орнату қажет 
болса, онда олардың ұзындығын екі сақинада қосулар үшін кемінде 200 мм 
және үш сақинада–250мм тең қабылдайды. Егер ендірмелер құбырдың 
тұйықталған учаскесінде орнатылса, онда оларды дәл сол жерде орындалған 
шаблон бойынша дайындайды. 

Құбырлардың бүйірлері арасындағы саңылауларды немесе оларды 
монтаждау кезінде пайда болатын құбыр өсьтерінің сәйкес келмеуін 
құбырларды тарту немесе олардың иілу жолымен жоюға болмайды. 

Жылу оқшаулағышы бар шыны құбыржелілер екі жерде құбыр 
жалғаулары арасында бекітіледі. Оқшаулаудан түсетін жүктеме құбырға 
жіберілмеуі тиіс, ол үшін қораптар түрінде оқшаулауды қосымша бекіту 
қолданылады. 

Шыны құбырлар беріктігі мен тығыздығын тек гидравликалық 
тәсілмен сынайды (беріктігін пневматикалық сынауға тыйым салынады). 
Сынақ қысымы 1,25 Ржұм тең, бірақ 0,2 МПа кем емес қабылданады. Оң 
температура кезінде орындалатын сынау кезінде қысым 20 мин бойы 
ұсталады, содан кейін жұмысшыға дейін төмендейді және құбыр өткізгішті 
тексереді. Қосылыстарда ақаулар анықталған кезде қысымды атмосфералық 
деңгейге дейін төмендетеді және қосылыстарды тартады. Бұл ретте 
құбырдың бұл учаскесі кронштейндер, тіректер және аспалар бойынша еркін 
араласатындай барлық қамыттардың бекітпелерін бір жағынан жақын 
фасондық бөлікке дейін әлсіретеді. Содан кейін қосылыстың өзін тартады, 
құбырды қайта бекітеді және сынақты қайталайды. 
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10.3 Шойын құбырларын монтаждау 
 
Шойын құбырлар, оларды ықтимал зақымданулардан қорғау үшін осы 

учаскеде жабдықтар мен болат құбырларды монтаждау жөніндегі барлық 
жұмыстар аяқталғаннан кейін құрастырылады. Әрбір құбыр мен фасонды 
бөлшекті құрастыру және монтаждау алдында мұқият қарайды және салмағы 
0,5кг-ға жуық балғамен жеңіл соққылайды. Көрінетін жарықтар немесе жеңіл 
соққылау кезінде дірілдеп дыбысты шығаратын (мұндай дыбыс коррозияға 
қарсы жабынның астында жасырын жарықтар туралы айтады) түтіктер мен 
қабыршақтарды жарамсыз етеді. 

Шойын құбыржелілерін құбыр дайындау цехтарындағы немесе 
шеберханалардағы элементтерге немесе буындарға алдын ала ірілендіре 
отырып, құбырлар мен фасонды бөлшектерден құрастырылады. 

Буындарды 100 мм– ге дейінгі шартты өту жолы бар үш құбырдан 
артық емес және 100– 300 мм шартты өту жолы бар екі құбырдан артық емес 
жинау ұсынылады. 

Шойын құбырлар әдетте траншеялар мен арналарда төселеді. Төселген 
жерге жеткізілген шойын құбырларды траншеяның шетінен 1–3м 
қашықтықта орналастырады, олар траншеяға салынуы тиіс бағытта 
кеңжолдарды орналастырады. 

Заттардың қандай бағытта тасымалданатынына қарамастан, салынатын 
құбырлардың кеңдігі үнемі траншея бойынша неғұрлым жоғары белгілер 
жағына қаратылуы тиіс, бұл құбырларды салуды жеңілдетеді. 

Шойын құбырларды төсеу кезінде негіздің, тіректің сенімділігіне 
ерекше назар аудару керек. Бұрылыс және тұйық жерлерде тіреуіштерді 
орнату арқылы құбыржелілердің жылжытатын күштерге қарсы 
орнықтылығын қамтамасыз ету қажет. 

Құбыржелілерді монтаждау құбыржелісінің ішкі беті мен құбыр 
ұштарын оқшаулағыш жабынның және басқа да бөгде заттардың, әсіресе май 
мен майдың құйылуынан тазартқаннан кейін ғана басталады; бұл ретте 
құбыржолдар мен ұштарын күйдіруге рұқсат етілмейді. Металл шығыңқы 
және қалыптаушы жердің қалдықтарын алып тастау қажет, жиектердің ішкі 
бөлігіндегі үшкір түзілістерді– тегістеп қою қажет. 

Асбестоцементтен құлып құрылғысымен пенькалық 
битуминизирленген иірімжіптің жіктік қосылыстарын бітей отырып, шойын 
құбыржелілерінен жасалған құбырларды монтаждау мынадай ретпен 
жүргізіледі. Монтаждалатын құбырды дайындалған негізге салғаннан кейін 
оның тегіс ұшы бұрын салынған құбырды тесікке енгізеді және тік және 
көлденең жазықтықтағы құбырдың жағдайын тексереді. Осыдан кейін 
құбырдың тегіс ұшы кең шельдің ені барлық шеңберде бірдей болатындай 
ортаға салынады. Бұл шеңберге біркелкі сына орнату арқылы қол жеткізіледі. 
Сақиналы кең ауқымды саңылаудан басқа, құбырдың тегіс шетінің шеткі мен 
температуралық ұзарулардың орнын толтыруды қамтамасыз ету үшін кең 
табанды беттің арасындағы саңылау қалдырады. Құбырдың түзу сызығынан 
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құбырдың ашық түйіскен жерінде ауытқу құбырдың 1м ұзындығынан 1м-ден 
аспауы тиіс. 

Траншеяға төселген құламалы түйіспелерді бітеуге құбырлардың екі 
жағынан оның диаметрінен кем дегенде 1/2 биіктікке топырақ себілгеннен 
және топырақты тығыздағаннан кейін кірістіріледі. Содан кейін қалыңдығы 
сақиналық саңылаудан біршама үлкен көбікті битуминделген өрме жіппен 
бұрайды. Жіптің ұзындығы құбырдың сыртқы шеңберінің 1,2 ұзындығына 
тең қабылданады. Үшеуден кем емес мөлшердегі жіпті ораманы дөңгелек 
саңылауға сорамен нығыздайды және түйіскен жерінде жұқа және қалың 
нақыштардың жиынтығын пайдалана отырып асбестоцементпен тарайды. 

Әрлеу асбест–цементті қоспадан шыққан кезде, түйістер әрленген 
болып саналады. 

Құлып үшін асбест–цементті қоспаны цементтен (маркасы 400–ден 
төмен емес) және асбест талшығынан (6– сорттан төмен емес) 2:1 ара 
қатынаста дайындайды. 

Резеңке манжетпен жіктік қосылыстарды тығыздай отырып, шойын 
құбыржелілерінен жасалған құбырларды монтаждау мынадай тәртіппен 
жүргізіледі. Монтаждалатын құбырды траншеяға береді және кранмен бұрын 
орнатылған құбырдан 400– 500 мм қашықтықта ілініп тұрған күйде ұстап 
қалады. Шаблонның көмегімен шеті мен құбырдың тіректі беті арасындағы 
50– 60 мм саңылауды есепке ала отырып, тегіс шетін енгізуді шектеуді 
бормен сызықты белгілейді. Сақиналы пазға резеңке манжет салынады, бұл 
ретте манжеттің қалағы сақиналы пазда толық орналасуы тиіс. Содан кейін 
құбырдың тегіс шетінің сыртқы беті жағылған белгіге дейін және манжеттің 
ішкі беті келесі құрамды графитоглицеринмен майлайды: ұнтақ графит 45–50 
%, таза глицерин 30 %, су 20– 25% көлемі бойынша. 

Монтаждық құрылғы 2 көмегімен монтаждалатын құбыр 3 (сурет 10.5) 
шектеулі сызыққа дейін кеңіршікке тегіс ұшымен енгізіледі.  
 

 
а– рычагты–арқанды; 1- төселген құбыр; 2-монтаждық құрылғы; 3-
монтаждалған құбыр; б– екі қамыт– құрсағышпен; в– екі винтті құрсағышты 

 
Сурет 10.5– Резеңке манжетасы немесе сақинасы бар түйіспелі жиекті 

 қосылыстарды құрастыруға арналған монтаждық құрылғы 
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Құбырдың ұшын орталықтандырады және оның тік және көлденең 
жазықтықта орналасуын тексереді. Содан кейін құбырды жабыстырылған 
қосылыстары бар қабылдауын қалдыра отырып, диаметрдің жартысына дейін 
тығыздай отырып, қуыстарға топырақ себу арқылы бекітеді. Резеңке 
сақинаның саңылау жиегіне тығыздағыш ретінде манжет орнату кезінде 
монтаждау реттілігін манжетті орнату кезіндегі сияқты сақталады. 
Айырмашылығы орнатылатын құбырдың тегіс ұшына алдын ала резеңке 
сақинаны кигізіледі. 

Шойын құбырлар гидравликалық сынақтан өтеді. Жер үсті 
құбырларының беріктігін пневматикалық сынауға тыйым салынады. Сынақ 
қысымының шамасы 1,25 Ржұм тең, бірақ 0,2 МПа кем емес қабылданады. 

 
10.4 Жалпы еңбек қорғау талаптары  

  
Технологиялық құбырларды монтаждаушы (бұдан әрі — монтажшы) 

мамандығы бойынша жұмысты орындауға кемінде 18 жасқа толған, қажетті 
теориялық және практикалық даярлығы бар, медициналық тексеруден өткен 
және денсаулық жағдайы бойынша қарсы айғақтары жоқ, жұмыс орнында 
кіріспе және алғашқы еңбекті қорғау жөніндегі нұсқаулықтан және арнайы 
бағдарлама бойынша оқудан өткен, біліктілік комиссиясымен аттестатталған 
және өз бетінше жұмыс істеуге рұқсат алған қызметкерлер жіберіледі. 
 Монтаждаушы мерзімді, жылына бір реттен кем емес, еңбекті қорғау 
талаптары бойынша оқытудан және білімін тексеруден өтуі және қауіптілігі 
жоғары жұмыстарға рұқсат алуы тиіс. 
 Монтаждаушы біліктілігі мен жұмыс өтіліне қарамастан, кемінде үш 
айда бір рет еңбекті қорғау жөнінде қайталама нұсқамадан өтуі тиіс; 
монтажшы еңбекті қорғау талаптарын бұзған жағдайда, сондай– ақ жұмыста 
30 күнтізбелік күннен артық үзіліс болған жағдайда, ол жоспардан тыс 
нұсқамадан өтуі тиіс. 
 Еңбекті қорғау талаптарын тексеру бойынша уақтылы 
нұсқаулықтардан, оқыту және білімін тексеруден өтпеген монтаждаушының 
өз бетімен жұмыс істеуіне жол берілмейді. 
 Өз бетінше жұмысқа жіберілген монтажшы білуі тиіс: жабдықтар мен 
технологиялық құбырларды монтаждау ережесін; Газ баллондарымен жұмыс 
істеу және оларды тасымалдау қағидаларын; Құбырларды крандармен 
монтаждау кезіндегі сигналдарын; Еңбекті қорғау және өрт қауіпсіздігі 
жөніндегі ережелер, нормалар мен нұсқаулықтарын; Өрт сөндірудің алғашқы 
құралдарын пайдалану ережелерін; Жазатайым оқиғалар кезінде алғашқы 
көмек көрсету тәсілдерін; Ұйымның ішкі еңбек тәртібінің ережелерін. 
 Технологиялық құбырларды монтаждау кезінде еңбекті қорғау 
талаптарын қанағаттанарлықсыз дағдылары мен білімін көрсеткен 
монтажшы өз бетінше жұмысқа жіберілмейді. 
 Монтажник, кәсіби жұмыстарына тән емес бағытталған жұмысқа 
қатысу үшін монтаждаушы алдағы жұмыстарды қауіпсіз орындау бойынша 
мақсатты нұсқамадан өтуі тиіс. 
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 Монтажшыға қауіпсіз жұмыс істеуге үйретілмеген құрал– 
саймандарды, бұйымдарды және жабдықтарды пайдалануға тыйым салынады 
Жұмысты орындау барысында монтаждаушыға негізінен мынадай қауіпті 
және зиянды өндірістік факторлар әсер етуі мүмкін: 

  биіктіктен құлайтын жүк (мысалы, монтаждалатын конструкцияны 
дұрыс байламау немесе строптың үзілуі кезінде); 

 құлайтын құралдар, бөлшектер, тораптар, конструкциялар; 
 қозғалатын, орын ауыстыратын және тасымалданатын жүктер 

(мысалы, құрастырылатын конструкциялар); 
 тұйықталу жағдайында адам денесі арқылы өтуі мүмкін электр тогы; 
 соққы толқыны және жарылыс нәтижесінде ұшып жатқан сығылған 

газ қысымындағы баллон сынығы; 
 қысыммен тұрған баллоннан үлкен жылдамдықпен шығып жатқан 

газ ағысы; 
 тыныс алу органдары арқылы адам ағзасына енетін зиянды 

химиялық газ тәрізді заттар; 
 құрал– сайманның, бөлшектердің, жабдықтардың бұдырлығы, тегіс 

еместігі және т.б.; 
 физикалық жүктемелер; 
  жұмыс аймағының жеткіліксіз жарықтандырылуы. 

 Қауіпті және зиянды өндірістік факторлардың денсаулығына қолайсыз 
әсер етудің алдын алу үшін монтаждаушы арнайы киімді, арнайы аяқ киімді 
және басқа да жеке қорғану құралдарын пайдаланғануы тиіс. 
 Жазатайым немесе апаттық оқиғалардың алдын алу үшін 
монтаждаушы қолмен тасымалданатын жүктің салмағы бойынша бар 
шектеулерді білуі керек: жүкті әрбір ер адамға 25 м дейінгі қашықтыққа 
ауыстыру кезінде 50 кг артық емес болуы тиіс. 
 Өрттің пайда болуының алдын алу үшін монтаждаушы өрт қауіпсіздігі 
талаптарын өзі сақтауы және бұл талаптарды басқа қызметкерлердің бұзуына 
жол бермеуі тиіс; темекі шегуге тек осы үшін арнайы бөлінген орындарда 
ғана рұқсат етіледі. 
 Егер қызметкерлердің біреуімен жазатайым не апаттық оқиға орын 
алса, онда зардап шеккен адамға алғашқы көмек көрсету, болған жағдай 
туралы басшыға хабарлау және егер бұл айналасындағыларға қауіп 
тудырмаса оқиға жағдайын, зерттеу мен орын алған жағдай себебін анықтау 
мақсатында, сақтау қажет. 
 Монтаждаушы қажет болған жағдайда алғашқы көмек көрсете білуі, 
медициналық дәрі қобдишасын пайдалана білуі тиіс және көрнекті және 
қолжетімді жерде алғашқы көмек көрсетуге арналған медициналық қобдиша 
болуы тиіс. 
 Аурудың алдын алу үшін монтаждаушы жеке гигиена ережелерін 
сақтауы керек, оның ішінде тамақ ішер алдында қолды сабынмен мұқият жуу 
және арналған орында болу қажет. 
 Монтажшы жұмыс аймағында орындалатын жұмысқа қатысы жоқ 
бөгде адамдардың болмауын қадағалауға міндетті. 
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 Жұмысты алкогольдік мас күйінде не есірткі, психотроптық, уытты 
немесе басқа да есеңгірететін заттарды тұтынудан туындаған күйде 
орындауға, сондай– ақ спирттік ішімдіктерді ішуге, жұмыс орнында немесе 
жұмыс уақытында есірткі, психотроптық, уытты немесе басқа да 
есеңгірететін заттарды пайдалануға жол берілмейді, қатаң тиым салынады. 
 Осындай келеңсіздік орын алған жағдайда жұмысшы заңды жазалауға 
тартылатынын білуі қажет. 
 Еңбекті қорғау жөніндегі нұсқаулықтың талаптарын бұзуға немесе 
орындамауға жол берген монтажшы өндірістік тәртіпті бұзушы ретінде 
қаралады және тәртіптік жауапкершілікке тартылуы мүмкін, ал салдарына 
қарай — қылмыстық жауапкершілікке тартылуы мүмкін; егер бұзушылық 
материалдық залал келтірумен байланысты болса, онда кінәлі белгіленген 
тәртіппен материалдық жауапкершілікке тартылады. 
 

10.5 Кәсірорынның ішкі тәртіп ережелері 
 

Ішкі еңбек тәртібі–бұл кәсіпорынның жұмыс режимі, бұл жерде 
еңбектің, әрбір субъектінің жеке құқықтары бар және тиісті жауапкершілік 
тартылады. Ішкі еңбек тәртібін құқықтық реттеу типті ережелер негізінде 
жүзеге асады. Бұл ережелердің мақсаты–еңбекке деген шын және дұрыс 
қатынасқа жұмысшыларды баулу, тәрбиелеу. Ішкі еңбек тәртібін ұжыммен 
бекітеді. Ішкі еңбек тәртібінің типтік ережелері келесі тараулардан тұрады: 

1. Жалпы жағдайы; 
2. Жұмысшыларды қабылдау және шығару тәртібі; 
3. Жұмысшылардың негізгі міндеттері; 
4. Әкімшіліктің негізгі міндеттері; 
5. Жұмыс уақыты және оны пайдалану; 
6. Жұмыстағы жетістіктер үшін жұбаныш; 
7. Еңбек тәртібін бұзғаны үшін жауапкершілік; 
Экономиканың бөлек салаларындағы еңбек жағдайларының негізгі ішкі 

еңбек тәртібінің салалық ережелерінде ескеріледі. Экономиканың бөлек 
салаларының кейбірінде жұмысшының жеке категориялары үшін тәртіп 
туралы жарлықтар жүреді. Жарлықтардың іске түсуі осы саладағы негізгі 
жұмысшылардың арасында кең тарайды. Ішкі еңбек тәртібі жалдамалы 
ұйымның міндеттерін бекітіп, техникалық ережелермен, нұсқаулармен 
реттеледі. Бұл ережелерде және нұсқауларда өндірістік процесті жүргізу 
тәртібі туралы белгілер бар. Мұндай ережелер мен нұсқауларды 
министрліктермен бекітіледі. 

Ішкі еңбек тәртібінің құрамдас бөлігі болып міндетті нұсқаулар 
жатады. 

Әкімшілік және жалдамалы ұйымның негізгі міндеттері еңбек 
заңдылығымен анықталады. Жұмысшылардың негізгі міндеттері туралы 
толығырақ ішкі еңбек тәртібінің ішкі ережелерінде берілген. Басшы, басшы 
орынбасарының компетенциясы ҚР Президентінің жарлығымен анықталады 
(1995 жылы 19 маусым). Мемлекеттік кәсіподақ туралы Басшы бірлік 
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талабына сәйкес әрекет етіп, барлық сұрақтарды шеше бастайды. Сенімхат 
басшы кәсіпорын атынан әрекет етеді. Ол барлық органдардың талаптарын 
жүзеге асырады, шешімдер қабылдайды, банк есеп– шоттарын ашады және 
т.б. Еңбек заңдылығына сәйкес басшы жұмысқа қабылдап, шығарады, 
жұбаныш шектеріне қабылдайды. 

Басшы орынбасарының және басқа лауазымды адамдардың 
компетенциясы басшымен бекітіледі. Басшы орынбасарлары кәсіпорын 
атынан әрекет етеді және де кәсіпорын жұмысшыларына сенімхаттар береді. 

Өз мамандығы, квалификациясы және міндеті бойынша жұмыс– 
шылардың міндеттер шеңбері тарифтік– квалификациялық мөлшерлемемен 
анықталады. 
Әр лауазым бойынша квалификациялық сипаттамалар үш тараудан тұрады: 

1. лауазымды міндеттер. Мұнда жұмысшыларға түсетін функциялар 
жазылған; 

2. білуі тиісті. Бұл тарауда арнайы біліміне сәйкес жұмысшыларға 
қойылатын талаптар; 

3. квалификациялық талаптар. Бұл тарауда жұмысшылардың арнайы 
дайындығының деңгейі анықталады. 

Квалификациялық сипаттамалар лауазымды міндеттер жиынтығы 
қарастырылған жұмысшының еңбек функциясын бекітеді, сондай– ақ, 
лауазымды міндеттер бірнеше жұмысшыларға бірдей тарайтынын ескеру 
керек. Еңбектің ірі функциялы бөлінуі де мүмкін, мұнда әр жұмысшының 
міндеттер шеңбері кеңейтіліп, оларға жұмысты орындау қажеттілігі туады. 
Ішкі еңбек тәртібінің типтік ережелеріне сәйкес кәсіпорын әкімшілігі 
жұмысшыларды өз мамандығына сай жұмыс жасайтындай етіп 
ұйымдастыруы қажет. Олардың әрқайсысының өз жұмыс орны болуы керек, 
станоктармен, көліктермен, жұмысшыларды берілген нұсқаулармен 
таныстыру, қауіпсіз еңбек жағдайларын қамтамасыз ету керек. Шикізаттың, 
материалдардың және басқа да ресурстардың қорларының болуын 
ұйымдастыру, әруақытта еңбекті жақсарту техникалық жұмыстарды енгізу 
қажет және т.б. 

Әкімшілік жұмыстардың, өндірістік мәселелердің, шығынның аз 
болуындай етіп қамтамасыз ететін шараларды қабылдау қажет және де еңбек 
ақыны ұйымдастыру шараларын қабылдайды. 

Әкімшілік жаңа техника қауіпсіздігі құралдарын санитарлы– 
гигиеналық шараларды жүзеге асыру қажет. Осы кезде әкімшілікті 
техникалық қауіпсіздік бойынша жұмысшылардың талаптарды орындауын 
бақылайды. Әкімшілік өз міндеттерін, тиісті жағдайларды кәсіпорынның 
ұжымымен бірлесіп жүзеге асырады. 
Мемлекеттік емес кәсіпорындардың ішкі еңбек тәртібі типтік ережелерге 
қарамай бекітіледі. 

Еңбекті ұйымдастырудың нақты міндеттері өндірістік кооперативтерде 
де бар. Кооперативтер мүшелерінің еңбек қатынастары ҚР Президентінің 
жарлығымен реттеледі («Өндірістік кооперативтік туралы» 1995 ж. 5 қазан). 
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Өндірістік кооперативтердің мүшелерінің ұйымдастыру, еңбек құқықтары 
мен міндеттері болады. Осылайша, кооператив мүшелерінің кооперативтік 
жұмысын басқаруды бірлесуге құқы бар, сөйтіп ол сайлауларға да қатыса 
алады және жеңілдіктерді пайдалана алады және т.б. 

Өз кезегінде өндірістік кооператив мүшелері кооператив құжаттарымен 
қарастырылған талаптарды орындауға жалпы жиындардың шешімдерін 
орындауға, салықтар салуға кооператив қызметінде жеке еңбектік қатысуын 
жүзеге асыруға өндірістік және еңбек тәртібін сақтауға және т.б. міндетті. 

 
10.6 Құбырларды монтаждау кезіндегі техника қауіпсіздік 

ережелері 
 
Құбыржелілерді монтаждауды бастамас бұрын жұмыс орнын қарап, 

жұмыс жағдайы ережеге қауіпсіздік техникасы шартына сай келетініне көз 
жеткізу керек. Монтаждау жұмыстарын орындау аймағында бөгде 
адамдардың болуына жол берілмейді, қауіпті аймақ қоршалуы және ескерту 
белгілері мен плакаттары болуы тиіс. 

Механикалық немесе электр жетегі бар көтергіш механизмдердің 
көмегімен такелаждық жұмыстарды жүргізуге жасы 18– ден кем емес, 
медициналық тексеруден өткен, арнайы бағдарлама бойынша оқытылған, 
емтихан тапсырған және такелаждық жұмыстарды жүргізу құқығына куәлік 
алған жұмысшылар жіберіледі. 

Такелаждық жұмыстарда қолданылатын механизмдер мен 
құрылғылардың жүк көтергіштігі монтаждалатын жабдықтың, құбыржелілері 
мен арматура тораптарының салмағына сәйкес болуы тиіс. Жұмыс басталар 
алдында барлық жүк көтергіш құралдарды жұмыс басшысы беретін схемаға 
сәйкес берік те сенімді бекітеді. 

Жазатайым оқиғаларды болдырмау үшін тасымалданатын құбырлар 
мен құбыр тораптарын темір жол платформаларында және 
автомашиналарында борттар немесе тіреулер ашылған кезде құбырлар мен 
бөлшектер өздігінен сырғи алмайтындай етіп төсеу және бекіту қажет. 
Борттарды ашқан немесе тіреулерді алған кезде жұмысшылар платформаның 
бүйірінде, ал жабық вагондардың есіктерін ашқан кезде– есік ойығынан 
бүйірінде болуы тиіс. 

Баспалдақтарды немесе мінбелерді қолданбай 1,5 м жоғары биіктікте 
жоғарыға өрмелеу жұмыстары мен жұмыстарды орындау кезінде барлық 
жұмысшылар сақтандырғыш белдіктермен және тайғанамайтын табаны бар 
арнайы аяқ киіммен қамтамасыз етілуі тиіс. Биіктікте жұмыс істеген кезде 
әрбір жұмысшы сақтандыру белдігінің көмегімен ғимараттардың немесе 
құрылыстардың сенімді және қозғалмайтын элементтеріне бекітілуі тиіс. 
Сақтандыру белдіктерінде дайындаушы зауыттың тауар белгісінен тұратын 
паспорттары мен маркалары, таңбасы, белдіктің нөмірі және оны сынау күні 
болуы тиіс. Жоғарыға өрмелеу жұмыстарына жіберілген жұмысшылар 
биіктікте қажетті баспалар мен мінбелерді құрастырады және бөлшектейді. 
Электр құралымен жұмыс істеуге өндірістік оқудан өткен жұмысшылар 
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жіберіледі. 36 В астам желідегі ток кернеуі кезінде жұмыс істейтін электр 
аспабының корпусы сенімді оқшаулауы болуы тиіс немесе жерге тұйықталуы 
тиіс. Сондай–ақ электр құралдарына арналған барлық қосалқы электр 
құрылғылары (ток жиілігін түрлендіргіштер, төмендететін 
трансформаторлар) жерге тұйықталуға жатады. 

Электр аспабымен жұмыс істеу кезінде электр тогымен зақымданудан 
жеке қорғаныс құралдарын– диэлектрлік кілемшелерді және резеңке 
қолғаптарды (36 В астам кернеу кезінде) қолдану қажет. Қос оқшауламасы 
бар немесе желіде 36 В– тан астам ток кернеуі кезінде жұмыс істейтін 
қорғаныш– айырғыш құрылғылары бар электр аспабын пайдалану электр 
тогымен зақымданудан қорғаудың жеке құралдары арнайы нұсқаулықтар 
немесе нұсқаулар болған кезде ғана рұқсат етілуі мүмкін. 
Цех ішіндегі құбырларды монтаждау кезінде әрбір учаскенің 
кронштейндерде немесе аспаларда сенімді бекітілуін қадағалау қажет. 
Бекітілгенге дейін жүк көтергіш механизмнің ілгегінен немесе құрылғыдан 
ілмекті алуға болмайды. Құбырларды уақытша құралдармен (сыммен) бекіту 
қажет емес. 

Найзағай мен жел әсері 6 баллдан артық кезінде сыртқы 
құбыржелілерді монтаждауға рұқсат етілмейді. 

Құбырларды бір тігінен орналасқан, жабыны жоқ бірнеше қабаттарда 
бір мезгілде орнатуға болмайды. Қажет болған жағдайда мұндай 
жұмыстарды, егер сенімді қорғау төсемдері төменгі қабаттарда жұмыс 
істейтін адамдардың қауіпсіздігін қамтамасыз еткен жағдайда ғана жүргізуге 
болады. 

Электр беру желілеріне жақын жұмысты тек жұмыс өндірушінің 
бақылауымен орындау қажет. Адамның электр тогымен зақымдануының 
алдын алу үшін жұмыс істейтін адамдардан немесе крандардың жебелерінің 
шеткі нүктелерінен жоғары кернеулі электр желілерінің сымдарына дейінгі 
қашықтық нормаларын қатаң сақтау қажет. Ең аз қашықтықтың мәндері 
мынадай болуы тиіс: 1 кВ дейінгі кернеу кезінде– 1,5 м, 20 кВ кезінде– 2 м, 
35– 110 кВ кезінде– 4 м. 

Құбырларды бірінші қабаттың еден деңгейінен немесе жер деңгейінен 
төмен монтаждау кезінде жұмыстарды туннельдер, арналар мен траншеялар 
құрылысын орындаған ұйымнан жазбаша рұқсат алғаннан кейін ғана 
бастауға болады. Бір жұмысшыға құдықтарда, камераларда және 
туннельдерде жұмыс жүргізуге рұқсат етілмейді. Барлық жағдайда 
жұмысшылар екеуден кем болмауы тиіс; олардың біреуі жоғарғы жағында 
қалуы және құдықта жұмыс істеушілерді бақылауы тиіс. 

Құдықтарға, камераларға және туннельдерге түсірер алдында оларда 
зиянды газдар жоқ екеніне көз жеткізу қажет. 40°С ауа температурасы бар 
құдықтарда, камераларда және туннельдерде жұмыс істеуге ағынды 
желдеткіш құрылғысыз рұқсат етілмейді. 

Электр дәнекерлеушімен жұмыс істеу кезінде немесе жиналған 
түйіспелерді ұстап алуды орындау кезінде слесарь электр доғалық 
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дәнекерлеу кезіндегі қауіпсіздік техникасы ережелерін білуі және орындауы 
және міндетті түрде қорғаныс құралдарын пайдалануы тиіс. 

Жұмыс істеп тұрған кәсіпорындарда электрмен дәнекерлеу жұмыстары 
кезінде жер үсті және жер асты құбырларына, тіпті жұмыс істеп тұрған 
қондырғылар аймағынан тыс жұмыс істегенде де жерге қосу сымын қосуға 
болмайды, өйткені бұл жағдайда жұмыс орнынан бірнеше жүз метр 
қашықтықта ұшқын пайда болуы мүмкін. 

Гидравликалық немесе пневматикалық сынау кезінде құбыр өткізгішті 
сұйықтықпен, газбен немесе ауамен бақылаусыз қалдыруға болмайды, 
өйткені оны күн сәулесі қыздырып, ондағы қысым едәуір жоғарылауы 
мүмкін, оның әрине жұмысшы өміріне қауіпті жарылыс тудыруы ықтимал. 

 
  10.7 Өндіріс орындарындағы метереологиялық жағдай 
  

Өндіріс орындарындағы ауаның тазалығын және метереологиялық 
жағдайды–санитарлық– тазалық талаптарды қанағаттандыру үшін желдеткіш 
құралдары орнатылады. Желдету дегеніміз–былғанған ауаны сыртқа 
шығарып, ғимаратқа жаңа таза ауа ағынын кіргізу болып табылады. Табиғи 
себептердің арқасында–ішкі және сыртқы ауа қысымдарының әсерінен 
ауаның тазаруын табиғи желдету деп атаймыз.      

Мұны гравитациялық желдету жүйесі іске асырады. Егер ауа 
ағындарын алмастыру үшін желдетуді механикалық жүйелер іске асыратын 
болса, оны механикалық желдету деп айтаймыз.  

Желдету жүйелері кіргізуші ауа ағыны және сорып шығарушы болып 
16 бөлінеді. Бірінші жүйе ғимаратқа таза ауа ағынын кіргізсе, екінші жүйе 
былғанған ауаны сыртқа шығарады. Әдетте бірінші және екінші жүйелері 
қатар пайдаланады. Мұндай жүйелер жалпылама желдету, жергілікті 
желдету, оқшаулау желдету, апатты желдету және аралас желдету болып 
бөлінуі мүмкін. Жалпылама желдету: ғимарат ішіндегі ауаның барлық 
көлемін ретке келтіру үшін пайдаланылады.  

Жергілікті желдету–ғимараттың белгілі бір бөлігінде, мысалы, жұмыс 
орындарында пайдаланылады. Оқшаулау желдету–құрал– жабдықтардың 
ауаға тарап кетуі мүмкін зиянды қалдықтарын (ұста көрігінін үстінде тұрған 
шатырлар мен химиялық шкафтардың сорғыштары) сыртқа алып кетеді.  

Ғимаратқа улы және жарылғыш заттардың ағыны кіргенде–оларды 
тазарту үшін апатты желдеткіш пайдаланылады. Ал өте зиянды заттардан 
бөлінетін заттардан ауаны тазарту үшін ең қолайлысы–оқшаулау сорғыштар 
пайдалану, бұлар технологиялық құрал– жабдықтарға тікелей орнатылады. 
Мұндай жағдайда әрбір тазартылған ауаның текшелік метрінде жалпылама 
желдеткішке қарағанда ондаған– жүздеген есе зиянды қалдықтарды сыртқа 
шығарып тастауға мүмкіндік туады.  

Ғимарат ішінде тұрақ метеорологиялық жағдайларды автоматты түрде 
жасап тұрушы жүйелерді кондиционерлік жүйелер деп атайды. Мұндағы 
сondіtіon–жағдай, кондиционер (ауабаптағыш)–ауаны реттегіш деген ұғымды 
білдіреді. Әдетте ауаны реттеу (немесе тазартып тұру) кісі көп жиналған 
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ғимарат ішінде, сондай– ақ жұмыс жағдайы ауыр орындарда жүзеге 
асырылады. Әдетте ауа ғимараттың өне бойына, оның ішінде жоғарыға қарай 
біртебірте тарай бастайды.  

Егер ауа адамның денесіне 0,4 м/сек жылдамтықтан жоғары мөлшерде 
әрі айнымалы жағдайда жанасатын болса, бұған жол берілмеу керек. Қызған 
ауа көтерілген кезде сорғыш шкафтар, шатырлар қолданылады. Егер 
технологиялық жабдықтардың жұмыс алаңдарына кіруді ашық қалдыру 
қажет болса, онда оны жан– жағынан жауып тастамайды. Мынадай ернеулі 
сорғыштарды орнатады. Іргелі сорғыштар ванна (сеңгел) шетіндегі ауаны зор 
жылдамдықпен сорып алады. Сол секілді үрлеп сору әдісі де қолданылады.  

Зиянды нәрселердің бөлінуін біркелкі болмаған жағдайда көлемді 
перде орнату қисынды. Жергілікті ауа ағынын кіргізу аспалы ауа айдағышы, 
оазис, ауа шымылдығы, ауа буферін пайдаланатын механикалық жолдармен 
жүзеге асады. Мұндағы оазис дегеніміз–тазаланған ауа ағынын оқшаулап 
тұрған кеңістік.  

Аспалы ауа айдағыш дегеніміз–адам денесіне жанасып, суыта 
бастайтын, бағытталған ауа ағыны. Ауа айдағыш адам денесіне қызған пеш 
пен науадағы балқыған металдан шығатын ыстық сәулелер әсерін азайту 
үшін өте тиімді, әсерлі.   

Мұны жергілікті сорғыштармен бірге қолдана береді. Осы айдағыштың 
есебіне қажетті метеорологиялық деректер СН 245– 71 сұлбасында 
келтірілген. Мысалы, t 0 РЗ=10 0С температурасында, жұмыс аймағында, 
жеңіл жұмыстарда және 300– 600 ккал/м2 шамасындағы сәулеленуде, tд = 
22– 23 0С талабы бойынша температурада ауа ағынының жылдамдығы Vд = 
0,5– 0,7 м/сек болуы қажет [17].  
 

Өз білімін тексеру сұрақтары: 

1. Монтаждаушы мерзімді ... еңбекті қорғау талаптары бойынша 
оқытудан және білімін тексеруден өтуі және қауіптілігі жоғары 
жұмыстарға рұқсат алуы тиіс 

А. жылына бір рет   В. жарты жылда бір рет 
С. жылына екі рет   Д. 2 жылда бір рет 
Е. квартал сайын 
 

2. Монтаждаушы біліктілігі мен жұмыс өтіліне қарамастан ... еңбекті 
қорғау жөнінде қайталама нұсқамадан өтуі тиіс 

А. кемінде ай сайын бір рет  В. кемінде 2 айда бір рет 
С. кемінде үш айда бір рет  Д. кемінде апта сайын бір рет 
Е. кемінде 1,5 айда бір рет 
 

3. Монтаждаушының қолмен тасымалдайтын жүктің салмағы 
А. 10 кг    В. 20 кг   С. 25 кг    
Д. 45 кг     Е. 50 кг  
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4. Кәсіпорынның жұмыс режимі дегеніміз ... 
А. ішкі еңбек тәртібі   
В еңбекшілердің жұмыс мерзімі  
С. еңбекшілердің демалыс уақыты 
Д. кәсіпорынның еңбек тәртібі 
Е. еңбекшілердің жауапкершілігі 
 

5. Ішкі еңбек тәртібінің құрамдас бөлігі ... 
А. жұмыс тәртібі   В. демалыс уақыты   
С. міндетті нұсқаулар   Д. жұмысшылардың негізгі міндеттері 
Е. жұмыстағы жетістіктер үшін жұбаныш  
 

6. Мамандығы, квалификациясы және міндеті бойынша 
жұмысшылардың міндеттер шеңбері ... мөлшерлемемен анықталады. 

А. тарифтік– квалификациялық  В. тарифтік–  ставка 
С. жұмыс істеген уақыт   Д. тарифтік дәреже 
Е. аудандық және сыйақы қоры 
 

7. Ток кернеуі ... астам кезде жұмыс істейтін электр аспабының 
корпусы сенімді оқшаулауы болуы тиіс немесе жерге тұйықталуы тиіс  
 А. 12 В   В. 24 В  С. 36 В  
 Д. 48 В   Е. 60 В 
 
8. Электр құралдарына арналған барлық қосалқы электр 
құрылғылары (ток жиілігін түрлендіргіштер, төмендететін 
трансформаторлар) ... жатады  
А. жер астында   В. жер үстінде С. топырақпен көміліп 
Д. жерге тұйықталуға  Е. бөлек орында 
 
9. Диэлектрлік кілемшелерді және резеңке қолғаптарды ... қолдану 
қажет   

А. 24 В астам кернеу кезінде   В. 36 В астам кернеу кезінде  
С. 42 В астам кернеу кезінде   Д. 48 В астам кернеу кезінде  
Е. 60 В астам кернеу кезінде 
 

10.  Ауа температурасы ... кезде құдықтарда, камераларда және  
туннельдерде жұмыс істеуге ағынды желдеткіш құрылғысыз  
 рұқсатетілмейді 

А. 10 °С     В. 20 °С    С. 30 °С  
Д. 40 °С     Е. 50 °С 
 

11. Өндіріс орындарындағы ауаның тазалығын және 
метереологиялық жағдайды–санитарлық– тазалық талаптарды 
қанағаттандыру үшін желдеткіш құралдары орнатылады.  

А. желдеткіш    В. сәулендіру  С. газталдағыш 
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Д. тазалағыш   Е. Анықтағыш 
 

12. Былғанған ауаны сыртқа шығарып, ғимаратқа жаңа таза ауа 
ағынын кіргізу ... дейді. 

А. ауа алмастыру   В. желдету  С. салқындату 
Д. конденсация   Е. Үрлеу 
 

13. Өте зиянды заттардан бөлінетін заттардан ауаны тазарту үшін ең 
қолайлысы 

А. поршендік сорғыш  В. ортадан тепкіш сорғыш  
С. оқшаулау сорғыш  Д. винттік сорғыш 
Е. құйынды сорғыш 
 

14.  Сорғыш шкафтар, шатырлар қолданылуы 
А. қызған ауа тұрақтанған кезде   В. қызған ауа сейілген кезде 
С. қызған ауа төмендеген кезде   Д. қызған ауа көбейген кезде  
Е. қызған ауа көтерілген кезде 
 

15.  Метеорологиялық деректер бойынша ауа ағынының 
жылдамдығы ... болуы тиіс 

А. 0,2– 0,5 м/сек   В. 0,5– 0,7 м/сек    С. 0,7– 0,9 м/сек  
Д. 1,1– 1,4 м/сек   Е. 1,4– 1,8 м/сек 
 
 

Өз білімін тексерудің негізгі сұрақтары: 
 

1. Метал емес құбырларды сақтау орнын тікелей күн сәулесінің 
түсуінен қорғау және жылыту аспаптарынан, тез тұтанатын, жарылыс 
қаупі бар, жанғыш және майлау материалдарынан кемінде ... 
қашықтықта  
орналастыру қажет. 
 А. 0,5 м   В. 1м   С. 1,5м 
 Д. 2 м   Е. 2,5 м 
 
2. Такелаж жұмыстары кезінде құбырлардың үстіңгі бетінің 
зақымдануын болдырмайтын ... жасалған ілмектер қолданылады. 
А. текстоленттен   В. шойыннан  С. алюминийден 
Д. болаттан   Е. Пластмассадан 
 
3. Пластмасса құбырларды монтаждау кезінде пісіру және желімдей 

кезінде қоршаған ауаның температурасы ... болуы керек. 
 А. +5 ... 15°С   В. +10 ...+20°С   С. +10 ...+30°С  
 Д. +20 ...+30°С   Е. +30 ...+50°С 
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4. Пластмасса құбырларды монтаждау кезінде пісіру және желімдей 
кезінде қоршаған ауаның температурасы ... төмен емес. 

 А.– 10°С      В.– 5 °С     С. 0 °С  
 Д. + 5 °С     Е. + 10 °С 
 
5. Дәнекерленген жіктерді толық суығанға дейін, ал желімделген 
жіктерге ... ішінде механикалық әсер етуге болмайды. 
А. 0,5 сағат     В. 1 сағат   С. 1,5 сағат  
Д. 2 сағат     Е. 2,5 сағат 
 
6. Құбырларды монтаждау кезінде жобада көзделген еңістер 

сақталуы тиіс, егео мұндай нұсқаулар болмаса құбыржелісін 
аппарат немесе дренаждық құрылғылар жағына қарай ... еңіспен 
төсейді. 
А. 2–5    В. 0,2–0,5   С. 0,02–0,05 
Д. 0,002– 0,005    Е. 0,0002–  0,0005 

 
7. Қамыт немесе қапсырма тағайындалуы.  
 А. үшкір жиектері немесе қабыршақтары болмайды 
 В. құбыржелісін бекіту үшін 
 С. құбыржелісін саңылаусыздандырады 
 Д. құбыржелісін бітейді 
 Е. құбыр, тетік және тораптарды сығымдайды 
 
8. Компенсаторларды әдетте көлденең жазықтықта орналасқан жеке 
... құрастырылады. 
 А. алқаларға    В.орындарға   С. кронштейнге 
 Д. тіректерге   Е. Тұғырға 
 
9. ПП , ПВХ және фаолиттен жасалған құбырларды сынау қоршаған 

ауаның температурасы ... төмен емес 
А. + 5 °С     В. 0 °С    С.– 5 °С  
Д.– 10 °С     Е.– 15 °С 
 
10. Пластмассадан жасалған құбырларды негізгі сынау әдісі  
 А. гидравликалық   В. механикалық  С. химиялық 
 Д. физикалық   Е. Пневматикалық 
 
11. ЖҚПЭ, ТҚПЭ, ПП және ПВХ– дан жасалған құбырлар 
қосылыстарын дәнекерлегеннен немесе желімдегеннен кейін ... ... соң 
беріктігі мен тығыздығына сыналады. 
А. 6 сағаттан    В. 12 сағаттан   С. 18 сағаттан  
Д. 24 сағаттан    Е. 30 сағаттан  
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12. ЖҚПЭ, ТҚПЭ, ПП және ПВХ– дан жасалған құбырлар 
қосылыстарын қоршаған ауаның температурасы 150С– қа дейін кезде 
жасалған болса, онда сынауға ... кейін кіріседі. 

А. 48 сағаттан    В. 42 сағаттан   С. 36 сағаттан  
Д. 30 сағаттан    Е. 24 сағаттан  

 
13.  Шыны құбырдың шетінен құбырларды бекітуге арналған 

тіректер, әдетте ... қашықтықта 
А. 50– 150 мм    В. 150– 200 мм   С. 250– 300 мм 
Д. 350–  400 мм   Е. 450–  500 мм 

 
14.  Жер үсті құбырларының беріктігін ... сынауға тыйым салынады 
А. гидравликалық  В. пневматикалық  С. физикалық 
Д. механикалық   Е. Химиялық 
 
15.  Шойын құбырларды сынау қысымы 

А. 1,25 МПа кем емес    В. 1,05 МПа кем емес  
С. 0,75 МПа кем емес    Д. 0,5 МПа кем емес 
Е. 0,2 МПа кем емес 
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Тіркеме– 1 
 
Құбыр желілерін беріктілікке және саңылаусыздыққа сынау жұмыстарын 
жүргізу бойынша  
АКТ (СНиП 3.05.03– 85, тіркеме 2) 
 
ҚҰБЫР ЖЕЛІЛЕРІН БЕРІКТІЛІККЕ ЖӘНЕ САҢЫЛАУСЫЗДЫҚҚА 

СЫНАУ ЖҰМЫСТАРЫН ЖҮРГІЗУ БОЙЫНША 
АКТ 

 
_________________ «___»_____________200__г. 

Комиссия құрамында: 

Құру– монтаждау 
мекемесінің өкілдері 

  

  

(фамилиясы, аты– жөні, атқаратын қызметі) 
Тапсырыс берушінің 
техникалық бақылау 
өкілі 

  

  

(фамилиясы, аты– жөні, атқаратын қызметі) 
   

  

(фамилиясы, аты– жөні, атқаратын қызметі) 
Орындалған 
жұмыстарды карау 
жүргізілді  

  

  

(құру– монтаждау мекемесінің атауы) 
төмендегі АКТ құрылды: 
1. Куәландыружәнеқабылдау үшін 
ұсынылды  

  

  



282
  

 

(гидравликалық немесе пневматикалық) 
кестелерде тіркелген, беріктілікке және саңылаусыздыққа сынауған 
құбырлар желісі, камерадан бөліктерге (пикета, шахты) № _______ камераға 
дейін (пикета, шахты)  
№ ____трасса ______________ ұзындығы _______м. 

Құбыр желісі Сынау қысымы, 
МПа (кгс/см2) 

Сынау 
ұзақтылығы, мин 

Сырттан қара, 
МПа (кгс/см2) 
қысым кезінде  

        

  

1. Жобалық– сметалық құжаттар бойынша лоындалған 
жұмыстар  

  

  

(жобалау мекемесінің атауы, чертеж номері және оларды құрастыру мерзімі 

Комиссия шешімі: 

Жұмыстар жобалық– сметалық құжаттарға, стандарттарға, құру нормалары 
мен ережедеріне сәйкес орындалған және қабылдау талаптарына жауап 
береді.  

Жоғарыда айтылғандар негізінде актіде тіркелген құбыр желілерін 
беріктілікке және саңылаусыздыққа сынау жұмыстары орындалған деп 
саналады. 
Құру– монтаждау мекемесінің өкілдері    

  (қолы, фамилиясы, аты– жөні,) 

Тапсырыс берушінің техникалық бақылау 
өкілі  

  

  (қолы, фамилиясы, аты– жөні,) 

Пайдалану мекемесінің өкілі    

  (қолы, фамилиясы, аты– жөні) 
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Тіркеме– 2 

АРЫНДЫ ҚҰБЫР ЖЕЛІЛЕРІН БЕРІКТІЛІККЕ ЖӘНЕ 
САҢЫЛАУСЫЗДЫҚҚА СЫНАУ ЖҰМЫСТАРЫН ЖҮРГІЗУ 

БОЙЫНША 
АКТ 

Қала ______________________________    «__» ___________________ 200_ г. 

Комиссия құрамы құру– монтаждау мекемесінің өкілдері 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________       
   (мекеменің атауы, қызметі, фамилиясы, аты– жөні) 

_______________________________________________________,тапсырыс 
берушінің  

                     

техникалық 
бақылауы_________________________________________________________, 

               (мекеменің атауы, қызметі, фамилиясы, аты– жөні) 

пайдалану мекемесі 
__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

                (мекеме атауы, қызметі, фамилиясы, аты– жөні) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

арынды құбыр желілерін беріктілікке және саңылаусыздыққа сынау 
жұмыстарын жүргізу бойынша акті құрастырған 
____________________________________________________ 
(обьект атауы  

__________________________________________________________________ 

және оның шекарасындағы пикеттер номері) 
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Құбыр желісінің ұзындығы______ м, материал труб 
_________________________, құбыр диаметрі ______________________ мм, 
түіскен материал ___________________________ 

Құбыр желісінің ішкі есептелген қысымы Р ______ МПа (_______ кгс/см2) 
тең. 

Беріктілікке сынау үшін құбыр желісінің қысымы _____ МПа (____ кгс/см2) 
дейін көтерілген және 30 мин. аралығында ұсталған. Құбыр желісінің 
бүтіндігін құзу байқалмаған. Содан кейін құбыр желісінің қысымы 0,05 МПа 
(0,5 кгс/см2) дейін төмендетілген және құбыр желісі осы қысыммен 24 сағ. 
ұсталған. 

Құбыр желісінің құсымды ұстау аяқталғаннан кейін оған алғашқы Рн = 0,03 
МПа (0,3 кгс/см2) сынау қысымы орнатылған. Осы қысымға құбыр желісіне 
қосылған сұйықтық маномерінің көрсеткіші Рн =_______ мм су. бағ. (немесе 
в мм кер. бағ.–манометрді керосинмен толтырған кезде) сәйкес.  

Сынау басында ____ сағ. ____ мин, алғашқы барометрлік қысым Рн
б = 

________ мм сын. бағ. Осы қысыммен құбыр желісі _____ сағ аралығында 
сыналған. Осы мерзімнің өту арасында құбыр желісінжегі соңғы сынау 
қысымы Рк = _______ мм су. бағ. (______ мм кер. бағ.) өлшенген. Сонымен 
соңғы барометрлік қысым Рн

б = ________ мм сын. 

Құбыр желісінде нақты қысымның құлдырау шамасы  

Р = γ(Рн– Рк) + 13,6(Рн
б– Рк

б) = _________ мм су. бағ., 
ол СНиП 3.05.04– 85 табл. қысымның құлдырау шамасынан аз қабылданады 
(γ = 1 су үшін және γ = 0,87 керосин үшін). 

КОМИССИЯ ШЕШІМІ 
Құбыр желісі беріктілікке және саңылаусыздыққа пневматикалық сынаутан 
өтті деп танылды. 

Құру– монтаждау мекемесінің өкілі 

____________________ 

 (қолы) 

Тапсырыс берушінің техникалық бақылауы 

___________________ 

 (қолы) 

Пайдалану мекемесінің өкілі  

____________________                                                         (қолы) 
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Тіркеме 3 

ДӘНЕКЕРЛЕУ ҚОСЫЛЫСТАРЫН ТЕРМИЯЛЫҚ ӨҢДЕУ 
ЖУРНАЛЫ 

  
 Құбыр желісі 
__________________________________________________________ 
     (құбыр желісінің атауы) 
 Қондырғы №________________  цех номері № 
_________________ 
 
 «Сапасы 
бойынша 
куәлікке 
енгізілген» 
сызба 
бойынша 
түйістіру № 

 
Құбыр 
желісінің 
болат 
маркасы 

Термиялық өңдеу режимдері 
 
Термопара 
көрсеткіші 

Температураны 
өлшеу уақыты 
(әрбәр 20 мин. 
аралығында) 

 
Термист 
фамилиясы 

     
 

Термоөңдеуден кейінгі қаттылығы  
Ескерту негізгі металл дәнекерленген 

тігіс 
тігіс айнала алаңы 
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Анықтама материалдар 
 Технологиялық құбыржелісінің құбыры мен тетіктерін таңдау бойынша 
ұсыныстар (кесте 1А– 7А) 
 
Кесте 1А– Тігіссіз болат құбырлар 

Dу,м

м 

Dн,м

м 

S, 
мм 

1 қума 
метр 
салмағ
ы, 
кг 

0,1 мм/жыл дейінгі 
коррозия 

жылдамдығы кезінде 

 
0,1–05 мм/жыл дейінгі 

коррозия жылдамдығы кезінде 
Шартты қысымы, Ру, кгс/см2 

48 64 108 10 16 25 40 64 100 
100 108 4,0 

5,0 
6,0 
8,0 

10,26 
12,70 
15,09 
19,73 

+ 
– 
– 
– 

+ 
– 
– 
– 

– 
– 
+ 
– 

+ 
– 
– 
– 

+ 
– 
– 
– 

+ 
–        
+    
– 

– 
+ 
– 
– 

– 
– 
+ 
– 

– 
– 
– 
+ 

125 133 4,0 
5,0 
6,0 
8,0 
10,0 

12,73 
15,78 
18,79 
24,66 
30,33 

+ 
– 
– 
– 
– 

– 
+ 
– 
– 
– 

– 
– 
– 
+ 
– 

– 
+ 
– 
– 
– 

– 
+ 
– 
– 
– 

– 
–       
–     
–      
– 

– 
– 
+ 
– 
– 

– 
– 
– 
+ 
– 

– 
– 
– 
– 
+ 

150 159 4,5 
6,0 
8,0 
10,0 
12,0 

17,15 
22,64 
22,79 
36,75 
45,28 

+ 
– 
– 
– 
– 

– 
+ 
– 
– 
– 

– 
– 
+ 
– 
– 

– 
+ 
– 
– 
– 

– 
+ 
– 
– 
– 

– 
+     
–     
–      
– 

– 
– 
+ 
– 
– 

– 
– 
– 
+ 
– 

– 
– 
– 
– 
+ 

200 219 6,0 
8,0 
10,0 
12,0 
16,0 

31,52 
41,63 
51,54 
61,26 
83,26 

+ 
– 
– 
– 
– 

– 
+ 
– 
– 
– 

– 
– 
+ 
– 
– 

+ 
– 
– 
– 
– 

+ 
– 
– 
– 
– 

+ 
–      
+     
–      
– 

– 
+ 
– 
– 
– 

– 
– 
– 
+ 
– 

– 
– 
– 
– 
+ 

250 273 7,0 
8,0 
10,0 
12,0 
16,0 

45,92 
52,28 
64,86 
77,24 
101,41 

+ 
– 
– 
– 
– 

– 
– 
+ 
– 
– 

– 
– 
– 
+ 
– 

+ 
– 
– 
– 
– 

+ 
– 
– 
– 
– 

+ 
–     
–     
–      
– 

– 
– 
+ 
– 
– 

– 
– 
– 
+ 
– 

– 
– 
– 
– 
+ 

300 325 8,0 
10,0 
12,0 
16,0 
20,0 

62,54 
77,68 
92,63 
121,93 
155,36 

+ 
– 
– 
– 
– 

– 
+ 
– 
– 
– 

– 
– 
– 
+ 
– 

+ 
– 
– 
– 
– 

+ 
– 
– 
– 
– 

+ 
–      
+     
–      
– 

– 
+ 
– 
– 
– 

– 
– 
+ 
– 
– 

– 
– 
– 
– 
+ 

350 377 9,0 
12,0 
16,0 
20,0 

81,68 
108,02 
125,33 
159,36 

+ 
– 
– 
– 

– 
+ 
– 
– 

– 
– 
– 
+ 

+ 
– 
– 
– 

+ 
– 
– 
– 

+ 
–      
+     
– 

– 
+ 
– 
– 

– 
– 
+ 
– 

– 
– 
– 
+ 

400 426 10,0 
12,0 
16,0 

102,59 
122,52 
161,78 

+ 
– 
– 

– 
– 
+ 

– 
– 
– 

+ 
– 
– 

+ 
– 
– 

+ 
–      
+ 

– 
+ 
– 

– 
– 
+ 

– 
– 
– 

Ескерту: 1. Берілген кесте ВСН– 186– 74 «Құбыр желісінің технологиялық 
құбырлар сортаменті Ру ˂100 кгс/см2 көмірсутекті болаттар және 10Г2» 
негізінде құрастырылған. 
1. Қолданысқа ұсынылатын құбырлар + белгісімен белгіленген. 
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Кесте 2А– Дәнекерленген болат құбырлар      
Dу,мм Dн,мм S, мм 1 қума 

метр 
салмағы, 

кг 

0,1 мм/жыл дейінгі 
коррозия 

жылдамдығы кезінде 

0,1–  05 мм/жыл 
дейінгі коррозия 

жылдамдығы кезінде 
Шартты қысымы, Ру, кгс/см2 

10 16 25 10 16 25 
100 114 4,0 

5,0 
10,85 
13,44 

+ 
–  

+ 
–  

+ 
–  

+ 
–  

–  
+ 

–  
+ 

150 159 4,0 
6,0 

15,29 
22,64 

+ 
–  

+ 
–  

+ 
–  

+ 
–  

–  
+ 

–  
+ 

200 219 6,0 
8,0 

31,52 
41,63 

+ 
–  

+ 
–  

+ 
–  

+ 
–  

–  
+ 

–  
+ 

250 273 6,0 
8,0 

39,51 
52,28 

+ 
–  

+ 
–  

+ 
–  

+ 
–  

–  
+ 

–  
+ 

300 325 6,0 
8,0 

47,20 
62,54 

+ 
–  

+ 
–  

+ 
–  

+ 
–  

–  
+ 

–  
+ 

400 426 7,0 
8,0 
10,0 

72,05 
82,40 
100,30 

+ 
–  
–  

+ 
–  
–  

+ 
–  
–  

+ 
–  
–  

–  
+ 
–  

–  
–  
+ 

500 530 7,0 
8,0 
10,0 
12,0 

91,18 
104,01 
130,00 
156,00 

+ 
–  
–  
–  

+ 
–  
–  
–  

–  
+ 
–  
–  

+ 
–  
–  
–  

–  
–  
+ 
–  

–  
–  
–  
+ 

600 630 7,0 
10,0 
12,0 

107,54 
152,89 
182,88 

+ 
–  
–  

+ 
–  
–  

–  
+ 
–  

+ 
–  
–  

–  
+ 
–  

–  
–  
+ 

800 820 8,0 
10,0 
12,0 
14,0 

160,20 
199,8 
239,1 
278,3 

+ 
–  
–  
–  

+ 
–  
–  
–  

–  
–  
+ 
–  

+ 
–  
–  
–  

–  
+ 
–  
–  

–  
–  
–  
+ 

1000 1020 8,0 
10,0 
12,0 
15,0 

199,70 
249,10 
298,3 
374,0 

+ 
–  
–  
–  

–  
+ 
–  
–  

–  
–  
–  
+ 

–  
+ 
–  
–  

–  
–  
+ 
–  

–  
–  
–  
–  

1200 1220 9,0 
12,0 
15,5 

268,8 
357,5 
447,3 

+ 
–  
–  

–  
+ 
–  

–  
–  
–  

–  
+ 
–  

–  
–  
+ 

–  
–  
–  

1400 1420 10,0 
14,0 

374,7 
485,4 

+ 
–  

–  
+ 

–  
–  

–  
+ 

–  
–  

–  
–  

Ескерту: 1. Берілген кесте ВСН– 186– 74 «Құбыр желісінің технологиялық 
құбырлар сортаменті» негізінде құрастырылған. 
2. Қолданысқа ұсынылатын құбырлар + белгісімен белгіленген. 
3. Электродәнекерленген құбырларды коррозия жылдамдығы 0,1–  05 
мм/жыл дейінгі орта үшін жобада қарастырылған жағдайларда қолданады.  
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Кесте 3А– Дәнекерленген болат құбырлар 

Ескерту: 1. Берілген кестеде келтірілген бұрмалар түрлері ВСН– 120– 74 
сәйкес. Бұрмалар өлшемдері МЕМСТ 17375– 72 сәйкес. 
 2. + белгісімен қолдануға ұсынылатын бұрмалар белгіленген. 
 3. Материалы–МЕМСТ 1050– 60 бойынша болат 20. 
 
 
 
 
 
 

 
Dy 

мм 

Өлшемдері, мм 0,1 мм/жыл дейінгі 
даттану кезінде 

0,1–0,5 мм/ жыл дейінгі 
даттану кезінде 

DH S L1 L2 L3 Шартты қысымы Ру, кгк/см2 

16 25 40 64 100 16 25 40 64 100 
100 108 4 

5 
6 
8 

150 87 62 + 
–  
–  
–  

+ 
–  
–  
–  

+ 
–  
–  
–  

+ 
–  
–  
–  

–  
+ 
–  
–  

+ 
–  
–  
–  

+ 
–  
–  
–  

–  
+ 
–  
–  

–  
–  
+ 
–  

–  
–  
–  
+ 

125 133 4 
5 
6 
8 
10 

190 110 79 + 
–  
–  
–  
–  

+ 
–  
–  
–  
–  

+ 
–  
–  
–  
–  

–  
+ 
–  
–  
–  

–  
–  
+ 
–  
–  

–  
+ 
–  
–  
–  

–  
–  
+ 
–  
–  

–  
–  
–  
+ 
–  

–  
–  
–  
+ 
–  

–  
–  
–  
–  
+ 

150 159 4,5 
6 
8 
10 
12 

225 130 93 + 
–  
–  
–  
–  

+ 
–  
–  
–  
–  

+ 
–  
–  
–  
–  

–  
+ 
–  
–  
–  

–  
–  
+ 
–  
–  

–  
+ 
–  
–  
–  

–  
–  
+ 
–  
–  

–  
–  
+ 
–  
–  

–  
–  
–  
+ 
–  

–  
–  
–  
–  
+ 

200 219 6 
8 
10 
12 

300 173 124 + 
–  
–  
–  

+ 
–  
–  
–  

–  
+ 
–  
–  

–  
+ 
–  
–  

–  
–  
+ 
–  

–  
+ 
–  
–  

–  
+ 
–  
–  

–  
–  
+ 
–  

–  
–  
–  
+ 

–  
–  
–  
+ 

250 273 7 
10 
12 
16 

375 27 155 + 
–  
–  
–  

+ 
–  
–  
–  

–  
+ 
–  
–  

–  
+ 
–  
–  

–  
–  
+ 
–  

+ 
–  
–  
–  

–  
+ 
–  
–  

–  
+ 
–  
–  

–  
–  
+ 
–  

–  
–  
–  
+ 

300 325 8 
10 
12 
16 

450 260 155 + 
–  
–  
–  

+ 
–  
–  
–  

+ 
–  
–  
–  

–  
+ 
+ 
–  

–  
–  
–  
+ 

+ 
–  
–  
–  

+ 
–  
–  
–  

–  
+ 
–  
–  

–  
–  
+ 
+ 

–  
–  
–  
–  

350 377 9 
12 
16 

525 303 217 + 
–  
–  

+ 
–  
–  

+ 
–  
–  

–  
+ 
–  

–  
–  
+ 

–  
+ 
–  

–  
+ 
–  

–  
–  
+ 

–  
–  
–  

–  
–  
–  

400 426 8 
10 
16 

600 346 248 + 
–  
–  

+ 
–  
–  

–  
+ 
–  

–  
–  
+ 

–  
–  
–  

–  
+ 
–  

–  
+ 
–  

–  
–  
+ 

–  
–  
–  

–  
–  
–  

500 530 10 
12 

500 289 207 + 
–  

+ 
–  

–  
+ 

–  
–  

–  
–  

–  
+ 

–  
+ 

–  
–  

–  
–  

–  
–  
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Кесте 4А– Көмірсутекті болаттан жасалған дәнекерленген бұрма тетіктері  
 
Dу, 
мм 

 
Dн х S, мм 

r, мм Ру, кгк/см2 тетік 
номиналь 
мәні 

Жібері 
летін 
айытқу 

0,1 мм/жыл 
дейінгі даттану 
кезінде 

0,1–0,5 мм/ жыл 
дейінгі даттану 
кезінде 

 
Н, мм 

150 159х4,5 
159х6 
159х8 
159х10 

225 ±3 40 
64 
–  
–  

–  
25 
40 
64 

39 

200 219х7 
219х10 
219х12 

300 ±4 40 
64 
–  

25 
40 
64 

51 

250 273х8 
273х10 
273х12 

375 ±4 40 
64 
–  

25 
4 
64 

64 

300 325х8 
325х10 
325х12 
325х16 

450 ±5 40 
–  
64 
–  

16 
25 
40 
64 

77 

350 377х9 
377х12 
377х14 
377х18 

525 ±5 40 
–  
64 
–  

16 
25 
40 
64 

90 

400 426х10 
426х12 
426х14 

600 ±5 40 
–  
–  

25 
–  
40 

104 
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Кесте 4А жалғасы 
тетік– 1 жарты 

сектор150 
тетік– 2 жарты сектор 22,50 тетік– 3 жарты сектор 300 

81 1,02 
1,35 
1,79 
2,23 

60 126 1,6 
2,1 
2,78 
3,45 

78 162 2,04 
2,72 
3,58 
4,46 

110 2,95 
4,14 
5,14 

79 170 4,56 
6,42 
7,66 

102 220 5,90 
8,28 
10,28 

137 5,25 
7,62 
8,58 

99 212 8,13 
12,02 
13,96 

128 274 10,50 
15,24 
17,16 

164 7,55 
9,35 
12,94 
14,74 

  12,37 
14,50 
20,03 
22,79 

154 328 15,10 
18,70 
25,88 
29,48 

191 11,49 
15,21 
17,53 
22,49 

139 296 17,8 
23,46 
27,22 
34,54 

180 382 22,98 
30,42 
35,06 
44,98 

218 16,52 
19,72 
12,90 

160 337 25,53 
30,47 
35,48 

208 436 33,02 
39,44 
45,81 

Ескерту: 1. ММҚ 2881– 62 бойынша 1 және 2 тетіктер өлшемдері, тетік– 3 
ММҚ 2882– 62 бойынша. 
2. Дәнекерленген бұрма тетіктері үшін құбырларды 3А кестесіне сәйкес 
таңдау қажет. 
3. Кестеде келтірілген бұрма тетіктері бұрылу бұрышы 300 кезде ММҚ 2882– 
62 бойынша; бұрышы 450 ММҚ 2878– 62 бойынша; бұрышы 600 ММҚ 2879– 
62 бойынша; бұрышы 900 ММҚ 2880– 62 бойынша төменде көрсетілген. 
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Кесте 5А– Көмірсутекті болаттан жасалған өтуі тең тігіссіз үшжақтар 
Өлшемдері, мм 0,1 мм/жыл дейінгі 

даттану кезінде 
0,1–0,5 мм/ жыл дейінгі даттану 
кезінде 

Dу Dн L L1 S Шарртты қысымы, кгк/см2 
25 40 64 100 16 25 40 64 100 

40 45 40 40 2,5 
4 

+ 
–  

+ 
–  

+ 
–  

–  
+ 

+ 
–  

+ 
–  

–  
+ 

–  
+ 

–  
+ 

50 57 50 50 3 
5 

+ 
–  

+ 
–  

–  
+ 

–  
+ 

+ 
–  

+ 
–  

–  
+ 

–  
+ 

–  
+ 

65 76 65 65 3,5 
6 

+ 
–  

+ 
–  

–  
+ 

–  
+ 

–  
+ 

–  
+ 

–  
+ 

–  
+ 

–  
–  

80 89 80 80 3,5 
6 

+ 
–  

+ 
–  

–  
+ 

–  
+ 

–  
+ 

–  
+ 

–  
+ 

–  
–  

–  
–  

100 108 100 100 4 
6 

+ 
–  

+ 
–  

–  
+ 

–  
+ 

+ 
–  

–  
+ 

–  
+ 

–  
–  

–  
–  

125 133 110 110 4 
6 

+ 
–  

–  
+ 

–  
+ 

–  
–  

–  
+ 

–  
+ 

–  
–  

–  
–  

–  
–  

150 159 130 130 4,5 
6 
8 

+ 
–  
–  

–  
+ 
–  

–  
–  
+ 

–  
–  
–  

–  
+ 
–  

–  
–  
+ 

–  
–  
+ 

–  
–  
–  

–  
–  
–  

200 219 160 160 6 
8 
10 

+ 
–  
–  

–  
+ 
–  

–  
–  
+ 

–  
–  
–  

+ 
–  
–  

–  
+ 
–  

–  
–  
+ 

–  
–  
–  

–  
–  
–  

250 273 190 190 8 
10 
12 

+ 
–  
–  

–  
+ 
–  

–  
–  
+ 

–  
–  
–  

+ 
–  
–  

–  
+ 
–  

–  
–  
+ 

–  
–  
–  

–  
–  
–  

300 325 220 220 8 
10 
12 

+ 
–  
–  

–  
+ 
–  

–  
–  
+ 

–  
–  
–  

+ 
–  
–  

–  
+ 
–  

–  
–  
+ 

–  
–  
–  

–  
–  
–  

350 377 240 240 9 
12 

+ 
–  

–  
+ 

–  
–  

–  
–  

+ 
–  

–  
+ 

–  
–  

–  
–  

–  
–  

Ескерту: 1. Берілген кестеде келтірілген үшжақтар түрлері ВСН– 120– 74 
сәйкес. Үшжақ өлшемдері МЕМСТ 17375– 72 сәйкес. 
 2. + белгісімен қолдануға ұсынылатын белгіленген. 
 3. Материалы–МЕМСТ 1050– 60 бойынша болат 20. 
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Кесте 6А– Көмірсутекті болаттан жасалған жиектелген тығындар 

Ескерту: 1. Берілген кестеде келтірілген тығындар түрлері ВСН– 120– 74 
сәйкес. Тығындар өлшемдері МЕМСТ 17379– 72 сәйкес. 
 2. + белгісімен қолдануға ұсынылатын тығындар белгіленген. 
 3. Материалы–МЕМСТ 1050– 60 бойынша болат 20. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Өлшемдері, мм 0,1 мм/жыл дейінгі 
даттану кезінде 

0,1–0,5 мм/ жыл дейінгі 
даттану кезінде 

Dу Dн S L3 Шартты қысымы Ру, кгк/см2 

25 
 

40 64 100 25 40 64 100 

100 108 4 
8 

50 + 
–  

+ 
–  

+ 
–  

–  
+ 

+ 
–  

–  
+ 

–  
+ 

–  
+ 

125 133 4 
8 

55 + 
–  

+ 
–  

–  
+ 

–  
+ 

–  
+ 

–  
+ 

–  
+ 

–  
–  

150 59 4,5 
8 

65 + 
–  

+ 
–  

–  
+ 

–  
+ 

–  
+ 

–  
+ 

–  
–  

–  
–  

200 219 8 
10 

75 + 
–  

+ 
–  

+ 
–– 

–  
–  

+ 
–  

+ 
–  

–  
–  

–  
–  

250 273 10 
12 

85 + 
–  

+ 
–  

–  
+ 

–  
+ 

+ 
–  

–  
+ 

–  
+ 

–  
–  

300 325 10 
12 

100 + 
–  

+ 
–  

+ 
–  

–  
–  

+ 
–  

+ 
–  

–  
+ 

–  
–  

350 377 9 
12 
16 

115 + 
–  
–  

+ 
–  
–  

–  
+ 
–  

–  
–  
+ 

+ 
–  
–  

–  
+ 
–  

–  
–  
+ 

–  
–  
–  

400 426 8 
10 
12 

125 + 
–  
–  

–  
+ 
–  

–  
–  
–  

–  
–  
–  

–  
+ 
–  

–  
–  
+ 

–  
–  
–  

–  
–  
–  

500 530 10 150 + –  –  –  –  –  –  –  
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 Кесте 7А– Көмірсутекті болаттан жасалған тегіс қабырғалы тығындар (түбі) 
Өлшемдері, мм 0,1 мм/жыл 

дейінгі даттану 
жылдамдығы 
кезінде 

0,1–0,5 мм/ жыл 
дейінгі даттану 
жылдамдығы 
кезінде 

Тетік 
өлшемі, 
мм 

Тетіктер өлшемдері 2, мм Тетіктер 
өлшемдері 3, 
мм 

Dу Dн S Ру, кгк/см2 Ру, кгк/см2 S h1 S L h2 h3 l dн S h1 
6 10 16 25 6 10 16 25 

400 412 7,0 
10,0 
8,0 
12,0 
10,0 
14,0 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

+ 
–  
–  
–  
–  
–  

–  
–  
+ 
–  
–  
–  

–  
–  
–  
–  
+ 
–  

–  
+ 
–  
–  
–  
–  

–  
+ 
–  
–  
–  
–  

–  
–  
–  
+ 
–  
–  

–  
–  
–  
–  
–  
+ 

7 
10 
8 
12 
10 
14 

1,5-2 
 
2–3 
 
2–3 

10 
 
8 
 
10 
 

150 
 
150 
 
150 

75 
 
110 
 
125 

75 
 
75 
 
75 

65 
 
65 
 
65 

108 
 
108 
 
108 

4 
 
4 
 
4 

80 
 
80 
 
80 

500 516 7 
11 
8 
12 
10 
14 
12 
16 

+ 
–  
–  
–  
–  
–  
- 

–  
–  
+ 
–  
–  
–  
–  
–  

–  
–  
–  
–  
+ 
–  
–  
–  

–  
–  
–  
–  
–  
–  
+ 
–  

–  
+ 
–  
–  
–  
–  
–  
–  

–  
–  
–  
+ 
–  
–  
–  
–  

–  
–  
–  
–  
–  
+ 
–  
–  

 
–  
–  
–  
–  
–  
–  
+ 

7 
11 
8 
12 
10 
14 
12 
16 

1,5–2 
 
2 
 
2–3 
 
2-4 

7 
 
8 
 
10 
 
12 

190 
 
190 
 
190 
 
190 

100 
 
125 
 
14 
 
160 

75 
 
75 
 
75 
 
75 

75 
 
75 
 
75 
 
75 

133 
 
133 
 
133 
 
133 

4 
 
4 
 
4 
 
4 
 

80 
 
80 
 
80 
 
80 
 

600 616 8 
12 
10 
14 
12 
16 
14 
18 

+ 
–  
–  
–  
–  
–  
–  
–  

–  
–  
+ 
–  
–  
–  
–  
–  

–  
–  
–  
–  
+ 
–  
–  
–  

–  
–  
–  
–  
–  
–  
+ 
–  

–  
+ 
–  
–  
–  
–  
–  
–  

–  
–  
–  
+ 
–  
–  
–  
–  

–  
–  
–  
–  
–  
+ 
–  
–  

–  
–  
–  
–  
–  
–  
–  
+ 

8 
12 
10 
14 
12 
16 
14 
18 

2–3 
 
2–3 
 
2–4 
 
2–4 

8 
 
10 
 
12 
 
14 

240 
 
240 
 
240 
 
240 

125 
 
145 
 
165 
 
190 

75 
 
75 
 
75 
 
75 

85 
 
85 
 
85 
 
85 

159 
 
159 
 
159 
 
159 

4,5 
 
4,5 
 
4,5 
 
4,5 

80 
 
80 
 
80 
 
80 
 

Ескерту: 1. Материалы–Ст3сп маркалы болаттан МЕМСТ 380– 71 бойынша. 
 2. + белгісімен қолдануға ұсынылатын тығындар белгіленген. 
 3. Қолдану температура шегі–150 тан +200С дейін. 
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ГЛОССАРИЙ 

1. Автогидрокөтергіш– жинау және монтаждық түйіскен 
құбырларды дәнекерлеу және оларды кейінгі оқшаулау және бояу 
жұмыстарын жүргізуге арналған. 

2. Алқалар– тік және көлденең құбыр линияларын құрылғылар мен 
жабдықтарға немесе арнайы құрылымдарға көлденеңінен және тігінен 
бекітеді. 

3. Аспалы ауа айдағыш–адам денесіне жанасып, суыта бастайтын, 
бағытталған ауа ағыны. 

4. Бугельдік қосылыстар– құбырдың өте жиі шешілуін талап ететін 
бөліктерін жалғастырады. 

5. Даярлайтын операция– техникалық және технологиялық 
құжатнамамен таныстыру, лайықты материал іріктеп алу, жұмыс орнын 
дайындау. 

6. Дәнекерлеу аппаратты– құрылыстағы металл жақтаулар мен басқа 
да маңызды құрылымдарды сенімді дәнекерлейді. 

7. Дюритті қосылыстар– негізінен құбырларға дірілге ұшырайтын 
механизмдерді, өрт құбырына және желдеткіш жүйесіне жалғастырады. 

8. Желдету–былғанған ауаны сыртқа шығарып, ғимаратқа жаңа таза 
ауа ағынын кіргізу. 

9. Желі– құбырдың өнім тұрақты жұмыс параметрмен 
тасымалданатын бөлігі.  

10. Жұмыс қысымы– құбыр тетіктері мен арматураның берілген 
пайдалану тәртібін қамтамасыз ететін үлкен артық қысым. 

11. Жылулық оқшаулау– технологиялық құбырларда ыстық немесе 
салқын беттерді жылу және салқын шығынынан сақтандыру; 
тасымалданатын заттың температурасын сақтау; оның қатып қалуын және 
конденсациялануын алдын– алу. 

12.  Жылулық ұзару компенсациясы– құбыр материалының 
жеткілікті кернеу шегінде жылулық ұзару әсерімен құбырдың 
деформациялану қаблеттілігі. 

13.  ИЭЖ– икемді саусақты электр жылытқыш. 
14.  Катодтық қорғаныс– құбыр бойына арнайы қондырғылармен 

құбыр бетіне катодтық потенциал тудыратын сыртқы электр өрісін жүгірту. 
15. Кері клапан– тасымалданатын затты тек бір бағытта өткізеді және 

оның кері қозғалысы кезінде автоматты түрде жабады. 
16.  Көлденең бұрғылау–бір мезгілде бірнеше құбырларды төсеу 

кезінеде жол астынан жүргізу әдістерінің кеңінен таралған түрі. 
17. Компенсаторлар– температура өзгерген кезде пайда болатын 

қосымша салмақтардан құбырды сақтандыруга арналған. 
18. Конденсат қайтарғыш– конденсатты бөліп бұруға арналған 

арматура. 
19. Коррозия– металдардың сыртқы ортамен химиялық және 

электрохимиялық әрекеттесуінің салдарынан металдардың бұзылуы. 
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20. Кронштейн– цех ішіндегі тіректі құрылымдар. 
21. Құбыр беріктілігі– құбырдың терілген салмақтарға қарсылық 

қаблеттілігі.  
22. Құбыржелісі–газтәрізді және сұйық заттарды тасымалдауға 

арналған, құбыр тетіктері, арынды– реттеу аппаратурасы, бақылау– өлшеу 
аспаптары, автоматтандыру құралдары, тірек және алқа, бекіту тетіктері, 
тығыздағыш, коррозияға қарсы оқшаулағыш тетіктер мен материалдардан 
тұратын бір– бірімен құбыр арқылы жалғасқан құрылғы. 

23. Құбырлар блогі– бір– бірімен бір бөлікке қосу көмегімен 
жинақталған бір немесе бірнеше торап, арматура және құбыр кесінділерінен 
тұратын желі немесе құбыржелісі. 

24. Құбырларды бояу– құбырлардың сыртқы бетін тоттанудан қорғау. 
25. Құбырларды жуу және үрлеу– іске қосу– баптау жұмыстары үшін 
26. Қосалқы операция– белгі салу, шегендеу, өлшеу, өңделетін 

бөлшектерді лайықтап бекіту немесе түзету, материалдарды ию, тойтару, 
шыңдау, дәнекерлеу, желімдеу, әсемдеу және өңдеу жұмыстары. 

27. Лауазымды міндеттер– жұмысшыларға түсетін функциялар. 
28. Линзалық компенсатор– жобалық күйге көтергенге дейін 

құбырларды, тораптарды немесе блоктарды орнатуға арналған. 
29. Муфталық қосылыс - құбыр ұшына толықтай муфта және 

контргайка сиятындай ұзартылған бұранда арқылы қосылыс 
30. Металлографиялық зерттеу– тігіс металының немесе тігіс 

аймағының құрылымын анықтау, дәнекерленген тігісте газ немесе қож 
қосындыларын, шаш сызаттарын, тесіктерін анықтауды. 

31. Монтаждау құрылымы–ол жинақталатын тетік, құрылым, торап 
немесе кеңістікті құрылымдар мен ғимаратты көтерудің механизацияланған 
кешенді технологиялық процесс. 

32. Негізгі операция– кесінді дайындау, кесу, бұрғымен тесу, тегістеу, 
ию, ажарлау және өндеу жұмыстары. 

33. Оқшаулау желдету–құрал– жабдықтардың ауаға тарап кетуі 
мүмкін зиянды қалдықтарын сыртқа шығару. 

34. Осьтендіргіш– құбырларды монтаждау кезінде дәнекерлеу үшін 
жұмыстың өту мерзімін қысқарту және жеңілдетуге арналған. 

35. Осьтендіргіш– әртүрлі материалдардан магистрал құбырларды 
құрастыру және жөндеу құралы. 

36. Өздігінен компенсациялау– металдың серпінділік қасиеті мен 
желілік бөлімнің конфигурациясы арқасында құбырға салынатын арнайы 
құрылғысыз құбырдың жылулық ұзаруын компенсациялау қаблеттілігі. 

37. Плашка– бақылау өстерінің күйін анықтайтын белгілер. 
38. ПМ - жоғары жылдамдықты маятникті аралар маркасы 
39. Репер– биіктік белгі белгілері. 
40. Сақтандырғыш клапан– құбырлар мен жабдықтарды 

тасымалданатын заттарды шығару жолымен апатты қысым мәнінен қорғауға 
арналған. 
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41. Сәйкестендіру-саңылаусыз жанасатын екі бөлшектерді үлкен 
дәлдікпен өзара қиюластыру 

42. Секция– құбыр желісінің бөлігі, өсі бір тік желі құрайтын және 
жалпы ұзындығы тасымалдау шегінде болатын бірдей диаметрлі бір– бірімен 
бірнеше дәнекерленген құбырлар.  

43. Слесарь–бұл металдарды сұйық күйінде өңдеуді орындайтын 
қызметкер. 

44. Слесарлық іс–бұл сұйық күйіндегі металды балға, қашау, егеу, қол 
ара тағы басқа қол слесарь көмегімен орындалатын қолөнер. 

45. Сынау– құбырларды беріктілігі және тығыздығын анықтау үшін. 
46. Сынау қысымы - беріктілікке гидравликалық сынау жүргізілетін 

артық қысым 
47. Такелаждық жұмыстар– монтаждау құбырларын, тетіктерді, 

элементтерді, құбыр тораптары мен секцияларын тиеу және түсіру, сонымен 
бірге арматураны; монтаждық алаң шегінде ығыстыру, көтеру және жобалық 
күйде орнату. 

48. Тасымалдау процессі– құрылымды әкелу, түсіру, қабылдау және 
сақтау жұмыстары. 

49. ТГС– құбырды қыздырумен ию станогы. 
50. Термиялық өңдеу процесі– дәнекерленген қосылыстарды белгілі 

бір температураға дейін қыздыру, белгілі бір уақыт ішінде осы 
температурада ұстап, салқындату. 

51. Тетіктер–құбыр желісінің бөлігі, бағытын, өту өзгертпестен және 
өзгертіп бөлек оның бөліктерін жалғау және оны бекітуге арналған. 

52. Торап– тасымалдау габаритімен шектелген, құбырдың тік бөлігі. 
53. Трассаны бөлу– төсеу орнына құбыр өсі мен белгісін көшіру және 

монтаждық сызба бойынша тіректі құрылым және компенсатор мен 
арматураны бекіту орындарын белгілеу 

54. Тығын– тасымалданатын зат ағынын жабуға арналған. 
55. Тыныстатқыш - жинақталған бу немесе ауа шығаруға және 

вакуумды пайда болдырмауға арналған 
56. Элемент– құбыр торабының (жинақ бірлігі) бір немесе бірнеше 

тетіктердің және құбыр кесінділерінің бір– бірімен дәнекерленген бөлігі. 
57. Шартты өтуі диаметрі–қосылатын құбырдың номиналь ішкі 

диаметрі. 
58. Тіректер– тік және көлденең құбырларды құрылғылар мен 

жабдықтарға көлденеңінен және тігінен бекітеді. 
59. Тыныстатқыш клапан– жинақталған бу немесе ауа шығаруға 

және вакуумды пайда болдырмауға  
60. УВТ– әмбебап фрикционды айналғыш. 
61. УРТ, ГРВ – құбыр кескіш маркалары 
62. УСО–дәнекерлеу қондырғысы. 
63. Футляр–ішкізауыттық, темір автокөлік және жүргінші жолдармен 

қиылысатын жерлерден құбырларды төсеуге арналған. 
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64. Шұралар– арынды немесе реттеуші орган тасымалданатын зат 
ағынының осіне параллель қайтару– үдемелі орын ауыстырады. 

65. Шартты өту диаметрі –қосылатын құбырдың номиналь ішкі 
диаметрі 

66. Шартты қысым - ең үлкен артық қысым. 
67. Штуцерлік қосылыс - саңылаусыздығы тығыздығыш немесе 

сфераконусты бетіне түйісу арқылы  
68. Ысырмалар– тығынды немесе реттеуші орган корпустың 

тығыздағыш беттерінің бойымен зат ағыны осьіне перпендикуляр орын 
ауыстырады. 

69. Ішкі еңбек тәртібі –кәсіпорынның жұмыс режимі. 
70. Электрохимиялық даттану–электр тогының пайда болуына әрине 

өтуіне ықпал ететін металдың бұзылу процесі. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



298
  

 

 
Пайдаланылған оқулықтар 

 
1. В.М. Боровков Изготовление и монтаж технологических 

трубопроводов. М.:Академия, 2007. 
2. Р.И.Тавастшерна Изготовление и монтаж технологических 

трубопроводов. М.: Книга по требованию, 2012. 
3. Б.В.Зверков, Д.Л.Костовецкий, Ш.Н Кац, К.И. Бояджи Анықтама 

құралы: Расчет и конструктирование трубопроводов  –   
Машиностроение.1979 

4. Я.И. Гринберг  Слесарные работы при ремонте и наладке 
химического оборудования. М.:Жоғарғы мектеп, 1974. 

5. Е.М. Муравьев Слесарное дело. Москва: Просвещение, 1984. 
6. Григорьева С.В. Электр монтаждау жұмыстарының жалпы 

технологиясы – М .: «Академия» баспа орталығы, 2017.  
7. Қ.І. Джиембаева, Б.М. Насибуллин  Мұнай кен орындарында ұңғы 

өнімдерін жинау және дайындау.Алматы, 2005. 
8. Г.Т. Широкий Материаловедение для монтажников 

технологического оборудования, трубопроводов и металлоконструкций. 
Вышэйшая школа, 2012 

9. Р.И.Тавастшерна, А.И.Бесман, В.С.Позднышев и др.Анықтама 
құралы: Технологические трубопроводы промышленных предприятий,М.: 
Жоғары мектеп, 1980 

10. А.Тапалов. Газ және электрмен пісірушіні өндірістік оқыту: Оқу  
құралы. Астана: Фолиант, 2011. 

11. Шакирова Т.М. Маметсупиева А.Ә. Газ және электрмен пісіру: Оқу   
құралы. Астана: Фолиант, 2011. 

12. Гумеров А.Г., Гумеров Р.С., Гумеров К.М. Безопасноть длительно 
эксплуатируемых магистральных нефтепроводов. -М.: Недра, 2003. 

13. В.Н.Галушкин «Дәнекерлеп құрастыру технологиясы». 
М.:"Академия", 2014. 

14. Нысанбай Ғ. Металдарды газбен пісіру және кесу. Алматы: 
ҚазҰТУ, 2011. 

15. ВСН 006-89. Строительство магистральных и промысловых 
трубопроводов. Сварка. -М.: Миннефтегазстрой, 1990. 

16. Б.Д.Орлов, А.А.Чакалев, Ю.В. Дмитриев Түйістірілген пісіру      
технологиясы мен жабдығы  Москва: Машина жасау, 1986.  

17. Правила устройства и безопатной эксплуатации технологических  
трубопроводов. ЦОТПБСП, 2003 

18. В.Ф. Баришполов Сыртқы құбырларды құру.М.: Жоғары мектеп, 
1991 

19. П.П. Бородавкин Жер асты құбырлары.М.: Недра, 1973. 
20. Персион А. А., Гарус К. А. Монтаж трубопроводов различного 

назначения. Справочник рабочего, Киев, 1987 



299
  

 

21. В.И.Минаев Машины для строительства магистральных 
трубопроводов. М.: Недра, 1973. 

22. А.А.Персиои, К.А.Гарус Құбыр желісін монтаждау. М.:Недра, 1987. 
23. Руководящие указания по эксплуатации, ревизии, ремонту и 

отбраковке  технологических трубопроводов Москва: Недра, 1980. 
24. Алешин Н.П., Белый В.Е., Вопилкин А.Х. Методы акустического 

контроля металлов. / Под ред. Алешина Н.П. М.: Машиностроение, 1989 
25. ТУ 2248-96 Трубы металлопластовые и соединительные детали к 

ним 
26. Ю.Л.Колчинский Изготовление и монтаж технологических    

трубопроводов из неметаллических материалов. М.:Строиздат, 1985. 
27. Логинов B.C. Строительство газопроводов из неметаллических 

труб. М.: Стройиздат, 1978 
 
 

 
д трубопроводов различного назначения. 

Справочник рабочего, Киев, 1987 год 


