Білім және ғылым министрлігі Қазақстан Республикасы
«Talap» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

М. М. КАКИМОВ, М. А. КОЖАМБЕРЛИЕВА, С.А. СЫЗДЫКОВ

Оқу құралы
Мамандығы: «Өнеркәсіп машиналары мен жабдықтарын пайдалану»
Біліктілігі: «Слесарь-жөндеуші»

1112000 «Өнеркәсіп машиналары мен жабдықтарын пайдалану» мамандығы
бойыншатехникалық және кәсіптік орта білімнен кейінгі білім беру
жүйесінеөзектендірілген үлгілік оқу бағдарламаларымен үлгілік оқу
жоспарлары бойынша әзірленген

Нұр-Сұлтан, 2020 ж.
1

ӘОЖ 621.01/.03 (075.32)
КБЖ 30.605 я722
К47
Рецензенттер:
«Жамбыл политехникалық жоғары колледжі» МҚКМ
«Технологиялық машиналар мен жабдықтар» бейіні бойынша ОӘБ;
«Тұран-Профи» кәсіби академиясы» мекемесі
«Оқулық» республикалық ғылыми-практикалық
орталығыменұсынылған
К47 «Өнеркәсіп машиналары мен жабдықтарын пайдалану» мамандығы,
«Слесарь-жөндеуші» біліктілігі: оқу құралы/ М.М. Какимов, М.А.
Кожамберлиева, С.А. Сыздықов / Нұр-Сұлтан: «Talap» коммерциялық емес
акционерлік қоғамы, 2020 ж. – 308 б.
ISBN 978-601-350-183-3
Оқу құралы техникалық кәсіптік білім беру жүйесі оқу орындарының
студенттеріне арналған. 1112000 «Өнеркәсіп машиналары мен жабдықтарын
пайдалану» мамандығы бойынша техникалық және кәсіптік білім берудің
үлгілік жоспары мен бағдарламасына сәйкес әзірленді.
Оқу құралында бөлшектерді құрастыру процесінің негіздері, олардың
ақауларын анықтау, қалпына келтіру жұмыстары, бөлшектердің тозу түрлері,
такелажды құрылғылар мен жұмыстар, слесарлық құралдар, олардың
мақсаты, жөндеу, баптау, реттеу, машиналар мен агрегаттарды сынау
қарастырылған. Материалды тереңірек игеру үшін әр бөлімнен кейін
тәжірибелік тапсырмалар, өзін-өзі бақылауға арналған сұрақтар беріледі.
ӘОЖ 621.01/.03 (075.32)
КБЖ 30.605 я722

ISBN 978-601-350-183-3

2

© «Talap» КЕАҚ, 2020
“BBP Company” ЖШС аударған

АЛҒЫСӨЗ
Оқу құралы «Өнеркәсіп машиналары мен жабдықтарын пайдалану»
мамандығы бойынша кәсіптік - техникалық колледж студенттеріне «Слесарьжөндеуші» біліктілігі үшін арналған.
Оқу құралында бөлшектерді құрастыру, бөлшектеу жұмыстарының
негізгі түрлері және олардың тозуы, майлау материалдары мен жүйелері,
такелаж жұмыстары мен қондырғылары, негізгі өлшеу, слесарлық құралсаймандар, техникалық қызмет көрсету, жөндеу, баптау, сынау, металлургия
өндірісіндегі механизмдер мен олардың тораптарының бөлшектері
қарастырылады. Әр бөлімнен кейін студенттерге теориялық білімдерін
практикалық дағдылармен бекітуге мүмкіндік беретін негізгі практикалық
тапсырмалар мен бақылау сұрақтары қарастырылады.
Жөндеуші слесарларға жоғары талаптар қойылады, олар көптеген
кәсіби дағдыларға ие болуы керек, әр түрлі құрастыру және қалпына келтіру
жұмыстарын орындай алады, өлшеу және слесарлық құралдардың,
құрылғылардың жөндеу жұмыстарына арналған негізгі құрылғылардың
әртүрлі түрлерін қолдана алады.
Металлургиялық жабдықты пайдалану тиісті техникалық қызмет
көрсетусіз және жөндеусіз тиімді бола алмайды. Қазіргі металлургиялық
өндірісте механизмдер мен жабдықтардың бөлшектері физикалық тұрғыдан
тозып қана қоймайды, сонымен қатар тозу да бар. Мұндай бөлшектерді
әрдайым жаңаларымен ауыстыру мүмкін емес, сондықтан құрастыруқалпына келтіру, жөндеу, баптау-реттеу жұмыстары мен техникалық қызмет
көрсетудің дұрыс іс шарасы машиналар мен агрегаттардың бөлшектерінің
тозуын алдын алуға және сақтауға мүмкіндік береді.
Осы оқу құралында баяндалған материалдар «Слесарь-жөндеуші»
біліктілігі бойынша болашақ мамандарды даярлауға байланысты қажетті
мәліметтерден тұрады.
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1-БӨЛІМ. МЕХАНИЗМДЕРДІҢ, МАШИНАЛАР МЕН
АГРЕГАТТАРДЫҢ КҮРДЕЛІГІ ОРТАША ТОРАПТАРЫН
БӨЛШЕКТЕУ, ЖӨНДЕУ, ҚҰРАСТЫРУ
Оқу мақсаты:
Осы бөлімді өткеннен кейін студенттер:
1) жабдықтар, агрегаттар мен машиналар механизмдерінің тораптарын
бөлшектеуді, жөндеуді, құрастыруды жүргізеді;
2) күрделігі орташа бөлшектердің ақауын анықтайды;
3) металлургиялық өндірістің машиналары мен агрегаттарының
құрастыру бірліктері мен механизмдерін бөлшектеуді және құрастыруды
жүзеге асырады;
4) тозған бөлшектерді қалпына келтіруді жүзеге асырады;
5) майлау картасын жасайды және агрегаттар мен машиналар
тораптарының орташа күрделі майлауды жүзеге асырады;
Кіріспе:
Осы модулді зерделеу нәтижелері бойынша білім алушылардың
металлургиялық жабдықтардың, агрегаттар мен машиналардың тораптары
мен механизмдерінің тозу түрлерін анықтау және қалпына келтіру, жинау,
бөлшектеу жүргізу дағдылары мен іскерлігін дамытуға мүмкіндік беретін
жұмысты орындауы маңызды.
Білім алушылардың күрделігі орташа тораптар мен механизмдерді
бөлшектеу, жөндеу, құрастыру және майлау, бөлшектердің тозуын анықтау,
бөлшектерді ақауын және қалпына келтіру, жөндеу мен құрастыруға
арналған қарапайым және күрделігі орташа қондырғылар жасау бойынша
жұмыстарды іс жүзінде орындауы маңызды. Ол үшін өзін-өзі бақылау және
тәжірбиелік тапсырма үшін сұрақтар қарастырылған.
1.1.Машиналар мен агрегаттарды құрастырудың технологиялық
процестерінің негіздері
1.1.1. Құрастырудың негізгі ұғымдары, түрлері және әдістері
Құрастыру-өнімнің
құрамдас
бөліктерінің
қосылыстарын
қалыптастыру. Өнімдер-бұл кәсіпорында өндірілетін зат немесе өндіріс
заттарының жиынтығы. Өнімнің келесі түрлері орнатылды: бөлшектер,
құрастыру қондырғылары, кешендер, жиынтықтар. Бөлшек-құрастыру
операцияларын қолданбай, атауы мен маркасы бойынша біртекті
материалдан жасалған бұйым. Құрастыру бірлігі-құрамдас бөліктері
құрастыру операциялары арқылы өндіруші кәсіпорында өзара байланысты
болатын өнім. Кешен-өндіруші кәсіпорында құрастыру операцияларымен
қосылмаған, бірақ өзара байланысты пайдалану функцияларын орындауға
арналған екі немесе одан да көп арнайы өнімдер.
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Жиынтық-дайындаушы кәсіпорында құрастыру операцияларымен
біріктірілмеген және көмекші сипаттағы жалпы пайдалану мақсаты бар
бұйымдар жиынтығын білдіретін екі және одан да көп бұйым.
Мамандандырылмаған бұйымдарға (бөлшектерге) құрамдас бөліктері жоқ, ал
мамандандырылған бұйымдарға (құрастыру бірліктері, кешендері,
жиынтықтары) екі және одан да көп құрамдас бөліктерден тұратын бұйымдар
жатады.
Жиналатын өнімнің құрамдас бөлігі ретінде бөлшектер, құрастыру
бірліктері (қосылыстар, түйіндер, агрегаттар) және жиналатын өнімнің
құрамдас бөлігі болып табылатын компоненттер болуы мүмкін. Түйінбұйымның немесе өнімнің басқа құрамдас бөліктерінен бөлек жиналуы
мүмкін құрастыру бірлігі, бір мақсаттағы бұйымдарда тек басқа
компоненттермен бірге белгілі бір функцияны орындайды.Агрегат-толық
өзара алмастырылатын, бұйымның тұтас немесе бұйымның басқа құрамдас
бөліктерінен бөлек құрастыру мүмкіндігі және өнімде немесе өз бетінше
белгілі бір функцияны орындау мүмкіндігі бар құрастыру бірлігі.
Қосылыстар
қарапайым
құрастыру
бірліктерін
білдіреді.
Өнім
компоненттері-бұл өндіруші шығаратын өнімнің ажырамас бөлігі ретінде
қолданылатын жеткізуші кәсіпорынның өнімі.
Құрастыру процесінде өнімнің құрамдас бөліктері біріктірілген
беттерде біріктіріледі. Құрастыру кезіндегі қосылыс-конструкторлық
құжаттамада берілген олардың салыстырмалы жағдайымен және олардың
арасындағы байланыс түрімен анықталатын, осы бөліктерді белгілі бір
еркіндік дәрежесінен айыратын бұйымның немесе дайындамалардың
құрамдас бөліктерін құрастыру кезіндегі түйісу. Құрастыру кезіндегі түйісуқұрастыру кезіндегі өнімнің құрамдас бөліктерінің салыстырмалы
позициясы, олардың беттері мен олардың арасындағы құрылымдық
құжаттамада көрсетілген саңылаумен сипатталады.
Құрастырумен байланысты жұмыс түрлері. Құрастыру өндірісінде
дайын бұйымдарды жинауға және түпкілікті шығаруға байланысты әр түрлі
жұмыстар орындалады (кесте.1.1.1).
1.1.1 кесте- Бұйымдарды құрастырумен және түпкілікті шығарумен
байланысты жұмыстардың түрлері мен сипаттамасы
Бұрын
алдын ала
дайындық
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Қысқаша сипаттамасы
жиналатын компоненттердісұрыптау, оларды ашу, қайта
іске қосу, тиеу, тасымалдау, түсіру және т.б.
жиналатын компоненттерді қосымша өңдеу (бұрғылау,
қайта өңдеу, өрістету, бұранданы кесу, тесіктерді алу,
ию, түзету және т.б.), қиыстыру (шабу, аралау,
шабақтау,ысқылау және т.б.) тазалау, жуу, кіріс бақылау,
сұрыптау, іріктеу және жинақтау, ыдысқа және сөрелерге
салу және т.б.

тікелей құрастыру жинау бірліктері мен бұйымдарды алу мақсатында жинау
компоненттерін бұрау, престеу, тойтару, біліктеу және
т.б. жолымен біріктіру және бекіту.
қосымша
жиналатын компоненттерді жабдыққа салу, олардың
салыстырмалы бағдары, бақылау, операцияаралық
тасымалдау, қайта орнату, жылыту және салқындату, алу
және т.б.
Құрастырғаннан
теңгеру, түпкілікті бақылау, реттеу, сынау, таңбалау,
кейін
бояу, майлау материалдарымен және отынмен толтыру,
сақтау, буып-түю, есептеу, есепке алу және т.б.
1.1.2.Бұйым конструкцияларының технологиялық түрлері
Бұйым
(БКТ)
конструкциясының
технологиялылығы
бұйым
конструкциясының спаның, шығару көлемінің және жұмыстарды орындау
шарттарының берілген көрсеткіштері үшін өндіру, пайдалану және жөндеу
кезінде оңтайлы шығындарға қол жеткізуге оның бейімділігін айқындайтын
қасиеттерінің жиынтығын білдіреді. Маталар өнімнің сапасымен тығыз
байланысты, ол өнім конструкциясының өнімділігімен қатар оның
функционалдылығымен,
үнемділігімен,
эстетикасымен,
патент
қабілеттілігімен, тасымалдануымен, қауіпсіздігімен және экологиялық
тазалығымен сипатталады.
Өнім конструкциясының технологиялық көрінісінің ауданы бойынша
келесі түрлер бөлінеді: өндірістік, пайдалану және жөндеу.
Өндірістік БКТ-оны өндіру кезіндегі бұйым конструкциясының
технологиялылығы. Бұл өнімнің конструкциясыына сәйкес өндірісті жобалау
және технологиялық дайындаудың оңтайлы шығындарына қол жеткізуге
және өндіріс процестерінде (құю және пластмассадан алынған бөлшектерді
қысыммен өңдеу және сынақты құрастыруды бақылау кезінде кесу және т.б.)
көрінеді. Өнімнің құрастыру технологиялылығы-өнімнің құрастыру және
құрастырудың технологиялық дайындығына жарамдылығын анықтайтын
және еңбек шығындарының, құралдардың, материалдардың және оларды
орындау уақытының қабылданған өндіріс жағдайларында анықталған ұқсас
өнімдердің тиісті көрсеткіштерінің мәндеріне қатынасымен сипатталатын
қасиеттерінің жиынтығы. Бұйымның құрастырудағы технологиясы тұтас
алғанда БКТ және оның құрамдас бөліктерімен анықталады.
Пайдалану БКТ - оны пайдалану және ағымдағы жөндеу кезінде бұйым
конструкциясының технологиялылығы. Бұл өнімнің конструкциясыына
техникалық қызмет көрсету кезінде оңтайлы шығындарға қол жеткізуге
сәйкес келеді, ағымдағы жөндеу, диагностика және кәдеге жарату кезінде
сақтау және тасымалдау.
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Жөндеу БКТ-ағымдағыдан басқа, жөндеу жұмыстарын орындау
кезіндегі бұйым конструкциясының технологиялылығы. Бұл элементтерді
ауыстыру және қалпына келтіру, орнату және бөлшектеу кезінде көрінеді.
Өндірісті әзірлеуге, технологиялық дайындауға, дайындауға,
пайдалануға және жөндеуге жұмсалатын уақыт пен қаражаттың азаюы
кезінде еңбек өнімділігі мен бұйымның сапасын арттыруға БКТ-ны
қамтамасыз ету есебінен қол жеткізіледі. БКТ-ны қамтамасыз ету оның
конструкциясын бұйымды әзірлеудің барлық сатыларында технологиялыққа
пысықтау және өндірісті технологиялық дайындау (ал негізделген
жағдайларда және бұйымды дайындау кезінде), сондай-ақ бұйымдарды
өндіру, пайдалану және жөндеу кезінде жұмыстардың орындалуын жетілдіру
негізінде жүзеге асырылады.
1.1.3.Технологиялық процестер мен операциялардың түрлері
Орындау әдісіне сәйкес технологиялық процестер келесі процестерге
бөлінеді: металдар мен қорытпаларды құю, қысыммен өңдеу, кесу,
термиялық өңдеу, қаптау, құрастыру, сақтау және орау және т.б.
Технологиялық процесс-бұл еңбек объектісінің жағдайын өзгерту және
анықтау үшін мақсатты әрекеттерді қамтитын өндірістік процестің бөлігі.
Өндірістік процесс-бұл кәсіпорында өнімді өндіру және жөндеу үшін
қажетті құралдар туралы адамдардың барлық іс-әрекеттерінің үйлесімділігі.
Құрастырудың
технологиялық
процесі
бұйымның
немесе
дайындаманың құрамдас бөліктерінің қосылыстарын орнату және
қалыптастыру бойынша әрекеттерден тұрады. Құрастырудың технологиялық
процестерін құрастыру объектісі, қайта қалпына келтірілуі бойынша бөлуге
болады: процестердің түрі (дара, үлгілік, топтық): операциялар саны (бір
операциялы, көп операциялы); механикаландыру және автоматтандыру
деңгейі және т. б. Бір атаудағы өнімді құрастырудың технологиялық процесі,
өлшемі мен орындалуы, типтік-жалпы құрылымдық және технологиялық
белгілері бар бұйымдар тобын құрастыру процесі, топтық - әртүрлі
құрылымдық, бірақ жалпы технолгиялық белгілері бар бұйымдар тобын
құрастыру процесі. Бір операциялық құрастыру процесі бір операциядан, ал
көп операциялық процесс бірнеше операциядан тұрады.
Көп операциялық технологиялық құрастыру процестері негізгі және
қосалқы технологиялық операциялардан немесе тек негізгі бөлімшелерден
тұруы мүмкін. Технологиялық құрастыру операциясы -бұл бұйымдардың
немесе
дайындамалардың
құрамдас
бөліктерін
орнатуға
және
қалыптастыруға байланысты және бір жұмыс орнында орындалатын
құрастыру процесінің аяқталған бөлігі. Құрастыру жұмыстарына бұрау,
тыйым салу, қосылыстарды қалыптастыру үшін компоненттерді орнату,
тойтару, бекіту, бүктеу, желімдеу, бекіту және т. б. кіреді. Жұмыс орныжұмысорындаушылары, қызмет көрсетілетін технологиялық жабдықтар,
конвейердің бір бөлігі, шектеулі уақытқа жабдықтар мен еңбек заттары
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орналасқан кәсіпорын құрылымының қарапайым бірлігі. Құрастыруға
арналған технологиялық жабдық (құрастырылатын жабдық) - құрастырудың
технологиялық процесінің белгілі бір бөлігін орындау үшін құрастыру
объектілері, оларға әсер ету құралдары, сондай-ақ технологиялық
жарақтандыру
орналастырылатын
құрастыруды
технологиялық
жарақтандыру құралдары. Құрастыруды технологиялық жабдықтау
құралдары (құрастырылатын құралдар) -құрастырудың технологиялық
процесін жүзеге асыру үшін қажетті өндіріс құралдарының жиынтығы.
Құрастыруға арналған технологиялық жабдық (құрал-сайман, қондырғы) құрастырудың технологиялық процесінің белгілі бір бөлігін орындауға
арналған
технологиялық
жабдықты
толықтыратын
құрастыруды
технологиялық жарақтандыру құралы. Құрастыру құралы-құрастыру
объектісіне оның күйін өзгерту үшін әсер етуге арналған құрастыруға
арналған технологиялық жабдық. Құрастыру құралы-құрастырудың
технологиялық операциясын орындау кезінде бұйымның немесе құралдың
құрастырылатын құрамдас бөліктерін орнатуға немесе бағыттауға арналған
құрастыруға арналған технологиялық жабдық.
Құрастырудың
қосалқы
технологиялық
операцияларына
Ққұрастырудың технологиялық процесін орындау процесінде жүзеге
асырылатын, бұйымның немесе оның құрамдас бөліктерінің қосылыстарын
орнатуға және түзуге байланысты емес операциялар жатады. Мұндай
операцияларға мыналар жатады: дайындық (алдын ала өңдеу, қиыстыру,
тазалау, жуу, сұрыптау, сөрелерге салу, кіріс бақылауы және т. б.); құрастыру
процесіне тікелей байланысты емес (майлау, үрлеу, оқшаулау, өңдеу, сіңдіру
және т. б.); құрастыру процесіне тікелей байланысты (жиналатын
компоненттерді қыздыру және салқындату, оларды орнату және қайта
орнату, компоненттерді салыстырмалы бағдарлау, операцияаралық
тасымалдау, операциялық бақылау және т. б.); жинақтан кейінгі (теңдестіру,
реттеу, сынау, таңбалау және т. б.); өзгелері (дайындау, кабель-бұрау, орау
және т. б.);
Құрастырудың үлгілік және топтық технологиялық процестерінің
құрамына тиісінше үлгілік және топтық технологиялық операциялар кіреді.
Құрастырудың типтік технологиялық операциясы деп жалпы құрылымдық
және технологиялық сипаттамалары бар өнімдер тобын жинауға арналған
технологиялық ауысулардың бірлігі мен бірізділігімен сипатталатын
операция түсініледі.Топтық технологиялық құрастыру операциясы-бұл
әртүрлі құрылымдық, бірақ жалпы технологиялық сипаттамалары бар
өнімдер тобын бірлесіп құрастыру операциясы.
1.1.4. Құрастырудың технологиялық жабдықтау құралдарын таңдау
Құрастыруды технологиялық жабдықтау құралдарына құрастыруды,
көліктік-тиеу, қосалқы және көтеру-тасымалдаутік технологиялық
жабдықтарды, сондай-ақ технологиялық жарақтарды (құрылғылар мен
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құралдарды) қоса алғанда, құрастырудың технологиялық процесін жүзеге
асыру үшін қажетті өндіріс құралдарының сатып алынуы жатады.
Технологиялық жабдықтың нұсқасын таңдау жиналатын баспаның
параметрлерін, оны құрастыру әдістері мен реттілігін және құрастыру
процесінің режимдерін талдаудан басталады, оның негізінде жабдықтың
мүмкін болатын нұсқалары үшін қатынастар орнатылады: негізгі уақыттар,
бөлшектер, әртүрлі әдістермен құрастыруды орындау үшін келтірілген
шығындар; бұл жағдайда жабдықтың ең жақсы нұсқасы-бұл көрсеткіштердің
мәні минималды болатын нұсқа. Технологиялық жабдық нұсқасын түпкілікті
таңдау жабдықтың ықтимал нұсқаларын салыстыруды және мынадай
деректерді: бұйымға қойылатын техникалық талаптарды: бұйымдарды
құрастыруды орындау саны мен мерзімдерін, жабдықтың техникалық
мүмкіндіктерін, жабдықты сатып алу және оны пайдалану шығындарын,
қауіпсіздік техникасы мен өнеркәсіптік санитария талаптарын пайдалануға
негізделген нұсқаларды таңдауды көздейтін бұйымдарды құрастырудың
берілген сапасы кезінде белгіленген уақыт аралығында құрастырудың
технологиялық процесін іске асыруға арналған шығындарды талдау негізінде
жүзеге асырылады. Бұл ретте технологиялық жабдықты таңдау олардың
техникалық мүмкіндіктерін неғұрлым жоғары дәрежеде айқындайтын басты
параметрлер бойынша (баспақтаудың барынша күші, айналдыру сәті, жұмыс
аймағының өлшемдері және т.б.) жүргізіледі.
Құрастыру жабдықтарын таңдауға мыналар әсер етеді: жиналатын
бұйымның және оның құрамдас бөліктерінің конструкциясы; олардың
геометриялық пішіні, өлшемдері мен массасы; бұйымды құрастыруға
қойылатын талаптар; құрастыру тактісі және жиналатын бұйымдарды
шығару бағдарламасы; бұйымдар партиясының өлшемдері және іске қосу
саны, құрастыру процесінің режимдері және басқа да факторлар. Құрастыру
жабдықтарының түрі мен құрылымын анықтау кезінде оның құрамдас
элементтерін негіздеу және таңдау жүзеге асырылады: тиеу құрылғылары,
құрастыру бастиектері, құрастыру позицияларындағы компоненттердің
салыстырмалы бағдарлау құрылғылары мен құрылғылары, қосалқы және
көлік құрылғыларын бақылау құрылғылары, басқару құрылғылары.
Құрастыру жабдықтарының жобасын құру кезінде негізгі схемалар мен
жабдықтардың жалпы түрлері жасалады және барлық механизмдердің
жұмысының циклограммасын құрайды, жұмыс және жұмыс істемейтін
қозғалыс тізбектерінің ең ұтымды үйлесімін ескере отырып. Жабдықтардың
барлық арнайы механизмдері мен агрегаттарының жалпы түрлерінің
сызбаларын әзірлейді және оларды құрастыру кезінде және компоненттердің
жиналу шарттарын орындау үшін қамтамасыз етілуі қажет дәлдікпен
байланыстырады. Жалпы түрлердің сызбалары бойынша бөлшектердің
жұмыс сызбалары орындалады және құрастыру жабдықтарын пайдалану
бойынша нұсқаулық жасалады, онда техникалық сипаттама, принциптік
схема және жабдық жұмысының сипаттамасы; жабдықтың жалпы түрінің
және оның жекелеген механизмдерінің, агрегаттардың, автоматтардың және
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т.б. сызбалары; автоматты құрастырудың технологиялық схемасы;
операциялық сызбалар; жиналатын бұйымның және оны құрайтын
бөлшектердің жұмыс сызбалары; жабдық жұмысының циклограммасы;
монтаждау жөніндегі нұсқаулықтар және т. б.
Бақылау
құралдарын
таңдау
бақылау
процесінің
берілген
көрсеткіштерін (өлшеулердің дәлдігі, бақылаудың дұрыстығы, еңбек
сыйымдылығы және құны және т.б.) қамтамасыз ету және бұйымды
құрастырудың берілген сапасы кезінде белгіленген уақыт аралығында
бақылауды орындауға арналған шығындарды талдау негізінде жүзеге
асырылады. Бақылау құралдарын таңдау мынадай ретпен орындалады.
Жиналатын өнімнің және құрастыру процесінің бақыланатын параметрлері
мен сипаттамалары анықталады және бақылау құралдарын таңдауды
анықтайтын бақылау процесінің көрсеткіштері анықталады. Бақылау
құралдарының құрамы белгіленеді, оларды пайдалану өнімді жинаудың
технологиялық процесінің барысын бұзбай бақылау процесінің берілген
көрсеткіштерін қамтамасыз етеді. Таңдалатын бақылау құралдарының
экономикалық негіздемесі беріледі. Арнайы бақылау құралдары үшін оларды
жобалау үшін бастапқы деректер анықталады және бақылау құралдарының
жаңа конструкцияларын жобалауға арналған техникалық тапсырмалар
әзірленеді. Бақылау құралдарын таңдау нәтижелері бойынша тиісті
технологиялық құжаттама рәсімделеді.
1.1.5. Құрастыру сапасын бақылау
Технологиялық процестерді жобалау кезінде ең маңызды міндеттердің
бірі-жиналған өнімдердің сапасын қамтамасыз ету. Сапа дер кезінде тиісті
бақылау жүргізу және бұйымдарды жинау процесінің барлық кезеңдерінде
ақаулардың алдын алу арқылы қамтамасыз етіледі.
Бұйымдарды құрастыру кезінде мыналар тексеріледі: түйіскен
бөлшектердің өзара жағдайының дәлдігі және бұйымдағы тораптардың
орналасу дұрыстығы; жиналатын тораптарда (бұйымдарда), қондырғыларда,
жинақтағыштарда, науаларда және т. б. бөлшектердің болуы; құрастыру
позицияларындағы жиналатын бөлшектердің салыстырмалы жағдайының
дәлдігі; жиналған қосылыстардағы саңылаулар мен тартулар; бұрандалы
қосылыстарды тарту күші, тойтармаларды қою тығыздығы мен сапасы,
бөлшектерді престеу күші және т. б.; қосылыстардың саңылаусыздығы;
бұйымдардың құрамдас бөліктерінің дұрыс жұмыс істеуі (айналудың
жеңілдігі мен жылдамдығы, орын ауыстыру дәлдігі, түйісу бұйымдағы
бөлшектер мен тораптардың тепе-теңдігі; жиналған бұйымдардың сыртқы
түрі және т. б. құрастыру процесінде сондай-ақ мыналар бақыланады:
құрастыру операциялары мен өтулердің орындалу кезектілігі; қосалқы
операциялардың орындалуы; құрастыру жабдығы мен жабдықтарының
дұрыс жұмыс істеуі және т. б.
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Құрастыру технологиясын жобалау міндеті ең ұтымды әдістер мен
бақылау құралдарын, сондай-ақ жиналған өнімнің белгілі бір сапасын
қамтамасыз ететін оны жүзеге асырудың ұйымдастырушылық-техникалық
формаларымен байланысты. Өнімнің құрастыру сапасын бақылау кезінде
бақылаудың кездейсоқ түрлері қолданылады (кесте.1.1.2).
1.1.2 кесте- Бақылау түрлері
Өндіріс процесінің
кезеңдері бойынша
Уақыт бойынша
бақылау объектісімен
байланыс бойынша
Бақылаумен қамту
толықтығы бойынша
Бақылау объектісіне
әсері бойынша
Механикаландыру
және автоматтандыру
дәрежесі бойынша
Өткізу орны бойынша
Процесс барысына
әсер ету дәрежесі
бойынша
Қолданылатын
бақылау құралдары
бойынша
Бақыланатын
белгілердің түрі
бойынша
Бақылау объектісі
бойынша

Бақылау түрлері
кіріс, операциялық, қабылдау
ұшпа, үздіксіз, мерзімді
тұтас, іріктемелі, статистикалық
бұзбайтын, бұзатын
қолмен, механикаландырылған,
автоматизацияланған, автоматты
жылжымалы, стационарлық
белсенді, пассивті
өлшеу
органолептикалық
механикалық, электрлік,
визуалды, техникалық
оптикалық, магниттік,
тексеру
ультрадыбыстық, басқа
әдістер
геометриялық, физикалық, функционалдық, сапалық,
техникалық жағдайы, жұмыс істеуі, жұмыс істеу
қабілеттілігі және басқа да параметрлері
бұйымдардың, технологиялық процестің,
технологиялық жарақтандыру құралдарының,
техникалық құжаттаманың, технологиялық тәртіптің
сапасы

Жоғарыда
қарастырылған
процестерді
дамыту
кезеңдерінің
әрқайсысын орындау қажеттілігі
Техникалық бақылаудың (операциялардың) шарттарын әзірлеуші
өндіріс жағдайларына қарай айқындайды немесе кәсіпорын стандарттарымен
белгіленеді. Өндірістің ерекшелігіне және бақыланатын жиналатын
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бұйымдардың түрлеріне байланысты бақылау процестерін (операцияларын)
әзірлеудің қосымша кезеңдерін енгізуге болады.
Бақылау процестерін жобалау міндеттерін шешуді қамтамасыз ету
үшін жалпы мемлекеттік, салалық және кәсіпорынның үш деңгейінде
нормативтік-техникалық құжаттар (НТҚ) әзірленеді. Жалпы жағдайда
техникалық бақылауға арналған НТҚ құрамына техникалық бақылау мен
бақылау құралдарының стандарттары, техникалық бақылау процестерін
әзірлеу және бақылау құралдарын таңдау ережелері, бақылау объектілері мен
кеңсенің технологиялық операцияларының жіктеуіштері, объектілерді таңдау
әдістері, бақылау схемалары мен әдістері, техникалық бақылаудың типтік
процестерінің стандарттары кіреді. Сондай-ақ өндірістің ерекшелігіне және
жиналатын кеңсе объектілерінің түрлеріне байланысты техникалық
бақылауға арналған басқа да НТҚ-ны пайдалануға жол беріледі.
1.1.6. Құрастыру жұмыстарын нормалау
Құрастыру жұмыстарын нормалау негізінде құрастырудың күрделілігі
мен жабдықтың қажетті саны анықталады, жабдықтар мен жұмыс
орындарының жүктелуі мен өнімділігі есептеледі, бағалар белгіленеді,
өндірісті күнтізбелік жоспарлау жүзеге асырылады.
Еңбек нормаларының негізгі түрлеріне уақыт, қызмет көрсету, өндіру
және сан нормалары жатады. Уақыт нормасыНу (операцияның еңбек
сыйымдылығы) өндірістік операцияны орындауға қажетті уақыт
шығындарын анықтайды. Қызмет көрсету уақытының нормасы жабдық
бірлігіне қызмет көрсету үшін қажетті уақытты білдіреді. Заттай
бірліктердегі тапсырманы белгілі бір кезеңге пайдалану нормасы және
анықталады Нпайд
Нпайд = Тұ /Ну ,

(1.1.1)

Тұ -жұмыс нормасы белгілі бір жұмыс көлемін орындау үшін қажетті
жұмысшылардың санын анықтайтын уақыт кезеңінің ұзақтығы қызмет
көрсету нормасы бір немесе жұмысшылар бригадасына бекітілген өндірістік
объектілердің санын білдіреді.
Уақыттың техникалық негізделген нормасы-бұл өндіріс үшін ең
қолайлы белгілі бір ұйымдастырушылық-техникалық жағдайларда
технологиялық операцияны орындаудың реттелетін уақыты. Бұл норма
технологиялық жабдықтау құралдарының пайдалану мүмкіндіктеріне және
техника мен өндірістің заманауи жетістіктеріне сәйкес келетін жұмыс
әдістерін қолдануға сәйкес белгіленеді.
Операцияны орындау кезінде бір бөлшекті дайындауға (құрастыруға)
берілетін уақыт нормасы технологиялық операцияны орындау уақытының
бір жұмыс орнында бір мезгілде дайындалатын бөлшектер санына қатынасын
білдіретін дара уақыт нормасымен айқындалады.
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Талдау-есептеу әдісін пайдаланған кезде автоматтандырылмаған
өндіріс үшін даналы уақыт мынадай формула бойынша айқындалады:𝑡𝑡д
𝑡𝑡д = 𝑡𝑡н + 𝑡𝑡қ + 𝑡𝑡қк + 𝑡𝑡ү

(1.1.2)

мұндағы-𝑡𝑡н -негізгі уақыт, 𝑡𝑡қ - қосалқы уақыт,𝑡𝑡қк - жұмыс орнына
қызмет көрсету уақыты,𝑡𝑡ү - жұмыстағы үзілістер уақыты.
Негізгі технологиялық уақыт жинау процесінде жиналатын объектінің
күйінің өзгеруіне байланысты уақытты ескереді. Ол құрастыру жұмыстарын
орындау кезінде жиналған компоненттерді қосу және бекітудің анықталмаған
процесін жүзеге асыруға жұмсалады.
Көмекші уақыт негізгі жұмысты орындауға байланысты әрекеттерді
жүзеге асыруға жұмсалады. Ол жиналатын компоненттерді орнатуға,
бекітуге және алып тастауға арналған уақытты қамтиды: жабдықты басқару,
атқарушы органдарды жеткізу және бұру; құрастыру кезінде сақталатын
параметрлерді өлшеу және т. б. негізгі және жабылмайтын қосалқы уақыттың
сомасы жедел уақыт болып табылады
𝑡𝑡ж = 𝑡𝑡н + 𝑡𝑡қ .

(1.1.3)

Жұмыс орнына қызмет көрсету уақыты жұмыс орнын жұмысты
бастауға дайындауға жұмсалатын уақытты ескереді: жабдықты және жарақты
майлау және тазалау, сондай-ақ жұмысты орындау процесінде оларды
баптау; құралды ауыстыру; ауысым соңында жұмыс орнын жинау және т.б.
бұл уақыт, жұмыстағы үзілістер уақыты сияқты, нормативтер бойынша
жедел уақыттан пайызбен беріледі.
Жұмыстағы үзілістер уақыты ұйымдастырушылық және техникалық
себептерге байланысты демалыс пен жұмысшының жеке қажеттіліктеріне
бөлінеді.[1]
1.1.7. Бөлшектерді құрастыруға дайындау
Бөлшектерді құрастыруға дайындау, әдетте, тегістеу, тазалау және
жуудан тұрады.
Қиюластыру жұмысы.
Құрастыруға келіп түсетін бөлшектер
дайындау дәлдігі бойынша әрқашан олардың қосылыстарының дәлдігі мен
сипатына қойылатын талаптарға сәйкес келе бермейді. Сондықтан
қосылыстың дәлдігін және қосылатын бөліктердің тиісті жұпталуын
қамтамасыз ету үшін қолмен немесе механикаландырылған құралсаймандарды, құрылғыларды немесе стационарлық жабдықты қолдана
отырып, әр түрлі дайындықжұмыстарын жүргізу қажет. Дайындау процесі екі
кезеңге бөлінеді:

16

- әмбебап немесе арнайы өлшеу құралдарын қолдана отырып,
құрастыруға түскен бөлшектердің геометриялық өлшемдері мен пішінінің
қателігін анықтаңыз;
- олар қателіктің мәніне және бекіту дәлдігіне және жұптасу беттерінің
кедір-бұдырлығына қойылатын талаптарға байланысты өңдеу әдісін таңдап,
материалдың артық қабатын алып тастайды.
Өңдеу әдісін анықтау үшін 1.1.3 кестесінің деректерін пайдалану
ұсынылады.
Кесте 1.1.3-Өңдеу әдісі
Әр түрлі тегістеу жұмыстарымен қамтамасыз етілген жанасу беттерінің
кедір-бұдырлығы мен дәлдігі
Қиюластыру жұмыс түрі 𝑅𝑅𝑧𝑧 , мкм
Дәлдік
𝑅𝑅𝑎𝑎 , мкм
квалитеттер
і
Бұрғылау
25-10
10-13
Бастапқы үңгілеу
25
6,3
9-12
Таза үңгілеу
6,3...0,4
8-9
Жазу
6,3...0,4
8-9
Жұқа жазу
3,2...0,1
6-7
Соңғы қыру
1,25
6-7
Жұқа қыру
0,63...0,32
5-6
Алдын ала тегістеу
6,3...0,4
8-9
Соңғы тегістеу
3,2...0,2
6-7
Сылау
0,8...0,1
5-6
Егер бастапқы жұмыстарды орындау талап етілмесе, онда құрастыруға
келіп түскеннен кейін бөлшектер майлау мен кірден тазартылуы тиіс.
Құрастыру алдында бөлшектерді тазарту-оның жоғары сапалы шарттарының
бірі және жиналған механизмнің апатсыз ұзақ мерзімді жұмысын қамтамасыз
ету. Тазалау тек жұптау үшін ғана емес, сонымен қатар кейіннен бояуға
немесе гальваникалық жабынға жататын бос беттер үшін де маңызды.
Тазарту. Тазалау әдетте механикалық жолмен жүзеге асырылады және
ластануды, коррозияға қарсы майлауды, тотығу өнімдерін, қақ және т. б.
Тазалауға арналған құралдар ретінде қырғыштар немесе қолмен және
механикаландырылған щеткалар қолданылады. Бөлшектерді аздап ластаған
кезде, тазалау үшін сығылған ауа ағынымен үрлеуді қолдануға болады. Әрбір
құрастыру операциясының алдында қырғышпен немесе щеткамен ластануды
алып тастағаннан кейін сығылған ауамен үрлеу ұсынылады. Алдыңғы
өңдеуден шаң, кір қалдықтары жиі жиналатын тесіктерді, ойықтарды және
қуыстарды мұқият тазалау керек. Сығылған ауамен үрлеу арнайы ұштың
көмегімен жүзеге асырылады (сурет.1.1.1.а) икемді шланг көмегімен
сығылған ауаның орталық сым жүйесіне қосылған. Сығылған ауаны беру 6
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шүмегі арқылы 2 ашық клапанмен жүзеге асырылады. Клапанның ашылуы
триггерді 1 басқан кезде пайда болады. Үрлеу кезінде жарақаттанудың алдын
алу үшін ұшқа арнайы шағылыстырғыш орнатылады (сурет.1.1.1, б).
Бөлшектерді тазалағаннан кейін, жинамас бұрын шаю ұсынылады.

1.1.1 сурет- Бөлшектерді сығылған ауамен үрлеуге арналған ұштық: аұштық құрылғылары; 1-шүріппе; 2-клапан; 3-шүмек; б-шағылыстырғышы
бар ұштық.
Жуу. Бөлшектерді жуу бөлшектердің беттерінен шамалы ластанулар
мен майлы қабықтарды алып тастауды қамтамасыз етеді. Жуу кезінде арнайы
жуғыш заттар қолданылады.
Бөлшектерді жуу бірнеше жолмен жүзеге асырылуы мүмкін: химиялық,
электрохимиялық, ультрадыбыстық, электрогидравликалық әсерді қолдану.
Химиялық жуу арнайы жуу машиналарында жүзеге асырылады және
келесі кезеңдерді қамтиды (шартты түрде):
- қозғалатын сұйықтықтың бөлшектерінің әсерінен механикалық
тазарту;
- бөліктің бетін сулау;
- ластануды сіңіру;
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- сумен шаю.
Бұл әсердің барлығы бір уақытта жүзеге асырылады. Тазалау сапасына
жуу ерітіндісінің құрамы үлкен әсер етеді.
Мұндай ерітінділер ретінде органикалық еріткіштер қолданылады:
керосин, бензин, спирт, ацетон. Сілтілер мен синтетикалық беттік белсенді
заттардың сулы ерітінділерін қолдануға болады.
Электрохимиялық жуу сұйықтық ағынының бөлігіне механикалық
және химиялық әсер ету, сондай-ақ бөліктің катодты поляризациясы арқылы
жүзеге асырылады. Розетканы күшейту үшін электролиттің қозғалысы оған
жаңа электролит арнайы төселген құбыр арқылы беріледі.
Ультрадыбыстық жуу жиналған түйіннің бөлшектерін мұқият тазалау
қажет болған жағдайда қолданылады. Ультрадыбыстық жуудың мәні ТМТ
болып табылады, бұл жуу ортасында ультрадыбыстық тербелістер қозғалады
және нәтижесінде пайда болған соққы толқындары ластаушы қабаттың
қарқынды бұзылуын қамтамасыз етеді.
Ультрадыбыстық тазалаудан кейін бөліктер ыстық және құрғақ суда
жуылады, содан кейін кептіріледі.
Импульсті
ұшқын
разрядтары
кезінде
пайда
болатын
электрогидравликалық әсерді пайдалана отырып жуу қазіргі уақытта
эксперименталды әзірлеу сатысында.
Құрастыруға түсетін бөлшектерді тазалау және жуу тәсілдерін таңдау
ластанудың түрі мен қарқындылығына байланысты.
Ластанудың ең көп таралған түрлері:
- жол-топырақ. Бұл ластанулар бөлшектерді ұзақ уақыт сақтау және
тасымалдау кезінде пайда болуы мүмкін, олардың құрамында жол
балшықтары, өсімдік қалдықтары және май-балшық шөгінділері бар. Мұндай
ластанулар алдымен сым щеткалары мен шүберекпен жойылады, содан кейін
бұрын келтірілген әдістердің бірімен жуылады;
- майлау материалдарының қалдықтары. Бөлшектердің беттерінде
пайда болған майлау материалдарының қалдықтары негізгі шүберекпен
мұқият тазалауды қажет етеді, содан кейін мұқият жуылады;
- лак қабықшалары. Бұл ең жұқа май қабаттарының термиялық
тотығуынан пайда болатын көміртекті шөгінділердің ерекше түрі. Жұқа
қабықша түрінде бөліктің қыздырылған бетіне түсетін май лак
қабықшасының бастапқы материалы ретінде қызмет ететін өте кішкентай
көміртекті бөлшектерді (шамамен 1 мкм) шығаруы мүмкін. Мұндай
қабықшалар бөлшектерді еріту-эмульгаторлы ортада жуу арқылы алынып,
содан кейін механикалық тазаланады;
- абразивті және механикалық бөлшектер. Мұндай бөлшектер оларды
жасау барысында бөлшектерде пайда болады. Бұл ластанулар механикалық
тазартумен жойылады, содан кейін сығылған ауамен үрленеді және жуылады.
Бөлшектердің беттерінде ластанудан басқа, металлдың химиялық және
электрлік химиялық ыдырауы нәтижесінде ұзақ уақыт сақтау кезінде пайда
болатын коррозия өнімдері болуы мүмкін.
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1.1.8. Құрастыру бірліктеріне және машиналарға қойылатын
техникалық талаптар
Қазіргі заманғы машиналардың конструкциясыының алуан түрлілігіне
қарамастан, машиналардың өздеріне де, құрастыру бөліктері мен
бөлшектеріне де қойылатын жалпы талаптар бекітілген. Негізгі қойылатын
талаптар мыналар болып табылады:
- өнімділіктің жұмыстардың берілген көлемі мен қарқынына сәйкестігі;
- жоғары ұзақ мерзімділік және сенімділік, берілген пайдалану
жағдайларында тиісті кепілдік мерзімін қамтамасыз ету;
- пайдалану кезінде ең төменгі еңбек және материалдық шығындарды
қамтамасыз ету;
- тұтынушыға ыңғайлы жеткізу.
Құрастыру қондырғыларының тұтқаларына салыстырмалы түрде тез
тозатын бөліктерді құрастыру, бөлшектеу және ауыстыру жеңілдігі қажет.
Құрастыру қондырғысына кіретін бөліктер қарапайым, үнемді, жеткілікті
беріктігі бар минималды массасы болуы керек және жұмыс кезінде сенімді
болуы керек. Бөліктің беріктігі материалды дұрыс таңдау арқылы қамтамасыз
етіледі. Сонымен қатар, бөлшектер жеткілікті тозуға төзімді болуы керек,
оған арнайы материалдарды қолдану және беткі қатаю (қатайту, цементтеу,
тегістеу және т.б.) қол жеткізіледі.
Құрылымды бағалаудың маңызды критерилерінің бірі-бұл жаңа
машинада бөлшектерді минималды өңдеумен қарапайым кофигурацияны
қолдану, бөлшектерді әртүрлі құрастыру қондырғыларында біріктіру,
бөлшектердің құрылымдық элементтерін стандарттау, өндірісте бұрын
игерілген бөлшектер мен түйіндерді қолдану арқылы қамтамасыз ету.
1.1.9. Технологиялық құжаттама және құрастырудың технологиялық
процесі
Технологиялық құжаттаманы әзірлеу кезеңдері контрукторлық
құжаттаманы әзірлеудің келесі кезеңдеріне байланысты анықталады: эскиздік
жоба, технологиялық жоба, жұмыс конструкторлық құжаттамасы.
Жұмыс құжаттамасын әзірлеу сатыларына алдын ала жоба және
сериялық (жаппай) өндіріс үшін тәжірибелік үлгі құжаттамасын әзірлеу
жатады. Алдын ала жоба сатысында бұйымның және оның құрамдас
бөліктерінің макетін дайындауға және сынауға арналған технологиялық
құжаттама әзірленеді.
Мақсаты бойынша технологиялық құжаттар негізгі және қосалқы
болып бөлінеді. Негізгі құжаттарға технологиялық процестің мазмұнын
толығымен бірдей анықтайтын, инженерлік, жоспарлау, экономикалық және
ұйымдастырушылық міндеттерді шешуге арналған ақпарат бар құжаттар
кіреді. Көмекші құжаттарға технологиялық процестерді әзірлеу, енгізу және
жұмыс істеу кезінде қосалқы ретінде қолданылатын құжаттар кіреді
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(карталар, құрылғылар мен құралдарды жобалауға тапсырыстар, сынақ
актілері және т.б.). Жалпы мақсаттағы технологиялық құжаттарға
қолданылатын технологиялық құрастыру әдістеріне тәуелсіз құжаттар кіреді,
мысалы, эскиздер картасы, технологиялық нұсқаулық. Арнайы мақсаттағы
технологиялық құжаттарға құрастырудың технологиялық әдістерін және
өндіріс түрін сипаттау кезінде қолданылатын құжаттар кіреді, мысалы,
маршрут картасы, технологиялық процестің картасы, операциялық карта,
жиынтық карта, жабдықтар мен жабдықтардың тізімі, жабдықтар мен
жабдықтардың тізімі, бұйымдарды құрастыру тізімі, типтік технологиялық
процестің картасы, типтік операциялардың картасы және т. б.
Маршруттық карта міндетті құжат болып табылады, ол құрастырудың
технологиялық процесін маршруттық немесе маршруттық-операциялық
сипаттауға немесе барлық операциялар бойынша бақылау мен
операцияаралық орын ауыстыруды қоса алғанда, технологиялық
операциялардың толық құрамын көрсетуге; осы жабдықтарды, жарақтарды,
материалдық нормативтік және еңбек шығындарын көрсете отырып,
технологиялық реттілікпен әртүрлі технологиялық әдістерді сипаттауға
арналған.
Технологиялық процестің картасы технологиялық режимдердің
ауысуын және материалдық және еңбек шығындарының технологиялық
жабдықтау құралдары туралы деректерді көрсете отырып, барлық
операциялар бойынша технологиялық реттілікпен технологиялық құрастыру
процесін операциялық сипаттауға арналған.
Операциялық карта режимдер мен еңбек шығындары туралы
технологиялық жабдықтау құралдары туралы деректердің ауысуын
орындау кезектілігін көрсете отырып, технологиялық операцияны
сипаттауға арналған. Бұл карта құрастырудың жеке технологиялық
процестерін әзірлеу кезінде қолданылады, ал карталар барлық операциялар
үшін жасалады.
Үлгілік технологиялық процестің картасы өтулерді және материалдық
және еңбек шығындарының технологиялық жарақтандыру құралдары туралы
жалпы деректерді көрсете отырып, технологиялық дәйектілікпен
құрастырудың үлгілік технологиялық процесін сипаттауға арналған. Бұл
карта өнімнің құрастыру бөлімімен бірге қолданылады.
Бұйымды құрастыру тізімдемесі олардың сандық құрамы мен кіріс
сатыларының қолданылуының бұйымын құрастыру үшін бөлшектер мен
құрастыру бірліктерінің құрамын көрсетуге арналған.
Үлгілік операция картасы өтулердің орындалу кезектілігін және
технологиялық жарақтандыру құралдары мен құрастыру режимдері туралы
жалпы деректерді көрсете отырып, құрастырудың үлгілік технологиялық
операциясын сипаттауға арналған.
Жинақтау картасы жиналатын бұйымның жиынтығына кіретін
бөлшектер, құрастыру бірліктері және материалдар туралы деректерді
көрсетуге арналған.
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Жабдықтар мен жабдықтардың тізімі құрастырудың технологиялық
процесін орындау кезінде қолданылатын тиісті жабдықтар мен
технологиялық жабдықтарды көрсетуге арналған.
Эскиздер картасы-бұл құрастыру, пайдалану немесе көшу процесінің
орындалуын түсіндіруге арналған эскиздер, диаграммалар, кестелерден
тұратын графикалық құжат.
Технологиялық нұсқаулық құрастырудың технологиялық процестерін,
бұйымдарды (бұйымдардың құрамдас бөліктерін) құрастыру кезінде
қайталанатын әдістер мен тәсілдерді, технологиялық жарақтандыру
құралдарын пайдалану ережелерін сипаттауға арналған құжатты ұсынады.
Бұл нұсқаулық әзірленген технологиялық құжаттаманың көлемін азайту үшін
қолданылады.
Технологиялық құжаттаманың құрамына құрастыру жабдықтарының
жалпы түрлерінің сызбалары және оның механизмдері мен агрегаттары,
жалпы және түйіндік құрастырудың технологиялық сызбалары, жиналған
бұйымның жұмыс сызбалары кіреді. [1]
Технологиялық құрастыру схемасы құрастыру жұмыстарының реттілігі
мен ерекшеліктерін нақты көрсетеді. Осы схеманы құру кезінде (сурет.1.1.2,
а) өнім құрамдас бөліктерге бөлінеді - бөлшектер (сурет.1.1.2, б). Әр элемент
үш бөлікке бөлінген тіктөртбұрыш түрінде бейнеленген. Тіктөртбұрыштың
жоғарғы бөлігінде бөліктің атауы, сол жақ төменгі бөлігінде - оның индексі,
ал құрастыру блогына кіретін бөліктердің оң жақ төменгі бөлігінде
көрсетіледі.
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1.1.2 сурет - Құрастыру бірлігінің (а) құрастыру сызбасы (б)
1-ось; 2-май шағылыстырғыш;3-ролик корпусы; 4-мойынтірек;
5-шайба; 6-сомын; 7-май сауыт.
Схемада негізгі бөлік, құрастыру қондырғылары және дайын өнімдер
де көрсетілуі керек.
Құрастырудың технологиялық сызбасы келесі ретпен жасалады:
- схеманың сол жағында негізгі бөлік (роликтің ось) тіктөртбұрыш
түрінде бейнеленген, онда барлық өнім жиналады;
- схеманың оң жағында тіктөртбұрыш түрінде жиналған өнім (кернеу
ролигі бейнеленген);
- негізгі бөлік пен жиналған өнімді бейнелейтін тіктөртбұрыштар түзу
сызықпен жалғанады;
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-осы сызықтың жоғарғы және төменгі жағында негізгі бөлікке
жиналатын бөліктер мен түйіндер бейнеленген; олар негізгі бөлікке
Орнатылатын ретпен сәйкес бөліктер мен түйіндердің тіктөртбұрыштарын
орналастырады.
Егер кез-келген түйін негізгі бөлікке жиналған түрде орнатылуы керек
болса (мысалы, жинақтағы роликтің корпусы), онда диаграммада оны
құрастыру кезектілігін көрсету керек. Өнімде дайын алдын-ала жиналған
түйіндерді пайдалану құрастыру схемасында да көрсетілуі керек.
Орындалған схеманың негізінде технологиялық маршруттық және
операциялық карталарды құра отырып, құрастыру процесі жасалады.
Құрастырудың технологиялық картасы-бұл өнімді өндірудің бүкіл
процесі жазылған, операциялар мен олардың құрамдас бөліктері,
материалдар, өндірістік жабдықтар және өнімді өндіруге қажетті
технологиялық режимдер, жұмысшылардың біліктілігі және т. б. көрсетілген
технологиялық құжаттаманың нысаны.
Құрастырудың маршруттық картасы-бұл операциялар бойынша
құрастырудың технологиялық процесінің сипаттамасы бар құжат.
Маршруттық карталар, әдетте, шағын және жеке өндірісте қолданылады.
Операциялық карта құрастыру (кесте.1.1.4) - бұл өтулер бойынша
оларды бөлшектей отырып, операциялардың неғұрлым толық сипаттамасын
қамтитын құжат. Сериялық және жаппай өндірісте құрастыру карталары әр
құрастыру операциясы үшін бөлек жасалады.
Машина жасаудағы құрастыру процесі түйіндік құрастырудан және
алдын-ала жиналған түйіндерден өнімді жалпы құрастырудан тұрады.
Кез-келген технологиялық құрастыру процесі мыналарды қамтамасыз
етуі керек:
- берілген сападағы бұйымды алу;
- ең жоғары еңбек өнімділігі;
- ең аз еңбек және материалдық шығындар;
- қоршаған ортаға ең аз зиянды әсер.
Технологиялық процесті жалпы құрылымдық және технологиялық
сипаттамалары бар өнімдер тобын жасау үшін қолданылатын технологиялық
процестер қолданыстағы типтік технологиялық процестер негізінде жасау
керек. Технологиялық процесс еңбек қауіпсіздігі және өнеркәсіптік
санитария талаптарына толық сәйкес келуі тиіс.
Технологиялық процестің құрылысы өнімнің құрастыру сызбасын
зерттеуден басталады. Сызбаны зерделеу кезінде негізгі құрастыру бірліктері
(түйіндері) бөлінеді. Оларды құрастырудың технологиясына басты назар
аударылады. Технологиялық-бұл өнімді өндіруге және құрастыруға қажетті
ең аз шығындармен ең жоғары сапалы түйін мен өнімді жинауға мүмкіндік
беретін конструкциясы. Талдау негізінде әр түйін мен механизм үшін
құрастыру схемасы жасалады. Құрастыру схемасына сәйкес қажетті
технологиялық жабдықтар, құрылғылар мен қондырғылар таңдалады және
технологиялық процесті операцияларға бөле отырып, механизмді және оны
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құрастыратын құрастыру қондырғыларының технологиялық картасын
жасайды. Жасалған технологиялық карта негізінде операциялық құрастыру
карталары жасалады. [2]
Кесте.1.1.4-Құрастырудың операциялық картасы
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қ
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1.1.10. Құрастыру түрлері мен әдістері
Құрастыру жұмыстарының ұйымдастырушылық формалары өндіріс
түріне байланысты, ол өнімнің көлемімен, оның номенклатурасымен және
шығарылу жылдамдығымен анықталады. Осы критерийлер өндірістің үш
түрін ажыратады: даналы, сериялық және жаппай.
Даналы шығарылатын өнімдердің кең спектрімен және оларды
шығарудың аз көлемімен сипатталады. Жеке өндіріс жағдайында жиналатын
өнімнің мөлшері мен дәлдігіне байланысты құрастыру бөлшектеу арқылы да,
бөлшектеу жұмыстарынсыз да жүргізілуі мүмкін. Бірінші жағдайда,
құрастырушы жиналатын машиналар мен құрастыру қондырғыларының
түрлеріне мамандандырылған. Мамандандырудың маңызды шартықұрастыру бірліктерін, бөлшектерін, олардың құрылымдық элементтерін
стандарттау, қалыпқа келтіру және біріктіру, сонымен қатар технологиялық
құрастыру процестерін типтеу. Бөлшектер мен құрастыру бірліктерінің
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конструкциялары геометриялық өлшемдері, пішіні және технологиялық
сипаттамалары бойынша ұқсас болуы тиіс.
Әдетте, бірыңғай өндіріс жағдайында жинаушылардың жұмыс
орындарына тікелей байланысты. Көптеген жағдайларда жеке құрастыру
қондырғыларын құрастыру машиналардың жалпы құрастыруынан едәуір
алда келеді. Бұл жағдайда еңбекті ұйымдастырудың негізгі формасыбригадалық. Бұл ретте бригада ішіндегі жұмыстар оның мүшелерінің
біліктілігіне сәйкес бөлінеді.
Сериялыөндіріс
мезгіл-мезгіл
қайталанатын
партияларда
шығарылатын өнімдердің шектеулі номенклатурасымен, салыстырмалы
түрде үлкен көлемімен сипатталады. Сериялық өндіріс жағдайындағы
құрастырмалардың тән ерекшелігі-құрастыру процесін тораптық құрастыруға
(жекелеген құрастыру бірліктері, агрегаттар, механизмдер) және жалпы
бөлуге бөлу. Ірі серияларды шығару кезінде жылжымалы құрастыру деп
аталады. Бұл жағдайда мамандандырылған жұмыс орындары құрастыру
сызығының бойымен орналасады, ал жиналған машина құрастыру
конвейерімен бір құрастыру операциясынан екіншісіне ауысады.
Жылжымалы құрастыру кезінде жұмыс орындарының орналасуы әртүрлі
болуы мүмкін.
Жаппай өндірістер номенклатурамен және ұзақ уақыт бойы үздіксіз
шығарылатын өнімдердің үлкен көлемімен сипатталады. Жаппай өндіріс
жағдайында құрастыру процесі әр жұмыс орнына бір құрастыру жұмысының
бір моделін бекітумен сипатталады. Өндірістің бұл түрі ең жоғары
ұйымдастырушылық формамен сипатталады - үздіксіз ағын. Ағынды
құрастыру кезіндегі құрастыру өндірісінің ырғақты сипаты жұмыс
орындарын бөлшектер мен материалдармен бірдей ырғақты тексеруді қажет
етеді, бұған механикаландырылған көлікті, негізінен конвейерлерді кеңінен
қолдану арқылы қол жеткізіледі.
Құрастыру процесін ұйымдастырудың екі түбегейлі әдісі бар бөлшектемей және бөлшектей отырып құрастыру.
Құрастыру жұмыстарын бөлшектемей құрастыру жоғары біліктілікке
ие болуы керек бір жұмысшы басынан аяғына дейін жүзеге асырылады.
Жоғары еңбек сыйымдылығымен сипатталатын бұл әдіс тек жеке және
тәжірибелік өндірісте қолданылады. Іс жүзінде құрастыру процесін
бөлшектеу арқылы құрастыру әдісі әлдеқайда жиі қолданылады.
Құрастыру
жұмыстарын
бөлшектеу
арқылы
құрастыру
жұмысшылардың едәуір үлкен санымен жүзеге асырылуы мүмкін, ал
жұмыстың соңғы нәтижесі құрастыру процесінің әр қатысушысына
байланысты
болады.
Құрастыру
жұмыстарының
осындай
ұйымдастырушылық формасымен жұмысшылар, әдетте, бригадаларға
біріктіріледі. Бригада мүшелері белгілі бір құрастыру жұмыстарын жүргізуге
мамандандырылған, бұл сізге біліктілігі төмен жұмысшылардың ұқсас
өнімдерін жинауға пайдалануға мүмкіндік береді. Бұл әдіс құрастыру
процесін бөлудің алғашқы қадамы болып табылады.
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Құрастыру жұмыстарын бөлшектей отырып бұйымды құрастыру жеке
тораптарды құрастырудан және жалпы құрастырудан тұрады. Осындай
бөлшектеу нәтижесінде құрастыру уақытын едәуір қысқартуға болады, әр
жеке механизмді, жинақты және тұтастай алғанда өнімді бір уақытта
көптеген жұмысшылар жасай алады. Құрастыру процесін одан әрі бөлшектеу
әр жұмысшының белгілі бір операцияны орындауына әкелуі мүмкін.
Осындай еңбекті ұйымдастырумен құрастыру процесі осы өнімді
құрастырудағы барлық жұмысшылар өз операцияларын жасаған кезде ғана
аяқталады. Мұны екі жолмен жүзеге асыруға болады: немесе өнімді бір
жұмыс орнынан екіншісіне ауыстыру, жиналған өнімге қатысты
жұмысшылардың қозғалысы. Екі жағдайда да жұмысшының және өнімнің
салыстырмалы түрде араласуы үздіксіз болуы маңызды. Мұндай
ұйымдастырушылық құрастыру формасы ағын немесе ағынды құрастыру деп
аталады.
Ағынды құрастыру-әрқайсысы белгілі бір жұмыс орнында
орындалатын құрастыру операцияларын бөлшектеу арқылы жылжымалы
құрастыру. Жиналған өнімді жылжыту бірнеше жолмен жүзеге асырылуы
мүмкін:
- үздіксіз қозғалатын конвейерде;
- мерзімді қозғалысы бар конвейерде;
- механикаландырылған құрылғылардың көмегімен бірізді берілісте;
- қолмен беру.
Ағындық құрастыру әдісін ұйымдастыру кезінде технологиялық
процесс әрбір операцияның операциялық уақыты операцияларды синхрондау
үшін құрастыру тактісіне жақын немесе еселі болатындай, құрастырудың
операциялық уақыты соңғысының тактілік уақытынан екі есе асатындай етіп
құралуы тиіс, онда құрастыру екі жұмыс орнында ұйымдастырылуы тиіс.
Технологиялық процесті бөлшектеу нәтижесінде ағынды құрастыру:
- жұмысшылардың мамандану дәрежесін арттыру;
- жұмыс орындарын ұйымдастыру үшін еңбек өнімділігін арттыру;
- құрастыру жұмыстарының ұзақтығын қысқарту;
- жұмыстың өзіндік құнын төмендету.
Жылжымалы ағындық құрастыруды ұйымдастыру кезінде барлық
аралас және ағындық құрастыруға қызмет көрсететін аймақтардың
(дайындамалармен, аспаптармен жабдықтау, жабдыққа техникалық қызмет
көрсету) үйлесімді жұмысы талап етіледі.
Қалыпты және үздіксіз құрастыру процесін қамтамасыз ету үшін
бірқатар ұйымдастырушылық және техникалық шаралар қажет:
- механикалық цехтардан соңғылардың келіп түсуі үзілген жағдайда
құрастыру учаскелерін бөлшектермен қамтамасыз ететін аралық дүкендерді
ұйымдастыру;
- қол еңбегін қысқарту және ауыстыру мақсатында құрастыру
өндірісіне механизацияны кеңінен енгізу;
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- еңбек өнімділігі мен құрастыру сапасын арттыру мақсатында
құрастыру жұмыстарын орындау кезінде құрылғыларды қолдану. [2]
1.2. Бөлшектердің тозуының негізгі түрлері
1.2.1. Бөлшектердің тозу процесі
Машиналар мен қондырғылардың қызмет ету мерзімі тозумен
анықталады-механизмнің бастапқы пайдалану сапасының едәуір жоғалуы.
Тозу-бұл машиналарды пайдалану кезінде бөлшектердің мөлшерін
өзгертудің қайтымсыз процесі. Бұл жағдайда, әдетте, бөлшектердің жұмыс
беттерінің пішіні, жақтаулары және күйі өзгереді. Мұндай өзгерістердің
белгілі бір мөлшерімен жеке бөлшектердің, механизмдердің және тұтастай
алғанда агрегаттың пайдалану сапасының күрт нашарлауы байқалады, бұл
оны жөндеуді қажет етеді.
Жабдықтың бөлшектері біркелкі емес, жұмыс жағдайына байланысты
кейбір бөліктер басқаларына қарағанда тез тозады.
Машиналарда біртіндеп (тозу) және кенеттен (апаттық) ақаулар
болады.
Біртіндеп істен шығу машиналардың ұзақ уақыт жұмыс істеуі
нәтижесінде олардың жұмыс сапасының айтарлықтай төмендеуінсіз дұрыс
жұмыс істеген кезде пайда болады.
Апаттық істен шығу-бұл машина бөлшектерінің тез өсетін (үдемелі)
және қысқа мерзім ішінде машиналардың одан әрі жұмыс істеуі мүмкін
болмайтын мөлшерге жететін тозуының салдары.
Апаттық істен шығулардың себептері машиналарға нашар күтім жасау,
атап айтқанда, олардың майлау режимін сақтамау, пайдалану кезінде
машиналардың айтарлықтай шамадан тыс жүктелуі, сондай-ақ уақтылы
немесе нашар орындалған жөндеу болуы мүмкін.
Кейбір жағдайларда апаттар жабдықты ұзақ уақытқа істен шығарады
және оларды жоюға көп қаражат жұмсалады.
Машина бөлшектерінің бұзылуының негізгі себептерінің біріқауіпсіздік және құлыптау құрылғыларының, сондай-ақ қозғалыс
шектегіштерінің болмауы немесе дұрыс жұмыс істемеуі.
Кейбір бөліктер үшін рұқсат етілген тозу, тозу мөлшері белгіленген,
бұл бөлшектерді одан әрі пайдалануға жол берілмейді. Бөлшектердің шекті
тозуы мынадай белгілер бойынша анықталады:
- бөлшектердің беріктігі мен сенімділігін төмендету;
- түйісу сипатын өзгерту;
- тозған бөлшектердің құрастыру бірлігінің басқа бөлшектерінің
жұмысына әсері;
Бөлшектердің тозуының келесі түрлері бөлінеді: механикалық,
молекулалық-механикалық және коррозиялық.
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Механикалық тозу үйкеліс күштерінің бір бөліктің екіншісіне сырғуы
нәтижесінде пайда болады. Тозудың бұл түрінде бірге жұмыс істейтін
бөліктердегі металдың беткі қабаты тозады (кесіледі), нәтижесінде олар
геометриялық өлшемдерін жоғалтады.
Механикалық тозу бөлшектердің, білік мойынтіректерінің, төсек
үстелінің, піспек цилиндрінің және т. б. кең таралған түйісу жұмысы кезінде
пайда болады. Бұл беттердің үйкелісі кезінде пайда болады, себебі үйкелістің
бұл түрі жылжымалы үйкеліспен бірге жүреді, бірақ мұндай жағдайларда
тозу аз болады.
Бөлшектердің механикалық тозуының мөлшері мен сипаты металдың
жоғарғы қабаттарының физикалық-механикалық қасиеттеріне, түйісетін
ақаулардың жұмыс жағдайларына, қысымға, салыстырмалы қозғалыс
жылдамдығына, ысқылайтын беттерді майлау жағдайларына, соңғылардың
кедір-бұдырлық дәрежесіне және т. б. байланысты.
Бөлшектерге ең жойқын әсер абразивті тозумен байланысты, ол ұсақ
абразивті және металл бөлшектермен ысқылау ақауларымен ластанған кезде
байқалады. Әдетте, мұндай бөлшектер станокта құйылған дайындамаларды
өңдеу кезінде ұсақталған беттерге түседі немесе беттердің өздері тозуының,
шаңның және т. б. нәтижесі болып табылады. Бұл бөлшектер ұзақ уақыт
бойына кесу қасиеттерін сақтайды, сызаттар, бөртпелер түзеді және
балшықпен араласып, абразивті паста рөлін атқарады, ол арқылы жұптасатын
беттердің қарқынды тозуы және тозуы жүреді.
Бөлшектердің механикалық тозуы сонымен қатар жұптасатын
беттердің өзара әрекеттесу сипатына байланысты. Бөлшектердің беттерінің
салыстырмалы қозғалыссыз өзара әрекеттесуі металды ұсақтауға әкеледі, бұл
кілтекке, саңылауларға, жіптерге және басқа қосылыстарға тән.
Жұмыс кезінде машиналардың көптеген бөліктері (біліктер,
редукторлар, байланыстырушы шыбықтар, серіппелер, мойынтіректер және
т.б.) ауыспалы жүктемелерге ұзақ уақыт әсер етеді. Бұл динамикалық
жүктемелер статикалық жүктемелерге қарағанда бөлшектердің беріктігі үшін
әлдеқайда қауіпті. Айнымалы жүктемелердің әсерінен бөлшектердің
бұзылуы қалдық деформацияларсыз (сынғыш сыну) жүреді.
Ауыспалы жүктемелердің әсерінен материалдың бұзылуы оның
шаршауынан болады. Біліктер, серіппелер және басқа бөліктер көлденең
қимадағы шаршаудан бұзылады. Бұл дамып келе жатқан жарықтар
аймағымен және сыну пайда болған аймақпен үзілістің тән түрін алады.
Бірінші аймақтың беті тегіс, ал екіншісі қабыршақ, кейде түйіршікті болады.
Бөлшектердің молекулалық-механикалық тозуы бір бетті
екіншісіне жабыстырудан (орнатудан) тұрады. Бұл құбылыс жеткіліксіз
майлау және айтарлықтай қысым кезінде байқалады, екі бет бір-біріне
жақындағанда, молекулалық күштер әрекет ете бастайды, бұл үйкеліс кезінде
беттерді орнатуға әкеледі.
Коррозия, әдетте, су, ауа, химиялық заттар мен ауа температурасына
тікелей әсер ететін машиналар мен қондырғылардың бөліктерінде пайда
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болады. Егер өндірістік үй-жайлардағы ауа температурасы тұрақсыз болса,
онда ол көтерілген сайын ауада тұтанатын су буы неғұрлым берік металл
бөлшектермен жанаса отырып, оларға конденсат түрінде тұндырылады.
Коррозия әсерінен бөлшектерде терең коррозия пайда болады,
материал ернеу бетіне ие болады және механикалық беріктігін жоғалтады.
Бұл құбылыстар, атап айтқанда, бу немесе су ортасында жұмыс істейтін
гидравликалық пресстер мен бу балғаларының бөліктерінде байқалады.
Әдетте коррозиялы тозу бір бөліктің екіншісімен жұптасуына
байланысты механикалық жолмен жүреді. Бұл жағдайда коррозиялымеханикалық тозу, яғни күрделі тозу орын алады.
1.2.2. Бөлшектердің тозу сипаты
Бағыттаушы жазықтықтары бар бөлшектердің механикалық тозуы
әдетте олардың ұзындығы бойынша моральдық түрде жүреді. Тозу
нәтижесінде рельстердің тегістігі, түзулігі және параллелдігі, кейбір
жағдайларда және кез-келген беттерге перпендикуляр бұзылады.
Біркелкі емес тозу-рельстердің бетіне олардың ұзындығы бойымен
біркелкі емес жүктемелердің әсерінің нәтижесі. Мысалы, үлкен жергілікті
жүктемелердің әсерінен машинаның тік сызықты бағыттаушылары ортаңғы
бөлігінде қисайып, олармен жұпталған қысқа кесте бағыттаушылары дөңес
болады (сурет.1.2.1, а), қажалық пайда болады.
Қозғалтқыштардағы , компрессорлардағы, балғалардағы және басқа
машиналардағы піспектердің цилиндрлері мен жеңдері де біркелкі емес
тозады (сурет.1.2.1, б). Тозу піспектік сақиналардың қозғалыс аймағында
пайда болады және цилиндрдің немесе жеңнің ішкі қабырғаларын шығару
түрінде көрінеді.
Ішкі жану қозғалтқыштарының цилиндрлерінде ең жоғары қысым мен
ең жоғары температураны бастан кешіретін жоғарғы бөлік тозады. Ұстапресс жабдықтарында, керісінше, цилиндрдің төменгі бөлігінде ең үлкен тозу
пайда болады-соққы кезінде піспек орналасқан жерде.
Піспекті тозу (сурет.1.2.1, г) етектегіүйкелу мен содырланудан
көрінеді3, ойықтар арасындағы 4 маңдайшаның сынуы, 5 түбінде жарықтар
пайда болады және піспек саусағының астына 6 саңылау жасалады.
Біліктердің тозуы (сурет.1.2.1, д) олардың деформациясынан көрінеді.
Біліктер қисық, бұралған және сынған болады (сурет.1.2.1, е). Сондай-ақ,
сырғанау мойынтіректері мен жеңдердің цилиндрлік тесіктері конустыққа ие
болады. Саңылаулардың қимасы дөңгелек болмайды.
Білік айналған кезде біліктердің мойындары мен жеңдердегі
саңылаулардың біркелкі емес тозуы әртүрлі бағыттардағы біркелкі емес
жүктемелердің нәтижесі болып табылады. Егер білік айналу кезінде тек
өзінің ауырлық күшіне әсер етсе, онда мойынтіректің төменгі бөлігінде тозу
пайда болады.
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Сурет 1.2.1- Бөлшектердің тозу сипаты:
а - бағыттаушы үстелдің тозуы; б-цилиндрдің ішкі ақауларының тозуы; вшарғының беткі қабаты; г-піспектің тозуы; д - біліктің тозуы; е-біліктің
шаршау сынуы; ж-доңғалақ тістерінің тозуы; з-тістің бұзылуы; ибұранданың және сомындың жіптерінің тозуы; к-диск үйкеліс ілінісінің
тозуы: 1-үстел; 2-төсек; 3-етек; 4-секіргіш; 5-түбі; 6-тесік; 7-мойынтірек;
8-білік мойыны; 9 - саңылау; 10-бұранда; 11 - доңғалақ сомыны; және-тозу
орындары
Тісті берілістерде тістер тозады (сурет.1.2.1, ж). Содырлану пайда
болады, тістер пішінін, мөлшерін жоғалтады және бұзылады (сурет.1.2.1, з).
Тісті доңғалақтардың тістерінің сынуы, спицтерде, доңғалақтардың
шеңбері мен күпшегіндще жарықтардың пайда болуы, қону саңылаулары мен
кілтектің тозуы редуктордың шамадан тыс жүктелуі, оған бөгде денелердің
түсуі және дұрыс жиналмауы нәтижесінде пайда болады (мысалы, осьтердің
қисаюымен, редукторлардың білікке бекітілуі).
Жұмыс істейтін бұрандаларда трапеция немесе тікбұрышты жіп бар.
Бұранданың және оның жаңғағының жіптері тозады, бұрылыстар жұқа
болады (сурет.1.2.1, и). Бұрандалардағы жіптердің тозуы, әдетте, біркелкі
емес, себебі станоктарда өңделген кесектердің көпшілігі жұмыс істейтін
бұрандаға қарағанда аз ұзындыққа ие. Жіптің көп жұмыс істейтін бөлігі
қатты тозады.
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Бұрандалардың сомыны бұрандаларға қарағанда тезірек тозады. Бұл
сомындардың жіптері ластанудан нашар қорғалғандығына байланысты-шаң
мен кірден тазарту ыңғайсыз, кейбір жағдайларда сомын қанағаттанарлықсыз
майланады, ал бұрандалармен жұпталған сомында жіптің барлық
бұрылыстары қатысады, сомын бұрылыстарының санына тең бұрандада бір
уақытта оның бұрылыстарының бір бөлігі ғана жұмыс істейді.
Диск жалғастырғыштарында үйкеліс күштерінің әсерінен дискілердің
ұштары ең көп тозуға ұшырайды (сурет.1.2.1, к). Соңғы беттер тозады,
оларда соққылар пайда болады, олардың тегістігі бұзылады.
Бұрандалы қосылыстардың тозуы-бұрандалар мен сомындардың
жеткіліксіз немесе керісінше шамадан тыс тартылуының нәтижесі. Бұл тозу,
егер жұмыс істейтін қосылыс үлкен немесе ауыспалы жүктемелерді
қабылдаса, әсіресе қарқынды болады. Бұрандамалар мен бұрандалар
созылып, жіптің қадамы және оның профилі бұрмаланып, сомын
"жабыса"бастайды. Мұндай жағдайларда қосылыстың апаттық бөлшектері
болуы мүмкін. Бұрандалар мен сомындардың бастары көбінесе ақаулы
кілттермен бұралуына байланысты тозады.

Сурет 1.2.2- Мойынтіректердің тозуы:
а-қисаю салдарынан; б-білікке айналдыру кезіндегі ішкі сақина; в-шамадан
тыс тартылу нәтижесінде; г - ақаулы тығыздаманың салдарынан;
и-тозу орындары
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Ықтимал себептері - бөліктің білікке отырғызылуының әлсіреуі және
кілттің ұяға дұрыс сәйкес келмеуі.
Жылжымалы мойынтіректерде жұмыс беттері тозуға ұшырайды.
Оларда жаралар мен нүктелер пайда болады, жүгіру жолдары мен шарлардың
беттері қатпарлану байқалады. Динамикалық жүктемелердің әсерінен
жылжымалы беттердің бұзылуы орын алады. Білікке және корпусқа
мойынтіректердің тығыз орналасуына байланысты шарлар мен роликтер
сақиналар арасында қысылады, нәтижесінде орнату кезінде сақиналардың
бұрмалануы және басқа да жағымсыз салдарлар болуы мүмкін. 1.2.2, а-г
суретте мойынтірек сақиналарының тозу түрлері көрсетілген.
1.2.3. Тозу белгілері
Машиналардың немесе қондырғылардың тозуын олардың жұмысының
сипатына қарай бағалауға болады. Бұлғақтары бар иінді біліктері бар
машиналарда (іштен жану қозғалтқыштары, бу қозғалтқыштары,
компрессорлар, эксцентрлік престер, сорғылар және т.б.) тозудың пайда
болуы бөлшектердің түйіскен жерлерінде бітеу соғу бойынша анықталады.
Ол неғұрлым күшті болса, соғұрлым көп тозады.
Тісті берілістердегі шу-бұл тіс профилінің тозуының белгісі. Кілтекті
және оймакілтекті қосылыстардың бөлшектері тозған жағдайда айналу
бағыты немесе тік сызықты қозғалыс өзгерген кезде әр кезде қатты және
қатты дүмпулер сезіледі.
Құрастыру қондырғыларындағы тозуды тек есту арқылы ғана емес,
сонымен қатар осы машинада өңделген бөлшектердің беттерінің сыртқы
түрімен де орнатуға болады. Айналдырықтың конустық тесігінде орнатылған
қайралған роликтегі ұсақтау іздері олардың тозуына байланысты
айналдырықтың мойындары мен оның мойынтіректері арасындағы
саңылаудың ұлғаюын көрсетеді.
Бұрандаларға бекітілген тұтқалардың рұқсат етілгеннен асып кетуібұрандалар мен сомындардың жіптерінің белгісі.
Өлі қозғалыс дегеніміз-оған қосылған бөлікті жылжытпас бұрын
тұтқаның еркін бұрылу бұрышы.
Айтарлықтай ауыспалы жүктемелермен жұмыс істейтін машиналардың
бөлшектерін сынуды тудыруы мүмкін кішкентай жарықтардың болуын
тексеріп, үлкейту әйнегі арқылы тексеру керек. Кейбір жағдайларда мұндай
бөлшектерді тексеру балғаның көмегімен жүзеге асырылады. Бөлшекті
балғамен түрткен кезде дірілдеген дыбыс оның ішінде айтарлықтай жарықтар
бар екенін көрсетеді.
Айналмалы мойынтіректері бар құрастыру қондырғыларының
жұмысын олар шығарған шудың сипатына қарай бағалауға болады. Мұндай
тексеру стетоскоппен, ол болмаған жағдайда - металл шыбықпен жүзеге
асырылады, ол дөңгелек ұшымен құлаққа, ал ұшы мойынтіректің орналасқан
жеріне қолданылады. Мойынтіректердің қалыпты жұмысы кезінде әлсіз шу
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естіледі-біркелкі ақырыншу, егер олардың жұмысы бұзылса, қатты шу пайда
болады.
Ысқырық немесе өткір шу мойынтіректегі майлаудың жоқтығын және
ішкі және сыртқы сақиналардың жүгіру жолдары арасындағы шарларды
немесе роликтерді қысуды білдіреді. Қаттышу (көбінесе қатты соғу)
шарларда, роликтерде немесе сақиналарда жаралар пайда болғанын немесе
мойынтірекке абразивті шаң немесе кір кіргенін білдіреді.
Тұйық соққылар білікке және корпусқа мойынтірек отырысының
әлсіреуін білдіреді.
Мойынтіректің жұмысы қолдың сыртқы жағымен жанасуымен
анықталатын қыздыру арқылы да тексеріледі, ол 60°C дейінгі температураға
ауыртпалықсыз төтеп береді, осылайша мойынтіректің жоғарылауы
анықталады, бұл тіректердің сәйкес келмеуі нәтижесінде жүгіру жолдары
арасындағы шарлардың немесе роликтердің қысылуының салдары болуы
мүмкін немесе майлаудың болмауынан пайда болады, әсіресе білік жоғары
жылдамдықпен айналғанда. Мойынтіректің қызып кетуі біліктің жоғары
айналу жылдамдығында, сондай-ақ артық майлау немесе оның тұтқырлығы
жоғарылаған жағдайда пайда болуы мүмкін, бұл біліктің айналуына қосымша
қарсылықты тудырады. Мойынтіректерді едәуір қыздыру олардың тез
тозуына әкеледі.
Цилиндр компрессеріндегі салдырлаған соққы поршенді сақиналардың
тозғанын белгілейді. Цилиндрдегі бос соққылар піспек пен цилиндрдің
тозуын сипаттайды. Маховик соққысы оның білікке отырысының
бұзылуының салдары болуы мүмкін.
Пневматикалық жүйеде жеткіліксіз қысым олардың құбыр
қосылыстарының сығылған ауаның ағып кетуінен, жетек белдіктерінің тайып
кетуінен, цилиндр, піспек және компрессордың басқа бөліктерінің тозуынан
болады.[3]
1.2.4. Біліктер мойындары мен ішкі беттерінің тозу шамасын анықтау
Біліктердің, шыбықтардың және осьтердің мойындарының тозуы
штангенциркулмен, ал жоғары дәлдіктімикрометрменөлшейді. 1.2.3 суретте
иінді біліктің мойнын микрометрмен өлшеу көрсетілген.
Өлшеу бірнеше жерде жүзеге асырылады, бір қиылыстағы мойынның
диаметрі бойынша сопақтықты анықтайды (сурет.1.2.3, б), ал мойын
ұзындығы бойынша (сурет.1.2.3, в) - конустық.
Кішкентай біліктердің қисықтығын индикатормен тексеріңіз. Білік
призмаға салынған (сурет.1.2.3, г) және оны баяу бұра отырып,
индикатордың көрсеткіштерін бақылайды.
Ұзын біліктер индикатормен тексеріледі, бірақ оларды біліктің
ұштарына жақын орналасқан екі призмаға салыңыз. Индикаторды тексеру
үшін үлкен және ауыр біліктер екі тірекке-жылжымалы мойынтіректерге
қойылады (сурет.1.2.3, д).
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1.2.3 сурет- Біліктердің тозу шамасы мен қисықтығын анықтау
Қисық шаманы анықтау кезінде тұрақты индикатор көрсеткіштерін алу
маңызды. Бұл үшін индикатор тіректері қатты негізге орнатылады.
Цилиндрлердің, мойынтіректердің, төлкелердің ішкі беттерінің тозуы
микрометриялық немесе индикаторлық нутромерлермен өлшенеді.
Индикаторлық нутромерлерді пайдаланған кезде калибр-сақина болуы
мүмкін сынама өлшемдерімен тексерілетін өлшемдерді бұзу арқылы қажетті
нәтиже алынады. Саңылаулардың тозуын өлшеу кезінде (төлкелерде,
цилиндрлерде) саңылаулардың бетінің тозбаған бөліктері үлгі ретінде
қабылданады.
Индикаторлық нутромер саңылаулардың конустығы мен сопақтығын
жоғары дәлдікпен тексеруге мүмкіндік береді. Көрсетілгендей (сурет.1.2.4),
ол 1 жылжымалы өлшеу білігімен жабдықталған, ол 2 ауыстырылатын
ұшымен толықтырылады, тесіктің диаметріне байланысты таңдалады және
бекітілген. Өзек иінтірек жүйесінің индикаторымен байланысты.
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Сурет 1.2.4- Индикаторлық нутромермен цилиндрдің ішкі бетінің тозуын
өлшеу
Нутромермен өлшеу кезінде оның өлшеу бөлігін тексерілетін тесікке
абайлап енгізеді, оны тозбаған учаскеге орнатады. Көрсетілгендей,
құрылғыны баяу шайқайды (сурет.1.2.4), құрылғы индикаторының
қозғалысын қадағалаңыз. Көрсеткіш аялдамасын бекітіп, индикатор
шкаласын осы жерге бұраңыз және көрсеткіш ұшымен шкаланың нөлдік
бөлінуін біріктіріңіз. Бұл нутромер номиналды тесік өлшеміне орнатылғанын
білдіреді.
1.2.5. Тісті доңғалақтардың тозу мөлшерін анықтау
Тісті берілістердің тозуын қуыс құлақпен өлшенеді, бір немесе басқа
тақтайшаның жұптасқан тістерінің арасына енгізеді. Екі доңғалақтың тістері
арасында пайда болған ара қашықтық мөлшері саңылауға жеткілікті тығыз
кіретін пластинаның қалыңдығына тең.
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Тозу мөлшерін табу үшін h=m формуласына сәйкес 3 нониус 2-мен
қалыпты биіктікке назар аударыңыз.

Сурет 1.2.5-Штангензубомер өлшегіш
1,5-шкалалар; 2, 4— нониус; 3— тіреуіш; Н — тіс басының биіктігі; а —
тістің қалыңдығы.
Жаңа доңғалақтың тісінің қалыңдығы мен ауыр салмақты өлшегішпен
көрсетілген нақты ені арасындағы айырмашылық-бұл тістердің тозу
мөлшері.[7]
1.2.6. Шекті тозу
Жабдықтың беріктігін арттыру үшін әртүрлі машина бөлшектері үшін
шекті тозу мәндерін білу және тағайындау өте маңызды. Оларға қойылатын
нақты талаптарға сүйене отырып, әртүрлі типтегі және мақсаттағы
машиналар мен машиналардағы бөлшектердің көптеген түрлері үшін шекті
тозудың мөлшерін дәл анықтау қиын міндет болып табылады.
Бұдан әрі мысал ретінде зауыттардың алдыңғы қатарлы жөндеу
қызметтерінің тәжірибесінен алынған кейбір бөлшектердің тозу нормалары
келтірілген.
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Жоғары дәлдіктегі станоктар үшін (дәлме-дәл жабдықтар)
бағыттауыштардың тозуы шекті 0,02 болып саналады...0,03 мм ұзындықта
1000 мм, ал қалыпты дәлдіктегі жабдық үшін-0,1...0,2 мм ұзындығы 1000 мм.
Өтемдік құрылғыларсыз сырғанау мойынтіректерінде (төлкелерде),
беріліс қораптарында, алжапқыштарда және басқа механизмдерде
орнатылған біліктер мойындарының тозуына 0,001 шегінде жол
беріледі...0,01 дәлдігіне байланысты білік диаметрі. Тиісті деректер
келтірілген (кесте.1.2.1)
Айналдырық мойындарының рұқсат етілген тозуы-0,01...0,05 мммашинаға қойылатын дәлдік талаптарына байланысты. Тербеліс
мойынтіректері астындағы біліктер мойындарының тозуы 0,03-тен аспауы
тиіс...0,04 мм, ал ені бойынша оймакілтектердің тозуы-0,1...0,15 мм.
Тісті берілістерде болат тістердің кестеде көрсетілген қалыңдығы
бойынша тозуына жол беріледі.1.2.2.[3]
Кесте 1.2.1
Дәлдігіне байланысты білік-мойынтірек құрастыру бірліктеріндегі жөндеуге
рұқсат етілетін саңылаулар, мм
Біліктің
Жауапсыз Біліктің айналу жиілігінде жұмыс істейтін
диаметрі, механизмдер жауапты механизмдер, мин−1
мм
1000-нан кем
1000-нан астам
және нақты жүктеме, кгс/см2
30-ға дейін 30-дан
30-ға дейін 30-дан
астам
астам
50...80
0,5
0,20
0,10
0,30
0,15
80...120
0,8
0,25
0,15
0,35
0,20
120...180
1,2
0,30
0,20
0,40
0,25
180...260
1,6
0,40
0,25
0,60
0,35
260...360
2,0
0,50
0,30
0,70
0,45
Кесте 1.2.2
Доңғалақтардың болат тістерінің тозуы және тиісті жөндеу түрлері
Жұмыс
Жылдамдығы, м /
Ең жоғарғы шекті тозу, жөндеу
режимдері
с
кезінде бастапқы шеңбердегі тістің
номиналды қалыңдығына %
кіші
күрделі
Соққы
2-ге дейін
20
10
жүктемесіз
2...5
15
6
қуатты
бір 5-тен астам
10
5
бағытта беру
Соққы жүктемесі 2-ге дейін
15
5
кезінде қайтымды 2...5
10
5
беру
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1.3. Бөлшектердің ақауы
1.3.1.Бөлшектерді тазалау және жуу
Кең таралған ластанулар-майлау қалдықтары, лак қабықтары, күйе,
тұнба, қақ,күйік,тот басу металлды және абразивті бөлшектер.
Ластанудыңдың бұл түрлері негізінен қалпына келтірілетін бөліктің
пайда болуымен визуалды бақылау арқылы анықталады.
Майлау материалдарының қалдықтары-қою қоңырдан қараға дейінгі
қалың майлы шөгінділер.
Лак қабықшалары-қалыңдығы аз май қабаттарының термиялық
тотығуы нәтижесінде пайда болатын көміртекті шөгінділер.
Күйік-жұқа майлы қабыққа орналастырылған қара түсті қатты
көміртекті бөлшектер.
Тұнба-көп жағдайда май өткізгіш каналдар мен тұндырғыштарда
жиналатын жабысқақ май тәрізді масса.
Қақ - салқындату жүйелерінің бөлшектеріндегі кальций тұздарының
тұнбасы.
Металл және абразивті бөлшектер-жұмыс кезінде бөлшектер мен
құралдардың тозу өнімдері.
Қалпына келтіруді талап ететін бөлшектердің беттерінде аталған
ластанулардан басқа, оларды пайдалану процесінде бөлшектердің қоршаған
ортамен химиялық және электрохимиялық өзара әрекеттесуі нәтижесінде
пайда болатын коррозия іздері, сондай-ақ бұрын қолданылған лак-бояу
жабындарының қалдықтары немесе оны пайдалану кезінде бөлшекке
кездейсоқ түскен бояу мен лактардың іздері байқалуы мүмкін.
Визуалды бақылаудан және ластану сипатын анықтағаннан кейін
бөлшектер осы ластаушы заттардың түрлері бойынша сұрыпталады және
оларды тазарту әдісі анықталады.

Сурет 1.3.1 - Жуу күбісі: 1-керосинге арналған ағызу шүмегі; 2-суға арналған
ағызу шүмегі; 3-тор; 4-керосині бар түпқойма; 5-корпус; 6-суы бар
түпқойма.
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Визуалды бақылаудан және ластану сипатын анықтағаннан кейін
бөліктер осы ластанулардың түрлері бойынша сұрыпталады және оларды
тазарту және жуу әдісі анықталады.
Бөлшектерді қалпына келтіру алдында тазалау және жуу тәсілі ластану
сипатына және оның қарқындылығына байланысты таңдалады. Бөлшектерді
механикалық жолмен ластанудан тазартудың дәстүрлі тәсілдерінен басқа
(шүберекпен сүрту, бояу щеткаларымен немесе құмырамен өңдеу, құмнан
тазарту) жөндеу кезінде сілтілі, синтетикалық, еріткіш-эмульгаторлық
жуғыш заттарды, сондай-ақ әртүрлі еріткіштерді қолдану арқылы тазарту
кеңінен қолданылады.
Белгілі бір затты таңдау ластану сипатына байланысты жүзеге
асырылады. Жуғыш заттар орталықтандырылған түрде жеткізілуі мүмкін,
бірақ кейбір жағдайларда, әсіресе ұсақ сериялы өндіріс жағдайында, жууға
тиісті бөлшектер әр түрлі ластанған мөлшеріне байланысты, олар тікелей
слесардың жұмыс орнында белгілі бір нақтыластану түрін және бөлшек
материалын ескере отырып дайындалуы мүмкін.
Бөлшектерді бөлшектеу орнында тікелей жуу кезінде, ең ұтымды, екі
ваннадан тұратын жылжымалы жуу құрылғылары қолданылады: алдын-ала
және соңғы жуу. Бөлшектеу орнында бөлшектерді жуу үшін жуу күбісі
кеңінен қолданылады (сурет.1.3.1.).
Жөндеу цехтары мен зауыттары жағдайында бөлшектерді жуу
стационарлық жабдықты пайдалану арқылы жүзеге асырылады.
Бөлшектерді жуу ыдысында жуу мынадай түрде жүзеге асырылуы тиіс:
- жуу күбісі төменгі бөлігіне су құйыңыз, ол 3 торға дейін жетпейтіндей
10...30 мм;
- күбісінің жоғарғы жағына керосин құйыңыз;
- жуылатын бөлшектерді керосинмен толтырылған ыдыстың жоғарғы
жағына қойып, қолмен шайыңыз;
- бірнеше рет жуғаннан кейін керосинді 1,0...1,5 сағ ішінде тұндыруға
рұқсат етіңіз;
- тұндырылған керосинді 1 ағызу краны арқылы ағызу;
- суды 2 кран арқылы ағызыңыз;
- түпқойманы шығарып тазалаңыз;
- алдымен циклды қайталаңыз;
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1.3.2сурет- Жылжымалы жуу машинасы: 1-арба; 2-келте құбыр; 3-тор; 4ванна; 5-сөре; 6-қақпақ; 7-құбыршек; 8-құбыр; 9-электр сорғыш; 10тұндырғыш сұйыққойма; 11-аралық.
Жылжымалы жуу машинасында жуу (сурет1.3.2) реті орындалады:
- 6 қақпақты ашып, ваннаға 4 жуу ерітіндісін құйыңыз, ластану
сипатына және тазаланатын бөлшектердің материалына сәйкес келеді;
- ваннаға жууға болатын 4 бөлік орналастырылған (ұсақ бөлшектер 5
арнайы сөреге орналастырылған);
- 9 ваннасына жуу ерітіндісін немесе 10 тұндырғыш сұйыққоймасын
беруді қамтамасыз ететін 4 сорғыны қосыңыз және бөлшектерді жабыңыз;
- ваннадан жуылған бөлшектерді алыңыз;
- тұнба 10 тұндырғыш ыдысынан 11 қалқалармен бөлінген оның екі
бөлігінде бар ағызу крандарын ашып ағызылады (ағызу крандары таза жуу
ерітіндісі ағып кеткенше жалғасады).
Бөлшектерді тазалау және жуу кезінде қосымша қауіпсіздік шаралары
қажет:
- бөлшектерді тазалау және жуу жүргізілетін үй-жайдың ішке сорусыртқа тарату желдеткішін қамтамасыз ету;
- қолды жуу ерітіндісінің әсерінен қорғау үшін резеңке қолғаптарды
немесе арнайы қорғаныш пасталарын пайдалану;
- көзшеді жуу ерітіндісінің ықтимал түсуінен қорғау үшін қорғаныс
көзілдірігін қолдану;
- бөлшектерді, арнайы киімдерді тазалаумен және жуумен айналысатын
қызметкерлерді қамтамасыз ету;
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- бөлшектерді жуу үшін жанғыш заттарды пайдаланған кезде қол
электр аспабын пайдаланудан бас тарту.
1.3.2. Бөлшектердің ақауы
Ақау іздеу машина бөлшектері мен механизмдердің техникалық
жағдайын және одан әрі пайдалану мүмкіндігін, сондай-ақ оларды жөндеу
немесе ауыстыру қажеттілігін анықтау мақсатында жүргізіледі.
Ақаулықты анықтау кезінде келесі әрекеттерді орындау қажет:
- бөлшекті сыртқы тексеру;
- бөлшектердің геометриялық өлшемдерінің сызба талаптарына
сәйкестігін тексеру;
- отырғызу орындары пішінінің дөңгелектен, цилиндрден, тік
сызықтан, тегістіктен және берілген профильден ауытқуын бақылау;
- беттердің өзара орналасуын бақылауды жүзеге асыру;
- жасырын жарықтарды анықтаңыз.
Бөлшектерді сыртқы тексеру. Сыртқы тексеру бөлшектерді одан әрі
пайдалануға әсер ететін, бірақ объективті сандық өрнегі жоқ ақауларды
анықтау мақсатында жүргізіледі және мынадай ретпен жүзеге асырылады:
- бөлшекті визуалды немесе ұлғайтқышты пайдалана отырып қарайды
және зақымданулардың, тоттанудың, сызаттардың, майысулардың,
саңылаулардың, сынықтардың, жарықтардың жоқтығына көзше жеткізеді;
- жұптасатын бөліктердің қолмен қосылуын тексеріңіз;
- жасырын жарықтардың жоқтығына көзше жеткізіп, бөлшекке
балғамен жеңіл соққы береді.
Геометриялық өлшемдерді бақылау. Геометриялық өлшемдерді
әмбебап немесе арнайы өлшеу құралдарымен келесідей тексеру қажет:
- қажетті өлшеу дәлдігіне және өлшенетін параметрге (сызықтық
немесе бұрыштық өлшемдер) байланысты өлшеу құралын таңдаңыз);
- бөліктің диаметрлі өлшемдерін немесе оның өлшемдерін қалыңдығы
бойынша бақылауды жүзеге асыру;
- ұзындығы мен ені бойынша бөліктің өлшемдерін бақылау;
- бөлшектердің бұрыштық өлшемдерін тексеріңіз;
- кешенді көрсеткіштерді шекті калибрлермен бақылау.
Бөлшектердің бетінің пішінін және олардың өзара орналасуын
бақылау. Геометриялық параметрлерді бақылағаннан кейін бөлшектердің
беттерінің пішіні және олардың өзара орналасуы бақыланады.
Цилиндрлік және дөңгелек ауытқуды бақылау келесі ретпен жүзеге
асырылуы керек:
- тексерілетін бөлікті орталықтарда немесе призмаларда орнатыңыз;
- тірекке сағат түріндегі индикаторды бекіту;
- есептелген құрылғының жебесі 2-3 айналым жасайтындай,
индикатордың өлшегіш ұшын бақыланатын бетімен түйіспеге енгізу;
- индикатордың есептеу құрылғысының шкаласын нөлге орнатыңыз;
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- бөлшекті призмаларда немесе орталықтарда 360°бұраңыз;
- индикатордың есептеу құрылғысының сілтемесін нөлдік позициядан
ығыстыру арқылы тексерілетін беттің дөңгелектен ауытқу шамасын анықтау
(сопақшаның немесе қырдың болуы);
- индикатормен есептегішті бақыланатын бөліктің ось бойымен оның
өлшеу аяғы бақыланатын беттің үнемі байланыста болатындай етіп
жылжытыңыз;
- индикатордың кері санау құрылғысының көрсеткішін нөлдік
позициядан ығыстыру арқылы бөлік бетінің цилиндрден ауытқу шамасын
анықтаңыз;
Беттің тік сызықты бағытын келесідей тексеру керек:
-тексерілетін бөлшекті тексеру тақтайына орнату;
-тексерілетін бөлшекке сызғышты орналастыру;
- тексерілетін бет пен тексеру сызғышының арасында саңылаудың бар
немесе жоқ екеніне көзше жеткізу;
- қалыңдығы саңылауға тығыз, 25 мм аспайтын тереңдікке кіретіндей
етіп таңдалуы тиіс сынама сызғыш пен тексерілетін қуыс беті арасындағы
саңылауға енгізіңіз.
Жазықтықтан ауытқуды бақылау беттің түзілуін бақылау сияқты
жүзеге асырылады. Айырмашылық мынада: тексеру сызғышы тексерілетін
бетке бірнеше бағытта қолданылады, ал жазықтықтан ауытқу шамасы
тексерілген бағыттар бойынша тік сызықтан ауытқу шамаларының
арифметикалық орташа мәнімен анықталады.
Бақылау реттілігі келесідей:
- тексерілетін бөлікті тексеру тақтасына қойыңыз;
- оған бекітілген индикаторы бар тірек тексерілетін бөліктің
жанындағы тексеру тақтасына орнатылады;
- индикатордың өлшеу ұшымен оның есептеу құрылғысының бағыты 23 айналым жасайтындай бақылауға жататын бетпен жанасуға енгізу;
- индикатордың өлшеу ұшын бақыланатын бет бойынша әртүрлі
(кемінде үш) бағытта жылжыту;
- индикатордың есептеу құрылғысының бағытының нөлдік күйден
ауытқу шамасын анықтау;
- беттің жазықтығынан ауытқу шамасын индикатордың есептеу
құрылғысы көрсеткішінің ең жоғары және ең аз ауытқуының алгебралық
қосындысын (белгісін есепке алмағанда) анықтау.
Айналатын бөлшектер түріндегі бөлшектердің радиалды және бүйір
шеткі соғуын тексеру тіреккеорнатылған сағат түріндегі индикатордың
көмегімен былайша анықтау қажет:
- тексерілетін бөлікті орталықтарда немесе призмаларда орнатыңыз;
- индикатордың өлшеу ұшын оның есептеу құрылғысының бағыты 2-3
айналым жасайтындай етіп бақыланатын тексерумен байланысқа енгізу;
- орталықтарда немесе призмаларда орнатылған бөлікті 360°бұраңыз;
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- индикатор бағыты бастапқы қалыптан максималды және минималды
ауытқуын бекітіңіз;
- көрсеткіштер айырмасы бойынша радиалды немесе бүйір шеткі
соғудың шамасын анықтау;
Корпустық бөлшектердегі саңылау осьтерінің параллелдігінкелесі
реттілікпен ұсынылған схема бойынша жүзеге асыру керек (сур.1.3.3.):
- мандрель корпусының тесіктеріне орнатыңыз;
- 𝑎𝑎1 , 𝑎𝑎2 , 𝑏𝑏1 , 𝑏𝑏2 корпустың алдыңғы және артқы қабырғаларынан шығып
тұратын екі жақтаудың ұшынан тігінен орнатылған бақылау тақтасына
дейінгі қашықтықты өлшеу;
𝑙𝑙1 , 𝑙𝑙2 - калибрден бекіту бұрандамаларына дейінгі қашықтықты өлшеңіз;
- жақтауларда калибрлерді орнатыңыз;
- калибр жазықтықтары арасындағы саңылауды өлшеңіз;
- корпустағы саңылаулардыңосьтерінің параллелдіктен ауытқуын
анықтаңыз;

1.3.3 сурет- Цилиндрлік тісті редуктор корпусындағы осьтердің
параллелдігін бақылау схемасы: 𝑎𝑎1 , 𝑎𝑎2 , 𝑏𝑏1 , 𝑏𝑏2 − редуктор корпусының
алдыңғы және артқы қабырғаларында бақыланатын өлшемдер; 𝑙𝑙1 , 𝑙𝑙2 - бақылау жақтауларын бекіту бұрандамаларына дейінгі қашықтық;∆ саңылаулар;
Корпустық бөліктердің тесіктерінің қиылысатын осьтерінің
перпендикулярлықтан ауытқуын бақылау үш жолмен жүзеге асырылуы
мүмкін: сызғыш және диск, тесік калибрмен, калибрлер мен төлкемен.
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Диск пен сызғыштың көмегімен перпендикулярлықтан ауытқуды
тексеру кезінде (сурет 1.3.4, а) келесі әрекеттерді орындау қажет:
- корпус бөлігінің тесіктеріне 2 дискісін және 1 сызғышын орнатыңыз;
- А және В нүктелерінде диск пен сызғыш арасындағы ара қашықтықты
тексеріңіз.
Саңылаудың
болмауы
саңылаулардың
осьтерінің
перпендикулярлығын көрсетеді;
- диск пен сызғыш арасындағы ара қашықтықты қуыспен өлшеңіз;
- саңылаулардыңосьтерінің перпендикулярлықтан ауытқу шамасын
есептеу арқылы анықтаңыз.
Саңылауы бар калибрдің көмегімен перпендикулярлықтан ауытқуды
тексеру (сурет.1.3.4. б) мынадай түрде жүзеге асырылады:
- дәл өңделген тесігі бар 3 калибрді орнатыңыз, бірінде тесік, корпус
бөлігінің тесіктерінің бірінде;
- 4 калибрін корпус бөлігінің екінші тесігінде дәл жинақталған
цилиндрлік білікпен орнатыңыз;
корпустағы
саңылаулардыңосьтерінің
перпендикулярлығын
анықтаңыз (4 калибрін орнатқан кезде оның цилиндрлік білігі 3 калибрлі
тесікке еркін енуі керек).
Калибрлер мен төлкені бақылау кезінде (сурет.1.3.4. в) келесі
әрекеттерді орындау қажет:
- 4 калибрін корпустың тесігіне орнатыңыз;
- 4 калибрлі саусаққа 5 жеңін салыңыз;

1.3.4 сурет- Корпустық бөлшектер саңылауларының қиылысатын осьтерін
перпендикулярлығын бақылау сызбасы: а-дискімен және сызғышпен; бсаңылауы бар калибрмен; в-калибрлермен және төлкемен. 1-сызғыш; 2-диск;
3,4-калибрлер; 5-төлке; а,в-бақылау нүктелері.
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- корпустың екінші саңылауына 3 калибрін орнатыңыз;
- 5 жеңін 4 калибрлі саусақтан 3 калибрлі саусаққа жылжытыңыз. Бұл
ретте, егер төлке 4 калибрлі саусақтан 3 калибрлі саусаққа еркін ауысса,
саңылаулардыңосьтері өзара перпендикуляр болады; егер 5 төлке 3 калибрлі
саусаққа кірмесе, саңылаулардыңосьтері перпендикуляр болмайды.
Саңылаулардың қиылысатын осьтерінің перпендикулярлықтан
ауытқуын бақылау келесі ретпен жүзеге асырылуы керек (сурет.1.3.5.):
- корпустың тесіктеріне 1 және 2 бақылау біліктерін орнатыңыз;
- басқару біліктерінің біріне 3 тұтқаны бекітіңіз;
- 3 тұтқасының саңылауына 4 индикаторын орнатыңыз;
- индикатордың өлшеу аяғын екінші бақылау білігімен байланысқа енгізу
және индикатор көрсеткішіне 2-3 айналымға тарту;
- индикатордың орнын бекіту және көрсеткіштерді алу (немесе
индикатордың көрсеткішін нөлге қою);
- индикатордың аяғын біліктен шығарғаннан кейін индикаторды 180°
бұраңыз;
- индикатордың өлшеу аяғын корпустың екінші жағындағы бақылау білігінің
бетімен байланысқа енгізіңіз және оның көрсеткіштерін бекітіңіз;
алынған
көрсеткіштердің
айырмашылығына
сәйкес
осьтердің
перпендикуляр бағыттан ауытқуын бағалаңыз.

1.3.5 сурет- Корпустық бөлшектер саңылауларының қиылысатын
осьтерінің перпендикулярлдан ауытқуын бақылау схемасы: 1,2-бақылау
біліктері; 3-иінтірек; 4-индикатор; а,в-бақылау нүктелері.
Жасырын жарықтарды анықтау. Жасырын жарықтарды анықтау
тексерілетін бөліктің пішініне байланысты әртүрлі тәсілдермен жүзеге
асырылуы мүмкін.
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Корпус бөліктеріндегі жасырын жарықтарды анықтауды осындай
ретпен гидравликалық әдіспен жүргізу қажет:
- сынақ стендінде тексерілетін корпус бөлігін орнатыңыз;
-барлығын жабу тесіктер бөлшектері, біреуінен басқа тығындармен;
- корпустың ішкі қуысын сумен толтырыңыз;
- қалған тесікті сығылған ауаны жеткізу құбыршекке арналған
жалғастықпен жабдықталған және манометрді орнатуға арналған саңылауы
бар қақпақпен жабу;
- манометр қақпағының бұрандалы саңылауына орнатыңыз;
- қысылған ауа құбырының құбыршегін қақпақтың жалғастығына
қосып, оны жалғастыққа қысқышпен бекітіңіз;
-корпус бөлігінің су толтырылған қуысына сығылған ауаны беріңіз,
бөлік ішінде 0,5-1,0 МПа қысым жасаңыз;
- қысым өлшегіші бойынша қысым шамасын және корпус бөлшегінің
қуысынан судың ағып кетуін бақылай отырып, 10-20 мин бойы қысым
астында корпустық бөлшекті ұстау. Сұйықтықтың ағуы немесе қысымның
төмендеуі тексерілген корпустық бөлікте жарықтардың болуын көрсетеді.
Монолитті бөліктердегі жасырын жарықтар көп жағдайда магниттік
әдіспен анықталады. Бұл жағдайда келесі операцияларды орындау қажет:
1) магниттік суспензияны дайындаңыз:
- трансформатор майын 1:1 қатынасында керосинмен араластырыңыз;
- алынған қоспаға 1 литр ерітіндіге 45-50 тонна мөлшерінде магниттік
ұнтақты қосыңыз (магниттік материалдарды өңдеу кезінде қалған үгінділерді
қолдануға болады);
2) жарықтардың бар-жоғын тексеретін бөліктің бетіне магнитті
суспензияны жағу;
3) бақыланатын бөлікті, мысалы, магниттік плитаға қою арқылы магнит
өрісінің әсеріне ұшыратыңыз. Бұл жағдайда магнит өрісінің әсерінен ұнтақ
бөлшектері (магниттік материалдың үгіндісі) оның орналасуы мен
конфигурациясын
көрсете
отырып,
жарықшақтың
шекараларына
шоғырланады.
Магниттік қасиеттері жоқ түсті металдардың бөлшектеріндегі
жасырын жарықтарды анықтау кейбір материалдардың ультра күлгін
сәуле әсерінен жарқырау қабілетіне негізделген люминесцентті әдісті
қолдану арқылы жүзеге асырылады. Бұл ретте бақылауды мынадай түрде
жүзеге асыру қажет:
- бақылауға жататын бетті тазарту және майсыздандыру;
- бояғыш сұйықтықты дайындаңыз:
- пайыздық керосин 80, трансформатор майы 15 және скипидар 5
араластырыңыз;
- алынған қоспаға 1 литр ерітіндіге 10 г мөлшерінде "Судан IV" өсімдік
тектес қызыл бояуды қосыңыз;
- дайындалған сұйықты бұрғыланатын бетке жағыңыз және 5-10 минут
ұстаңыз;
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- бояу сұйықтығын бөліктің бетінен жуыңыз;
-құрғатып сүртіңіз;
- бетін бормен сүртіңіз. Бор бетіндегі жарықтар пайда болған жерлерде
жарықтар мөлшері мен конфигурациясын анықтайтын сұйықтық пайда
болады.
Жауапты бөліктердегі ішкі ақауларды анықтау арнайы зертханаларда
жүзеге асырылатын ультрадыбыстық және рентгендік диагностикалық
әдістерді қолдануды қажет етеді.
Жүргізілген ақаудың нәтижелері бойынша бөлшектер: қалпына
келтіруді талап етпейтін; қалпына келтіруді талап ететін және жөндеуге
жататын; қалпына келтіруді талап ететін, бірақ экономикалық тиімсіздік
немесе қандай да бір басқа себептер салдарынан жөндеуге келмейтін
топтарға сұрыпталады. Жүргізілген ақаудың нәтижелері бойынша
бөлшектердің ақауын анықтау тізімдемесі жасалады.[4]
1.4. Күрделігі орташа тораптар мен механизмдерді майлау.
1.4.1. Майлау материалдарына қойылатын негізгі талаптар
Машиналардың тозуын азайтудың негізгі әдістерінің бірі майлау
материалдарын және майлаудың режимдік параметрлерін ұтымды таңдау
болып табылады. Майлау материалдары үйкелетін беттерді машиналардың
түйісулерінде бөлуге мүмкіндік береді және осылайша үйкелу кедергісін
азайтады, үйкелетін бөлшектердің тозуға төзімділігін арттырады.
Жабдықтың ауыр жұмыс режимдерін, талап етілетін сенімділік пен
үздіксіз жұмыс істеуін және көп мөлшерде майлау қажеттілігін ескере
отырып, майлау материалдарына келесі негізгі талаптар қойылады:
а) сенімді антифрикциялық және тозуға қарсы қасиеттері;
б) қажетті тұтқырлық және үйкелетін беттерді жақсы ылғалдандыру
мүмкіндігі (үйкелуге қарсы қасиеттері);
в) жоғары қысымға қарсы тұру және үйкелетін беттер арасындағы
саңылаудан ығысуға қарсы тұру қабілеті;
г) тұрақтылық, яғни температураға, тотығуға, ыдырауға және т. б.
қатысты тұрақтылық.;
д) химиялық бейтараптық;
е) қолданудың экономикалық тиімділігі;
Майлау материалдары сұйық (минералды, өсімдік және синтетикалық
майлар), қалың (майлы майлар немесе майлар мен жануарлар майлары) және
су эмульсияларына бөлінеді.
Өсімдік майлары мен жануарлардың майлары жақсы майлау
қасиеттеріне және жоғары қысымға төтеп беру қабілетіне ие, бірақ қымбат,
азық-түлік шикізатын тұтынумен байланысты, тұрақты емес және құрамында
металл коррозисян тудыратын қышқылдар бар. Қазіргі уақытта өсімдік
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майлары мен жануарлар майлары олардың сапасын жақсарту үшін негізінен
минералды майлар мен қалың майларға қоспалар ретінде қолданылады.
Синтетикалық майлар төмен (– 60°C және одан төмен) немесе жоғары
(+ 300°C және одан жоғары) температурада қолданылады.
Үйкелісті азайтуға, тозуды азайтуға қызмет ететін майлаудың негізгі
түрі-минералды майлар.
Минералды майлар мұнай қалдықтарынан-мазуттан алынады. Мазутты
вакууммен айдау кезінде майлы погондар – шағын және орташа
тұтқырлықтағы майлар (солярлы, ұршықты, машиналық және цилиндрлі) –
дистилляттар бөлінеді, олар шайырлы заттардан, қышқылдардан және басқа
да қажетсіз қоспалардан тазартылғаннан кейін жоғары сапалы дистиллятты
майларға айналады. Дистилляттар күкірт қышқылымен, сілтімен және
ағартатын жерлермен өңделеді.
Мазутты (гудронды) айдаудың қалдық өнімдерінен тұтқырлығы
жоғары қалдық майлар – авиациялық, брайтсток, вапорлар мен нигролдар
алынады.
Нитробензол, фенол, анилин және т.б. шайырлы заттардан қосымша
тазартылған дистиллятты және қалдық өнімдер тамаша майлау қасиеттері,
тотығуға қарсы тұрақтылығы және жоғары температура кезіндегі төзімділігі
бар селективті майлар тобын құрайды.
Арнайы сападағы майлар, әсіресе компрессорлар мен ішкі жану
қозғалтқыштары үшін минералды майларды өсімдік немесе синтетикалық
майлармен араластыру арқылы алынады. Мұндай майлар іссапарға
жіберілген деп аталады.
Минералды майлар түс, тығыздық, тұтқырлық, тұтану немесе тұтану
температурасы, қату температурасы, қышқылдық, коррозияға әсері, тотығу,
кокстеу, күл, су құрамы, суда еритін қышқылдар мен сілтілер, көбікке
бейімділік, эмульсациялану және механикалық қоспалардың мөлшері.
Майлардың негізгі сипаттамасы тұтқырлық болып табылады.
Консистенттік майлар пластикалық коллоидты жүйелер болып
табылады және минералды майлардың қоюландырғыш сабындармен
араласқан қоспасы болып табылады. Қалыпты температурада майлау-бұл
жоғары икемділік пен майлылығы бар тығыз масса.
Ең көп таралған-кальций мен натрий немесе аралас кальций-натрий
сабындарымен қалыңдатылған майлағыштар, консистенттік майлағыштар
жеңіл және ауыр металдардың сабындарында (алюминий, мырыш, қорғасын)
немесе сабын емес қоюлатқыштарда, церезинде, петролатумда, балауызда,
парафинде) жасалады.
Майлау материалдары май негізінің түріне қарай (минералды, өсімдік
майы, органосиликон сұйықтығы), консистенциясы бойынша (жартылай
сұйық, пластик, қатты), балқу температурасы бойынша (төмен балқитын,
орташа балқитын, отқа төзімді) және мақсаты бойынша — антифрикциялық,
қорғаныш, тығыздағыш.

49

Антифрикциялық
майлағыштарға
солидолдар,
консталиндер,
өнеркәсіптік, беріліс, теміржол майлары және т. б. жатады.
Қорғаныс майларына мыналар жатады: техникалық вазелин, зеңбірек
майы, арқан майы, консервациялық майлағыш және т. б.
Тығыздағыш
майлағыштар
тығыздағыштарды,
бұрандалы
қосылыстарды, газ және бензин крандарын, газ ұстағыштарды және т. б.
тығыздау үшін қолданылады.
Консистенттік майлар тұтқырлықпен, беріктік (аққыштық) шегімен,
тығыздығымен (пенетрациямен), балқу (тамшылау) температурасымен,
тұрақтылығымен, коррозияға қарсы
қасиеттерімен және судың,
қышқылдардың, сілтілердің және механикалық қоспалардың құрамымен
сипатталады.
Су немесе су эмульсиялары (мысалы, 0,1% NaOH бар су) пластикалық
төсемдер үшін салқындатқыш және майлаушы сұйықтық ретінде
қолданылады. [5]
1.4.2. Майлау жүйелерінің жіктелуі
Сұйық маймашина жасау менметаллургияда кеңінен таралған, себебі
ол майдың мөлшерін, қысымын және температурасын реттеуге, сондай-ақ
айналым жүйелерінде майды бірнеше рет қолдануға және қалпына келтіру
арқылы пайдаланылған майды қалпына келтіруге мүмкіндік береді.
Сұйық
майлау
жүйелері
орталықтандырылмаған
және
орталықтандырылған болып бөлінеді, олар өз кезегінде ағынды және
айналмалы болуы мүмкін.
Орталықтандырылмаған ағынды жүйелерде май үйкеліс түйінінен бір
рет өтіп, сыртқа құйылады. Бұл жүйелерге мыналар жатады; қолмен
(майсауыт), білтелі, толтыру, тамшы, бос айналу, бүрку және майлағыш
арқылы. Әрбір ағынды жүйе, майлау жүйесінен басқа, бір үйкеліс түйініне
қызмет етеді.
Орталықтандырылмаған айналым жүйелерінде май үйкеліс түйіндеріне
баратын және кері қайтатын шағын контейнерлерде болады. Еркін және
мәжбүрлі май айналымы бар жүйелер бар. Біріншісіне сақиналы және
картерлі (батыру немесе бөлшектерді майға батыру арқылы майлау),
екіншісіне – табиғи (гидростатикалық) қысыммен немесе сорғының
қысымымен май беру арқылы жеке мәжбүрлі циркуляциялық жүйелер кіреді.
Орталықтандырылған циркуляциялық емес жүйелерде май сорғының
қысымымен үйкеліс түйіндеріне түседі. Майдың мөлшерін реттеу өту
саңылауының диаметрін өзгерту, сорғының берілуін өзгерту немесе
мөлшерлеу бергіштері арқылы жүзеге асырылады. Бүріккіш құрылғыларды
қолданған жағдайда майды беру ауа қысымының өзгеруімен реттеледі.
Орталықтандырылған айналым жүйелерінде май сорғыдан үйкеліс
түйіндеріне үздіксіз жеткізіліп, сұйыққоймаға қайта оралып, майлау
орындарына қайта жіберіледі.
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Басқару әдісіне сәйкес орталықтандырылған жүйелер қолмен,
жартылай автоматты (қолмен қосу және автоматты реттеу режимі) және
автоматты болып бөлінеді. Майлау жүйелерінің қысқаша жіктелуі суретте
келтірілген. 1.4.1.

Сурет 1.4.1 - Майлау жүйелерінің қысқаша жіктелуі
Ағынды майлау жүйелері. Қолмен майлау-ең ескі және жетілмеген
әдіс; ол жауапсыз, аз жүктелген және мезгіл-мезгіл жұмыс істейтін
механизмдер үшін қолданылады. Қолмен майлау кезінде май тесіктерге
майсауыт; құймалы, пресс-майсауыт, білтелі және толтырғыш майсауыт пен
тесіктерге салады. Барлық осы майлардың кемшілігі-бұл май жағылатын
беттерге майдың берілуін реттеуге және бақылауға мүмкіндік бермейді.
Майланған кезде май майланған нүктеге мақта немесе жүн таяқшасымен
беріледі. Жеткізілетін майдың мөлшері оның тұтқырлығымен және білте
қалыңдығымен анықталады және тұтқырлығы 50°температурада 30 см – ге
дейін май үшін орташа есеппен 0,5-5 см3 /сағ құрайды. Білтеден немесе
киізден жасалған қаптамадан өтіп, май сүзіледі.
Тамшылатып майлау кезінде үйкеліс түйіндеріне май тамшылармен
беріледі, бұл майлауды реттеуге немесе тоқтатуға мүмкіндік береді. Май
құйғыштың жұмыс режимі 1 г майдың құрамында 25 тамшы бар екеніне
байланысты белгіленеді.
Сұйық тамшы майы мөлдір пластиктен жасалған корпустан тұрады,
оның ішінде ине бар қуыс өзек бар, оның биіктігі 2 сомынмен реттеледі
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(сурет. 1.4.2.). Сомын маймен шайқалған кезде оның өздігінен бұралуына
жол бермейтін серіппемен басылады. 3 инесі үнемі серіппемен төмен қарай
басылады, тұтқаны тік күйге орнатқан кезде 1 көтеріледі және сомынмен
орнатылған биіктікке май беру үшін тесік ашады. Тесікке кіретін май 4-тор
арқылы сүзіледі, ал корпустың төменгі жағындағы 5-терезе оның үйкеліс
түйініне енуін байқауға мүмкіндік береді. Жеткізудің тұрақтылығын
қамтамасыз ету үшін корпустағы май деңгейі оның биіктігінің 1/3 төмен
болмауы керек.

Сурет 1.4.2 - Тамшы майсауыт
Осьтердің мойындары түйреуішпен майланады, яғни білік корпусының
төменгі бөлігінде тығыз орналасқан мақта ұштары. Төсеу алдында ұштары
10-12 сағатқа малынған, 70-80°C дейін қыздырылған май.
Бүріккіш майлау (майлы тұман) кинематикалық берілістерге, жоғары
жылдамдықты тізбекті беріліс мойынтіректеріне, пневматикалық құралдарға
қолданылады.
Мұнай бүріккіш сұйыққоймамен жабдықталған (сурет. 1.4.3.), ол
арқылы 0,1– 0,2 МПа қысыммен құрғатылған' сығылған ауа өтеді. Май
құятын ыдыстан шығатын ауа қысымы 0,05 МПа кем болмауы тиіс. Бүріккіш
майдың мөлшері 3 дроссельмен реттеледі.
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Сурет 1.4.3 - Инжекциялық типті май бүріккіші
а-құрылғы схемасы; б-орнату схемасы;
1-сыйымдылығы 6 л сұйыққойма; 2-сығылған ауаны енгізу орны; 3–
май беруді реттейтін ине дроссельі: 4 – ауа беруді реттейтін бұранда: 5 –
шашыратылған майдың шығуы; 6 – ылғал бөлгіш; 7 – ауа құрғатқыш; 8 –
қысым редукторы; 9 – май бүріккіш; 10 – қысым релесі; 11 – таратушы; 12майлау нүктелерінің саны аз жекелеген механизмдерді майлауға арналған
үйкеліс торабы (дизельдер, престер, компрессорлар, айналдырықты
қосылыстар және т.б.).
Майлағыштар-бұл бір уақытта бірнеше үйкеліс түйіндеріне қысыммен
майлауды қамтамасыз ететін құрылғылар. Олар әдетте майлау нүктелерінің
саны аз жеке механизмдерді майлау үшін қолданылады. Майлау механизмнің
бүкіл жұмыс кезеңінде қажетті қысыммен автоматты түрде қамтамасыз
етіледі. Майлағыш не қызмет көрсетілетін механизммен, не, сирек, жеке
электр қозғалтқышымен келтіріледі. Кейде майлау құралы механизмді іске
қосу кезінде майды қолмен соратын құрылғымен жабдықталған.
Майлағыштардың жетектері айналмалы немесе тербелмелі қозғалыспен
орындалады. Бірінші жағдайда қозғалыс тізбекті немесе белдікті беру
арқылы жүзеге асырылады, екіншісінде – эксцентрик, тартқыш, иінтірек
және доңғалақ көмегімен.
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Майлағыш (сурет. 1.4.4.) үш негізгі тораптан тұрады: май
сұйыққоймасы, сорғылар тобы және жетек механизмі. Сұйыққоймалардың
сыйымдылығы 2-8 л-ге тең; сорғылардың саны майланатын нүктелер санына
сәйкес келеді (іс жүзінде 4-16). Тығынжылдың бір соққысы үшін сорғымен
жеткізілетін майдың максималды мөлшері 0,25 см3 құрайды.

Сурет 1.4.4 - Айналмалы жетегі бар төрт бұруға арналған майлағыш
1-сұйыққойма; 2-айдағыш тығынжыл; 3-айдағыш тығынжыл дискісі;
4-май құбырын жалғауға арналған ниппель; 5-реттеу бұрандасы; 6 бақылау бұрмалары; 7-терезелер; 8-тарату тығынжылының дискісі; 9жұмыс палы; 10-май деңгейінің көрсеткіші; 11-жетек білігі; 12-тарату
тығынжылы
Циркуляциялық майлау жүйелері. Еркін май айналымы бар жүйелер.
Сақиналы майлау жүйесі жылжымалы мойынтіректерде қолданылады
√𝜌𝜌 ∙ 𝜗𝜗 3 < 200

(1.4.1)

мұнда р-меншікті жүктеме Н / см2 ,
𝜗𝜗 - біліктің айналмалы жылдамдығы, м/с.
Майлау жүйелері қатты бекітілген сақинамен білікке еркін ілулі
сақинамен ерекшеленеді. Сақиналы майлау кезінде ваннадан алынған май 210 см 3 мин мөлшерінде ысқылайтын беттерге үздіксіз беріледі, нәтижесінде
білік доғасының бүкіл ұзындығы бойымен сенімді майлануы қамтамасыз
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етіледі. Ваннада май сорылып, салқындатылады. Сақиналық жүйелердің
жетіспеушілігі-май ванналарының аз мөлшері, сүзгілеудің болмауы және
оларды тек көлденең біліктер үшін пайдалану мүмкіндігі.
Еркін ілулі сақинасы бар мойынтіректе (сурет. 1.4.5.) соңғысы білікке
қатысты біршама сырғумен айналады және жоғарғы астарға май береді, сол
жерден ол төменгі тірек астарының бүкіл ұзындығына таралады.
Төменгі төсеніш қатты, яғни сақинаны орналастыруға арналған
слоттар. Осы типтегі мойынтіректер 1– 30 м/с айналмалы жылдамдықта
қолданылады

Сурет 1.4.5 - Еркін ілулі сақинамен мойынтіректерді майлау схемасы
Майлау сақиналары ені 6-21 мм тікбұрышты немесе трапеция тәрізді
көлденең қимадан жасалған және мойынтірек төсенішінің ортасына
орналастырылған. Сақина ішкі диаметрі 0,25 – 0,15 тереңдікке дейін майға
батырылуы керек. Сақина қатты немесе алынбалы болуы мүмкін. Кейде
сақинаның ішкі бетінде бойлық ойықтар жасалады. Білікке бекітілген
сақинасы бар мойынтіректе май сақинадан қырғышпен алынады. Майлаудың
бұл әдісі төмен немесе өте жоғары айналмалы жылдамдықта, сондай-ақ
жоғары тұтқыр майларды қолдану кезінде қолданылады. Үлкен ұзындықтағы
мойынтіректерде екі сақина орнатылады. Бөлшектерді май ваннасына батыру
немесе майды ысқылайтын беттерге шашырату арқылы жүзеге асырылатын
иінді майлау редукторлар, рольгангтардың конустық және цилиндрлік
берілістері, иінді біліктер және басқа да жабық берілістер үшін қолданылады.
Картер-бұл майдың сұйыққоймасы ретінде қызмет ететін механизмнің жабық
корпусының төменгі бөлігі.
Батыру арқылы майлау (сурет 1.4.6.) айналу жылдамдығы 12 – 15 м/с
дейінгі шағын қуатты цилиндрлік және конустық тісті берілістер үшін,
сондай-ақ бұрамдықтың жылдамдығы 10 м/с дейінгі бұрамдықты берілістер
үшін қолданылады.
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Сурет 1.4.6 - Редукторлардың тісті берілістерін картермен майлау
схемалары
А -1 қосымша беріліспен 1 – бірінші сатыдағы дөңгелекті майлау үшін;
б-науамен 2-бірінші сатыдағы доңғалақпен майдың көбіктенуін азайту
үшін; 3-корпус ағытпасын тығыздау үшін қорғаныс күнқағары
Қуатты берілістерде немесе 12-15 м/с жоғары жылдамдықта май
сорғымен тікелей саптама арқылы өтетін жерлерге беріледі. Бүрку арқылы
майлау негізінен айналмалы бөліктердің жоғары айналмалы жылдамдығы
бар механизмдер үшін қолданылады; бұл жағдайда ұсақ шашырау немесе
тұман түріндегі май Картердің бүкіл ішкі қуысын толтырады, ондағы
үйкелетін бөлшектерді майлайды. Айналма жылдамдығы кемінде 3 м/с төмен
баяу жүрісті редукторларда тербеліс мойынтіректері май ваннасынан
оқшауланады және қалың майлаумен майланады. Тісті доңғалақтарды
ваннаға батыру тереңдігі тістің екі есе биіктігінен, ал бұрамдық
берілістерінде-бұрамдық орамының биіктігінен аспауы керек. Май
ваннасының сыйымдылығы берілетін қуаттың 1 кВт үшін 0,25 – 0,5 литр май
мөлшерінде таңдалады. Картерде мыналар қарастырылуы тиіс: желдету, май
деңгейін көрсеткіш және майды ағызуға арналған тығын. Жиі тоқтаумен
жұмыс істейтін редукторларда мойынтірек камераларындағы май деңгейі
тоқтау кезінде майлау қорын құру үшін қалқанды немесе шекті орнату
арқылы сақталады.
Сұйық майлаудың жеке айналым жүйелері. Бұл жүйелер өздігінен
ағатын, берілген қысыммен жұмыс істейтін және біріктірілген болып
бөлінеді. Өздігінен ағатын-айналым жүйелерінде май сорғымен май
жинағыштан үйкеліс тораптарынан жоғары орналасқан аралық сұйыққоймаға
айдалады, ол жерден өздігінен майланатын нүктелерге түседі, содан кейін
қайтадан май жинағышқа ағады. Мұндай жүйелер майлау үшін ғана емес,
салқындату үшін де майдың көп мөлшерін қажет ететін жеке машиналарды
майлау үшін қолданылады.
Қысыммен майлаудың циркуляциялық жүйелерінде май жинағыштан
үйкеліс түйіндеріне сорғымен беріледі, машинаның иінді корпусына ағып,
содан кейін май жинағышқа ауырлық күшімен түседі. Сорғының
шығысындағы май қысымы 0,3-0,5 МПа құрайды. Бұл жүйелер негізінен
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минутына 50-150 литр май тұтынатын жеке қондырғыларға қызмет көрсету
үшін қолданылады. Редукторға арналған мұндай жүйенің схемасы суретте
келтірілген. (1.4.7).

Сурет 1.4.7. Редуктордың циркуляциялық майлау схемасы
Тұндырғыш 2 сұйыққоймасындағы май 1 сорғымен мойынтіректер мен
ілгектерге беріледі, редуктордың иінді корпусына ағып, сол жерден 3
магниттік сүзгі арқылы сұйыққоймаға оралады. Мойынтіректердің
температурасы 4 термометрлерімен бақыланады, жеткізілетін майдың
мөлшері клапандармен реттеледі 6, майдың қысымы манометрмен өлшенеді
7. Бекіту аймағына май беру құбырлардан жасалған 5 бүріккіштердің
көмегімен жүзеге асырылады, олардың ұзындығы бойынша бір-бірінен 2-4
мм қашықтықта диаметрі 20-30 мм болатын бір – екі қатар тесіктер
бұрғыланады. Құбырлардың ұзындығы берілістердің енімен анықталады.
Қалың майлау жүйелері. Қалың майлау жүйелері жеке және
Орталықтандырылған болып бөлінеді. Жеке жүйелерде майлау қол
шприцтері, майлау материалдары немесе бүрку әдісі арқылы үйкеліс
қондырғыларына жіберіледі. Қол шприцтерімен майлауды 2, 4, 6 немесе 8
бұрмаға қолмен ауыстырып қосатын қоректендіргіштер арқылы беруге
болады. Қоректендіргіштердің мөлшерлегіш камераларының сыйымдылығы
0,5 – 2 см 3 құрайды. Майлағыштарда 8 немесе 16 бұрмалар бар және 10,0
МПа қысыммен тығынжылдың жүрісі үшін 0,4 см 3 дейін майлау
материалдары беріледі. Орталықтандырылған жүйелерде майлау сорғымен
бір уақытта мөлшерлегіш қоректендіргіштер арқылы үйкеліс тораптарының
едәуір санына беріледі. Соңғылары әр үйкеліс түйініне белгілі бір мөлшерде
майлау үшін таңдалады және реттеледі. Орталықтандырылған майлау
жүйелерінің артықшылықтары:
а) майлауды бір уақытта көптеген үйкеліс түйіндеріне үнемі беру,
нәтижесінде майлаушылар саны айтарлықтай азаяды;
б) үйкеліс түйініндегі майлауды мезгіл-мезгіл толық жаңарту;
в) үйкеліс тораптарына берілетін майлау мөлшерін мөлшерлеу және
әрбір майлау мөлшерін берілуін бақылау мүмкіндігі;
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г) жүйенің саңылаусыздығы, соның салдарынан майлау мен үйкеліс
торабының тазалығы қамтамасыз етіледі.
Майлау құбырлар арқылы 10,0 – 20,0 МПа бастапқы қысыммен
беріледі, қоректендіргіштер мен үйкеліс тораптарына жетеді, оларды
майлауды қамтамасыз етеді, содан кейін сыртқа шығарылады. Сұйықтықтан
айырмашылығы, қалың майлау белгілі бір уақыт аралығында мезгіл-мезгіл
беріледі. Негізгі май құбырларының санына және қоректендіргіштердің
конструкциясыына байланысты екі сызықты және бір сызықты қалың майлау
жүйелері бөлінеді. Майөткізгіштерді ажырату тәсіліне және майлауды бір
магистральдан екінші магистральға ауыстыру тәсіліне қарай қалың майлау
жүйелері шеткі және ілмекті, ал станцияларды жүргізу тәсіліне қарай – қол,
электр және пневматикалық болып бөлінеді. Сызбаларда, ерекшеліктер мен
схемаларда қол станциялары СРГ индексімен, электрлік терминалдар – СК
және ілмектер – СП, пневматикалық станцияларды – СГП. Станция түрін
тағайындағаннан кейінгі сандар оның өнімділігі қолмен жұмыс істейтін
станциялар үшінсм3 /цикл және электр станциялары үшін см3 /мин екенін
көрсетті.
Орталықтандырылған қалың майлау жүйесінің құрамына келесі
жабдықтар кіреді:
1) қолмен немесе автоматты станция;
2) үйкеліс тораптарына тікелей жақын орнатылатын қоректендіргіштер
(5 м-ден аспайтын);
3) тікелей станцияның артындағы магистралдық құбырларға
орнатылатын ФСГ сериялы сүзгілер;
4) тек шеткі типті жүйелерге арналған КДГ қысым клапандары;
5) құбырларды ажыратуға немесе ауыстырып қосуға арналған
электромагнитті басқарылатын золотниктер;
6) жүйенің жұмысын автоматтандыруға және бақылауға арналған
аппаратура. Екі сызықты қалың майлау жүйесінің жұмысын қарастырыңыз.
Қолмен немесе жетек сорғысының көмегімен майлау сүзгі арқылы
магистралдардың біріне жіберіледі және оған қосылған барлық филтерлер
мен үйкеліс қондырғыларын толтырады. Қол станцияларындағы толтыру
сәтін не станциядан шығудағы майлау қысымын өлшейтін манометрдің
көрсеткіштері бойынша, не қол сорғысын шайқау кезіндегі күрт өскен
кедергі бойынша анықтайды. Жетек станциялары бар жүйелерде станцияның
жұмысын тоқтату туралы сигнал беріледі: цикл түріндегі станцияларда –
станцияның құрамына кіретін гидравликалық төрт жақты реттегіш, ал соңғы
типтегі станцияларда – станциядан ең алыс магистраль тұйығында
орнатылған қысым клапаны және станцияда орнатылған электромагниттік
төрт жақты реттегіш.
Станцияның жұмыс циклінің жалғасы ретінде магистралдардың бірі
қысымға ұшырайды, ал екіншісі түсіру болып табылады және артық майды
айдау желісінен станцияның сұйыққоймасына апарады.
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Станцияның жұмыс циклінің соңында золотник реттегіші қолмен
немесе майлаудың жоғары қысымының әсерінен қарама-қарсы күйге
ауысады, онда станцияның жұмысын қалпына келтіре отырып, майлау екінші
магистраль бойынша беріледі. Бір уақытта станция сорғысының электр
қозғалтқышы өшіріледі.
1.4.3. Майлау құрылғылары
Қазіргі заманғы орталықтандырылған майлау жүйелерінің негізгі
жабдықтары: сорғылар, сүзгілер, пресс – бактар немесе ауа аккумуляторлары,
май салқындатқыштар (жылу алмастырғыштар), тұндырғыш сұйыққоймалар
болып табылады.
Сорғылар. Майлау жүйелерінде негізінен ротациялық піспек, беріліс,
роторлы тісті және бұрандалы сорғылар қолданылады. Жиі қолданылатын
пышақ және центрифугалық сорғылар.
НРЖ типті ротациялық-піспекті сорғылар (сурет. 1.4.8.) сұйық үйкеліс
мойынтіректеріне қызмет ететін май жүйелерінде өте кең таралған, қысым
реттегішінің болуына байланысты, сорғының өнімділігі өзгерген кезде айдау
жолындағы тұрақты қысымды автоматты түрде ұстап тұрады және сорғының
номиналды өнімділігіне қажетті май беруді орнатуға болатын май реттегіші.

Сурет 1.4.8 - Ротациялық-піспекті сорғы құрылғысы
Сорғының жұмыс бөліктері - 1 ротор, 2 жетек білігіне нақты түрде
бекітілген және екі 3 және 4 піспек. Піспек 3 қорапты, ал піспек 4
тікбұрышты. Роторда тікбұрышты ойық бар, ол сорғы цилиндрі болып
табылады. Бұл ұяда 3 піспек қозғалады, оның ішінде 4 піспек оған
перпендикуляр қозғалады. 4 піспекте піспекті қысым реттегіш механизмінің
5 тұтқасының саусағына орнатуға арналған тесік жасалады. Саусақ ось 5
ротордың айналу осьне қатысты эксцентрлік орналасқан. Ротордың бір
айналымында піспектер төрт жүріс жасап, төрт май берілісін жасайды.
Сорғының номиналды берілуі реттегіш 7-нің төтенше жағдайында
және E-нің максималды эксцентриктілігінде болады. Эксцентрикті нөлге тең
59

болған кезде сорғының берілуі тоқтайды. 6 сомыны эксцентрикті шамасын
орнатуға қызмет етеді, ал 9 сомыны серіппенің кернеуін бекітеді. Айналмалы
піспекті сорғылардың кемшіліктері құрылымның күрделілігін, май беру
кезінде айтарлықтай соққымен, аз қысымды және төмен к. п.
Тісті сорғы (сурет. 1.4.9.) инелі мойынтіректерде айналатын біліктерге
бекітілген екі цилиндрлік тік тісті берілістер орналасқан корпустан тұрады.
Тістегеріштер мен корпус арасындағы диаметрлік саңылау 0,1– 0,12 мм, ал
шеткі саңылау 0,08 – 0,1 мм аспауы тиіс. Беріліс сорғысының схемасы 1.4.9суретте келтірілген.

Сурет 1.4.9 - Сорғы схемалары
а-тісті; б-қалақты; 1-тісті; 2-өткізу клапаны; 3-ротор; 4-қалақ
Тістер олардың арасындағы ілінісуден шыққан кезде сирету пайда
болады және май сұйыққоймадан сіңеді, ал тістер редукторға кірген кезде
Май ілінісіп айдау құбырына шығарылады.
Беріліс сорғылары бір пеште электр қозғалтқышы бар қондырғылар
түрінде жасалады. Сорғыштардың сору биіктігі 0,5 Н/ см2 (м су. ст.), ал айдау
қысымы 1,3-2,5 МПа. Тісті сорғылар қауіпсіздік клапандарымен
жабдықталуы керек. Тісті сорғылардың бір түрі РЗ типті роторлы – тісті
сорғылар болып табылады (1.4.9-сурет.), сору биіктігі 6 Н/см2 (6 м су.ст).
Роторлы-тісті және бұрандалы сорғылар кіріктірілген қайта іске қосу
клапандарымен жабдықталған. Бұл сорғылар машиналарды жеке майлау
үшін қолданылады.
Сүзгілер. Майлау жүйелерінде келесі сүзгілер қолданылады: ФСЖ
немесе ФЛЖ торлы, ФПЖ немесе ФДЖ және магниттік, сондай-ақ барабан
түріндегі магниттік сепараторлар. Магниттік сүзгілер мен сепараторлар
магниттік бөлшектер мен масштабты бөлуге қызмет етеді.
Торлы және магниттік сүзгілер өнімділігі мен орнату орнына
байланысты стационарлық және сызықтық болып бөлінеді.
ФСЖ 80, 100, 150 және 200 типті торлы сүзгілер жалпы сүзгі беті 3,6;
9,6; 15 және 25 м2 сұйық майлау станцияларының құрамына кіреді. Торлы
сүзгі оған орнатылған жалпақ кассета-рамалары бар сұйыққоймадан тұрады
(сурет. 1.4.10.), оған үш тор тартылады: ішкі болат сым жақтауы және жезден
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немесе тот баспайтын сымнан жасалған екі сыртқы сүзгі. Жарықтағы сүзгі
торының ұяшығының өлшемдері жоғары тұтқырлық майлары үшін 0,2 мм
(100° C кезінде 20-дан жоғары) және төмен тұтқырлық майлары үшін 0,1
немесе 0,08 мм (50°C кезінде 60 ст дейін) қабылданады. Сүзгідегі кассеталар
саны 9, 10, 13, 16, жұмыс қысымы 1,0 МПа дейін.
Сүзгі майды қарама-қарсы бағытта сорып немесе сығылған ауамен
үрлеу арқылы тазартылады.
Кассетадан басқа, жалпы сүзгі беті 6, 10 және 15 м2 , сүзгі торының
пайдалы ауданы 4,2,7 және 10 л² және 0,08 МПа дейінгі қысымға есептелген
0,6 мм ұяшық өлшемдері бар патронды торлы сүзгілер қолданылады.
Өнімділігі 0,4 – 2,5 дм3 /с (25-150 л/мин) ФЛЖ типті торлы сүзгілерді
май құбырларында үйкеліс тораптарының алдында орнатады. Сүзгі (сурет.
1.4.10) 1 корпусынан, сүзгі патронынан 2 және қақпақтан 3 тұрады. Май А
бөліміне түседі және тор арқылы в бөліміне өтеді, ол жерден шығу тесігіне
жіберіледі. Торлар 0,1 – 0,05 мм ұяшық өлшемдері бар жезден жасалған.
Ластанған сайын тор алынып, керосинмен жуылады.
Пластиналық немесе диск сүзгілері жұмыс кезінде майды тазартатын
құрылғының болуына байланысты ыңғайлы, бірақ олар майдың жұқа сүзілуін
қамтамасыз етпейді. Сүзгілер қолмен және механикалық тазартумен, сондайақ бір немесе бірнеше сүзгі патронымен жасалады.

Сурет 1.4.10 - Сызықты торлы сүзгі (екі нұсқа-а, б)
Сүзгі патрон 8 диаметрі 112 мм және қалыңдығы 6,5 мм болатын
дөңгелек түрінде 10 болаттан жасалған жұқа дискілер жиынтығы. Дискілер
арасында қалыңдығы 0,08; 0,12 немесе 0,18 ММ жұлдызша тәрізді 11
төсемдер бар. Бір патронда 532 диск орнатылған.
Барлық дискілер мен жұлдыздар шамамен 7-8 айн/мин жылдамдықпен
бұрамдық және тісті беріліс арқылы электр қозғалтқышынан мезгіл– мезгіл
айналатын 2 тікбұрышты білікке орнатылады.
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Жеке майлауға арналған құрылғылар.Сұйыққойма майы көрсетілген
(сурет.1.4.11, а). Оның төменгі бөлігінде киізден немесе жүннен жасалған
жіптер жасалады, бұл шаңның майлау орнына түсуіне жол бермейді.
Толтыру қабатының қалыңдығы майлау орнына белгілі бір уақыт бірлігіне
майдың белгілі бір мөлшерін беру үшін таңдалады.
Басқа конструкциялы үздіксіз жұмыс істейтін майшабақ - тоқылғанкөрсетілген (сурет.1.4.11, б). Одан май қажетті мөлшерде майлау орнына 1
таяқшасы арқылы түседі, оны тазарту 2 май ыдысындағы ұшынан төмен
орналасқан. Берілген майдың мөлшері білектің қалыңдығына және май
құятын каналға отырғызу тығыздығына байланысты. Бұл арнаға неғұрлым
тығыз отырғызылса, соғұрлым аз май беріледі.
Жіп жүн жіптерінен жасалған және жұмсақ жұқа сымнан жасалған 4
арнайы циклге енгізілген. Топсаның, сондай-ақ мұртшалардың көмегімен 5
білтені 3 май құятын арнада бір немесе басқа тереңдікке орнатылады.
Ластанған жіп жаңасына ауыстырылады. Кірленген білтені жаңасымен
ауыстырады.
Майлауды майдың дәл мөлшерімен жасау керек болған жағдайда
(мысалы, тегістеу машиналарының айналдырықтарын майлау), тамшылату
майлағыштары қолданылады (сурет.1.4.11, в). Май майланған жұмыс
беттеріне 3 тесік арқылы енеді, оның көлденең қимасы осы тесікті жабатын 2
иненің орналасуына байланысты артады немесе азаяды. 1 сомынды бұрап,
онымен байланысты инені көтереді немесе түсіреді. Берілген майдың
мөлшері майдың түбіндегі 4 көру тесігі арқылы көрінетін тамшылардың түсу
жиілігі бойынша бағаланады. Майдың шығуы сұйыққоймадағы оның
деңгейінің биіктігінің 1/3 бөлігінен төмендеуімен төмендей бастайды.
Қалың майды, майқұтысын беру үшін қақпақ майы немесе тавотница
қолданылады (сурет.1.4.11, г). Май құйғыштың қақпағын бұрап, қысым
жасайды, оның әсерінен қалың май майланған бетке түседі.
Көптеген станоктар мен машиналарда беріліс қораптары май
ваннасында жұмыс істейді. Ваннадағы май деңгейін бақылауға бір немесе
басқа контрукцияныңмай көрсеткіші көмектеседі.
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Сурет 1.4.11- Жеке майлау майсауыттары.
Өнеркәсіпте құбырлы май көрсеткіші кеңінен қолданылады (сурет
1.4.12) байланысатын тамырлар қағидаты бойынша жұмыс істейді. Осы
типтегі көрсеткіштер шыны түтіктің биіктігімен (суреттегі Н өлшемі) 75,100
және 150 мм-ге тең шығарылады. Алайда, құбырлы көрсеткіштер машинаның
өлшемдерін арттырады, сонымен қатар олар жұмыс кезінде оңай
зақымдалады; бұл олардың кемшіліктері.
Түтікшелі май индикаторларының кемшіліктері жоқ, майланған түйінге
кіріктірілген шам түріндегі май индикаторы - дөңгелек немесе ұзартылған
пішін (сурет 1.4.12, б). Соңғысы майдың едәуір көлемінде қолданылады. Бұл
жағдайларда ең төменгі рұқсат етілген деңгей төменгі май көрсеткішімен, ал
ең үлкен толтыру шекарасы жоғарғы деңгеймен анықталады.
1.4.12. суреттетаяқша түріндегі май көрсеткіш схемалық түрде
бейнеленген. Бұл ыңғайлы, себебі машинаны тоқтатқан кезде оны розеткаға
салып, қайтадан шығарып, бақылау қаупі деңгейінде темірде қалатын
майдың ізін қалдыруға болады, ваннада май жеткілікті ме, жоқ па, соны
анықтауға болады.
Темірде картердегі майдың минималды және максималды рұқсат
етілген деңгейінің шегін көрсететін екі қауіп болуы мүмкін.
Орталықтанған майлауға арналған құрылғылар. Майланған нүктелерге
орталықтандырылған май беру, жоғарыда айтылғандай, қысыммен жүзеге
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асырылады. Бұл қысым бір немесе бірнеше сорғылармен жасалады, ал оған
құйылған май жабық сақина жүйесі арқылы айналады.
Орталықтандырылған жүйелерде әдетте екі сорғы орнатылады жұмысшы және резервтік, бұл майланған нүктелерге майдың үздіксіз
жеткізілуін қамтамасыз етеді. Сорғылар редуктор немесе басқа түрлер болуы
мүмкін. Тісті сорғылары бар орталықтандырылған майлау жүйелері үйкеліс
түйіндерінің салыстырмалы түрде аз санына қызмет көрсетуге арналған.[7]

1.4.12 сурет - Май көрсеткіштері: а-құбырлы (1-тығыздағыш шайба, 2жалғастық, 3-саңылаулары бар түтік, 4-шыны түтік, 5-қақпақ, 6-тығын),
Б-фонарлы типті (1-корпус, 2-көзше, 3-бұрандалар, 4-тығыздағыш
төсемдер), в-таяқша
1.4.4. Машиналарды майлау жүйелері
Майлау жүйесі-бұл жалпы тұтастықты құрайтын және беттердің және
үйкеліс күштерінің тозуын азайтуға арналған түйіндер, агрегаттар, аспаптар,
қоспалар, ұғымдар, нормалар және т.б. жиынтығы.
Жалпы, анықтамаға сәйкес майлау жүйелері көптеген принциптер
бойынша жіктеледі: әрекет ету уақыты; майлауды беру тәсілі; айналым
сипаты; майланатын түйіндердің саны; майлау материалын мөлшерлеу тәсілі;
майлау материалының түрі; қолданылатын жабдық; бақылау және
автоматтандыру құралдары және т.б. белгілері. МЕМСТ 20765-75 177
"Майлау жүйелері мен құрылғылары. Терминдер мен анықтамалар" майлау
жүйелерінің түсініктері мен анықтамаларын береді.
Металлургиялық машиналар мен жабдықтарды майлау үшін екі майлау
жүйесі қолданылады:
- жеке;
- орталықтандырылған.
Жеке майлаужеке бөлшектер мен түйіндер үшін оларды
орталықтандырылған жүйеге қосу қиын болған кезде қолданылады.
Майлау уақытында жүйе мерзімді және үздіксіз болуы мүмкін.
Мерзімді майлау жағдайында түйіндер майлағыштар мен басқа құрылғылар
арқылы майланады.
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Үздіксіз майлау материалдарын май ванналарынан батыру, қысыммен
беру, бүрку арқылы беру арқылы жүзеге асырылады. Орталықтандырылған
жүйелер орталық сорғы станциясынан едәуір қашықтықта орналасқан
көптеген үйкеліс қондырғыларын бір уақытта майлау үшін қолданылады.
Орталықтандырылған майлау жүйесі (сурет.1.4.13.), жабдық саласында,
әдетте, мыналарды қамтиды:
- беткі қабаттардан май алуға арналған қалқымалы сүзгісі бар
тұндырғыш бак;
-май беруге арналған (ротациялық-тығынжылдық және тісті типті)
электр қозғалтқыштары бар сорғылар (жұмысшы және резервтік).
- майды механикалық қоспалардан тазартуға арналған жетегі бар
сүзгілер; - температураға байланысты майды салқындатуға (жылытуға)
арналған жылу алмастырғыш; - құбырлар (қысымды және ағызатын);
- бекіту арматурасы (шұралар, ысырмалар, клапандар);
- басқару аппаратурасы (термометрлер, деңгей релесі, манометрлер
және т.б.).

Сурет 1.4.13-1-сорғы; 2-сүзгілер; 3-кеңейткіш; 4-жылу алмастырғыш; 5қайта өткізу клапаны; 6-тұндырғыш бак; 7-қалқымалы сүзгі сұйық майлау
айналым жүйесінің негізгі схемасы
Сұйық майлаудың айналым жүйесі келесідей жұмыс істейді. Май
жұмыс сорғысымен қалқымалы сору түтігі арқылы сұйыққоймадан сорылады
және май механикалық қоспалардан тазартылатын пластиналық сүзгілерге
түседі, сол жерден май салқындатқышы арқылы арынды құбыр арқылы
үйкеліс тораптарына түседі. Барлық аулауды майлағаннан кейін май ағызу
құбыры арқылы өздігінен ағып, сұйыққоймаға қайтарылады. Қалдықты
жақсарту үшін, сондай-ақ қыста жұмыс істеу үшін сұйыққоймадағы май
қыздыру элементімен немесе электрмен жылытумен жылытылады.
Аэрозольды майлау. Ол жоғары жүктемелер мен температуралары бар
түйіндердің жұмысында қолданылады. Артықшылықтары: майлау
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материалдарының аз тұтынылуы, конструкция қарапайымдылығы. Өнеркәсіп
шығаратын майлы тұман генераторлары (МТГ) қолданылады. Мұнай
тұманының генераторы келесі негізгі түйіндерден тұрады: Сығылған ауадан
ластануды және ылғалды кетіретін күн сүзгісі; сығылған ауаны беру үшін
соленоидты клапан, ауа қысымын реттегіш, май бүріккіш, май ыдысы,
бақылау және реттеу құралдары.
Генератор келесідей жұмыс істейді (сурет.1.4.14.).
Компрессордан немесе желіден сығылған ауа 5 сүзгі-ылғал сепараторы,
соленоидты клапан 6, қысым реттегіші 7, 8 ауа электр жылытқышы арқылы
10 май бүріккішке жеткізіледі 9 және көмекші 4 дроссельдің көмегімен оның
ижекциялық камерасында сиретуді жасай отырып, осы камераға Н
сұйыққоймасынан бүрку үшін қажетті май мөлшерін сорып алады. Бұл
жағдайда пайда болған май-ауа қоспасы (тұман) 11 - d аймағының
сұйыққоймасының жоғарғы бөлігінде қысыммен болады. D аймағында пайда
болған қысым кезінде мұнай тұманы бүріккіш тесік арқылы құбыр жүйелері
арқылы майлау нүктелеріне беріледі. Н сұйыққоймасына май А құбыры
арқылы тісті сорғылармен (әдетте екеуі - бір жұмыс, бір резервтік) 1-сүзгі
арқылы беріледі және сұйыққоймада 12 электр жылытқышының көмегімен
қыздырылады. Сұйыққоймадағы май деңгейі минималды және максималды
13 релелік сенсорлармен басқарылады. Электр түйіспелі манометр 2
қысымнан асқан кезде сығылған ауа компрессорын ажыратады:
сұйыққоймадағы жүрек айнуы рұқсат етілгеннен жоғары. Сонымен қатар, 3
қауіпсіздік клапаны іске қосылып, атмосфераға май тұманын шығарады.
Орталықтандырылған пластикалық майлау жүйелері (ОПМЖ).
Майлаудың берілу жиілігіне, жабдықты майлау үшін үйкеліс
қондырғыларының орналасуы мен санына байланысты, негізінен қолмен
басқарылатын немесе электр тізбегі бар автоматты электр жетегі бар екі
магистрлік ОПМЖ қолданылады.
Үйкелістің майланатын тораптарының саны аз жекелеген машиналар
мен механизмдерді майлау үшін қол жетегі бар ОПМЖ қолданылады.
Жиі майлауды қажет ететін жекелеген машиналарға қызмет көрсету
үшін, сондай-ақ бір жүйеден бір жерде шоғырланған және бір сызықта
орналаспаған бірнеше ірі габаритті машиналарды майлау қажет болған
жағдайда циклдік типтегі ОПМЖ қолданылады.
Желіге тартылған немесе үлкен аумақта орналасқан машиналар мен
механизмдерге қызмет көрсету үшін соңғы үлгідегі ОПМЖ қолданылады
(сурет.1.4.15).
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Сурет 1.4.15- Орталықтандырылған пластикалық майлау жүйесі
Жүйе келесідей жұмыс істейді. Станциясының 3 сұйыққоймасынан 2
таратқыш арқылы тығынжылдық сорғымен майлау Ml немесе M2
магистралдарының біріне, мысалы, осы кезеңде қысым болып табылатын Ml
магистраліне беріледі және 1 торлы сүзгілер арқылы 6 тиісті құбыр арқылы 4
мөлшерлегіш қоректендіргіштерге түседі, содан кейін 5 жеткізу құбырлары
арқылы А майлау нүктелеріне түседі. Осы кезеңде түсіру болып табылатын
басқа м2 магистралі бойынша мөлшерлегіш қоректендіргіштерден артық
майлау. 2 дистрибьютор арқылы станцияның сұйыққоймасына қайтарылады.
Барлық қоректендіргіштер жұмыс істегеннен кейін, қысым
сызығындағы қысым жоғарылай бастайды және берілгенге жеткенде негізгі
магистральдің ең ұзын тармағының соңында орнатылған 7 қайта қосу блогы
іске қосылады және станцияның сорғы қозғалтқышын өшіруге және
электромагниттік реттегішті ауыстыруға сигнал береді 2. Жүйе келесі майлау
цикліне дайын; бұл жағдайда M2 желісі қысымға айналады, ал Ml желісі қайта жүктеледі.
Негізгі магистралдің ең ұзын екі тармағының ұштарында екі 7
ауыстыру блогы болған кезде, блоктардың бірі басқару жасайды және
реттегішті ауыстыру 2 басқару блогы іске қосылғаннан кейін пайда болады.
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Сурет 1.4.16- Майлы тұман генераторының схемасы
Майлау басқа машиналармен салыстырғанда ұзақ уақыт аралығында
қажет болатын тораптар мен машиналарды жүйеге қосу үшін магистралдық
құбырларға екі магистралды таратқыштар орнатылады 8. Машиналарды
майлау жүйесіне сирек қосу қажет болған жағдайда қолмен басқарылатын
таратқыштар қолданылады. Майлау жүйесінен үйкелістің жекелеген
тораптарын немесе мезгіл-мезгіл жұмыс істейтін машиналарды ажырату
үшін бекіткіш таратқыштар қолданылады 9. Олар корпустан, магистралдық
құбырлармен байланысқан қайта іске қосу тесіктерін ашатын және жабатын
екі піспектен және шарғылармен байланысқан екі электромагниттен тұрады.
Әрбір 3 станциясының сұйыққоймасында майдың жоғарғы және төменгі
деңгейін басқаратын ВК-300А типті екі соңғы қосқыш орнатылған. Барлық
ОПМЖ станцияларын толтыру орталықтандырылған автоматты жүйеден
немесе НПШГ-200М типті қайта айдау тісті сорғының көмегімен жеке жүзеге
асырылуы мүмкін.[5]
1.4.5 Құрастыру жұмыстары кезінде қоршаған ортаны қорғау
Өнеркәсіптік санитария ережелері. Өнеркәсіптік санитария
өндірістік ауданға қажетті температураны, жақсы желдетуді, жұмыс
орындарының жеткілікті жарықтандырылуын, сызбалардың болмауын,
қосымша және тұрмыстық бөлменің болуын қамтамасыз ететін өндірісте
жағдай жасауды қарастырады.
Өндірістік аудан температурасы 16...20°С шегінде қамтамасыз етілуі
тиіс.
Өндірістік ауданды желдету қажетті температуралық режимді ұстап
тұру, зиянды газдар мен шаңды кетіру есебінен қолайлы еңбек жағдайларын
жасауды қамтамасыз етуі тиіс. Желдету ағынды және шығармалы болуы
керек.
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Жұмыс орнындағы оңтайлы жарықтандыру көзге жүктемені азайтуды
қамтамасыз етуі керек, бұл жұмысты жеңілдетеді және жарақат алу
мүмкіндігін азайтады. Жарықтандыру табиғи және жасанды болуы мүмкін.
Табиғи жарықтандыру қолайлы.
Жалпы гигиена ережелерінен басқа, денсаулықты сақтауға,
денсаулықты нашарлатуға әкелетін жағдайлардың алдын алуға және ескіруге
бағытталған шараларды түсінетін қызметкердің жеке гигиенасы үлкен
маңызға ие.
Денсаулықты сақтау және аурулардың алдын алу үшін:
- шаршауды жеңілдету үшін жұмыс кезінде қысқа үзілістер жасаңыз;
- ұйқыға тәулігіне кемінде 8 сағат бөлу;
- жұмыс барысында мезгіл-мезгіл жұмыс қалпын өзгертіңіз;
- жұмыс күні аяқталғаннан кейін бүкіл денені сабынмен жуыңыз.
Құрастыру жұмыстарын орындау кезінде қоршаған ортаға теріс әсер
етеді:
- ысқылау және жетілдіру операциялары;
- жұмсақ және қатты дәнекерлерді қолдана отырып, дәнекерленген
қосылыстарды орындау;
- бөлшектерді дәнекерлеуге дайындаумен және дәнекерлеу жіктерін
тазалаумен байланысты жұмыстар;
- түйісетін бөлшектердің бірін қыздыру немесе салқындату жолымен
кепілді керілумен қосылыстарды орындау;
- бөлшектерді консервациялау;
Ысқылау және жетілдіру операцияларын қолмен де, арнайы жабдық
пен механикаландырылған қол құралдарын қолдана отырып орындалады.
Барлық жағдайларда бұл операцияларды орындау үшін абразивті
материалдар сығымдалған абразив (бөрене, дискілер, сегменттер), абразивті
пасталар және бос абразив (абразивті ұнтақтар) түрінде қолданылады.
Тегістеуден немесе жетілдіруден кейін өңделген беттің кедір-бұдырлығы аз
болуы керек, бұл операциялар үшін ұсақ түйіршікті абразивті материалдар
қолданылады, олардың мөлшері 0,5-тен 40 мкм-ге дейін, олар кішкентай
және салмағы аз, жұмыс аймағының ауа кеңістігін ластап, одан атмосфераға
түседі. Өңдеу процесін жандандыру үшін тегістеу және әрлеу кезінде олар
құрғақ абразивті емес, стеарин мен олеин қышқылдарын қамтитын абразивті
пасталарды қолдануға тырысады. Сонымен қатар, құрғақ абразивпен тазарту
кезінде керосин мен скипидар қолданылады. Өңдеу процесінде
қышқылдардың, керосиннің және скипидардың булануы жұмыс аймағының
ауа кеңістігінің және атмосфераның сәйкесінше ластануын тудырады.
Осыған байланысты жұмыс орындарын ысқылау және жетілдіру кезінде
ауаны абразивтік және металл шаңынан және агрессивті заттардың буынан
тазартуды қамтамасыз ететін тазарту қондырғыларымен жиынтықта
пайдаланылатын сору желдеткішімен жабдықтау қажет.
Арнайы жабдықта ысқылау және жетілдіру жұмыстарын орындау
кезінде оларда сору-сыртқа тарату желдеткіші мен тазарту құрылғылары
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жүйесінің бар екендігіне, сондай-ақ олардың ақаусыздығына көзбен жеткізу
қажет.
Тегістеу және тазарту қалдықтарын жою ережелерін орындау да
маңызды. Бұл қалдықтардың кәріз жүйелеріне олардың көлемі аз болуына
байланысты түсуіне жол берілмейді. Жеңіл ұшпалы қосылыстардан тұратын
қалдықтар тығыз жабылатын қақпақтармен жабдықталған арнайы ыдыстарға
жиналуы тиіс.
Жұмсақ дәнекерлеушілермен дәнекерлеу құрамына улы қасиеттері
бар заттар, негізінен қорғасын (90% дейін) кіретін дәнекерлеушілерді
қолданумен байланысты, бұл адам мен жануарлардың денсаулығына теріс
әсер етеді. Дәнекерлеу кезінде қорғасынның атмосфераға енуі әсіресе қауіпті,
себебі оны жасыл өсімдіктер жинап, олардан адам мен жануарлар ағзасына
өтіп, әртүрлі ауруларды тудырады. Дәнекерлеу кезінде ағындар да
қолданылады, олардың булануы жұмыс аймағының және атмосфераның
тоқтатылған химиялық қосылыстармен ластануына әкеледі. Ауаның
айтарлықтай ластануы қосылыстарды дәнекерлеуге дайындау кезінде де
пайда болуы мүмкін. Дәнекерлеу алдында қосылыс бөлшектері оксидті
қабықшаны бетінен алып тастау үшін тазалануы керек. Дәнекерлеуге
дайындық кезінде ацетон, бензин, скипидар, этил және метил спиртін
қолдана отырып, қосылған бөліктердің беттерін майсыздандыру да жүзеге
асырылады. Бұл заттар пайдалану кезінде тез буланып, атмосфераны
ластайтын оңай ұшатын сұйықтықтар болып табылады. Майсыздандырудан
кейін біріктірілген бөліктер өте агрессивті сұйықтық болып табылатын тұз,
күкірт немесе фосфор қышқылдарының ерітінділерінде өңделеді. Олардың
булану нәтижесінде қоршаған ортаға енуі өте жағымсыз салдарға әкеледі.
Дәнекерлеуден кейін тігістерді тазарту атмосфераға қорғасынның және оның
қосылыстарының дәнекерлеу процесінде қосымша енуіне әкеледі.
Дәнекерлеуді қосумен байланысты жұмыстарды жүргізу кезінде жұмыс
орындарын қамтамасыз ету қажет:
- сору-сыртқа тарату желдеткішімен;
- өңдеу аймағынан шығарылатын ауаны тазалауға және сүзуге арналған
қондырғылармен;
- майсыздандыруға арналған өңдеу ерітінділерін және флюстерді
сақтауға арналған ыдыстармен жабдықталады, олар саңылаусыз жабылатын
қақпақтармен жабдықталады.
Сонымен қатар, пайдаланылған ерітінділерді кәріз жүйесіне төгуге
қатаң тыйым салынады, олардың құрамында химиялық белсенді заттар
(қышқылдар, сілтілер, тұздар) бар. Бұл заттар кәріз жүйесінің құбырларын
зақымдауы мүмкін, бұл ерітінділердің топыраққа ағып кетуіне әкеліп соғады,
бұл оның қатты ластануына әкеледі.
Өңдеу және майсыздандыру ерітінділерін бір жұмыс орнынан екінші
жұмыс орнына беруге қатаң тыйым салынады, егер кездейсоқ соққы болса,
ерітіндісі бар шыны ыдысты сындыруға болады, бұл өндірістік үй-жайдың
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әуе кеңістігіне және қоршаған ортаға агрессивті сұйықтықтар буларының
апаттық шығарылуына әкеледі.
Желімді қосылыстар, оларды орындау кезінде, өңдеу және
майсыздандыру ерітінділері мен шаңның теріс әсерінен басқа, желімнің
құрамына кіретін әртүрлі еріткіштердің булануына байланысты ластануды
тудыруы мүмкін.
Желімді қосылыстарды орындау кезінде қоршаған ортаның
ластануының алдын алу шаралары дәнекерлеу арқылы қосылыстарды
орындау кезіндегідей.
Дәнекерлеу арқылы қосылыстарды жалғауды орындауға
бөлшектерді дайындау дәнекерлеу тігісіне қосылатын бөлшектердің
жиектерін қалыптастырумен және тазалаумен және қосылыс бөлшектерінің
беттерін ластанудан тазартумен байланысты. Сырлы тігістің жиектерінің
пішіні оның жиналатын бұйымның конструкциясындағы жұмыс
жағдайларына байланысты. Жиектерге қажетті пішінді беру үшін, әдетте,
әртүрлі профилдегі абразивті шеңберлермен жабдықталған электрлік немесе
пневматикалық жетегі бар қолмен механикаландырылған құралдар
қолданылады. Дәнекерлеу жиектерін абразивті шеңберлермен өңдеу
абразивті дәндерді шеңбердің бетінен бояу, әр өту үшін металдың кішкене
қабаттарын алып тастау және центрифугалық күштердің әсерінен абразивті
және металл бөлшектерін тарату нәтижесінде қарқынды шаң түзілуімен
байланысты. Дәнекерлеу үшін буындарды тазарту кезінде пайда болатын шаң
құрамында абразивті, металл және тегістеу дөңгелектерін өндіруде
байланыстырушы зат ретінде қолданылатын ең ұсақ бөлшектер бар.
Дәнекерлеуге арналған буындарды тазарту кезінде шаңның жоғары
қарқындылығы бұл жұмыс өңдеу аймағында шаңның пайда болуына ықпал
ететін майлау-салқындату технологиялық орталарын қолданбай жоғары
айналу жиілігінде орындалатындығымен түсіндіріледі.
Кепілдендірілген кернеуі бар қосылыстарды құрастыру машина
жасауда кеңінен қолданылады, себебі ол біріктірілген бөліктердің жоғары
орталықтандырылуын және осындай қосылыстарды құрастырудың
қарапайым технологиялық процесін қамтамасыз етеді.
Кепілдендірілген кернеуі бар қосылыстардың беріктігін арттыру үшін
дәстүрлі сығымдау әдісінің орнына жылу тиімділігі бар құрастыру
қолданылады, ал ерекше жасырын қосылыстарды жинау кезінде терең
салқындату әдісімен құрастыру қолданылады.
Қызған кезде жиналған бөліктер тотығады, ал кепілдендірілген кернеуі
бар қосылыстар үшін оксид қабықтарының болуына жол берілмейді,
қыздыру қышқылсыз ортада, мысалы, майда жүргізілуі керек. Мұнай
ванналарында қыздыру жеткілікті жоғары температурада 400°C дейін
жасалады, май буланып, атмосфераны ластауы мүмкін. Сондықтан мұндай
жылыту желдету және тазарту құрылғыларымен жабдықталған арнайы
ванналарда жүргізілуі керек.
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Май ванналарындағы майды ауыстыру кезінде:
- кәріз жүйесіне май құюға жол берілмейді;
- пайдаланылған май қалпына келтіруге тапсырылуы керек, содан кейін
оны қайта пайдалануға болады.
Бұл іс-шара табиғи ортаны зиянды әсерлерден қорғауға ғана емес,
сонымен қатар материалдық ресурстарды үнемдеуге мүмкіндік береді.
Жиналған бөлшектерді терең салқындату үшін төмен температуралық
заттарды қолданумен байланысты жұмыс қоршаған орта тұрғысынан
айтарлықтай қауіп төндіреді. Көп жағдайда сұйық азот пен қатты
көмірқышқыл газы осы мақсаттар үшін қолданылады. Бұл материалдардың
айрықша ерекшелігі-олардың газ тәрізді күйге ауысуының жеңілдігі, және
бұл ауысу температураның көтерілуінсіз қалыпты жағдайда байқалады, бұл
осы заттарды сақтау үшін ерекше жағдайларды қажет етеді. Егер аталған
заттар саңылаусыз жабық контейнерлерде сақталса, онда олар ыдыстың
ішінде буланған кезде жарылысқа әкелетін қысым пайда болады. Бұл
сыйымдылықтар салқындатқыштардың булануы нәтижесінде пайда болатын
газдардың шығуына арналған саңылаулармен жабдықталуы тиіс.
Салқындатқыш заттардың шамадан тыс булануының алдын алу мақсатында
оларды сақтауға арналған ыдыстарды белгілі бір қысымға реттелген және
булану өнімдерінің қоршаған ортаға түсуін шектейтін өткізгіш клапандармен
жабдықтаған жөн.
Сұйық азот пен қатты көмірқышқыл газының тұрақты булануы оларды
сақтау кезінде салқындатқыш заттарды сақтау жағдайларына ерекше
талаптар қояды:
- бұл заттар сору-сыртқа тарату желдеткішімен және тазарту
құрылғыларымен жабдықталған арнайы үй-жайда сақталуы тиіс;
- жұмыс орнында салқындатқыш заттарды сақтауға қатаң тыйым
салынады;
- терең салқындатуға арналған құрылғыларды салқындатқышпен
толтырғаннан кейін сұйық азот немесе қатты көмірқышқыл газы бар ыдыстар
оларды сақтау үшін жабдықталған бөлмеге қайтарылуы керек;
- құрастыру алдында бөлшектерді салқындату үшін арнайы
қондырғыларды қолдану қажет, және оларды пайдалану кезінде
салқындатқыш заттардың буы ағып кетпеуін және олардың қоршаған ортаға
түспеуін қамтамасыз ету қажет.
Бөлшектерді консервациялау оларды қоршаған орта әсерінен қорғау
бөлшектердің беттерін майлау материалдарымен жабумен немесе оларды су
буы мен агрессивті сұйықтықтарды сіңіретін адсорбент ішіне енгізе отырып,
саңылаусыз
қаптамаға
салу
арқылы
оқшаулаумен
байланысты.
Консервациялау кезінде қоршаған ортаға теріс әсер негізінен қалдықтарды
дұрыс пайдаланбау есебінен болады. Майлағыштар мен адсорбенттерге
келетін болсақ, олардың қалдықтары тасталмауы керек, бірақ кейіннен
қалпына келтіру және қайта пайдалану үшін арнайы контейнерлерге
жиналуы керек.[2]
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Өзін-өзі бақылау сұрақтары
1. Құрастыру жұмыстарының түрлері мен әдістері?
2. Өнім конструкцияларының технологиялық түрлері?
3. Құрастыру сапасын бақылау орындалады?
4. Құрастыру кезіндегі нормалау?
5. Бөлшектерді құрастыруға дайындау процесі қалай орындалады?
6. Технологиялық құжаттама және құрастырудың технологиялық
процесі орындалады?
7. Бөлшектерді құрастырудың түрлері мен негізгі әдістері?
8. Бөлшектерді тазарту әдістері ?
9. Бөлшектердің ақаулығы қандай ретпен жүзеге асырылады?
10. Жасырын жарықтарды анықтау қалай жүзеге асырылады?
11. Бөлшектердің тозу түрлері?
12. Бөлшектердің тозуы қалай анықталады?
13. Бөлшектердің тозу процесін және осы тозуды азайту жолдарын не
жылдамдатады?
14. Бөлшектердің тозуының негізгі белгілері?
15. Негізгі майлау құрылғылары ?
16. Металлургиялық машиналар үшін қандай майлау жүйелері
қолданылады?
17. Өнеркәсіптік санитарияның негізгі ережелері орындалады?
№ 1 тәжірибелік тапсырма «Машиналарды, олардың тораптары мен
бөлшектерін бөлшектеу, құрастыру және жөндеу технологиясының
негіздері»
Жұмыс мақсаты:
Машиналарды жөндеудің технологиялық процесінің сызбасын,
машиналарды бөлшектеу және құрастыруды; бөлшектеу және құрастыру
кезінде бөлшектерді жылыту және салқындатуды; машиналар мен
бөлшектерді тазартуды; бөлшектердегі ақауды анықтау; ақаулар тізімін
жасауды зерттеу.
Жұмыстың мазмұны:
Машиналарды жөндеудің технологиялық процесінің сызбасын зерттеу.
Машиналарды бөлшектеу мен құрастырудың негізгі әдістерімен танысыңыз.
Бөлшектеу және құрастыру кезінде бөлшектерді жылыту мен салқындатуды
анықтаңыз. Машиналар мен бөлшектерді тазалау әдістерін зерттеу. Ақау мен
бөлшектерді тексеруді зерттеңіз.Құрастыру ақаулар тізімдемесі.
Негізгі ережелер:
Әртүрлі механизмдер мен олардың тораптарын жөндеу машиналарды
жөндеудің технологиялық процесінің жалпы схемасы бойынша орындалады
(1-сызба).
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Жөндеу цехына келіп түсетін машиналарды сыртынан ауамен үрлейді,
механикалық тәсілмен (қырғыштармен, щеткалармен, қылшықтармен)
тазартады немесе жуу ерітіндісімен жуады. Тазалаудан кейін машиналар
майлаудан босатылады және бөлшектеледі.
Бөлшектер мен бөлшектеуге жатпайтын тораптар жуу ванналарында
немесе машиналарда жуылады, содан кейін олардың тозу дәрежесін
анықтайды. Әрі қарай жөндеусіз пайдалануға жарамды бөлшектер тікелей
құрастыруға, ал жөндеуді қажет ететін бөлшектер тиісті жөндеу цехтарына
жіберіледі. Жарамсыз бөлшектер ауыстырылады.
Жинаудан кейін түйіндер сыналады. Жиналған машиналар бос жүрісте
және жүктемеде домалатылады.
Әрбір машина үшін бөлшектеу-құрастыру операцияларын орындаудың
жүйелілігі мен тәсілдері технологиялық карталар мен схемаларда көрсетіледі.
Бөлшектеу кезінде машиналар топтарға, кіші топтарға және
бөлшектерге бөлінеді, топ-бұл өнімнің құрамына тікелей кіретін түйін, топ
құрамына кіретін түйін.
Дәнекерлеу және дәнекерлеу арқылы орындалған бөлшектерді қосу,
нығыздағыш қондырмаларды (тісті тәждері бар доңғалақ күпшектері,
біліктері бар тіреуіш сақиналар) қолдана отырып қосу, сондай-ақ ерекше
тексеруді талап етпейтін жауапсыз бөлшектердің қосылыстары (корпустары
бар бұрандалы жалғастықтар, иінтірегі бар тұтқалар, ілмектері бар есіктер)
ерекше қажеттіліксіз бөлшектеуге жатпайды.
Бөлшектерді бөлшектеу кезінде олардың орны мен түйіндегі орнын
көрсету үшін таңбаланады. Белгілерді болат таңбалармен (сандармен,
әріптермен, кернмен), сондай-ақ қышқыл таңбалармен немесе бояумен
салады. Белгілер іргелес бөлшектердің беттеріне құрастыру кезінде олар бір
жағынан оқылатындай етіп орналастырылады. Сандар реті бөлшектерді
орнату ретін көрсетуі керек.
Міндетті түрде ауыстыруға жатпайтын үйкеліс тораптарының
бөлшектерін таңбалау қажет. Бұл бөліктер біркелкі емес тозады және
сонымен бірге бір-біріне сәйкес келеді, сондықтан олардың жұптасқан
беттері форманың түзілуін бір-бірімен қайталайды: конустық, ойпаттық және
т. б.
Бөлшектерді бөлшектеу кезінде олардың орны мен түйіндегі орнын
көрсету үшін таңбаланады. Белгілерді болат таңбалармен (сандармен,
әріптермен, кернмен), сондай-ақ қышқыл таңбалармен немесе бояумен
салады. Белгілер іргелес бөлшектердің беттеріне құрастыру кезінде олар бір
жағынан оқылатындай етіп орналастырылады. Сандар реті бөлшектерді
орнату ретін көрсетуі керек.
Міндетті түрде ауыстыруға жатпайтын үйкеліс тораптарының
бөлшектерін таңбалау қажет. Бұл бөліктер біркелкі емес тозады және
сонымен бірге бір-біріне сәйкес келеді, сондықтан олардың жұптасқан
беттері форманың түзілуін бір-бірімен қайталайды: конустық, ойпаттық және
т.б.
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Схема 1. Жөндеудің технологиялық процесі
Бөлшектеу және құрастыру кезінде бөлшектерді қыздыру және
салқындату. Құрастыру кезінде жабылатын бөлшектер пеште немесе ыстық
майда қыздырылады (көміртекті болаттар үшін қыздыру температурасы 450°
аспауы керек, бөлшектеу кезінде олар қатты қыздырылған бумен үрленеді
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немесе ыстық май құйылады. Отқа қыздыру ұсынылмайды, себебі ол металда
үлкен ішкі кернеулерді тудырады.
Жабық бөлшектерді салқындатуға сыртқы бөлікті жылыту қону
мөлшерінің қажетті ұлғаюын қамтамасыз етпеген жағдайда ғана жүгінеді.
Салқындату үшін негізінен құрғақ мұз қолданылады.
Қосылысты бөлшектеу үшін tн бөлігін қамтитын қыздыру
температурасы мына формула бойынша анықталады:

(1)
t н  d  t 1
Мұнда





-керілу, мм;

d- қосылыс диаметрі, мм;
 -сызықтық кеңейту коэффициенті (қысу);
t1-жабылатын бөліктің температурасы.

Сығымдау (құрастыру) кезінде қону саңылауын алу үшін, жабылатын
бөліктің қыздыру температурасы есептелген бөлікке қарағанда 20-30% - ға
артады, бұл құрастыруды айтарлықтай жеңілдетеді.
Бөліктің салқындату температурасы формула бойынша анықталады
 
(2)
t 0  t 1  d
Мұнда -бөлікті тесікке оңай енгізуге мүмкіндік беретін мк-дағы
қажетті минималды алшақтық (жұптасу диаметрінің 1 мм-ге 0,7 мк тең
қабылданады).
1 кесте- Кейбір материалдардың сызықтық кеңею
коэффициенттерінің мәндері:
Металл
Көміртекті болат
Шойын
Қола

Қызған кезде
11,5 • 10-6
10,4 • 10-6
17,5• 10-6

Салқындату кезінде
-8,5 • 10-6
-8,6 • 10-6
-15,0 • 10-6

Машиналар мен бөлшектерді тазалау
Жөндеуге келіп түсетін машиналар мен агрегаттарды жуу
камераларында немесе жуу машиналарында жуады. Тазарту қысыммен
айдалатын жуу сұйықтығының ағынымен жүзеге асырылады.Жуу сұйықтығы
60-80° дейін қыздырылған су немесе хромпик (0,5%) қосылған каустикалық
соданың (0,5-2%) қыздырылған сулы ерітіндісі. Сырттан жуылған
машиналардан май ағызылады. Қалың майларды кетіру үшін картерлер мен
беріліс қораптарының майлаушы ванналары бумен қыздырылады немесе
еріткішпен шайылады.
Бөлшектелген машиналардың бөлшектері мен
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тораптары еріткіштерде немесе 60-80° дейін қыздырылған сілтілердің сулы
ерітінділерінде жуылады.
Жуғыш еріткіштер ретінде керосин, бензин, көміртек тетрахлориді
(ССЦ), трихлорэтилен, фреон-30 кеңінен қолданылады. Үлкен бөліктер
еріткіштермен сүртіледі, ал кішкентайлары еріткіштері бар ванналарға
жүктеледі. Бензин, көміртегі тетрахлориді және трихлорэтилен буы зиянды,
сондықтан жуу ванналары қақпақтармен жабылуы керек; ванналардың үстіне
шығатын қолшатырлар орнатылады. Бензиннің тұтану қаупін азайту үшін
оған жанбайтын және бетіне қалқып шығатын көміртегі тетрахлоридінің
шамамен 3% қосу ұсынылады. Жуу ванналары еріткішті шлангқа жіберетін
сорғымен жабдықталған, оның көмегімен сұйықтық ағыны ең ластанған
беттерге бағытталуы мүмкін. Керосин болат бөлшектердің коррозиясын
тудырады, сондықтан оны қолданғаннан кейін беті құрғатып сүртіледі және
қорғаныс майымен жабылады.
Сулы сілтілі ерітінділердің негізгі жуғыш заттары: каустикалық сода,
сода күлі және трисодифосфат.
Сабын ерітіндіге эмульгатор ретінде қосылады (беткі кернеуді,
майларды азайтады және жоғары дисперсті эмульгаторлардың пайда
болуына ықпал етеді). Сұйық әйнек ластанудың қатты бөлшектерін жабады
және олардың түбіне түсуіне ықпал етеді. Хромпик бөлшектерді коррозиядан
қорғау үшін пассиватор ретінде қолданылады.
Каустикалық сода алюминийді бұзады, сондықтан ол алюминий мен
оның қорытпаларынан жасалған бөлшектерді өңдеуге арналған ерітінділерде
қолданылмайды. Күйіктен тазарту үшін піспектерді, клапандарды және басқа
бөлшектерді қыздырылған жуу ерітінділерінде 2-3 сағат ұстайды.
Жуғыш заттарды өнеркәсіп ерітінділердің беткі әсерін белсендіретін
заттары бар пасталар түрінде шығарады.
Жуу ерітінділерімен өңдегеннен кейін бөлшектерді сілтінің зиянды
әсерінен қорғау үшін пассиватордың 0,5% ерітіндісімен шаяды, содан кейін
жылы сумен жуады. Бұл операциялар әдетте жуғыш машиналардың арнайы
камераларында орындалады (машиналар бір, екі және үш камералы). Жуу
машиналарында (сурет 1) бөлшектер транспортер таспасында немесе
рольганг бойынша жылжытылады: ірі бөлшектер бөлек, ұсақ бөлшектер
торлы жәшіктерге салынған. Машиналарда айналатын жуу ерітіндісі үздіксіз
қыздырылады және сүзіледі.
Бөлшектерді жуу ұзақтығы 10-20 мин.
Жуылған бөлшектерді ауамен үрлеу арқылы немесе жылытылатын шкафта
кептіреді.
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1 сурет- Машина бөлшектері мен тораптарын жууға арналған
жабдық:а) жуу машинасының схемасы: 1-рольганг; 2-жуу камерасы; 3 —
шүмек; 4 — сүзгілер; 5 — жылытқыш; 5 — орталықтан тепкіш сорғы; 7 — лас
ерітіндіні ағызу шүмегі; б) бак: 2 — бөлшектерге арналған себет; 2 —
жылытқыш; в) еріткішті қалпына келтіретін жуу қондырғысының схемасы: 1
— айналым ыдысы; 2 — жуу камерасы; 3-генератор; 4 — салқындатқыш; 5таза еріткіш сұйыққоймасы; 6-орталықтан тепкіш сорғы

Жуу машиналарында майланған және қатты ластанған бөлшектер мен
тораптарды, мысалы, тоңазытқыш қондырғылардың ауаны салқындату
конденсаторларын тазарту үшін өрт қаупі жоқ еріткіштер қолданылады:
көміртегі тетрахлориді, трихлорэтилен, фреон-30. Еріткіш циркуляциялық
сұйыққоймадан сорғымен құйылады (сурет.1, в) машинаның шашатын
шүмегіне.
Мерзімді түрде, белгілі бір ластану деңгейіне жеткенде, айналым
сұйыққоймасындағы еріткіш генераторға жіберіліп, таза ауыстырылады.
Генераторда ластанған ерітінді ыстық сумен қыздырылып, буланады. Бұл
жағдайда пайда болған бу конденсацияланатын суық сумен салқындатылған
тоңазытқышқа жіберіледі. Регенерация арқылы тазартылған еріткіш
сұйыққоймаға түседі.
Бөлшектердің ақауы. Ақаулар тізімдемесін жасау
Бөлшектер мен тораптардың тозуы анықталады:
- сыртқы тексеру-тозу, бояу, иілу, ағып кету және т. б. бұзылуларды
анықтау.;
- өлшеу-бөлік өлшемдерінің сызбадан ауытқуын анықтау, қиылысқан
беттегі саңылауды, пішіннің дұрыс еместігін, иілуді, бұралуды анықтау;
дефектоскопиямен
—
жасырын
ақауларды-жарықтарды,
жарықшақтарды, тығыз емес жерлерді, қождық қосындыларды анықтау;
- саңылаусыздыққа және беріктікке сынау.
Дефектоскопия.
Бояу арқылы дефектоскопия-бетіне түсетін жарықтарды анықтаудың ең
қарапайым және арзан әдісі. Ол керосиннің ең кішкентай тесіктер мен
жарықтарға ену қабілетіне негізделген. Сыналатын бөлшекті мұқият
тазалайды және 10-15 мин.10-15% скипидар мен аз мөлшерде ашық анилинді
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бояу қосылған керосин мен трансформатор майының тең үлесінен тұратын
ерітіндіге түсіреді. Содан кейін бөлік сүртіледі, сумен жуылады және каолин
суспензиясының жұқа қабатымен боялады. Кептіру кезінде суспензия бұрын
жарықшаққа енген бояумен ерітіндіні сіңіреді, оның ізімен ақаудың болуы
және оның орналасуы анықталады.
Шешімді керосинмен араласқан аз тұтқыр өнеркәсіптік майдан да
дайындауға болады. Бұл ерітіндіде бөлік 15-20 минут қызады, содан кейін
сумен сұйылтылған бормен боялады. Бор бетіндегі жарықшақтың ізі сары
болады.
Магниттік
дефектоскопия
6
мм
тереңдікте
орналасқан
жарықтарды, жарықшақтарды, сынықтарды және басқа да ақауларды
анықтау үшін магниттелген бөлікте пайда болатын магниттік күш
сызықтарының ағынын қолдануға негізделген. Ақаулық болған жерлерде
магниттік күш сызықтарының ағымы үзіліп, полярлықты қалыптастырады.
Егер магниттік материалдан жасалған ұнтақтың жұқа қабаты магниттелген
бөлікке қолданылса, мысалы, болат үгінділер немесе темір ұстасы шкаласы
және оны сәл шайқау керек болса, онда ұнтақ бөлшектері магниттік күш
сызықтарының бағытына сәйкес орналасады, ал ақаулар пайда болған
жерлерде олар шоқпар түрінде жиналады.
Маңызды осьтік өлшемдері бар бөлшектерде (мысалы, біліктерде)
көлденең жарықтар магниттік сызықтардың тік сызықты ағымында, ал
бойлық жарықтар спиральда болады (сурет.2). Тік сызықты ағынды алу үшін
бөлік ағаш тіректерге қойылып, оның ұштарына электромагнит полюсі
жеткізіледі; магниттеу процесі 2-3 секундқа созылады.
Спиральды ағын бөлік арқылы үлкен күш тогының өтуі кезінде пайда
болады (бөліктің көлденең қимасына байланысты 2000-3000 А дейін). Спиральды магниттік сызықтардың пайда болуы электр тогы өтетін
өткізгіштің айналасындағы магнит өрісінің қозғалысына байланысты.

2 сурет- Магниттік дефектоскопия
а) магниттік желілердің тік сызықты ағынын алу үшін магниттеу
схемасы; б) спиральды ағынды алу үшін бірдей; в) магниттік
дефектоскопиялық қондырғының схемасы: 1 және 3 — түйіспелі
пластиналар; 2-магниттелетін бөлшек; 4-тұтқа; 5 — тізбек контактілерібасқару; 6-іске қосу құрылғысы; 7-трансформатор
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Дәнекерлеудегі ақауларды анықтау үшін электромагнит полюстер
арасында тігіс болатындай етіп қолданылады.
Магниттелгеннен кейін бөліктің бетіне суспензия қолданылады және
оның бөлшектері жиналатын жерлерді бақылайды.
Демагнитизация үшін бөлік айнымалы ток электромагнитінің
полюстерімен байланыста болады, содан кейін олардан баяу шығарылады.
Магниттік дефектоскопия әдісімен тек ферромагниттік материалдардан
жасалған бөлшектерді бақылауға болады.
Аталған әдістерден басқа, бөлшектердің жасырын ақауларын анықтау
үшін люминесцентті әдіс (бөлшектерді ультракүлгін сәулемен сәулелендіру
кезінде жарқыраған флуоресцентті сұйықтықтың көмегімен жарықтарды
анықтау), ультрадыбыстық дефектоскопия, рентген және радиоактивті
изотоптар қолданылады.
Бөлшектерді ақаудан шығару. Машина бөлшектерін жөндеуді қажет
ететін жарамды және жарамсыз деп сұрыптау әрбір бөлшекке жасалатын
ақаулық картасы негізінде жүргізіледі.
Әртүрлі жабдықтардың бөлшектері мен тораптарына арналған
тозулардың шекті шамаларын тізімдемесі арнайы зерттеулер, есептеулер
және ұқсас машиналар немесе аппараттар тобын пайдалану тәжірибесін
зерделеу негізінде белгілейді. Болжамды деректерді пайдалану кезінде тозуы
жақын жөндеу аралық кезең ішінде нормативтік шамадан асып кетуі мүмкін
бөлшектер одан әрі пайдалану үшін жарамсыз деп танылады.
Осы жөндеу кәсіпорны жағдайында қалпына келтіру экономикалық
тұрғыдан мүмкін болатын бөліктер ғана жөндеуге жатады.
Ақаулар тізімдемесін жасау. Түйіндесуді қарау және бөлшектердің
ақауының нәтижелері нысаны әртүрлі болуы мүмкін ақаулартізімдемесін
енгізіледі. Тізімдемесінде әрбір торап пен бөлшектің нақты өлшемдерінің
Сызбадан ауытқуы, тозу сипаты, анықталған ақаулар және жөндеу тәсілі
көрсетіледі.
Ақаулардың тізімін жөндеу шеберханасының шебері мен слесары
жасайды. Тізімдеме жөндеуге шығындар жасауға негіз болады, сондықтан
тапсырыс беруші мен мердігердің өкілдері қол қоюы керек.
Бақылау сұрақтары
1. Машиналарды жөндеу процесінің схемасы қандай?
2. Машиналарды бөлшектеу және жинау қалай жүзеге асырылады?
3. Бөлшектеу кезінде машиналар қалай бөлінеді?
4. Бөлшектеу және жинау кезінде бөлшектерді жылыту және
салқындату қалай жүзеге асырылады?
5. Қосылысты бөлшектеу үшін tнбөлігін жылыту температурасы
қандай формула бойынша анықталады?
6. Бөліктің салқындату температурасы қалай анықталады?
7. Машиналар мен бөлшектер қалай тазаланады?
8. Бөлшектер мен тораптардың тозуын қалай анықтайды?
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9. Бояу арқылы дефектоскопия дегеніміз?
10. Магниттік дефектоскопия неге негізделген?
11. Бөлшектерді қалай бұзуға болады?
12. Ақаулар тізімдемесі қалай жасалады?
Қорытынды:
Осы модулдің соңында білім алушылар: жабдықтардың, агрегаттар мен
машиналардың күрделілігі орташа тораптары мен механизмдерін бөлшектеу,
жинау жүргізуді; машина бөлшектерінің тозу процесін анықтауды; күрделігі
орташа бөлшектердің ақауларын анықтауды; тозған бөлшектерді қалпына
келтіруді жүзеге асыруды; агрегаттар мен машиналардың күрделігі орташа
тораптарын майлауды жүзеге асыруды меңгеруі тиіс.
Қосымша әдебиеттер тізімі
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2-БӨЛІМ. ТАКЕЛАЖДЫ ЖҰМЫСТАР
Оқу мақсаты:
Осы бөлімнен өткеннен кейін студенттер:
1) қарапайым жүк көтергіш құралдар мен механизмдердің көмегімен
жүктерді тасымалдау кезінде такелажды жұмыстарды орындауға міндетті;
2) жүктерді ілмектеу, көтеру және орнын ауыстыру қағидаларын білу
және қолдану;
3) қарапайым жүк көтергіш құралдар мен механизмдерді пайдалану
ережелерін білу және қолдану;
4) қарапайым такелажды қондырғылардың құрылымын сипаттау
мүмкіндігін беретін тәжірибелік тапсырма;
Кіріспе
Осы модулді зерделеу нәтижелері бойынша білім алушылардың цехта
монтаждау, такелаж жұмыстарын жүргізу кезінде дағдылар мен біліктерді
дамытуға қол жеткізуге мүмкіндік беретін тәжірибелік тапсырманы
орындауы маңызды. Көтергіш крандардың, жүк қармауыш құрылғылар мен
қосымша құрылғылардың негізгі мақсаты мен түрлерін, жүктерді ілмектеу
процесін, жабдық механизмдері мен олардың тораптарын жылжытуға
арналған тербелетін арқандардың конструкцияларын білу.
Білім алушылардыңтакелажды жұмыс кезінде жүктерді ілмектеу және
сынау жұмыстарын іс жүзінде орындауы маңызды. Білім мен дағдыларды
бекіту үшін өзін-өзі бақылауға арналған сұрақтар мен тәжірибелік
тапсырмалар қарастырылған.
2.1. Жүк көтергіш құралдар мен механизмдердің көмегімен жүктерді
тасымалдау кезіндегі такелажды жұмыстар.
2.1.1.Машиналар мен қондырғыларды орнату ерекшеліктері
Монтаждау
жұмыстарына
өнеркәсіптік
кәсіпорындардың
жабдықтарын, пайдалы қазбаларды өндіруге және өңдеуге арналған
жабдықтарды, көтеру-тасымалдау жабдықтарын, электр жабдықтарын,
технологиялық құбырлар мен металл құрылымдарын монтаждау жатады.
Осы көлемнен жабдықты, құбырларды және металл конструкцияларын
орнатуды қамтитын механомонтаждау жұмыстарының класы ерекшеленеді.
Жабдықты
монтаждаудың
өндірістік
процесі-машина
жасау
бұйымдарына (машиналарға, механизмдерге, аппараттарға және олардың
тораптарына) өзара байланысты іс-қимылдар жиынтығы, соның нәтижесінде
монтаждалған агрегат, өнеркәсіптік желілер немесе технологиялық
қондырғылар жеке құрылады.
Орнату процесі-бұл монтаждалған қондырғы элементтерінің кеңістіктік
орналасуының дәйекті өзгеруімен байланысты монтаждау процесінің бөлігі.
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Монтаждық технологиялық процестер дайындық, негізгі және іске қосубаптау (сынау және баптау) болып бөлінеді.
Машина жасау монтаждау процесіне кететін уақыттың келесі
құрылымымен сипатталады:
-дайындық жұмыстары-29%, оның ішінде бөлшектеу және бақылау
өлшеулері-20%;
- көтеру-тасымалдау жұмыстары-14%, соның ішінде такелажды -7%;
- негізгі механикалық жинау жұмыстары (құрастыру,қиыстыру)-42%,
оның ішінде орнату және бекіту-31%;
- қосалқы (ірілендіріп жинамай) -7%;
- сынау және пайдалануға беру-8%;
Монтаждауға дайындық технологиялық процестері тиеу-түсіру және
тасымалдау операцияларынан, жабдықты ірілендірілген құрастырудан,
оларды орнату аймағынан тыс жүзеге асырылатын ірі тораптар мен металл
құрылымдарынан тұрады.
Негізгі монтаждау жұмыстары:
- іргетастарды тексеру және оларды монтаждауға қабылдау;
- іргетасты бұрандамалар мен ендірілген бөлшектерді орнату;
- жабдықтың жинақтылығын тексеру және монтаждауға қабылдау;
- жабдықтарды бөлшектеу консервациялайтын майдан тазарту жуу,
майлау, жабдықты ірілетіп жинау;
- жабдықты немесе оның тораптарын оның монтаждау аймағы шегінде
көтеру және орнын ауыстыру;
- жабдықты жобалық жағдайға орнату (монтаждау);
- жабдықты іргетастарға тексеру және бекіту;
- металл құрылымдарын құрастыру және орнату, бақылау-өлшеу және
басқа жұмыстар;
Монтаждау жұмыстарының арасында жетекші жабдықтар мен
тораптарды жинау, оларды жобалық күйге дәлдікпен орнату және іргетасқа
бекіту болып табылады.
Монтаждаудың маңызды процестеріне, әсіресе ірі габаритті
жабдықтарға такелажды жұмыстар жатады:
- жабдықтың көлденең, тік және көлбеу қозғалысы;
- такелаж құралдарын (діңгектерді, порталдар мен шығырларды)
ауызша жаңарту, шешу және жылжыту.
Жабдықты сынау және кешенді сынау-монтаждалған жабдықты
техникалық жағдайларға тексеруді қамтамасыз ететін жұмыстар.
Жапсарлардың саңылаусыздығы мен беріктігі, тораптар мен бөлшектерді
орнату дәлдігі, жабдықтың бос жүрісте және жүктемеде жұмыс істеуі
тексеріледі.
Баптау-бақылау, автоматты реттеу және басқару аспаптарымен және
құрылғыларымен бірге желі немесе қондырғы құрамында белгілі бір
технологиялық процесті орындауға жабдықты дайындау.
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Монтаждау алаңы-барлық машиналарды, агрегаттарды, технологиялық
жабдықтарды, құбыржолдар мен металл конструкцияларын монтаждау
жөніндегі жұмыстар орындалатын аумақ.[8]
2.1.2.Такелажды жұмыстар
Жүк көтеру және тасымалдау жабдықтарын қолдана отырып, үлкен
көлемді бұйымдарды белгілеу және жинау кезінде жүктерді көтеру, түсіру
және жылжыту такелаж жұмыстары деп аталады
Такелаж жұмыстары екі кезеңде жүргізіледі: дайындау және тікелей
ауыстыру, жүкті көтеру және жобалық жағдайға орнату.
Дайындық кезеңінде келесі жұмыстар орындалады:
- монтаждау алаңын дайындау, топырақты жоспарлау және себу;
зәкірлерді, уақытша іргетастарды және такелажды жабдықтар мен өздігінен
жүретін крандар үшін қатты жабындысы бар алаңдарды орнату;
- жүк көтергіш механизмдерді, такелаж жабдықтар мен қондырғыларды
жинақтау және дайындау және оларды монтаждау алаңына беру;
- жүк көтергіш механизмдер мен такелаж жабдықтарын ағыту;
- жабдықты монтаждау аймағына беру;
- такелажды жабдықтау қоры және механизмдерді бастапқы жағдайға
орнату, қабылданған монтаждау схемасына сәйкес такелажды жүйені
ілмектеу және сынау.
Такелажды жұмыстарды жүргізу жобасы бойынша жүзеге асырылады,
онда:
- монтаждалатын жабдықтың және жүк көтергіш механизмдердің
бастапқы, аралық және соңғы жағдайын көрсете отырып, операцияларды
орындау реттілігі;
- жүкті неғұрлым тән жағдайларда көтеру процесінде қолданылатын
күштің шамалары мен бағыттары;
- қажетті жағдайларда олардың негізгі сипаттамаларын көрсете
отырып, жүк көтергіш машиналардың, такелаж жабдықтары мен
жарақтарының тізбесі және орналасуы;
- өндірістегі жұмыстардың қалыпты және қауіпсіз жағдайларын
қамтамасыз ету жөніндегі талаптар.
Такелажды жарақты және жүк көтергіш қондырғыларды есептеу
кезінде жүктерді ауыстыру процесінде жарақтар мен қондырғылардың
элементтерінде әрекет ететін жүктемелер мен күштің шамасы мен бағыты
айқындалады; оларға әсер ететін ең жоғары күшті ескере отырып, осы
элементтердің конструкциялық өлшемдері есептеледі; есептік күш бойынша
стандартты такелажды жабдық пен жабдық таңдалады. Конструкция
элементтеріндегі күштерді айқындау кезінде көтерілетін жүк пен қармау
органдарының ауырлық күші артық жүктеме коэффициентіне көбейтіледі
Ар = 1,1.
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Полиспастарды есептеу және таңдау. Жүкті көтеру схемасы суретте
көрсетілген. 2.1.1. Салмағы G жүк 3 арқанның көмегімен көтеріледі, ол 4
және 2 блоктан кейін жүкшығырға 1 бекітіледі. 4 жұмыс блогы 5 көтергіш
құрылғыға (діңгек және т.б.) бекітілген.

2.1.1 сурет- Жүкті көтеру сызбасы: 1-шығыр, 2-бұру блогы, 3-арқан, 4жұмыс блогы, 5-көтеру құрылғысы;-арқандағы күш; G-жүктің
массасы.𝑆𝑆1 , 𝑆𝑆2 , 𝑆𝑆3
Әр түрлі аудандағы арқанның күші келесідей:
𝑆𝑆1 = 𝑘𝑘𝑝𝑝 𝐺𝐺 , 𝑆𝑆2 =

𝑆𝑆1
𝜂𝜂

, 𝑆𝑆3 =

𝑆𝑆2
𝜂𝜂

,

(2.1.1)

мұнда η-бір роликтің тиімділігі (бір ролик блогы). Қола жеңдеріндегі
роликтер үшін η = 0,96, мойынтіректерде η = 0,98. Кейде есептеулерде
үйкеліс жоғалту коэффициенті f=1 / η қолданылады.
Жүк көтергіш құрылғылар жүктемелер мен әсерлердің үйлесуіне
есептеледі:
- көтерілетін жүктің ауырлық күші, құрал-сайман мен жүк қармау
органдарының салмағын қоса алғанда;
- тартулар мен тартулардағы күштер;
- жүк полиспастының тігінен ауытқуынан туындаған жүктемелер;
- коэффициентпен ескерілетін динамикалық әсерлер;К0 = 1,1
- жел жүктемелері.
Полиспастты тартқыштарда, берік болатты арқандарда, сүйретпелер
мен ілмектерде қор коэффициенті әдісі бойынша есептеледі. Арқан тарту
күші
R=kS
(2.1.2)
мұнда k - беріктік қорының коэффициенті (k=3,0...5,0);
S-артық жүктеме және динамика коэффициенттерісіз, нормативтік
жүктемелер бойынша анықталған арқан тармақтарындағы максималды күш.
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Машиналар мен агрегаттарды монтаждау алаңы шегінде объектіні
қоймадан орнату орнына дейін ауыстыру крандардың такелаж жабдығы мен
арнайы қондырғылардың көмегімен жүргізіледі.[3]
2.1.3. Жүк көтергіш құрылғылардың жіктелуі және мақсаты
Жүк көтеру операцияларын механикаландыру жұмысшылардың
жұмысын жеңілдетіп қана қоймай, оны өнімді етеді. Салмағы 18 кг-нан
асатын бөлшектерді слесарлық және құрастыру жұмыстарын орындау кезінде
көтеру-тасымалдау құралдарының көмегімен жылжыту және орнату керек.
Құрастыру цехтары мен аудандары көп еңбекті қажет ететін қол жұмыстарын
азайту мақсатында көтергіш-тасымалдау жабдығымен жарақтандырылуы
тиіс.
Жүктерді көтеруге, түсіруге және жылжытуға арналған
құрылғылар. Жүктерді көтеру, түсіру және жылжыту такелаж жұмыстары
деп аталады. Бұл жұмыстарды орындау үшін әртүрлі жабдықтар
қолданылады: көтергіш крандар, жүкшығырлар, жүк көтергіштер,
көтергіштер, домкраттар, бұрғыш блоктар және блок торлары, полиспастар,
жүк көтергіш құрылғыларды орналастыруға арналған құрылғылар.
Көтергіш крандардың жіктелуі және мақсаты. Құрастыру
жұмыстарын орындау кезінде көбінесе консольді қабырғаға бұрылатын кран
және электрлік кран-арқалық қолданылады.

2.1.2 сурет- Ауыспалы ұшып шығатын және қол жетегі бар консольді
қабырғалы бұрылмалы кран: 1-шығыр; 2-шынжырлы доңғалақ; 3-арба; 4арқан
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Консольді қабырғаға арналған кран (сурет.2.1.2) ауыспалы шығумен
және қол жетегімен өндірістік үй-жайдың қабырғасы мен еденіне бекітілетін
қарнақтың арнайы тірегіне орнатылады. Жүкті көтеруді қамтамасыз ететін
осындай құрылғының негізгі түйіні-қолмен басқарылатын 1 жүкшығыр. Кран
оқшығыр шығуының өзгеруі 3 арбасын көлденең сәуленің бағыттаушылары
бойымен жылжыту арқылы қол жеткізіледі. Арбасын 3 ауыстыру қолмен 4
арқанмен жүзеге асырылады, арқан 2 тізбекті дөңгелекке қосылады, ол
сонымен қатар тізбектің көмегімен қолмен бұрылады.
Электр кран-арқалық (сурет.2.1.3) цех ішіндегі операцияаралық
көлікке жатады және бөлшектер мен құрастыру бірліктерін бір жұмыс
орнынан екінші орынға ауыстыруға арналған. Металл 2 фермасынан
жасалған кран-арқалық, оның ортасында 3 редукторы бар 4 электр
қозғалтқышы орнатылған, ол тарнсмиссиялық білікке қосылған 11. Білік тісті
берілістер арқылы 12 аралық темірбетон арқалықтарының рельстеріне
орнатылған 1 доңғалақ жетектеріне айналады. Ферманың төменгі бөлігінде
үш электр сымдары 5 және екі тағанды арқалық 6 бар, оның бойымен 10
дөңгелектер қозғалады. Тельфердің ішкі бөлігіне барабан орнатылған, оған
жүк ілгегі бар 7 жүк көтергіш арқан оралған 8. Жүгін жылжыту 9 кезінде
карн-арқалықты басқару қашықтан басқару құралынан жүзеге асырылады.

Сурет 2.1.3- Электрлік кран-арқалық: 1-жетек доңғалақтары; 2-ферма; 3қозғалтқыш; 4-редуктор; 5-қуат сымы; 6-екі тағанды арқалық; 7-кабель; 8ілмек;-жүк; 10-тельфер; 11-беріліс білігі; 12-рельстер.
Шығырлардың жіктелуі және мақсаты.Жүкшығырлар (сурет.2.1.4.)
жүктерді жылжыту үшін қолданылатын, қол және механикалық жетекті
болуы мүмкін. Барлық шығырлар жүктің өздігінен түсуіне жол бермейтін
тежеу құрылғыларымен жабдықталады.
Қол жетегі бар жүкшығыр (сурет.2.1.4, а) тартқыштармен бекітілген 2
станинадан тұрады 1. Тұтқасынан 5 айналу 3 барабанға редуктор арқылы
беріледі 4. Көтерілген жүк өздігінен түсіруден және шаппа механизмінің
көмегімен ұсталады, 6.
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2.1.4 сурет - Шығырлар: а-қол жетегі бар; б-механикалық жетегі бар; 1станина; 2-сомын; 3, 7-барабандар; 4-тісті беріліс; 5-тұтқа; 6-шаппа
механизмі; 8-рамка; 9-электр қозғалтқышы; 10-тежегіш; 11-редуктор.
Механикалық жетегі бар жүкшығыр (сурет.2.1.4, б) көбінесе
электрлік, жүкті көтеру механизмдерінде өздігінен де, такелажды құралдар
жиынтығына (мачта, шеврлер және т.б.) кіруі мүмкін монтаждық
полиспастармен жұпта да кеңінен қолданылады. Монтаждау жүкшығырлары
электр қозғалтқышының тізбегіне кіретін электромагниттік тежегішпен
жабдықталған, осылайша іске қосылған кезде тежегіш жастықшалар тежегіш
дискіні шығарады, ал тоқтаған кезде олар редуктордың бүкіл жүйесін
тежейді.
Барабаннан жасалған мұндай жүкшығыр 7, редуктор 11, тежегіш және
электр қозғалтқышы 9. Жүкшығырдың барлық механизмдері 8 жалпы тірек
рамасына бекітілген.
Аспалар мен тельферлердің жіктелуі және тағайындалуы.
Көтергіштер кішкене массаның бөліктері мен түйіндерін көтеруге, түсіруге
және жылжытуға арналған. Көтергіштер жүк көтергіш крандардың немесе
басқа жүк көтергіш құралдарды пайдалану қиын немесе мүмкін емес
жағдайларда қолданылады. Қолданбалы механизмнің конструкциясына
байланысты бұрамдық, беріліс және иінтірек көтергіштері ерекшеленеді.
Бұрамдықтың аспасы көтергіш механизм орналасқан тордан тұрады, ол
темір бұрамдықтың сақиналарынан тұрады, ол тізбекті жұлдызшамен
біртұтас тұтасады. Тізбекті жұлдызша жүк тізбегінің тік қозғалысын
қамтамасыз етеді. Тізбек жұлдызшасының қозғалысы бұрамдықтан беріледі.
Жүк көтергіштері үшін көтерілген жүкті бекіту үшін ілмек ілінген
пластиналы немесе дәнекерленген жүк тізбектері қолданылады. Мұндай жүк
көтергіштерінің жүк көтергіштігі 100 кг дейін. Жүкті көтеру биіктігі, әдетте,
3 м аспайды.
Бұрамдық жетегі бар аспа (сурет.2.1.5.) келесідей орналастырылған. 8
жүк плитасы тізбегі 2 бұрамдық доңғалағының 4 жұлдызына орнатылады.
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Аспа диск немесе конустық тежегішпен жабдықталған 1, олбұрамдықтың
осьтік күшінен жұмыс істейді 7. Бұрамдықтың айналуы, демек, жұлдызшасы
бар бұрамдық доңғалағы 6 жетек тізбегі арқылы 5 жетек дөңгелегі арқылы
жүзеге асырылады. Жұмыс орнындағы аспалар ілгектің көмегімен ілінеді 3.

2.1.5сурет-Аспа: 1-тежегіш; 2-жұлдызша; 3-ілмек; 4-бұрамдық доңғалақ; 5жетек доңғалақ; 6-жетек тізбегі; 7-бұрамдық; 8-жүк пластина тізбегі.
Беріліс аспа жүк тізбегінің жұлдызы, планетарлық беріліс механизмі
және диск тежегіші орналасқан корпустан тұрады. Жетек білігіне жүк
тізбегінің тартқыш жұлдызшасы және жүктің өздігінен төмендеуінен
сақталуын қамтамасыз ететін шаппа дөңгелегі орнатылған. Тарту
жұлдызшасын көтеру жағына айналдырған кезде, ол бұрандалы ойықта
қозғалады, роторлы доңғалақпен ілмекке кіреді және оны айналдырады.
Жетек білігінің айналуы планетарлық редуктор арқылы жүк тізбегінің
жұлдызшасына беріледі. Жүкті түсірген кезде тартушы жұлдызша бұрандалы
жең бойымен қарама-қарсы жаққа қарай жылжиды және оны босатып,
доңғалағымен іліністен шығады.
Редукторлардың тиімділігі бұрамдықтарға қарағанда жоғары, олар жүк
көтеру кезінде жоғары жылдамдықты қамтамасыз ете алады.
Тұтқаның аспасы тізбекпен байланысқан қуат түйінінен, екі ілгектен
және жетек тұтқасынан (тұтқасынан) тұрады. Жұмыс орнындағы аспа
жоғарғы ілмекке ілінеді. Жүкті көтеру немесе түсіру тұтқаны 90°бұрышқа
бұру арқылы жүзеге асырылады. Көтергішті көтеруден жүкті түсіруге
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ауыстыру тұтқаның корпусына орнатылған арнайы бекіткіштің көмегімен
жүзеге асырылады.
Жүкті көлденең бағытта жылжыту қажет болған жағдайда қол
аспасыілгектің артына монорельсті арбадағы 6 траверске ілінеді (сурет.2.1.6)
ол рельс бойымен қозғалады. Арба 2 осьтеріне орнатылған 3 дөңгелектермен
жабдықталған, олар 5 түйреуіштерімен бекітілген бүйірлік төсемдерге
бекітілген.

2.1.6сурет-монорельсті арба: 1-жүк пластиналы шынжыр; 2-доңғалақ; 3ось; 4-бүйір жапсырма; 5-түйреуіш; 6-траверс; 7-жетекті дөңгелектер
Тельферлер (сурет.2.1.7) электр жетегімен дайындалады. Тельфер 3 жүк
арқан барабанынан, редуктордан және 6 фланецті электр қозғалтқышынан
тұрады. Тельфердің жүк көтергіштігі әдетте 5 тоннадан аспайды.
Жылжымалы тельферлер жеке электр жетегі бар 1 механикаландырылған
арбаға да бекітіледі. Арба 2 монорельсті жол бойымен жүре алады.
Тельфердің жұмысын басқару тельфер корпусына 5 икемді кабельде ілінетін
қашықтықтан басқару 4 пультінен жүзеге асырылады.
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Сурет 2.1.7-Тельфер: 1-арба; 2-монорельсті жол; 3-арқанды барабан; 4басқару пульті; 5-иілгіш кабель; 6-электр қозғалтқышы.
Ұялардың жіктелуі және мақсаты. Домкраттар қарапайым жүк
көтергіш механизмдер тобына жатады және бөлшектер мен тораптарды
шағын биіктікке көтеру, түсіру және көлденең жылжыту үшін қолданылады.
Басқа жүк көтергіш құрылғылардан айырмашылығы, ұялар жүкті төменнен
көтереді, бұл аударылудан қорғауды қажет ететін тұрақсыз тепе-теңдікті
тудырады.
Әрекет принципі мен құрылымдық орындалуы бойынша ұялар
бұрандалы, тірек және гидравликалық болып бөлінеді.

91

2.1.8сурет- Бұрандалы а) тірек б) және гидравликалық в) домкраттар: 1,7корпус; 2-бұранда; 3-сомын; 4-бұранда басы; 5,10-тұтқалар; 6,9-тісті
дөңгелектер; 8-тісті рейка; 11-иінтірек; 12-тығынжылдық сорғы; 13гидравликалық сұйықтыққа арналған сұйыққойма; 14-піспек; 15-цилиндр; Gжүктің массасы.
Бұрандалы ұялар (сурет.2.1.8, а) көтерілген жүкті кез келген жағдайда
сенімді ұстайды және оны бірқалыпты түсіре алады. Домкраттың жүріс
бұрандасының бұрандасын көтеру бұрышы 4..5°құрайды, бұл жүкті көтеру
және түсіру кезінде өзін-өзі тежеуді қамтамасыз етеді. Бұрандалы ұялар
қарапайым және сенімді жұмыс істейді. Бұрандалы ұялар қарапайым және
сенімді жұмыс істейді. Ұяның 2 басы бар 4 бұрандадан, 3 сомыннан және 1
корпустан тұрады. Бұранданың өзегіндегі бастың астында бұранданың
айналуын қамтамасыз ететін 5 тұтқасы бар. Бұрандалы ұялардың жүк
көтергіштігі 1-ден 20 тоннаға дейін.
Тірек ұялары (сурет.2.1.8. б) домкрат ішінде бағыттағыштар бойынша
жылжитын тісті рейканың есебінен жүктің көтерілуін қамтамасыз етеді.
Конструкциясы бойынша иінтіректі және тірек-тісті ұялар ерекшеленеді.
Тірек ұяларының сыйымдылығы 15 тоннаға жетеді.
Тірек ұясында 7 табақ болат корпусы бар, оның ішінде 8 тісті рельс
бар, ол саусақтың жоғарғы жағында айналатын тірек басымен аяқталады.
Жүкті көтеру кезінде қолдың қозғалысы 10 жетек білігі мен 9 редуктор
арқылы 6 редукторға өтеді, ол 8 редуктормен ілулі. Көтерілген жүк шаппа
механизмінің көмегімен өздігінен төмендеуден ұсталады.
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Гидравликалық домкраттар (сурет.2.1.8, в) жұмыс сұйықтығын
сорғымен жұмыс цилиндріне айдау принципі бойынша жұмыс істейді.
Жұмыс піспегінің үлкен аймағына әсер ете отырып, сұйықтық жүктемені
көтеру үшін қолданылатын жарылыс күшін тудырады. Гидравликалық ұялар
үлкен жүк көтергіштігімен, 750 тоннаға жетуімен, салыстырмалы түрде
жоғары тиімділігімен және тегіс жұмысымен ерекшеленеді.
Піспектік гидравликалық ұя 15 цилиндрден, 14 піспектен және 13
гидравликалық сұйықтыққа арналған сұйыққоймадан тұрады, оған 12
тығынжыл сорғысы орналастырылған, ол 11 тұтқамен жұмыс істейді. Сорап
жұмысы кезінде піспек жүгібар цилиндр көтеріледісұйықтық беріледі.
Жүктерді көтеруге және жылжытуға арналған қосалқы
құралдардың конструкциясы және мақсаты. Мұндай құрылғыларға жүк
көтергіш құрылғыларды орналастыруға арналған бұрғыш блоктар, блок
торлары, полиспастар және құрылғылар жатады.
Шығару блоктары мен блок торлары жүк көтергіш құрылғыларда
Жүктерді көтеру және жылжыту кезінде бекіту үшін қолданылады. Шығару
блоктары бір немесе екі блокты пайдалану арқылы арқанның қозғалыс
бағытын өзгертуге мүмкіндік береді. Арқанды блоктарға орнатудың
ыңғайлылығы үшін олар жақпен жасалады (сурет.2.1.9, а), алынбалы
сырғамен (сурет.2.1.9, б) немесе алынбалы ілмекпен (сурет.2.1.9, в).

Сурет 2.1.9 - Шығару блоктары: а-жиналмалы жақпен; б-алынбалы
сырғамен; в-ілгекпен.
Жүк көтергіш құрылғыларды орналастыруға арналған құрылғы.
Құрылғы стационарлық көтергіш құрылғылар болмаған кезде ірі өнеркәсіптік
жабдықты құрастыру жұмыстарын жүргізу қажет болған жағдайда
қолданылады. Мұндай құрылғыларды таңдау қозғалатын бөлшектер мен
түйіндердің массасына байланысты. Осы мақсатта қолданылатын ең
қарапайым және кең таралған құрылғылар-бұл таған, трен және діңгектер.
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Тағандар салмағы 12 тоннаға дейін жүктерді көтеру үшін қолданылады
және ағаш бөренелерден жасалады. Тағандар төрт тіректен, екі тіректен және
төрт жақшадан тұрады. Жүк көтергіш механизм бекітілген тіректерге
арқалық немесе рельс қойылады. Ешкілерді жасауға арналған бөренелер мен
арқалықтардың өлшемдері көтерілген жүктің массасына байланысты
анықтамалық кестелермен таңдалады.
Штатив (сурет.2.1.10.) салмағы 3 т-дан аспайтын жүктерді 2,5 м-ге
дейінгі биіктікке көтеру үшін қолданылады. Көбінесе штативтер металл
құбырлардан, сирек ағаштан жасалады.

2.1.10 сурет- Штатив: 1-қарнақ; 2-ілмек; 3-тірек
Діңгектер (сурет.2.1.11, а) салмағы 50 т дейінгі жүктерді көтеру үшін
қолданылады. Діңгектерді өнеркәсіптік жабдықты құрастыру кезінде
крандарды қолдану мүмкін болмаған немесе мақсатқа сай болмаған
жағдайларда пайдаланады.
Тік немесе берілген көлбеу позицияда діңгектеркермең көмегімен
ұсталады (сурет.2.1.11, б). Ванттардың саны жұмыс жағдайларына
байланысты анықталады, бірақ ол үштен кем болмауы керек.
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2.1.11 сурет-А) конструкциясы және орнату схемасы б) діңгектер: 1ернемек; 2-баған; 3-қаттылық қыры; 4-қос ойылған тораптар; 5сығымдары бар күркелік тораптар.
2.1.4. Жүктерді такелажды жабдықтау және ілмектеу
Такелаж жұмыстарын орындау кезінде арқандар, шынжырлар, жүк
қармауыш құрылғылар мен ілмектерді қолданады.
Органикалық және синтетикалық материалдардан жасалған
арқандардың жіктелуі және мақсаты.Арқандар жүк көтергіш
құрылғыларда тартқыш органдар ретінде кеңінен қолданылады. Көбінесе
болат арқандар қолданылады. Органикалық талшықтардан жасалған
арқандар мен синтетикалық материалдардан жасалған арқандар, әдетте, тек
жүктерді байлау және оларды жүк көтергіш механизмнің ілмегіне бекіту
үшін қолданылады.
Болат арқандар шусыз жұмыс істейді және жүкті жоғары
жылдамдықпен көтеруге мүмкіндік береді. Жоғары сапалы көміртекті,
жоғары беріктігі бар, болат сымнан жасалған диаметрі 0,2...3 мм. Жүк
көтергіш құрылғыларда қос бұрандалы арқандар қолданылады (сурет.2.1.12.)
.
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2.1.12 сурет - Болат сымарқанның қимасы: 1-сым; 2-жіп; 3-болат өзек.
Органикалық және синтетикалық материалдардан жасалған арқандар
жүктеме әсерінен айтарлықтай ұзартылады, бұл олардың көлемін
айтарлықтай шектейді.Ұзарту органикалық материалдардан жасалған
арқандарда 20% және синтетикалық арқандарда 50% жетуі мүмкін, жыртылу
жүктемесіне жақын жүк кезінде.
Органикалық талшықтардан жасалған арқандар (кендір және
сизалды) көп жағдайда созылу белгілері үшін қолданылады .
Кендір арқандары үш қатарлы бұралған зығыр немесе үш нұсқада
сіңдірілген: арнайы, күшейтілген және қарапайым.
Кендір арқандары келесідей белгіленеді: алғашқы екі әріп-арқанның
атауы (зығыр кендір арқан-ПБ, сіңдірілген кендір арқан - ПС); содан кейін
арқанның сызықтық тығыздығын білдіретін сандар (арқанның тығыздығы
килотекспен өлшенеді, 1ктекс-арқанның салмағы, кг/1000 м); соңғы екі санарқан тобы (арнайы, жоғары тығыздықтағы, қарапайым).
Кендір арқандарын белгілеу мысалы:
- ПБ120ктексСп-ақ кендір арқан, тығыздығы 120 ктекс, арнайы;
- ПС144ктексПв-тығыздығы 144 ктекс, беріктігі жоғары шайырмен
сіңірілген кендір арқан.
Кендір арқандары диаметрі 10...122 мм үзілмелі жүктемемен 7900...537
750 Н. Шайырмен сіңдірілген арқандардың беріктігі шамамен 1...3% ақ арқан
беріктігінен аз.
Сизаль арқандары, сондай-ақ кендір сол конструкциямен үш қатарлы
жасалады. Арқан тобын ажырату үшін оларға түрлі-түсті қаттамалар (жіптер)
енгізіледі: біреуі жоғары беріктігі бар арқандар үшін және екеуі арнайы
арқандар үшін. Кәдімгі сизаль арқандарында түрлі-түсті жіптер жоқ.
Кейбір жағдайларда жіптер болат сымнан және кендір шайырынан
немесе сизаль жіптерінен тұратын аралас арқандарды қолдануға болады.
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Конструкциясы бойынша мұндай арқандар үш, төрт және алты қатарлы
болуы мүмкін. Диаметрі 0,5 сым саны 1 мм 6-16 жіптер болуы мүмкін.
Кендір-болат арқандары екі нұсқада жасалады: бұралатын және
бұралмайтын, олар екі топқа бөлінеді: жоғары және қалыпты берікті.
Синтетикалық
талшықтардан
(капронды,
полипропиленді,
полиэфирлі, полиэтиленді) жасалған арқандарды, сондай-ақ болат
арқандарды қолдану мүмкін болмаған немесе мақсатқа сай болмаған
жағдайларда полиспасты жүйелер үшін де қолдануға болады.
Арқандардың көмегімен жүктерді тиеу жүзеге асырылады. Арқан тарту
әдісін және қолданылатын арқанды таңдау көтерілетін жүктің формасына
және оның массасына байланысты.
Салмағы аз жүктерді көтеру үшін арқан жүк көтергіш құрылғының
ілгегіне бір (2.1.13,а) немесе қос (2.1.13,б) ілмек түйінімен бекітіледі. Егер
үлкен салмақты ірі габаритті жүктерді көтеруді орындау қажет болса, екі
(2.1.13, в) немесе төрт (2.1.13, г) тармақтарда жүк көтергіш құрылғының
ілмегіне арқанды бекіту қолданылады.

2.1.13 сурет- Арқанды ілмекке байлау тәсілдері: а-бір ілгекті түйін; б-қос
ілгекті түйін; в-екі тармақтағы аспа; г-төрт тармақтағы аспа.
Жүк арқанының құрылымы оның құраушы жіптерінің санымен және
осы жіптердің әрқайсысындағы сымдардың санымен анықталады. Арқанның
құрылымы келесі сандармен көрсетіледі: бірінші сан - арқандағы жіптердің
саны, екіншісі-қатардағы сымдардың саны. Егер арқанның барлық
жіптерінде сымдардың саны бірдей болса, онда сымдардың санына сәйкес
келетін сандар арасында "х"көбейту белгісі қойылады. Егер арқанның өзегі
болса, онда сандардан кейін " + " белгісі қойылады, ал оның жанында өзектер
санын көрсететін сан осы өзек жасалған материалды көрсетеді, мысалы: о.ө.органикалық өзек; м.ө.-металл өзек. Мысалы, 6х36+1 о.ө. арқандардың
белгіленуі арқанның алты жіптен тұратынын, әрбір жіпте отыз алты сымнан
тұратынын, бір органикалық өзегі бар, оның айналасында арқан жіптері
оралған.
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Арқанның жүк көтергіштігі оның бұтақтарындағы ең жоғары жұмыс
күші және арнайы анықтамалық бойынша арқанның беріктік қоры негізінде
таңдалады.
Такелажды жабдықтау үшін пайдаланылатын болат сымарқанның ең аз
рұқсат етілген диаметрі есептік үзілу күші бойынша таңдалады, мұндағы Sарқан тармағында әрекет ететін ең үлкен созылу күші; K - беріктік қорының
коэффициенті𝑅𝑅р = 𝑆𝑆𝑆𝑆.
Таңдалған арқанның беріктігін қамтамасыз ету үшін арқанның иілу
кернеуін шектейтін блоктың минималды рұқсат етілген диаметрі
анықталады, мұндағы k - жүк көтергіш құрылғының түріне және оның жұмыс
режиміне байланысты таңдалған қауіпсіздік қорының коэффициенті; арқанның диаметрі.𝐷𝐷б = 𝐾𝐾𝑑𝑑к 𝑑𝑑к К=5-6қол жетегі бар жүк көтергіш
құрылғыларда арқанды пайдалану кезінде; полсипасттарда қолданылатын
арқандар және қосымша арқандары үшін К=6.
Полиспастар-бұл икемді байланыспен (арқан, тізбек) өзара
байланысқан екі блоктан тұратын құрылғылар. Полиспасттың жоғарғы блок
шеңбері бекітілген, ал төменгі бөлігі жылжымалы. Жүктерді көтеру және
түсіру кезінде полиспасттарды қолдану күштің ұтысын қамтамасыз етеді.
Полиспасттың ең маңызды параметрі оның көптігі болып табылады.
Жүк салмағы бар полиспасттың тармақтары санының жүкшығыр барабанына
немесе басқа жүк көтергіш құрылғыға оралған бұтақтар санына қатынасы - 𝑖𝑖п
Полиспастты пайдалану кезінде полиспасттың тармағы блоктан кетуі
мүмкін, бұл төтенше жағдай туғызады. Арқанның блоктан түсіп кетпеуі үшін
оның бұтақтарының арқан блоктарының айналу жазықтығынан ауытқуы
6°аспауы керек.
Полиспастарды пайдалану кезінде ең көп жүктеме бекітілген жоғарғы
блокты құсауытта әрекет етеді.
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2.1.14сурет- Бір қатарда орналасқан блоктары бар полиспастар А) және
жалпы көлденең осьтерде б): 1,2-тиісінше қозғалмайтын және
жылжымалы блок; 3-икемді тартқыш орган; G-жүктің массасы; Fқолданылатын күш; -полиспасттың еселігі.𝑖𝑖п

Құрылымдық полиспаст (сурет 2.1.14) жылжымайтын 1 және
жылжымалы 2 блоктан тұрады, икемді тарту органымен 3. Полиспаст
блоктары құрсауға орнатылады. Жүк ілгегі төменгі жылжымалы клипке
бекітіледі, оны әдетте ілмек суспензиясы деп атайды. Полиспастарды
пайдалану кезінде қолданылатын күш

мұнда G-жүктің массасы;
𝐺𝐺п - полиспасттың массасы;
𝑖𝑖п - полиспаст еселігі; η-ПӘК.

𝐹𝐹 =

(𝐺𝐺+𝐺𝐺п )
(𝑖𝑖п 𝜂𝜂)

(2.1.3)

Мысал. Салмағы 300 кг жүкті көтеру үшін полиспасты таңдау керек.
Полиспасттың массасы 90 кг, оның тиімділігі 0,96 болатыны белгілі. Жүкті
қолмен көтерген кезде жұмысшы 60 кг-нан аспайтын күш қолданады.
Жоғарыда келтірілген формуланы қолдана отырып, біз полиспасттың
көптігін анықтаймыз:
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𝑖𝑖п =

𝐺𝐺+𝐺𝐺п
𝐹𝐹𝐹𝐹

=

300+90
60∗0,96

= 6,77

(2.1.4)

қажетті жүкті көтеру үшін сізге жүкті іліп қою үшін алты бұтағы бар
көп блокты полиспаст қажет.
Жүк тізбектерінің құрылымы және белгіленуі. Жүк көтергіш
механизмдердегі тізбектер жүк ретінде немесе ілмектерді жасау үшін
қолданылады. Жүк плиталары кеңінен қолданылады (сурет.2.1.15, а) және
дөңгелек дәнекерленген (сурет.2.1.15, б) тізбектер.

2.1.15сурет- Пластиналы А) және дөңгелек буынды б) жүк тізбектері: Втізбектің ені; d-калибр; L-пластинаның ұзындығы; t-қадам.
Пластиналы тізбектің жүк көтергіштігін анықтайтын негізгі
параметрлер оның құрамдас тақталарының өлшемдері болып табылады (Lұзындығы, B-ені, t-тізбектің қадамы). Сақиналы болат тізбектің жүк
көтергіштігі d калибріне, В еніне және T қадамына байланысты.
Жүк қармау құрылғыларының конструкциясы және мақсаты. Жүк
қармауыш құрылғылар тасымалданатын жүктің жүк көтергіш механизмнің
тартқыш органдарымен қосылуын қамтамасыз етеді. Мұндай құрылғыларға
жүктерді түсіруге арналған құрылғылар.
Жүк көтергіш құрылғылардың конструкциясы жүктің пішініне
байланысты. Табақ материалы мен профильді прокатты көтеру үшін әртүрлі
конструкциялы қысқыштар қолданылады: әмбебап (сурет.2.1.16. а, б) және
арнайы (сурет.2.1.16. в, г). Ірі габаритті бөлшектерді көтеру стандартты ілмек
бұран көмегімен жүзеге асырылады (сурет.2.1.16, д) және жүк қадасы
(сурет.2.1.16. е, ж), ал цилиндрлік пішіндегі бөлшектер - қысқыш ұстағыш
көмегімен (сурет.2.1.16, з).
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2.1.16 сурет- Дара жүктерге арналған қармауыштар: а,б-әмбебап
қысқыштар; в,г-арнайы қысқыштар; д-ілмек-бұрандама; е, ж-жүк қадасы;
з-дөңгелек бөлшектерге арналған қысқыш ұстағыш.
Ілмектердің конструкциясы мен мақсаты. Ілмектер жүктерді
крандармен немесе арнайы жүк көтергіш құрылғылармен көтеру үшін
қолданылады. Болат арқаннан немесе тізбектен жасалған ілмектер.
Болат арқаннан жасалған ілмектерді арқандардың кесінділерінен
дайындайды.
1СК типті бір тармақты ілмектерді (сурет.2.1.17, а) үш буыннан
тұрады: 2 аспа, 1 арқанды тармақ және 3 жүк ілмегі, ол өз кезегінде ілмегінен
және сақтандырғыш құлыптан тұрады. Қауіпсіздік құлпы жүктің өздігінен
сырғып кетуіне жол бермейді.
Сымарқан қалқаны арқандардың ілмектерін жұмыс кезінде өткір
иілуден және ұнтақтаудан қорғау үшін қолданылады.
Жүктерді ілуге арналған ең кең таралымды екі нұсқада шығарылатын
әмбебап ілмектер табады: бірінші жағдайда, бұл СКП1 арқан мен ілмексіз 4
бір тармақты арқан (сурет 2.1.17, д), ал екіншісінде - СКК2 - сақиналы
элемент, оның ұштары арнайы байланыстырушы түйінмен байланысқан
(сурет.2.1.17, е).
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2.1.17 сурет- Арқан ілмектері: а-1СК; б-2СК; в-3СК; г-4СК; д-СКП1; еСКК2; 1-арқанды мақта; 2-аспа; 3-құрылғыны ілмектеу (ілмек немесе
сақина); 4-арқан; 5-бірлескен түйін.
Ілмектің жүк көтергіштігі ілмек ұзындығына және олар жасалған
арқанның диаметріне байланысты. Арқанның диаметрі көтерілетін жүктің
массасына және дайындалған арқан түріне байланысты таңдалады.
Жүк көтергіштігі үшін ілмектерді таңдағанда, оның бұтақтары
арасындағы бұрышты ескеру керек, бұл жүкті көтеру әдісіне байланысты.
Көп тармақты ілмектердің көмегімен жүктерді көтеру және орнын
ауыстыру кезінде ілмектердің біркелкі тиелмеу мүмкіндігін міндетті түрде
ескеру қажет. Жүктеудің біркелкі еместігін есепке алу үшін арнайы
коэффициенттері енгізіледі: екі тармақты ілмек үшін К=1; ілмек саны үш
және одан көп болған кезде К=0,75.
Шынжырлы ілмектердің (сур.2.1.18.) арқанмен салыстырғанда
айтарлықтай кемшіліктері бар: олар ауыр, қымбат және тез тозады.
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Шынжырлы да, арқанды да барлық ілмектер белгілі бір талаптарға сай
болуы керек: олар ілгекке оңай түсіп, ілгектен шығарылуы керек, сонымен
қатар жүктен оңай босатылуы керек.

2.1.18 сурет-Шынжырлы тізбектерден жасалған ілмектер.
Жүкті көтеру кезінде ілмектердің бірдей кернеуін қамтамасыз ету үшін
арнайы бұрандалы тартпа-талреп қолданылады (сурет.2.1.19).

2.1.19-сурет-екі шанышқысы бар талрептер А)
және шанышқы мен құлақ Б).
Талрептер
үш
түрде
дайындалады:ашық
штампталған
жалғастырғышмен (ОШ), ашық дәнекерленген жалғастырғышмен (ОС) және
жабық дәнекерленген жалғастырғышмен (ЗС). Талрептің осы немесе басқа
түрін таңдау қыздыру күшіне байланысты: ОШ типті талрептер 1
жүктемелерге арналған...25 кН; ОШ типі-2...200 кН; түрі ЗС-на 1...16 кН.
Көміртекті болаттан жасалған талрепалар жасалады.
Жартылай автоматты ілмектер технологиялық жабдықты орнату
кезінде қолданылады. Жартылай автоматты ілмектер (сурет.2.1.20) слесарьқұрастырушының жұмыс орнынан жүкті ұстап тұратын 2 ілмектерді
босатуды қамтамасыз ететін 3 арнайы құлыптармен жабдықталған.
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2.1.20 сурет- Жартылай автоматты арқан. 1-жалған жалғастық; 2-ілмек;
3-құлып.
Жүктерді көтеру, орнын ауыстыру және түсіру сигналдары кран
жүргізушісіне, ілмектеушіге және жүктердің орнын ауыстыруды бақылайтын
тұлғаларға оң қолының қозғалысымен беріледі (сурет.2.1.21).

2.1.21 сурет-Жүктерді көтеру және түсіру қолмен сигнал беру тәсілдері.ажоғары; б-оңға; в-төмен; г-солға; д-алға (өзінен); е-артқа (өзіне); ж-тоқта
(белдеу деңгейінде оңға және солға қозғалыс)
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2.1.5. Жүк көтеру және такелаж жұмыстарын орындау кезіндегі техника
қауіпсіздік талаптары
Өнеркәсіптік жабдықты жөндеу және монтаждау бөлшектер мен
тораптарды көтерумен және ауыстырумен байланысты, көбінесе өте үлкен
салмақ. Қауіпсіздік ережелері 16 жасқа дейінгі жасөспірімдерді ауыр жүкті
тасымалдауға тыйым салады. 16 жастан 18 жасқа дейінгі ұлдарға салмағы 16
кг-нан аспайтын, ал 16-18 жастағы қыздарға 10 кг-нан аспайтын жүктерді
тасымалдауға рұқсат етіледі. Ересек ер адамдар салмағы 50 кг жүкті көтере
алады.
Көтерілетін бөлшектерді сына белдіктерімен, сыммен және басқа да
кездейсоқ заттармен бекітуге тыйым салынады. Ауыр бөлшектер мен
тораптарды көтергіш құрылғылардың көмегімен алып тастау немесе орнату
кезінде арқанды немесе кабельді бөлікке және жүк көтергіштің ілмегіне өте
мықтап бекіту керек. Ешбір жағдайда тоқтатылған бөліктің астында тұруға
немесе өтуге болмайды.
Жүк көтергіш құрылғылармен жұмыс істеу кезінде қауіпсіздікті
қамтамасыз ету жүк көтергіш құрылғыларды пайдалану процесінде
орындалуға жататын талаптар баяндалған қолданыстағы қауіпсіздік
нормалары мен қағидаларының сақталуына уақтылы және сапалы бақылауды
сақтауды талап етеді.
Жүк көтергіш құрылғыларды пайдалануға рұқсатты кәсіпорындағы
жүк көтергіш құрылғыларды қадағалауды жүзеге асыратын мамандар береді.
Пайдалану басталғанға дейін жүк көтергіш құрылғылар, сондай-ақ алмалысалмалы жүк қармауыш құрылғылар машиналарды сынауды және барлық
механизмдерді, электр жабдықтарын, тежегіштерді, арқандарды және басқа
элементтерді мұқият техникалық бақылауды қамтитын толық техникалық
куәландырудан өтуі тиіс. Пайдаланудағы механизмдер мерзімді техникалық
куәландырудан өтуі тиіс.
Қол және электр аспаларының электр арбаларының, жүкті көтеруге
арналған шығырлардың рельс жолдарымен қозғалатын крандардың жүк
көтергіш құрылғыларын мерзімді сынау мерзімі үш жылда бір рет
белгіленеді; адамдарды көтеруге пайдаланылатын шығырларды жылына бір
рет сынайды.
Толық куәландырудан басқа жүк көтергіш құрылғылар кемінде бір рет
сынау жүргізілмейтін өзара техникалық куәландырудан өтуі тиіс.
Кезектен тыс толық техникалық куәландыру жүк көтергіш құрылғыны
тұрақты жұмыс орнына орнатқаннан кейін жүргізілуі тиіс; жетекті
ауыстырумен, жебені ұзартумен, оның жүк көтергіштігін арттыру үшін
кранды күшейтумен байланысты жүк көтергіш құрылғыны қайта жаңарту,
сондай-ақ жүк көтергіш құрылғы конструкциясының элементтерінде
жүктемені қайта бөлуге әкелетін басқа да өзгерістер; жүк көтергіш
механизмнің элементтерін немесе тораптарын ауыстыру; ілгекті немесе
ілгекті аспаны ауыстыру. Техникалық куәландырудың мақсаты-жүк көтергіш
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құрылғының жарамдылығын анықтау және толық қауіпсіз жұмысты
қамтамасыз ету.
Тиеу-түсіру жүк қармау құрылғылары (арқандар, шынжырлар, қысқыш
ұстағыш және т.б.) номиналды жүк көтергіштіктен 1,25 есе асатын
жүктемемен тексерілуі және сыналуы тиіс. Пайдалану процесінде тиеу-түсіру
жүк қармау құрылғылары айына кемінде бір рет, ал ілмектері-әрбір 10 күн
сайын кезеңдік тексеруден өтуі тиіс. Болат арқандар қажет болған жағдайда
қабылданбайды. Болат арқандарды ажырату нормалары арқанның бір
қадамының ұзындығында сымдардың рұқсат етілген үзілу санына
байланысты белгіленген.
Арқанды байлау қадамы келесідей анықталады. Арқанның диаметрін
өлшеңіз 𝑑𝑑к , бұл суретте көрсетілген.(2.1.22 а).Арқанның орталық ось
бойымен есептелетін, кез-келген жіптің бетіне белгі қойылады (сурет.2.1.22,
б),келесі жетіншіге тағы бір белгі қойылады. Осы белгілер арасындағы
қашықтық бұралу қадамына сәйкес келеді. Көп қатарлы арқандарда бұралу
қадамы арқанның сыртқы қабатындағы жіптер саны бойынша анықталады.
Болат арқандарды іріктеу нормалары анықтамада келтіріледі.

2.1.22 сурет- Арқанының диаметрін схемасы а)және оның бұралу қадамын
анықтау):
𝑑𝑑𝑘𝑘 - арқанның диаметрі; S-арқанның ширату қадамы; а, б-белгілер.

Арқанның беткі тозуы немесе сымдардың коррозиясы болған кезде
ширату қадамындағы рұқсат етілген үзілістердің саны 50% - ға азаяды. Егер
тозу немесе коррозия сымдардың бастапқы диаметрінің 40% - на жетсе, онда
арқан қабылданбайды. Сымдардың диаметрі олардың ұштарын үзіліс
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орнында бүгу арқылы анықталады. Арқаннан үзілген жіп табылған жағдайда,
ол жарамсыз болады.
Жүк көтергіш құрылғылар, ауысымды жүк қармауыш құрылғылар мен
ыдыстар оларды пайдаланудың қауіпсіз жағдайларын қамтамасыз ететін
жарамды күйде ұсталуға тиіс. Жөндеу жұмыстарын орындау кезінде
қолданылатын жүк көтергіш құрылғыларды басқаруға слесарлар тиісті
нұсқаулықтан және құрылғыны басқару дағдыларын тексергеннен кейін ғана
рұқсат етілуі мүмкін.
Жүк көтеру жұмыстарын орындау кезінде келесі ережелерді сақтау
керек:
- тасымалданатын жүктің күрт тежеуін жүргізбеуге;
- жүктерді ауыстыру кезінде жүк көтергіш құрылғыны кері жүріске
ауыстырмаңыз, ауыстырып қосу тек жүктің орнын ауыстыру тоқтаған сәтте
ғана жүргізілуі тиіс;
- жұмыс уақытынан тыс уақытта көтеру-тасымалдау құрылғысы оны
бөгде адамдардың іске қосуын болдырмайтын жағдайда болуы тиіс;
- салмағы механизмнің жүк көтергіштігінен асатын жүкті көтеруге жол
берілмейді;
- көтерілетін жүк мұқият тазалануы тиіс;
- жүк көтергіш ілгектің орталығы көтерілетін жүктің ауырлық
орталығы бар бір тік сызықта орналасуы керек;
- болат арқандарды, ілмектерді және жүк қармауыш құрылғыларды
кемінде он күнде бір рет арнайы арқанды майлаумен немесе солидолмен
майлау керек.
Әрбір жаңа арқан мен әрбір жаңа тізбек үшін дайындаушы зауыттың
зертханалық куәлігі (акт-сертификат) олардың орын талаптарына сәйкес
сынақтан өткендігі туралы болуы тиіс. Зертханалық куәліктері жоқ
шынжырлар мен арқандар жұмысқа жіберілмейді. Егер кәсіпорынға куәліксіз
арқандар немесе шынжырлар келіп түссе,олардың ұзындығы 1-1, 5 м кесінді
сынау үшін арнайы зертханаға жіберіледі. Техникалық куәландыру кезінде
шынжырлары мен арқандарды сынау олардың белгіленген жүк
көтергіштігінен екі есе асатын жүктемемен жүргізіледі, ол 10 минутқа
созылуы тиіс.
Барлық жүк көтергіш механизмдерде олардың шекті рұқсат етілетін
жүк көтергіштігін және кезекті сынау мерзімін көрсететін жазу болуы тиіс.
Көтеру-тасымалдау құралдарын әрқашан толық жарамды күйде ұстау қажет.
Олардың әрқайсысы жүкті кез келген жағдайда тежеуге және бекітуге
арналған құралмен жарақталуы тиіс.[9]
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Өзін-өзі бақылау сұрақтары
1. Неліктен ілмек арқаннан жасалады?
2. Жүк көтергіш құрылғының құрылымының таңдауы неге байланысты?
3. Неліктен жүкті көтеру және жылжыту кезінде оның жағдайын бақылау
керек?
4. Жұмыс түрлері және жүк көтергіш құрылғылардың негізгі мақсаты?
5. Жүк көтергіш құрылғыларды сынау жиілігі байланысты ма?
6. Жүкті тасымалдауға арналған жүк қармау құрылғыларының түрлері?
7. Ілмектің негізгі конструкциясы мен мақсаты?
8. Арқандардың жіктелуі мен мақсаты орындалады?
9. Жүк көтеру және такелаж жұмыстары кезіндегі қауіпсіздік техникасының
негізгі ережелері?
№ 2 тәжірибелік тапсырма «Ілмектерді сынау. Арқандар ақауы.
Жүктерді ілмектеу. Арқандарды есептеу және таңдау»
Жұмыс мақсаты:
Тасымалданатын жүктің массасына сәйкес арқандарды таңдауды,
арқандарды жарамсыз етуді, талаптарға сәйкес жүктерді ілмектеуді және
арқандардың жарамдылығын есептеуді үйрену.
Жұмыстың мазмұны:
Жүк көтергіш механизмдерді пайдалану кезінде өнеркәсіптік
қауіпсіздікті қамтамасыз ету қағидалары 2014 жылғы 30 желтоқсандағы
№359 Жүк көтергіш механизмдерді орналастыруға және қауіпсіз пайдалануға
қойылатын өнеркәсіптік қауіпсіздік талаптары (22.09.2010 ж.өзгерістер мен
толықтырулармен), интернет ресурстар.
Негізгі ережелер:
Жүк, жебелі, керме, салмақ түсетін, тарту және ілмектерді дайындау
үшін қолданылатын Болат арқандардың МЕМСТ 3241-91 және МЕМСТ
14954-80 сәйкес оларды сынау туралы сертификат немесе сертификат
көшірмесі болуы тиіс. ИСО 2408 бойынша дайындалған арқандарды
қолдануға рұқсат етіледі. Сынақ туралы сертификатпен жабдықталмаған
арқандарды алған кезде олар көрсетілген стандарттарға сәйкес сынақтан
өтеді.
Сынақтан өтпеген арқандар пайдалануға жіберілмейді. Жүк көтергіш
машинада арқандарды бекіту және орналастыру олардың барабандардан
немесе блоктардан түсу және конструкция элементтерімен немесе басқа
полиспастардың арқандарымен жанасу салдарынан ысқылау мүмкіндігін
болдырмайды.
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3 сурет- Кабельдік арқандарды аяқтаудың мүмкін нұсқалары
Арқанның соңындағы ілмек оны жүк көтергіш машинаға бекіту кезінде
сақиналармен, ілгектермен және басқа да бөлшектермен жанасқан
ілмектердің ілгіші (сурет.3) :
- арқанның бос ұшын өру немесе қысқыштар орнату арқылы сымарқан
қалқаны (сурет.4);
- болат қақталған, орамдағы қалыпталған, секциялы төлкелер бекіте
отырып, сына арқылы (сурет.5);
- жобалау құжаттамасына сәйкес жеңіл балқитын қорытпамен немесе
басқа тәсілмен құю арқылы (сурет. 6).

4 сурет- Арқаннан және оларға сымарқан қалқанынан жасалған керме
тартқыштар

5сурет- Алюминий жеңімен сығымдау
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6 сурет-Қысқыштардың көмегімен арқанды ілмекке бітеу
Дәнекерленген төлкелерді қолдануға жол берілмейді (электраспа
төлкесіндегі арқанның ұшын бекітуден басқа). Корпустардың, төлкелер мен
сыналардың арқанды үгітетін өткір жиектері болмайды.
Жүк, жебелі, керме, салмақ түсетін және тартқыш ретінде
қолданылатын болат арқандарды таңдау ИСО 4308/1 және конструкторлық
құжаттама бойынша, жебелі өздігінен жүретін крандар үшін ИСО 4308/2
бойынша жүргізіледі.
Егер сынақ туралы сертификатта арқан сымдарының жиынтығын үзу
күші берілсе, Fо шамасын жиынтық үзу күшін 0,83-ке көбейту жолымен
анықтауға жол беріледі.
Сертификаты немесе сынақ туралы куәлігі жоқ арқандарды қолдануға
жол берілмейді.
Барлық ілмектерде келесі мәліметтер көрсетілген таңбалау белгілері
бар (сурет.7):
- өндіруші кәсіпорынның атауы немесе оның тауар белгісі;
- ілмектің зауыттық нөмірі;
- жүк көтерімділігі;
- өндіруші зауыттағы сынақ күні (ай, жыл).

7сурет - Ілмекті белгілеу
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Тапсырыс берушінің өтініші бойынша жеңдегі ілмекті таңбалау
мүмкін.

7 сурет- Төлкедегі ілмекті белгілеу

8сурет-1СК ілмегі (арқанның бір желілі арқаны)
Белгілеудің мысалы-сурет.8: 1СК-1,6 / 8000 өрілген өрмек.

9сурет -2СК (арқан екі жақты арқан)
Белгілеудің мысалы-сурет.9: 2СК-1,6 / 8000 мырышпен қапталған
арқан.

10сурет -3СК (арқанның үш желілі арқаны)
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Белгілеудің мысалы-сурет.10: 3СК-2,0 / 8000 мырышталған арқан
орамасыз

11 сурет-4СК ілмегі (төрт желілі арқан ілмегі)
Белгілеудің мысалы сурет 11: 4СК-1,6 / 8000 мырышпен қапталған
арқансыз өрілген.
Жүк көтергіш крандардың арқандарын жарамсыз ету нормалары
Пайдаланудағы жүк көтергіш механизмдердің арқандар ақауы ИСО
4309 талаптарын ескере отырып жасалған жүк көтергіш механизмді
пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа сәйкес жүргізілуі тиіс. Пайдалану
жөніндегі нұсқаулықта тиісті бөлім болмаған кезде жүк көтергіш механизм
арқандарының ақауы жүк көтергіш механизмдерді пайдалану кезінде
өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз ету қағидаларына сәйкес жүргізіледі.
Арқандарды пайдалану қауіпсіздігін бағалау үшін келесі критерийлер
қолданылады:
- сымдардың үзілу сипаты мен саны, оның ішінде шеткі бітеулерде
сымдардың үзілуі, сымдардың шоғырланған үзілу орындарының болуы,
сымдардың үзілу санының өсу қарқындылығы;
- жіптің үзілуі;
- беттік және ішкі тозу;
- беттік және ішкі коррозияда;
- өзектің үзілуін қоса алғанда, арқан диаметрінің жергілікті азаюы;
арқан сымдарының көлденең қимасының ауданын азайту (ішкі қиманың
жоғалуы);
- толқынды, себет тәрізді, сымдар мен жіптерді қысу, жіптерді,
қыртыстарды, иілістерді және т. б. ұсақтау түріндегі деформация;
- температуралық әсер ету немесе электр доғалық разряд нәтижесінде
зақымдану.
Болат және шойын блоктармен жұмыс істейтін арқандарды ақауды
сымдардың үзілу саны бойынша жүргізу керек.
Болат арқандардың жұмыс істеп тұрған ширату қадамын былайша
анықтайды: жіптің бетіне арқан қимасында қанша жіп болса, сонша жіп
арқанның орталық ось бойымен есептелетін белгі қойылады. А белгісінен В
белгісіне дейін бұралу қадамы болып саналады (сурет.12).
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12 сурет- Бұралу қадамы
Арқанның беткі тозуы немесе коррозиясы кезінде ақау есептеу арқылы
анықталады.
Жүк салмағына сәйкес ілмектерді таңдау үшін арқанның
бұтақтарындағы күшті есептеу керек. M массасы белгілі болған кезде
арқанның әрбір тармағында пайда болатын S күші мынадай формула
бойынша анықталады:
S = n (m/k); кг,

(3)

мұнда k-арқан тармақтарының саны (ілмектердің таңбалауында көрсетілген);
n-α бұрышына тәуелді коэффициент (таб.2).
2-кесте-α бұрышына тәуелді коэффициент
α бұрышы, град
Коэффициент, n

0
1,00

15
1,03

30
1,15

45
1,42

Массасы m, кг жүк ілмекке арқанның бұтақтарының немесе тігінен α
бұрышпен еңкейтілген тізбектердің көмегімен ілінеді (сурет.13).

13 Сурет-Бұрыштар
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Тиеу-түсіру жүк қармауыш құрылғыларды жарамсыз ету
нормалары
Пайдаланудағы
тиеу-түсіру
жүк
қармау
құрылғыларының
жарамсыздығы ақаудың тәртібін, әдістерін және ақаудың көрсеткіштерін
айқындайтын нормативтік құжаттамаға сәйкес жүргізіледі.
Нормативтік құжаттама болмаған жағдайда арқан және шынжыр
арқанның элементтерін жарамсыз ету осы қосымшада келтірілген
ұсынымдарға сәйкес жүргізіледі.
Егер арқанның сыртқы сымдарының көрінетін үзіктерінің саны 3кестеде көрсетілгеннен асып кетсе, арқанды ілмек ақауға жатады.
3 кесте- Арқанның сыртқы сымдарының көрінетін үзіктерінің саны
Атауы

Ұзындығы арқан ілмек ауданындағы
көрінетін үзіктерінің саны
Қос
орамды
3d
6d
арқаннан жасалған
4
6
ілмектері

сымдардың
30d
10

Ескерту. d-арқанның диаметрі, мм.
Бақылау сұрақтары
1. Жүк, жебе, арқан, тірек, тарту және арқан жасау үшін қолданылатын
арқандарға қойылатын талаптар?
2. Сақиналармен, ілмектермен және басқа бөлшектермен байланысқан
ілмектердің ілгішін жасау әдістері?
3. Қандай құжат бойынша жүк, жебе, керме, көтергіш және тартқыш ретінде
қолданылатын болат арқандарды таңдау жүргізіледі?
4. Қандай құжатқа сәйкес пайдаланудағы жүк көтергіш механизмдердің
арқандары жарамсыз?
5. Арқандарды пайдалану қауіпсіздігін бағалау критерийлері?
6. Қандай белгілер бойынша арқандар ақауы анықталады?
Қорытындылар:
Осы модулдің соңында білім алушылар мыналарды меңгеруі тиіс:
жүктерді ілмектеу, көтеру және орнын ауыстыру ережесін; қарапайым жүк
көтергіш құралдар мен механизмдерді пайдалану ережесін; қарапайым
такелажды қондырғылардың құрылымы сипаттамасын; қарапайым жүк
көтергіш құралдар мен механизмдердің көмегімен жүктерді ілмектеуді,
көтеруді және орнын ауыстыруды жүзеге асыру ережесін; такелажды
жұмыстар кезіндегі техника қауіпсіздік ережесін.
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3-БӨЛІМ. ЖӨНДЕУ ЖҰМЫСТАРЫ
Оқу мақсаты:
Осы бөлімнен өткеннен кейін студенттер:
1) металлургиялық өндірістің агрегаттары мен машиналарының
қарапайым және күрделігі орташа бөлшектерін, тораптары мен
механизмдерін жөндейді;
2) слесарь-жөндеушінің жұмыс орнын ұйымдастырады;
3) қарапайым механизмдер мен машиналарға техникалық қызмет
көрсетуді жүзеге асырады;
4) тораптар мен механизмдерді бөлшектеу, жөндеу және құрастыру
кезінде қол және механикаландырылған аспапты қолданады;
5) бақылау-өлшеу құралын қолданады;
Кіріспе
Осы модулді оқу нәтижелері бойынша студенттер машиналар мен
агрегаттар механизмдерінің қарапайым және күрделі бөлшектерін жөндеу
кезінде дағдылар мен қабілеттердің дамуына, жабдыққа техникалық қызмет
көрсету тәсілдері мен негізгі слесарлық жұмыстарға қол жеткізуге мүмкіндік
беретін жұмысты орындауы маңызды.
Білім алушылардың жоспарлы-алдын ала жөндеу жүйесін жүргізу
бойынша және металлургия өндірісінің жабдықтарын қалпына келтіру және
жөндеу бойынша жұмыстарды іс жүзінде орындауы маңызды. Ол үшін өзінөзі бақылауға арналған сұрақтар мен тәжірибелік тапсырмалар
қарастырылған.
3.1. Слесарь-жөндеушінің негізгі жұмыс түрлері
3.1.1.Слесарь-жөндеушінің жұмыс орнын ұйымдастыру
Жұмыс орны-жұмыс түрін орындау үшін қызметкерге бекітілетін және
оларды жүргізу үшін қажетті жабдықпен, құрал-саймандармен және
материалдармен жабдықталуға тиіс өндірістік ауданның бөлігі.
Жұмыс орнын ұйымдастыру. Жұмыс орнында берілген операцияны
орындау үшін қажетті дайындамалар, материалдар, жұмыс және бақылауөлшеу құралдары болуы тиіс. Дайындамаларды, материалдар мен
құралдарды жұмыс орнында орналастыруға белгілі бір талаптар қойылады:
- жұмыс орнында тек осы операцияны орындау үшін қажетті
материалдар, бланкілер мен құралдар болуы керек;
- құралдар мен материалдардың орналасуы оларды жұмыс барысында
пайдалану жиілігіне сәйкес келуі керек:
- жиі қолданылатын нәрсені жақындату керек (сурет.3.1.1, А) жұмыс
істеушінің оң және сол жағында;
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- аз қолданылатын нәрсе көлденең жазықтықта 2 доғасымен және тік
жазықтықта в доғасымен белгіленген аймақтарда орналасуы керек. Бұл
доғалардың радиусы 500 мм-ге тең;
- өте сирек қолданылатын құралдар мен материалдар көлденең
жазықтықта 3 доғасымен және тік в доғасымен белгіленген жерлерде
орналасады. Олардың қол жетімділігі жұмыс істейтін корпустың көлбеуі
кезінде ғана қамтамасыз етіледі;
- жұмыс орнында құралдар мен құрылғыларды орналастыру үшін
сөрелерді орнатуға болады, оларға қол жеткізудің ыңғайлы және ыңғайсыз
аймақтары суретте көрсетілген (3.1.1, в).

Сурет 3.1.1- Жұмыс орнында ыңғайлы және ыңғайсыз аймақтардың
орналасуы:а, б-жұмыс орнында: 1, а-ыңғайлы аймақтар; 2, б - аз ыңғайлы
аймақтар; 3, в - ыңғайсыз аймақтар; в-биіктігі бойынша қол жеткізудің
ыңғайлы және ыңғайсыз аймақтары.
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Слесарь-жөндеушінің жұмыс орны деп слесарь жұмыс істейтін
құрастыру стендін немесе слесарлық жұмыс үстелін ғана емес, сонымен
қатар қосалқы жабдықтар мен жөндеу кезінде қолданылатын барлық
құрылғылар орналасқан стендтің немесе жұмыс үстелінің қызмет көрсету
аймағын да түсінеді.
Жұмыс орнын ұйымдастыру, егер ол келесі талаптарға сай болса,
дұрыс деп саналады:
а) жұмыс орнының алаңы жоспарлануы және жабдықты, көтерутасымалдау құралдарын, құрал-саймандары бар шкафты және басқа да
әртүрлі заттар мен керек-жарақтарды орналастыру үшін жеткілікті мөлшерде
болуы тиіс; бұл өлшемдер жұмысшылар үшін және көлік арбасының өтуі
үшін еркін өтуді, жұмыстың қауіпсіздігі мен ыңғайлылығын қамтамасыз етуі
тиіс.
б) жұмыс орны еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы
қағидаларында көзделген қорғау құрылғыларымен жарақтандырылуы, жақсы
жарықтандырылуы тиіс; құрастыру ауданында ауа температурасы тұрақты
қалыпты болуы тиіс, дірілге, қатты тарсылдауға, шу шығаруға және
жұмысшыны шаршататын басқа да құбылыстарға жол берілмейді.
в) жұмыс орнын таза және тәртіпте ұстау қажет; барлық қызмет
көрсету аймағында қоқыстану іздеріне де жол берілмейді.
Дұрыс ұйымдастырылған жұмыс орны жұмыстың ыңғайлылығы мен
қауіпсіздігін қамтамасыз етпейді, сонымен қатар технологиялық тәртіпті
сақтауға, жөндеу сапасын жақсартуға және оның құнын төмендетуге
көмектеседі.
Жұмыс орны жөндеу шеберханасында болған кезде тұрақты және
жөнделетін жабдықтың жанында орналасқан кезде уақытша болуы керек.
Жұмыс орнын ұстау ережелері. Жұмыс орнын ұтымды ұйымдастыру
және өңдеу процесінде құралдарды, материалдар мен дайындамаларды дұрыс
орналастыру оның сапасын қамтамасыз етуде маңызды рөл атқаратындығына
байланысты ережелерді сақтау керек.
Жұмысты бастамас бұрын сізге қажет:
- жұмыс орнында пайдаланылатын жұмыс үстелінің, қысқыштардың,
құрылғылардың, жеке жарықтандыру мен механизмдердің жарамдылығын
тексеру;
- нұсқаулықпен немесе технологиялық картамен, сызбамен және
алдағы жұмысқа қойылатын техникалық талаптармен танысу;
- қысқыштардың биіктігін олардың биіктігіне қарай реттеңіз;
- жұмыста қолданылатын құрал-саймандардың, материалдар мен
дайындамалардың болуын және жағдайын тексеру;
- жұмыс үстеліне қажетті құралдарды, дайындамаларды, материалдар
мен құрылғыларды орналастырыңыз.
Жұмыс кезінде қажет:
- жұмыс орнында тек берілген операцияны орындау үшін қажетті
құралдар мен құрылғылар болуы керек;
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- пайдаланылған құралды бастапқы орнына қайтару;
- жұмыс орнындағы тазалық пен тәртіпті үнемі сақтау.
Жұмыстың соңында қажет:
- құралды тазалау, сүрту, футлярға салу және верстак жәшігіне алып
тастау;
- жаңқалар мен кірден жұмыс орны мен атауыз бетін тазарту;
- жұмыс орнынан пайдаланылмаған материалдар мен дайындамаларды,
сондай-ақ дайын бөлшектерді алып тастаңыз;
- жарықтарды өшіріңіз.[2]
3.1.2.Тұрақты және уақытша жұмыс орнын құру
Слесарь-жөндеушінің тұрақты жұмыс орнындағы жабдықтың негізіслесардың жұмыс орны. Бұл ағаш немесе металл аяқтарға мықтап бекітілген
және үстіне жапырақ темірімен жабылған тартпалары бар үстел. Жұмыс
үстелі берік және тұрақты болуы керек, сонда сіз ең ауыр слесарлық
жұмыстарды сенімді түрде орындай аласыз.
Жұмыс орнында тек ағымдағы тапсырманы орындау үшін қажет заттар
болуы керек. Жиі қолданылатын заттар жақынырақ орналастырылады, ал
олар жиі пайдаланылмайды.
Жөндеу шеберханасында негізінен жұмыс орындары орнатылады,
оларда бір уақытта бірнеше слесарь жұмыс істейді. Екі орынды және көп
орынды жұмыс орындарындағы қысқыштар арасындағы қашықтық кемінде
1,2 м болуы тиіс. Жұмыс орындықтарынан басқа, жөндеу шеберханаларында
жөнделетін жабдықтың жекелеген бөліктерін, мысалы, жылдамдық
қораптарын, беріліс қораптарын және т. б. бөлшектеу, ақау табу және жинау
үшін металл үстелдер орнатылады.

3.1.2 сурет- Кешенді жөндеу бригадасының жұмыс орнын ұйымдастыру
схемасы
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Слесарьдың жұмыс орны жақсы жарықтандырылуы керек, сондықтан
жұмыс үстеліне рефлекторы бар электр лампасы орнатылады. Слесарь шебер
үстелінің жанында көтеру орны бар арнайы орындықта отырады, ағаш
тақтайшалардың тірегінде тұр.
Өндірістік аудандарға немесе біртекті жабдық топтарына бекітілген
(орталықтандырылмаған жөндеу жүйесімен) цех жөндеу бригадаларының
жұмыс орындарын ұйымдастыру ойластырылған болуы керек. Сурет.3.1.2.
жөндеу
шеберханасында
кешенді
бригаданың
жұмыс
орнын
ұйымдастырудың типтік схемасы көрсетілген. Мұнда орнатылады: таңбалау
тақтасы 1, үстел-бұрғылау машинасы 2, жүк көтергіштігі 0,5 тонна
бұрылатын кран 3, слесарлық жұмыс үстелі 4, мойынтіректерді жылытуға
арналған ванна 5, қосалқы бөлшектерді сақтауға арналған шкаф 6, лас
ұштарға арналған 7 қорап, өңделген бөліктерге арналған 8 қорап, 9 сөре, жуу
ваннасы 10 және 11 қабырға.
Кешенді жөндеу бригадасында домалау мойынтіректерін престеуге
және престеуге арналған құралдар, май сорғыларын сынауға арналған стенд,
станоктарды құюға арналған майы мен эмульсиясы бар жылжымалы бактар,
төзімсіз құрал жәшіктер және т. б. болуы тиіс.
Слесарь-жөндеуші жиі тікелей жөнделетін қондырғыда жұмыс істеуге
мәжбүр. Содан кейін ол жылжымалы жұмыс үстелін және жылжымалы
сөрені, көтергіш құрылғысы бар арбаны, құрал-саймандарға арналған
қорапты және басқа керек құрал-жабдықтарды пайдаланады.[7]
Слесардың жұмыс орнын техникалық жабдықтау. Слесардың
жұмыс орнының негізгі жабдықтары-оған бекітілген жұмыс үстелі
(сурет.3.1.3, а).
Жұмыс үстелі қатты ағаштан жасалған және болат табақпен қапталған
ағаш ұстасы орнатылған құбырлардан немесе профильді прокаттан жасалған
болат рамадан тұрады. Периметрдің айналасында ағаш 7 болат бұрышымен
қапталған. Құрал-саймандарды, бөлшектерді және техникалық құжаттаманы
сақтауға арналған 2 тартпалары ағаш кесушінің астында орналасады.
Жұмыстың ыңғайлылығын қамтамасыз ету үшін жұмыс үстелінде кескіш
құралдарға арналған 6 планшет және бақылау-өлшеу құралдарына арналған 4
құрал сөресі орналастырылған.
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3.1.3-сурет-бір орынды слесарлық жұмыс үстелі: а-жалпы көрініс; 1реттелетін қысқыштарды көтеру және түсіру бұрандасы; 2-құралға
арналған жәшік; 3-жалпақ параллель реттелетін қысқыштар; 4-аспаптық
сөре; 5-қорғаныс экраны; 6-құралға арналған планшет; 7-болат бұрыштан
жасалған бұранда; 8-көтеру бұрандасының тұтқасы; б-жұмыс үстелінде
слесарлық құралдардың орналасуы.
3 жұмыс үстеліне орнатылады, оның биіктігі тұтқаның айналуына
байланысты 1 жұмыс істейтін бұранданың өсуіне сәйкес реттелуі мүмкін 8.
Еденде, жұмыс үстелінің жанында еденге мықтап жабысып, сырғып
кетпейтін тор орнатылады.
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Жұмыскерді ықтимал жарақаттанудан қорғау үшін жұмыс үстелінде
металл тордан жасалған 5 қорғаныс экраны орнатылады.
Құралдарды жұмыс үстеліне орналастырған кезде оларды пайдалану
жиілігін ескеру керек, оларға ыңғайлы қол жетімділікті қамтамасыз ету керек
(сурет.3.1.3, б).
Орындық атауызы (сурет.3.1.4.) үлкен соққы жүктемелерімен
байланысты ауыр жұмыстарды орындауға арналған. Орындықтарды 1 жұмыс
үстеліне 2 қарнақтың көмегімен бекітеді, ол бекітілген ернеумен бірге
жасалған 8 шыбықтың жұмыс үстеліне тығыз қысуды қамтамасыз етеді.
Дайындаманы бекіту бекітілген 3 және жылжымалы 4 ернеулер арасында
жүзеге асырылады. Жылжымалы ернеу 4 өзегіне 8 бекітілген кронштейнге
орнатылған оське қатысты тербелмелі қозғалыс жасайды. Ернеулерді
араластыру 5 тұтқамен басқарылатын 6 қысқыш бұранданың көмегімен
жүзеге асырылады. Өңдеу аяқталғаннан кейін ернеулерді сырғыту және
өңделген бөлікті босату қысқыш бұранда 5 түсірілген кезде серіппенің 7
есебінен жүргізіледі.

Сурет 3.1.4-орындықтың қысылуы: 1-жұмыс үстелі; 2-бекіту жолағы; 3бекітілген ернеу; 4-жылжымалы ернеу; 5-қысқыш бұранда; 6-тұтқа; 7жалпақ серіппе; 8-өзек.
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Параллель бұрылмалы слесарлық атауыз (сурет.3.1.5) жиі
қолданылады. Олар параллель деп аталады, себебі жылжымалы ернеуді 4
жылжытқанда, ол барлық позицияларда 3 бекітілген ернеуге параллель
қалады. Қысылуы негіз плитасынан 1және бұрылыс бөлігінен 2тұрады.
Жылжымалы ернеудің қозғалысы 4 бұрандалы жұппен қамтамасыз етіледі, ал
бұл қозғалыстың тепе-теңдігі 6 бағыттаушы призмамен қамтамасыз етіледі.

3.1.5 сурет- Параллель бұрылатын слесарлық атауыз: 1-негіз
плитасы; 2-бұрылатын бөлік; 3-қозғалмайтын ернеу; 4-жылжымалы ернеу;
5-жүріс бұрандасының сомыны; 6-бағыттаушы призма; 7-жүріс
бұрандасы; 8-Т - тәрізді ойық; 9-ось; 10-бұрандама; 11-тұтқа; 12-сомын.
1 негізінің плитасына қатысты қысқыштардың жоғарғы бөлігін бұру
үшін 11 тұтқасының көмегімен 10 бұрандаманы босату керек. Содан кейін,
біліктің жоғарғы бөлігін 9 осьіне қатысты бұраған кезде, 12 бұрандамасы бар
10 сомын 8 дөңгелек Т-тәрізді ойықта еркін қозғалады. Бекіткіштердің
жоғарғы бөлігі қажетті позицияға орнатылғаннан кейін 11 тұтқасымен
бекітіледі.[2]
3.1.3. Слесарлық операциялар. Слесарлық құралдар мен
құрылғылар
Дайындық слесарлық құралдары. Белгілеу-дайындаманың бетіне
басылған бөліктің контурларын анықтайтын сызықтарды қолдану
операциялары. Технологиялық процеске байланысты олар жазықтық пен
кеңістіктік белгілеуді ажыратады.
Тегіс таңбалаупарақ материалы мен профильді прокатты өңдеуде
қолданылады. Кеңістіктік таңбалау-өзара байланысты дайындамалардың
бетіне таңбалау сызықтарын салу.
Тегіс және кеңістіктік таңбалауға арналған құралдар орындалатын
жұмыстың сипатына байланысты таңдалады.
Сызушылар(сурет 3.1.6) дайындаманың бетіне сызғыш, шаблон немесе
үлгі бойынша түзу және қисық сызықтарды қолдану үшін қолданылады.
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Рейсмас (сурет 3.1.6, б) дайындаманың тік жазықтығына сурет салу
үшін қолданылады. Тік масштабты сызғыш (сурет 3.1.6, б) тік жазықтықтағы
өлшемдерді есептеу үшін қолданылады.
Компастарды белгілеу-қарапайым (сурет 3.1.6, в) және серіппелі (сурет
3.1.6, г) - шеңбер доғаларын салу және кесінділер мен бұрыштарды тең
бөліктерге бөлу үшін қызмет етеді. Кернерлер (сурет 3.1.6, д) таңбалау
тәуекелдеріне керн ойықтарын салу үшін қолданылады.

3.1.6 сурет- Белгілеу интрументтері: а-сызушы (1-тип-бір түбірлі
түзу, тип 2-тұтқасы бар бір жақты түзу, 3-тип-екі жақты қисық, 4-типтұтқасы бар екі түбірлі қисық); б-рейсмас және тік масштабты сызғыш;
в-қарапайым таңбалау компасы; г-серіппелі таңбалау компасы; д-кернер
Кеңістікті белгілеуге арналған құрылғылар белгіленген дайындаманы
белгілі бір позицияға орнатуға және белгілеу кезінде оны бұрауға мүмкіндік
береді.
Белгілеу призмалары (сурет 3.1.7,а) айналу денелерінің пішіні бар
дайындамаларды белгілеу кезінде қолданылады.
Сөресі бар бұрыштамалар(сурет 3.1.7,б) дайындаманың бір жағына
параллель сурет салу және жазық белгілеу кезінде тік жазықтықта сурет салу
үшін қолданылады.
Таңбалау қораптары (сурет 3.1.7,в) күрделі пішінді дайындамаларды
белгілеу кезінде қолданылады.
Таңбалау сыналары (сурет3.1.7,г) белгіленген дайындаманың жағдайын
биіктігі бойынша шамалы шектерде реттеуге арналған.
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Ұялар (сурет.3.1.7, д) егер дайындаманың массасы жеткілікті үлкен
болса, белгіленген дайындаманың биіктігін реттеу үшін қолданылады.

3.1.7 сурет- Кеңістіктік таңбалауға арналған құрылғы: а-таңбалау
призмасы; б-сөресі бар шаршы; в-таңбалау қорабы; г-таңбалау сына; ддомкрат
Кесу-дайындаманың бетінен материал қабатын алу, сондай-ақ
балғамен кесу құралдарымен металды бөліктерге кесу операциясы. Кесу
қысқыштарда, плитада немесе төбешікте жүргізіледі.
Кесу кезінде қолданылатын құралдар кескіш құралдарға жатады және
көміртекті аспаптық болаттан жасалады.
Слесарлық кескіш (сурет.3.1.8,а) материалдың қабатын тегіс бетінен
алып тастауға және табақты, жолақты және профильді прокаттың бір бөлігін
кесуге арналған. Кескіштің жұмыс бөлігі әр түрлі бұрыштармен қайралған,
олардың таңдауы өңделетін материалға байланысты.
Крейцмейсель (сурет.3.1.8,б) кескіштен тар жұмыс бөлігімен
ерекшеленеді және ойықтарды, кілтекті ойықтарды және басқа да бірқатар
жұмыстарды кесу үшін қолданылады.
Бунақтауыш(сурет.3.1.8,в)
арнайы
мақсаттағы
сырғанау
мойынтіректерінің ішпектері мен төлкелерінде майлау жырашықтарын кесу
үшін қолданылады.
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3.1.8 сурет – Кесуге арналған құралдар: а-кескіш; б-крейцмейсель; вбунақтауыш
Слесарлық балғалар кесу кезінде кесу күшін жасау үшін соққы құралы
ретінде қолданылады. Балғалардың екі түрі бар: дөңгелек (сурет.3.1.9, а)
немесе шаршы (сурет.3.1.9, б). Тұтқаға балғамен бекіту шпалдардың
көмегімен жүзеге асырылады (сурет.3.1.9, в).

3.1.9-сурет-Слесарлық балғалар: а-дөңгелек бойкпен; б-шаршы
бойкпен; в - тұтқаны бекіту тәсілдері.
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Қолмен механикаландырылған құралдар стационарлық жабдықты
пайдалану мүмкін болмаған жағдайда қолданылады. Механикаландырылған
құралдар кеңінен қолданылады, негізгі қозғалыс электрлік немесе
пневматикалық қозғалтқыштан, көмекші қозғалыс және құралды қолмен
басқару.
Қолмен басқарылатын пневматикалық балға (сурет.3.1.10, а) бірінші
топқа жататын 8 оқпаннан, 7 соққыштан, 5 ауа таратқыштан және 3 іске қосу
құрылғысынан тұрады. Іске қосу құрылғысы тұтқа арқылы іске қосылады 1.
Іске қосу құрылғысының корпусына 4 клапан мен фитинг 2 орнатылады, 10
гильзасы баррельдің соңында басылады, 9 кескіш кіреді. Бос жүру кезінде
құралдың ұшып кетуіне жол бермеу үшін арнайы құрылғы қарастырылған.
Пневматикалық тегістеу машинасы (сурет.3.1.10, б) дәнекерленген
жіктерді тазарту және беттерді әрі қарай өңдеуге дайындау үшін
қолданылады. Айналдырықосьі қозғалтқыш білігінің осьімен коаксиалды
болатын түзу пневматикалық тегістеу машинасы оған бекітілген
пневматикалық айналмалы қозғалтқышы бар 3 корпусынан, іске қосу
механизмі бар 5 тұтқасынан және айналдырықта ашылған 6 жалпақ тегістеу
шеңберінен тұрады. Машинаны іске қосу механизмінің 4 триггерін басу
арқылы жүзеге асырылады, ал ауаның айналмалы қозғалтқышқа кіруі
ашылады.

3.1.10 сурет - Кесуге арналған механикаландырылған қол құралы: А-қол
пневматикалық балға: 1-тұтқа; 2-жалғастық; 3-іске қосу құрылғысы; 4клапан; 5-ауа тарату құрылғысы; 6-төлке; 7-соққыш; 8-оқпан; 9-шүмек; 10соңғы төлке; б-пневматикалық тегістеу машинасы: 1-айналдырық; 2қаптама; 3-корпус; 4-триггер; 5-тұтқа; 6-тегістеу шеңбері
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Түзету-тек пластикалық металдар мен қорытпаларға (алюминий, титан,
мыс, болат, жез) ұшырайтын иілген немесе бұралған металды түзету
операциясы. Түзету әртүрлі құрылғылар мен құралдарды қолдану арқылы
жүзеге асырылады.
Қондырғылар мен құрылғылар өңделетін дайындамалардың пішіні мен
мөлшеріне байланысты таңдалады.
Дұрыс плиталар парақты, жолақты және профильді прокатты түзету
үшін қолданылады.
Түзету басшасы (сурет.3.1.11) қатты немесе алдын ала қатайтылған
материалдардан жасалған дайындамаларды түзету үшін қолданылады.

Сурет 3.1.11-Түзету басшасыі
Қолмен басқарылатын бұрандалы пресс (сурет.3.1.12.) дөңгелек және
бейінді прокаттың түзетілуін қамтамасыз етеді.

3.1.12 сурет - (а) орталықтарда және призмаларда (б) қолмен бұрама
баспақты қолдана отырып түзету
Балғалар түзету орнында күш қолдану үшін қолданылады. Әр түрлі
түрлерге байланысты балғалар таңдалады:
- дөңгелек және жалпақ прокаттан дайындамаларды түзету кезінде
төртбұрышты немесе дөңгелек соққысы бар слесарлық балғалар
қолданылады;
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- жұмсақ кірістері бар балғалар (сурет.3.1.13.) беті өңделген
дайындамаларды түзету үшін қолданылады.

Сурет 3.1.13-жұмсақ ендірмесі бар балға: 1-сұққыш; 2-соққыш; 3тұтқа; 4-корпус
- балғалар-қатты ағаштан жасалған балғалар. Мыс сияқты жоғары
иілгіштігі бар табақ металын түзету үшін қолданылады.
-металл немесе ағаш түзегіштер-қалыңдығы 0,5 мм дейін табақ
металды түзетуге арналған бөрене.
Иілу - жұмыс нәтижесінде дайындама материалдың ішкі қабаттарының
қысылуына және созылуына байланысты дайындама қажетті пішін мен
өлшемдерді алады. Иілу кезінде дайындама материалының өз осьі бойымен
орналасқан қабаттары бастапқы өлшемдерін сақтай отырып, өзгеріске
ұшырамайды. Дайындама материалының бұл қабаттары бейтарап деп
аталады. Дайындаманың мөлшерін есептеу бейтарап сызыққа қатысты
жасалады.
Ию әмбебап құралдар мен материалдарды және арнайы
қондырғыларды пайдалана отырып қолмен орындалады.
Иілгіш құралдар, материалдар мен құрылғылар материалға, мөлшерге
және иілу әдісіне байланысты таңдалады.
Иілуге арналған құралдар. Қалыңдығы 0,6 мм-ден асатын табақ
материалын, қалыңдығы 0,6 мм-ге дейінгі жолақты және профильді
илектерді иілу кезінде дөңгелек немесе төртбұрышты балғамен
қолданылады.
Жұмсақ кірістері бар балғалар мен бөренелер қалыңдығы 0,5 мм-ге
дейін жұқа табақты материалды, түрлі-түсті металды және алдын-ала
өңделген дайындамаларды иілу үшін қолданылады.
Тегістегіштер мен дөңгелек тістегіштер қалыңдығы 0,6 мм кем
Профильді илекті және сымды ию кезінде қолданылады.
Ию кезінде қолданылатын қосалқы материалдар. Құбырлардың
материалы мен мөлшеріне байланысты иіліп, құбырдың ішкі бетінде
қатпарлардың пайда болуын болдырмау үшін олар алдын-ала толтырғышпен
толтырылады. Толтырғыштар ретінде қолданылады:
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- диаметрі 10 мм және одан да көп құбырларды ию радиусы 200 мм-ден
артық кезде өңделген болаттан суық және ыстық күйінде ию кезінде құм;
- шайыр-100 мм аспайтын иілу радиусы кезінде өңделген мыс пен
жезден жасалған құбырларды суық күйде ию кезінде.
Кесу-материалдарды пышақтың, қайшының немесе басқа кесу
құралының көмегімен бөліктерге бөлуге байланысты операция.
Кесу кезінде кеңінен қолданылатын қондырғылар мен құрылғыларға
қолмен слесарлық қақпақтар мен әртүрлі конструкциясыдағы қайшылар
жатады: құбыр кескіштер мен кесілген дайындамаларды бекітуге арналған
құрылғылар.
Қол слесарлық қол аралары (сурет.3.1.14, а) профильдік прокатты,
қалың табақтарды және бұрандалардың бастарындағы ойықтар мен
оймакілтектерді орындау жолақтарын кесуге және дайындамаларды контур
бойынша кесуге арналған.
Күштік қайшылар (сурет.3.1.14, в) қалыңдығы 2,5 мм дейін табақ
болатты кесу кезінде қолданылады.
Қолмен жұмыс істейтін тұтқалары (сурет.3.1.14, г) қалыңдығы 4 мм
- ге дейін болат табақтарды және алюминий немесе жезден-6 мм-ге дейін
кесу үшін қолданылады.

Сурет 3.1.14- Металл кесуге арналған құралдар: а-пышақ
машиналары; б-қол қайшы; в-күштік қайшы: 1-пышақ; 2-бұранда; 3топсалы буын; 4-кертігі бар тұтқа; 5-пластмасса ұштығы бар тұтқа; 6ось; 7-иінтірегі; 8-шайба; г-үстелге арналған қол иінтірегі қайшы:1-негіз; 2тұтқа; 3-пышақ; 4-дайындама
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Құбыр кескіштер (сур.3.1.15) слесарлық шұңқырмен салыстырғанда
құбырларды кесу сапасын қамтамасыз етеді. Дайындамаларды кесу кезінде
қысқыштарда немесе арнайы құрылғыларда бекіту керек.

Сурет 3.1.15-Құбыр кескіштер: а-роликті: 1-қысқыш; 2-бұранда; 3бұрандалы иінтірек; 4-қапсырма; 5-кронштейн; 6 - кескіш ролик; 7-құбыр; бқамыт; в-тізбекті; г-кескіш: 1-өзекті ролик; 2-кескіш ролик; 3-бұранда
Кесу
кезінде
механикалық
құралдар
негізінен
қолмен
механикаландырылған құралдың арқасында жүзеге асырылады, ол ретінде
механикалық қақпақ пен қолмен электровибрациялық қайшылар
қолданылады.
Механикалық пышақ (сурет 3.1.16,а) электр
қозғалтқышы
орналастырылған 2 корпусынан тұрады. Қозғалтқыш білігіне 1 барабаны
орнатылған, оның спиральды ойығына 3 сырғытпасына қосылған 4 саусақ
кіреді. Жылжымалы пышақ 6 бекітілген. Барабан айналған кезде, пышақ кері
қозғалысты алады және металды кесуді орындайды. Жұмыс кезінде шұңқыр
5 қапсырмамен бекітіліп, тұтқадан ұсталады.
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Сурет 3.1.16.А. - механикалық қайшы: 1-барабан; 2-корпус; 3-саусақ;
4-жылжыма; 5-қапсырма; 6-пышақ

Сурет 3.1.16.В. - қолмен электровибрациялық қайшылар: 1эксцентрикті білік; 2-қол басының корпусы; 3-корпус; 4-қапсырма; 5төменгі пышақ; 6-жоғарғы пышақ; 7-иінтірек; 8-саусақ; 9байланыстырушы өзек
Электровибрациялық қайшылар (сурет.3.1.16, B) қалыңдығы 2,7 мм
дейін болат кесуге мүмкіндік береді. Қайшылар электр қозғалтқышы
орнатылған 3 корпусынан және 2 пышақ басынан тұрады. Бұрамдық
редукторы арқылы қозғалтқыш эксцентрлік білікті 1 басқарады, төменгі басы
жоғарғы пышақтың 8 иінтірегінің 6 саусағымен байланысады. Төменгі
пышақ 5 4 кронштейніне бекітілген. Жұмыс барысында байланыстырушы
өзек 9, өзара әрекеттесуді жасай отырып, 7 пышақ тұтқасын жоғарғы
пышақпен 6 бұрауға мәжбүр етеді, бұл металды кесуді қамтамасыз етеді.
Пышақтар арасындағы алшақтық пышақ басының иінді корпусындағы 4
қапсырманы жылжыту арқылы реттеледі. Бұл алшақтықтың мөлшері кесілген
металдың қалыңдығына байланысты.
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Өлшемдік слесарлық құралдар. Егелеу-кесу құралының көмегімен
дайындамадан материал қабатын алып тастау операциясы: егеу, қылауық
немесе түрпі. Бұл операцияның мақсаты-дайындамаға берілген пішін мен
өлшемдерді, сонымен қатар бетінің кедір-бұдырлығын беру.
Бірінші және тазалап егелеуді ажыратыңыз. Егеумен өңдеу 0,05 мм
дейінгі өлшемді дәлдікті алуға мүмкіндік береді, ал кейбір жағдайларда одан
да жоғары.
Егелеу арқылы өңдеуге арналған құралдар өңделетін беттің
пішініне және дайындаманың материалына байланысты таңдалады.
Егеу- бұл болаттан жасалған қатайтылған қарнақтар, олардың
беттерінде кесу тістерін құрайтын көптеген ойықтар немесе кесектер
қолданылады. Кесу түрі бойынша бір реттік (сурет 3.1.17,а), қос реттік
(сурет.3.1.17, б) және түрпілі (сурет.3.1.17, в) болады.

Сурет 3.1.17 -Кертпелердің түрлері: а-біркелкі; б-қос; в-түрпі
Бір жақты кесілген егеулер түсті металдар мен олардың
қорытпаларынан, сондай-ақ металл емес материалдардан жасалған
дайындамаларды өңдеу үшін қолданылады.
Қара металдардан (болат, шойын) дайындамаларды өңдеу кезінде қос
кескіш егеулер қолданылады.
Жұмыс бөлігінің ұзындығының 10 мм-дегі кесектердің (ойықтардың)
санына байланысты файлдар 0-ден 5-ке дейінгі нөмірлері бар 6 классқа
бөлінеді. Кертпе нөмірі аз болса, тістер ірі болады. Бұрыш қимасының
әртүрлі пішініндегі егеулер жасалады (сурет 3.1.18.), ол өңделетін беттің
пішініне байланысты таңдалады.

133

3.1.18 сурет- Егеулер мен өңделетін беттердің көлденең қимасының
пішіндері: а, б-жазық; в-шаршы; г-үш қырлы; д-дөңгелек; е-жарты
дөңгелек; ж-ромбтық; з-қайшы
Қылауық-ұзындығы аз (80; 120 немесе 160 мм) және егеулердің
көлденең қимасының пішініне ұқсас көлденең қимасы бар ұсақ
дайындамаларды өңдеу үшін қолданылатын арнайы файлдар.
Көлденең қиманың пішініндегі түрпі жалпақ, жалпақ ұшты, дөңгелек
және жартылай дөңгелек болуы мүмкін. Жұмсақ металдар мен
қорытпалардан және металл емес материалдардан жасалған дайындамаларды
өңдеу кезінде түрпі қолданылады.
Егеулеуге арналған құрылғылар өңделетін дайындамаларды тікелей
қысқыштарда бекіту кезінде қиындықтар туындаған жағдайларда
қолданылады.
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3.1.19 сурет- Егеулеуге арналған құрылғы: а-жақтау: 1-бөлім; 2жұмыс тақтасы; 3-бұрандалар; б-жалпақ параллель сызу және оны қолдану
мысалы: 1,2-бруттар; 3-жұмыс беті; 4-дайындама; в-түзу және
бұрыштық жылжымалы параллельдер; г-егелеу призмасы: 1 - корпус; 2қысқыш; 3-шаршы; 4-сызғыш; 5-бұрандалы тесік; а-призманың
бағыттаушы жазықтығы
Рамка (сурет 3.1.19,а) таңбалау қаупі раманың жұмыс бетімен сәйкес
келетін етіп бекітілген кішкене қалыңдықтағы дайындамаларды өңдеу
кезінде қолданылады.
Жазықтық параллель бастиектер (сурет.3.1.19, б) парақтың
материалынан дайындаманың төрт жағын 90°бұрышпен кесуге мүмкіндік
береді.
Жылжымалы параллелдер (сурет.3.1.19, в) әрқайсысының қалыңдығы 4
мм-ге дейін он пластинаны бір уақытта өңдеуге мүмкіндік береді.
Кондуктор-өңдеу бөліктің қажетті контурын 0,05 мм дәлдікпен
көбейтуге мүмкіндік беретін көшіру құрылғысы.
Егелеу призмасы (сурет.3.1.19,г) дайындаманы өңдеуге ыңғайлы күйде
қысқыштарға орнатуды қамтамасыз етеді.
Қолмен механикаландырылған егелеу құралы екі топқа бөлінеді:
өзара және айналмалы әрекеттің механикаландырылған құрылғылары.
Өзара әрекеттесетін құралдарға бір-біріне әртүрлі бұрыштарда
орналасқан тегіс беттер мен жазықтықтарды өңдеу үшін қолданылатын
машиналы егеу жатады, және бұл бұрыштар кем дегенде 60°болуы керек.
Айналмалы әрекет құралдарына фрезерлік кескіштер, дискілер, шарлар
және тегістеу бастары кіреді, олар әрлеу жұмыстары үшін қолданылады.
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Механикаландырылған қол құралдарына арналған жетек құрылғыларында
электрлік және пневматикалық жетек болуы мүмкін.
Электр егелеу машина (сурет.3.1.20.) 6 икемді білікпен 9 тірекке
орнатылған және айналмалы қозғалысты 7 электр қозғалтқышынан жұмыс
аспабына 4 белбеу, 5 және 3 сатылы тегершіктер арқылы беруді қамтамасыз
етеді. Иілгіш білікке 1 патрон орнатылған, оған 2 жұмыс құралы бекітілген.
Жұмыс істемейтін жағдайда оған құрал бекітілген патронды 8 кронштейнге
орналастырады.

Сурет 3.1.20 - Электр егелеу машинасы: 1-патрон; 2-құрал; 3,5тегершіктер; 4-белбеу; 6-икемді білік; 7-электр қозғалтқышы; 8кронштейн; 9-тірек
Пневматикалық егелеу машинасы (сурет 3.1.21) жеке жетегі жоқ және
сығылған ауаның орталықтандырылған желісіне немесе жеке компрессорға
қосылады.
Шланг 6 арқылы жоғары қысымды ауа піспектік қорапқа 5 кіреді,
піспекті қатайтады 3 піспекті бұрау жеңімен байланысты 2 патронға
бекітілген 1-құралға өзек арқылы берілетін 4 өзара қозғалысты жүзеге асыру.
Піспекті қорапқа 5 ауа кіру 8 іске қосу ілгегін басқан кезде жүзеге
асырылады. Піспектік топқа оның жағдайын бақылау үшін қол жеткізу
қақпағы алынған кезде арнайы терезе арқылы жүзеге асырылады 7.
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Сурет 3.1.21- Пневматикалық егелеу машинасы: 1-құрал; 2-патрон; 3піспек; 4 - айналмалы жең; 5-піспек қорабы; 6-шланг; 7-қақпақ; 8-іске қосу
ілгегі
Тесіктерді бұрғылау-кескіш құралбұрғылау көмегімен орындалатын,
тегіс материалда тесіктер мен өтпелі тесіктерді қалыптастыру операциясы.
Бұрғылау қолмен және электр машиналарымен бұрғылау машиналарында
жүзеге асырылуы мүмкін.
Қолмен бұрғылау құрылғылары кішкене қаттылық материалдарында
диаметрі 12 мм-ге дейін тесіктер алу қажет болған жағдайда қолданылады.
Үлкен диаметрлі тесіктерді өңдеу, еңбек өнімділігі мен сапасын
арттыру үшін жұмыс үстелі және стационарлық станоктар қолданылады.
Бұрғылау-бұрғылаудың бір түрі және бұрын бұрғыланған тесіктің
диаметрін арттыру үшін қолданылады.Дайындамаларда алынған тесіктерді
құю, соғу немесе штамптау әдістерімен бұрғылау ұсынылмайды.
Бұрғылар қатты материалдағы тесіктерді өңдеуде және алдын-ала
өңделген тесіктерді бұрғылауда қолданылады.
Бұрғылар олардың
конструкциясына байланысты жіктеледі: спираль, орталық, қауырсын,
мылтық тәрізді және сақиналы.
Спиральды бұрғылар (3.1.22-сурет,а) Цилиндрлік және конустық
құйрықпен жасалады. Конустық білікшесі бар бұрғылардың аяғы бар, бұл
бұрғылауды станоктың айналдырығынан немесе қауырсын жеңінен алуды
жеңілдетеді.
Орталықтандырғыш бұрғылар (3.1.22-сурет,б) бұрауға жататын
дайындамалардың шеткі мұнарасында орталық тесіктерді орындауға
арналған.
Қауырсын тәрізді бұрғылар (3.1.22-сурет,в) қаттылығы төмен
металдарды, мысалы, баббиттер мен металл емес материалдарды өңдеу үшін
қолданылады.
Мылтық тәрізді бұрғылары (3.1.22-сурет,г) диаметрі 3 терең және өте
терең тесіктерді бұрғылау үшін қолданылады. Бұрғылау тереңдігінің тесік
диаметріне қатынасы 5-тен асатын 30 мм.
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Сақиналы бұрғылар (3.1.23-сурет) диаметрі 50 мм-ден
тесіктерді қатты материалда өңдеу кезінде қолданылады.

асатын

3.1.22 сурет- Тесіктерді өңдеуге арналған бұрғылар: а-спиральды; борталықтандырғыш; в-қауырсын; г-терең бұрғылауға арналған мылтық
тәрізді
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3.1.23 сурет-Сақиналы бұрғылар: А-екі тескіш: 1-корпус; 2,3ауыстырмалы кескіштер; 4,6-бағыттаушы пластиналар: б-үш тескіш; вкөп кескіш: 1-кескіштер; 2-корпус; L-жұмыс бөлігінің ұзындығы
Құралдарды орнатуға арналған құрылғылар оларды құралға айналмалы
қозғалыс беретін құрылғылармен қосу үшін қолданылады.

3.1.24сурет-Құрал-саймандарды орнатуға арналған құрал: А-үш
жұдырықты бұрғылау патроны: 1-жұдырықша; 2-сомын; 3-құрсау; 4-кілт;
б-цангты бұрғылау патроны: 1-саға; 2-цилиндрлік бөлік; 3-қималы цанга; 4сақина
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Бұрғылау патроны цилиндрлік құйрығы бар құралды орнатуға қызмет
етеді. Бұрғылау патроны әртүрлі конструкцияларды жасайды: камера, цанг
және т. б.
Үш жұдырықшалы бұрғылайтын патрон (сур.3.1.24, а) өңделетін
тесіктің осьіне қатысты құралды орталықтандырудың жеткілікті жоғары
дәлдігін қамтамасыз етеді.
Екі жақ бұрғылау патроныжұдырықшаға ұқсас, бірақ өңдеу құралының
тесік осьіне қатысты орталықтандыру дәлдігі дәлірек емес.
Цангты бұрғылау патроны (сурет.3.1.24, б) бұрғыларды кішкене
диаметрлі цилиндрлік білікпен бекітуге арналған және өңдеу құралының
тесік осьіне қатысты өте жоғары дәлдікті қамтамасыз етеді.
Дайындамаларды орнатуға арналған құрылғылар дайындамаларды
машина үстеліне дұрыс орнатуға және бекітуге қызмет етеді. Құрылғыларды
нөлдік деңгейде таңдау тесіктерді өңдеу кезінде қандай жабдық
қолданылатынына байланысты. Көбінесе дайындамаларды бекіту үшін
ілгектер, призмалар, квадраттар, әртүрлі конструкциядағы машиналар,
өткізгіштер және т. б. қолданылады.

3.1.25 сурет- Дайындамаларды орнатуға арналған құрылғылар: аілгектер; б-призма; в-қатты бұрыштық плита; г-реттелетін бұрыштық
плита д-бұрандалы машина атауыз: 1-жүріс бұрандасы; 2-жылжымалы
ернеу; 3-қозғалмайтын ернеу; 4-негіз; 5-тұтқа; е-тез әрекет ететін
машина атауыз: 1-дайындама; 2-бұрылыс бөлігі; 3-қозғалмайтын ернеу; 4орнату бұрандасы; 5-жылжымалы бөлік; 3-қозғалмайтын машина ернеу; 4орнату бұрандасы; 5-жылжымалы ернеу; 6-тұтқа; 7-эксцентрлік білік; 8қос камера; 9-негіз
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Қармаушылар (сур.3.1.25, а) және призмалар (сурет.3.1.25, б)
дайындамаларды бұйралау және цилиндрлік беттермен бекіту үшін
қолданылады.
Қатты (сурет.3.1.25, в) және реттелмелі (сурет.3.1.25, г) бұрыштық
плиталар станоктың үстеліне әртүрлі, кейде өте күрделі пішінді
дайындамаларды, мысалы, тұтқаларды орнатуға және бекітуге арналған.
Бұрандалы (3.1.25,д) және жылдам әрекет ететін (3.1.25, e) машина
қысқыштары күрделі пішінді дайындамаларды өңдеуде қолданылады.
Өткізгіштер кескіш құралдың өңделетін тесікке қатысты дұрыс
орналасуын қамтамасыз етеді. Өткізгіштерді қолдану тек сериялы және
жаппай өндіріс жағдайында экономикалық негізделген.
Тесіктерді
өңдеуге
арналған
жабдық
қолмен,
қолмен
механикаландырылған және стационарлық болып бөлінеді.
Қол жабдығы-адамның күші жетек ретінде пайдаланылатын жабдық.
Бұл жабдыққа қолмен бұрғылар мен зырылдауық жатады.
Қолмен механикаландырылған жабдық электрлік және пневматикалық
жетегі болуы мүмкін және әртүрлі конструкциясы шешімдерімен
ерекшеленеді.
Электрлік бұрғылар диаметрі 10 мм (жеңіл), 15 мм (орташа) және 32
мм (ауыр) дейінгі тесіктерді бұрғылау үшін қолданылады.
Пневматикалық бұрғылар екі нұсқада жасалады: жеңіл және ауыр.
Стационарлық жабдық тұрақты жерде орнатылады, бұл ретте
өңделетін дайындаманы оған жеткізеді. Әр түрлі үстел, тік және радиалды
машиналар жатады.
Үстел бұрғылау машиналары (сурет 3.1.26.) әр түрлі конструкцияларға
ие және диаметрі 25 мм-ге дейін тесіктер шығарады.

3.1.26 сурет-Үстел бұрғылау станогы: 1-үстел; 2,8,10-тұтқалар; 3-үш жақ
патрон; 4-айналдырық; 5-қамыт; 6-лимб; 7-қаптама; 9-щеткалы
қозғалтқыш; 11-корпус; 12-баған
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Тік бұрғылау машинасы (3.1.27-сурет) - диаметрі 50 мм-ге дейінгі
тесіктерді өңдеу үшін қолданылатын бұрғылау машиналарының негізгі және
ең көп таралған түрі.

Сурет 3.1.27-Тік бұрғылау машинасы: 1-іргетас плитасы; 2-үстел; 3айналдырық; 4-беріліс қорабы; 5-жылдамдық қорабы; 6-электр
қозғалтқышы; 7-бұрғылау басы; 8-тұтқа; 9-баған
Радиалды бұрғылау машиналары (сурет.3.1.28) тігінен бұрғылау
сияқты технологиялық мүмкіндіктерге ие. Олардың ерекшелігі - машинаның
айналдырықты басы дайындамаға қатысты әртүрлі бағытта қозғала алады,
бұл үлкен дайындамаларды қайта орнатпай өңдеуді қамтамасыз етеді.

Сурет 3.1.28- Радиалды бұрғылау машинасы: 1-іргетас плитасы; 2негіз; 3-жең; 4-көтеру механизмі; 5-айналдырық басы; 6-басқару тақтасы;
7-үстел
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Үңгілеу-алдын-ала бұрғыланған, штампталған, құйылған немесе басқа
әдістермен алынған тесіктерді өңдеуге, оларға дұрыс цилиндрлік пішін
беруге, сонымен қатар бұрғылаумен салыстырғанда жоғары дәлдікке және
төменгі кедір-бұдырлыққа қол жеткізуге байланысты операция. Үңгілеудің
түрлері-бұл үңгіштеу және шенжоңғалау.
Үңгіштеу-бұрғыланған саңылаулардың түбінде бұрандалардың немесе
тойтармалардың бастары астындағы цилиндрлік немесе конустық ойықтарды
өңдеу, сонымен қатар тесіктерде фаскаларды орындау.
Шенжоңғылау-тығындау сақиналарының сомындарының шайбалары
астында құндақтарды өңдеу кезінде сыртқы беттерін тазалау операциясы.
Операция стационарлық бұрғылау жабдығын қолдану арқылы жүзеге
асырылады.
Құрал-саймандар үшінүңгіштеу және шенжоңғылау. Үңгілеу және
оның түрлерімен байланысты жұмыстарды орындау үшін-үңгіштеу және
шенжоңғы, арнайы қондырғылар қолданылады: ойдымдауыш, үңгі және
шенжоңғы.
Үңгібұрғылауға қарағанда, кесу жиектерінің көп санына ие. Құрылымы
бойынша ажыратады бүтін (сур.3.1.29, а) және саптамалы (3.1.29,б)
ойымдауыштар.

Сурет 3.1.29-Үңгі: а-үшқалақты бүтін; б-төртқалақтысаптама; dүңгідиаметрі; φ-негізгі бұрышы жоспарында; ω-бұрышы көлбеу бұрандалы
ойығы; γ-алдыңғы бұрышы; α-артқы бұрышы; f - ені таспа
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Ойымдауыш цилиндрлік (3.1.30-сурет, А және б) және 60; 90 және 120°
бұрыштары бар конустық (3.1.30-сурет, в және г) ойықтарды алуға арналған.

3.1.30 сурет-Ойымдауыш: а, б-цилиндрлік; в, г-конустық; 2φжоспардағы бұрыш
Шенжоңғы толқындар мен бастардың ұштарын кесуге қызмет етеді.
Олар бір жақты (сурет 3.1.31, А) және екі жақты (сурет. 3.1.31, б).

3.1.31 сурет- Саптама шенжоңғылар: а-бір жақты; б-екі жақты
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Ұңғылау-бұрын өңделген тесіктерді жоғары дәлдікпен және өңделген
беттің төмен кедір-бұдырлығымен өңдеу операциясы. Өрістетумен өңдеу
бұрғылаудан, бұрғылап кеңейтуден және үңгілеуден кейін орындалады.
Тесіктерді орналастыру процесін жүзеге асыру үшін дайындаманың
орнын өзгертпестен кескіш құралдың өзгеруін және өңделетін тесіктің осьіне
қатысты кесу құралының бағытын қамтамасыз ететін құралдар мен арнайы
құрылғылар қолданылады.
Ұңғылау кезінде қолданылатын құралдар мен құрылғылар қолмен
немесе машинамен өңдеу әдісіне байланысты таңдалады.
Қолмен орналастыруға арналған ұңғылар (3.1.32-сурет.) соңында
өңделетін тесікте ұғыны айналдыруға арналған айналтұтқа орнатылған
төртбұрышты бөлігі болады.

3.1.32 сурет-Қолмен ұңғылауға арналған ұңғы: 2φ-алу конусының
қайрау бұрышы
Айналтұтқа (сурет.3.1.33) кесу құралында моментті жасау үшін
тесіктерді қолмен орналастыру кезінде қолданылады. Ұңғы шаршы бөлігіне
орнатылады және айналмалы момент пен кесу күшін өңдеу құралына беру
арқылы қолмен айналады.

Сурет 3.1.33 -Жылжымалы айналтұтқа:1-рамка; 2-жалғастырғыш;
3-тұтқа; 4,5-тиісінше жылжымалы және жылжымайтын сухарь; ашаршы жағы
Машиналық ұңғылағыш біртұтас және саптама болып табылады. Олар
жоғары жылдамдықты болаттан жасалған немесе қатты қоспаланған
тақталармен нығайтылған. Біртұтас машиналық ұңғылау тесік диаметрі
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3...100 мм, саптамалы - тесік диаметрі 25...300 мм болған кезде және қиын
өңделетін материалдың тесіктері өңделеді (3.1.34-сурет).

3.1.34сурет- Ұңғылар: а,б-бүтін; в-саптама; г-қатты қорытпадан
жасалған пластиналармен жабдықталған саптама
Бұрандалы беттерді өңдеу-бұл өңделетін бетінен материал қабатын
алып тастау немесе жаңқаны алып тастамай, пластикалық деформация
арқылы жүзеге асырылатын операция. Бірінші жағдайда, біз бұранда салу
туралы, ал екінші жағдайда-оны таптау туралы. Жабдықты құрастыру және
жөндеу және монтаждау жұмыстарын жүргізу кезінде бұранданы қолмен
немесе механикаландырылған қол құралдарының көмегімен бұранда салу
немесе таптау қолданылады.
Сыртқы және ішкі бұрандаларды қолмен кесуге арналған
құралдар мен құрылғылар. Бұранда қолмен кесу үшін құралға момент
жасауға мүмкіндік беретін арнайы бұранда кесетін құралдар мен құрылғылар
қолданылады.
Метчик (сурет.3.1.35.) екі бөліктен тұрады: кесу процесін қамтамасыз
ететін жұмыс, ал соңында аяқ жағын орнату үшін төртбұрышты шығыңқы
болады. Қолмен кесуге арналған метчиктер екі-үш бөліктен тұратын
жиынтық түрінде жасалады, олар аяқ жағыбөлігінде дөңгелектіп белгіленеді.
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3.1.35 сурет-Метчик: 1-жіп (орам); 2-шаршы; 3-саға; 4-жырашық
Кесу құралында моментті жасау үшін түрлі конструкциялы айналтұтқа
қолданылады.
Әмбебап айналтұтқа-бұл екі қаттаң сухары бар жылжымалы және
бекітілген, төртбұрышты тесік түзіп, метчиктің аяқ жағына бекітуді
қамтамасыз етеді.
Ажыратылатын жұдырықтары бар айналтұтқа (3.1.36,а-сурет)
ілмегінен корпус пен төлкенің жұдырықтарын шығару есебінен метчик
сынудан қорғауға мүмкіндік береді.
Бүйір шеткіайналтұтқа (3.1.36-сурет,б) қол жетімді емес жерлерде
бұранда кесу кезінде қолданылады, ол бір қолмен жұмыс істеуге мүмкіндік
береді.
Тарсылдақайналтұтқасы (3.1.36-сурет,в) бір қолмен жұмыс істеуге
мүмкіндік беретіндіктен, қол жетімді емес жерлерде бұранда кесуге қызмет
етеді.
Кескіш-екі бөліктен тұратын сыртқы бұранда кесуге арналған құрал:
қоршаулы және калибрлеуші.
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3.1.36 сурет- Айналтұтқалар: а-сақтандырғыш: 1-корпус; 2-төлке; 3серіппе; б-бүйірлі; в-тарсылдақ
Дөңгелек кескіш (сурет 3.1.37,а) - кесу жиектерін қалыптастыру және
жаңқаны бұру үшін бірнеше жырашықтары бар бұрандалы сақина.
Шаршы тәріздібұранда кескіштер (3.1.37-сурет,б) бұранда кескіш
тұтқалары бар арнайы жақтауда нығайтылған екі жартылардан тұрады.
Бұранда кескіш тұтқалар кесілген бұранданың орташа диаметрін реттеу
мүмкіндігін қамтамасыз етеді.
Моментті құру және кесу процесін қамтамасыз ету үшін сыртқы
бұрандакескішпен кесу кезінде арнайы құрылғылар қолданылады-айналтұтқа
мен бұранда кескіш тұтқалар.

3.1.37 сурет- Бұранда кесетін бұранда кескіштер: а-дөңгелек: 1-алу
бөлігі; 2-калибрлеу бөлігі; 3-жаңқа ойығы; б-шаршы (жылжымалы): 1бұранда кескіш тұтқалар; 2- бұранда кескіштер
Дөңгелек бөліктерге арналған айналтұтқа (3.1.38сурет) - бұл дөңгелек
жақтау, оған үш құлыптау бұрандасының көмегімен бұралудан сақтауға
болатын дөңгелек айналтұтқа орналастырылған.
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Сурет 3.1.38- Дөңгелек бұранда кескіштерге арналған айналтұтқа
Бұранда кескіш тұтқалар (3.1.37-сурет,б) - бұл төртбұрышты рамка,
онда бұранда кескіш паздары болады. Кесектің жартысын бұранданың
көмегімен жылжытуға болады, ол кесілген бұранда орамының орташа
диаметрінің мөлшерін реттейді.
Қолмен механикаландырылған ішкі бұрандакесу құралы
пневматикалық және электр жетегімен жабдықталуы мүмкін.
Пневматикалық жетегі бар бұранда кескіш (3.1.39) кішкентай
диаметрлі бұранда орамын кесуге арналған. Пневматикалық қозғалтқыш 1
айналдырықты 4 айналдырады. Корпусының тұтқасына 3 басылған кезде
орам кесіледі. Тұтқаға басу әлсіреген кезде, 3 айналдырық 4 серіппенің
әсерінен ығыстырылып, оның қозғалысы қалпына келеді. Бұл жағдайда 5
метчик дайындаманың тесігінен 6 жылдамдықпен бұрылады. Құралды қосу
триггерді басу арқылы жүзеге асырылады 2.

3.1.39-сурет-пневматикалық жетегі бар бұранда кескіш: 1пневмодвигатель; 2-триггер; 3-тұтқа; 4-айналдырық; 5-шүмек; 6дайындама
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Электр жетегі бар бұранда кескіш (сурет.3.1.40) кіріктірілген электр
қозғалтқышымен
реверсивті
механизммен
және
редуктормен
жабдықталған.[2]

3.1.40 сурет - Электр жетегі бар бұранда кескіш
3.1.4. Бақылау-өлшеу құралдары
Өлшеу дәлдігі. Дайындаманы пайдалану кезінде белгілі бір
геометриялық параметрлеріді беру керек: мөлшері, пішіні, салыстырмалы
орналасуы. Нақты параметрдің оның теориялық мәніне жақындау дәрежесі
өңдеу дәлдігі деп аталады.
Өңдеуден кейін бөліктің нақты беті сызбада анықталған номиналды
бетінен әртүрлі ауытқуларға ие болуы мүмкін. Мұндай ауытқуларға бөліктің
нақты өлшемдерінің номиналдыдан ауытқуы жатады; өңделген бөліктің
беттерінің өзара орналасуындағы ауытқулар, беттің толқындылығы және
оның кедір-бұдырлығы.
Сызбалардағы беттердің пішіні мен өзара орналасуының ауытқуы
шартты белгілерге ие.
Нақты бет пішінінің номиналды шамадан ауытқулары оның
арасындағы салыстырмалы түрдегі ара қашықтығыкедір-бұдырлығы деп
аталады. Егер бұл қашықтықтар үстінен салыстырғанда салыстырмалы түрде
үлкен болса, онда мұндай ауытқу толқынды деп аталады.
Өңдеуден кейін бөліктің саңылаусыз параметрлері олардың сызбада
көрсетілген номиналды параметрлерге сәйкестігін тексеруі керек. Бақылау
өңделген бөліктің нақты параметрлерін өлшеу арқылы арнайы бақылауөлшеу құралдарының көмегімен жүзеге асырылады.
Өлшеу дәлдігін арттыру үшін бірнеше рет қайталау керек, содан кейін
олардың арифметикалық орташа мәнін есептеу керек. Ешқандай өлшеуді дәл
жасау мүмкін емес, сондықтан өлшенген мән әрқашан оның нақты мәнінен
өзгеше болады. Бұл ауытқулар өлшеу қателігі деп аталады.
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Өңдеу дәлдігін бақылау. Өлшеу құралын таңдағанда, оның кесу
құрылғысының бөлінуі тексерілетін бөлікті өңдеудің дәлдігіне қойылатын
талаптарға сәйкес келуі.
Сызықтық өлшемдерді бақылау мынадай құралдардың көмегімен
жүзеге асырылады: өлшеу сызғышы; кронциркульдер; тексеру сызғыштары;
ұзындықты өлшегіш; микрометриялық құралдар.

а)

б)

3.1.41-сурет-Кронциркули а) сыртқы, б)ішкі өлшемдер үшін;
Өлшеу сызғышында сызғыштың бөліну бағасын, өлшеу дәлдігін
анықтайтын бір-бірінен 1 мм қашықтықта орналасқан штрихтар бар.
Кронциркуль (сурет.3.1.41) бөлшектердің сыртқы және ішкі өлшемдерін
бақылау үшін қолданылады. Кронциркуль-бұл екі аяғы бар өлшеу және сызу
құралы, олардың арасындағы бұрыш бұрандамен бекітіледі. Көбінесе
кронциркулдың ернеулері доғалы болады. Олар бұранданың көмегімен бірбірімен қысылады, бұл сізге қажетті қашықтықты механикалық әсерден және
параметрлерден ауытқудан түзетуге мүмкіндік береді.
Тексеру сызғыштары өңделген беттердің түзулігі мен тегістігін
бақылау үшін қолданылады. Тексеру сызғыштары екі жақты, үш және төрт
қырлы болуы мүмкін (сурет.3.1.42).

а)

б)

3.1.42 сурет-Тексеру(лекалды) сызғыштары: а-көлденең қиманың
формалары; б-өлшеуді қабылдау
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Ұзындықты өлшеу сызғышы ұзындық бірлігін анықтау үшін
қолданылады, олардың көмегімен өлшеу құралдарының өлшемі реттеледі
және жөнделеді.
Штангенциркуль(сурет.3.1.43.а) сыртқы және ішкі сызықтық
өлшемдерді, сондай-ақ саңылаулардың тереңдігін дәл өлшеуге арналған.
Штангенциркуль сыртқы және ішкі беттерді өлшеуге арналған жылжымалы
ернеулері бар сызғыш-штангадан тұрады. Жылжымалы жақтауда шкаланониусы бар, ол тесіктер мен паз тереңдігін өлшеуге арналған тереңдік
өлшегіш сызғыш орналасқан. Сызғышқа қолданылатын шкала 1 мм арқылы
бөлінеді.

Сурет 3.1.43 а-Штангенциркуль
Штанген тереңдік өлшеуіштер (3.1.43 б)тереңдікті өлшеуге арналған.
Олар штангенцикулдан түбегейлі ерекшеленбейді және тесіктер мен
паздардың тереңдігін өлшеу үшін қолданылады. Штанген тереңдік
өлшеуіштердің жұмыс беттері шеткі штанга және өлшеуге арналған базамикрометрлік бергіш рамасы және нониусы бар негіздің беті болып
табылады. Өлшеу нәтижелерін кері санаудың ыңғайлылығы, бақылау
операцияларының дәлдігі мен өнімділігін арттыру үшін кейбір типтегі
штанген тереңдік өлшеуіштерде нониус шкаласының орнына 0,05 және 0,01
мм бөлу бағасы бар сағат үлгісіндегі индикатор орнатылады. Штанген
тереңдік өлшеуіш шыңдалған өлшеу беті бар рамадан және қатты
қорытпамен жабдықталған өлшеу беті бар қарнақтан тұрады. Штанген
тереңдік өлшеуіштің рамкасы нониуспен жабдықталған. Штанга
тереңдетілген шкаламен жасалады, соның арқасында штанганы рамкаға
жылжытқан кезде шкаланың тозуы алынып тасталады. Қарнақтың және
152

штанген тереңдік өлшеуіштің нониусының шкалаларында жылтырауды
болдырмайтын күңгірт хром жабыны болады. Тұтынушының тапсырысы
бойынша штанген тереңдік өлшеуіштер микрометрлік беріліспен
дайындалады.

Сурет 3.1.43 б-Штанген тереңдік өлшеуіштер
Штангенрейсмастар (3.1.43 в) өлшемдерді өлшеуге және белгілеуге
арналған. Штангенрейсмас штанасына миллиметрлік шкала салынған. Жолақ
бойымен таңбалау немесе өлшеу аяқтары бекітілген жақтау қозғалады.
Таңбалау аяғы қатты қорытпамен жабдықталған. Рамка нониусқа ие және
орнатуды жеңілдету үшін қажетті мөлшерде микрометрмен жабдықталған.
Штангенрейсмастың негізгі бөлшектері хромдалған.

Сурет 3.1.43 в-Штангенрейсмастар
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Кесу құрылғысы ретінде 1 мм арқылы бөлінген штанга шкаласы
қолданылады. Осы шкала бойынша бөлімдерді санау жылжымалы шкаланың
көмегімен жүзеге асырылады. Нониус-өлшеу шегі негізгі шкаланың бөлінуіне
тең болатын біркелкі қосымша шкала.
Штангенрейсмаспен өлшеу алдында тексеру керек:
- шкаланың бүкіл ұзындығы бойынша раманың бірқалыпты қозғалуы;
- өлшеу ернеулерінің бір-біріне жабысу тығыздығы;
- нониустың нөлдік штрихының шкаланың нөлдік штрихымен сәйкес
келу дәлдігі;
- тереңдікті өлшеу сызғышының шкаланың ұшымен сәйкес келу
дәлдігі.
Өлшеу ернеулерінің зақымдалуын болдырмау үшін тек өңделген
бөлшектерді өлшеу керек. Өлшеу кезінде дәл, қисық сызықсыз, өлшеу
ернеулерінің өлшеу жазықтықтарын бөліктің беттерімен өлшеу керек.
Микрометриялық құралдар сыртқы және ішкі өлшемдерді, ойықтар
мен саңылаулардың тереңдігін бақылау үшін кеңінен қолданылады.
Микрометриялық құралдармен өлшеу тікелей бағалау әдісімен жүзеге
асырылады, өлшеу нәтижелері құрал шкаласынан тікелей оқылады. Осы
нұсқаулықтардың жұмыс принципі бұранданың айналмалы қозғалысын оның
ұшының аудармалы қозғалысына айналдыратын бұрандалы сомынды
қолдануға негізделген.
Микрометриялық құралдардың негізгі бөліктері: денесі, сабағы, оның
ішінде бір жағында 0,5 мм қадаммен микрометриялық орам, ал екінші
жағында бұранданың қозғалысын қамтамасыз ететін тегіс цилиндрлік тесік
бар. Бұрандаға тұрақты өлшеу күшін қамтамасыз ететін тарсылдаққа
қосылған барабан орнатылған. Бекіткіш бұранданы қажетті күйде бекіту
үшін қолданылады. Микрометриялық құралдардың санау құрылғысы екі
шкаладан тұрады: бойлық және дөңгелек. Бүкіл миллиметр және жарты
миллиметр бойлық шкала бойынша есептеледі, дөңгелек шкала бойыншаоннан жүзге долимиллиметр.
Микрометриялық құралдар тобына микрометрлер, саңылаулардың
диаметрі мен ойықтардың енін өлшеуге арналған микрометриялық
нутромерлер, тесіктер мен ойықтардың тереңдігі мен ойықтардың биіктігін
өлшеуге арналған микрометриялық тереңдіктер кіреді. Жоғарғы шегі бар
микрометриялық
құралдарға
орнатылатын
микрометриялық
басшыконструкциясы (сурет.3.1.44), 100 мм-ге дейін және 100 мм-ден
жоғары өлшейді.
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Сурет 3.1.44-Микрометриялық басшылары
Конустық қосылыстар жылжымалы, қозғалмайтын және тығыз болуы
мүмкін. Конустық қосылыстарға қойылатын пайдалану талаптарын
қанағаттандыру үшін сыртқы және ішкі конустардың беттерінің бүкіл
ұзындығы бойынша неғұрлым толық өзара орналасуын қамтамасыз ету
қажет. Осыған сүйене отырып, конустық бөліктердің параметрлерін өлшеу
есептеулерге сәйкес жүзеге асырылады.D, d және L параметрлері, себебі
бақылау жағдайында, мысалы, DB ішкі конусының ең үлкен диаметрі немесе
dn сыртқы конусының ең кіші диаметрі, өлшеу нәтижесі осы беттерде фаска
немесе дөңгелектердің болуына байланысты қате болуы мүмкін. Әр түрлі
құрылымдарда бөлшектердің жалпақ трапеция тәрізді беттеріне қосылыстары
бар (мысалы, металл кесетін станоктар мен өлшеу құралдарының рельстері
және т.б.). Кейбір жағдайларда бөлшектердің конустық беттер түйісуінен
қатыспауы мүмкін, содан кейін олардың бұрыштық өлшемдері бос болады.
Бұрыштық өлшемдерді бақылау жазық бұрыш бойынша жүзеге
асырылады, оның бірлігі үшін градус қабылданады. Градус-шеңбердің 1/360
бөлігі, 60 бұрыштық минуттан тұрады, минут 60 бұрыштық секундтан
тұрады. Бұрыштық өлшемдердің ерекшелігі - оларды жасау мен бақылаудың
дәлдігі бұрышты құрайтын жақтардың ұзындығына байланысты.
Бұрыштарды өлшеу әдістері үш түрге бөлінеді:
- қатаң бұрыштық шаралармен салыстыру әдісі;
- бұрыштық шкаласы бар құралдарды қолдануға негізделген абсолютті
әдіс;
- сызықтық өлшемдерді өлшеуден тұратын жанама әдіс.
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3.1.45 сурет- Бұрыш өлшегіш (А) және оларды қолдануға арналған
ұстағыштар (б-г)
Бұрыш өлшегіш (сурет.3.1.45, а) тік призмалар түрінде дайындалады
және бұрыштарды бақылау және бұрыш өлшегіш құралдар мен бұрыштық
шаблондарды градуирлеу үшін қолданылады.
Тексеру бұрыштар (сурет.3.1.46) дұрыс бұрыштарды белгілеуді
бақылауға, сондай-ақ құрастыру кезінде бөлшектер беттерінің өзара
орналасуын бақылауға арналған.

Сурет 3.1.46- Тексеру бұрыштары
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Бұрыштық (сур.3.1.47) бұрыштарды тікелей бағалау әдісімен бақылау
үшін қызмет етеді. Бұрыш өлшегіштер екі түрде жасалады: сыртқы және ішкі
бұрыштарды өлшеу үшін (сурет.3.1.47) және тек сыртқы бұрыштарды өлшеу
үшін.Қарапайым нұсқада бұрыштық өлшегіш: электронды, механикалық бір
оське бекітілген екі өлшеу бетінен (сызғыштардан) тұрады. Жылжымалы
бола отырып, олар бір-біріне қатысты бұрышта еркін орналасады.
Құрылғының түріне байланысты бұрыштың мәнін анықтау үшін сызықты,
сызықты-дөңгелек шкала, электронды санау құрылғысы немесе басқа
қондырмалар қолданылады.

3.1.47 сурет- Сыртқы және ішкі бұрыштарды өлшеуге арналған
бұрыштық
Индикаторлық құралдар (сурет.3.1.48.) берілген номиналды өлшемнен
бұйым өлшемдерінің шағын ауытқуларын шкала бойынша жебенің
қозғалысын есептеу үшін ыңғайлы етіп түрлендіруді қамтамасыз етеді.
Бұл құралдарға номиналды мәннен сызықтық өлшемдердің
ауытқуларын және берілген формадан ауытқуларды анықтау үшін
қолданылатын өлшеу бастары кіреді: сопақша, кесу, түзу, жазықтық және т.
б. Индикаторлық құралдармен өлшеу кезінде көп жағдайда анықтамалық
өлшеммен салыстыру әдісі қолданылады.
Сағат түріндегі индикаторды берілген өлшемге орнату келесідей
жүзеге асырылады:
- индикаторды өлшеу құрылғысына-тірекке бекітіңіз;
- бақылау тақтасына ұзындықтың соңғы өлшем блогын орнатады;
-тіректегі индикатордың орны бекітіледі.
Аналог типтіидикатор индикаторды өлшеу құрылғысына қосу үшін
жеңі бекітілген корпустан тұрады. Гильзаның бағыттауыштарында ұшы бар
өлшеу стержені жылжытады. Өлшеу жолағында тісті рельс кесілген. Рельс
редуктормен бірге орналасқан. Редуктор редуктормен бір оське бекітілген.
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Редуктор редуктормен байланыста болады, оның осьіне көрсеткіш
орнатылған. Жебе ұштың қозғалысын есептейді. Өлшеу өзегінің жылжу
шамасы индикатор шкаласы бойынша анықталады. Редуктор серіппенің
әсерінен берілістерде бүйірлік араны таңдауға мүмкіндік береді. Көрсеткіш
редуктордың осьіне орнатылады, ол көрсеткіш бұрылыстарының санын
жазады. Өлшеу күші серіппенің көмегімен жасалады, ол ұшты бақыланатын
бетке қысады. Индикаторды өлшеу құрылғысына тек жеңнің көмегімен ғана
емес, сонымен қатар құлақтың көмегімен де орнатуға болады. Бақыланатын
бөлікті ауыстырған кезде өлшеу ұшы оның бетінен бастың көмегімен
алынады.
Электронды сандық индикаторбұл сағат түріндегі индикаторға (ИЧ,
ИТ) ұқсас, бірақ көрсеткіштерді алуға арналған электронды құрылғымен
және өлшеу нәтижелерін көрсетуге арналған сандық индикатормен
жабдықталған өлшеу құралы (кері санау құрылғысы). Сандық индикаторлар
(ИЦ) қазіргі өндірісте қолданылады.
Сандық индикатордың артықшылықтары:
Қосқаннан кейін бірден өлшеуге дайын;
Кез келген жағдайда индикацияны нөлдеу;
Метрикалық және дюймдік жүйелер арасында ауысу
Моделге байланысты сандық индикаторлар тірекке немесе штативке
бекітіледі

а) б)
3.1.48сурет-Индикаторлық өлшеу басы,
а) аналогтық индикатор б) электронды индикатор.
Қалыпты және шекті калибрлер-бұл бөлшектердің беттерінің пішіні
мен орналасуын бақылауға арналған шкаласыз өлшем. Әдіс бойынша
калибрлер қалыпты және шекті болып бөлінеді.
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Қалыпты калибрлер өнімнің мөлшері мен пішінін көшіреді.
Калибрлердің бұл түріне шаблондар мен қуыс құлақ, сондай-ақ конус
калибрлері жатады.
Шекті калибрлер өнімге төзімділік өрісінің жоғарғы және төменгі
шекараларына сәйкес келетін өлшемдерді шығарады. Бақылау кезінде өту
және өтпейтін шекті калибрлер қолданылады. Конструкциясы бойынша олар
реттелетін және реттелмейтін болып бөлінеді. Шекті калибрлер бір және екі
жақты болуы мүмкін, олар өту және өтпейтін калибрлерді біріктіреді. Екі
шекті калибрді де бір жағына орналастыруға болады. Бұл жағдайда калибр
бір жақты деп аталады. Бақыланатын параметрлер саны бойынша күрделі
және дифференциалды калибрлер ерекшеленеді.
Күрделі калибрлер (сурет.3.1.49) бұйымның бірнеше өлшемін бір
уақытта бақылауға арналған.

3.1.49 сурет- Оймакілтекті біріктіру бөлшектерін бақылауға арналған
калибрлер:
Дифференциалды калибрлер (сурет.3.1.50.) тек бір өлшемді бақылауға
мүмкіндік береді. Калибр-дөңгелек емес құрал, оның мақсаты бөлшектердің
өлшемдерін, пішіндерін және бетінің өзара орналасуын бақылау болып
табылады. Бұл құрылғы тек техникалық бөлімдердің бақылаушыларына
қажет деген пікір бар, бірақ бұл дұрыс емес. Бұл құралдардың әртүрлі
қолданылуына байланысты оларды бірнеше түрге бөлуге болады. Бұрандалы
калибрлер жұмыс істейді, олар тек бөлшектерді өндірудің бастапқы кезеңінде
өлшемдер мен пішіндерді бақылауға арналған. Екінші түрі-қабылдау
бөлмелері, оларды өнімнің тұтынушылары бөлшектердің сапасын өз бетінше
анықтау үшін пайдаланады. Үшінші түрі-бақылау, олардың көмегімен
элементтерді дайындау процесі бақыланады және жеткізілген бөліктер
тексеріледі. Мақсатына байланысты бұл құрылғыны өндірушілер бірнеше
нұсқа түрінде де жасайды.
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3.1.50 сурет- Оймакілтек паз енін бақылауға арналған калибр
Калибрлерге бақыланатын бөлшектердің параметрлерін көрсететін
таңбалау қолданылады: номиналды өлшем, отырғызу шегі мен
ауытқуларын.[5]
3.2.Машина механизмдеріне және агрегатқа техникалық қызмет көрсету
3.2.1.Жоспарлы-алдын ала жөндеу жүйесі
Алдын-ала жөндеу жүйесі (PPR) - бұл машиналардың, құрылғылардың,
көлік құралдарының, өлшеу және механикаландыру құралдарының үздіксіз
жұмысын қамтамасыз ету үшін алдын-ала жасалған жоспар бойынша
жүргізілетін бақылау, күту және жөндеудің барлық түрлері бойынша
ұйымдастырушылық және техникалық шаралардың жиынтығы.
ЖАЖ жүйесі жабдықты жоспарлы алдын-ала жөндеуді жоспарлауды,
дайындауды және жүргізуді жүзеге асыратын жөндеу және пайдалану
қызметтерінің қызметкерлері үшін негізгі басшылық және нормативтік
материал болып табылады. ЖАЖ жүйесін қолдану жабдықтың үдемелі
тозуының алдын алады, оны жарамды күйде ұстауды қамтамасыз етеді,
машиналарды неғұрлым тиімді пайдалану үшін қажетті алғышарттар
жасайды.
Жоспарлы-алдын ала жөндеудің басты міндеті жабдықтың
жөндеуаралық қызмет ету мерзімін ұзарту, оны жөндеуге жұмсалатын
шығындарды азайту, жөндеу сапасын арттыру болып табылады.
ЖАЖ жүйесі алдын-ала тексерулер мен жоспарланған жөндеу
жұмыстарын әр машинамен белгіленген сағат санын тексергеннен кейін
қарастырады. Тексеру мен жөндеу арасындағы кезеңде жабдықты
техникалық қызмет көрсету жөніндегі іс-шараларды жүргізу жолымен жұмыс
жағдайында ұстайды.
ЖАЖ жүйесі мынадай негізгі іс-шаралардан тұрады:
- қалпына келтірілетін бөлшектер мен тораптардың Жоғары сапасы
мен ұзақ мерзімділігін қамтамасыз ететін заманауи жөндеу технологиясын
160

қолдану негізінде жабдықтарды жөндеу аралық қызмет көрсету,
профилактикалық тексеру және жөндеу;
- жөндеудің еңбек сыйымдылығының нормативтерін, жөндеудегі
жабдықтардың тұрып қалуын, жөндеу кезінде материалдар мен бөлшектердің
жұмсалуын, бөлшектер қорының нормаларын әзірлеу;
- кәсіпорындарды қосалқы бөлшектермен және тораптармен
жабдықтауды және оларды сақтау мен есепке алуды ұйымдастыру;
- бөлшектер мен тораптарға жұмыс сызбаларын таңдау;
- жөндеу жұмыстарын механикаландыру құралдарын таңдау.
Жоспарлы-алдын ала жөндеу жүйесі озық кәсіпорындардың
тәжірибесін ескере отырып, ұдайы жетілдіріліп отыруы тиіс.
ЖАЖ жүйесі жабдықты техникалық күту және жөндеу бойынша келесі
жұмыстарды қамтиды:
- жөндеу аралық қызмет көрсету;
- профилактикалық тексерулер;
- ағымдағы жөндеу;
- орташа жөндеу;
- күрделі жөндеу.
Кәсіпорындарда ЖАЖ бойынша іс-шараларды жалпы ұйымдастыру
және өткізу жауапкершілігі кәсіпорынның бас инженері мен бас механигіне
жүктеледі.
Жабдықты пайдалану, өндірістік цехтарда ӨАЖ бойынша ісшараларды ұйымдастыру және өткізу үшін жауапкершілік техникалық
пайдалану қағидаларында және лауазымдық нұсқаулықтарда көзделген
құқықтар мен міндеттер шегінде цех бастықтары мен цех персоналына
жүктеледі [4].
Жөндеу аралық қызмет-бұл машина бөлшектерінің кездейсоқ
бұзылуын, олардың мерзімінен бұрын тозуын болдырмауға және
машиналардың қалыпты жұмыс жағдайын қамтамасыз етуге бағытталған
ЖАЖ жүйесінің буыны. Жөндеу аралық қызмет көрсетуді машиналарға
қызмет көрсететін жұмысшылар және цехтың жөндеу қызметінің кезекші
персоналы жұмыстағы үзілістер кезінде өндіріс процесін бұзбай орындайды.
Пайдалану және жөндеу аралық қызмет көрсету ережелерінің сақталуын
бақылау цех бастығына, цех шебері мен механигіне жүктеледі.
Жөндеу аралық кезең-бұл кезекті екі жоспарлы жөндеу арасындағы
жабдықтың жұмыс кезеңі.Жөндеуаралық кезеңнің ұзақтығы мынадай
формула бойынша айқындалады::
Д моп Рцикл / Рср Рм1

(3.2.1)

мұнда Рцикл-жөндеу циклы, сағатпен,
Рср - орташа жөндеулер саны;
Рм-шағын жөндеулер саны.
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Тексеру кезеңі-бұл екі кезекті тексеру арасындағы немесе жоспарлы
жөндеу мен тексеру арасындағы жабдықтың жұмыс уақыты. Қарауаралық
кезеңнің ұзақтығы (Дмоп) мынадай формула бойынша айқындалады:
Дмоп Рцикл / Рср Рм Ро1

(3.2.2)

мұнда Ро-тексерулердің саны.
Қызмет мерзімі әлі келмеген жұмыс жабдықтарының барлық бөліктері
іс жүзінде тексеріліп, жөнделеді. Бұл жөндеу аралық кезеңнің жасанды
қысқаруына әкеледі. Жөндеу жиілігін таңдаудың дұрыстығы маңызды
экономикалық мәнге ие, себебі бұл жөндеу жұмыстарының шығындарын,
жабдықтың тоқтап қалу ұзақтығын, машиналардың өндірістік қуатын және
оларды пайдалану шығындарын анықтайды.
Жөндеу циклінің құрылымы-жөндеу цикліндегі жөндеу мен тексерудің
тізімі мен реттілігі. Жөндеу циклінің құрылымы мен ұзақтығы бөлшектердің
тозу уақытын анықтайтын машинаның конструкциясы ерекшеліктеріне және
пайдалану жағдайларына байланысты.
Жөндеу аралық кезең-кез келген жоспарлы жөндеу жүргізілген екі
бұйымның арасындағы уақыт, оның ұзақтығы жөндеуді орындауға арналған
жабдықтың бос тұрған уақытын, жөндеуге беру уақытын, жөндеу
жұмыстарын орындау уақытын және жөнделген жабдықты қабылдауды
қамтиды.
Жоспардан тыс жөндеу-істен шығу салдарын жою мақсатында
жоспардан тыс тәртіппен жүзеге асырылатын жөндеу.
Жоспарлы жөндеу-жоспарлы тәртіппен жүзеге асырылатын жөндеу.
Жөндеу жұмыстарының көлемі мен сипаты бойынша жоспарлы жөндеу
ағымдағы және күрделі болып бөлінеді.
Кепілдік жөндеу-технологиялық режимдер мен техникалық пайдалану
ережелері сақталған жағдайда, кепілдік паспортында белгіленген кезең
ішінде жабдықтың үздіксіз жұмысын қамтамасыз ететін жұмыстар кешені.
Монтаждау-оны тұрақты пайдалану орнына орнату мақсатында жүк
көтергіш құрылғылар мен қондырғыларды пайдалана отырып орындалатын
Жабдықты құрастыру жөніндегі жұмыстар кешені.
Жөндеу
кезіндегі
диагностика-жұмыс
қабілеттілігін
немесе
жарамдылығын қалпына келтіру бойынша жұмыс көлемін анықтау
мақсатында бұйымның немесе жекелеген бөліктердің тозу дәрежесін анықтау
бойынша жұмыстар кешені.
Жөндеу циклінің және жөндеу аралық кезеңдердің ұзақтығы
ауыстырылатын бөлшектердің тозу мерзімі және жабдықтың жұмыс уақыты
қорының тиімділігі туралы мәліметтер негізінде есептеледі.
Бір ауысымда жұмыс істеген кезде жабдықтың тұрып қалуын және оны
жөндеуді ескере отырып, жылына жұмыс уақытының тиімді қоры 2000
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сағатты, екі ауысымда жұмыс істеген кезде - 4000 сағатты, үш ауысымда
жұмыс істеген кезде - 6000 сағатты құрайды.
Жабдықты пайдалану кезінде оның физикалық және моральдық тозуы
мүмкін. Физикалық тозу оның бөлшектері мен тораптарының пішінінің,
өлшемдерінің және физикалық-механикалық қасиеттерінің өзгеруіне
байланысты. Физикалық тозу жөндеу арқылы жойылады. Жабдықтың
моральдық тозуы оның техникалық және конструкциялық мақсатының озық
техника деңгейінен артта қалу дәрежесімен айқындалады.
Ауыстырылатын бөлшектердің тозу мерзімі жабдықты пайдалану
тәжірибесіне сүйене отырып немесе сенімділік пен беріктік теориясы
негізінде анықталады. Пайдалану деректері бойынша тозу мерзімдерін
айқындау кезінде машина нақты пайдаланған уақытты немесе қайта өңделген
шикізаттың мөлшерін негізге алады.
Жөндеу циклінің құрылымын әзірлеу кезінде ауыспалы бөлшектер
жөндеу кезінде олардың әрқайсысының қол жетімділігін ескере отырып, тозу
мерзіміне сәйкес топтарға бөлінеді. Жөндеу циклінің ұзақтығын анықтау
үшін ең сирек ауысатын бөліктер тобының қызмет ету мерзімі (сағ) жыл
санына дейін дөңгелектеніп, жұмыс айында тиімді уақыт қорына бөлінеді
және нәтиже бүтін санға дейін дөңгелектенеді.
-бұл машинаның (агрегаттың) бір жоспарлы жөндеуден келесіге дейінгі
үздіксіз жұмысын қамтамасыз етуге бағытталған іс-шара. Тексеру
жабдықтың жағдайын анықтау, ұсақ ақаулықтарды жою, жабдықты баптау
және реттеу, кезекті жоспарлы жөндеу кезінде орындалуға жататын жұмыс
көлемін анықтау үшін жүргізіледі.
Ауыстырылатын бөлшектердің басқа топтарының тозу мерзіміне
сәйкес жөндеу кезеңдерінің ұзақтығы мен жөндеу түрі анықталады.
Кезеңдердің ұзақтығы жөндеу циклінің құрылымында біркелкі уақыт
сегменттерін алатындай етіп дөңгелектенеді.
3.2.2 Ағымдағы жөндеу
Ағымдағы жөндеу-тозған бөлшектерді ауыстыру немесе қалпына
келтіру және механизмдерді реттеу арқылы кезекті жоспарлы жөндеуге дейін
агрегатты қалыпты пайдалануды қамтамасыз етуге бағытталған жоспарлы
жөндеу түрі. Жөндеудің бұл түрі көлемі жағынан ең аз. Ол бөлшектеу және
құрастыру жұмыстарының ең аз санымен жүзеге асырылады.Ағымдағы
жөндеу персоналының күшімен машинаны орнату орнында жүргізіледі.
Ағымдағы жөндеу кезінде станокты немесе агрегатты ішінара
бөлшектеу, ең көп тозуға және ластануға ұшыраған оның тораптарының екі
тірегін толық бөлшектеу, ішін қарау үшін қақпақтарды ашу және қалған
тораптарды жуу, барлық станокты немесе агрегатты сүрту, бөлшектелген
тораптардың бөлшектерін жуу, айналдырық торабын бөлшектеу, айналдырық
мойнын, құрал мен құрылғының бетін тазалау, мойынтіректерді тазалау
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немесе тігу, айналдырықты құрастыру және мойынтіректерді реттеу жүзеге
асырылады.
Дәл, үлкен, ауыр, ерекше ауыр және ерекше станоктардың
айналдырықты тораптары ағымдағы жөндеу кезінде бөлшектенбейді,
біліктер мен төлкелер арасындағы саңылаулар тексеріледі, тозған төлкелер
ауыстырылады, жаңа жылжымалы мойынтіректер реттеледі және
орнатылады, жалғастырғыштарға үйкеліс дискілері қосылады, үйкеліс
конустары бекітіледі, жалғастырғыштар мен тежегіштердің жұмысы
реттеледі.
Ағымдағы
жөндеу
процесінде
қозғалысты
беретін
станок
механизмдерінің жұмысы міндетті түрде тексеріледі, доңғалақ тістеріндегі
қылтамырларды тазалау және жұлынған тістері бар дөңгелектерді, сондай-ақ
кескіш ұстағыштардың, сыналардың, планкалардың тозған және сынған
сыртқы бекіту бөлшектерін ауыстыру жүргізіледі.
Жөндеу кезінде:
-реттегіш сыналар мен планкалар, суппорт бұрандалары, кареткалар,
траверс және жүріс бұрандалары, сызаттар, тығындаулар және бағыттаушы
тұғырлардың, кареткалардың, траверс-колонналардың суппорттарының және
т. б. үйкелетін беттеріндегі қылтамырлар бекітіледі немесе тазартылады.;
- тозған сомындар ауыстырылады;
- тікелей және кері жүрістерді қосу иінтіректері мен тұтқаларының,
жылдамдықты ауыстырып қосу мен берудің, бұғаттайтын, бекітетін,
сақтандырғыш механизмдер мен шектегіштердің жұмысы мен реттелуі
тексеріледі;
- қоршау құрылғыларын жөндеуде: қаптамалар, қаптамалар, футлярлар,
экрандар, станоктың бетін жоңқадан және абразивтік шаңнан қорғауға
арналған құрылғылар жөнделеді.
Ағымдағы жөндеу кезеңінде майлау жүйесін тексеру және жөндеу
жүргізіледі, пневможүйелер мен гидрожүйелер тексеріледі, үстелдердің,
суппорттардың, кареткалар мен жүгірткілердің бірқалыпты қозғалысы
реттеледі; сыналар, қысатын планкалар және құлайтын бұрамдықтар мен
басқа механизмдердің тарту серіппелері тартылады, шектегіштердің,
ауыстырып қосқыштар мен тіректердің жарамдылығы тексеріледі,
салқындату жүйесін тексеру және жөндеу жүргізіледі, құбырлар мен
крандардың буындарынан сұйықтықтың ағуы жойылады; сорғылар мен
арматуралар жөнделеді.
Ағымдағы жөндеу кезінде станокта жақын күрделі жоспарлы жөндеу
кезінде ауыстыруды қажет ететін бөлшектер анықталады және алдын ала
ақаулық тізімдемеа жазылады.
Ағымдағы жөндеу машинаны барлық жылдамдықтар мен берілістерде
бос жүрісте сынаумен, шу мен қыздыруға тексерумен аяқталады.
Ағымдағы жөндеу жұмыстарын басқаруды цех механигі жүзеге
асырады, ол жөндеу жұмыстарының уақтылығы мен сапасына жауап береді.
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Жабдыққа жөндеу аралық техникалық қызмет көрсету мынадай
операциялардан тұрады: Жабдықты майлау және тазалау, тораптар мен
механизмдердің техникалық жағдайын бақылау және тексеру, агрегаттар мен
тораптарды реттеу, шағын ақаулықтарды жою.
Жабдықтың дұрыс жұмыс жасауы үлкен маңызға ие. Машиналардың
жұмыс уақытында тұрып қалуын болдырмау үшін жөндеу аралық қызмет
көрсету түскі ас кезінде, ауысымдар арасындағы үзілістерде, сондай-ақ
агрегаттарды қайта баптау кезінде жүргізіледі.
Тексеру нәтижелері бойынша келесі жөндеу жұмыстарының көлемі
және онымен байланысты барлық операциялар анықталады, жақын жоспарлы
жөндеуге дейінгі уақыт ішінде жұмыстың едәуір нашарлауына әкелетін
ақаулар дереу жойылады.
Шағын жөндеу жеке тораптардың жұмысын қалпына келтіруге
арналған. Бұл жағдайда операциялардың күрделілігі мен көлемі аз.
Жөндеудің бұл түрі механизм орнатылған жерде жасалады.
Шағын, ағымдағы жөндеу уақытының ұзақтығы алдағы жоспарланған
алдын ала жөндеу кестесіне сәйкес әрбір цех бойынша анықталады. Шағын
жөндеу кезінде ескі шпонкаларды жаңасымен, жекелеген бөлшектерімен
ауыстыру, кілтекті ойықтарды, біліктердің мойнындағы, доңғалақ
тістеріндегі қабыршақтарды тазарту, зақымдалған бұрандаларды ауыстыру,
жарықтарды дәнекерлеу жүргізіледі. Шағын жөндеу көлемі күрделі
жөндеудің 20% құрайды.
Орташа жөндеу-жоспарлы жөндеу түрі, онда машина ішінара
бөлшектеледі, жеке бөліктерге күрделі жөндеу, негізгі тозған бөлшектерді
ауыстыру және қалпына келтіру, құрастыру, реттеу және жүктеме кезінде
сынау жүргізіледі. Орташа жөндеу кезінде бөлшектеу базалық және
корпустық тораптарды қоспағанда, тораптарды тексеруді және жөндеуді
қамтамасыз етуі тиіс.
Орташа жөндеу көлеміне келесі негізгі жұмыстар кіреді:
- техникалық шарттар немесе нормалар бойынша рұқсат етілгеннен
асатын тозуы бар бөлшектерді ауыстыра отырып, жекелеген тораптарды
жөндеу;
- барлық механизмдерді (агрегатты) ішінара бөлшектеп тексеру;
- тозған фрикциялық таспаларды, арқандарды, шынжырлар мен
белдіктерді тексеру және ауыстыру;
- барлық мойынтіректерді тазалау, шарикті, роликті мойынтіректерді
және сырғанау мойынтіректерін жоспарлы түрде ауыстыру;
- редукторларды тексеру және жуу;
- зақымдалған беттерді тазалау, кенжарлар мен қабыршақтарды жою;
- қажет болған жағдайда машинаның жекелеген құрамдас бөліктерін
бояу;
- машинаны құрастыру, тораптар мен механизмдердің бекітілуін
тексеру реттеу және жүрісте сынау.
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Орташа жөндеу жөндеу персоналының күшімен жабдықты орнату
орнында жүргізіледі. [10].
3.2.3 Күрделі жөндеу
Күрделі жөндеу-қажет болған жағдайда машинаны іргетастан алып
тастай отырып, толық бөлшектеуді, барлық тозған бөлшектер мен
тораптарды ауыстыруды, базалық және корпустық бөлшектер мен
тораптарды жөндеуді, машинаны жүктемемен құрастыруды, реттеуді және
сынауды қамтитын жоспарлы жөндеу түрі. Күрделі жөндеумен қатар,
өнімділікті арттыру үшін машиналарды жаңартуға болады.
Жабдықты жеке күрделі жөндеу әдісінің технологиялық процесінің
сызбасы 3.2.1-суретте көрсетілген:
Күрделі жөндеу кезінде жабдық толығымен ашылады, барлық тозған
бөлшектер ауыстырылады және жабдықтың техникалық сипаттамалары
қалпына келтіріледі.
Күрделі жөндеу ауқымы келесі негізгі жұмыстар қамтиды:
- барлық тозған тораптар мен бөлшектерді ауыстыру немесе оларды
техникалық шарттарда белгіленген мөлшерге дейін жеткізе отырып
реставрациялау;
- Жабдықтың тораптары мен бөлшектерін мұқият тексеру,
орталықтандыру және теңгеру;
- іргетастарды жөндей отырып (қажет болған жағдайда) машинаның
тұғыры мен қаңқасын тексеру;
- орнатылған арматурасы бар ауа өткізгіштерді, құбырларды тексеру,
тазалау және жөндеу;
- автоматика мен басқарудың барлық аспаптарын баптау және реттеу
немесе ауыстыру;
- жеке бөліктерді немесе қажет болған жағдайда бүкіл машинаны бояу;
- кешенді тексеру, реттеу және сынау.
Сонымен қатар, күрделі жөндеу кезінде жоспарлы түрде машинаны
жетілдіру бойынша жұмыстар орындалады.
Әдетте, күрделіжөндеу механикалық цехтар мен учаскелердің күшімен
жүзеге асырылады.
Жөндеу персоналын ұстау мүмкін емес жағдайда, күрделі жөндеуді
басқа мамандандырылған ұйымдар жүргізеді.
Күрделі жөндеу жұмысшыларына кәсіпорынның бас механигі
жетекшілік етеді.
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Жабдықты қабылдау

Жабдықты сыртынан
жуу
Бөлшектерді немесе
агрегаттарды
бөлшектеу
Негізгі бөлшектерді
жөндеу

Жарамды
бөлшектер

Бөлшектерді немесе
агрегаттарды
бөлшектеу
Бөлшектерді жуу,
тазалау
Бөлшектерді
тексеру, сұрыптау

Жөндеуді қажет
ететін бөлшектер

Жарамсыз
бөлшектер

Бөлшектерді
жөндеу

Артық
бөлшектерге
арналған қойма

Құрастыру
жабдық

Бөлшектерді
құрастыру,
сұрыптау

Жабдықты сынау

Бөлшекті немесе
агрегатты
құрастыру

Жөнделген жабдықты
тапсыру

Агрегаттарды сынау

3.2.1 сурет- Жабдықты жеке күрделі жөндеу әдісінің технологиялық
процесі
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Күрделі жөндеу кезінде жөнделетін қондырғының ақауларының тізімі
және машинаны бөлшектеу міндетті болып табылады.Бөлгіштегі станоктың
нөмірін, бөлгіштің реттік нөмірін көрсете отырып, әрбір бөлікті белгінің
ақаулар тізіміне сәйкес белгілеу ұсынылады.Бөлшектердің жұмыс істемейтін
беттерінде сандар мөрі басылуы мүмкін, сандар жазылған биркаларды
бөлшектерге байлай аласыз. Таңбалау құрастыру кезінде бөлшектерді
таңдауды және жөндеудің өтуін бақылауды жеңілдетеді. Ақаулардың дұрыс
жасалған тізімі бөлшектердің тозу түрі мен мөлшеріне сәйкес жөндеу
жұмыстарының сипаты мен көлемін тез анықтауға, қай бөлшектерді
жаңаларымен ауыстыру керектігін анықтауға, еңбек пен материалдардың
қажетті шығындарын, жөндеу құнын есептеуге көмектеседі.
3.2.4. Жоспардан тыс жөндеу
Жоспардан тыс жөндеу апаттық тозуға ұшыраған жабдықты қалпына
келтіру деп аталады. Жоспардан тыс жөндеу апаттардың салдарына
байланысты ағымдағы және күрделі болуы мүмкін. Машина апаттары кезінде
цех бастығы механикпен және жабдықты пайдалануға жауапты тұлғамен
бірлесіп авария актісін жасайды, ол бойынша зауыттың бас инженері өз
қорытындысын береді және бекіту үшін директорға береді. Әрине, жоспарлы
және алдын-ала жөндеуді жақсы ұйымдастырған кезде апаттардың пайда
болу мүмкіндігі минималды болады.
Жоспардан тыс жөндеу көлеміне мынадай негізгі жұмыстар кіреді:
- жабдықтың жұмыс сипаттамаларын диагностикалау және бақылау;
- реттеу және реттеу;
- жұмыс органдарын және қоқыстануға бейім орындарды тазалау;
- май құю және ауыстыру, сүзгілерді ауыстыру;
- жабдықты пайдаланудағы бұзушылықтарды анықтау.
Қызмет көрсетілетін жабдықтың жағдайындағы өзгерістердің барлық
нәтижелері тіркелуі тиіс. Ол үшін әртүрлі әдістер қолданылады: олар
операциялық немесе жөндеу журналдарын бастайды, компьютерге енгізіледі,
тексеру карталары қолданылады [11].
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Жоспардан тыс
техникалық қызмет көрсету

Механикалық және
электр бөліктерінің
құрылғылары мен
түйісулерін бұзылған
реттеуді қалпына
келтіру

Жабдықтың
кенеттен істен
шыққан
бөлшектерін
ауыстыру

Жабдықтың электр
бөлігінің жұмыс
қабілеттілігін қалпына
келтіру

3.2.2 сурет- Жоспардан тыс техникалық қызмет көрсетудің жіктелуі
Жоспардан тыс техникалық қызмет көрсетуді және жөндеуді
(қажеттілігіне қарай) жөндеу қызметінің персоналы орындайды.
Жоспарланған жұмыстар дәстүрлі түрде жабдықтың кез-келген бөлігін
бөлшектеуді қажет ететін жұмыстарды қамтиды.
Ауысым сайынғы техникалық қызмет көрсету-бұл жөндеу жұмыстары
арасындағы жабдықтың сенімді жұмысын қамтамасыз етуге арналған негізгі
және шешуші алдын-алу шарасы.
Сондықтан, барлық кәсіпорындарда әр жұмыс орны үшін нақты
нұсқаулар болуы керек, онда технологиялық жүйеге кіретін жабдықтың әр
түріне ай сайынғы техникалық қызмет көрсету туралы толық нұсқаулар
көрсетілуі керек.
Ауысым сайынғы техникалық қызмет көрсетуге келесі негізгі
жұмыстар кіреді: сүрту, тазалау, тұрақты сыртқы тексеру, майлау,
тығыздағыштарды тарту, мойынтіректердің май және салқындату
жүйелерінің жағдайын тексеру, бекіту бөлшектерінің, қосылыстардың
жағдайын бақылау және оларды тарту, жерге қосудың жарамдылығын
тексеру, ұсақ ақауларды жою, ішінара реттеу, жылу оқшаулауының және
коррозияге қарсы қорғаныстың жалпы жағдайын анықтау, еңбек қауіпсіздігі
жағдайларын қамтамасыз ету мақсатында қоршау құрылғыларының
жағдайын тексеру. Технологиялық қызмет көрсету, әдетте, технологиялық
жабдықты тоқтатпай жүргізіледі, анықталған ақаулар мен ақаулықтар
мүмкіндігінше қысқа мерзімде ауысымның технологиялық және кезекші
жөндеу персоналының күшімен жойылуы және ауысым журналында тіркелуі
тиіс [12].
ЖАЖ жүйесін енгізу үшін әрбір кәсіпорын жергілікті жағдайларға
сүйене отырып, жөндеу шаруашылығын басқару тәртібін анықтауы, жөндеу
жұмыстарын орындау үшін материалдық-техникалық базаны дайындауы,
қызмет көрсететін персоналдың жұмысын ұйымдастыруы және жөндеу
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қызметтерін бекітілген нормативтерге сәйкес қосалқы бөлшектермен,
құралдармен және құрылғылармен қамтамасыз етуі қажет.
3.3. Машина мен агрегаттың орташа және қарапайым күрделі
бөлшектерін, тораптары мен механизмдерін жөндеу
3.3.1. Біліктер мен осьтерді жөндеу
Бұл бөлшектер машиналардың ең көп таралған және жауапты
элементтері болып табылады. Біліктер моментті берілістерге, тегершіктерге,
жартылай жалғастырғыштарға және басқа бөлшектерге кілттер, саңылаулар
және конустық беттер арқылы береді. Біліктердің өздері жылжымалы және
сырғанау тіректерде айналады. Білікпен байланысты бөлшектерді бірнеше
рет монтаждау және бөлшектеу орындықтардың тозуына әкеледі.
Саңылаулардың пайда болуы біліктердің орталықтануын бұзады, бұл
механизмнің апаттық тозуына әкеледі.
Біліктер мен осьтер шамадан тыс жүктеме, кептелу, табиғи үйкеліс,
майлаудың болмауы немесе төмен сапасы, сондай-ақ абразивті бөлшектердің
үйкеліс бетіне түсуі нәтижесінде тозады.
Осьтер пішіні бойынша біліктерге ұқсас, бірақ айналу моментін
бермейді.
Тозу мен ақаулардың тән түрлері-біліктің бүгілуі, оның мойындарының
тозуы, кілт ойығы (ойық), жіп пен орталық саңылаулардың сынуы. Кейбір
жағдайларда жарықтар пайда болуы мүмкін және білік сынуы мүмкін.
Жойылатын ақауларға иілу, тығындаулар, 5-ке дейінгі тереңдіктегі
жарықшақтар жатады... Біліктің бастапқы диаметрінің 10%, білік
мойындарының сопақтығы мен конустығы, кілт ойықтарының, жіптердің,
орталық саңылаулардың зақымдануы. Білік бұралу деформациясы кезінде,
сондай — ақ соққы жүктемесі кезінде біліктің бастапқы диаметрінен 5%
немесе одан көп және тыныш жүктеме кезінде 10% тозған кезде жөндеуге
жарамсыз болып саналады.
Біліктің мойындары мен цапфалары тозған кезде олардың
геометриялық пішіні өзгереді (шеңбердің орнына көлденең қимада сопақ,
бойлық қимада цилиндрдің орнына конус пайда болады). Сопақша мөлшерін
анықтау үшін біліктің мойындары бір қимада өзара перпендикуляр бағытта,
ал конустар екі түрлі бөлімде өлшенеді.
Жөндеу әдісін таңдау кезінде біліктің тозу сипаты мен дәрежесін
немесе ақау түрін микрометрмен немесе сағат түріндегі индикатормен
тексеру және өлшеу арқылы алдын ала анықтайды. Жасырын тозу мен
ақаулардан басқа. Сонымен, кейде иінді біліктердің мойнында ауыспалы
жүктемелердің әсерінен металдың тозуы нәтижесінде біліктің кенеттен
бұзылуына әкелуі мүмкін шаш сызаттары пайда болады. Мұндай
жарықтарды анықтау үшін білік минералды майда 70-ке дейін қызады...75°C,
осы температурада 30...40 мин және салқын. Содан кейін мойынға жұқа бор
170

қабаты жағылады және қайтадан 100°C дейін қызады. Жөндеу жұмыстары
ескірген орталық тесіктерді бұрғылау арқылы қалпына келтіруден басталады.
Кішкентай сопақша (0,2 мм-ге дейін), сызаттар, қауіптер, бұзаулар
тегістеу арқылы жойылады. Ауқымды тозу кезінде біліктердің мойындары
бұралып, жөндеу мөлшеріне қарай тегістеледі, ал мойындардың өлшемдері
5%-дан аспайды... Олардың бастапқы диаметрі 10%ға тең. Егер
мойындардың бастапқы өлшемдерін қалпына келтіру қажет болса, онда олар
алдымен тесіліп, содан кейін эпоксидті желімге бекітіліп, жөнделетін
жөкемен бекітіледі. Осы мақсатта металл төсеу, металдандыру, хромдау және
басқа әдістер қолданылады. Жоғарыда аталған барлық операциялар білік
бүгілмеген жағдайда ғана жүзеге асырылады, әйтпесе ол алдын-ала
басқарылады.
Суретте көрсетілген шектерде иілісі бар біліктер мен осьтер. 1,
жарықтар болмаған кезде олар суық немесе ыстық күйде басқарылады.
Өңдеуді суық және ыстық күйде токарь мен ұяның көмегімен жасауға болады
(сурет. 3.3.1, а), сондай-ақ арнайы құрылғы (сурет. 3.3.1, в). Бірінші
жағдайда, 1 білігі 2 машинаның орталықтарында қысылады, биіктігі
бойынша реттелетін 3 ұясы біліктің қисық бөлігінің астына орнатылады.
Содан кейін мандрелді пайдаланып, оны балғамен ұрып, біліктің иілуін
жояды. Дұрыс кронштейнді қолданған кезде кішкентай диаметрлі біліктер
суық, ал үлкен диаметрлер ыстық күйде басқарылады. Ол үшін білік иілген
бөлігін жоғары қаратып, ең үлкен иілу орнында газ алауының жалынымен
немесе дәнекерлеу шамымен 500-ге дейін қызады...600 °C (қара қызыл
қыздыру). 5 тұтқасын бұрап, білік түзетіледі. Қыздыру орны асбестпен
жабылған және білік баяу салқындатылады.
Тозу немесе
ақау
Біліктің иілісі

Бөліктің немесе құрастыру
бірлігінің схемасы

Саңылау (тозу), мм
қалыпты
шекті
кезінде
n  3000 мин1

  0,02 мм / м

кезінде
n  3000 мин1

Мойын
сопақшасы

  0,0003 d

  0,01 мм / м
  0,0015 d

Мойын конусы

  0,0003 d

  0,001 d
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Тесуді
болдырмайтын
мойын тозуы
Білікке арналған
жеңдер

dk  dн

d k  d н  0,07d

d k  0,001

  0,025 

3.3.1 сурет- Біліктер мен осьтер ақауларының түрлері.
Кейбір жағдайларда, мысалы, біліктің мойындары тозған кезде, олар
арнайы электродтармен қапталып, содан кейін тесіліп, тегістеледі. Біліктің
тозған беттерін төсеу кезінде білік бұзылмауын қамтамасыз ету керек. Кейде
біліктің көлденең қимасын азайту әдісі қолданылады, яғни тозған мойын
келесі кіші мойынтіректің тесікшесінің астына құйылады. Білік қимасының
мұндай азаюына білік диаметрінің 5% аспайтын шекте жол беріледі. Сынған
біліктер компенсатор кірістірулерінің көмегімен жөнделеді. Біліктің
ұзындығы бірдей болып қалуы үшін оның сынған ұштары арасында білікпен
бірдей металдан жасалған сақина орналастырылған. Сақинаның қалыңдығы
сынған ұштарын кесу кезінде кесілген металдың мөлшеріне тең болуы керек.
Дәнекерлеу кезінде білік сынған жоқ, ол 400-4500С дейін қызады.
Зауыттардың жөндеу-механикалық шеберханалары жағдайында
өндіруші зауыттардың жұмыс сызбалары бойынша немесе табиғи үлгілер
бойынша
тізбекті
транспортерлерге,
консольдық
сорғыларға,
сепараторлардың көлденең біліктері және т. б. үшін жаңа жауапсыз біліктер
шығарылады.

3.3.2 сурет- Иілген біліктерді түзету тәсілдері
а-домкраттың көмегімен токарлық станокта; б— дұрыс
қапсырманың көмегімен; 1-білік; 2-станоктың орталықтары; 3-домкрат; 4қапсырма; 5-тұтқа
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3.3.3 сурет- Біліктерді тексеру схемасы: а-орталықтандырылатын
реттелетін қапсырмалардың сәйкес келуіне; б-жартылай
жалғастырғыштар бойынша индикаторлары бар қапсырмалардың сәйкес
келуіне; в-көлденең:
1-жіптің тербелісін тыныштандыруға арналған майы бар ыдыс; 2тіктеуіш жіп; 3-рейсмус; 4-тіктеуіш; параллелизм М-перпендикуляр д
Біліктер секцияларының туралануы зондтарды немесе 900-ге
жылжытылған біліктің төрт позициясы бар индикаторларды қолдана отырып,
екі рейсмуспен тексеріледі (сурет.3.3.3 а,б). Сәйкестікті тексеру кезінде
біліктердің осьтері параллель, көлбеу немесе бір уақытта параллель және
көлбеу болуы мүмкін екендігі ескеріледі.
Біліктердің көлденеңдігі деңгей, деңгей және тік сызықпен тексеріледі
(сурет. 3.3.3, в). немесе жолдың көмегімен; біліктердің параллелизмі-екі рейс
және жол (сурет. 3.3.3, г), перпендикулярлық – бір рейс және жол (сурет.
3.3.3, д). Біліктің көлденеңдігін, сондай-ақ ішектің көмегімен мойынтірек
корпустарының туралануын тексеру кезінде жолдың өз массасынан
ауытқуын ескеру қажет.
Қалпына келтірілген немесе жаңадан жасалған білік микрометр мен
сағат түріндегі индикатордың көмегімен тексеріледі. Білік жұмыс сызбасына
толық сәйкес келуі керек. Біліктің соғуы 0,02-ден аспауы керек...0,06 мм-ден
1000 мм-ге дейін. Біліктің мойнында тартпалар мен раковиналардың болуына
жол берілмейді. Мойынтірек материалына байланысты мойын бетінің
қаттылығы HRC 45 шегінде болуы керек...56. Қисық біліктер престерде
немесе нақышта басқарылады.
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3.3.2. Бұрандалы және кілтекті қосылыстарды жөндеу.
Бұрандалы қосылыстарда тозудың келесі түрлері жиі кездеседі:
- жиі тербелістер, қосылған бөлшектер немесе жиі бұрау кезінде
бұранданың тозуы;
- жұмыс жүктемелерінің немесе керу күштерінің әсерінен жіптің
жұмыс беттерін ұсақтау;
- осьтік жұмыс жүктемелерінің немесе керу күштерінің әсерінен
бұранда қадамының өзгеруімен бұранданың өзегін ұзарту;
- сәйкес келмейтін көлемдегі немесе әзірленген кілттерді қолдану
салдарынан бұрандамалар мен сомындар қырларының тозуы;
- қарапайым шайбалардың тозуы немесе ұсақталуы және серіппелі
шайбалардың сынуы немесе әлсіреуі.
Жоюға жататын осы қосылыстардың ақаулары-бұл жіптің аздап
бітелуі, алғашқы екі жіптегі жіптің үзілуі, бұрандама немесе шпилька
өзегінің диаметрінің төмендеуі, бастың шеттерін ұсақтау және бұрандама
немесе шпилька өзегінің үзілуі. Жауапты бөліктердің бітелген жіптері немесе
шүмектермен қалпына келтіріледі. Тозған жіптері бар тесіктерді бұрғылауға
және жөндеуге арналған жіптері бар бұрандалы ауыстырылатын жеңдерді
орнатуға болады. Бұл жағдайда жең қабырғасының қалыңдығы бұранданы
кескеннен кейін 3 мм-ден кем болмауы керек.
Бұрандамалар, бұрандалар мен сомындар кішкентай, оңай жойылатын
зақымданулар немесе арнайы пішіні мен өлшемдері болған жағдайда
жөнделеді. Басқа жағдайларда олар жаңаларына ауыстырылады.
Бұрандалы қосылыстар келесі жағдайларда қалпына келтірілмейді:
- бұранданың қатты бітелуі, кесілуі немесе үзілуі кезінде; коррозия
немесе өзектің бастапқы диаметрінен 10% артық тозуының басқа түрі
кезінде;
- бұранданың қадамын өзгерте отырып, өзекшені ұзарту немесе
қысқарту кезінде; елеулі болған кезде (9-дан астам... 10%) бұрандамалар
немесе сомындар бастарының қырларын тегістеу. Бұрандамалар мен
түйреуіштердегі жіптердің сапасы жаңа сомынды бұрап тексеріледі. Сынған
немесе әлсіреген серіппелі шайбалар да ауыстырылады.
Бірнеше бұрандалармен немесе түйреуіштермен жалғанған түйінді
бөлшектеу кезінде, мысалы, электр қозғалтқышын төсекке бекіту кезінде,
алдымен барлық сомындарды аздап босатып, содан кейін оларды толығымен
бұрап алу керек; қозғалтқыштың құлауын, бұрандалардың бүгілуін және
олардың жіптерін соңғысының мыжуын болдырмас үшін жоғарғы
сомындарды алып тастау керек.
Егер бұрандама немесе шпилька өзегінің сынуы болса, онда өзектің
қалған бөлігі келесідей шығарылады. Шыбықтың қалған бөлігінде тесік
бұрғыланады, оған үшбұрышты тозған файл бітеліп, шыбықтың сынықтары
бұралады. Сонымен қатар, сіз бұрғыланған тесікте сол жіпті кесіп, оған
бұралған бұрандаманы пайдаланып, өзектің сынығын алып тастай аласыз.
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Бұрандалы қосылыстарды жинамас бұрын жіптің сапасы бұрандаларды
бұрандамаларға немесе түйреуіштерге қолмен бұрап тексеріледі. Егер сомын
қиын болса, онда жіптерді шүмекпен немесе алып тастаукерек. Көп
бұрандаманы қосылыстарды құрастыру кезінде алдымен қосылатын
бөліктердегі, мысалы, болат шыбықтың көмегімен құбыр ернемектеріндегі
саңылаулардыңосьтерінің сәйкестігін тексеріңіз. Содан кейін бұрандамалар
қосылыстың бір жағына салынып, қарама-қарсы жағынан шайбалар
қойылып, барлық сомындар сәл бұралған. Қосылыстың бұрмалануын
болдырмау үшін сомындар ақырында көлденеңінен бекітіледі, яғни
диаметрлі қарама-қарсы (сурет. 3.3.4, а). Сомындарды қатайту кезінде
түйреуіш немесе бұрандама үзілмеуі үшін кілттердің ұзартқыштарын
қолдануға болмайды.

3.3.4 сурет- Сомындардың өздігінен бұралуын болдырмауға арналған
қосылыстар мен құралдарды құрастыру тәсілі
а — көп бұрандалы ернемекті қосылыстағы сомындарды бұрау
тәртібі; б - контрсомынмен құлыптау; в — сіргемен құлыптау; г, д - арнайы
шайбамен құлыптау; е-арнайы құлыппен құлыптау; 1, 6 — сомындар; 7контрсомын; 8-шплинт; 9-бұранда
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Бір бұрандамалы жалғаулар кезінде ұштасатын бөлшектердегі
бұрандамалар үшін саңылаулардыңосьтерінің сәйкес келмеуіне жол беріледі,
бірақ жауапты жалғаулар үшін бұрандама диаметрінің әрбір 10 мм – не 0,15
мм-ден артық емес және әдеттегі жалғаулар үшін 0,4 мм-ден артық емес.
Егер сіз осы бөліктердің біреуін кондуктор ретінде қолдансаңыз,
бөлшектердің қосылыстарындағы бұрандамалар үшін саңылаулардың
туралануына қатысты жақсы нәтижелер алуға болады, бұл жағдайда өткізгіш
ретінде қолданылатын бөлік басқа түйіспеге қосылады. Содан кейін бірбірінен ең алыс тесіктер бұрғыланады және оларға уақытша бекіту
бұрандамалары енгізіледі. Осыдан кейін қысқыштар алынып тасталады,
қалған тесіктер бұрғыланады, барлық бұрғыланған тесіктер орналастырылып,
байланыс жиналады.
Бұрандалы (бұрандалы) қосылысты құрастырудың технологиялық
процесі келесі негізгі кезеңдерден тұратын кез-келген бұрандалы қосылысты
құрастыру процесіне ұқсас:
- бөлшектерді құрастыруға жіберу;
- бұрандалы бөлшектерді орнату және оларды алдын ала бұрау;
- құралды жеткізу, орнату және бұрандалы қосылыс бөлшектерін
қатайту;
- бөлшектердің өздігінен бұралуын болдырмайтын шпильтинг немесе
басқа операция.
Көптеген жағдайларда бұрандалы қосылыстардың сенімділігі мен
беріктігі оларды құрастыру кезінде дұрыс тартуға байланысты. Бұл
жағдайларда міндетті түрде реттелетін қатайту моменттері белгіленеді.
Қажетті бұрау моментін ұстап тұрудың ең қарапайым тәсілі - бекітілген
крутящий момент индикаторлары бар арнайы бекітпелерді қолдану.
Бұрандалы қосылыстарды құрастыру және бөлшектеу үшін қолмен және
электр құралдары қолданылады. Негізгі қолжетімді құрал ол – сомын кілттер.
Егер болттармен, түйреуіштермен немесе бұрандалармен жалғанған
бөлшектер жоғары ішкі қысыммен жұмыс істесе немесе жұмыс кезінде
ауыспалы жүктемелер пайда болса, онда олар болттарды (гайкаларды) белгілі
бір мәнмен бұрау моментімен бекіту керек. Бекіту моменті 3.3.1 формула
бойынша анықталады.
М = Р·L, Н·м

(3.3.1)

мұнда М-тарту кезінде қажетті айналу сәті, Н·м ;
Р-кілттің тұтқасына қосымшаның күші, Н;
L-иық, яғни күш қолдану нүктесінен кілттің жұтқыншағына дейінгі
қашықтық, м
Тәжірибелік жолмен анықталған бұрандалы қосылыстарды қатайту
үшін қажетті айналу моменттерінің шамалары 3.3.1-кестеде келтірілген.
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Кесте 3.3.1 - Бұрандалы қосылыстың тартылу моментінің диаметрі
мен бұрандама материалына тәуелділігі
Бұрандалы
қосылыстың
диаметрі,
мм
М6
М8
М10
М12
М14

Бұрау сәті, Н·м,
беріктілік шегі бар
материалдан жасалған
бұрандамалар үшін,
МПа
600
600-1000
4-6
8-10
10-15
17-22
20-30
36-48
35-50
60-80
60-80
90-120

Бұрандалы
қосылыстың
диаметрі,
мм
М16
М18
М20
М22
М24

Бұрау сәті н * м,
беріктілік шегі бар
материалдан жасалған
бұрандамалар үшін,
МПа
600
600-1000
190-120
120-140
120-140
150-170
170-200
200-230
230-280
270-320
320-360
350-400

Бұрандалы
қосылыстың
тығыздығын
индикатормен
немесе
микрометрмен болт пен штанганың созылуын өлшеу арқылы тексеруге
болады. Микрометр бұрандалы қосылысты қатайтуға дейін және кейін
бұрандалы бөліктің ұзындығын өлшеу үшін қолданылады; болтты созу
индикатормен өлшенеді, ол арнайы болт саңылауына орнатылған басқару
штифті қолданылады.
Бұрандалы
қосылыстың
тартылуын
индикатормен
немесе
микрометрмен бұрандама пен түйреуіштің ұзартылуын өлшеу арқылы
бақылауға болады. Микрометр бұрандалы қосылыстың тартылуына дейін
және одан кейін бұрандалы бөліктің ұзындығын өлшейді; Бұрандаманың
ұзартылуы индикатормен бұрандаманың арнайы тесікшесіне орнатылған
басқару түйреуішімен өлшенеді.
Болттарды орнатуға арналған түйісетін бөліктердегі саңылаулар
таңбалауға немесе айлабұйымға сәйкес бұрғыланады, ал түйісетін
бөліктердегі болт саңылауларының осьтері сәйкес келуі керек.
Кілттік қосылыс білік ойықтарында және оған бекітілген бөлікте бір
уақытта орналасқан кілтпен қалыптасады. Кілттер моментті біліктен
доңғалақтың күпшегіне, шкафқа және басқа ұқсас бөліктерге немесе,
керісінше, осы бөліктерден білікке беру үшін қолданылады. Сонымен қатар,
кілттер білікке бөліктердің осьтік бағытта орналасуын бекітеді. Кілттердің
негізгі түрлері және олардың өлшемдері стандартталған.
Кілтті қосылыстарда тозудың келесі түрлері жиі кездеседі: жұмыс
беттері мен шеттерінің зақымдануы; рұқсат етілмеген моменттердің әсерінен
кілттерді қырқу, кілт жолдарының жұмыс беттерін ұсақтау және сындыру;
жылжымалы кілтпен қосылыстардағы ұзындықтағы кілт жолдарының тозуы.
Машиналардың
жұмысы
кезінде
бұзылған
шпунттар
жаңасына
ауыстырылады.
Призмалық, сегменттік (сурет. 3.3.5, а) және сына (сурет. 3.3.5, б)
кілтектер. Призмалық және сегменттік кілттер бүйірлік беттермен, ал
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жоғарғы және төменгі жақтармен жұмыс істейді. Сына кілті мен ойықтың
бүйір беттері арасында алшақтық бар. Иілу, беттің зақымдануы, кілттің
сынуы жағдайында ол жаңасымен ауыстырылады.

3.3.5 сурет- Кілттік қосылыстарды бөлшектеу түрлері мен тәсілі:
а-сегменттік кілтпен: 1-құлыптау бұрандасы; 2-жең; 3-кілт; 4-білік;
б-сына кілтімен: 1-жұлдызша күпшегі; 2-кілттің басы; 3-білік; в-сына
кілтінен шығару: 1-балға; 2-кесу; 3-кілт
Егер кілт жолдарының тозуы бастапқы мөлшерінің 10% -нан аспаса,
онда олар қолмен немесе станоктарда өңдеу арқылы қалпына келтіріледі
(фрезерлеу, тегістеу). Кілт жолдары тозған бетке металды шашырату арқылы
қалпына келтіріледі, содан кейін машиналарда өңдеу немесе кілт жолын
кеңейту және тереңдету, содан кейін жаңа кілт жасау. Тозу 0,1-0,15 мм
жеткенде кілт жолдарын кеңейтіп, тереңдетіңіз. Кілт жолдары бастапқы
мәннен 15-20% -ға кеңейтілген. Беттің 2-3 мм-ге тең үлкен тозуы кезінде
оларға металл қойылады. Тозудың көп болуына байланысты ойық
дәнекерленеді және ұнтақталады, айналмалы жылжуы 90 немесе 180 °
болатын жаңа ойық фрезерленеді.
Егер қалпына келтіру нәтижесінде біліктің кілттері мен тесіктері
әртүрлі енге ие болса. Содан кейін қалпына келтірілген ойықтардың
мөлшеріне сәйкес арнайы жасалған қадамдық кілттер қолданылады. Бұл
жағдайда кілттің қадамдары симметриялы түрде жасалады.
Бөлік (тегершік, жұлдызша және т.б.) білікке призмалық немесе
сегменттік кілттің көмегімен отырғызылған қосылысты бөлшектеу кезінде
алдымен бөлікті біліктен алып тастаңыз, содан кейін кілтті ойықтан
шығарыңыз. Сына кілтімен қосылысты бөлшектеу кезінде (суретті қараңыз.
3.3.5, б) оны 2 басынан шығарады немесе мүмкін болса, қарама-қарсы
жағынан балғамен және 2 балғамен ұрады (сурет. 3.3.5, в), оның мөлшері кілт
ойығының мөлшерінен аз болуы керек.
Сегменттік кілттердің артықшылығы – кілттерді де, олардың
астындағы ойықтарды да өндірудің жеңілдігі, кемшіліктері-біліктерде терең
ойықтарды жасау қажеттілігі, бұл соңғылардың беріктігін төмендетеді.
Осыған байланысты сегменттік кілттер салыстырмалы түрде кішкентай
сәттерді беру үшін ғана қолданылады.
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Призмалық кілттер қарапайым (СТ СЭВ 189 -75) және жоғары
(МЕМСТ 10748 -79) дөңгелек немесе жалпақ ұштары болуы мүмкін. Олар
күпшек пен білікке бекітілген қосылуға арналған.
Бағыттаушы кілттер (МЕМСТ 8790 – 79) күпшектің білік бойымен
қозғалу мүмкіндігі болған жағдайда қолданылады. Бұл кілттер білікке
бұрандалармен бекітіледі.
Призмалық кілттерді қолдана отырып, кілт қосылыстарын құрастыру
кезінде алдымен шпон біліктің ойығы бойымен аралау немесе кесу арқылы
бекітіледі. Кілтек престермен, қысқыштармен немесе "жұмсақ" балғамен
соғылады, содан кейін сынық пен ойықтың бүйір беттері арасында алшақтық
бар-жоғын зондпен тексереді. Содан кейін кілттердің бүйір жақтарына
күпшектегі ойық орнатылады. Сына кілттерімен қосылыстарда алдымен
кілттің білік пен күпшектің ойықтарына тығыздығы тексеріледі. Содан кейін
кілт пен ойықтар машина майымен майланады, күпшек білікке қойылады,
кілт ойықтарға салынып, 2 басына соғылады (суретті қараңыз.3.3.5, б), кілтке
кептеледі. Бұл жағдайда кілттің басы күпшекке жетпеуі керек.
Сұққышы және сіргені қосылыстар. Бұл қосылыстарды пайдалану
кезінде түйреуіштер мен шыбықтар тозады. Тозған түйреуіштер мен
шыбықтар алынып, жаңаларына ауыстырылады. Конустық түйреуіш оның
үлкен диаметріне қарай балғамен соққылармен соғылады. Сіргенісірге
суырғыштар, тістеуіктер немесе тістеуіктер тартып алады. Оларды қолмен
тартуға тыйым салынады. Оймакілтекті жалғау кезінде жабатын бөлік
ойпаттардың немесе оймакілтектердің бетіне орталықтандырылуы тиіс.
Оймакілтекті қосылыстар қатты және жылжымалы. Соңғыларында
жылжымалы, жүретін немесе жеңіл жүретін қону бар. Қатты қосылыстарда
саңырау, тығыз және тығыз қону бар. Оймакілтекті қосылыстарда тозудың
келесі түрлері жиі кездеседі: оймакілтектердің жұмыс беттерінің
жылжымалы оймакілтекті қосылыстар кезінде күпшектің білік бойымен
қозғалуынан тозуы; қосылысқа әсер ететін аса рұқсат етілетін айналу
моменттерінің нәтижесінде оймакілтектердің жұмыс беттерінің шайылуы;
динамикалық жүктемелердің әсерінен оймакілтектердің жұмыс беттерінің
боялуы; оймакілтектің жекелеген тістерінің сынуы.
Оймакілтекті қосылыстарды жөндеу металды тозған беттерге ерітуден
тұрады, содан кейін саңылаулардың мөлшеріне және түйісетін бөліктегі
орналасуына сәйкес өңделеді. Саңылауларды тарату арқылы да жөндейді,
себебі Саңылау байланысы ішкі диаметрге бағытталған.
Алдымен
кескішпен, содан кейін саңылауларды таратпас бұрын, егер ол қатайған
болса, Саңылау білігі жасарады. Әрбір сірге кейіннен механикалық өңдеумен
бойлық бағытта таратылады. Оймакілтекті қосылыстар сүргілеу, ұсақтау
немесе созу арқылы қалпына келтіріледі. Бұл жағдайда білікке
саңылаулардың мөлшерін көбейтіңіз. Оймакілтекті қосылыстар өндірісте көп
уақытты қажет ететін бөлшектерде ғана жөнделеді, ал басқа жағдайларда
жаңаларына ауыстырылады.
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Олар бөлшектерді білікке басу арқылы жиналады, қонғаннан кейін
қатты Саңылау қосылыстарында соққылар тексеріледі, ал қонғаннан кейін
қозғалмалы қосылыстарда соққылар тексеріледі, ал жылжымалы
қосылыстарда соққылар тексеріледі.
Жауапты оймакілтекті қосылыстарды құрастырған кезде жанасатын
беттердің Сырдың көмегімен жанасуын тексереді.
3.3.3. Мойынтірек тораптарын жөндеу
Машиналарда кездесетін барлық сырғанау мойынтіректері бір бөліктен
тұратын болып бөлінеді-тұтас төлкелер түрінде немесе корпустардағы,
төсемдердегі немесе негіздердегі тесіктер түрінде, антифрикциялық
қорытпалармен құйылған және корпустары антифрикциялық қорытпамен
құйылатын ішпектері бар және ішпектері жоқ алмалы-салмалы болып
бөлінеді.
Жазық мойынтіректердегі негізгі ақау үйкелетін беттердің тозуы болып
табылады. Үйкеліс беттеріндегі тозу мөлшері радиалды саңылауды өлшеу
арқылы анықталады. Ақаулар мойынтіректің дизайнына байланысты әртүрлі
тәсілдермен қалпына келтіріледі.
Бұл ажырамайтын мойынтірек (сур. 3.3.6, а) тозған жең 4
ауыстырылады. Жең басылған кезде оның ішкі диаметрі азаяды, сондықтан
жең ашылады немесе кесіледі. Үлкен жүктемелермен жұптасу кезінде
мойынтірек корпусында жеңнің бұралуын болдырмау үшін жеңді 3
бұрандамен, түйреуішпен немесе тамақ қалайымен бекітіңіз.

3.3.6 сурет- Сырғанау мойынтіректерінің түрлері
а-бір бөліктен тұратын (саңырау): 1 — корпус; 2-майлау үшін тесік;
3-бекіту бұрандасы; 4-жең; б-алынбалы: 1 — корпус; 2 — лайнер; 3 —
тоңазытқыш; 4-қақпақ
Алмалы-салмалы мойынтіректерде (сурет. 3.3.6, б) саңылауды өлшеу
үшін мойынтірек бөлшектеледі, білік мойны мен 2 кірістіргіш арасында 4
қақпақта диаметрі 0,5 болатын қорғасын сымының екі сегменті
орналастырылған... 1 мм. Содан кейін, мойынтіректің қақпағын корпусқа
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бекіту үшін бұрандалардағы сомындарды бұрап, сым бөліктері қысылады,
содан кейін байланыс бөлшектеледі.
1 тегістелген сымдардың қалыңдығын микрометрмен өлшеп,
алшақтықтың мөлшерін анықтаңыз (сурет. 3.3.7, а, б). Қалыпты алшақтық
орташа есеппен 0,001 d, рұқсат етілген шегі-0,004 d, мұндағы d-білік
мойнының диаметрі. Үлкен тозу кезінде мойынтірек жөнделеді. Бір бөліктен
тұратын (саңырау) мойынтіректерде бұл алшақтық 4 жең мен білік
мойынының диаметрінің нақты өлшемдері арасындағы айырмашылық болып
табылады.
Алынбалы мойынтіректерде, төсеніштер тозған кезде, олар қайта
толтырылады немесе жаңаларына ауыстырылады, содан кейін өңдеу және
білік бойымен 0,5 рұқсат етіледі...Бір рет 1 мм және бір рет 0,05 мм.
Кірістірулердің шамалы (0,004 d-ден аз) тозуы кезінде алмалы-салмалы
мойынтіректердегі Саңылау "тартумен" реттеледі, яғни жұқа (қалыңдығы
0,05) алынып тасталады...1 мм) 1 жазбалары (сурет. 3.3.7, в) корпус пен
мойынтірек қақпағы арасында орнатылады.
Жалықтырудан кейін гильзалар қырылады. Қырыну орындарын
анықтау үшін біліктің мойнын бояйды, білік мойынтіректер корпусының
төменгі астарларына 1 орналастырады, жоғарғы қабаттары 2 бар қақпақтар 4
жабыстырылады және қақпақтар корпустармен бірге тартылады (3.3.7-сурет,
б). Білік бірнеше рет бұрылады, содан кейін мойынтіректер бөлшектеліп, әр
астар жеке-жеке, төменгі жағынан басталады. Жақсы ойық мойынтіректер
деп, оларды тексергенде оның бүкіл шеңбері бойынша оның бетінің 70 ... 75º
деңгейінде біркелкі боялған деп санайды. Қырынудан кейін алынған
саңылаудың мөлшері тегістелген қорғасын сымдарының қалыңдығымен
анықталуы мүмкін.

3.3.7 сурет- Алмалы-салмалы сырғанау мойынтіректеріндегі
саңылауларды өлшеу және реттеу
а — төсеніш пен білік арасындағы саңылауды өлшеу; б-мойынтірек
қақпағы мен төсеніш арасындағы және қақпақ пен корпус арасындағы
алшақтықты өлшеу; 1-қорғасын сым; 2-мойынтірек қақпағы; 3-мойынтірек
корпусы; в-реттеу тақтасын алып тастау: 1-пластина( төсеу); 2-май
ойығы; 3-түйреуіш
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Май ойықтары 2 (3.3.7, с суреттерін қараңыз) фрезерлі станоктарда
өңделеді немесе көлденең кескішпен кесіледі. Үйкеліс жұбын жақсырақ
майлау үшін астардың бетіндегі майлау ойықтарының шеттері тегістеледі
және дөңгелектенеді.
Төлкелердің немесе ішпектердің жұмыс беттерінің жергілікті
зақымданулары (бұзаулар, үлдірлер, раковиналар, бояу, жарықтар және
жұмыс бетінің 5% дейінгі ауданы баббитпен толтырудың ішінара
қабыршақтануы) жойылады. Үлкен мөлшердегі раковиналар мен бояулар
лайнер жасалған композицияның антифрикциялық қорытпасымен, ал шойын
жеңдерінде — баббит немесе қола.
Жөндеуден кейін алынбалы мойынтіректерді жинау кезінде корпус пен
қақпақ арасында 1 тығыздағышты орнату арқылы қол жеткізілетін 0,05 мм-ге
дейін созуды қамтамасыз ету қажет (суретті қараңыз. 3.3.7, в).
Жылжымалы мойынтіректердің тозуының негізгі түрлері мен себептері
келесідей. Майлаудың болмауына байланысты мойынтірек шамадан тыс
қызады, нәтижесінде 1 және 2 сақиналары пайда болады (сурет. 3.3.8, а) және
жылжымалы денелер (шарлар) 3 жүгірудің түстері пайда болады. Сонымен
қатар, металдың" шаршауы " нәтижесінде сақиналардың, шарлардың және
роликтердің жұмыс беттерінің (ойықтардың) қатпарлануы байқалады.
Майлаудың болмауы, үйкеліс бетіне бөгде бөлшектердің енуі
мойынтіректер торының тозуына әкеледі 4. Тот ылғалдың, қышқылдар мен
сілтілердің ерітінділерінің түсуіне байланысты жұмыс беттерінде пайда
болады.
Шамадан тыс жүктеме кезінде мойынтіректің тым қатты мойынтірегі,
нашар тығыздалу салдарынан бөгде бөлшектердің енуі, жұмыс беттерінде
чиптер, тырнақтар, қуыстар және қауіптер пайда болады. Барлық осы
жағдайларда подшипник жаңасымен ауыстырылады.
Қалпына келтіруге жарамды тозған мойынтіректер жиналып, қалпына
келтіру үшін арнайы зауыттарға тапсырылады. Таңбаланған қалпына
келтірілген мойынтіректердің Р әрпі бар, оларды төмен жүктемелермен
жұмыс істейтін төмен жылдамдықты құрастыру қондырғыларында ғана
орнатуға болады.
Бөлшектеу, мойынтіректер көмегімен жүргізеді алғыш (сур. 3.3.8, б)
немесе баспасөз (сурет. 3.3.8, в). Олар болмаған жағдайда, мойынтірек
мыстан немесе ағаштан жасалған тығыздағыш немесе түйреуіш арқылы
диаметрлі қарама-қарсы (көлденең) орналасқан тығыз басылған сақинаның
нүктелеріне жеңіл, біркелкі соққылармен бөлшектеледі. Мойынтіректі
бұрмаламай біркелкі алып тастау керек. Мойынтіректі біліктен бөлшектеуді
жеңілдету үшін мойынтірек ыстық минералды маймен суарылады.
Мойынтірек үшін тесіктер металды балқыту арқылы қалпына
келтіріледі, содан кейін жаңа жеңді басу немесе оны карбин желіміне
отырғызу. Жаңа мойынтірек білікке суық немесе ыстық күйде басылады.
Негізгі операция құрастыру тексеру болып табылады тесік диаметірі
бойынша білігіндегі. Қысылғаннан кейін жеңнің ішкі диаметрі азаяды, бұл
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допты кесу, тегістеу, тарту және калибрлеу арқылы қосымша өңдеуді қажет
етеді. Білік пен жең арасындағы алшақтық зондпен басқарылады. Ол сызбада
көрсетілген мәнге сәйкес келуі керек және жеңнің ұзындығы бойынша бірдей
болуы керек және 0,05 мм-ден аспауы керек. Төлкелердің шеткі беттері
біліктің иығына 60% кем емес жанасу ауданы бекітіледі. Мойынтіректерді
білік бойымен бақылағаннан кейін олар машинаның жақтауына орнатылады
және өзара қозғалу арқылы туралануға жетеді.

3.3.8 сурет- Тербеліс мойынтіректерін бөлшектеу және монтаждау
тәсілдері
а-жылжымалы мойынтіректің жалпы түрі: 1-сыртқы сақина; 2-ішкі
сақина; 3-шарик; 4-сепаратор; B-бұрандалы тартқышпен мойынтіректі
бөлшектеу: 1-қақпа; 2-бұранда; 3-траверс (тірек); 4-төсеу (доп); 5-табан;
6-мойынтірек;
в — мойынтіректі қол баспағымен бөлшектеу: 1 — айналдырық; 2 —
мойынтірек; 3 — астар; г — оларды монтаждау алдында майы бар ваннада
домалау мойынтіректерін қыздыру; 1 — тор; 2 — ванна; 3 —
мойынтіректер; 4 — термометр; 5 — қақпақ; 6 — рейка; 7 — аспа; д —
мойынтіректі білікке қыздырғаннан кейін алдын ала орнату; е —
мойынтіректі білікке ою арқылы отырғызу; ж — мойынтіректі білікке
мандрелді қолдана отырып отырғызу: 1 — мандрел; 2 — мойынтіректің
ішкі сақинасы; 3 — Білік; 4-мойынтіректің сыртқы сақинасы
Мойынтіректердің қисықтары білік пен жең арасындағы саңылаулар
арқылы зондпен анықталады. Жеңнің ішкі беті сызбада көрсетілген
дәлдікпен орнатылған біліктің мойындарына сәйкес келуі керек.
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Ажыратылатын қосылымды құрастыру бір жағынан білікке, екінші жағынан
қақпаққа және негізге қажетті бекіту аймағын қамтамасыз ету үшін
төсеніштерді корпусқа және қақпаққа орнатудан тұрады. Лайнерлердің
қақпақ пен негізге сәйкес келу дәлдігі мойынтіректің қаттылығын
қамтамасыз етеді, біліктен 44 негізге және тиімді жылу алмасуға біркелкі
күш беруді қамтамасыз етеді. Бекіту дәлдігіне кесу және кесу арқылы қол
жеткізіледі, ал сапасы бояумен бағаланады. Лайнерде қалған бояудың ізімен
олар орналасудың дәлдігін бағалайды және қырғыш жасайды.
Білік пен лайнер арасындағы осьтік алшақтық айналу жылдамдығына,
лайнердің диаметріне және майлау жағдайларына байланысты таңдалады.
Саңылаудың мөлшерін зондпен немесе қорғасынның көмегімен анықтауға
болады. Соңғы әдіс дәлірек, себебі сіз алшақтықтың мөлшерін ғана емес,
сонымен қатар оның лайнердің ұзындығы бойынша өзгеруін де анықтай
аласыз. Мұны істеу үшін білік мойнының үстіне техникалық вазелинді
қолданып, диаметрі 0,8–1,2 мм, ұзындығы 10-20 мм қорғасын сымының үш
кесіндісі құбырдың ұзындығы бойымен тең қашықтықта орналастырылады,
сол бөліктер лайнердің коннекторларына салынып, жоғарғы лайнермен
деформацияланып, мойынтірек қақпағының бұрандамаларын біркелкі
қатайтады, осылайша лайнердің коннекторлары бірдей болады.
Дұрыс орнатылған мойынтірек біркелкі жұмыс істеуі керек, көп шу мен
дүмпусіз. Саңырау, үзіліссіз Шу мойынтіректің ластануын білдіреді, ал
ысқырған дыбыс мойынтіректің майланбағанын немесе мойынтірек түйінінің
кез – келген бөліктері арасында үйкеліс пайда болатындығын, тегістеу және
өткір жиі түрту сепаратордың немесе жылжымалы денелердің бұзылуын
көрсетеді.
Ақаулы орнату кезінде мойынтіректің жұмысы көп жағдайда
температураның
жоғарылауымен
бірге
жүреді.
Мойынтіректің
температурасы қоршаған орта температурасынан 60°C-тан аспауы керек
және 90°C-тан аспауы керек.
3.3.4. Шкифтарды жөндеу
Иілгіш берілістің бір түрі болып табылатын белдік жетектері кең
таралған. Механикалық берілістің басқа түрлерімен салыстырғанда, олар
қозғалтқыштан немесе аралық біліктен айналу моментін машинаның жұмыс
органына жылдамдық пен қуаттың едәуір кең диапазонында ең қарапайым
және тыныш берілуіне мүмкіндік береді. Белдік біліктерге орнатылған екі
шкивті қамтиды. Жүктеме шығыр мен белдіктің арасындағы үйкеліс
күштерімен соңғысының керілуіне байланысты беріледі.
Тегершіктерге келесі техникалық талаптар қойылады:
- тегершіктердің жұмыс бетінде зақым болмауы тиіс;
- сына белдеуінің астындағы ойықтардың мөлшері мен орналасуы
бірдей болуы керек.
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Бақылау шаблонды, тереңдікті өлшеуішті немесе қарама-қарсы
жағынан ойықтарға салынған екі роликтің көмегімен жүзеге асырылады;
жұмыс беттерінің кедір-бұдырлығы Ra <2,5 мкм; жұмыс бетінің радиалды
қашықтығы және шығыр осіне қатысты шкив жиегінің ұштарының ағуы
рұқсат етілген мәндерден аспауы керек.
Шкивтерде ойықтардың бүйірлік беттері негізінен тозған, моншақтар
сынған, тепе-теңдік бұзылған және білікке сәйкес келуі әлсіреген. Шкивті
жөндеу кезінде жиек пен ойықтардың беті ұнтақталып, түбі тереңдетіледі.
Бұл жағдайда шкивтің диаметрінің кішіреюі белбеулердің сызықтық
жылдамдығы бастапқыдан 5% -дан аспайтындай өзгеруі керек. Бірдей беріліс
қатынасын сақтау үшін екі шкивті де ұнтақтаған жөн. Шкивтің сынықтары
мен жарықтары дәнекерленген, ал металда ішкі кернеулердің пайда болуын
болдырмау үшін шкив алдын ала қыздырылған. Дәнекерлеуден кейін шкив
баяу ыстық құмда салқындатылады.
Жөнделген тегершік тірекке бекітілген сағат түріндегі индикаторларды
қолдана отырып, шеңбер мен ұшы бойынша радиалды және осьтік соғуға
тексеріледі. Ұрып-соғу рұқсат етілген шектерден аспауы керек. Жөндеуден
кейін үлкен массасы бар тегершіктер теңдестіріледі.
Шкафтардың соңғы және радиалды соғуын ажыратыңыз. Диаметрі 150600 мм тегершіктер үшін шеткі соғуға 0,1 -0,4 мм, ал радиалды соғуға 0,050,25 мм шегінде жол беріледі.
Шкивтер механизмдер мен қозғалтқыштың қондыру орнында
отырғызылғаннан кейін, жұмысшы орган мен жетек біліктерінің
параллельдігі штихмалардың көмегімен басқарылады. Шкивтердің
белдеуімен байланысқан орта жазықтықтардың сәйкес келуі сызғышпен
тексеріледі (3.3.9-сурет), оны шкивтердің ұштарына, ал үлкен центрден
орталыққа дейінгі қашықтықта - штрих сызығымен немесе созылған жіппен.

3.3.9 сурет- Тегершіктердің құрылғылардың көмегімен дұрыс
орнатылуын тексеру
1-сызғыштар; 2-тіктеуіш; 3-бағыттамалар; 4-тегершіка; 5-бау
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Ол үшін жолдың бір ұшы үлкен тегершіктің жиегіне жолды бекіту
нүктесіне диаметрлі қарама-қарсы нүктеде бекітіледі. Бұл позицияда жол
бекітіледі. Кіші тегершік жиектің екі диаметрлі қарама-қарсы нүктелерімен
жіпке тиіп тұратындай етіп орнатылады.
Сына белдігін беру кезінде тегершіктердің ойықтарының жұмыс
бетінде сызаттарға, қабыршақтарға және басқа да зақымдарға жол
берілмейді. Тегершіктердің ойықтары бір-біріне қатысты жылжусыз
орналасуы тиіс; сына белдікті берілістегі тегершіктер арасындағы
орталықаралық қашықтық кемінде болуы тиіс
0,5 (D1-D2) + 3h

(3.3.2)

мұндағы h-белбеу қимасының биіктігі.
Белдікпен жалғанған тегершіктер бір-бірінен олардың диаметріне
байланысты нормаланатын қашықтықта болуы тиіс.
Кіші тегершіктің белдігімен айналма бұрышы 1500-ден кем болмауы
тиіс. Тарту ролигі бар берілістер үшін кіші тегершіктің айналма бұрышы
кемінде 1800 болуы тиіс.
3.3.5. Жалғастырғыштар мен тежегіштерді жөндеу
Барлық жалғастырғыштарда саусақтар, резеңке сақиналар, резеңке диск
және біліктердегі жартылай жалғастырғыштардың кілттері тозады. Тозған
саусақтар, резеңке сақиналар мен дискілер ауыстырылады. Көрсетілген
бөлшектер мен құрастыру қондырғыларының тез тозуына білік осьтерінің
орталықтандырылуының бұзылуы, машинаны деңгейге сәйкес орнатпау,
сондай-ақ машинаның жұмыс органдары кептелген жағдайда электр
қозғалтқышының шамадан тыс жүктелуі ықпал етеді (араластырғыш білігі,
сорғының доңғалағы және т.б.).
Серпімді саусақ жалғастырғыштарында саусақтардың жартылай
жалғастырғыштары, резеңке сақиналар, сондай-ақ резеңке сақиналар
орналасқан тесіктер тозады. Жартылай жалғастырғыштағы орын және
резеңке сақиналарға арналған тесіктер бұрғыланады, содан кейін
саңылаулардың өлшемдері бойынша жаңа серпімді сақиналар мен саусақтар
жасалады.
Крест
жалғастырғыштарында
жартылай
жалғастырғыштардың
шығыңқы және ойықтарының беттері мен қырлары тозады. Оларды жөндеу
кезінде фрезерлік немесе сүргілеу машиналарындағы ойықтар тікбұрышты
беттерді алғанға дейін кеңейтіледі. Аралық бөлік жаңасымен ауыстырылады,
ал жаңа аралық бөліктің ұштарындағы шығыңқы бөліктер жартылай
жалғастырғыштардағы ойықтардың үлкейтілген мөлшеріне сәйкес келуі
керек.
Үйкеліс материалымен жанасу бетінде бұзушылықтар пайда болған
кезде, бұл бет тозу іздерін жойғанға дейін созылады. Үйкеліс материалы
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кірден тазартылады және болашақта жеткілікті қалыңдықта қолданылады. Ол
үшін үйкеліс төсемдерінің астына металл төсемдер қойылады. Қатты тозу
кезінде үйкеліс материалы жаңасына ауыстырылады. Бұл жағдайда
құрастырудан кейін үйкеліс материалының жұптасатын бетке қосылуы
реттеледі.
Орталықтан тепкіш үйкеліс жалғастырғыштарында ең алдымен 5
төсеніштері тозады (сурет. 3.3.10, а) феррододан немесе басқа да фрикциялық
материалдан жасалған 2-қалыптарда, ал кейде 2-қалыптардың өздері табиғи
абразия, оларға ылғал немесе майдың түсуі, сондай-ақ пайдалану ережелерін
бұзу нәтижесінде. Төсемдердің тозуын барабанның ұзақ үдеуімен (8
минуттан астам) бағалауға болады, ал оның айналу жиілігі талап етілгеннен
аз. Жалғастырғыштарды жөндеу кезінде алынып, шайба осьтерінен және
жапсырмалары бар қалыптардан алынады.Майланған жапсырмаларды
бензинмен жуады, зімпара қағазбен тазалайды және қалыптарды орнына
қояды.

3.3.10 сурет- Жалғастырғыштардың түрлері және оларды құрастыру
кезіндегі бақылау тәсілдері
а — жең; 1, 9 — біліктер; 2, 6 - кілтектер; 3, 4 — жартылай
жалғастырғыштар; 5 — бұрандама; 7 — шайба; 8 — сомын; Б — саусақ: 1,
4 — жартылай жалғастырғыштар; 2 — саусақ; 3 — резеңке сақиналар; в —
серпімді: 1, 6 - кілтектер; 2, 5 — жартылай жалғастырғыштар; 3 —
резеңке диск; 4 — саусақ; 7 — бекіткіш бұранда; г — осьтердің радиалды
(көлденең) ығысуы кезінде біліктердің осьтерінің сәйкес келуін тексеру; д —
осьтердің бұрыштық ығысуы (қисаю) кезінде осьтердің сәйкес келуін
тексеру; е — а, в, С, D осьтерінің сәйкес келуін бақылау нүктелері
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Жалғастырғыштық қосылыстың қалыпты жұмысы үшін электр
қозғалтқыш біліктері мен жұмыс машинасының сәйкес келуін қамтамасыз
ету қажет. Біліктердің осьтерін орталықтандырудың ең оңай жолы "жартылай жалғастырғыштар" әдісі (сурет. 3.3.10, Г, д).Бұл жағдайда сызғыш
шамамен параллель жартылай жалғастырғыштарға қолданылады. Содан
кейін, электр қозғалтқышының орнын өзгерте отырып, жартылай
жалғастырғыштардың өзара орналасуына қол жеткізіледі, онда сызғыш әр
жартылай жалғастырғышқа тығыз орналасады. Мұндай орталықтандыру бірбірінен шеңбер бойымен 90°қашықтықта орналасқан A, B, C, D нүктелерінде
жүзеге асырылады. Осыдан кейін электр қозғалтқышы мен жұмыс машинасы
бекітіледі.
Егер олардың қалыңдығы 50% төмендеген болса, төсеніштер тозған деп
саналады. Тозған төсемдер төсемді кесу немесе тойтармаларды қағу арқылы
төсемнен шығарылады. Содан кейін олар жаңа төсемді белгілеп, кесіп
тастайды, оған тойтармалар үшін тесіктер бұрғылап, блокқа жабыстырады.
Тойтармалар алюминийден немесе мыстан жасалған, сондықтан
жапсырмалар тозған кезде тойтармалар таңғыштың ішкі бетін
тоздырмайды.Осыдан кейін таңғыштың ішкі бетінің күйін тексеріп, қажет
болған жағдайда оны тазалаңыз. Егер электродтар өздері тозған болса,
оларды зауыттық нұсқаулықта көрсетілген сызбаға сәйкес жасауға болады.
Қатты жалғастырғыштардың (төлкелі және дискілі) оларды орнату
алдында тексеру үшін бақылау базалық беттері болмайды. Біліктердің
туралануы сызғыш пен зондтың көмегімен тексеріледі. Бақылау базасын
тексеру үшін біліктерді монтаждау кезінде қолданылады бүйір шеттері және
ободы жартылай жалғастырғыштарды. Біліктердің ұштарының соғылуы 0,010,02 мм-ден аспауы тиіс. Білікке орнатылған жалғастырғыштардың радиалды
және соңғы соққысы 0,03-0,04 мм-ден аспауы керек. Дискілі
жалғастырғыштарда шығыңқы жер диаметрі 0,03-0,08 мм саңылаумен
ойыққа кіруі тиіс.
Жартылай қатты жалғастырғыштарда 0,5 мм-ге дейін беткі
қабаттардың соғуына жол беріледі. Байланыстырушы бұрандамалар жеңіл
соққылардың астында жалғастырғыштың екі жартысының саңылауларына
мықтап енуі керек. Біліктердің туралануын тексергеннен кейін екі жартылай
жалғастырғыштағы
тесіктер
цилиндрлік
сыпырғышпен
өңделеді.
Байланыстырушы бұрандамалар осы тесіктер арқылы өңделеді.
Саусақ жалғастырғыштарында саусақтардың саңылаулардың беттеріне
сәйкестігін тексеріңіз. Ол үшін жалғастырғыштың бір жартысы айналу
кезінде екіншісіне ауысады және жұмысқа қатысатын саусақтардың саны
анықталады. Зонд олардың саңылаулардың бетіне жабысуын тексереді. Бұл
жағдайда жеке саусақтардың саңылауы 0,3-0,5 мм-ден аспауы керек.
Тежегіштердің өнімділігі үйкеліс жұбының материалымен анықталады.
Үйкеліс материалдары ретінде негізінен асбест негізіндегі таспалар мен
электродтар қолданылады, түрлі-түсті металдан жасалған сымдар қосылып,
арнайы қосылыстармен сіңдірілген және жоғары температурада басылған
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немесе металл ұнтағы мен чиптері қосылған қысқа асбест талшықтарынан
сығымдалған тоқыма емес.
Тежегіштер мен жалғастырғыштардың жұмыс істеу жағдайы жекелеген
бөлшектердің сенімді бекітілуін, олардың дұрыс өзара орналасуын және
буындарда қалыпты саңылаулардың болуын жүйелі бақылаумен қамтамасыз
етіледі. Таспалы фрикциялық жалғастырғыштар мен таспалы тежегіштер
тежегіш таспасы мен тежегіш барабанының беті арасындағы саңылаудың
шамасын Тежегіштің (жалғастырғыштың) ажыратылған күйінде зондпен
өлшеу арқылы бақыланады. Саңылау таспаның бүкіл ұзындығы бойынша
бірдей болуы тиіс және 0,0015...0,002 Z шегінде болуы тиіс, мұндағы D —
тежегіш тегершігінің диаметрі. Қалыптық және конустық тежегіштер үшін
тежеуіш беттері арасындағы саңылау 0,3...1,0 мм шегінде ауытқиды және
әрбір жеке жағдайда машиналарға қызмет көрсету жөніндегі зауыттық
нұсқаулықтарға сәйкес орнатылады.
3.3.6. Тісті берілістерді жөндеу
Жұмыс кезінде редуктордың келесі ақаулары пайда болады: жұмыс
профилі мен ұштары бойынша тістердің тозуы; бір немесе бірнеше тістердің
сынуы; тәжде, күпшекте жарықтардың пайда болуы; күпшектегі тесіктің
немесе кілттің ойықтарының беттерін ұсақтау; тістердің ұштарын
дөңгелектеу.
Тозу мөлшерін анықтау үшін редуктор бөлшектеледі. Редукторларды
біліктерден алу міндетті емес. Осыдан кейін бөліктер жуылады және
құрғайды. Тістердің тозу мөлшері сыртқы тексеру нәтижесінде анықталады
және қарнақты тіс өлшегішпен өлшенеді (сурет. 3.3.11, а) немесе калиппер.
Бастапқы шеңбер бойынша s тістің қалыңдығын азайтуға жауапты
берілістер үшін 0,15 m және жауапсыз берілістер үшін 0,35 т (Т — ілінісу
модулі) артық емес рұқсат етіледі. Жұлынған немесе сынған тістері бар
берілісті пайдалануға рұқсат етілмейді.
Бастапқы тіс қалыңдығы
s = /2m. (3.3.3)
Тістің рұқсат етілген қалдық қалыңдығы
s1 = s -  s (3.3.4)
Шағын модулі бар тозған беріліс бөліктері, әдетте, қалпына
келтірілмейді, бірақ жаңаларына ауыстырылады. Кейбір жағдайларда үлкен
диаметрлі берілістер қалпына келтірілуі мүмкін.
Үлкен диаметрлі цилиндрлік тік тісті доңғалақтардың қатты тозған,
сынған немесе сынған тістері тістері бар лайнерлерді орнату арқылы
жөнделеді.Тісті дәнекерлеу (төсеу) арқылы қалпына келтіру-үлкен модульді
берілістер үшін ең көп қолданылатындардың бірі. Бұл әдіспен тістің немесе
тістің тозған бөлігі металмен қапталған, мысалы, сормайт (сурет. 3.3.11, а).
Жартылай немесе толығымен сынған тістер жөнделетін аймақты шпагатпен
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төсеу арқылы қалпына келтіріледі (сурет. 3.3.11, б). Қорамжәшіктегі
қыздырылған құм қалқымалы аймақтың баяу салқындауына ықпал етеді. Бір
немесе бірнеше тістерді мыс үлгілерімен қаптауға болады (сурет. 3.3.11, в).
Мыс жылуды жақсы өткізеді. Кейбір жағдайларда доңғалақ шеңберіне
дәнекерленген кірістіру жасалады (сурет. 3.3.11, г). Қаптағаннан
(дәнекерлегеннен) кейін тіс немесе тістер қажетті мөлшерде өңделеді. Кең
доңғалақтардың тістерін "сарбаздар" қалпына келтірген жөн (сурет. 3.3.11, д),
олар доңғалақтың алдын-ала дайындалған шеңберіне жіптерге орнатылады,
содан кейін балқытылады. Кейде сынған тістің орнына "аяқ киім" орнатқан
жөн (сурет. 3.3.11, е) немесе кірістіру (сурет. 3.3.11, ж). Бұл төсеу арқылы
жөндеу мүмкін болмаған жағдайда жасалады. Болат дөңгелектердегі тәждегі,
тоқылған инелердегі немесе күпшектегі жарықтар әдетте қайнатылады.
Жарықтары бар үлкен шойын берілістер бұрандалары бар төсемдермен
жөнделеді (сурет. 35, з). Егер күпшекте жарықтар болса, күпшектің екі
жағынан тесілуі және бандаж сақиналары басылады (сурет. 35, и).

Сурет 3.3.11- Тістерді өлшеу және қалпына келтіру әдістері
Бірнеше тістер сынған жағдайда үлкен тарту модулі бар шойын
берілістер бұрандаларды орнату арқылы жөнделеді (сурет.3.3.11, г). Сынған
жер шұңқырлардың айналасында кесіліп, тістердің осьтері бойымен пайда
болған бетке тесіктер бұрғыланады, оларға жіптер кесіледі, болат шыбықтар
бұралады, себебі Болат шойынға қарағанда жақсы дәнекерленген, олар тістің
биіктігінде кесіліп, металл балқытылады. Одан әрі өңдеуді жүргізеді
бойынша сипатталған жоғарыда тәсілдері.
Тістерді қалпына келтіргеннен кейін олар алдын-ала тексерілген
(анықтамалық) редуктор бойымен стендте жылтыратылады, ал майлауға ГОИ
пастасын. Қалпына келтірілген тістің өлшемдерін штангензубомермен
тексереді (суретті қараңыз). 3.3.11, а) немесе калиппер, тістердің қадамы мен
профилі шаблон бойынша бақыланады (сурет. 3.3.11, д). Тегістеуден кейін
редуктор 2 үшін жүктемесіз оралады...3 сағат, содан кейін 2 жүктеме
астында...3 сағат, өнеркәсіптік майлау майын қолдану 50.
Редукторлардың қалыпты жұмыс істеуі үшін доңғалақтардың тістерін
сапалы қалпына келтіру және өңдеу қамтамасыз етілуі керек, ал редукторды
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жинағаннан кейін оның бөліктерінің дұрыс өзара орналасуы қамтамасыз
етілуі керек. Бұл ретте біліктердің осьтері параллель болуы тиіс, ал
осьаралық қашықтық тістердің қалыпты ілінуін құруы тиіс; тісті
дөңгелектерде рұқсат етілген шектерден жоғары радиалды және осьтік
соғулар болмауы тиіс, мысалы радиалды соғулар орташа алғанда 0,003 т-дан
аспауы, сондай-ақ біліктердің мойнында тербелістер болмауы тиіс.
Доңғалақ тістерінің дұрыс ілінуі жанасу нүктесімен анықталады.
Сенсорлық дақ редукторлардың өзара айналуы арқылы алынады, ал олардың
біреуінің тістері екінші доңғалақтың тістерінде іздер (дақтар) беретін жұқа
бояумен жабылған.
Қалыпты тарту жанасу нүктесі тістің ортасында орналасқандығымен
және 50 биіктікте орналасқандығымен сипатталады...60%, ал ені 55...Тістің
бүйір бетінің 75% ауданы. Тістердің дұрыс бекітілуінен басқа, тістер
арасындағы бүйірлік алшақтықтың мөлшері анықталады, ол зондпен
өлшенеді, редуктордың тістері арасында қорғасын тақтайшасы немесе
алюминий фольгасы, сондай-ақ сағат түріндегі екі индикаторды қолданады.
Цилиндрлік редукторды құрастырудың технологиялық процесі келесі
операцияларды орындауды қамтиды:
- егер құрастырылатын конструкцияда құрама тісті дөңгелектерді
орнату көзделсе, тісті дөңгелекті құрастыру;
- доңғалақтарды білікке орнату және оларды берілген қалыпта бекіту;
- оларға орнатылған тісті дөңгелектері бар біліктерді корпусқа
монтаждау;
- цилиндрлік тісті дөңгелектері бар жиналған жинақты реттеу;
- цилиндрлік тісті берілісті құрастыру сапасын бақылау.
Редукторларды жинау кезінде редукторлар біліктерге басылады.
Ортаңғы дәлдіктегі дөңгелектер үшін 320...500 мм біліктердің осьтері
арасындағы қашықтық шамамен ±0,16 мм болатын доңғалақтардың бастапқы
шеңберлерінің диаметрлерінің жарты өлшеміне тең болуы керек.
Редуктордың дұрыс тартылуын қамтамасыз ету үшін біліктердің
осьтері арасындағы қашықтық редукторлардың бастапқы шеңберлерінің
диаметрінің жартысына тең болуы керек; сонымен қатар, біліктердің осьтері
өзара параллель болуы керек.
Осьтер арасындағы тиісті қашықтық беріліс орнатылған корпуста
сақталуы керек. Корпустағы осьтер арасындағы қашықтықты 1 және 3
калибрлер мен 2 штихмасс немесе 5 калипер көмегімен өлшеуге болады
(сурет. 3.3.12, а). Егер өлшеу 2 микрометриялық штихмассаның көмегімен
жүргізілсе, 1 және 3 калибрлер арасындағы қашықтыққа калибрлер
диаметрінің жартылай қосындысы қосылады; егер өлшеу процесінде калипер
қолданылса, онда калибрлердің сыртқы беттері арасындағы өлшенген
қашықтықтан олардың диаметрлерінің жарты қосындысы алынады.
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3.3.12 сурет- Редуктор (А) корпусындағы саңылаулардың орналасуын
және тісті доңғалақтардың соғуын тексеру схемасы (б)
1, 3, 8-калибрлер; 2-штихмасс; 4, 6, 9,10 – индикаторлар;
5-калиппер; 7-бұрандалар; 11-тексерілетін беріліс
Беріліс орнатылатын корпустың бір және екінші жағындағы
саңылаулардыңосьтері арасындағы қашықтықты анықтай отырып, олардың
айырмашылығымен осьтердің бір-біріне қаншалықты параллель екенін
анықтауға болады. Корпустың негізінен тесік осьіне дейінгі қашықтық 4
индикаторының көмегімен өлшенеді, ол калибрлердің диаметрін ескере
отырып, ұзындықтың соңғы өлшемдері блогында реттеледі. Редукторларды
біліктерге орнату кезінде әртүрлі себептерге байланысты біліктің мойнында
редуктордың тербелісі, шығыңқы шеңбер бойымен радиалды соғу, аяқтың
соғуы, доңғалақтың біліктің бүйіріне бос орналасуы байқалуы мүмкін.
Тербеліс білікке басылған тісті дөңгелекті мыстан немесе алюминийден
жасалған балғамен түрту арқылы тексеріледі. Радиалды және соңғы
соққыларға редуктор орнатылған білікті тексеру орталықтарда немесе
призмаларда жүзеге асырылады (сурет. 3.3.12, б). Соңғы жағдайда ол
келесідей жүзеге асырылады. Білік призмаларға орнатылады және 7
бұрандалары соңғылардың ер-тоқымдарын реттейді. 6 индикаторы бойынша
білік тексеру тақтасына параллель орнатылады. Индикаторлық тіреу 9
индикатордың аяғы 11 тісті доңғалақтың тістері арасында орналасқан 8
калибрмен байланысқа түсетіндей етіп орнатылады және индикатор
көрсеткішінің бір-екі айналымына тартылу жасалады. Доңғалақты білікпен
айналдырып, калибрді бірнеше тістер арқылы ауыстырып, индикатордың
көрсеткіштерін белгілеңіз, олардың айырмашылығы радиалды соққыны
анықтайды. Осьтік соғуды тексеру 10-индикатор бойынша жүзеге
асырылады.
Жөндеу зауыттарында тісті берілістердің бөлшектері арнайы
стендтерде сыналады, онда соққыны және дұрыс берілісті эталондық
бөлшектермен салыстырады.
Конустық тісті берілістер, әдетте, 90° бұрышта орналасқан, кеңістікте
қиылысатын геометриялық осьтері бар екі білік арасындағы қозғалысты беру
қажет болған жағдайда қолданылады.
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Көбінесе тік, қиғаш және дөңгелек тістері бар доңғалақтармен
конустық берілістер қолданылады. Қиғаш және дөңгелек тістері бар
дөңгелектер, өндірістің едәуір күрделілігіне қарамастан, түзу тістері бар
дөңгелектерге қарағанда айтарлықтай артықшылықтарға ие – олар берілістің
тегіс жұмысын қамтамасыз етеді және беріктікке ие, сондықтан олар машина
жасауда кеңінен қолданылады. Қиғаш және дөңгелек тістері бар конустық
берілістер үлкен қуаттылықты жоғары айналмалы жылдамдықта беру үшін
қолданылады.
Конустық берілісті сипаттайтын негізгі параметрлер келесідей (сурет.
3.3.13): берілістің осьаралық бұрышы; берілістің әрбір дөңгелегі үшін
бастапқы конустың бұрышы; тісті берілістің модулі; берілістің тісті
доңғалақтарының тістерінің саны; берілістің доңғалақтарымен берілетін күшжігерге сүйене отырып анықталатын бастапқы конусты құрайтын 1
ұзындық.

3.3.13 сурет- Конустық тісті берілістің ілу элементтері
Цилиндрлік берілістермен салыстырғанда, конустық берілістердің
бірқатар кемшіліктері бар: берілістердің бірдей жалпы өлшемдерінде
жүктеме қабілеті аз (шамамен 15%); күрделі және қымбат өндіріс; құрастыру
кезінде берілісті корпусқа неғұрлым күрделі орнату; орталық аралық
қашықтықтардың ауытқуына үлкен сезімталдық; біліктердің тіректеріне әсер
ететін үлкен жүктемелер. Конустық тісті берілісті Құрастырудың
технологиялық процесі мынадай жұмыстарды орындау көзделеді: – тісті
доңғалақтарды біліктерге орнату және бекіту; – тісті дөңгелектері бар
біліктерді корпусқа орнату; - оның жұмысының тегістігін қамтамасыз ету
мақсатында тісті берілісті реттеу.
Редукторы бар біліктерді корпусқа орнатуды бастамас бұрын, біліктер
үшін ондағы саңылаулардың орналасуын тексеру керек. Бұл тексеру
корпустың тесіктерінде орналасқан 1 және 2 калибрлерінің көмегімен жүзеге
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асырылады (сурет. 3.3.14, а). Егер саңылаулардыңосьтері өзара
перпендикуляр болса, 1 калибр 2 калибрлі тесікке еркін енеді. Осьтердің
перпендикулярлығын бақылау үшін басқа әдіс қолданылады ( сурет. 3.3.14,
б). Саңылаулардыңосьтерін өзара перпендикуляр деп санауға болады, егер
калибрдің табаны тығыз, саңылаусыз, бүкіл ұзындығы бойынша 2 калибрдің
генератрицасына сәйкес келеді. Осьтердің перпендикулярлығы сонымен
қатар оське кесілген ұштары бар мандрельдермен тексеріледі (осьтер өзара
перпендикуляр және бір жазықтықта жатыр, егер мандрел ұштарының
кесілген жартысы бір-біріне тығыз орналасса; олардың арасындағы алшақтық
зондпен басқарылады).

3.3.14 сурет- Конустық тісті беріліс редукторының корпусындағы
саңылаулардыңосьтерінің орналасуын бақылау әдістері
а-тесігі бар калибр; б-табаны бар калибр; 1, 2 – калибрлер
Тісті берілістердің қалыпты жұмысын қамтамасыз ету үшін
доңғалақтардың тістері арасындағы бүйірлік саңылауды белгіленген мәнге
дейін реттеу керек. Бүйірлік саңылаудың рұқсат етілген мөлшері жұмыс
сызбаларында немесе 52 редукторды құрастыруға арналған технологиялық
картада көрсетілген. Орташа дәлдіктегі беріліс үшін бүйірлік алшақтық 0,08ден 0,2 мм-ге дейін. Егер беріліс конструкциясы мүмкіндік берсе, яғни
доңғалақтарға қол жетімділік бос болса, бүйірлік алшақтық зондпен
тексеріледі. Беріліс доңғалақтарының үлкен (10 мм-ден жоғары)
модульдерінде саңылау қорғасын сымдарының көмегімен тексеріледі,
мысалы, цилиндрлік берілістердегі бүйірлік саңылауды бақылау кезінде.
Жоғары дәлдіктегі берілістердегі бүйірлік саңылаулар индикатордың
көмегімен тексеріледі. Соңғысының тірегі корпусқа бекітіліп, оның аяғы
редуктордың тістерінің бірімен байланысқа түседі (екінші редуктор
бекітілген). Дөңгелекті шайқау кезінде индикатор инесінің ауытқуы бүйір
аралықтың сандық мәнін цилиндрлік берілістердегі бүйірлік аралықты
бақылау сияқты анықтайды. Қол жетімділігі қиын конустық берілістерде
бүйірлік алшақтық ұқсас цилиндрлік берілістердегідей тексеріледі.
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Конустық берілістерді құрастыру кезінде редукторды ось бойымен
жылжыту арқылы бүйірлік алшақтықты реттеуге болады; доңғалақ шартты
конустың жоғарғы жағына қарай жылжыған кезде алшақтық азаяды, ал
екінші жағына ауысқан кезде ол артады. Доңғалақтарды осьтік бағытта
реттеуді болат немесе жезден жасалған тығыздағыштар көмегімен жүзеге
асыруға болады, олар редуктор күпшегі мен біліктің иықтары арасында
орналасады. Тығыздағыштардың орнына реттеу сақиналарын қолдануға
болады. Егер білік реттелетін радиалды мойынтіректерге орнатылса,
доңғалақтың позициясы оны білікпен бірге жылжыту арқылы реттеледі.
Бүйірлік саңылау конустық берілісте реттелгеннен кейін, құрастыру
сапасы бояуға тексеріледі. Ол үшін беріліс доңғалақтарының әрқайсысының
екі тісіне жұқа бояу қабаты қолданылады, ал тістер олардың арасында таза
тістердің көп болуы мүмкін болатындай етіп таңдауға тырысады. Кейін бояу
жағу тісті доңғалақтар жетекшілері бастық жаққа басын бұрады бағытында
жұмыс беру және ізі бойынша кіре алады бояулар ретінде құрастыру керек.
Конустық берілісте доңғалақтар тістің бүкіл ұзындығы бойынша емес, тек
тістің ұзындығының 1/2-ден 2/3-ке дейінгі бөлігі бойынша және қалың
немесе жұқа ұшына жақын орналасқан. Берілістің қалыпты жұмысы үшін
доңғалақтардың орналасуын байланыс аймағы тістердің жұқа ұштарына
жақын болатындай етіп реттеген жөн, себебі бұл жағы деформациялық
жүктемелерге оңай түседі және тістер тезірек жұмыс істейді.
3.3.7. Бұрамдық редукторларын жөндеу
Бұрамдық редукторы бұрамдық деп аталатын бұрандадан және
цилиндр тәрізді дөңгелек тәрізді бұрамдық тәрізді доңғалақтан тұрады.
Бұрандалы тісті цилиндрлік берілістермен салыстырғанда, олар қиылысатын
осьтері бар біліктер арасында айналмалы қозғалыстың берілуін қамтамасыз
етеді, бұрамдық берілістерінің бірқатар артықшылықтары бар.
Бұрамдық редукторларында бұрамдық доңғалағының қола тәжі жиі
тозады, ол қолайсыз тозу жағдайында толығымен жаңасымен ауыстырылады
(сурет. 3.3.15). Жарылған редукторлар дәнекерлеу арқылы қалпына
келтіріледі. Ол үшін жарықшақтың шеттері механикалық түрде кесіледі,
содан кейін жиек қысқыштармен тартылып, дәнекерленеді. Кейінгі
термиялық өңдеу металдағы ішкі кернеулерді жеңілдетуге мүмкіндік береді.

Сурет 3.3.15- Бұрамдық және бұрамдық білігінің тәжі
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Бұрамдық редукторларының маңызды кемшілігі төмен тиімділік болып
табылады. Бұрамдықтың жіптері бір немесе көп жолды, оң және сол жақ
болуы мүмкін. Бұрамдықтың бұрандалы сызығының көтеру бұрышы
доңғалақ тістерінің көтеру бұрышына сәйкес келеді.
Көп жағдайда
бұрандалы желіні көтерудің оң бағыты бар және бір-төртке дейінгі
қоңыраулар саны бар берілістер қолданылады. Бұрамдық редукторына
арналған бұрамдық көміртекті немесе қоспаланған болаттан жасалады, содан
кейін hrs 58 дейін термиялық өңделеді...63. Ең көп таралған бұрамдықтар
15х қоспаланған болаттардан жасалған; 20х, 12хн2, 12хгт, 20хф және 40 және
45 маркалы көміртекті болаттар, олар НРС 45 қаттылығына дейін
қатаяды..55. Көп жағдайда бұрамдық білікпен бір бөлікке жасалады.
Бұрамдық редукторларының жиі кездесетін ақаулары мен ақауларының
қатарына бұрамдық доңғалағының тістері мен бұрамдық бұрылыстарының
тозуы, доңғалақ тістерінің боялуы немесе сынуы, тістердің бетіндегі
соққылар, қону беттерінің тозуы, жарықтар, бұрамдық білігінің тірек
мойындарының тозуы жатады.
Доңғалақтың тістерінің немесе бұрамдықтың бұрылыстарының тозуы
берілістегі айтарлықтай өлі қозғалыспен (бүйірлік саңылаумен) дәлелденеді;
бұрамдықты үлкен бұрышқа бұруға болады, ал доңғалақ қозғалыссыз қалады.
Тістің бір жақты тозуы дөңгелектің ортасында жиналмаған кезде
орнатылуынан болады. Қону мойындарының немесе мойынтіректердің тозуы
бұрамдықтың немесе бұрамдық доңғалағының айтарлықтай көтерілуіне
әкеледі.
Бастапқы шеңбер бойынша тіс қалыңдығының азаюымен анықталатын
бұрамдық тісті берілістердегі тістердің рұқсат етілген тозуы жауапты
берілістер үшін 0,15 м – ден және жауапсыз берілістер үшін 0,35 м-ден
аспауы тиіс, мұндағы m-тіс модулі.
Жөндеу алдында бұрамдықтың берілістерін тістердің жанасуына
тексеру қажет (бұрамдықтың бұрылыстарының бұрамдық доңғалағының
тістерімен жанасуының орналасуы мен толықтығы). Басып шығарудың
орналасуы мен өлшемдері бұрамдықтың доңғалаққа тиюінің дұрыс немесе
бұрыс екенін көрсетеді. Дұрыс орналастырылған кезде бұрамдық
доңғалағында тістің биіктігі бойынша 60% және тістің ұзындығы бойынша
50-65% жанасу керек (бірінші Сан дәлдіктің үшінші класында, екіншісі
екіншісінде). Тозған бұрамдық немесе бұрамдық дөңгелегі жаңаларына
ауыстырылады. Бұрамдық доңғалағында тек тәжді ауыстыруға болады.
Алынған тәждің орнына жаңа тәж отырғызылып, бекітіледі, содан кейін
тістер кесіледі. Бұл жағдайда доңғалақтың күпшегінде тесік бар бастапқы
шеңбердің туралануы қамтамасыз етілуі керек. Кейде тіс профилі тек бір
жағынан тозған кезде, доңғалақ тістің тозбаған жағы жұмыс істеуі үшін
бұрылады (қайтымды берілістерден басқа).
Кейбір жағдайларда аз жүктелген берілістердегі тозған және сынған
тістерді металл балқыту (дәнекерлеу) арқылы қалпына келтіреді.
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Металл төселгеннен кейін дөңгелектер өңделеді, балқытылған тіс
профилін өңдеу дәлдігі шаблонмен тексеріледі. Беттерді өңдегеннен кейін
Болат доңғалақтардың қалпына келтірілген тістері цементтеу немесе
цианидпен күшейтіледі.
Бұрамдық берілістерінің жөнделген бөлшектерін жинау кезінде
(мандрелде немесе құрастырудан кейін) индикатор көмегімен доңғалақ пен
бұрамдықтың радиалды соғуы тексеріледі. Содан кейін ортаңғы
қашықтықты, қиылысу бұрышын тексеріңіз. Жиналған берілісте бұрамдық
доңғалағының ортасының бұрамдықосьімен сәйкестігі, берілісте бүйірлік
саңылаудың (өлі жүріс) болуы тексеріледі.

3.3.16 сурет- Бұрамдық редукторының іліну сапасын бақылау
Бұрамдық жұбын орнату арнайы жасалған шаблондар мен зондтардың,
сызғыштардың, масштабты сызғыштың және деңгейдің көмегімен
тексеріледі.
Шұңқырлар бұрамдықтың білігінен босатылып, біліктен
доңғалақтың бүйір бетіне дейінгі қашықтықты өлшейді. Дұрыс тартылған
кезде бұл қашықтықтар бірдей болуы керек. Мұндай тексеру әрдайым мүмкін
емес. Беріліс редуктордың корпусына орнатылғандықтан. Сондықтан, орнату
кезінде бояуға тиюді тексеріңіз (сурет 3.3.16). Жанасудың бір немесе басқа
жаққа жылжуы осьтердің қисаюын көрсетеді. Тістің шетіне жанасу
нүктесінің жақындауы орталық қашықтықтың ұлғаюын және керісінше
көрсетеді.
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Бүйірлік алшақтық формула бойынша есептеледі
Сn = 

Ɩ

(3.3.6)

36000

Мұнда-индикатор көрсеткіші бойынша бұрамдықтың айналу бұрышының
мәні;
Ɩ-бұрамдықтың осьінен индикатордың аяғына дейінгі қашықтық.

3.3.17 сурет- Бұрамдықтың ілінісіндегі саңылаудың мөлшерін анықтау
1, 3-тұтқалар. 2, 4-индикаторлар
Бүйірлік алшақтық өте аз болатын кішкентай дәл берілістерде.
Бұрамдықтың еркін айналуы индикатормен анықталады. Бұрамдықтың
шығыңқы ұштарында және доңғалақтарда индикаторларға қатысты тұтқалар
бекітіледі, индикатор көрсеткішінің орнын бастапқы қалыпта бекітеді.
Кесте 3.3.2-Әр түрлі дәлдіктегі бұрамдық редукторлары үшін рұқсат
етілген бүйірлік саңылаудың мөлшері
Конъюгация
түрі
С
Д
Х
Ш.
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40-қа
дейін
0
28
55
110

Осьаралық қашықтық, мм
10 – 80
80–
160–
320–
160
20
30
0
48
95
90

0
65
130
260

0
95
190
380

0
130
260
530

630–
60
0
190
380
750

1250ден
жоғары
0
260
530
-

3.3.3 кесте-Осьтік модуль 1-ден 30 мм-ге дейін болғанда осьаралық
қашықтықтың, мкм, бұрамдық берілісінің шекті жол берілетін
ауытқулары.
Дәлдік
дәрежесі
5
6
7
8
9

40-қа
дейін
9
14
22
36
55

Осьаралық қашықтық, мм
40 – 80
80 – 160 160 – 320 320 – 630
13
21
34
52
85

17
26
42
65
106

21
34
52
85
130

26
42
65
105
170

630– 260
32
50
80
120
200

Бұрамдық редукторының қалыпты жұмысы оны бос және жүктеме
кезінде сынау кезінде анықталады. Бұл жағдайда сенсорлық дақтардың
мөлшері мен сипаты ғана емес, сонымен қатар берілістің қыздыру
температурасы да тексеріледі, ол 2-ші және 3-ші дәрежелі беріліс үшін 800С,
4-ші дәрежелі беріліс үшін 650с аспауы керек. Шамадан тыс қыздыру
құрастыру мен өндірудегі ақауларды, майлаудың жеткіліксіздігін немесе
майлаудың дұрыс таңдалмағанын көрсетеді [13].
3.3.8. Тізбекті және белдік берілістерді жөндеу
Тізбекті берілістерде жұлдызшалардың тістері, жең мен тізбек осьінің
түйіскен жерлері, тізбек роликтері тозады, білікке жұлдызшаның қонуы,
сондай-ақ тізбектің осьіне тақталар әлсірейді.
Тізбектегі берілістердегі тізбектер мен жұлдызшалардың тозуының
негізгі себептері — жұлдызшалардың осьтерінің параллелизмінің бұзылуы,
олардың біліктердегі осьтік жылжуы, тізбектің әлсіреуі немесе шамадан тыс
кернеуі, беріліс жұмыс істейтін жоғары температура, мысалы, роликті
кептіргіштердің жетегінде, майлаудың болмауы немесе төмен сапасы және
т.б. тізбектің кернеуінің әлсіреуі нәтижесінде тарту жұлдыздардың тістерінің
бастарында жүреді, бұл олардың тозуын едәуір жылдамдатады және
тістердің бұзылуына әкеледі. Бұл жағдайда тізбек созылып, жұлдыздардан
секіреді, беріліс өткір шу мен серпіліспен жұмыс істейді, нәтижесінде
тізбектің үзілуі мүмкін.
Тізбектердің тозуы тартуға байланысты олардың қадамының
ұлғаюымен сипатталады және тізбектің бастапқы қадамының пайызымен
көрсетіледі. Тізбек қадамы (сурет.3.3.18) ұзындығы l тізбектің кесіндісінде 50
сілтемеге тең өлшенеді.
tтізбегінің орташа салыстырмалы өсуі формула бойынша
анықталады
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t = [(l1 - l)/l] 100%

(3.3.7)

мұнда l1 және l — 50 буынға тең шынжыр кесіндісінің нақты және
бастапқы (тозғанға дейін) ұзындығы, мм.
Тізбектің тозуы оның қадамын ұлғайту арқылы анықталады. Ол үшін
сызғыш жиырма байланыстың ұзындығын өлшейді. Ұзындықты өлшеу
кезінде тізбектер белгілі бір күшпен тартылады. Тізбекті редукторды жөндеу
кезінде тозған жұлдыздар мен тізбектер, әдетте, жаңаларына ауыстырылады.
Біліктерден жұлдызшаларды бөлшектеу редукторлар сияқты жүзеге
асырылады. Төмен жылдамдықты берілістердің үлкен диаметріндегі
жұлдызшалардың тістерін электр доғалы дәнекерлеу арқылы қалпына
келтіруге болады, содан кейін шаблон бойынша өңделеді. Тістерді қалпына
келтіргеннен кейін жұлдыздар қатайып, босатылады. Тозған тізбектің
байланыстарын тек ерекше жағдайларда ғана ауыстыру ұсынылады, мысалы,
төмен жылдамдықты берілістерде тізбектің апаттық үзілісі кезінде.
3.3.4 кесте- Жең-роликті тізбектер үшін тізбек қадамының шекті
рұқсат етілген ұлғаюы төменде келтірілген
Үлкен жұлдызшаның 25
тістерінің саны
Тізбек
қадамының 6,4
рұқсат
етілген
ұлғаюы, %

30

35

40 45

5,3 4,6 4

50

60

70

80 90

3,5 3,2 2,6 2,3 2

100

1,7 1,6

Біліктердегі жұлдыздар көрсетілгендей бекітіледі (сурет. 3.3.19, а, б).
Шынжырды жұлдызшаларға орнатар алдында керосинмен жуады, құрғатып
сүртеді және 50-ге дейін қыздырылған консистенциялы майлағышқа 1
сағатқа орналастырады...70 °C, содан кейін майлау еркін ағып кетеді.
Тізбектің икемділігін тексеру үшін сілтемелердің әр топсалы байланысы
қолмен бүгіледі.
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Сурет 3.3.18- Тізбектің ұзындығы мен қадамын өлшеуге арналған
құрылғы
1-сызғыш; 2-тірек; 3-тізбек, 4-жүкпен ілмек
Шынжырды жұлдызшаларға орнатқан кезде оның сегменті әдетте ескі
тізбекпен салыстыра отырып анықталатын қажетті сілтемелер санымен
жұлдызшаға салынып, байланыстырушы буынмен жалғанады. Жұп саны бар
тізбектер қарапайым 2 сілтемелерімен байланысады (сурет.3.3.19, в), ал тақ
санмен — өтпелі буындармен. Сілтемелерді қосуға арналған тізбек арнайы
құрылғылардың көмегімен тартылады (сурет. 3.3.19, г, д, е). Берілістің дұрыс
құрастырылуы бақыланады. Тізбектің салбырауын шамасын тізбектің
жетекші тармағына салынатын сызғышпен анықтайды, ол осьаралық
қашықтықтың 0,02 (2%) шамасына тең шамаға салбырауы тиіс. Тізбектің
қадамы жұлдыздардың қадамына сәйкес келуі керек, әйтпесе тізбектің үзілуі
және жұлдыздардың тістерінің сынуы мүмкін.
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Сурет 3.3.19- Тізбекті берілістерді құрастыру
а -жұлдызшаны білікке призмалық кілттің көмегімен бекіту:
1 — жұлдызша; 2 — құлыптау бұрандасы; 3 — құлыптау бұрандасы; 4
— призмалық кілт; 6— жұлдызшаны білікке түйреуішпен бекіту: 1 —
жұлдызшаның тәжі; 2 — жұлдызшаның күпшегі; 5 — конустық түйреуіш;
4 — тойтармалар; в — тізбек буындарының қосылуы: 1 — өтпелі буын; 2—
кәдімгі сілтеме; г — тұтқаның көмегімен тізбек буындарын тарту; д, е —
бұрандалы құрылғылардың көмегімен тізбек буындарын тарту: 1 —
бұранда; 2-қапсырма
Тізбектің тістерге дұрыс жүгіруі үшін екі жұлдыздың тәждері бірдей
жазықтықта орналасуы керек, олар жұлдыздардың ұштарына қолданылатын
болат сызғышпен тексеріледі.Зондпен өлшенетін мүмкін саңылаулар 0,002 l
аспауы керек. Біліктердің осьтері параллель болуы керек.
Белдік берілістерінің негізгі элементі-белдіктер. Берілістер белдіктің
көлденең қимасының пішініне байланысты сына немесе жалпақ белбеу
болуы мүмкін. Белдіктердің ақаулары-созылу және жыртылу. Әдетте
қозғалтқыштың белдік кернеуін реттеу үшін еркін қозғалысы бар. Мұндай
мүмкіндік болмаған жағдайда ұзартылған белдіктер ауыстырылуы тиіс.
202

Сынған кезде сына белдіктері әдетте ауыстырылады. Сына белдігін
желімдеу қажет болған жағдайда қосылатын ұштары өздігінен
вулканизацияланатын пастамен жабылады, нысанда қысылады және 60-70 °С
температурада 15 минут бойы қыздырылады.
Белдікті берудің белдіктері мен тегершіктері, егер тегершіктердің
радиалды және осьтік соғуы рұқсат етілген шектерден жоғары болса,
біліктердің параллелизмі бұзылса, белдіктер әлсіреген немесе шамадан тыс
тартылған болса, сына белдіктерінің қимасы тегершіктердің ойықтарының
профиліне сәйкес келмесе, негізінен тозады. Белдіктерге су, жуғыш
ерітінділер, өнім, майлау кіруі мүмкін. Сондықтан тайып кету, тозудың
жоғарылауы және тіпті белдіктердің үзілуі мүмкін.
Белдіктерді алу үшін керу құрылғысы (ролик немесе тегершік)
тегершіктерді жақындастырады немесе босатады. Ластанған белдіктер
пышақтың өткір жағымен тазаланады, сабынды сумен жуылады, сүртіледі
және кептіріледі. Майланған белдіктерді бензинмен жуады және құрғатып
сүртеді.
Сына белдікті берілісінің қалыпты жұмысы кезінде белдіктер
тегершіктің ойықтарына бүйір қырларымен тиюі тиіс (сурет.3.3.20, а);
белдіктің негізі болған кезде (сурет.3.3.20, б), содан кейін беріліс ақаулы деп
саналады және белдікті ауыстыру керек.

Сурет 3.3.20- Сына белдікті беру
а-белдіктің дұрыс орналасуы;
б — дұрыс орналаспауы;
Егер берілісте бірнеше белбеу болса, онда барлық белдіктерді
ауыстыру ұсынылады. Бұл тозған және жаңа белдіктердің біркелкі емес
тартылуына байланысты бірлескен жұмыс кезінде белдіктердің тозуы бірдей
болмайды. Бос белдіктердің кернеуін арттыру үшін жетекші шкафы бар
Электр қозғалтқышын қажетті қашықтыққа жылжыту немесе кернеу
құрылғысын реттеу керек.
Жыртылған кезде жалпақ белдіктер әдетте шикі белдіктермен тігіледі.
Сондай-ақ, белдіктің ұштарын белдік өндірісінде қолданылатын әдістердің
бірімен байланыстыруға болады.
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Белдік жетегін құрастыру кезінде белдіктер алдымен кішірек, содан
кейін үлкен шкафқа қойылады. Жиналған сына белдікті беру белбеулерінің
керілуін екі тегершіктен тең тұрған нүктеде иілу шамасы бойынша
динамометрдің немесе жүктің көмегімен тексереді.Тек зауытта жасалған
шексіз жетек белдіктерін пайдалануға рұқсат етіледі. Сына белдікті
белдіктерді тігіспен, желімдеумен, қапсырмалармен және басқа да жергілікті
құралдармен қосуға жол берілмейді. Жетекті іске қосар алдында және оның
жұмысы кезінде барлық белдіктердің тармақтары бірдей тартылуға ие болуы
және тегершіктердің ойықтарының бір жағына жапсырылуы тиіс.
Әлсіз созылған белдіктер сырғып, тез тозады. Сонымен қатар, құлдың
айналу жылдамдығы талап етілгеннен төмен болады. Сырғуды азайту үшін
белдіктерді сүртпеңіз, себебі олар аз берік болады және тез тозады.
Белдіктердің шамадан тыс кернеуі мойынтіректер мен белдіктердің тез
тозуына әкеледі.
3.3.9. Гидравликалық және пневматикалық жүйелердің бөлшектері мен
тораптарын жөндеу
Тісті сорғылардың бөлшектерін жөндеу. Тісті сорғы бөлшектерінің
тозуы туралы (сурет.3.3.21.), көп жағдайда, гидравликалық сұйықтықтың
ағып кетуінен туындайтын оның өнімділігінің төмендеуіне байланысты.
Майдың ағып кетуін едәуір арттыруға әкелетін сорғы бөлшектерінің
тозуының негізгі түрлері, оларға тән белгілер мен қалпына келтіру тәсілдері
3.3.5-кестеде келтірілген.
Тісті доңғалақтардың шеткі беттері бойынша тозуы кезінде сорғы
бөлшектерін (тістегершіктер, ішпектер, корпус) жөндеу жазық - (біліктен
бөлек дайындалған тістегершіктер, ішпектер, корпус) немесе дөңгелек
ажарлағыш (тістегершіктер білікпен бір бүтінге дайындалған) станоктарда
ажарлау арқылы жүзеге асырылады. Ол үшін сізге қажет:
- тегіс тегістеу машинасының магниттік плитасына редукторларды
орнатыңыз және тозу іздерін кетіруді қамтамасыз ететін бір жағын тегістеңіз;
- редукторды төңкеріп, тозу белгілері жойылғанға дейін екінші жағын
тегістеңіз;
- біліктермен бір бөлікке жасалған редукторды дөңгелек тегістеу
машинасының орталықтарына орнатыңыз және тозу белгілері жойылғанға
дейін олардың ұштарын кезекпен өңдеңіз;
- астар тегістеу машинасының магниттік плитасына орнатыңыз және
тозу белгілерін алып тастамас бұрын оны берілістердің соңғы беттеріне
қарайтын жағынан тегістеңіз;
- корпуста ішпектер мен тістегершіктерді орнату және индикаторлық
тереңдік өлшеуішпен корпустың 2 ұшынан, ішпектің 10 немесе 14 ұшына
дейінгі арақашықтықты өлшеу (арақашықтық 0,05 мм-ден аспауы тиіс).
- қажет болған жағдайда орнату, магниттік табаққа сорғы орган және
құм, ұштары арасындағы қажетті қашықтықты қамтамасыз ету.
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3.3.21 сурет- Тісті сорғы: 1, 4, 11, 15-инелі мойынтірек; 2 - корпус; 3,12тісті дөңгелектер; 5,16-қақпақтар; 6,9-біліктер; 7,13-кілтектер; 8манжеттер; 10,14-ішпектер.
3.3.5кесте- Тісті сорғы бөлшектерінің тозуының негізгі түрлері, оларға тән
белгілер және қалпына келтіру тәсілдері
тозу түрі
доңғалақ тістерінің пішіні
мен мөлшерін өзгерту
тісті доңғалақтардың соңғы
беттерінің пішінін өзгерту

тән белгілері
сорғының
өнімділігін
төмендету
мұнай ағып арттыру

біліктің
қону біліктердің
осьтерінің
мойындарының
мөлшері қисаюына
байланысты
мен пішінін өзгерту
сорғы
дөңгелектерінің
кептелуі мүмкін
біліктер
тіректерінің сол
мойынтірек
төлкелерінің
пішінінің өзгеруі
тығыздау
бөлшектерінің
механикалық
сипаттамаларын өзгерту
сорғы корпусындағы сору
және айдау қуыстарының
пішіні
мен
рамаларын
өзгерту

тығыздау
орындарында
майдың ағып кетуін арттыру
сорғының
төмендету,
жүйеде
төмендеуі

қалпына келтіру әдістері
тозған
редукторларды
жаңасымен ауыстыру
тісті
доңғалақтардың,
ернемектердің
және
корпустың шеткі беттерін
ажарлау
біліктердің
мойындарын
ажарлау және ернемектер
саңылауларына төлкелерді
орнату
жылжымалы
мойынтіректерді
қалпына
келтіру,
жылжымалы
мойынтіректерді ауыстыру
тығыздау
бөлшектерін
ауыстыру

өнімділігін тозған
қуыстарды
гидравликалық пластикалық массалармен
қысымның қалпына келтіру
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Пластмасса композицияларды пайдалана отырып, тісті сорғының сору
және айдау қуыстарын қалпына келтіруді мынадай түрде жүргізу қажет:
- тозу іздерін жойғанға дейін корпустың сору және айдау қуыстарын
сулау;
- диаметрі тісті доңғалақтардың сыртқы диаметріне тең болуы тиіс 6ішпектерді дайындау;
- төменгі ернемекті сору және айдау қуыстары бар корпусқа бекіту 4;
- 6 лайнерлерін мойынтіректер үшін тесіктерге орнатыңыз
төменгі ернемекте 4;
- 6 бұрандаларын 2 бұрандалы тесікке бұраңыз;
- 7 жоғарғы ернемекте 1 шұңқырларын орнатуға арналған
технологиялық тесіктерді орындаңыз, ол арқылы пластикалық композиция 3
енгізіледі;
- бұрандалардың бастары ернемек саңылауларына енетін етіп корпуста
7 жоғарғы ернемекті орнатыңыз;
- ернемектерді 5 корпусына бекітіңіз;
- 1 ернемектің технологиялық тесіктеріне 7 шұңқырларын орнатыңыз;
- сору және айдау саңылауларын саңылаусыз құраммен жабыңыз 8
(пластилинді қолдануға болады);
- корпуста құю үшін пластикалық композицияны дайындаңыз;
- сорғы корпусындағы пластикалық композицияны ернемектің
технологиялық тесіктеріне орнатылған шұңқырлар арқылы құйыңыз
(плстмасс композициясын полимерлегеннен кейін 9 жең пайда болады);
- 2 бұрандаларын бұраңыз, тығыздағыш құрамды алып тастаңыз және
ернемектер мен лайнерлерді алыңыз;
- пластикалық масса ағынын алып тастаңыз;
Тісті сорғыны құрастыру. Редуктордың тозған бөлшектерін қалпына
келтіріп, ауыстырғаннан кейін олар оны құрастыруды бастайды, оны
келесідей орындау керек (сурет.3.3.21.):
- 10 және 14 лайнерлердегі саңылаулардың өлшемдері мен пішіндерінің
сызба талаптарына сәйкестігін тексеру;
- мойынтірек өлшемдері мен жеңінің сызба талаптарына сәйкестігін
тексеріңіз;
- ішпектерге мойынтіректер төлкелерін нығыздау;
- мойынтіректер жең кеңейту;
- 6 және 9 біліктердегі отырғызу орындарының өлшемдері мен
пішіндерінің сызба талаптарына сәйкестігін тексеру;
- білікке 7 және 13 кілттерді орнатыңыз;
- 3 және 12 тісті доңғалақтардың рамалары мен тесіктерінің сызба
талаптарына сәйкестігін тексеру;
- біліктерге редукторларды орнатыңыз;
- ВЛ жапсырмаларда орнатылған төлкелердің ішкі бетін солидолмен
майлау;

206

- 1,4,11 және 15 инелі роликті мойынтіректерді жеңнің қабырғасы мен
орналасу білігінің арасындағы алшақтыққа орнатыңыз;
- біліктерге лайнерлерді орнату;
- жиналған тораптар 2 корпусына орнатылады;
- қақпақта 8 тығыздағыш манжетті орнатыңыз;
- 5 және 16 қақпақтарын корпусқа орнатыңыз;
- корпустағы қақпақтарды бұрандалармен бекітіңіз;
- беріліс қақпақтарын тексеріңіз.
Қалпына келтірілген бөлшектерден жиналған тісті сорғы мынадай
техникалық талаптарға жауап беруі тиіс:
- 1 модульмен тісті ілмектердегі бүйірлік Саңылау...4 мм 0,2 мм-ден
аспауы керек; 5 модульмен...7 мм - 0,3 мм; 8 модульмен...10 мм-0,4 мм;
- тісті дөңгелектер мен корпус арасындағы диаметрлі Саңылау 0,07
шегінде болуы тиіс...Беріліс модуліне байланысты 0,25 мм;
- доңғалақтардың ұштары мен корпустың төсеніштері арасындағы
алшақтық 0,04 шегінде болуы керек...0,08 мм;
Қалақты сорғының бөлшектерін жөндеу. Пышақ сорғыларын ұзақ
уақыт пайдалану кезінде (сурет.3.3.22) 4 статордың ішкі беті, 11 пышақтары
және 1 және 7 тарату дискілері ең көп тозады. 10 роторы аз дәрежеде тозады.
Тозудың негізгі түрлері, олардың тән белгілері және қалақты сорғы
бөлшектерін қалпына келтіру тәсілдері 3.3.6-кестеде келтірілген.
.

Сурет 3.3.22- Пышақ сорғысының негізгі бөліктері: 2,6,8,12-диск терезелері;
3-істік; 4-статордың ішкі беті; 5-тесіктер;
9-статор; 10-ротор; 11-қалақ
Пышақ сорғыларын жөндеу кезінде қалпына келтіру жұмыстарының
қымбаттығына байланысты олар жөнделмейді, бірақ жаңаларына
ауыстырылады. Қажет болған жағдайда сорғының тозған бөліктерінің
орнына жаңа бөлшектерді дайындауға және оны кейіннен жинауға болады
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3.3.6 кесте-Қалақты сорғы бөлшектерінің тозуының негізгі түрлері,
оларға тән белгілер және қалпына келтіру тәсілдері
тозу түрі
ротор білігінің қону
мойындарының пішіні мен
өлшемдерін өзгерту

тән белгілері
пышақтардың
кептелуі

ротор ойықтарының
мөлшері мен пішінін
өзгерту

сол

өзгерту мөлшерлерін
белгілеудің және нысанды
қалақтарының
Тығыздағыштар мен
тығыздағыштардың
саңылаусыз қасиеттерін
жоғалту
статор сақинасының пішіні
мен өлшемін өзгерту

сол

тарату дискілері мен
ротордың соңғы беттерінің
пішіні мен өлшемдерін
өзгерту

сорғы
қосылыстары
ндағы майдың
ағуы
сорғының
өнімділігін
төмендету
сол

қалпына келтіру әдістері
Отырғызу орындарын хромдаумен, жөндеу
төлкелерін орнатумен қалпына келтіру
немесе ротор қондырғысының астына
отырғызу мөлшерін қалпына келтіру үшін
пластикалық деформациялау
пышақтарды жаңа, үлкен қалыңдығымен
бір уақытта ауыстыра отырып, бөлгіш
басын қолдана отырып, ойықтарды диск
диірмендерімен фрезерлеу
егер ротордың ойықтары қалпына
келтірілсе, бірдей мөлшердегі немесе
үлкенірек жаңа пышақтарды жасау
тескіштер мен тығыздағыштарды
жаңаларына ауыстыру
статор сақинасын жаңа-стандартты немесе
жөндеу өндірісі жағдайында жасалған
сақинамен ауыстыру
жазық ажарлау станогында тарату
дискілері мен ротордың шеткі беттерін
ажарлау немесе оларды жаңасымен
ауыстыру

Статор сақинасын жасау (3.3.23 сурет) сорғы корпусының саңылауына
орнатылған күріш) токарлық станокта жүзеге асырылады. Ол үшін сізге
қажет:

3.3.23 сурет- Статор сақинасы: 𝑑𝑑1 , 𝑑𝑑2 - бекіту саңылауларының
диаметрлері; 𝐷𝐷1 , 𝐷𝐷2 - статор сақинасы саңылауының ең кіші және үлкен
диаметрлері; 𝐷𝐷3 - статор сақинасының сыртқы диаметрі; В -статор
сақинасының қалыңдығы; R, r-сақинаның ішкі бетінің радиустары
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- дайындаманың ұшын кесіңіз;
- дайындаманы сыртқы диаметрге салыңыз ;𝐷𝐷3
- ұзындығы B+2 мм дайындаманы өзектен кесіңіз;
- токарлық станоктың патронына ысырылған жұдырықтары бар статор
сақинасының дайындамасын орнату, оны А және С беттеріне орналастыру;
- өлшемін қамтамасыз ете отырып, ұшын кесіңіз;
- диаметрі 𝐷𝐷1 -5 мм тесік бұрғылаңыз;
- 3.3.24-суретте көрсетілген схема бойынша көшіру құрылғысының
көмегімен сурет өлшемі бойынша статор сақинасының саңылауын сулаңыз:

Сурет 3.3.24- Статор сақинасының ішкі беттерін өңдеу схемасы:
1-станоктың көлденең калибрі; 2-кабель; 3-кронштейн; 4-ролик; 5дайындау; 6-бекіту бұрандасы; 7-планшет; 8-көшірме; 9-ұстау
- станоктың шпинделіне 7 планшайбаны орнатыңыз;
- 7 көшіру 8 отырғызу белдеуіне орнату;
- 5 дайындамасын 8 копирайтқа орнатыңыз, оны А және С беттеріне
негіздеңіз (сурет.3.3.23);
- кроонштейн 3 машинасының көлденең калибріне 4 роликпен
бекітіңіз;
-станоктың көлденең суппортына 2 арқанды жүктемемен бекіту-4
роликтің 8 көшірмесіне тұрақты басылуын қамтамасыз ету;
- кронштейнді төсекке бекітіп, оған қарсы салмақ кабелін лақтырыңыз;
- өшіру сомын көлденең берген суппорт
- станоктан ысырылған статор сақинасын алу;
- d диаметрінің екі тесігін бұрғылаңыз (сурет.3.3.23)
- 60 қаттылығын қатайту мен босатудан кейін қамтамасыз ете отырып,
статор сақинасын термиялық өңдеуді жүзеге асырыңыз...64 HRC;
- кескіш орнына тегістеу құрылғысын орнату арқылы сол машинада
статор сақинасының ішкі бетін тегістеңіз.
Ротор пластиналарын жасау (сурет.3.3.25.) мынадай ретпен жүзеге
асыру қажет:
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Сурет 3.3.25-ротор тақтасы
- жолағы тез кесетін болат;
- жолақты сызбаның өлшемі бойынша дайындамаларға 0,5 мөлшерінде
кесіңіз...Кейінгі өңдеуге 2,0 мм;
- пластиналардың алты жағын және 0,3-ті кесіп тастаңыз...кейінгі
тегістеу үшін 0,5 мм;
- пластиналардың жалпақ кең беттерін тегістеу, олардың қалыңдығын
және 0,1 шегінде тараптардың тепе-теңдігін қамтамасыз ету...0,3 мм;
- пластиналарды пакетке жинап, А бетін тегістеңіз;
- пластиналар пакетін бұрап, тар беттерді тегістеңіз, олардың 0,01 ммден аспайтын ауытқуы бар А бетіне перпендикуляр болуын қамтамасыз
етіңіз.
Тарату дискісін жасау (сурет.3.3.26) БрАЖ9-4 қола өзегінен мынадай
түрде жүзеге асыру қажет:
- дайындаманы (қарнақты) токарлық станоктың патронына орнату;
- соңын кесу;
- диаметрі 44 мм тесіңіз;
- дайындаманы сыртқы диаметрі 88 мм бойынша тесіңіз;
- диаметрі 29,5 ММ тесік бұрғылаңыз;
- диаметрі бар тесік) мм;(30+0,023
- Ұзындығы 27 мм дайындаманы өзектен кесіңіз;
- дайындаманы картриджге аударып, 25 мм өлшеміне дейін бұраңыз;
- дайындаманы мандрелге тесік диаметрі бойынша орнатыңыз;
- дайындаманы 38 мм диаметрге дейін 19 мм ұзындыққа салыңыз;
- 0,25 мм тереңдіктегі ойықты өңдеңіз, сонымен бірге ұшын кесіңіз;
- фрезерлік станоктың үстелінде айналдырықты тік күйге келтіріп,
бөлгіш басын орнатыңыз;
- бөлгіш дискінің ойықтарын бұрғылап, содан кейін фрезерлеңіз;
- бөлгіш дискіде диаметрі 3 мм тесіктерді бұрғылаңыз;
- диаметрі 3 мм тесіктерді тарату дискісінің ойықтарының біріне
қосатын ойықты фрезерлеу;
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Сурет 3.3.26 - Тарату дискісі
Ротор жасау (сурет.3.3.27) мынадай ретпен жүзеге асырылады:
- токарлық станокта тиісті диаметрлі дайындаманы орнатыңыз:
- соңын кесу;
- дайындаманы сыртқы диаметр бойынша қайрау;
- дайындаманы d диаметрі бойынша тесіңіз;
- кесіп алынатын өнімдер мен шикізатты дайындауды жылғы
шыбықтың;
- дайындаманы d диаметрі бойынша тесіңіз;
- диаметрі d-1 мм тесік бұрғылаңыз;
- d диаметрі бар тесікті тартыңыз немесе ашыңыз;
- дайындаманы мандрелге орнатыңыз және G бетін және оған
параллель өңдеңіз;
- мандрелдегі дайындаманы фрезерлік станоктың үстеліне
орналастырылған бөлгіш басына орнатыңыз;
- ені B дөңгелек кескішпен ойықтарды фрезерлеу;
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Сурет 3.3.27-Ротор:
b-ротор қалағының астындағы ойықтың ені; D-ротор шүмегінің диаметрі;
d-ротор білігінің астындағы тесіктің диаметрі; C-ротордың қалыңдығы
Тозған сорғының орнына жаңа пышақ бөлшектерін жасағаннан кейін
олар оны жинай бастайды.
Қалақты сорғылардың қалыпты жұмысы үшін негізгі тартылыс
ротордың ойықтарына қалақтарды қондыру дәлдігіне ие. Саңылау
0,02...Қалақтар мен ротор ойықтарының қабырғалары арасында 0,03 мм
қалақтарды ойықтар бойынша іріктеу немесе оларды плитада жетілдіру
жолдары есебінен қамтамасыз етіледі. Күректерді ротордың ойықтарына
орнатқан кезде олардың ұшталған бөлігі сорғы роторының айналу жағына
бағытталуы тиіс. Жиналған сорғыда ротордың айналуы еркін болуы керек.
Қалақты сорғыны құрастыру (сурет.3.3.28) мынадай ретпен жүзеге
асыру қажет:

Сурет 3.3.28 - Қалақты сорғы: 1-корпус; 2-тарату дискісі; 3,10қақпақтар; 4-ротор білігі; 5-мойынтірек; 6-ротор; 7-төсеу; 8-фитинг; 9жең; 11-статор
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- 1 сорғы корпусының өлшемдері мен пішіндерінің сызба талаптарына
сәйкестігін тексеру;
- 2 Тарату дискісінің қону өлшемдерінің сызба талаптарына сәйкестігін
бақылау;
- тарату дискісін корпустың тесігіне салыңыз;
- 11 статордың қону өлшемдерінің талаптарға сәйкестігін тексеру;
- корпуста статор орнатыңыз;
- 4 ротор білігінің қону өлшемдері мен пішінінің сызба талаптарына
сәйкестігін тексеру;
- ротор білігіне 5 оң мойынтіректі орнатыңыз;
- ротор білігінің ойығына кілтті басыңыз;
- 10 қақпағы мен 1 сорғы корпусының арасына 7 тығыздағышты
салыңыз;
- корпуста оған басылған мойынтірекпен ротор білігін орнатыңыз;
- 4 білігіне роторды 6 қойыңыз, оны бір уақытта статор саңылауына
енгізіңіз;
- иық пышақтарын ротордың ойықтарына салыңыз, оларды алдын-ала
ойықтар бойымен бүгіңіз;
- роторға екінші тарату дискісін 9 жеңімен орнатыңыз;
- сол жақ мойынтіректі ротор білігіне басыңыз;
- сол жақ мойынтіректі ротор білігіне реттеңіз;
- сорғы корпусына қатысты тарату дискілерінің орнын түйреуішпен
бекітіңіз;
- сол жақ қақпаққа 8 фитингті бұраңыз;
- қақпақ пен корпустың арасына 7 тығыздағышты салыңыз;
- корпуста 10 қақпағын бұрандалармен бекітіңіз;
- 3 оң жақ қақпағына тығыздағышты орнатыңыз;
- ротор білігінің кілт ойығынан кілтті алыңыз;
- корпустың оң жақ қақпағын орнатыңыз;
- корпустың оң жақ қақпағын бұрандалармен бекітіңіз;
- кілтті ротор білігінің ойығына басыңыз;
- ротордың білігін қолмен бұраңыз және оның айналуының жеңілдігі
мен тегістігіне көзше жеткізіңіз.
Піспекті сорғы бөлшектерін жөндеу. Гидравликалық жетек
жүйесінде қысым жасауға арналған піспектік сорғының қарапайым мысалыбір піспектік сорғы (сурет.3.3.29). Жұмыс кезінде тығынжыл мен
бағыттаушы бет, тығынжыл серіппесі, кіріс және шығыс клапаны, олардың
ұялары мен тығыздағыштары өте қарқынды түрде тозады. Піспекті сорғы
бөлшектерінің тозуының негізгі түрлері, олардың тән белгілері және қалпына
келтіру 3.3.7-кестеде келтірілген.
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3.3.7кесте- Тығынжылдық сорғы бөлшектерінің тозуының негізгі
түрлері, оларға тән белгілер және қалпына келтіру тәсілдері
Тозу түрі
тығынжылдың пішіні
мен
өлшемдерін
қону беті бойынша
өзгерту
тығынжыл
астындағы отырғызу
орнының пішіні мен
көлемінің өзгеруі

Тән белгілері
Қалпына келтіру әдістері
тығынжылдың
қону тығынжылды
ауыстыру,
бетімен
түйісуі кейіннен қалпына келтірілген
арқылы майдың ағуы
отырғызу
орнының
мөлшеріне қарай тегістеу
сол
токарлық
немесе
жону
станогында тегістеу және
қалпына келтірілген немесе
жаңа тығынжыл бойынша
қолмен ысқылау
тығынжыл
тығынжыл
жұмыс серіппені
ауыстыру,
серіппесінің сынуы істемейді
серіппенің
серпімділігін
немесе
серпімді
қалпына келтіру
қасиеттерінің
жоғалуы
клапанның нысанын клапан
жабылған клапан нысаны бойынша
өзгерту
кезде майдың ағуы
клапанның
орындығын
қолмен ысқылау
клапандардың
сол
шарларды ауыстыру және ер(шарлардың) пішіні
тоқымдарды қолмен ысқылау
мен
өлшемдерін
өзгерту)
клапан
майдың
ағуы, серіппелерді ауыстыру
серіппелерінің
клапандар
жұмыс
серпімді
істемейді
қасиеттерінің
бұзылуы
немесе
жоғалуы
тығыздағыш
тығынжыл
тығыздағыштар
мен
қасиеттері
бар сорғысының
тығыздағыштарды ауыстыру
тығыздағыштар мен бөлшектері қосылған
тығыздағыштардың
жерлерде
майдың
жоғалуы
ағуы
Тығынжыл сорғысының бөлшектерін қалпына келтіргеннен немесе
ауыстырғаннан кейін олар оны жинай бастайды.
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Сурет 3.3.29- Бір тығынжылды сорғы:
1,5-шарлар; 2-корпус; 3-тығынжыл; 4-серіппе
Тығынжыл сорғысын құрастыру (сурет.3.3.29) мынадай түрде жүзеге
асыру қажет:
кіріс және шығыс клапандарын жинаңыз:
- жалғастықтардың тесіктеріне 1 және 5 клапандарды (шарларды)
орнату;
- серіппелі корпустың тесіктеріне орнатыңыз;
- серіппе корпусының тесіктеріне бұрау;
- төсеу корпусының бастықтарына орнатыңыз;
- кіріс және шығыс клапандарын құрастыру корпусының бұрандалы
тесіктеріне бұраңыз;
- 2 корпусында 4 серіппесін орнатыңыз;
- тығынжыл 3-ті корпус қақпағының қону саңылауына енгізіңіз;
- корпуста қақпақтың астына тығыздағыш орнатыңыз;
- сорғыны стендте бос жүрісте (20-30 мин ішінде)және жүктемеде
сынау.
Сорғыларды сынау. Сынақ стендінде өткізіледі (сурет.3.3.30)
сорғыны сынау үшін 14 электр қозғалтқышы орнатылған 13. Сорғыдан
шығатын 3 Құбыр екі түтікке бөлінеді. Құбыр арқылы сорғыдан 2 кран
арқылы май 8 өлшеуіш сұйыққоймаға түседі, сонымен қатар 1 манометрге
жеткізіледі. 8 өлшеуіш ыдысы көлем бірлігімен өлшенген түтікпен
жабдықталған. Сынақ кезінде май 8 өлшеуіш сұйыққоймаға түсіп, сол жерде
жиналуы үшін 5 және 11 су төгетін крандар жабық болуы керек. Сорғы
жасаған қысым 5 және 6 крандары жабылған кезде 1 манометрмен
бақыланады. Жүйеде гидравликалық сұйықтықтың температурасын бақылау
үшін 12 термометрі қолданылады. 14 электр қозғалтқышының айналу
жиілігін 15 тахомерінің көмегімен бақылайды.
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Сорғыдағы әртүрлі ақаулардың болуы оның жұмысы кезінде шуылға,
жұмыс сұйықтығының біркелкі берілмеуіне, қысымның төмендеуіне,
тығыздағыштар арқылы сұйықтыққа куә болады.
Сорғының жұмысы кезінде шу, әдетте, жоғары сапалы құрастыру емес:
- сорғы бөлшектерінің айналу осьіне сәйкес келмейді;
- конъюгациялардағы олқылықтар үлкен;
- тісті сорғының тістері арасындағы қуыстар толық толтырылмайды;
- қалақты сорғыштардың қалақтары сорғы роторының ойықтарына
ілінеді.
Мұндай ақауларды жою анықталған ақауларды жою арқылы сорғыны
бөлшектеу және қайта жинауды қажет етеді.
Сорғыдағы қысымның төмендеуі негізінен ауаның сорылуынан болады.
Ол үшін саңылаусыз емес тығыздау, бұл жағдайда жылдамдату және мұның
тығыздау соратын келте. Сорғыдан май ағып кеткен жағдайда оның
тығыздағыш бөліктерін ауыстыру қажет.[4]

3.3.30сурет- Сорғыларды сынауға арналған стенд: 1-манометр; 2,5,6,11крандар; 3,4,7-құбырлар; 8,9-бактар; 10-ирек құбыр; 12-термометр; 13сорғы; 14-электр қозғалтқышы; 15-тахометр; 16-қыздыру элементі
3.3.10.Слесарлық-жөндеу жұмыстары кезіндегі қауіпсіздік техникасы
Механизмдердің жұмысы кезінде алынған түйіндер мен бөлшектерді
өту жолдарына емес, алдын-ала дайындалған орындарға орналастыру керек.
Бұл жағдайда жұмыс үстелінде жатқан бөліктер мен бөлшектері бар
қораптарды кездейсоқ орындарынан тастауға болмайды. Үлкен және ауыр
түйіндереденге қойылып, оларды құлап кететіндей етіп орналастырады.
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Жиналған тораптар мен агрегаттарды қолмен алып тастауға және
орнатуға болмайды. Мұны механикаландырылған құралдардың көмегімен
жасау керек. Слесарь-жөндеушілер табиғаты мен көлемі бойынша әртүрлі
слесарлық және құрастыру жұмыстарын орындауы керек. Олар бұрғылау
және қайрау машиналарында жұмыс істейді, машиналар мен машиналардың
электр жабдықтарымен айналысады, блоктан бастап айналмалы кранға дейін
жүк көтергіш механизмдерді қолданады. Жөндеуші слесарь әсіресе мұқият
және мұқият болуы керек; ол қауіпсіздік ережелерін нақты білуі керек және
осы Ережелерге сәйкес жөндеу жұмыстарын дұрыс ұйымдастыра білуі керек.
Еңбек қауіпсіздігі қызметінің негізгі міндеті-жазатайым оқиғалардың
алдын алу және жұмысшының толық қауіпсіздігі үшін жағдай жасау.
Жазатайым оқиғалар көбінесе еңбек қауіпсіздігі жөніндегі
нұсқаулықтарға және ішкі тәртіп ережелеріне немқұрайлы қараудың, сондайақ өндірістік дағдыларды жеткіліксіз меңгерудің және құралдар мен
жабдықтарды пайдалануда тәжірибенің болмауының нәтижесінде орын
алады.
Жұмыс орнында жұмыс. Жұмысқа кіріспес бұрын, құралдың қандай
күйде екенін тексеру керек, ол оны шығарады. Ақаулары бар қондырғыны
дұрыс ауыстыру керек. Балғамен жұмсақ болаттан немесе ағаштан жасалған
сынықпен жабылған тұтқаға мықтап бекіту керек. Тұтқаны әлсіреген
балғамен жұмыс үстеліне немесе басқа қақпақтарға соққылармен "түзете"
алмайсыз, бұл тұтқаның одан да көп босатылуына әкеледі.
Тұтқалар шаберлерге, файлдарға және басқа да кескіш құралдарға
мықтап орнатылуы керек. Жұмыс кезінде әлсіз бекітілген тұтқалар құралдан
оңай секіреді, ал құралдың өткір білікшесі қолды қатты зақымдауы мүмкін.
Тұтқасы жоқ құралды пайдалануға тыйым салынады.
Басқа ережелер: сомын кілттері сомындар мен бұрандамалар
бастиектерінің өлшемдеріне сәйкес болуы тиіс; мыжылған және жарылған
ернеулері бар кілттерді қолдануға, кілттерді құбырлармен, басқа кілттермен
немесе өзге де тәсілмен өсіруге жол берілмейді; қысқыштардың,
тартқыштардың және басқа да құрылғылардың жарамдылығын қадағалау
қажет; қысқыштар мен ұқсас қысқыш құрылғылардың ысырмаларының
кенжарлары болмауы тиіс және олардың өлі жүрісі барынша аз болуы тиіс;
иілген табандары мен бұрандалары соғылған тартқыштарды қолдануға
болмайды. - Сур. 3.3.31, 3.3.32 қандай құрылғылар мен құралдарды
пайдалану керектігін көрсетеді [13].
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Сурет 3.3.31-Құралды пайдалану ережелері

Сурет 3.3.32-Құралды пайдалану ережелері
Жұмысты бастаған кезде бөлікті мықтап бекіту керек; қысқыштардан
жыртылған бөлік ауыр жарақат алуы мүмкін. Кесу кезінде қорғаныс
көзілдірігін киіп, сол қолында қауіпсіздік қалқаны болуы керек.Үгінділер
жұмыс үстелінен алынып тасталуы керек және үрленбеуі керек.
Жұмыс үстелінің жанында жұмыс щеткасында жұмыс істеу
ұсынылады.
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Кейбір жөндеу жұмыстары кезінде (кесу, металдандыру, құрастыру
кезінде Бұрғылау және т.б.) слесарь 5-6 атомның қысымымен цехтың ауа
құбырынан пневматикалық құралға берілетін сығылған ауаны қолдануы
керек. Бұл ауаның ағыны мұрынға, ауызға немесе құлаққа түсіп, адамның
ішкі мүшелеріне қатты зақым келтіруі мүмкін. Сондықтан, слесарь-жөндеуші
жұмысқа кіріспес бұрын, ауа құбыршегіндегі барлық бекітпелердің
сенімділігіне көзше жеткізу керек, бұл жерде ауа жоқ. Құралды ауа
құбыршекке қосуға немесе оны сығылған ауаны беретін желіден
ажыратқаннан кейін ғана ажыратуға болады.
Бөлшектерді жуу үшін олар кейде бензинді пайдаланады (бірақ
ешқандай жағдайда бұлдырланбайды), бензин буы ауамен жанғыш
жарылғыш қоспаны құрайтынын есте ұстаған жөн: сонымен қатар, осы
жұптармен дем алғаннан кейін сіз ауыр улануды жартылай жоя аласыз.
Барлық осы оңай құтылуға егер үнемі бақылап дұрыстығын қолданылу
желдету жүйесі жұмыс орнында темекі шегуге болмайды.
Бөлшектерді жуу үшін каустикалық сода ерітіндісі жиі қолданылады.
Мұндай жағдайларда слесарь қолдарын сода ерітіндісінен қорғауы керек,
себебі бұл теріні тітіркендіруі мүмкін.
Слесарлық жұмыстар негізінен Слесарлық жұмыс орындарында
орындалады, олар келесі талаптарға сай болуы керек:
- жұмыс орны қатты және берік құрылымға ие және тұрақты болуы
керек;
- жұмыс беті қатаң көлденең және болат табақпен жабылған болуы
керек;
- жұмыс орны ұяшықтарға бөлінген және жұмыс бетінің астына
орналастырылған тартпалармен және құралдарды, дайындамаларды, ұсақ
бөлшектерді және техникалық құжаттаманы сақтауға арналған сөрелермен
жабдықталуы керек;
- жұмыс үстелінде өлшемі 3 мм-ден аспайтын ұяшықтары бар
органикалық шыныдан немесе металл тордан жасалған қорғаныш экран
орнатылуы тиіс. Экран операцияларды орындау кезінде жұмыс істеушіні
металл бөлшектерінен қорғауды қамтамасыз етеді, мысалы, кескішпен кесу.
Екі және көп орынды жұмыс орындарын пайдалану кезінде қорғаныс экраны
жұмыс орындарының арасында орналасуы керек;
- жұмыс орындары кернеуі 220 В-тан аспайтын жергілікті
жарықтандыру шамдарымен жабдықталуы тиіс, оларды өңдеу аймағының
оңтайлы жарықтандырылуын қамтамасыз ете отырып, биіктігі бойынша
реттеуге және олардың еңіс бұрышын өзгертуге болады;
- шырақтар жарық ағынының өңдеу аймағына бағытталуын қамтамасыз
ететін торлы қоршаулармен және шағылыстырғыштармен қорғалуы тиіс;
- жұмыс үстеліне орнатылған слесарлық атауыз өңделетін
дайындаманың сенімді бекітілуін қамтамасыз етуі керек, ол үшін олар 2қадаммен жұмыс бетінде кросс-ойығы бар болат ауыстырылатын
ернеулермен жабдықталған...3 мм және тереңдігі 0,5...1,0 мм.
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Ауыстырылатын ернеулер арасындағы алшақтық 0,1 мм-ден аспауы керек.
Қысқыштардың қозғалмалы бөліктері кептелусіз және жұлқусыз қозғалуы
керек және дайындаманың орнын мықтап бекітуі керек;
- Слесарлық жұмыс үстелінде орнатылған қысқыштарда сомыннан
жүріс бұрандасының толық бұралуын ескертетін құрылғы болуы тиіс.[7]
Қол аспабы оның жағдайына жеке жауапты жұмыскерге бекітілуі тиіс.
Қауіпсіз қолдануды қамтамасыз ету үшін қол құралы келесі талаптарға
сай болуы керек:
- балғалар мен зіл балғалардың жұмыс беті тегіс болуы керек
(жарықтар, чиптер, шұңқырлар, бұдырлар болмауы керек);
- балғалар мен зіл балғалардың тұтқалары бұрыш қимасында бүкіл
ұзындығы бойынша ойықты пішінді болуы, тегіс, жарықсыз болуы тиіс;
- балғалар мен зілбалға тұтқалары қатты жапырақты түрлердің (қайың,
емен, бук, үйеңкі, күл, тау күлі және т. б.) жақсы кептірілген ағашынан
жасалуы керек және түйіндері болмауы керек;
- соққы беру процесінде жұмыс істеушінің қолынан тайып кетудің
алдын алуға арналған балғаның тұтқасы бос ұшына қарай қалыңдатыла
отырып, конустық пішінге ие болуы тиіс;
- бальзамның тұтқасы бос ұшына қарай тарылуы керек, себебі оның
саптамасы бос тар ұшынан кең ұшына дейін сыналарсыз жасалады;
- тұтқаның осьі құралдың бойлық осьіне қатаң перпендикуляр болуы
керек;
- балғаның тұтқасына ұрғышты бекітуге арналған сыналар олардың
жұмсақ болаттарынан жасалуы және сынаны тұтқа материалында ұстауды
қамтамасыз ететін ойықпен жабдықталуы тиіс;
- тұтқаларды құралдың көрсетілген бөліктеріне, мысалы, файлға немесе
шаберге орнатқан кезде, металл таңғыш сақиналарын қолдану қажет;
- файлдарда, шаблондарда және бұрағыштарда ағаштан немесе
полимерлі материалдардан жасалған тұтқалар болуы керек (бұл құралдарды
тұтқаларсыз пайдалануға қатаң тыйым салынады);
- кескіштердің, крейцмейсельдердің, ойықтардың, сақалдардың
сызаттары, түктері, соғылған және шабылған ұштары болмауы тиіс, ал
олардың жұмыс бөлігінің көзшеге көрінетін зақымдары болмауы тиіс. Бұл
құралдардың ұзындығы кемінде 150 мм болуы керек. Кескішпен,
крейцмейсельмен және жырашықпен жұмыс қорғаныш көзілдіріктерін
пайдалана отырып орындалуы тиіс (өңдеу аймағы олардың металл торының
немесе органикалық шынының экранымен қорғалуы тиіс);
- Металды кесуге арналған қол қайшыларының тұтқалары тегіс,
майысқан, ойылған және қабыршақсыз болуы тиіс, ал олардың ішкі жағынан
қол саусақтарының қысылуын болдырмайтын тіреу көзделуі тиіс;
- қол иінтіректі қайшылар жұмыс үстеліне мықтап бекітіліп, кесілген
парақтың төменгі бекітілген пышақтың бетіне басылуын қамтамасыз ету
үшін жоғарғы жылжымалы пышаққа қысқыштармен және жоғарғы
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пышақтың қауіпсіз күйде болуын қамтамасыз ететін қарсы салмақпен
жабдықталуы керек;
- кілттердің ернеулері қатаң параллель болады, ал олардың мөлшері
бұрандалар мен бұрандалардың немесе бұрандамалардың бастарының
мөлшеріне сәйкес келуі керек;
- паспорттық жүк көтергіштігінен асатын жүктерді домкратпен
көтеруге тыйым салынады.
Слесарлық және жөндеу жұмыстарын орындау кезінде қолданылатын
электр аспабы мынадай талаптарға жауап беруі тиіс:
- қол электр аспабы кернеуі 42 В аспайтын электр желісіне қосылуы
тиіс. Кернеуі 42 В желіге электр құрал сайманды қосу мүмкін болмаған
жағдайда, оны кернеуі 220 В желіге қосуға жол беріледі,бірақ бұл ретте
корпусты қорғаныстық ажырату немесе сыртқы жерге тұйықтау көзделуі
тиіс. 220 В желісіне қосылған электр құралымен жұмыс істеу кезінде электр
қорғау құралдарын (резеңке кілемшелер, диэлектрлік қолғаптар және т. б.)
пайдалану міндетті болып табылады.):
- электр кабельдері мен сымдары олардың бүтіндігін қамтамасыз ету
үшін ұзындығы бес диаметрден кем емес эластикалық түтікті
электрқұрылғысына жеткізілуі тиіс, ол электрқұрылғының корпусына
орнатылады;
- электр дрельдерін қоспағанда, электр құралдарының жұмыс
органдарының қорғаныш қаптамалары болуы тиіс;
- электр аспабының ақаулықтары анықталған жағдайда онымен жұмыс
дереу тоқтатылуы тиіс;
- электр аспабын, штепсельдік ажыратқыштар мен сымдарды
бөлшектеу және жөндеу тек персоналға рұқсат етіледі; электр аспабына
қызмет көрсетуді жүзеге асырушы (өз бетінше жөндеуге қатаң тыйым
салынады).
Слесарлық-жөндеу жұмыстарын орындау кезінде қолданылатын
пневматикалық қол аспабы мынадай талаптарға жауап беруі тиіс:
- Құралдың жұмыс бөлігі зақымдалмауы керек және оны дұрыс қайрау
керек;
- жалғағыш құрылғыға орнатылатын құралдың бүйір қырлары оның
қабырғаларына тығыз жанасуы және құралдың сенімді орталықтануын
қамтамасыз етуі тиіс;
- құралдың артқы жағында зақым болмауы керек;
- пневматикалық құралдар дірілді басатын құрылғылармен
жабдықталуы тиіс;
- пневматикалық құрал-сайман ауа шығарғышты өшіргішпен қоршалуы
тиіс және пайдаланылған сығылған ауаның тыныс алу аймағын ластап,
жұмыскерге түсуіне жол бермеуі тиіс;
- соқпалы аспаптар жұмыс құралының ұшып кетуіне жол бермейтін
құрылғылармен жабдықталуы тиіс.
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Пневматикалық құрал-сайманмен жұмыс істеу кезіндегі қауіпсіздік
ережесі мен нормасы:
- ауа құбыршегін қондырғыға қоспас бұрын, оны адамдар жоқ аймаққа
бағыттап, үрлеу керек;
- шлангты құрал-саймандарға жалғау металл түтіктің көмегімен жүзеге
асырылуы керек, оған шлангтың үстіне қысқыштар салынуы керек.
- шлангты құралға немесе байланыстырушы түтікке сыммен қосуға
қатаң тыйым салынады;
- пневматикалық құралдың құбыршегін сығылған ауаның
орталықтандырылған желісіне сығылған ауаның берілуін қамтамасыз ететін
клапанның көмегімен жалғайды;
- пневматикалық құралдың құбыршегін ажыратып, алдымен шлангты
сығылған ауаны берудің орталықтандырылған магистраліне қосатын
клапанды жабу керек;
- жұмыс құралын орнатқанға дейін пневматикалық құралдың жұмысын
қысқа уақытқа қосып, бос жүрісте тексеру (1...3 мин);
- пневматикалық құралмен жұмысты жұмыс құралы өңделетін бетке
мықтап басылғаннан кейін ғана бастауға болады;
- жұмыс орнында пневматикалық құрал сайманды жөндеуге жол
берілмейді;
- пневматикалық аспапты қолдану арқылы жұмыстарды орындау
кезінде ауаны тарту құбыршектерін тартуға және майыстыруға жол
берілмейді;
- пневматикалық құрал сайманға ауа беру құрал жұмыс орнына
орнатылғаннан кейін жүзеге асырылады.
Стационарлық
технологиялық
жабдық
қол
еңбегін
механикаландырылғандарға ауыстыру үшін қолданылады. Жабдықтың бұл
түріне металл кесуге арналған қайшылар (гильотина, диск, ролик және прессқайшылар), престер мен иілу машиналары жатады.
Пилотсыз қайшылар бекітілген пышақ деңгейінде орнатылған үстелмен
немесе рольгангпен жабдықталуы керек. Кесетін парақты қайшыға беру
механикаландырылуы және кескіштің жұмыс орнынан жүзеге асырылуы
тиіс. Жылжымалы және қозғалмайтын пышақтарға қатысты кесілген
табақтың жағдайы механикалық немесе гидравликалық қысқыштармен
бекітілуі тиіс, олардың жетегі станоктың іске қосу механизмімен
бұғатталады.Пышақтардың қоршау аймағынан тыс Орнатылатын цилиндрлік
қысқыштарды кесу парағының қалыңдығына байланысты биіктігі бойынша
қысқыштарды реттеуге мүмкіндік беретін арнайы қоршаулармен қоршау
керек. Қайшылар триггер механизмімен бұғатталған қауіпсіздік
құрылғыларымен қамтамасыз етілуі керек. Қайшылардың жетегі қосарланған
өткелдер мен жылжымалы пышақтың өздігінен түсуіне жол бермеуі керек.
Ені үстелде дайындаманың орнын бекітуге мүмкіндік бермейтін
жолақты материалды пилотсыз қайшымен кесуге жол берілмейді.
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Қайшыны пайдалану пышақтардың ең болмағанда біреуінің кесу жиегі
бұлдыр болған жағдайда немесе олардың арасында кесілетін табақтың
қалыңдығы 0,05 асатын Саңылау болған кезде тоқтатыла тұруы тиіс.
Пресс-қайшылар жұмысшы қолының жарақаттануын болдырмайтын
аймақ қоршауларымен жабдықталуы тиіс.
Дискілі қайшылар жұмыс аймағы мен өңделетін материалды беру және
оны қабылдау аймақтарының қоршауларымен жабдықталуы тиіс.
Роликті қайшылар өңделетін материалды төсеу құрылғыларымен,
мысалы, үстелдермен жабдықталуы керек. Роликті қайшылардың
конструкциясында кесілетін материалдың қалыңдығына байланысты
саңылаудың шамасын реттейтін құрылғы, сондай-ақ пышақтардың
(роликтердің) астында жұмыс істейтін саусақтардың түсуіне жол бермейтін
қорғау құралдары көзделуі тиіс. Пышақтардың диаметрі кесілген
материалдың қалыңдығынан кемінде 30 есе көп болуы керек, бұл материалды
пышақтардың астына итеруді қажет етпестен қатайтуды қамтамасыз етеді.
Ию жабдығы жұмыс істеушіні жарақаттанудан қорғау үшін арнайы
қоршаулармен жабдықталған, өңделген бөлшектерге арналған қолданылатын
құрылғылармен жарақталуы тиіс.
Бейінді прокатты ию білікшелеріне берер алдында олардың ұштарын
түзету және тазалау қажет, бұл прокатты станоктың қысқышы мен ролигіне
еркін толтыруды қамтамасыз етеді.
Бейінді прокатты ию кезінде қызметкер иілетін профильдің бос
ұшынан кемінде 1 м қашықтықта болуы тиіс.
Ию жабдығының қорғаныс қоршаулары ашық қорғаныс қоршауы
кезінде станокты қосу мүмкіндігін болдырмайтындай іске қосу
құрылғысымен бұғатталуы тиіс.
Ию жабдығын пайдалануға жол берілмейді:
- жоғарғы біліктің біркелкі емес қозғалысы кезінде;
- жоғарғы білік жүрісінің индикатор көрсеткіштеріне сәйкес келмеуі;
- жоғарғы орамның салбырауы.[9]
Өзін-өзі бақылау сұрақтары
1. Слесарь-жөндеушінің жұмыс орнын ұйымдастырудың негізгі түрлері
мен әдістері?
2. Слесарлық қондырғылар мен бақылау-өлшеу аспаптарының негізгі
түрлері?
3. Слесарлық құралдардың мақсаты мен жұмыс принципі ?
4.
Слесарлық-жөндеу
жұмыстары
кезінде
бақылау-өлшеу
құралдарының жұмыс принципін анықтаңыз?
5. Слесарлық жұмыстарда индикатор қандай мақсаттарда қолданылады
?
6. Слесарлық жұмыстарды орындау кезінде негізгі қауіпсіздік
ережелерін атаңыз?
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7. Қолмен пневматикалық құралды қолдану кезіндегі қауіпсіздік
ережелері қандай?
8. Тесіктерді өңдеу кезінде механикаландырылған құрал мен
стационарлық жабдықты қолданудың артықшылықтары қандай?
9. Жоспарлы-алдын ала жөндеудің негізгі жүйелері?
10. Жөндеу циклінің құрылымы бөлінеді ме?
11. Жөндеу аралық техникалық қызмет көрсету келесі операциялардан
тұрады?
12. Күрделі жөндеу кезінде қандай негізгі жұмыстар орындалады?
13. Біліктер мен осьтерді жөндеу процесі?
14. Бұрандалы және кілттік қосылыстардағы негізгі жөндеу
жұмыстары?
15. Тегершіктер мен мойынтіректер тозған кезде жөндеу жұмыстары?
16. Қозғалыс беру механизмдерін жөндеу процесі?
17. Тісті сорғыларды жөндеу процесі жүріп жатыр ма ?
18. Пышақ сорғысын және піспекті сорғы бөлшектерін жөндеу процесі?
19. Слесарлық-жөндеу жұмыстары кезіндегі қауіпсіздік техникасының
негізгі ережелері?
№ 3 тәжірибе тапсырма «Жоспарлы-алдын ала жөндеу жүйесі»
Жұмыс мақсаты:
Жоспарлы профилактикалық жөндеу жүйесін зерттеу.
жұмысшыларының санын есептеңіз және ЖАЖ кестесін жасаңыз.

Жөндеу

Жұмыстың мазмұны:
ЖАЖ кестесін құруға қажетті техникалық құжаттаманың тізімі мен
мазмұнын біліңіз.
ЖАЖ жылдық жоспарын жасаңыз.
Жөндеу жұмысшыларының санын есептеңіз.
Негізгі ережелер:
Кәсіпорындарда технологиялық жабдықтардың прогрессивті жүйесі
қолданылады - машиналардың үздіксіз жұмысын қамтамасыз етуге
бағытталған іс-шаралар кешенін қамтитын жоспарлы-алдын ала жөндеу
(ЖАЖ). Мәні-жабдықты пайдалану кезеңінде белгіленген мерзімде және
жоспарланған көлемде ақауларды жою. PPR жөндеу жоспарының
орындалуын
және
машиналардың
технологиялық
жағдайын
профилактикалық бақылауды қамтиды.
ЖАЖ жүйесіне жөндеу аралық қызмет көрсету, профилактикалық
тексерулер, ағымдағы, орташа және күрделі жөндеулер кіреді.
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Жөндеу жұмыстарын жоспарлау кезінде көрсеткіштер мен стандарттар
жүйесін пайдалану қажет, олардың көмегімен еңбек шығындары,
материалдарға қажеттілік анықталады.
Жөндеу мерзімдерін анықтау үшін Жабдықтың әр түрі үшін циклді,
жөндеу аралық және тексеру аралық кезеңдерді білу қажет.
Жөндеу циклы-кезекті екі жоспарлы жөндеу арасындағы жабдықтың
жұмыс кезеңі.
Аралық тексеру кезеңі-кезекті екі тексеру арасындағы немесе тексерулер
мен жоспарлы жөндеу арасындағы жабдықтың жұмыс кезеңі.
4-кестеЖөндеу
нормативтері

жұмыстарының

еңбек

сыйымдылығының

Тексерулердің
Жөндеу
Жұмыстардың түрі
еңбек
жұмыстарының еңбек
сыйымдылығыны сыйымдылығының
ң нормалары, нормалары, адам-сағ.
адам-сағ.
Т.
С
К
Слесарлық
0,6
3
12
23
Станоктар
0,9
3,6 8,5
Басқалары (дәнекерлеу, қалайы, бояу
0,5
1,8 3,5
және т. б)
Барлығы
0,6
4,4
17,4 35,0
Ұзақтығы (ай) аралық кезеңдер:
Пмо = Прц/C + T + O + 1 (4)
мұнда: Прц - жөндеу циклы, ай.;
C-жөндеу кезеңіндегі орташа жөндеулер саны;
T-жөндеу кезеңіндегі ағымдағы жөндеулер саны;
O-жөндеу цикліндегі тексерулер саны.
Машинаның күрделілік дәрежесіне және жөндеу ерекшеліктеріне
байланысты жабдықты жөндеудің күрделілік санаты анықталады. Күрделілік
санаттары R әрпімен белгіленеді, ал оның берілген машинаға тағайындалған
мәні – осы әріптің алдындағы сандық коэффициент (мысалы, теріні түсіру
үшін – жөндеу күрделілігінің үшінші санатындағы 3R машинасы).
Машинаны жөндеудің еңбек сыйымдылығы (адам-сағ) :
tр = Tр · R

(5)

мұнда: Tр-еңбек сыйымдылығының нормасы, адам бір шартты бірлікке сағат;
R-жөндеу күрделілігінің санаты.
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Машинаның жөндеу циклінің еңбек сыйымдылығы (адам-сағ) :
Tрц = R · (35 + 17,4 · C + 4,4·Т + 0,6·О)

(6)

Цехтар мен жабдық түрлері бойынша жөндеуаралық қызмет көрсету
кезекші слесарларының қажетті саны:
чмо = R/Д

(7)

мұндағы: чмо-ауысымда жөндеу аралық қызмет көрсетуді қамтамасыз ету
үшін қажетті келетін жұмысшылардың саны;
R-қызмет көрсетілетін жабдықтың жөндеу бірліктерінің сомасы;
Д-жөндеуаралық қызмет көрсету нормасы, ауысымда бір жұмысшыға
Барлық технологиялық жабдықтар жөндеу циклдерінің (РРЦ) 10 топразрядтарына бөлінеді.
Жабдықтың жөндеу циклінің құрылымы мен ұзақтығы 2-кестеде
келтірілген.
Жөндеуаралық кезеңдердің ұзақтығы (ай) мынадай формула бойынша
айқындалады:
Пмр = Прц/(С + Т + 1)

(8)

Жоспарлы жөндеу және тексеру үшін жұмысшылардың орташа жылдық
саны жабдықты жөндеудің жылдық жоспары негізінде анықталады:
Чр = (Трк · Rк + Трс · Rс + Трт · Rт + Тро · Rо) · Кн/Ф

(9)

мұнда: Трк, Трс, Трт, Тро – күрделі, орташа, ағымдағы жөндеу және
профилактикалық тексерудің бір жөндеу бірлігіне еңбек сыйымдылығының
нормалары, адам-сағ;
Rк, Rс, Rт, Rо-күрделі, орташа, ағымдағы жөндеулер және
профилактикалық тексерулер кезіндегі жөндеу бірліктерінің жиынтық
жылдық саны;
Кн-өткен жылы қол жеткізілген уақыт нормаларының орындалу
коэффициенті, Кн = 1;
Ф-жұмыс уақытының тиімді қоры, с.
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5-кесте- Жөндеу циклінің құрылымы мен ұзақтығы
Жөндеу циклдары
бойынша
жабдықтар тобы
1
11
111
1V
V
V1
V11
V111
1X
X

Жабдық жұмысының ұзақтығы (сағ)
аралық кезең
жөндеу аралық
жөндеу циклі
кезең
100
600
2400
200
1200
4800
300
1800
7200
400
2400
9600
500
3000
12000
500
3600
14400
500
4200
16800
500
4800
19200
500
6000
24000
500
7200
28800

Жоспарлы жөндеулер мен профилактикалық тексерулерді орындау үшін
жұмысшылардың қажетті санын есептеу жөндеу және тексеру түрлері
бойынша жөндеу бірліктерінің жиынтық жылдық санын алдын ала есептеп,
цехтар (бөлімшелер) бойынша жабдықтарды жөндеудің жылдық жоспары
бойынша жүргізіледі.
Кәсіпорын бойынша жоспарлы жөндеу және профилактикалық
тексерулерді жүргізу үшін қажетті жұмысшылардың саны шеберханалар мен
қызметтер бөліміндегі олардың санын қосу арқылы анықталады.
Жөндеу бригадаларының санын есептеу мынадай формула бойынша
жүргізіледі:
Чрб = Т/Нвр

(10)

мұндағы: Т-жөндеу кезіндегі еңбек сыйымдылығы, адам-сағ;
Нвр-жөндеуге арналған уақыт нормасы, адам-сағ.
Жылдық жөндеу жоспарын жасау кезінде жабдықтың жөндеуде тұрып
қалу ұзақтығын (см) мынадай формула бойынша анықтайды::
А = 24 · Ппр· R/Тс

(11)

мұндағы: Ппр-бір жөндеу бірлігіне жабдықтың жөндеуде тұрып қалу
нормасы.
Жөндеу жұмыстарын жүргізудің қалыпты жағдайларында жабдықтың бір
жөндеу бірлігіне арналған жөндеудегі ірілендірілген орташа нормаларын
пайдалануға болады (кесте.6 ).
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6-кесте- Бір жөндеу бірлігіне жабдықтың жөндеуде тұрып қалу
нормасы
Бір жөндеу бірлігіне (тәулігіне) жабдықтың жөндеуде
Жөндеу жұмыстары
тұрып қалу нормасы жауап:
бір ауысымда
екі ауысымда
үш ауысым
Қарау
0,05
0,025
Ағымдағы жөндеу
0,15
0,08
0,055
Орташа жөндеу
0,42
0,23
0,18
Күрделі жөндеу
0,8
0,42
0,31
Бақылау сұрақтары
1. Жөндеу циклі дегеніміз не?
2. Жөндеу кезеңі қалай анықталады?
3. Тексеру кезеңі қалай анықталады?
4. Жұмыстың қандай түрлеріне мыналар кіреді:
- профилактикалық тексеру;
- жөндеу аралық қызмет көрсету;
- ағымдағы жөндеу;
- орташа жөндеу;
- күрделі жөндеу?
5. Жөндеу циклінің бөлімі дегеніміз не?
6. Жөндеудің күрделілік санаты қалай анықталады?
7. Әр түрлі жөндеу түрлерінің күрделілігі арасындағы жағдай қалай
қабылданады?
№ 4 тәжірибе тапсырма «Таспалы конвейерді жоспарлы-алдын ала
жөндеу кестесін есептеу»
Жұмыстың мақсаты: жөндеудің негізгі түрлерін жоспарлаумен және
есептеу үшін параметрлерді таңдаумен таныстыру; конвейерді жоспарлы алдын ала жөндеуді есептеу әдістемесін зерделеу
Жұмыстың мазмұны:
ЖАЖ кестесін құруға қажетті техникалық құжаттаманың тізімі мен
мазмұнын біліңіз.
ЖАЖ жоспарын жасаңыз. Есептеуді жүргізу. Есептеулер негізінде
таспалы конвейердің ЖАЖ кестесі жасалады. ЖАЖ кестесін талдау.
Негізгі ережелер:
Машиналардың ұзақ және жеткілікті тиімді жұмысы тек техникалық
сауатты пайдаланумен ғана емес, сонымен қатар уақтылы және сапалы
жөндеулермен,
яғни
үйкелетін
бөлшектердің
қосылыстарындағы
саңылауларды реттеумен, тозған бөлшектерді жаңа немесе қалпына
келтірілгендермен ауыстырумен қамтамасыз етіледі. Егер жөндеу кезінде
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машинаның бастапқы жұмыс жағдайлары қалпына келтірілсе (саңылаулар,
үлестік қысым, үйкелетін беттердің тазалығы және т.б.), онда оның
жұмысының тиімділігі қалпына келтіріледі.
Машиналарды жөндеу жүйесі жабдыққа дұрыс күтім жасау, тозған
бөлшектерді олар істен шыққанға дейін ауыстыру арқылы бөлшектердің
апаттық бұзылуларының алдын алу қағидаты бойынша құрылуы керек.
Мұндай жүйе жоспарлы-алдын ала жөндеу жүйесі (ЖАЖ) болып табылады.
Жоспарлы-алдын алу (профилактикалық) жөндеулер жүйесі деп еңбек
пен материалдық құралдардың ең аз шығындары кезінде машиналардың
берілген уақыт ішінде жұмыс істеуін қамтамасыз ету мақсатында тораптар
мен тетіктердің түпкілікті тозуын болдырмауға бағытталған жабдықты күту,
дұрыс пайдалануды қадағалау және жөндеу жөніндегі ұйымдастырушылық
және техникалық іс-шаралардың жиынтығы түсініледі. Жоспарлы және
профилактикалық жөндеуді ұйымдастырудың үш әдісі мүмкін: тексеруден
кейін, мерзімді және стандартты.
Тексеруден кейінгі жөндеу әдісі машиналарды мерзімді тексеруге
негізделген. Егер машинаның жағдайы қанағаттанарлықсыз болса, оны
жөндеуге тоқтатады. Ауыстыруға жататын элементтер машинаны қарау
процесінде анықталады. Бұл жөндеу әдісінің кемшілігі-жөндеу уақыты мен
ұзақтығын алдын-ала болжау мүмкін еместігі.
Мерзімді жөндеу әдісі-машиналарды кезекті тексеру және жөндеу
алдын-ала жасалған кестеге сәйкес жүзеге асырылады. Белгілі бір
элементтерді ауыстыру қажеттілігі машинаны тексеру кезінде де белгіленеді.
Сондықтан, бұл әдіспен жұмыс көлемін, қажетті жұмыс күшін, қосалқы
бөлшектерді, құралдарды және станоктарды анықтау үшін қажет
элементтерді ауыстыру уақыты туралы алдын-ала нақты мәліметтер алу
мүмкін емес.
Жоспарлы-мәжбүрлі деп аталатын стандартты жөндеу әдісі
элементтердің бір бөлігін ауыстыру арқылы машинаны міндетті түрде
мерзімді жаңартуға негізделген. Ол үшін белгілі қызмет мерзіміне сәйкес
элементтерді ауыстыру мерзімі және әр жөндеу үшін жұмыс көлемі алдынала белгіленеді. Элементтер олардың жағдайына қарамастан жоспарда
көзделген мерзімде ауыстырылады. Ерекшелік ретінде тек жөндеу кезінде
жұмыс істеп тұрғандар ғана қалуы мүмкін, олар келесі жөндеуге дейін
қалыпты жұмысқа кепілдік береді. Стандартты жөндеу әдісін енгізу үшін сіз
машинаның барлық элементтерінің нақты қызмет ету мерзімін білуіңіз керек.
Жөндеуді ұйымдастырудың әр әдісінің қарастырылған ерекшеліктері
олардың қолданылу аясын анықтайды. Тексеруден кейінгі және мерзімді
әдістер машиналардың дұрыс жұмыс істеуін бақылауды күшейтуге кең
мүмкіндік береді. Сондықтан оларды ауыспалы жүктеме режимінде жұмыс
істейтін және білікті емес қызметкерлер қызмет көрсететін машиналарға
қолдану ұсынылады. Бұл әдістер машиналардың жаңа түрлері мен
конструкцияларын игеру кезінде, жұмыс ерекшеліктерін зерттеу және
элементтердің қызмет ету мерзімін белгілеу кезінде қажет [6].
229

ЖАЖ жүйесіне ТҚК техникалық қызмет көрсету және жабдықтарды
жоспарлы жөндеу кіреді: шағын М (ағымдағы), орташа С және күрделі к.
Жөндеуді жоспарлау және ұйымдастыру үшін ЖАЖ жүйесінде келесі
ұғымдар мен анықтамалар енгізілді:
Жөндеу циклі (со) – жақын арадағы екі жоспарлы күрделі жөндеу
арасындағы, ал жаңадан іске қосылатын жабдық үшін – оны пайдалануға
берген сәттен бастап бірінші жоспарлы күрделі жөндеуге дейінгі сағатпен,
айлармен, күнтізбелік уақыт жылдарымен көрсетілген жабдықтың жұмыс
істеуі немесе қызмет ету мерзімі.
Жөндеу циклінің құрылымы-белгіленген уақыт аралығында белгілі бір
тәртіппен жүргізілетін жоспарлы жөндеу мен техникалық қызмет көрсетудің
кезектесуі.
Жөндеу аралық кезең – жақын арадағы екі жоспарлы жөндеу
арасындағы күнтізбелік уақыт айларымен көрсетілген жабдықтың істелген
жұмысы, ал жаңадан іске қосылған жабдық үшін-оны пайдалануға берген
сәттен бастап бірінші жоспарлы жөндеуге дейінгі істелген жұмыс. Жөндеу
және ТҚК жоспарлау кезінде әр жылға учаскелер, цехтар және жалпы
кәсіпорын бойынша жабдықты жоспарлы – алдын ала жөндеу кестесі (ЖАЖ
кестесі) жасалады. Бекітілген жылдық кесте негізінде әр машина үшін
нақтыланған айлық жоспар - кесте жасалады, оған өндірістік цех бастығы
мен цех механигі қол қояды және оны кәсіпорынның бас механигі бекітеді.
ЖАЖ жүйесін енгізу өндірістік цехтар мен тұтастай кәсіпорынның
үздіксіз жұмысын қамтамасыз етуге, жөндеу жұмыстары мен ТҚК орындау
мерзімдерін қысқартуға, жабдықтың әрбір түрі бойынша жұмыс көлемін
айқындауға, жөндеу жұмысшыларының еңбегі мен еңбегіне ақы төлеуді
неғұрлым ұтымды ұйымдастыруға, жабдықты жөндеу мен ТҚК үшін қосалқы
бөлшектердің номенклатурасын айқындауға, жұмыстың өзіндік құнын
төмендетуге мүмкіндік береді.
Техникалық қызмет көрсету ұзақтығы-жабдықты жоспарлы тоқтату
кезінде жүйелі түрде жүргізілетін техникалық қызмет көрсету арасындағы
уақыт.
ЖАЖ жүйесі жабдықтың әртүрлі түрлеріне және оны пайдалану
жағдайларына байланысты жөндеу циклдерінің, жөндеу аралық және тексеру
аралық кезеңдердің әртүрлі ұзақтығын қарастырады.
Конвейердің екі күрделі жөндеуі арасындағы кезең-2 жыл, тәулігіне
жұмыс ұзақтығы – 8 сағат, жылына жұмыс ұзақтығы – 360 күн.
Жөндеу циклінің ұзақтығы:
ТЦ 360П0К
мұндаТЦ - жөндеу циклінің ұзақтығы, сағат;
П0-екі күрделі жөндеу арасындағы кезең, жылдар.
К-машинаның тәулігіне жұмыс істеу ұзақтығы, сағат
Бір жөндеу цикліндегі ағымдағы жөндеу саны:
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(12)

Кт.р( Тц/ р) -1

(13)

мұнда τр-екі ағымдағы жөндеу арасындағы кезең, сағат
τр=1500 сағат (кесте. 2.1)
Бір жөндеу цикліндегі техникалық қызмет көрсету саны:
Кт.р( Тц/ то) –(КТ.Р +1)

(14)

мұндаτто-екі техникалық қызмет арасындағы кезең, τто сағаты=250 сағат
(кесте. 2.1)
Бір жөндеу циклі үшін конвейерді жөндеудің барлық түрлерінің
күрделілігі:
РЦ КОРО КТ.Р. РТ.Р. РК

(15)

мұндаКО, КТ.Р. - тексеру және ағымдағы жөндеу саны;
РО, РТ.Р. , РК-бір тексерудің, бір ағымдағы жөндеудің, бір күрделі
жөндеудің еңбек сыйымдылығы, адам-сағ.
Рк= 84 ч, Рт.р.= 37 ч, Ро= 9,1 ч.

(16)

Слесарлық жұмыстарға арналған уақыт нормаларымен жабық жылы
үй-жайда жөндеу жұмыстарын орындау көзделеді. Егер жөндеу жұмыстары
суық, жылытылмайтын үй-жайда және жүк көтергіш құрылғыларсыз
жүргізілсе, нормалар 10% - ға дейін артады.
7-кестем - Ағымдағы жөндеулер мен тексерулердің еңбек
сыйымдылығы
Жөндеу
Жөндеу циклінің ұзақтығы
циклі,
1 жыл
2 жыл
3 жыл
сағат
Ағымдағы жөндеулер мен тексерулердің еңбек сыйымдылығы
Ро
Ро
Ро
Рт.р
Рт.р
Рт.р
4380
35
8,5
5840
37
9,1
8760
38
9,5
40
9,8
41
10,6
Бақылау сұрақтары
1. Техникалық қызмет көрсету мақсаты.
2. Тау-кен жабдықтарын жөндеуге анықтама беріңіз.
3. PPR жүйесі дегеніміз не?
4. Жөндеу циклы дегеніміз не?
5. Жөндеу циклінің құрылымы.
6. Техникалық қызмет көрсету ұзақтығықалай анықталады?
7. Жөндеудің барлық түрлерінің күрделілігі қалай анықталады?
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№ 5 тәжірибе тапсырма«Жауапты бөлшектерді қалпына келтіру және
жөндеу»
Жұмыс мақсаты:
Бөлшектерді қалпына келтіру принциптерін, жөндеу сызбаларын,
қалпына келтірілген бөлшектер мен қалпына келтіру әдістеріне қойылатын
талаптарды зерттеңіз.
Жұмыстың мазмұны:
Қалпына келтіру жұмыстарын зерттеу. Жөндеу сызбаларымен
танысыңыз. Қалпына келтірілген бөлшектер мен қалпына келтіру әдістеріне
қойылатын талаптарды зерттеңіз.Біліктерді, осьтерді, тіректерді және
рамаларды жөндеумен танысыңыз.
Негізгі ережелер:
Бөлшектерді қалпына келтіру принциптері. Типтік құрастыру
қондырғыларына бекітілген және жылжымалы алынбалы және бір бөліктен
тұратын қосылыстар, майлы тығыздағыштар, сондай-ақ жиналмалы төсектер
мен жақтаулар жатады. Типтік механизмдер-жалғастырғыштар, белдік, тісті,
бұрамдық және тізбекті берілістер. Көрсетілген құрастыру қондырғылары
мен механизмдеріне кіретін бөліктер машиналардың типтік бөліктері деп
аталады.
Тозған бөлшектерді қалпына келтіру шығындары жаңа бөліктердің
толық құнының шамамен 30% құрайды (1 тоннаға есептелген). Осыған
байланысты жұмыс істеп тұрған кәсіпорындардағы қалпына келтіру
жұмыстарының кеңеюі үлкен үнемдеуге мүмкіндік береді, сонымен қатар
кәсіпорындағы қосалқы бөлшектердің жетіспеушілігін өтеуге мүмкіндік
береді.
Бөлшекті қалпына келтіру үшін оның тозғанға дейінгі және одан
кейінгі өлшемдерін, басқа ақаулардың сипатын (жарықтар, тесіктер және
т.б.), сондай-ақ өңдеу режимін немесе құрастыру бірлігін, оларды ақаулау
процесінде бөлшектердің ақауларын бөлшектеу және анықтау қажет. Содан
кейін оларды жоюдың ең ұтымды әдісін таңдаңыз, яғни қалпына келтіру
және бөліктің жөндеу сызбасын жасаңыз.
Жөндеу сызбалары. Олар бөлшектер мен құрастыру қондырғыларын
жөндеу кезінде, жөнделген өнімді жинау және бақылау кезінде, жөндеу
өлшемдері бар қосымша бөлшектер мен бөлшектерді өндіруде құжаттаманың
негізгі түрі болып табылады.
Жөндеу өлшемдері-бұл негізгі (конструкторлық) сызба бойынша ұқсас
өлшемдерден ерекшеленетін, жөнделетін бөлік үшін немесе тозғанның
орнына жаңа бөлік жасау үшін белгіленген өлшемдер.
Жөндеу өлшемдері категориялық және қолайлы болып бөлінеді.
Категориялық — бұл белгілі бір жөндеу санаты үшін орнатылған бөліктің
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соңғы өлшемдері, ал фитингтер - "орналасқан жері бойынша"бөлікті бекіту
үшін белгіленген жөндеу өлшемдері.
Жөндеу сызбаларын орындау кезінде олар белгілі бір ережелерді
ұстанады. Олар тек өлшемдер, шекті ауытқулар, олқылықтар және өнімді
жөндеу және жинау процесінде орындалуы және тексерілуі керек басқа
мәліметтермен көрсетіледі.
Сызбада жөнделетін беттің бөліктері МЕМСТ 2.303—68 бойынша
қалыңдығы 2S — тен 3S — ке дейін қатты сызықпен қоршалуы керек
(мұндағы S-эскиздегі негізгі сызықтардың қалыңдығы), ал эскиздің қалған
бөліктері қатты жұқа сызықпен (сурет. 14, А, б).
Бекіту өлшемдері орнатылған бөліктің жөндеу сызбасында, қажет
болған жағдайда, бөлікті "орнында" бекіту үшін орнату негіздері көрсетіледі
(сурет. 14, в).
Егер жөндеу кезінде дәнекерлеу, дәнекерлеу және т.б. қолданылса,
онда жөндеу сызбасында пайдаланылған материалдың атауы, маркасы,
өлшемдері, сондай-ақ осы материалға арналған стандарт нөмірі көрсетіледі
(сурет. 14, г).
Жөндеу сызбасында бір уақытта бөліктің бірдей элементтерін
жөндеудің бірнеше нұсқасын көрсетуге рұқсат етіледі; бұл сызбадағы тиісті
мәтінмен түсіндіріледі. Дегенмен, бөлікті немесе құрастыру қондырғысын
жөндеудің әрбір түбегейлі тамаша нұсқасы үшін жеке сурет жасалады.
Егер бөлікті жөндеу кезінде тозған бөлік алынып, оны жаңасымен
алмастырса, онда бөлікті жөндеуге дайындау эскизінде жойылған бөлік
жіңішке сызықпен бейнеленген. Бөліктің жаңа бөлігіне арналған дайындама
жеке жөндеу сызбасында сызылады (сурет. 14, д).
Жөндеу сызбаларында категориялық және көлбеу өлшемдер, сондай-ақ
бөлшек материалының ең аз қажетті қабатын алып тастау арқылы жөндеу
кезінде анықталған бөліктің өлшемдері әріптік белгілермен белгіленеді, ал
олардың сандық мәндері мен басқа да мәліметтер алып тастау сызықтарында
көрсетіледі (сурет. 14, е) немесе кестеде (сурет. 14, ж) сызбаның жоғарғы оң
жақ бұрышына орналастырылған.
Категориялық
өлшемдермен
ұштасқан
бөлшектерде
негізгі
(конструкторлық) сызбаларда көзделген дәлдік сыныбы мен қонуы
сақталады.
Кейбір жағдайларда жөндеу әдісін анықтау үшін бөлшектер мен
құрастыру қондырғыларының жөндеу сызбаларында өнімнің пайдалану
сипаттамаларын қалпына келтірудің негізгі болып табылатын технологиялық
талаптар мен нұсқаулар орналастырылған.
Бөлшектің немесе құрастыру бірлігінің жеке элементіне қатысты
технологиялық талаптар жөндеу сызбасында, әдетте, тиісті элементтің
немесе
бөліктің
немесе
құрастыру
қондырғысының
жанында
орналастырылады.
Жөндеу сызбаларын жасау кезінде Р (жөндеу) деп аталатын сипаттама
жасалады, онда жөнделетін машинаның бөлшектері мен құрастыру
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қондырғыларының толық тізімі анықталады. Ол МЕМСТ 2.108—68
талаптарына сәйкес орындалады. Р спецификациясын жөндеу сызбалары
әзірленген әрбір құрастыру бірлігіне, кешенге немесе жиынтыққа сызба
алаңында жасауға рұқсат етіледі.
Қалпына келтірілген бөлшектер мен қалпына келтіру әдістеріне
қойылатын талаптар. Бөлшекті қалпына келтіру кезінде құрылымдық, яғни
өндіруші қабылдаған сапа көрсеткіштерін қамтамасыз ету қажет: металдың
қаттылығы, жұмыс беттерінің тазалығы және т.б. (бұл мәліметтер
өндірушінің нұсқауларына қоса берілген тез тозатын бөлшектердің жұмыс
сызбаларында келтірілген), сондай-ақ бөліктің жұптасқан жұпта жұмыс істеу
шарттары (қону түрі, майлау сипаты және т. б.). Қалпына келтірілген
бөліктің немесе құрастыру қондырғысының ресурсы жаңа бөліктің
ресурсынан төмен болмауы керек. Қалпына келтіру кезінде бөлшектердің
қосылу сипатын өзгерту мүмкін емес, мысалы, бір бөліктен тұратын
қосылыстарды алынбалы қосылыстармен ауыстыру және керісінше).
Бөлшекті қалпына келтіру әдісін таңдағанда оның мақсатын, жүктеме
сипатын (біркелкі, соққы және т.б.), материалды және термиялық өңдеу
түрін, тозу түрін және тозу мөлшерін, сондай-ақ үйкеліс жұпындағы бөліктің
жұмыс жағдайын ескеру қажет. Бұл жағдайда қалпына келтірудің қарапайым
және үнемді әдістерін таңдау керек.
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Қалпына келтіру тәртібі. Ақаулардың әрқайсысы үшін қалпына
келтіру операцияларының реттілігі көрсетілген. Біріншісі металдың ең үлкен
қабаттарын алып тастайтын операцияларды қарастырады, яғни. өрескел
өңдеу, себебі жасырын ақаулар оңай анықталады және балқыту, темірмен
өңдеу және т. б. кезінде пайда болған ішкі қалдық кернеулер азаяды. Осы
өңдеуден кейін әрлеу жұмыстары жоспарланады: тегістеу, жылтырату,
тегістеу және т.б. өрескел және әрлеу жұмыстарын біріктіруге болмайды.
Бөлшектерді қалпына келтіруде механикалық өңдеуден басқа, бөлікті
термиялық өңдеу қолданылады. Ол келесі ретпен шығарылады: өрескел
механикалық; термиялық және түзету (мысалы, білік); таза механикалық.
Бөлшектерді алдын-ала өңдегеннен кейін, операциялар арасында, көп
уақытты қажет ететін және жауапты операцияларға дейін, сондай-ақ олардан
кейін осы операциялардың сапасын бақылауды қамтамасыз етеді.
Бөлшектерді қалпына келтіру кезінде олар дайындаманы немесе оны
жасау кезінде қабылданған өңдеуге арналған бөлікті орналастыратын орнату
негіздерін қолдануға тырысады және оларды өңдеудің соңына дейін тұрақты
ұстауға тырысады.
Біліктерді, осьтерді, тұғырларды және рамаларды жөндеу. Біліктер
мен осьтер шамадан тыс жүктеме, кептелу, табиғи үйкеліс, майлаудың
болмауы немесе төмен сапасы, сондай-ақ абразивті бөлшектердің үйкеліс
бетіне түсуі нәтижесінде тозады.
Тозу мен ақаулардың тән түрлері-біліктің бүгілуі, оның мойындарының
тозуы, кілт ойығы (ойық), жіп пен орталық саңылаулардың сынуы. Кейбір
жағдайларда жарықтар пайда болуы мүмкін және білік сынуы мүмкін.
Жойылатын ақауларға иілу, тығындаулар, 5-ке дейінгі тереңдіктегі
жарықшақтар жатады... Біліктің бастапқы диаметрінің 10%, білік
мойындарының сопақтығы мен конустығы, кілт ойықтарының, жіптердің,
орталық саңылаулардың зақымдануы. Білік бұралу деформациясы кезінде,
сондай — ақ соққы жүктемесі кезінде біліктің бастапқы диаметрінен 5%
немесе одан көп және тыныш жүктеме кезінде 10% тозған кезде жөндеуге
жарамсыз болып саналады.
Жөндеу әдісін таңдау кезінде біліктің тозу сипаты мен дәрежесін
немесе ақау түрін микрометрмен немесе сағат түріндегі индикатормен
тексеру және өлшеу арқылы алдын ала анықтайды. Жасырын тозу мен
ақаулардан басқа. Сонымен, кейде иінді біліктердің мойнында ауыспалы
жүктемелердің әсерінен металдың" шаршауы " нәтижесінде біліктің кенеттен
бұзылуына әкелуі мүмкін шаш сызаттары пайда болады. Мұндай
жарықтарды анықтау үшін білік минералды майда 70-ке дейін қызады...75°C,
осы температурада 30...40 мин және салқын. Содан кейін мойынға жұқа бор
қабаты жағылады және қайтадан 100°C дейін қызады. Жөндеу жұмыстары
ескірген орталық тесіктерді бұрғылау арқылы қалпына келтіруден басталады.
Кішкентай сопақша (0,2 мм-ге дейін), сызаттар, қауіптер, бұзаулар тегістеу
арқылы жойылады. Үлкен тозу кезінде біліктердің мойындары бұралып,
жөндеу мөлшеріне қарай тегістеледі, ал мойындардың өлшемдері 5-тен
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аспайды... Олардың бастапқы диаметрінің 10%. Егер мойындардың бастапқы
өлшемдерін қалпына келтіру қажет болса, онда олар алдымен тесіліп, содан
кейін эпоксидті желімге бекітіліп, жөнделетін жөкемен бекітіледі. Осы
мақсатта металл төсеу, металдандыру, хромдау және басқа әдістер
қолданылады. Жоғарыда аталған барлық операциялар білік бүгілмеген
жағдайда ғана жүзеге асырылады, әйтпесе ол алдын-ала басқарылады.
Бақылау сұрақтары
1. Типтік құрастыру қондырғыларына не жатады?
2. Бөлшекті қалпына келтіру үшін не білуіңіз керек?
3. Жөндеу сызбалары не үшін қолданылады?
4. Жөндеу өлшемдері дегеніміз не?
5. Қалпына келтірілген бөлшектер мен қалпына келтіру әдістеріне
қандай талаптар қойылады?
6. Бөлшектерді қалпына келтіру тәртібі қандай?
7. Біліктер, осьтер, тіректер мен жақтаулар қалай жөнделеді?
Қорытындылар:
«Осы модульдің соңында білім алушылар: слесарь-жөндеушінің жұмыс
орнын ұйымдастыруды; қарапайым механизмдер мен машиналарға
техникалық қызмет көрсетуді; бақылау-өлшеу құралдарын қолдану әдістері
мен тәсілдерін; слесарлық-жөндеу жұмыстары кезінде құралдар мен
қондырғыларды қолдану әдістері мен тәсілдерін; жабдықтардың жөнделген
тораптары мен механизмдерін құрастыруды орындау қағидаларын; біліктерді
жөндеуді орындау қағидаларын; мойынтірек тораптарын жөндеуді орындау
қағидаларын; тегершіктер мен тежегіштерді жөндеуді орындау қағидаларын;
жалғастырғыштарды жөндеуді орындау қағидаларын; тісті, бұрамдықты
және тізбекті берілістердің бөлшектерін»

237

Қосымша әдебиеттер тізімі
1.Долгих А.И., Шпортько О.Н., Фокин С.В. Слесарное дело. Москва:
Научная книга, 2013-256 с.
2.Фещенко В.Н.Слесарное дело. Слесарные работы при изготовлении и
ремонте машин часть 1.Учебное пособие-Москва: Инфра-Инженерия,2013466 с.
3.Епифанцев Ю.А. Организация технического обслуживания и
ремонтов механического оборудования металлургических предприятий.
Учебное пособие. Новокузнецк:СибГИУ,2008-61с.
4. Леошко А.Н. Технологическое и вспомогательное оборудование.
Минск: Белорусский национальный технический университет, 2019. — 273 с.
5. Левитский И.С., Астраханцев А.Н., Воробьев В.Н. и др. Практикум
по ремонту машин.2-е изд, перераб. и доп. — М.: Колос, 1974. — 335 с.
6.Тельнов П.Ф. Ремонт машин. Москва: Агропромиздат, 1992. — 560 с.
7.Иванов В.П. Основы ремонта машин. Учебное пособие. —
Новополоцк: ПГУ, 2000. — 245 с.

238

4 БӨЛІМ. МАШИНАЛАР МЕН АГРЕГАТТАРДЫ РЕТТЕУ, СЫНАУ
ЖӘНЕ БАПТАУ
Оқу мақсаты:
Осы бөлімнен өткеннен кейін студенттер:
1) металлургиялық жабдықтардың, агрегаттар мен машиналардың
тораптары мен механизмдерін сынауды, реттеуді, реттеуді, жөндеуден кейін
тапсыруды жүргізуге міндетті.
2) күрделілігі орташа агрегаттар мен машиналарға статикалық және
динамикалық сынақтар жүргізеді.
3) құрастырудан кейін механизмдерді баптауды және реттеуді жүзеге
асырады.
4) қаптамаларды, қоршау және қорғау құрылғыларын орнатады,
реттейді және бекітеді, коммуникацияларды қосады.
5) жөнделген және ретке келтірілген жабдықты домалатуды жүргізеді.
6) жөнделген агрегатқа тексеру жүргізеді
Кіріспе
Осы модулді зерделеу нәтижелері бойынша білім алушылардың
металлургиялық жабдықтардың, агрегаттар мен машиналардың тораптары
мен механизмдерін сынау, реттеу, баптау, жөндеуден кейін тапсыру кезінде
дағдылар мен іскерліктерді дамыту үшін практикалық тапсырманы орындауы
маңызды.
Білім алушылардың статикалық және динамикалық сынақтар жүргізу,
металлургиялық жабдықтардың, агрегаттар мен машиналардың орташа
күрделіктегі тораптары мен механизмдерін реттеу және баптау жөніндегі
жұмыстарды іс жүзінде орындауы маңызды. Ол үшін өзін-өзі бақылау және
практикалық тапсырма үшін сұрақтар қарастырылған.
4.1. Машиналар мен агрегаттардың тораптары мен механизмдерін
реттеу, сынау және баптау
4.1.1. Жабдықтың жұмыс режимін реттеу
Технологиялық құрастыру процесі әр түрлі жұмыстарды қамтиды,
оларды келесі түрлерге жатқызуға болады:
- дайындық жұмыстары;
- бөлшектер мен құрастыру бірліктерін құрастыру шарттарымен талап
етілетін жағдайға келтіру: қайта іске қосу, тазалау, жуу, өлшеу топтарына
сұрыптау, жинақтау, ыдысқа салу, тасымалдау және т. б.;
- жалғауларды құрастыру мүмкіндігін қамтамасыз ету бойынша
қиыстыру жұмыстары: жинақта тесіктерді түзету, бұрғылау және өрістету,
тегіс және бұранда тесіктерді калибрлеу, бөлшектердің беттерін тазалау,
аралау, шабақтау, ысқылау және т. б.;
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- жеке-құрастыру жұмыстары;
- сызбаға сәйкес бөлшектерді, құрастыру бірліктерін және бұйымдарды
бұрау, престеу, тойтару, дәнекерлеу және т. б. әдістермен бөлшектенетін
немесе бөлшектенбейтін қосылыстарды алу;
- қажетті дәлдікті қамтамасыз ету үшін реттеу жұмыстары
құрастыру бірліктеріндегі бөлшектердің өзара орналасуы және
салыстырмалы қозғалысы;
- құрастыру бірліктері мен бұйымдарының техникалық құжаттамада
белгіленген талаптарға сәйкестігін тексеру мақсатында құрастыру процесінде
және ол аяқталғаннан кейін орындалатын бақылау жұмыстары;
- бөлшектеу жұмыстары;
- тұтынушыға жеткізу мүмкіндігін қамтамасыз ету үшін жиналған
өнімді ішінара бөлшектеу.
Құрастыру жұмыстарына олардың өзара дұрыс орналасуы мен белгілі
бір қонуын қамтамасыз ете отырып, түйісетін бөлшектер мен түйіндерді қосу
процесі жатады.
Машиналарды құрастыру кезінде бөлшектер мен тораптардың өзара
орналасуында қателіктер болуы мүмкін, қажетті саңылаулар мен
кернеулердің түйісулерінде сақталмауы мүмкін. Бұл қателіктердің себептері
болуы мүмкін:
- дайындау кезінде жанасатын бөлшектер беттерінің өлшемдері, пішіні
және орналасу ауытқулары; құрастыру кезінде бөлшектердің салыстырмалы
жағдайын дәлме-дәл орнату және бекіту;
- қиыстырылатын бөлшектердің төмен сапалы қиюласуы және
жағдайын реттеу;
- құрастыру жұмысының режимін сақтамау, мысалы, Бұрандалы
қосылыстарды қатайту кезінде; құрастыру жабдықтары мен технологиялық
жабдықтарды жасау мен конфигурациялаудың қателіктері және т. б.
Берілген құрастыру дәлдігін әртүрлі әдістермен алуға болады:
- толық өзара алмасу;
- толық емес (ішінара) өзара алмасумен;
- топтық өзара алмасу (селективті құрастыру);
- реттеумен;
- бөлшектерді орнында бекіту немесе дайындау және өтемдік
материалдарды қолдану.
Нақты әдісті таңдау өндірілген немесе жөнделетін бірдей типтегі
машиналардың санына, өндірісті ұйымдастырудың қабылданған жүйесіне
және оның техникалық жабдықталуына, жұмысшылардың біліктілігіне,
сонымен қатар түйіндер мен машинаның құрылымдық ерекшеліктеріне
байланысты болады.
Барлық жарамды бөлшектер мен бөлшектер қалпына келтірілгеннен
кейін Жинақ бөліміне түседі. Ақаулықтан кейінгі негізгі негізгі бөліктер
жинақ бөлімін айналып өтіп, құрастыруға жіберіледі. Бөлшектерді жинақтау
құрастыру бірлігінің құрамына кіретін бөлшектер жиынтығын таңдаудан
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және түзетуден тұрады. Бөлшектер құрастырылады, салмағы, жөндеу
өлшемдері және жөндеуге арналған техникалық шарттарға сәйкес басқа
көрсеткіштер бойынша топтастырылады.
Бөлшектерді жиынтыққа таңдаудың үш әдісі бар: бөлшек, топтық
(селективті) және аралас.
Кезінде әрқайсысының жинақтау базалық бөлшектері таңдауда
сопряженную бөлшекті негізге ала отырып, саңылау шамасын немесе натяга
жол беретін техникалық шарттарға. Бөлшектерді таңдау көп уақытты қажет
етеді, шағын жөндеу цехтарында қолданылады. Топтық жинақтау кезінде
түйісетін бөлшектердің өлшемдерінің төзімділік өрісі бірнеше аралыққа
бөлінеді, бөліктер аралықтарға сәйкес өлшемді топтарға бөлінеді. Топтық
жабдық жауапты бөлшектерді таңдау үшін қолданылады.
Жауапты бөлшектер топтық, аз жауапты
- дана тәсілмен. Бөлшектерді жинақтау құрастыру жұмыстарын едәуір
жылдамдатады және жеңілдетеді. Бөлшектерді алдын-ала сұрыптаудан және
іріктеуден басқа, ішінара өзара алмасу принципі бойынша жеке құрастыру
және құрастыру кезінде қажетті түйісу дәлдігіне компенсаторларды қолдану
немесе бөлшектерді жерге бекіту арқылы қол жеткізіледі.
Толық өзара алмасу әдісі-бөлшектерді жинау (отырғызу) дәлдігі
партиядан алынған кез-келген бөлшектерді таңдамай және сәйкестендірусіз
қосу кезінде қамтамасыз етіледі. Бұл әдіспен бөлшектердің өлшемдеріне
арналған тарылған төзімділік өрістері, оларды өңдеудің жоғары дәлдігі
қажет, бұл оларды өңдеудің күрделілігі мен құнын арттырады. Алайда, бұл
құрастыру
процесін
ұйымдастырудың
ең
айқындығы
мен
қарапайымдылығын қамтамасыз етеді, сондықтан машина жасауда, әсіресе
кең көлемді және жаппай өндірісте толық өзара алмасу әдісі кеңінен
қолданылады.
Топтық өзара алмастыру әдісі қосылатын бөлшектерді өндіруде
толеранттылық өрісін кеңейтуге негізделген, ал құрастыру кезінде қажетті
алшақтықты немесе кернеуді қамтамасыз ету үшін бөлшектер сұрыпталып,
өлшемді топтарға жинақталады.
Жеке сәйкестендіру әдісі-құрастыру кезінде әр бөлік саңылаудың
толеранттылық өрісіне жеткенге дейін оған қосылған бөліктің мөлшеріне
жеке-жеке сәйкес келеді.
Жеке сәйкестендіру әдісі бойынша клапандар мен газ тарату
механизмінің клапандарының орындықтары, басқа клапан түйіндері
жабдықталған. Бұл жинақтау әдісі өте қымбат. Оны өте жоғары дәлдіктегі
қосылыстарды құрастыруда қолданыңыз.
Реттеу әдісімен құрастыру келесі артықшылықтарға ие:
- әмбебаптылық (әдіс сілтемелер санына қарамастан қолданылады
тізбектер, тұйықтаушы буынға рұқсат және бөлшектерді шығару
көлемі);
- жоғары дәлдіктегі құрастыру оңай;
- жару жұмыстарының болмауы;
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- процесте қосылысты мезгіл-мезгіл реттеу мүмкіндігі
оның дәлдігін қалпына келтіру үшін машинаны пайдалану.
Бекіту әдісі (бөлікті орнында өңдеу) - құрастырудың қажетті дәлдігіне
бөлшектердің (компенсатордың) біреуінің өлшемін өзгерту арқылы
материалдың белгілі бір қабатын кесу арқылы қол жеткізіледі.
Фитингтің ең көп таралған әдістері: бұрау, тегістеу, кесу, тегістеу,
тегістеу.
Бекіту әдісі көптеген байланыстары бар өнімдерді жинау кезінде
қолданылады, ал компенсатордан басқа барлық бөлшектерді экономикалық
төзімділікпен жасауға болады, бірақ компенсаторды бекіту үшін қосымша
шығындар қажет. Әдістің тиімділігі көбінесе бірнеше байланысты өлшемді
тізбектерге жатпайтын өтемдік байланыстың дұрыс таңдауына байланысты.
Бекіту және реттеу әдістеріндегі негізгі бөлшек-құрастыру дәлдігін
қамтамасыз ету үшін орнын немесе мөлшерін өзгерте отырып,
компенсаторды қолдану. Екі әдісті қолданған кезде жиналған бөліктер
кеңейтілген, экономикалық қол жетімді өндірістік рұқсаттарға сәйкес
жасалады, бірақ өнімнің қажетті дәлдігін қамтамасыз ету үшін бекіту
түйінінің өлшемдерін реттеу немесе реттеу үшін қосымша уақыт қажет.
Сонымен қатар, фитингті орындау үшін көбінесе алдын-ала құрастыру,
жұпталған бөліктердің дұрыс орналасуын тексеру және компенсаторды
бекіту жұмыстарын анықтау қажет. Содан кейін бөлшектенгеннен кейін
компенсатор реттеледі. Осыдан кейін ғана соңғы құрастыру жүзеге
асырылады. Мұның бәрі құрастырудың жалпы күрделілігін және оның құнын
айтарлықтай арттырады.
Айдау операциясын біліктілігі жоғары
жұмысшылар орындайды. Реттеу кезінде қайта құрастыру қажеттілігі
жоғалады және құрастырудың күрделілігі төмендейді. Алайда, арнайы
бөлшектерді (компенсаторларды) енгізу өнімнің конструкциясыын
қиындатады.
Реттеу және айдау әдістері жеке және шағын өндірістерге тән.
Қиыстыру және реттеу операциялары аяқталғаннан кейін бөлшектерді
жинақтау жүргізіледі. Машиналар мен агрегаттарды жөндеу кезінде оларды
ырғақты құрастыруды қамтамасыз ету үшін әрбір жұмыс орны осы жұмыс
орнындағы машинаға немесе агрегатқа орнатылатын бөлшектер мен
құрастыру бірліктерінің барлық номенклатурасымен жинақталуы тиіс.
Техникалық талаптарға сәйкес бұйымдарды құрастыруды қамтамасыз ететін
бөлшектер мен құрастыру бірліктерін іріктеу бойынша жұмыстар кешені 65
арнайы жинақтау бөлімшесінде жүзеге асырылады. Бөлшектер үш бағыттан
келеді: ақаулы бөлімнен рұқсат етілген өлшемдері бар жөндеусіз жарамды,
Тозған бөлшектерді қалпына келтіру цехынан және қосалқы бөлшектер
қоймасынан жаңа бөлшектерді салу немесе жөндеу мөлшеріне дейін қалпына
келтірілген.
Конфигурацияның міндеті-осы ағындардан қажетті құрастыру дәлдігін
және сәйкесінше өнімнің қажетті ресурсын қамтамасыз ететін бөлшектердің
барлық түрлерін таңдау.
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Қосалқы бөлшектерден жасалған барлық жаңа бөлшектер, сондай-ақ
сурет өлшеміне дейін қалпына келтірілген және машиналарды жасау кезінде
толық өзара алмасу әдісімен жабдықталған бөлшектер жөндеу кезінде де
жинақталады. Машиналарды дайындау кезінде үлкен рұқсат өрістері бар
және топтық өзара алмастыру әдісі бойынша жинақталатын бөлшектер
(цилиндрлердің піспектік гильзалары, піспектік саусақтар - піспектегі
піспектік саусақ үшін тесіктер) жөндеу кезінде де жинақталады. Бөлшектер
бұлғақно - піспекті тобының сұрыптайды және жинақтайды ғана емес
размерным топтары, бірақ массасы. Дәл бөлшектер сұрыпталады, жұптасқан
жұптарға жинақталады, содан кейін бірге сүртіледі және жұпталған
жиынтықтар құрастыруға беріледі.
4.1.2. Статикалық және динамикалық сынақтар
Теңдестіру машинаның жұмысы кезінде, өндірістік теңгерімсіздікті
өтеу, тепе-теңдік кезінде дірілді бақылау, жүйелік сәйкестендіру үшін
автоматты тестілеу теңгерімсіздігі кезінде қолданылады. Құрастырудан
бұрын кейбір бөліктер теңдестіріледі (статикалық немесе динамикалық),
Өлшем топтары мен массасы бойынша (мысалы, ішкі жану
қозғалтқыштарының піспектері). [4]
Машиналарды пайдалану кезінде бөлшектердің тозуы мен
деформациясына байланысты айналмалы құрастыру қондырғыларының тепетеңдігі бұзылады. Сондай-ақ, теңгерімсіздікке әкеледі: қону осьтерінің
ықтимал ығысуына байланысты бөлшектерді қалпына келтіру кезінде
өңдеудің дәл еместігі, конструкциясы базаларынан ауытқу, тозған бөліктің
бетіне үлкейтілген қабаттың қалыңдығының біркелкі бөлінбеуі, сапасыз
құрастыру және т. б.
Теңгерімсіздік-бұл айналмалы бөліктердің тіректеріне ауыспалы
жүктемелерді тудыратын массаның таралуын сипаттайтын жағдай.
Нәтижесінде пайда болатын тербелістер жұптасудың тез тозуына және
машиналардың пайдалы қуатының төмендеуіне әкеледі, адамдардың тез
шаршауына ықпал етеді. Машиналар мен жабдықтардың айналатын
бөлшектерінің теңсіздігі оларды теңгеру арқылы жояды. Теңдестіруді қажет
ететін бөлшектерге: қозғалтқыштардың иінді біліктері, турбогенератор
роторлары, желдеткіш пышақтар, шыбындар, доңғалақтар, центрифуга
барабандары, жетек біліктері және т. б.
Жөндеу және техникалық қызмет көрсету өндірісінде тепе-теңдіктің екі
түрі бөлшектердің теңгерімсіздігін жою үшін қолданылады: статикалық және
динамикалық.
Статикалық теңдестіру статикалық теңгерілмеген моментті қолдануға
негізделген, оның әсерінен бөлік ең ауыр бөлік бөліктің айналу осьінің
астына тігінен бұрылады және бөліктің диаметрлі қарама-қарсы жағына
қосымша жүктерді орнату арқылы немесе бөліктің ең ауыр бөлігін жеңілдету
арқылы теңдестіруге болады.
243

Ауырлық центрінің айналу осьінен ығысуында және центрифугалық
күштің пайда болуында көрінетін статикалық теңгерімсіздік (сурет.4.1.1, а) (d
теңгерімсіздігі статикалық моментпен өлшенеді)
(4.1.1)

𝐷𝐷 = 𝐺𝐺 · 𝑟𝑟 = 𝑚𝑚 · 𝑅𝑅

мұндағы G-бөлшектің салмағы (Н);
R-айналу осьінен бөліктің ауырлық центрінің ығысуы ( см );
m-теңдестіретін жүктің салмағы ( Н );
R-айналу осьінен тепе-теңдік жүктің ауырлық центріне дейінгі қашықтық
(см).
Статикалық теңдестіру денелерді айналдырмай жүзеге асырылады,
оларды тік жазықтықта орнатады және олар үшін бейтарап тепе-теңдік орнын
табады. Статикалық теңдестіру мәселесін түбегейлі шешу іс жүзінде оңай
жүзеге асырылады. Диск білігі ұзын көлденең орналасқан призмаларға
немесе тіректердегі үйкеліске төзімділігі төмен роликтерге қойылады. Бұл
жағдайда дискінің жеңіл бөлігі жоғарғы жағында орналасқан. Дискінің
төменгі жағындағы материалдың бір бөлігін алып тастау (бұрғылау немесе
аралау арқылы), дискінің кез-келген бұрышқа бұрылғаннан кейін ол
қозғалмайтын болады (яғни тепе-теңдік жағдайында болады). Статикалық
теңдестіру призмалармен немесе роликтермен стендтерде жүзеге асырылады.
Осьтік бағытта едәуір ұзындыққа ие бөлшектер үшін теңгерілмеген
күштер әртүрлі бөлімдерде пайда болады (сурет. 4.1.1, б). Бұл күштер Р – Р
күштерінің жұбына және нәтижесінде пайда болған К күшіне берілуі мүмкін
(сурет. 4.2.1, в). Мұндай теңгерімсіздік (күштер жұбынан) динамикалық деп
аталады, себебі оны статикалық тепе-теңдікпен анықтау мүмкін емес.

Сурет 4.1.1 - Теңгерімсіздік түрлері
а-жұқа дискінің теңгерімсіздігі; б - ұзын ротордың теңгерімсіздігі; в күш жұбын алынған күшке келтіру
Динамикалық теңгерімсіздік бөлшектің айналуы кезінде, М күш
жұбының моменті пайда болған кезде анықталады:
M = P· a = m· r·2

𝑎𝑎
𝑞𝑞

мұндағы а-күш жұбының иығы;
m-теңгерімсіздік тудыратын жүктердің бірінің салмағы;
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(4.1.2)

ɷ - бұрыштық жылдамдық;
q-еркін құлау үдеуі;
r-бөліктің ауырлық центрінің айналу осьінен ығысуы [14].
Динамикалық теңдестіру диаметрге қатысты үлкен ұзындығы бар
бөлшектер мен құрастыру қондырғыларының айналуымен сипатталады.
Түйіннің динамикалық тепе-теңдігін тексеру үшін арнайы теңдестіру
машиналары қолданылады. Динамикалық теңгерілмеген бөлік айналған
кезде оның тіректеріне жүктемелер пайда болады. Егер бұл тіректер тепетеңдік түйінінің айналу осьіне перпендикуляр жазықтықта қозғалса, онда
олар түйін айналған кезде дірілдей бастайды.
Тіректердің тербеліс
амплитудасы бойынша түйіннің теңгерімсіздігінің шамасын бағалауға
болады.
Қазіргі уақытта динамикалық теңдестіруге арналған машиналар
кеңінен қолданылады, онда түйін тіректерінің тербелісі электр
импульстарына айналады. Осындай машиналардың бірі-ki-4274 теңдестіру
машинасы.
Машина жылжымалы мойынтіректерде де, жылжымалы
мойынтіректерде де айналмалы бөліктерді теңестіруге арналған. Ауырлық
орталығы тіректердің арасында орналасқан бөлшектер (иінді білік,
қозғалтқыштың ұшқышы мен ілінісі бар иінді білік, комбайндардың бастыру
барабандары және т.б.) машинада теңдестірілуі мүмкін. Машинаның жетегі
кері емес, айналу сол жақта. Бөліктің жетегі электр қозғалтқышынан белдік
берілісі арқылы айналдырықтегершігіне жүзеге асырылады.
Салмағы 100 кг-нан аспайтын барлық иінді біліктер динамикалық
теңгеруге жатады. Иінді біліктің тепе – теңдігі ұшқышпен бірге жасалуы
керек, себебі тепе-теңдіктің ең үлкен мөлшері иінді білік конъюгациясын
жасайды. Бұл машинадағы теңгерілген білік серпімді тіректерге қойылады,
ал тепе-теңдікті бағалау үшін тірек нүктелерінде орнатылған екі
түрлендіргіштің электрлік сигналдары қолданылады, тіректер бекітілмейді.
Теңгерілмеген массалар орналасқан жазықтықтардың орналасуы электр
сигналдарын түрлендіру және оларды генератор тізбегінде орнатылған
статорға беру арқылы анықталады. Тепе-теңдікте тесіктерді бұрғылау
арқылы теңгерімсіздік жойылады.
Статикалық сынақтар жабдықтың және оның құрастыру
қондырғыларының құрылымдық жарамдылығын тексеру мақсатында
жүргізіледі. Статикалық сынақтар стандартты үлгіні оның толық бұзылуына
дейін біртіндеп өсіп келе жатқан жүктеме арқылы жүзеге асырылады.
Деформация жылдамдығы 10-4-тен 10-1 с-1-ге дейін. Бұл жағдайда кезкелген уақытта күш түрлендіргішінің көмегімен үлгіге қолданылатын күш
мәнін жеткілікті дәлдікпен анықтауға болады, сонымен қатар деформацияны
қозғалыс немесе деформация түрлендіргішімен өлшеуге болады. Жабдықтың
барлық механизмдерінің тежегішіне сынақ жүргізгенге дейін жабдықтың
паспортында көрсетілген тежегіш сәтінде пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа
сәйкес реттелуі, ал жүк көтергіштігінің шектегіші ажыратылуы тиіс.
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Статикалық сынақтарды әрбір жүк көтергіш механизм үшін және егер
бұл жабдық паспортында көзделсе, жүк көтергіш механизмдердің
арқандардағы күштер, иілу моменттері және (немесе) жабдықтың негізгі
элементтеріндегі осьтік күштер ең үлкен болатындай етіп таңдалған
ережелер мен орындау нұсқаларындағы бірлескен жұмысы кезінде жүргізген
жөн.
Статикалық
сынақтар
мынадай
жүктемелермен
(номиналды
паспорттық жүк көтергіштігіне қатысты) жүргізілуі тиіс):
125 пайыз - барлық үлгідегі жабдықтар үшін (көтергіштерден басқа);
140 пайыз - құбыр төсегіш крандар үшін;
200 пайыз - жүк-жолаушы және қасбеттік құрылыс көтергіштері үшін;
150 пайыз - жүк құрылыс көтергіштері үшін (жылжытылмаған жүк
көтергіш құрылғы кезінде);
125 пайызы - сол кезде барынша ұсынған құрылысы;
150 пайыз - көтергіштердің (мұнаралардың) басқа түрлері үшін.
Жабдықтың динамикалық сынақтарын салмағы оның паспорттық жүк
көтерімділігінен 10 пайызға асатын жүкпен жүргізіледі және оның
механизмдері мен тежегіштерінің іс-қимылын тексеру мақсаты болады.
Жабдықты динамикалық сынау кезінде жүкті бірнеше рет (кемінде үш
рет) көтеру және түсіру, сондай-ақ жабдықты пайдалану жөніндегі
нұсқаулықта (нұсқаулықта) көзделген жұмыс қозғалыстарын қоса атқару
кезінде барлық басқа тетіктердің іс-қимылын тексеру жүргізіледі.
Екі және одан да көп көтеру механизмдерімен жарақтандырылған
жабдықтарда, егер олардың бөлек жұмысы көзделсе, статикалық және
динамикалық жүктемелерге әрбір тетік сыналуы тиіс.
Егер жабдық Жүкті көтеру және түсіру үшін ғана пайдаланылса
(гидроэлектр станциясындағы бекітпелерді көтеру), оның динамикалық
сынақтары жүргізілмейді.
Бірнеше ауысымды жүк қармау органдары бар жаңадан жөнделген
жабдықты сынау жабдықтың паспортына енгізілген барлық жүк қармау
органдарымен техникалық куәландыру жүргізу кезінде жүргізілуге тиіс.
Бірнеше ауысымды жүк қармау органдары бар жабдықты мерзімді
техникалық куәландыру кезінде қайта сынауды тек қана сынақ кезінде
белгіленген жүк қармау органымен жүргізуге жол беріледі.
Жүк көтергіш машинаның (арбаның) ілгегі бар жүкпен қозғалуы.
Сынақтар әрбір тетік үшін және пайдалану құжаттарында көзделген
тетіктердің бірлескен жұмысы кезінде жүргізіледі. Сынақтар осы
қозғалыстың барлық диапазонындағы әрбір қозғалыс кезінде қайта іске
қосуды және тоқтатуды қамтуы тиіс және кемінде 1 сағат жалғасуы тиіс.
Сынақтар ілініп тұрған сынақ жүгі бар аралық жағдайдан механизмдерді іске
қосуды қамтуы тиіс, бұл ретте кері қозғалыс болмауы тиіс. Жүк көтергіш
машина, егер барлық элементтер өз функцияларын орындайтындығы
анықталса және кейінгі сыртқы тексеру нәтижесінде механизмдердің немесе
құрылымдық элементтердің зақымдануы байқалмаса және бұрандалы
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қосылыстардың әлсіреуі болмаса, динамикалық сынақтардан өтті деп
саналады. Жүк көтергіш машинаны динамикалық сынау нәтижелері
хаттамамен ресімделеді, онда: орнатылған жабдықтың және жүк қармау
органдарының түрі (ілмек, грейфер, электромагнит), паспорттық жүк
көтергіштігі, ұшып шығуы, сынақ жүктемесі, тірек контуры, жұмыс түрі
(көтеру, түсіру, айналдыру, қозғалу, телескоптау, операцияларды біріктіру
және т.б.) көрсетіледі. Сынақ хаттамасында жүк көтергіш машинаны
динамикалық сынау кезінде анықталған ескертулерді жою жөніндегі
комиссияның тұжырымдары мен ұсынымдары көрсетіледі.
Технологиялық жабдықты пайдалануға беру механиктермен және
реттеушілермен бірлесіп жүргізіледі, онда барлық өлшеу деректері,
анықталған ақауларды жою, қағидаттық электр схемасындағы өзгерістер,
электр жабдығын сынау хаттамалары және жабдықты қабылдау актісі
көрсетілуі тиіс жөндеу жұмыстарын жүргізу журналы толтырылады.
Қабылдау-тапсыру актісіне қол қойылған сәттен бастап жабдық тұрақты
пайдалануға түседі. Кезде айналу бөлшектері мен тораптарын жұмыс
істейтін үлкен жылдамдықпен туындайды теңестірілмеген тепкіш күш
туғызатын қосымша жүктемені бөлшектер мен тіректері. Нәтижесінде діріл
пайда болады, бұл мерзімінен бұрын тозуға және сынуға әкеледі. Бөліктің
теңгерімсіздігі массаның айналу осьіне қатысты симметриялы емес
орналасуына байланысты, егер оның өлшемдері сызбада көрсетілген
мөлшерден ауытқып кетсе, бөліктің жеке бөліктеріндегі әртүрлі металл
тығыздығы және бөлік пішінінің күрделілігі.
4.1.3. Жабдықты сынау әдістері
Жабдықты сынаудың негізгі түрі қабылдау сынақтары болып
табылады:
- бос жүрісте сынау, тораптар мен механизмдердің жұмысын тексеру
және паспорт деректерін тексеру;
- жүктемемен жұмыста сынау (арнайы станоктар, сондай-ақ
өнімділікке);
- геометриялық дәлдікті, дайындалған бөліктің дәлдігін және кедірбұдырлық параметрін тексеру;
- өңдеу кезіндегі қаттылық пен дірілге төзімділікті сынау.
Осы сынақтардан басқа, жабдықтың бір бөлігі жетектің тиімділігін
өлшеу, шу деңгейін тексеру, барлық негізгі түйіндер мен механизмдердің
статикалық және динамикалық қаттылығын өлшеу, қозғалтқыштардың
қуатын тексеру және т. б.
Жабдықты сынау алдында оны бойлық және көлденең бағыттардағы
деңгей бойынша салыстыра отырып, тіректерге немесе сыналарға арнайы
іргетасқа орнатады. Бойлық бағытта 1000 мм ұзындықта 0,02 - 0,04 мм және
көлденең бағытта 0,03 - 0,05 мм орнату дәлдігі
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Техникалық қызмет көрсету бұйымның қызмет ету мерзімі ішінде
жұмысқа қабілеттілігін немесе жарамдылығын қолдау үшін конструкторлық
құжаттамада регламенттелетін операцияларды қамтиды.
Мүмкін болатын жарақаттануға байланысты жабдықтың жұмысын бос
және жүктеме астында сынау неғұрлым жауапты және қауіпті болып
табылады, себебі жөндеу немесе баптау процесінде жабдықтың жұмыс
қауіпсіздігіне әсер ететін жабдықтың кейбір ақаулары анықталмауы және
жойылмауы мүмкін, мұндай тексерулер өте сақтықпен жүргізіледі.
Жабдықтың жұмысын тексеру алдында одан бөгде заттарды алып
тастайды, механикпен бірлесіп кинематикалық схеманың дұрыс жұмыс
істеуіне көзше жеткізеді, барлық аппараттардың, электр машиналарының
бекітілуін, сақтандыру және бұғаттау құрылғыларының жағдайы мен
жұмысын, тоқтату, іске қосу және реверстеу құрылғыларының, фрикциялық
жалғастырғыштардың
ауыстырып
қосу
тұтқаларының,
жол
ажыратқыштарының жұмысын тексереді.
Жабдықты іске қосу алдында басты жетекті және беру жетектерін қосу
және
ажырату
операцияларының
бірізділігі
сақталады,
электр
қозғалтқыштарының дұрыс қосылғанына көзше жеткізіледі, олардың айналу
бағыты паспорттың талаптарына сәйкес келуі тиіс. Жабдықты жүктемемен
бастапқы сынау ең төменгі айналымдарда және ең жеңіл режимдерде
жабдықты жүктеуді біртіндеп ұлғайта отырып жүргізіледі.
Сыртқы тексеру.
Ол ақаулардың едәуір бөлігін анықтауға мүмкіндік береді: тесіктер,
қиғаштар, айқын жарықтар, чиптер, едәуір иілу және бұралу, сынған жіптер,
дәнекерленген, дәнекерленген және жабысқақ қосылыстардың бұзылуы,
мойынтіректер мен берілістерде ұсақтау, коррозия және т. б. Сыртқы және
ішкі беттердің сыртқы түрін, сапасын тексеру техникалық шарттарға сәйкес
жүргізіледі. Бұйым сыртқы және ішкі беттерінің сыртқы түрін, сапасын
тексеру бөлігінде сынақтан өткен болып саналады.
Жеткізу жиынтығын тексеру
Бұйымды тексеруге ұсынылған жеткізу жиынтығының сәйкестігін
тексеру бұйымға арналған КҚ-мен салыстыру әдісімен жүзеге асырылады.
Жабдықтың таңбалануын тексеру
Бұйымды тексеруге ұсынылған таңбалаудың сәйкестігін тексеру
техникалық шарттармен және бұйымға КҚ салыстыру әдісімен жүзеге
асырылады.
Сыртқы өлшемдерді анықтау
Сыртқы өлшемдерді бақылау техникалық шарттардың талаптарына
және конструкторлық құжаттаманың мәндеріне сәйкес МЕМСТ 427-75
немесе МЕМСТ 7502-98 сәйкес өлшеу құралдарымен өлшеу арқылы жүзеге
асырылады.
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Жабдықтың массасын анықтау
Жабдық массасының техникалық шарттар мен конструкторлық
құжаттаманың мәндеріне сәйкестігін тексеру соңғы тексерудің өзекті күнімен
таразыда өлшеу жолымен жүргізіледі.
Еркін құлау кезіндегі соққыларға қарсы тұру сынағы
Жабдықтың беріктігін техникалық шарттарға сәйкестігін тексеру: 0,8 м
биіктіктен еркін түсу кезінде беріктігін сынау МЕМСТ 18425-73 бойынша
мынадай ретпен жүргізіледі:

1 түбіне құлау;

2 бүйір қабырғаларға құлау;

Қақпаққа 1 тамшы;

3 іргелес қабырғаларға құлау;

1 бұрышқа құлау.
Бұйым, егер оның техникалық шарттардың талаптарына сәйкестігі
анықталса, еркін құлау кезінде соққыларға кедергіні тексеру бөлігінде
сынақтан өткен болып саналады.
Дірілге төзімділік сынағы
Жабдықтың дірілге төзімділігін техникалық шарттарға сәйкестігін
тексеру МЕМСТ 21136-75 бойынша жүргізіледі. Бұйым, егер оның
техникалық шарттардың талаптарына сәйкестігі анықталса, дірілге
төзімділігін тексеру бөлігінде сынақтан өткен болып есептеледі.
Ыстыққа төзімділік сынағы
Жылуға төзімділікке қойылатын талаптардың орындалуын техникалық
шарттардың талаптарына сәйкестігін тексеру. Ыстыққа төзімділікті сынау
МЕМСТ РВ 5.1 20.57.306-98 тармағына сәйкес жүзеге асырылады. Егер оның
техникалық шарттардың талаптарына сәйкестігі анықталса, бұйымның
жылуға төзімділігін тексеру бөлігінде сынақтан өткен болып саналады.
Аязға төзімділік сынағы
Аязға төзімділік талаптарының орындалуын техникалық шарттарға
сәйкестігін тексеру. Аязға төзімділікті сынау 5.2 МЕМСТ РВ 20.57.306-98
тармағына сәйкес жүзеге асырылады. Егер сынаудан кейін берілген
жағдайларда ТШ талаптарына жауап берсе, жабдық сынақтан өтті деп
есептеледі.
Қоршаған орта температурасының өзгеруіне әсер ету сынағы
Температураның өзгеруінің техникалық шарттар талаптарына
сәйкестігіне әсер ету талаптарының орындалуын тексеру. Орта
температурасының өзгеру әсеріне сынауды МЕМСТ РВ 20.57.306-98 (1-әдіс)
5.4.3-т.бойынша жүргізеді. Егер сынаудан кейін берілген жағдайларда ТШ
талаптарына жауап берсе, жабдық сынақтан өтті деп есептеледі.
Пайдалану кезінде атмосфералық төмен қысымның әсеріне сынау
Пайдалану кезінде атмосфералық төмен қысымның әсеріне қойылатын
талаптардың орындалуын техникалық шарттардың талаптарына сәйкестігін
тексеру. Пайдалану кезінде атмосфералық төмен қысымның әсеріне сынау
МЕМСТ РВ 20.57.306-98 5.5-т.бойынша жүргізіледі. Егер берілген
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шарттардағы сынақтардан кейін ТШ талаптарына жауап берсе, жабдық
сынақтан өтті деп есептеледі.
Авиакөлік кезінде атмосфералық төмен қысымның әсеріне сынау
Авиакөлік кезінде атмосфералық төмен қысымның әсеріне қойылатын
талаптардың орындалуын техникалық шарттардың талаптарына сәйкестігін
тексеру. Авиакөлік кезінде атмосфералық төмен қысымның әсеріне сынау
МЕМСТ РВ 20.57.306-98 5.6-т.бойынша жүргізіледі. Егер берілген
шарттардағы сынақтардан кейін ТШ талаптарына жауап берсе, жабдық
сынақтан өтті деп есептеледі.
Жоғары ылғалдылықтың әсеріне сынау
Жоғары ылғалдылықтың әсеріне қойылатын талаптардың орындалуын
техникалық шарттардың талаптарына сәйкестігін тексеру. Жоғары
ылғалдылықтың әсеріне сынау МЕМСТ РВ 20.57.306-98 (2-әдіс) 5.3т.бойынша жүргізіледі. Егер берілген шарттардағы сынақтардан кейін ТШ
талаптарына жауап берсе, жабдық сынақтан өтті деп есептеледі.
Тұз тұманының әсерін сынау
Тұз (теңіз) тұманының әсеріне қойылатын талаптардың орындалуын
техникалық шарттардың талаптарына сәйкестігін тексеру. Тұз тұманының
әсеріне сынау МЕМСТ РВ 20.57.306-98 5.12 т.бойынша жүргізіледі. Егер
берілген шарттардағы сынақтардан кейін ТШ талаптарына жауап берсе,
жабдық сынақтан өтті деп есептеледі.
Саңылаусыздығын сынау
Саңылаусызға қойылатын талаптардың орындалуын техникалық
шарттардың талаптарына сәйкестігін тексеру. Саңылаусызға сынауды
МЕМСТ РВ 20.57.306-98 (2-әдіс) 5.15.4-т.бойынша жүргізеді. Жабдық, егер
оның техникалық шарттардың талаптарына сәйкестігі анықталса,
саңылаусыздығына сынақтан өткен болып есептеледі.
Құм мен шаңның статикалық және динамикалық әсерін сынау
Құм мен шаңның техникалық шарттар талаптарына сәйкестігіне
статикалық және динамикалық әсер ету талаптарының орындалуын тексеру.
Құм мен шаңның статикалық әсеріне сынау МЕМСТ РВ 20.57.306-98 5.11.5
(2-әдіс) т.бойынша, МЕМСТ РВ 20.57.306-98 5.11.4 (1-әдіс) т. бойынша құм
мен шаңның динамикалық әсеріне жүргізіледі. Жабдық, егер оның
техникалық
шарттардың
талаптарына
сәйкестігі
анықталса,
саңылаусыздығына сынақтан өткен болып есептеледі.
Зеңдердің әсеріне сынау
Зеңдердің әсеріне сынау МЕМСТ РВ 20.57.306-98 бойынша
жүргізіледі. Егер спиртпен тазаланбаған беттерде саңырауқұлақтардың өсуі
МЕМСТ РВ 20.57.306-98 5.13.9 Т.3 балдан аспаса, жабдық сынақтан өткен
болып саналады.
Ультракүлгін сәулеленудің әсерін сынау
Ультракүлгін сәулеленудің әсеріне сынау 211-1 МЕМСТ Р 51370-99
әдістемесі бойынша жүргізіледі.

250

Жабдықты жүктемемен сынау
қағидаларын қатаң басшылыққа алады.

кезінде

қауіпсіздік

техникасы

4.1.4. Жабдықты сынау кезіндегі қауіпсіздік техникасы
Өндірістік жарақаттанудың алдын алу мақсатында әрбір кәсіпорында
қауіпсіздік техникасының тиісті ережелері әзірленеді және әрбір жұмыс
істеушіге жеткізіледі.
Техникалық қызмет көрсетуге және жөндеуге оқытудан өткен және
жөнделетін машиналардың құрылысын, сондай-ақ жөндеу жұмыстарын
орындау қауіпсіздігінің талаптарын білетін техниктер, слесарлар,
дәнекерлеушілер, электриктер және басқа да жұмысшылар жіберіледі.
Жабдықты сынау алдында жұмыс басшысы сондай-ақ жұмыскерлермен
қауіпсіздік техникасы бойынша нұсқама өткізуі, жабдықтың бекітілуін,
оқшаулау мен жерге қосудың жағдайын, арматураның, іске қосу және тежеу
құрылғыларының, бақылау-өлшеу аспаптары мен бітеуіштердің болуы мен
жарамдылығын визуалды тексеруді орындауы тиіс.
Сынау аймағын қоршау және апаттық сигнал беру мен жабдықты
апаттық ажыратуды орнату қажет. Ескерту белгілері уақытша штепсельдерді,
люктерді және ернемекті қосылыстарды көрсетуі керек.
Сынаумен айналысатын адамдардың қауіпсіз болу орындарын
айқындау және жұмыс орындарының тиісті жарықтандырылуын қамтамасыз
ету қажет. Сондай-ақ өрт сөндіру құралдарын және өртті жою бойынша
жұмысқа қабілетті қызмет көрсетуші персоналды әзірлікке келтіру керек.
Сынақ барысында анықталған ақауларды жабдықта оны өшіргеннен
және толық тоқтағаннан кейін жою керек.
Жабдықтар мен құбыржолдарға пневматикалық және гидравликалық
сынақтар жүргізу кезінде жұмыскерлерді мынадай қауіпті және зиянды
өндірістік факторлардан қорғауды қамтамасыз ететін іс-шараларды көздеу
қажет:
- қирайтын құрылымдар;
- ауаның жоғары газдануы;
- электр тізбегіндегі кернеудің жоғарылауы, оның тұйықталуы адам
денесі арқылы болуы мүмкін, тау жыныстарының құлауы.
Аталған факторлар болған кезде жұмыстардың қауіпсіздігі еңбекті
қорғау жөніндегі мынадай шешімдерді орындау негізінде қамтамасыз етілуге
тиіс::
- жабдықты сынау бағдарламасын анықтау;
- траншеяларда, құдықтарда және биіктікте жұмыстарды орындау
кезіндегі қауіпсіздік шаралары;
- жабдықтар мен құбырларды пневматикалық сынау кезінде, сондай-ақ
жабдықты жүктеме астында сынау кезінде арнайы қауіпсіздік шаралары.
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Бір тірек эстакадасына орнатылған бірнеше құбыржолдарды бір мезгілде
гидравликалық сынауға, егер тірек эстакадалары тиісті жүктемелерге
есептелген жағдайда жол беріледі.
Сынақ жүргізу кезінде жабдықты тексеруді сынақ қысымы жұмыс
қысымына дейін төмендегеннен кейін жүргізуге рұқсат етіледі. Сынаудан
кейін жабдықтар мен құбырларды үрлеу кезінде ашық люктер мен
жалғастықтар алдында қоршаулар орнатылуы тиіс.
Жабдықтар мен құбыржолдарды жүктемемен сынауды оларды бос
сынағаннан кейін жүргізген жөн.
Жабдықты сынау процесінде қоршауларды жинауға, люктерді,
қоршауларды ашуға, жабдықты тазалауға және майлауға, оның қозғалмалы
бөліктеріне жанасуға, сондай-ақ электр тізбектерін, электр жабдықтары мен
автоматика аспаптарын тексеруге және түзетуге тыйым салынады.
Көтергіш механизмдер тиісті жазбасы бар ережелерге сәйкес сыналуы
тиіс. Көтерілетін жүктердің көзделген ең жоғары массасын қатаң сақтау
қажет. Барлық электр қозғалтқыштар, іске қосқыштар, тарату қалқандары
жерге қосылуы тиіс. Электр қозғалтқыштарын тек құрғақ қолмен іске қосуға
болады.
4.1.5. Бос жүрісте және жүктемемен домалату
Техникалық қызмет көрсету бұйымның қызмет ету мерзімі ішінде
жұмысқа қабілеттілігін немесе жарамдылығын қолдау үшін конструкторлық
құжаттамада регламенттелетін операцияларды қамтиды.
Мүмкін болатын жарақаттануға байланысты жабдықтың жұмысын бос
және жүктеме астында сынау неғұрлым жауапты және қауіпті болып
табылады, себебі жөндеу немесе баптау процесінде жабдықтың жұмыс
қауіпсіздігіне әсер ететін жабдықтың кейбір ақаулары анықталмауы және
жойылмауы мүмкін, мұндай тексерулер өте сақтықпен жүргізіледі.
Жабдықтың жұмысын тексеру алдында одан бөгде заттарды алып
тастайды, механикпен бірлесіп кинематикалық схеманың дұрыс жұмыс
істеуіне көзше жеткізеді, барлық аппараттардың, электр машиналарының
бекітілуін, сақтандыру және бұғаттау құрылғыларының жағдайы мен
жұмысын, тоқтату, іске қосу және реверстеу құрылғыларының, фрикциялық
жалғастырғыштардың
ауыстырып
қосу
тұтқаларының,
жол
ажыратқыштарының жұмысын тексереді. Жабдықты іске қосу алдында басты
жетекті және беру жетектерін қосу және ажырату операцияларының
бірізділігі сақталады, электр қозғалтқыштарының дұрыс қосылғанына көзше
жеткізіледі, олардың айналу бағыты паспорттың талаптарына сәйкес келуі
тиіс. Жабдықты жүктемемен бастапқы сынау ең төменгі айналымдарда және
ең жеңіл режимдерде жабдықты жүктеуді біртіндеп ұлғайта отырып
жүргізіледі. Жабдықты жүктемемен сынау кезінде қауіпсіздік техникасы
қағидаларын қатаң басшылыққа алады. [11]
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Жабдықты сынаудың негізгі түрі қабылдау сынақтары болып
табылады:
- бос жүрісте сынау, тораптар мен механизмдердің жұмысын тексеру
және паспорт деректерін тексеру;
- жүктемемен жұмыста сынау (арнайы станоктарды, сондай-ақ
өнімділікке).
Жетектері бар барлық машиналар, механизмдер мен аппараттар оларды
іске қосқанға дейін жүргізілген тексерулерден кейін және жүктемедегі
жұмыс бос жүрісте домалатылуы тиіс. Жабдық бос жүрісте жұмыс істеген
кезде барлық ақаулықтар анықталады, оларды жөндеушілер жоюы тиіс.
Кептелістер, серпілістер, қалыптан тыс тарсылдар және қызып кетулер
болмауы тиіс.
Бос жүрісте сынау. Бос жүрісте сынау кезінде жабдық бөліктерінің
өзара іс-қимылының дұрыстығын және үйкелетін беттердің жұмыс істеуін
тексереді. Жабдық сынақ стендіне орнатылады және алдымен төмен
жылдамдықта айналады. Бұл уақытта олар жеке бөліктердің, майлау
жүйесінің жұмысын, үйкелетін беттердің күйін (мойынтіректер,
бағыттағыштар, редукторлар және т.б.) бақылайды. Бірте-бірте жылдамдық
революцияның толық санына дейін артады, бұл кезде жабдық сынау
нұсқаулығында көзделген белгілі бір уақытты пысықтауы тиіс. Барлық
бөліктердің қалыпты жұмыс істейтініне көзше жеткізгенде, жабдықты сынау
аяқталады.
Жабдықты бос домалату кезінде қауіпсіздік және өрт қауіпсіздігі
қағидаларында көзделген, әсіресе электр кернеуін беру және алу және
айналатын тораптарды қоршауға қатысты барлық іс-шараларды орындау;
машинаның барлық үйкелетін және айналатын бөлшектерін мұқият майлау,
жетектерге, берілістерге және машинаның жұмыс органдарына түсуін
болдырмау үшін барлық бөгде заттарды, құралдарды алып тастау; машинаны
тегершікке немесе жалғастырғышға қолмен бұру қажет. Айтарлықтай күш
қолдану қажеттілігі үйкелістің жоғарылауын немесе дұрыс емес қосылуды
көрсетеді, оны жою қажет.
Мотордың қысқа мерзімді қосылуы біліктің айналу бағытының
дұрыстығын анықтайды, электр қозғалтқышындағы біліктің айналу бағыты
дұрыс болмаған жағдайда екі фаза ауысады. Жекелеген жағдайларда,
айналудың дұрыс емес бағытынан апат орын алуы мүмкін, ажыратылған
жалғастырғыштар кезінде немесе сына белдікті беру кезінде белдіктер
алынған кезде электр қозғалтқыш білігінің айналу бағытының дұрыстығын
тексеру қажет.
Жабдықты домалату кезінде мойынтіректердің, тісті доңғалақтардың
қызуын, редукторлардың қызуын және дұрыс жұмыс істеуін, белдіктер мен
шынжырлардың тегершіктерге және жұлдызшаларға дұрыс тиелуін
тексереді. Бекіту құралдарын (бұрандамалар, шпонкалар, түйреуіштер),
мойынтіректер қақпақтарының тартылуын, Жекелеген тораптар мен
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бөлшектердің өзара орналасуын, сондай-ақ іргетастағы машинаның
жағдайын (діріл, тербеліс) бақылайды.
Машиналардың алғашқы сынақ іске қосылуы қысқа (5-20 мин).
Машинаның ақаулары жойылған сайын қолданыстағы нормалар шегінде ұзақ
уақыт домалатылады.
Барлық ақаулар жойылғаннан кейін бос жұмыс уақыты 2-12 сағатты
құрайды және жабдықтың күрделілігіне және басқа себептерге байланысты.
Бос домалату кезінде анықталған барлық ақауларды жойғанға дейін
жабдықты жүктемемен сынамаған жөн. Тек осы жағдайда ғана жүктемемен
пайдалану режимдерінде жабдықтың сенімді жұмысын қамтамасыз етуге
және апаттардың туындау мүмкіндігін ескертуге болады.
Іске қосу-жөндеу бригадасы орындайтын бос тұрған жабдықты сынау
нәтижелері Тапсырыс беруші өкілінің және жөндеу бригадасы басшысының
қолы қойылған актілермен ресімделеді. Егер жабдықты сынауды монтаждау
ұйымы бос орындаса, онда актіге тапсырыс берушінің, монтаждау
ұйымының өкілдері және жөндеу бригадасының басшысы қол қояды.
Жүктемемен сынау. Осы сынақтар барысында жабдықтың пайдаланутехникалық сапасын тексереді.
Сынақтардың сипаты мен ұзақтығы
нұсқамалық картамен дәл көзделеді. Сынақ кезінде салқындатқыштың
температурасы, май жүйесіндегі қысым, отын шығыны және т. б.
бақыланады. Жүктемені тежегіш құрылғылар өзгертеді.
Жабдықты сынау кезінде олар төмен жүктемелерден біртіндеп артып
келе жатқан жұмыс жүктемесіне жобалық жүктемеге ауысады. Жабдықты
жүктемемен іске қосу алдында машиналардың артық жүктелуін және
олардың ақаулы жұмысын болдырмайтын электр энергиясының апаттық
ажыратылуын қорғау мен бұғаттаудың қажетті элементтерінің болуын
мұқият тексереді.
Сақтандырғыш бөлшектерінің сынуы, электр сақтандырғышының
жануы және шекті момент жалғастырғышсының ажыратылуы анықталуы
және жойылуы тиіс жоғары зиянды қарсылықтар туралы куәландырады.
Жабдықты жүктемемен пысықтағаннан кейін қарауға қолжетімді тораптар
мен бөлшектердің, сондай-ақ қарауға қолжетімді тораптар мен бөлшектердің,
сондай-ақ қарап тексеру үшін машинаны ішінара бөлшектеу талап етілетін
тораптардың бекітілуін тексереді. Қалыпты емес соққылар, қызып кету,
соққылар және басқа ақаулар пайда болған кезде олардың пайда болу
себептері анықталып, жойылады.
Мысал ретінде құрастыру сапасын бақылау және токарлық станокты
сынау келтірілген. Станокты бос жүрісте (домалату) сынау алдында оның
ұзындығы 1000 мм 0,02-0,04 мм дәлдікпен бойлық және көлденең бағыттағы
көлденең қондырғысының дұрыстығы деңгейімен тексеріледі.
Айналдырудың мақсаты-құрастыру ақауларын анықтау және үйкеліс
беттерінің пайда болуына мүмкіндік беру. Барлық тораптар мен механизмдер
бекітіліп, олардың майлануы қамтамасыз етілгенде, ал қоршау құрылғылары
орнында болғанда, олар іске қосылады. Машинаны іске қоспас бұрын
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механизмдердің қалыпты жұмысын тексеріп, тиісті түйіндерді қолмен бұрап,
жылдамдық пен беріліс тұтқаларын ауыстырыңыз. Сонымен қатар, майдың
жағылатын беттерге қалай жететінін бақылаңыз.
Айналдыру алдымен ең төменгі айналу жылдамдығымен жүзеге
асырылады, содан кейін барлық жұмыс жылдамдығы (ең үлкеніне дейін)
кезекпен қосылады. Осы максималды жылдамдықта машина кем дегенде бір
сағат үзіліссіз жұмыс істеуі керек. Айналу механизмдері сияқты, беріліс
механизмдерінің жұмысын тексереді.
Айналдыру процесінде мойынтіректердің қыздыру температурасы
анықталады, ол машиналарда 50-60° C-тан аспауы керек, шу мен шу
анықталады. Барлық механизмдер бірқалыпты, дүмпусіз және дірілсіз жұмыс
істеуі тиіс; оларды іске қосу және реверсиялау жеңіл және жұлқылаумен
немесе соққылармен сүйемелденбеуі тиіс.
Барлық басқару органдары орын ауыстырудың және берудің атқарушы
органдары қосылған кезде уақыт ішінде қатаң түрде келісілетіндей және
қандай да бір бөлшектердің, тетіктердің, агрегат бөліктерінің өздігінен
қозғалу мүмкіндігін болдырмайтындай (тіпті ең аз қашықтыққа) бұғатталуы
(өзара байланысты) тиіс. Автоматты түрде жұмыс істейтін құрылғылардың
тіректері, жұдырықшалары және басқа бөлшектері берілісті сенімді өшіруді,
ал бекітілген бөлшектер мен құралдардың механизмдері оларды бірнеше рет
және үздіксіз бекіту мен босатуды қамтамасыз етуі тиіс. Майлау және
салқындату жүйелері тиісті жерлерге май мен салқындатқыштың жеткілікті
мөлшерін беруі керек.
Электр жабдықтарының жұмысы да тоқтаусыз болуы тиіс.
Ажыратқыштарда, ауыстырып қосқыштарда, реостаттарда және басқа да
осыған ұқсас құрылғылар мен аппараттарда тіпті кішкене ақаулықтарға жол
берілмейді. Электр аппаратурасының жеткіліксіз жылдам қосылуы немесе
өшірілуі, іске қосу реостатының шамадан тыс қызуы, реленің гуілдеуі және
станокты немесе машинаны домалату кезіндегі басқа да ақаулар құрастыру
ақауларын куәландырады. Олар тиісті реттеумен жойылады, қажет болса,
түйіндер толығымен бөлшектеледі.
Бос жүрісте, жүктемеде және қаттылықта сынаудан кейін станок қуатқа
сыналады.
Бұл сынақтың мақсаты-машинаның тиімділігін анықтау, яғни
машинаның алынған жұмысының жұмсалған (ол үшін ең үлкен рұқсат
етілген) жүктемеге қатынасы. Сынақ кезінде машинаның паспорттық
деректері бойынша чиптердің көлденең қимасын және басқа кесу режимдерін
алдын-ала таңдап, өндірістік бөлік өңделеді. Станоктың толық қуатын
пайдалана отырып сынамалық өңдеу ұзақтығы 30 минуттан аспайды. Электр
қозғалтқышын оның номиналды қуатынан 10-15% - ға артық жүктеуге жол
беріледі.
Станоктың паспорттық деректерін тексеру.
Төлқұжат пен сызбаның деректеріне сәйкестігін тексеріңіз:
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- машинаның негізгі өлшемдері мен сипаттамалары, оның электр
қозғалтқыштарының, гидравликалық қозғалтқыштардың, гидравликалық
және пневматикалық жабдықтардың сипаттамалары;
- айналдырықтың айналу жиілігінің шамалары және беру шамалары;
- станоктың кинематикалық, гидравликалық, пневматикалық, электр
схемалары, майлау және салқындату жүйелері.
Нақты деректердің паспорттық деректерден 5% - дан аспайтын
ауытқуына жол беріледі.
4.1.6. Механизмдерді баптау және реттеу
Технологиялық операцияларды орындау барысында әрбір машина мен
агрегат көптеген өзгеретін факторларға ұшырайды: ауыспалы жүктеме,
қоршаған ортаның әсері, ауа температурасы, ауада абразивті бөлшектердің
болуы және т. б.
Осы факторлардың әсерінен механизмдердің үйкелетін беттері тозады:
берілістер, жеңдер, мойынтіректер, тізбектер, белдіктер, реттегіш
бұрандамалар, серіппелер және т. б..
Сондықтан түйіндер, механизмдер немесе жалпы машина мерзімінен
бұрын істен шығуы немесе төтенше жағдай туындауы мүмкін.
Машинаның жұмыс органдарын, тораптары мен механизмдерін реттеу
— бұл олардың қалыпты (апатсыз) жұмыс жағдайларын жасау үшін
техникалық талаптармен негізделген шектерде орналасу параметрлерінің
өзгеруі. Бұл талаптар жұмыс органының, түйіннің, машина механизмінің,
тұтастай агрегаттың әрбір реттеу параметрінің пайдалану рұқсатын
анықтайды.
Машинаның жұмыс органдарын, тораптарын, механизмдерін реттеу
техникалық және технологиялық болып бөлінеді. Техникалық реттеу
техникалық талаптарға сәйкес, технологиялық реттеу — машинаға
қойылатын технологиялық талаптарға сәйкес жүргізіледі.
Техникалық реттеу негізінен тораптың, механизмнің немесе
машинаның конструкциясына, материалына және техникалық жағдайына
(тозуына) байланысты болады және жылдың кез келген уақытында:
машиналарды жөндеу кезінде, сақтауды қою немесе алу кезінде, техниканы
мақсаты бойынша пайдалануға дайындау кезінде жүргізілуі мүмкін.
Технологиялық реттеу жұмыс режиміне және температура мен ылғалдылық
жағдайларына байланысты.
Қазіргі заманғы машиналар мен механизмдерде реттеу: реттеу
бұрандалары мен бұрандалардың көмегімен; шайбаларды орнату немесе
алып тастау; кронштейндерді ойықтар бойынша жылжыту (ұзын тесіктер);
жапқыштарды, тесіктерді ашу және жабу, саптамаларды, бүріккіштерді
ауыстыру; бекіту орнына қатысты жұмыс органдарын бұру; тартқыштарды
ұзарту және қысқарту; бөлшектер бекітілетін біліктерді бұру; көтеру немесе
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түсіру; қондырғылар мен трафареттері бар слесарлық құрал мен реттеу
алаңын пайдалану және т. б. жүргізіледі.
Технологиялық күйге келтіру-бұл машинаны мақсатына сай пайдалану
мақсатында техникалық талаптармен белгіленген шектерде және
технологиялық талаптармен келісілген жұмыс органдарының, механизмдер
мен машиналардың, агрегаттардың жағдайын өзгерту.
Технологиялық күйге келтіру жұмыс органдарын, тораптарды, машина
мен агрегат механизмдерін тұтастай техникалық және технологиялық
реттеуді және қосымша реттеуді қамтиды.
Бірге алынған түзетулер мен баптаулар, сондай-ақ оларды жүргізуге
арналған жабдықтар, құрылғылар мен технологиялық карталар машиналар
мен агрегаттарға технологиялық қызмет көрсетудің негізін құрайды.
4.1.7. Қорғаныс құрылғыларын орнату
Қауіпті және (немесе) зиянды өндірістік факторлардың жұмыс істеуіне
әсер етуі мүмкін кеңістік қауіпті аймақ деп аталады. Қауіпті аймақтың
өлшемдері жабдықтың түрімен, технологиялық процестің сипатымен
анықталады. Қауіпті аймақтар еңбекті қорғау жөніндегі нұсқаулықта
айқындалуы және ескерту белгілерімен және қоршаумен белгіленуі тиіс.
Қауіпті аймаққа тек осы аудандарда тікелей жұмыс істейтін адамдарға рұқсат
етіледі.
Жабдықтың құрылымына кіретін қорғаныс қоршаулары МЕМСТ
12.2.062 «Еңбек қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі. Өндірістік жабдық.
Қорғаныс қоршаулары».
Адамның қауіпті аймаққа кіруіне жол бермеуге және жұмыс аймағына
қауіпті және зиянды өндіріс факторларының бөлінуіне жол бермеуге
арналған. Олар машиналардың қозғалмалы бөліктерін, станоктарды,
престерді, машиналардың соққы элементтерін және т. б. оқшаулау үшін
қолданылады. Қоршау құрылғылары тұрақты, жылжымалы және портативті
болуы мүмкін, оларды кейде кедергілер деп атайды.
Қоршаулар болуы мүмкін:

стационарлық, яғни машина корпусымен біртұтас компоненттер,

алмалы-салмалы,

қайырмалы,

жылжымалы,

үстеме,

қосалқы.
Олар жабдықтың өзінде де, оның жанында да орнатылған қорғаныс
қабықтары, есіктер, кедергілер, экрандар түрінде жасалады
Қоршау құрылғылары металдан, пластмассадан, ағаштан жасалған
және қатты немесе торлы болуы мүмкін.
Стационарлық қорғаныс қоршауларының қайырмалы, алмалы-салмалы,
жылжымалы элементтерінде ыңғайлы тұтқалар мен қапсырмалар, сондай-ақ
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оларды жоғары ашқан кезде немесе төмен немесе бүйірге ашқан кезде жабық
жағдайда бекітуге арналған құрылғылар болуы тиіс.
Қорғаныс қоршауларының конструкциясы жұмыс істеушіні қорғауды
қамтамасыз ететін жағдайдан олардың өздігінен орын ауыстыруын
болдырмауы, оның қорғаныс жағдайынан тек құралдың көмегімен ғана орын
ауыстыру мүмкіндігіне жол беруі тиіс.
Жабдықтың жеңіл алынатын қоршаулары оларды ажырату және
қоршауларды ашу немесе алу кезінде іске қосуды болдырмау үшін электр
қозғалтқыштардың іске қосу құрылғыларымен бұғатталуы тиіс.
1. Қоршау Жабдықтың технологиялық мүмкіндіктерін және оған
қызмет көрсетуді шектемеуі тиіс.
2. Қоршау қауіп көзі болмауы тиіс.
3. Қайырмалы, жылжымалы және алмалы-салмалы қоршаулар
қорғаныс жағдайында өздігінен орын ауыстырудан ұсталуы тиіс. Жоғары
қарай ашылатын қоршаулар ашық күйде бекітілуі тиіс.
4. Тұтас қоршауларды қолданған дұрыс. Тордан жасалған қоршаулар
пішіннің тұрақтылығын және белгіленген қаттылықты қамтамасыз ететін
конструкцияға ие болуы тиіс.
5. Қоршау конструкциясы МЕМСТ 12.2.003-91 және МЕМСТ 12.2.06181 талаптарына, сондай-ақ жабдық пайдаланылатын шарттарға сәйкес
орнатылатын жабдықтың функционалдық мақсатына және конструктивтік
орындалуына сәйкес болуы тиіс.
6. Қоршаудың конструкциясы мен бекітпесі жұмысшының кездейсоқ
жанасу мүмкіндігін және қоршалатын элементтермен қоршауды болдырмауы
тиіс.
7. Қоршаудың беріктігі жұмыс істеп тұрған, жабдықтардың немесе
шығарындылардың бүлінетін бөліктерінің қоршауына әсер ету күші
бойынша айқындалатын жүктемені ескере отырып белгіленуге тиіс.
8. Қоршаудың қорғаныс функциясы өндірістік факторлардың әсерінен
төмендемеуі керек (мысалы, діріл, температура және т.б.).
9. Қоршау жабдық жұмыс істеп тұрған кезде оны қорғау жағдайынан
жылжытуға болмайтындай етіп орнатылуы тиіс. Егер орын ауыстыру мүмкін
болса, онда оны жүзеге асыру қоршалатын элементтердің тоқтауына әкелуі
тиіс.
10. Ерекше назар аударуды талап ететін немесе арнайы ескертілген
жабдық элементтеріне қол жеткізуге кедергі келтіретін қоршаулардың
қоршаудың қорғаныш жағдайында ғана жабдықтың жұмысын қамтамасыз
ететін автоматты бұғаттағышы болуы тиіс.
11. Блоктау құрылғысы элементтерді немесе жабдықтың жұмыс
циклын автоматты түрде қосу үшін қолданылмауы тиіс.
12. Көру терезелері қоршаудың қорғаныс функциясын төмендетпеуі
керек.
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13. Қоршау оның қорғаныс функциясын қамтамасыз ететін жағдайға
қатысты қисаюды немесе ығысуды болдырмайтын дәлдікпен дайындалуы
және орнатылуы тиіс.
14. Бір ауысым ішінде қолмен ашу, шешу, жылжыту немесе бірнеше
рет орнату қажет қоршаулардың тиісті құрылғылары (тұтқалар, қапсырмалар
және т.б.) болуы тиіс.
15. Қолмен мезгіл-мезгіл ашылатын қоршау ішкі жағынан сигналдық
түстерге боялуы және "еңбек қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі. Сигнал
түстері және қауіпсіздік белгілері". Қоршаудың сыртқы жағына ескерту
белгісі қойылады немесе бекітіледі.
4.1.8. Механизмдерді тексеру және тексеру
Тексеру мақсаты бойынша техникалық диагностика сияқты келесі
түрлерге бөлуге болады: пайдалану; мамандандырылған; сараптамалық
(техникалық тексеру). Қарап-тексеру түрлері бір-бірінен зерттеп-қарау
көлемімен, тіркеу нысанымен және нәтижелердің мақсатымен ерекшеленеді.
Пайдалану қарап тексерудің міндеті пайдалану құжаттамасында
регламенттелген мерзімде техникалық қызмет көрсетуді жүргізу кезінде
жабдықтың ақауларын (ақауларын) анықтау және ақауларын іздестіру және
қарап тексеру нәтижелерін пайдалану құжаттамасында тіркеу болып
табылады. Пайдалану персоналы регламенттік техникалық қызмет көрсетуді
жүргізу кезінде жүргізеді.
Мамандандырылған тексеру техникалық диагностикалау жөніндегі
әдістемелік құжаттамада айқындалатын көлемде жүргізіледі және оның
негізгі міндеті техникалық қызмет көрсету, жабдықты жөндеу, ақаулықтарды
жою мерзімдерін жоспарлау үшін жабдықтың техникалық жағдайын
айқындау болып табылады. Жабдықты тексеру және жөндеу кезінде
кәсіпорынның немесе мамандандырылған кәсіпорындардың жөндеу
қызметтерінің мамандары орындайды.
Техникалық (сараптамалық) қарап-тексеруді уәкілетті немесе
мамандандырылған (сараптамалық) ұйымдардың өкілдері жүргізеді.
Тексерудің мерзімі мен көлемі еңбекті қорғау жөніндегі нормативтікқұқықтық актілермен немесе сараптамалық тексеру жүргізу жөніндегі
ұйымдастырушылық-әдістемелік құжаттармен айқындалады. Оның міндеті
әрі қарай пайдалану мүмкіндігін анықтау мақсатында жабдықтың
техникалық жағдайының, монтаждау, жөндеу, жаңғырту және пайдалану
жағдайларының қауіпсіздік талаптарына сәйкестігін анықтау болып
табылады.
Тексеру түрлерінің бірі бақылау болып табылады – жабдықтың
жұмысы кезінде жүйе элементтерінің зақымдануының немесе мінезқұлқының дамуын (деформацияның, дірілдің пайда болуы, бекіткіштердің
әлсіреуі және т.б.) тіркеу мақсатында жабдық элементтерінің, бөлшектерінің,
тораптарының ықтимал зақымдану орындарын мерзімді тексеру.
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Жабдықты тексеру жабдықтың техникалық жағдайы туралы ақпарат
алудың маңызды құралы болып табылады, оның сапасы көбінесе техникалық
диагностиканың сенімділігіне байланысты, сондықтан тексеру нәтижелері
дәлелді болуы керек. Тексеру алдында тұрған міндеттер күштер мен
құралдарды аз жұмсай отырып, белгілі бір ережелерді сақтай отырып
шешіледі. Барлық ережелер әр нақты жағдайға бірдей қолданыла бермейді.
Бұл жалпы ережелерді қолдану қажеттілігін жоққа шығармайды, оларды
сақтау барлық жағдайларда, жағдайларға қарамастан міндетті болып
табылады. Белгілі бір ережелерді қолдану сенімді нәтиже алу үшін қажет,
себебі тексерулер субъективті.
Тексеру процесі, барлық технологиялық операциялар сияқты, үш
кезеңнен тұрады: дайындық, жұмыс және аяқтау.
Тексерудің дайындық кезеңі мыналарды қамтиды:
- жабдықты орнату орнына алдын-ала шолу;
- кәсіпорынның пайдалану персоналынан, ал қажет болған жағдайда
осы жабдықта жұмыс жүргізуге қатысатын монтаждау, баптау және басқа да
ұйымдардың өкілдерінен бұрын анықталған ақаулар, жүргізілген
бөлшектерді ауыстыру және т. б. туралы сұрау.;
- техникалық құралдар мен тіркеу нысандарын дайындау, жұмыс
өндірісіне қатысатын тұлғаларға нұсқау беру.
Жұмыс кезеңі-жабдық элементтерін егжей-тегжейлі тексерудің алдынала жасалған алгоритмін орындау.
Қарап-тексеруді жүргізу технологиясы қойылған мақсатқа қол жеткізу
(диагностикалау) үшін қолданылатын және зерттелетін жабдықтың түрін
және пайдаланудың нақты жағдайларын ескере отырып, белгілі бір
дәйектілікпен жүргізілетін тәсілдер жүйесін білдіреді [10].
Жабдықтың конструкциялық ерекшеліктеріне байланысты тексеру
операцияларын жүргізу кезектілігі (алгоритмі) әртүрлі болуы мүмкін.
Дегенмен, тексерулерді жүргізетін әрбір маман өзінің тәжірибесі мен
зерттелетін жабдықты білуіне негізделген тексеру алгоритмін интуитивті
түрде жасайды.
Тексеру жүргізу әдістемесін әзірлеуді тексеру әдістері мен
құралдарымен тіркелген диагностикалық белгілерді анықтаудан, жабдықтың
конструкциясыы мен оны пайдалану жағдайларын талдаудан бастаған жөн.
Мұны ұтымды әдістер мен ережелерді қолдана отырып, диагностикалық
модельдерді қолдану арқылы жасау өте ыңғайлы.
Жабдықты қарап тексеруді жүргізудің ұсынылып отырған Тәртібі
жетектен бастап атқарушы элементке дейін оларды жүктеудің
кинематикалық тізбегі бойынша жабдық элементтерін дәйекті зерттепқарауға негізделеді. Ол үшін жабдықтың конструкциясыы, элементтердің
құрамы мен өзара әрекеттесуі зерттеледі.
Алдымен жабдықты және оның айналасындағы объектілерді жалпы
сыртқы тексеру жүргізіледі.
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Тиісті нормативтік және әдістемелік құжаттардың талаптарына
байланысты егжей-тегжейлі тексеру белгілі бір көлемде және тәртіппен
жүргізіледі. Барлық жағдайларда егжей-тегжейлі қарап-тексерудің алдында
жалпы қарап-тексеру болуға тиіс.
Жалпы және егжей-тегжейлі тексеру жабдықтың статикалық және
динамикалық режимінде жүргізілуі мүмкін. Статикалық режим кезінде
жабдық элементтері қозғалмайтын күйде қаралады. Жабдықты динамикалық
режимде қарау жұмыс жүктемесінде, бос жүрісте және тестілік жүктемелерде
(сынақтарда) жүргізіледі.
Жабдықты тексеру режимін дұрыс таңдау мүмкін ақаулардың
диагностикалық белгілерін анықтауға мүмкіндік береді.
Жабдықты тексеру және тексеру кезінде:
- жұмыс барысында алдыңғы ауысымда ақаулықтар анықталған
бөлшектердің, тораптардың және механизмдердің жағдайын тексеру
(анықталған ақаулықтарды мүмкіндігінше жою);
-бөлшектерді өндіру нәтижесінде пайда болатын жалғастырғыштарда
соққылардың бар-жоғын анықтау (алдыңғы ауысымның соңында);
саусақтар мен сақиналардың (резеңке немесе былғары) жеңдік-саусақтық
жалғастырғыштардың жағдайы; тісті жалғастырғыштарға жоғары қызған
кезде май құйыңыз;
- Шу сипаты бойынша жауапты тісті ілгектер мен редукторлардың
жағдайын, сондай-ақ жетек элементтерінде қалыпсыз тербелістер мен
дүмпулердің болуын анықтау;
- майлау құрылғыларының жарамдылығын, оларда майлау
материалдарының
болуын;редукторлардағы
және
жауапты
тісті
ілмектердегі майлау деңгейін;майдың ағып кетуінің болмауын тексеру;
- жалғастырғыштардың, редукторлардың, тұғырлардың, тірек
мойынтіректердің, біліктердегі иінтіректердің, шөмелелердің, қарсы
жүктемелердің, жұлдызшалардың, ашық берілістердің тістегеріштерінің,
теңдестіру блоктарының және басқа да бөлшектер мен тораптардың
бекітілуін тексеру, олардың жұмыс кезінде әлсіреуі жабдықтың тоқтап
қалуына немесе апатқа ұшырауына әкеп соғуы мүмкін тораптар мен
тетіктердің бекітілуіне ерекше назар аудару;
- іске қосу, блоктау құрылғыларының, сигнал беру жүйелерінің дұрыс
жұмыс істейтініне көзше жеткізіңіз (қажет болған жағдайда оларды
реттеңіз);
- жабдықтың және жұмыс орнының тазалығын тексеру (жабдықты қақ
пен кірден тазарту);
- құрал-саймандар мен қондырғылардың болуын және жарамдылығын,
қосалқы бөлшектердің болуын (олар болуы тиіс жерде) және қорғаныс
қоршауларының жарамдылығын тексеру.
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4.1.9. Жөндеу және дайындық жұмыстары
Жабдықты орнату және іске қосу-бұл жабдықты (машиналар,
автоматты желілер және т.б.) дайындау, жабдықтау және реттеу бойынша
технологиялық операциялардың жиынтығы.
Жабдықты баптау кинематикалық тізбектерді тексеруді (тексеруді)
және баптауды, белгілі бір уақыт ішінде (ауыстыру, тәулік, құралды баптау
немесе өнімді өңдеу уақыты) берілген жағдайларда жабдықтың қалыпты
жұмысын қамтамасыз ету үшін қондырғыларды, құрал-саймандарды және
басқа да құрылғыларды орнатуды және реттеуді қамтиды. Сонымен қатар,
жөндеу — бұл жабдыққа техникалық қызмет көрсету кезіндегі
технологиялық процестің бөлігі.
Іске қосу-жөндеу жұмыстарын ұйымдастыруды жөндеу жұмыстары
басталғанға дейін немесе бастапқы кезеңде жөндеу мамандары объектінің
жобалау-техникалық құжаттамасын зерделеуден бастайды. Бұл жабдықты
құрастыруға, көлік операцияларындағы ағындарға, технологиялық схемадағы
"тар жерлерге" қатысты жобада жіберілген қателерді және монтаждау
кезіндегі дәлсіздікті болдырмау, ескірген жабдықты, прогрессивті емес
технологиялық процестерді және жобада қауіпсіздік және өнеркәсіптік
санитария ережелерін бұзуға әкелетін осындай шешімдерді қолдану,
өндірістік персоналдың жұмысы, жабдыққа қызмет көрсету және жөндеу
үшін қиындықтар мен қолайсыздықтар туғызу үшін қажет. Кәсіпорынның
қалыпты жұмысына кедергі келтіруі мүмкін барлық нәрсені жою қажет.
Іске қосу ұйымының алдына қойылған негізгі міндет – жабдықты
тексеруден, бос жүрістен, жабдықты инертті орта мен шикізатқа жүктемемен
кешенді сынаудан бастап, қабылданған жобалық режимдерге қол жеткізе
отырып, технологиялық процестерді өңдеумен, жобалық қуаттарды игерумен
және технологиялық операциялармен, жабдыққа қызмет көрсетумен және
жөндеумен айналысатын тапсырыс берушінің өндірістік және пайдалану
персоналын оқытумен аяқталатын кәсіпорынды баптау және іске қосу
жөніндегі жұмыстардың барлық құрамын орындау.
Іске қосу-жөндеу жұмыстарына механизмдердің, тораптардың,
агрегаттар мен құбыржолдардың барлық түрлерін, электр техникалық,
санитариялық-техникалық құрылғыларды, автоматтандыру жүйелерін
қамтитын жабдықтың технологиялық жүйесін жеке сынауды және кешенді
сынауды дайындау және жүргізу кезеңінде орындалатын жұмыстар кешені
жатады.
Іске қосу-жөндеу ұйымының мамандары тапсырыс берушіге
технологиялық жабдықты, технологиялық металл конструкцияларын, көлік
құралдары мен технологиялық коммуникацияларды монтаждау жөніндегі
барлық жұмыстардың жобаларға, ҚНжЕ-ге, техникалық шарттарға және
жабдықты дайындаушы зауыттардың паспорттарына сәйкес осы жабдықтың
жұмысына байланысты техникалық сауатты және сапалы орындалуын
қадағалауда білікті техникалық көмек көрсетеді. Бұл ретте іргетастарды және
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оларға жабдықтар мен сыйымдылықтарды монтаждауға арналған басқа да
көтергіш металл конструкцияларды дайындау сапасын назардан тыс
қалдыруға болмайды.
Жобалау құжаттамасы іске қосу-жөндеу жұмыстары басталғанға дейін
басқаруда зерттеледі, ал кейбір мәселелерді нақтылау және табиғатымен
салыстыру үшін олар объектіге барады. Бұл ретте биіктікте орналасқан
жабдыққа қызмет көрсету үшін алаңдар мен сатылар жобаланғанын,
құбыржолдарда тиек аппаратурасын басқару барлық жерде қолжетімді ме,
барлық қажетті Бақылау-өлшеу аспаптары жобаланғанын және жөндеу
жүргізу немесе аварияны жою жағдайында жекелеген учаскелерді ажырату
көзделгенін анықтайды.
Жөндеу жұмыстарының құрамы және оларды орындау бағдарламасы
жабдықты дайындаушы зауыттың техникалық шарттарына, еңбекті қорғау
және қауіпсіздік техникасы, өрт қауіпсіздігі жөніндегі қағидаларға,
мемлекеттік қадағалау органдарының қағидаларына сәйкес болуы тиіс.
Жабдықты жұмысқа дайындау кезінде жабдықтың жарамдылығы және
қозғалатын бөліктерде бөгде заттардың, жабдықтың айналмалы және
қозғалмалы бөліктеріндегі қоршаулардың, тұғырлардың, тіректердің,
редукторлардың,
жалғастырушы
жалғастырғыштардың,
шаппалық,
тоқтатқыш, тежегіш құрылғылардың және т.б., шынжырлы, белдік және
басқа да берілістердің, бақылау өлшеу аспаптарының, жарық және дыбыс
сигнал беру құралдарының, жерге тұйықтау немесе нөлдендіру
құрылғыларының, гидравликалық және пневматикалық құбырлардың,
реттеуші арматураның болмауы тексеріледі, қажет болған жағдайда
тартылуды зауыт дайындаушы талаптарына сәйкес реттейді. Іске қосу
кешенінің жобалық-техникалық құжаттамасын зерттей отырып, іске
қосылатын жабдыққа зауыттық төлқұжаттардың, сондай-ақ орнатылған
жабдықтың өнімділігін жобаланған жабдықпен салыстыра отырып, жиынтық
тізімдеме мен сынақ актілерінің болуын тексереді.
Реттеуді бастағанда сізге қажетті электр өлшеу құралдары мен
құрылғылары, электр тізбегі қажет. Орнатылған жабдықты жөндеу электр
монтаждау жұмыстары аяқталғаннан кейін келесі іс-қимыл тәртібін сақтай
отырып орындалады:
1) Электр монтаждау жұмыстарының сапасын, электр жабдығы
элементтерінде ескерту кернеу белгілері мен индекстерінің болуын,
жабдықты жерге қосуды тексереді;
2) электр шкафтары тиектерінің және енгізу автоматының
жарамдылығын тексереді. Жол ажыратқыштарының барлық қақпақтары,
қысқыштар қораптары жабылады;
3) сызбаларда көрсетілген түске сәйкес келетін сымдардың түсін
нақтылаңыз: электр тізбектеріне арналған қара сымдар, айнымалы басқару
тізбектері үшін қызыл, тұрақты басқару тізбектері үшін көк, жерге қосу үшін
сары-жасыл;
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4) электр аппаратурасы қозғалтқыштарының сымдары мен
орамдарының оқшаулау жағдайын мегаомметрмен тексереді. Сымдардың
оқшаулау кедергісі кемінде 1 М Ом, электр қозғалтқыштарының орамалары
үшін 0,5 м Ом болуы тиіс;
5) негізгі жерге қосу бұрандамасы мен кернеуі 48 В-тан жоғары әрбір
құрылғы арасындағы сымдардың кедергісін өлшеу арқылы жерге қосуды
тексеріңіз;
6) "Тоқта" апаттық түймесінің әрекетін тексереді»;
7) баптау батырмаларын қысқа уақытқа басу арқылы электр
қозғалтқыш білігінің айналу бағытын тексереді. Қажет болса, электр
қозғалтқышының қысқыштарына қосылған екі сымды ауыстырып, айналу
бағытын өзгертіңіз;
8) барлық басқару және сигнал беру органдарының жұмысын тексереді,
монтаждау қателерін түзетеді;
9) мүмкін болатын істен шығуларды имитациялай отырып, негізгі
бұғаттаулардың әрекетін тексереді. Дұрыс емес қозғалысы жабдықтың
бұзылуына немесе апатына әкелуі мүмкін түйіндердің бастапқы күйін
бақылау өте маңызды;
10) баптау режимінде баптау, бақылау, майлау тетіктерінің және электр
басқаруы бар барлық тетіктердің әрекетін бірнеше рет тексереді;
11) соңғы ажыратқыштарға әсер ететін басқару тіректерін қояды;
12) жабдықты жартылай автоматты режимге қосады және оның
жұмысының реттілігін, топтық реттеу батырмаларының және апаттық бұру
батырмаларының әрекетін, циклді пысықтау және кідірістердің себептерін
анықтау мақсатында жабдықтың бірнеше сағатқа автоматты жұмыс режимін
тексереді. [11]
Сынғаннан кейін жұмыс режимінде электр қозғалтқыштарының
жүктемесін аспаптармен тексеріңіз.
4.2. Жөндеуден кейін тексеру және тапсыру
4.2.1. Жабдықты тексеру
Барлық монтаждау жұмыстары орындалған кезде механизмдер мен
желілер іске қосылады. Бұл тармаққа технологиялық жабдықты тексеру де
кіреді.
Жабдықты тексеру жабдықтың жекелеген тораптарының өзара ісқимыл дәлдігі паспорттық техникалық деректерге сәйкес келетіндігін және
оның жағдайы өндірілетін бөлшектердің дәлдігіне әсер етпейтінін анықтауы
тиіс.
Жабдықты тексеру жоспарлы-алдын ала жөндеу кестесіне сәйкес
орташа және күрделі жөндеу кезінде жабдық тізімдемесі негізінде
жоспарланады және жүргізіледі. Жабдықты дәлдікке тексеру жабдықтың
жағдайы мен маңыздылығын ескере отырып жоспарланады. Жоспарланған
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тексерулерден басқа, жабдықтардың кінәсінен емес бөлшектерді
дайындаудың дәлсіздігі болған жағдайда кезектен тыс тексерулер жүргізу
қарастырылған. Әрбір жабдық үшін тексеру түрлері, әдістері және дәлдік
нормалары оның паспорттық деректерімен белгіленеді.
Жабдықты жұмысқа дайындау кезінде тексеру қажет:
- жабдықтың тазалығы мен жарамдылығы, қозғалатын бөлшектерде
бөгде заттардың болмауы;
жабдықтың
айналмалы
және
қозғалмалы
бөліктеріндегі
қоршаулардың болуы және жарамдылығы, тиеу (түсіру) құрылғыларының
жарамдылығы;
- Жабдықтың тораптары мен бөлшектерін бекіту сенімділігі (тұғырлар,
тіреулер, редукторлар және т. б.), жалғағыш жалғастырғыштардың,
шаппалық, тоқтатқыш, тежеуіш құрылғыларының және т. б. жарамдылығы.;
- тізбекті, белдік және басқа берілістердің жарамдылығы. Қажет болған
жағдайда соңғысының керілуін дайындаушы зауыт нұсқаулықтарының
талаптарына сәйкес реттеу;
- уақтылы тексеруден өткен бақылау-өлшеу аспаптарының, жарық
және дыбыс сигнализациясы құралдарының болуы және жарамдылығы;
- жерге тұйықтау немесе нөлдеу құрылғыларының болуы және
жарамдылығы;
- гидравликалық және пневматикалық құбырлардың, реттеуші
арматураның (қысым релесі, сақтандырғыш клапандар және т.б.)
жарамдылығы.
Майлаудың болуын тексеру қажет. Бос жүрісте сынау үшін жетектер
мен қызмет көрсету жүйелерін іске қосуға дайындау.
Агрегатты қолмен айналдыру (егер мүмкіндік болса), содан кейін 2-3
минут ішінде бос жүрісте іске қосу.
Бұл жағдайда тексеру:
- бөгде шулардың, тарсылдардың, тербелістердің және т. б. болмауы;;
- Агрегаттың барлық бөліктерінің өзара іс-қимылы және үйлесімді
жұмысы;
- жабдықтың қозғалмалы бөліктерінің буындарында жол берілмейтін
қызудың болмауы;
- майлау жүйелерінің жұмысы;
- май, сұйықтық және т. б. ағып кетпейді.
Құрылғыны іске қосыңыз, берілген режимге шығарыңыз және
жүктемені беріңіз. Іске қосу бірқалыпты, жұлқымай жүргізілуі тиіс.
Жабдықты пайдалану кезінде қажет:
- жабдықтың бөгде тарсылдатпай, шу мен дірілсіз бірқалыпты жұмыс
істеуін қадағалау;
- жабдықтың жүктемесін бақылау, шамадан тыс жүктемелерге жол
бермей, жұмыс режимдерін уақтылы өзгерту;
- бақылау-өлшеу аспаптары мен сигналдық құрылғылардың
көрсеткіштерін бақылауды жүргізу;
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- майлау жүйелерінің жұмысын, біліктердің, қақпақтардың,
тығындардың, ернемектердің және т.б. тығыздағыш құрылғылары арқылы
майдың ағып кетуінің болмауын қадағалаңыз, түйіндер мен бөлшектердің
ашық үйкелетін беттерін уақтылы майлаңыз.
Майлау жүйелеріндегі температура мен қысымға бақылау жүргізу,
сүзгілерді уақтылы тазалау және ауыстыру;
- мойынтіректердің, төлкелердің, тығыздамалардың температурасын
бақылау,
- үйкелетін бөлшектер, олардың қызып кетуіне жол бермейді.
Тыйым салынады:
- ақаулы жабдықта жұмыс істеу;
- жабдықтың жұмысы кезінде ақаулықтарды жою және жөндеу;
- қызмет көрсетуші персоналдың толық қауіпсіздігін қамтамасыз ететін
арнайы құрылғыларсыз жұмыс істейтін жабдықты тазалауды және майлауды
жүргізу;
- жабдықты белгіленген нормалардан тыс жүктеу;
- егер қоршаулар, қорғау және бұғаттау құрылғылары жоқ, уақытша
алынған немесе орнатылмаған болса, жабдықта жұмыс істеу;
- жабдықты басқаруды оған тиісті рұқсаты жоқ тұлғаларға тапсыруға; жұмыс істеп тұрған жабдықты қараусыз қалдыруға.
Жұмыс кезінде аварияға немесе жазатайым оқиғаға қауіп төндірмейтін
жабдықтың ақаулары анықталған кезде:
- ақаулықтарды жою шараларын қолданыңыз немесе жабдықты
тоқтатыңыз;
- механикке (реттеушіге), шеберге баяндаңыз.
Жабдықтың жұмысы аяқталғаннан кейін:
- дайындаушы зауыт нұсқаулығының талаптарына сәйкес толық
тоқтату жүргізу;
- басқару тетіктерін бастапқы қалыпқа келтіру;
- тексеру жүргізу, қажетті тазалау, жуу және майлау;
- жұмыс орнын тазалау;
- механикке (баптаушыға) өткен ауысымдағы Жабдықтың жұмысында
байқалған барлық ақаулар туралы баяндасын.
Жабдықты сынау кезінде өзара байланысты механизмдердің,
машиналардың, аппараттардың, автоматты жүйелердің, технологиялық
желілердің, қондырғылардың немесе агрегаттардың құрамына кіретін
бақылау-өлшеу аспаптары мен қондырғылардың жұмысын тексереді,
реттейді және реттейді. Сонымен қатар, олардың бірлескен жұмысының
сенімділігі мен пайдалануға дайындығы анықталады, барлық қондырғылар
мен құрылғылардың синхрондылығы, өнімді өндіруге арналған барлық
технологиялық операциялардың дәлдігі мен нақтылығы тексеріледі.
Жабдықтың жекелеген түрлері үшін сынамалау процесінде ауа
қыздырғыштарды, пештерді, газ жолдарын қабаттау, сондай-ақ құбырлардың
ішкі беттерін жуу, үрлеу және химиялық тазалау жүзеге асырылады.
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Сонымен қатар, олар қорғаныс, блоктау, жедел және диспетчерлік байланыс,
басқару, реттеу және сигнализация жүйелерін тексереді және орнатады.
Жабдықты және өндірістің барлық технологиялық схемасын бос
күйінде және жүктемемен кешенді сынауды жабдықты монтаждауға
қатысқан жобалау, құрылыс, монтаждау және іске қосу-жөндеу ұйымдарын,
ал қажет болған жағдайда дайындаушы зауыттарды тарта отырып, тапсырыс
беруші жүзеге асырады. Монтаждау, мамандандырылған ұйымдар мен
пайдалану персоналы өкілдерінің міндетіне тәулік бойы кезекшілік ету және
жабдықтың, құрылғылар мен коммуникациялардың жұмысы мен дұрыс
пайдаланылуын бақылау кіреді. Ақаулар пайда болған және монтаждау
ақаулары анықталған кезде олар дереу жоюды қамтамасыз етеді.
Сынамалаудың ұзақтығы, режимі, көлемі мен шарттары, сондай-ақ
кешенді сынамалауды жүргізу үшін қажетті шикізаттың, материалдардың,
энергия ресурстарының шығысы жабдықты монтаждауға арналған
техникалық шарттармен, пайдалануға қабылдаудың салалық қағидаларымен
айқындалады.
Жобада нұсқаулар болмаған кезде кешенді сынаудың ұзақтығын
жұмыс қабылдау комиссиясы белгілейді, бірақ жұмыс режиміндегі үздіксіз
жұмыстың 72 сағ.аспауы тиіс [12].
Барлық компоненттер дұрыс қосылғанын және кәсіпорынның жоғары
өнімділігін қамтамасыз ете алатындығын түсіну үшін оларды тексеру керек.
Ол үшін мамандар жабдықты технологиялық дәлдікке тексереді. Бұл өте
күрделі және уақытты қажет ететін процесс, ол арнайы құралдар мен
уақытты қажет етеді.
Желілерді сынақтан өткізу тіпті ең кішкентай кемшіліктерді анықтауға
мүмкіндік береді, бұл кейіннен машиналардың қызмет ету мерзімін едәуір
қысқартады және тіпті өндірісті толығымен тоқтатуға әкелуі мүмкін.
Технологиялық жабдықтың диагностикасы төтенше жағдайларда оның
жұмыс қабілеттілігін сынау арқылы жүргізіледі. Бұл тестілеудің деструктивті
әдісі, бірақ сонымен бірге машиналар мен агрегаттарға техникалық қызмет
көрсететін заманауи компаниялар кеңінен қолданатын бұзбайтын әдістер де
бар.
Бұзбайтын технологиялардың көмегімен өндірістік компоненттердің
жұмысындағы барлық дәлсіздіктерді оларды шамадан тыс жүктеместен және
ауыр жүктемелерге ұшыратпай анықтауға болады.
4.2.2. Гидро және пневможүйелерді тексеру
Гидравликалық және пневматикалық жүйелерді технологиялық
процестің негізгі операцияларын орындау үшін тікелей пайдалануға болады,
олар кішігірім құрылымдарда үлкен күш пен қуат бере алады.
Гидравликалық және пневматикалық жабдықты тексеру белгілі бір
ережелер мен нормаларды, сондай-ақ оның құрамдас бөліктерінің бірқатар
техникалық параметрлерін сақтауды талап етеді. Тексеруді білікті мамандар
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жүргізуі керек. Гидравликалық және пневматикалық жабдықты орнату
алдында монтаждалатын жүйенің әрбір элементінің жұмыс қабілеттілігі
тексеріледі, сондай-ақ арнайы аспаптарды пайдалана отырып, жүйенің
параметрлерін өлшеу жүргізіледі.
Гидравликалық және пневматикалық жетектердің жұмыс қабілеттілігі
деп нормативтік-техникалық құжаттарда (стандарттар, техникалық шарттар,
техникалық паспорт) көрсетілген параметрлерге сәйкес олардың қызметтік
мақсатын орындау мүмкіндігі түсініледі. Гидравликалық жетектердің жұмыс
қабілеттілігінің негізгі өлшемдері беріктік, дірілге төзімділік, жылуға
төзімділік, жұмыс ортасының сапасы болып табылады.
Гидравликалық жабдықты тексерумен байланысты жұмыстарға
мыналар жатады:

гидравликалық жүйенің құбырларын тексеруді жүргізу;

майлау жүйесінің құбырларын тексеруді жүргізу;

құбырларды ажыратудың құрамдас элементтерін тексерумен
байланысты бірқатар мәселелерді шешу;

гидравликалық жүйенің құбыржолдарын тұйық үлгідегі
контурларға сақиналау жүргізу;

гидравликалық және майлау жүйелерін жуу.
Жабдықтың гидравликалық жүйесі бастапқы іске қосуға дайын болуы
тиіс. Сорғының сору магистраліндегі құю және ауа сүзгілерін тексергеннен
кейін май гидробактарға құйылады. Сынақты іске қосу алдында
гидрожетектің барлық элементтерінің бұрандамалары, сомындары мен
тығындарының тартылуын тексереді. Олардың өздігінен қозғалуын
болдырмау үшін гидрожетекпен келтірілетін Барлық механизмдердің
бұғатталуы мен жағдайын тексереді. Содан кейін орталықтандырылған
майлау жүйесін орнатыңыз және барлық гидрофицирленген механизмдердің
үйкеліс беттерін майлаңыз. Итергіш режимде әрбір гидрожетек
станциясындағы электр қозғалтқыштар мен сорғылар біліктерінің айналу
бағытын тексереді. Сорғы қондырғысын қысқа мерзімді қосу арқылы
құбырлар маймен толтырылады. Дистрибьютордың бағыттаушылары мен
таратушы гидропанельдер электромагнит қаптамасындағы тесіктер арқылы
қолмен ауыстырылады. Ауаны сорғымен соруды болдырмау үшін құбырды
толтыру шамасына қарай мезгіл-мезгіл майды гидробакқа қосады.
Гидрожүйеден ауаны гидрожүйені маймен толтырғаннан кейін 4 сағаттан
кейін шығарады. Құбырларды маймен толтыру және ауаны шығару кезеңінде
сорғылардың қауіпсіздік клапандары ауаның майда еруіне жол бермеу үшін
ең аз қысымға бейімделеді [16, 3].
Сынама іске қосу кезінде сорғы қондырғыларындағы шу мен шу
ақаулар болып саналады; электр қозғалтқыш білігінің серпіліспен айналуы;
майдың ағуы. Ақаулар пайда болған кезде гидрожетекті ажыратады және
ақаулықтарды анықтағаннан және жойғаннан кейін ғана қосады.
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Гидрожетектердің жұмысқа қабілеттілігінің негізгі өлшемдері беріктігі,
дірілге төзімділігі, жылуға төзімділігі, жұмыс ортасының сапасы болып
табылады [9].
Гидравликалық және пневматикалық жүйелердің беріктігі деп жұмыс
ортасының ішкі артық қысымының әсеріне төтеп беру қабілеті түсініледі.
Гидравликалық құрылымдардың қабырғаларының беріктігін қамтамасыз ету
үшін беріктік есептеледі. Гидравликалық қондырғылардың беріктігін тексеру
үшін гидравликалық сынақ жүргізіледі, ол бұзылмайтын бақылаудың ең көп
қолданылатын түрлерінің бірі болып табылады. Сынақ қысымы сынақ немесе
сынақ деп аталады, ол жұмыс қысымынан 1,5 есе көп болуы керек.
Сыналатын гидроқұрылғыларда сынау үшін сынама қысым жасалады.
Гидравликалық соққылар мен төтенше жағдайлардың алдын алу үшін қысым
өте баяу және тегіс беріледі. Жүйеде қысымның жоғарылауы манометрмен
бақыланады. Сынақ қысымы "экспозиция уақыты"деп аталатын белгілі бір
уақытқа созылады. Бұл ретте сынақ қысымы сыналатын гидроқұрылыстың
саңылаусыздығы салдарынан төмендемеуі тиіс. Сынақ қысымын жұмыс
қысымына дейін төмендеткеннен кейін гидроқұрылғыны визуалды қарау
жүргізіледі. Егер сұйықтықтың ағуы және металдың жарылуы байқалмаса,
онда гидравликалық қондырғы саңылаусыз және берік болып саналады.
Жетектердің гидравликалық сынақтарын пневматикалық сынаумен
ауыстыруға жол беріледі және сұйықтық ағуы мүмкін гидравликалық
сынаққа ұқсас жүргізіледі, сабын ерітіндісімен өңделеді. Ақаулары бар
жерлерде сабын көпіршіктері ісінеді, бұл оларды оңай анықтауға мүмкіндік
береді. Зауыт өндірушісі ультрадыбыстық және радиографиялық жабдықтың
беріктігін бақылау әдістеріне рұқсат бере алады. Тығыздық дәрежесі
гидроқұрылыстың сапалық сипаттамасы болып табылады және әдетте
техникалық құжаттарда көрсетіледі. Саңылаусыздығы гидроқұрылғыларды
қосу орындарында арнайы тығыздағыш құрылғыларды қолданумен
қамтамасыз етіледі
Дірілге төзімділік - гидроқұрылғылардың рұқсат етілген тербеліс
режимдерінде жұмыс істеу қабілеті.
Жылуға төзімділік-гидроқұрылғылардың температуралық режимнің
рұқсат етілген шегінде жұмысқа қабілеттілігін сақтау қабілеті.
Гидравликалық жетектердегі жұмыс сұйықтығының қызуы сорғының немесе
гидроқозғалтқыштың тиімділігі төмен болған кезде, қозғалыс жылдамдығын
дроссельмен басқарған кезде, сорғының жүктемесі болмаған кезде пайда
болуы мүмкін. Жұмыс сұйықтығын жылыту оның тұтқырлығын төмендетеді
және
сәйкесінше
майлау
қабілетін
төмендетеді.
Сұйықтықтың
температурасын табиғи салқындату немесе гидравликалық жетекке
салқындатқышты орнату арқылы төмендетуге болады.
Гидро және пневматикалық жетектердің жұмыс ортасының сапасы
сұйықтықтың бөгде бөлшектермен ластану дәрежесін білдіреді. Жұмыс
сұйықтығының ластануы және гидравликалық қондырғылардың ішкі
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қуыстарының жеткіліксіз жуылуы гидравликалық жетектердің істен
шығуына және бұзылуына әкелуі мүмкін.
Жұмыс жағдайында жетектер тұрақты және сапалы техникалық қызмет
көрсету, жоспарлы және апаттық жөндеу жұмыстарының арқасында
ұсталады. Гидро және пневможүйелерді пайдалану барысында жабдыққа
диагностика жүргізу, ақаулы тізімдеме жасау қажет.
4.2.3. Блоктау тіректерін тексеру
Құлыптау құрылғысы-механикалық, электрлік немесе басқа құрылғы,
оның мақсаты машина элементтерінің белгілі бір жағдайларда жұмыс
істеуіне жол бермеу (әдетте қорғаныс құрылғысы жабылғанға дейін).
Құлыптау құрылғыларын тексеру:
- бұғаттағышы бар қорғаныс құрылғысын тексеруде;
- жабуды бекітумен және бұғаттаумен қорғау құрылғысын тексеруде;
- қорғау құрылғысының бекіткішін тексеруде;
- автоматты бақылау жүйесін тексеру;
- мәжбүрлі іске қосу жүйесін тексеруде;
- байланыс элементін мәжбүрлеп ашу жүйесін тексеру;
- тоқтату уақытын тексеруде (қауіпті болдырмау үшін уақыт);
- кіру уақытын тексеруде (қауіпті аймаққа кіру уақыты).
Блоктау әрекетін мерзімді тексеруді 2 айда кемінде 1 рет жүргізген
жөн. еңбекті қорғау жөніндегі қоғамдық инспектордың қатысуымен мынадай
көлемде:
- құлыптардың, кілттердің, жетектердің және механикалық
бұғаттаудың басқа да бөлшектерінің жағдайын сыртқы тексеру;
- блоктаудың электр тізбектерінің оқшаулау кедергісін тексеру;
сүзгілерді
разрядтау
құрылғыларының
жарамдылығын
тексеру;
- құлыптардың жарамдылығын практикалық тексеру.
Электр
және
механикалық
бұғаттаулардың
жарамдылығын
практикалық тексеруді жөндеу тобының (бригадасының) неғұрлым
тәжірибелі инженері және әрбір профилактикалық тексеруден, бұғаттаумен
байланысты жөндеу және реттеу жұмыстарынан кейін кезекші ауысымның
аға қызметкері жүргізуі тиіс. Блоктау есіктерді жүйелі түрде ашу немесе
блоктарды толық қосылған жабдықта "сығу" ("КЛГ" режимі) жағдайында
немесе модуляцияны берместен ("КЛФ" режимі) РМБ-дан резервтік кілтті
пайдалана отырып жылжыту жолымен ақаусыздыққа тексеріледі.
Бұғаттауды мерзімді тексеру нәтижелері тиісті актімен ресімделеді.
Профилактикалық және жөндеу жұмыстарынан кейін бұғаттаудың
жарамдылығын практикалық тексеру нәтижелері жедел журналға тіркеледі.
Блоктауды тексеру кезінде анықталған барлық ақаулықтар дереу жойылуы
тиіс.
Бұғаттау жүйесінде электромеханикалық немесе электр монтаждау
жұмыстарын жүргізгеннен кейін, сондай-ақ бұғаттау немесе оның жекелеген
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буындары жалған іске қосылған кезде бұғаттауды толық көлемде тексеру
және сынау міндетті.
Егер пайдалану процесінде блоктау жүйесінде ақаулық байқалса, онда
ауысым бойынша аға қызметкер дереу ақаулықты жою шараларын
қабылдайды. Егер зақымдануды қысқа мерзімде жою мүмкін болмаса, онда
ішінара немесе толық ажыратылған бұғаттаумен уақытша жұмыс істеуге
рұқсат етіледі. Бұл туралы станцияның (кәсіпорынның) техникалық
басшысына хабарлаңыз және жедел журналға тиісті жазба жасаңыз. Электр
және механикалық бұғаттаулар (немесе электр оқшаулағышы жоқ
жабдықтағы механикалық бұғаттау) бір мезгілде істен шыққан кезде ауысым
бойынша аға қызметкер, жоғарыда аталған шаралардан басқа, жабдыққа
жақындап қалған адамдарды бұғаттаудың ақаулығы туралы ескерту үшін
кезекші персоналдың бір адамына бұғаттауы зақымданған жабдықта үздіксіз
болуды тапсыруға міндетті.
Пайдалану процесінде анықталған бұғаттаудың ақаулығы жабдық
жұмысындағы жақын арадағы үзілісте жойылуы тиіс. Блоктаудың ақаулығын
жақын арадағы үзіліс кезінде жою мүмкін болмаған ерекше жағдайларда бас
инженердің (цех бастығының) рұқсатымен ескерту плакаттары ілінеді, ал
жедел журналға бұғаттауды айналып өту туралы жазба жазылады, содан
кейін жабдық жұмысқа енгізіледі. Жұмыс жоғарыда аталған қауіпсіздік
талаптарын сақтай отырып жүргізіледі. Ақаулықты жойғаннан кейін акт
жасала отырып, бұғаттауды кезектен тыс тексеру толық көлемде жүргізіледі.
Электр блоктау, басқару және сигнал беру тізбектерін электрмен
қоректендіру таратқыштың жалпы қоректендіру желісінен бөлгіш
трансформаторлар арқылы жүзеге асырылуы тиіс. Бұл трансформаторларға
УБС жүйесіне қатысы жоқ ток тұтынушылары қосылмауы тиіс. Электр
блоктау тізбектерінің электрмен қоректендіру кернеуі 220 В-тан аспауы тиіс.
Электр блоктау тізбектерінің оқшауламасының жағдайын тұрақты
бақылау тізбектің әрбір сымы мен жер арасында қосылған 5 мА аспайтын
токты тұтынатын екі вольтметрдің көмегімен жүзеге асырылуы тиіс.Қол
жеткізу құралдарының құлыптары ашылуға және таратқышпен жиынтықта
жеткізілетін арнайы кілттермен ғана жабылуға тиіс.
Механикалық бұғаттаудың және таратқыштың құрамына кіретін май
толтырылған жабдықтың ашық қондырғысының қоршау құлыптарының
резервтік кілттері арнайы жабық жәшікте сақталады, оның кілті ауысым
жетекшісінің жеке қолында болады. Кезекшілікті тапсыру кезінде резервтік
кілттер тізімдеме бойынша беріледі.
4.2.4. Май сорғыларын, сүзгілерді, центрифугаларды тексеру
Сорғылар-бұл сұйықтықтарды қысыммен жылжытуға арналған
гидравликалық машиналар. Қозғалтқыш қозғалтқышының механикалық
энергиясын қозғалатын сұйықтықтың механикалық энергиясына айналдыру
арқылы сорғылар сұйықтықты белгілі бір биіктікке көтереді, көлденең
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жазықтықта қажетті қашықтыққа жеткізіледі немесе кез-келген жабық
жүйеде айналады.
Кез— келген сорғының жұмысын сипаттайтын негізгі параметрлерге
өнімділік, қысым, қуат және тиімділік кіреді.сонымен қатар, центрифугалық
сорғылар үшін сору биіктігі, минималды қолдау және ротордың айналу
жылдамдығы (айналу саны) уақыт бірлігіне, ал піспектер үшін-уақыт
бірлігінепіспектің қос қозғалыстарының саны маңызды параметрлер болып
табылады.
Жұмыс кезінде май сорғысының ішінде механикалық оқшауланған
камералар пайда болады, онда жұмыс сұйықтығы сору қуысынан айдау
қуысына ауысады. Ішкі берілістің беріліс сорғылары кең таралған. Діріл
параметрлері бойынша май сорғысының ақауларын анықтау, кейіннен
визуалды растау осы жұмыстың негізгі мақсаты болып табылады.
12 жыл жұмыс істегеннен кейін, бұрандалы аммиак компрессорына
Май беру үшін ішкі редуктордың беріліс сорғысы діріл параметрлерінің
мәндерін 3-4 есе арттырды. Осы тетіктің жобалық ұзақ мерзімділігі 10 жыл
деп есептей отырып, жаңа ұқсас жабдықты сатып алу туралы шешім
қабылданды.
Бұл сорғы конструкциясыы дұрыс құрастыру және реттеу жағдайында
сенімділік пен беріктіктің жоғары деңгейіне ие. Жаңадан орнатылған
жабдықты сынамалы іске қосу кезінде діріл параметрлерін шығыс бақылауы
және кіріс бақылауы болмаған кезде сериялық шығарылатын өнім сапасының
төмендеуі зақымданулардың тез дамуына әкелуі мүмкін.
Май сорғысын тексеру кезінде мыналар анықталуы мүмкін:

өткір, дірілдейтін шу деңгейінің жоғарылауы;

діріл жылдамдығының жоғары жалпы деңгейі-9,6 мм/с;

берілген шектердегі ағымдағы сипаттамалар мен май
қысымының мәні. Беріліс сорғысын жөндеу кезінде тозған бөліктер әртүрлі
тәсілдермен жөнделеді немесе жаңаларына ауыстырылады.
Сорғы корпусын жөндеу ең қиын. Сорғы корпусы сору камерасынан
редукторлардың жұмыс аймағында тозады. Жөндеу кезінде корпустың ішкі
беттері 0,2 мм аспайтын металл қабатын алып тастайды, содан кейін олар
тегістеледі. Егер бұрғылау кезінде жеткілікті қалың чиптерді алып тастау
керек болса, онда корпусты қабырғаларының қалыңдығы мыс-мырыш
дәнекерімен қосылатын гильзаларды қолдану арқылы жөндеуге болады;
содан кейін жеңдер сыртқы диаметрі бойынша номиналды немесе жөндеу
мөлшеріне қарай тартылады. Кейбір жағдайларда сорғы корпусының тозуын
жаңа берілістерді орнату арқылы өтеуге болады.
Сорғылардың астындағы тозған тістер төсеммен жөнделеді, содан
кейін тиісті жөндеу мөлшеріне қарай тегістеледі. Тістердің бейіні және
олардың сыртқы диаметрі бойынша аздап тозған тісті дөңгелектерді жөндеу
кезінде (ілінетін колониялардың тістері арасында қалыңдығы 0,1 мм дейінгі
Зонд өтеді) тозу іздері жойылғанға дейін доңғалақтардың ұштарын
тегістеумен шектеледі.
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Тозған сорғылардың орнына орнатылған тісті сорғылардың жөнделген
немесе жаңа тісті доңғалақтарының 0,04 мм-ден астам соғуы болмауы, ал
тістер мен тесік осьі арасындағы параллельдіктен ауытқу 0,03 мм-ден аспауы
тиіс.
Доңғалақтардың ұштары мен иелері арасындағы, сондай-ақ доңғалақ
тістерінің бастары мен корпустың ішкі беті арасындағы саңылаулар 0,03-0,05
мм аралығында болуы керек.
Пышақ сорғыларында ротор, иық пышақтары ең көп тозады. Дискілер,
статор сақинасы, тығыздағыштар, сондай-ақ шарикті мойынтірек.
Роторды жөндеу кезінде ойықтардың қабырғаларының параллелизмі
қалпына келтіріліп, тозған мойындары мен ұштары тегістеледі. 0,05 мм-ден
аспайтын тозған ойықтарды абразивті ұнтақтың көмегімен қолмен жөндейді,
содан кейін тегістеу пастасымен жетілдіреді. Ойықтардың қабырғаларының
параллелизмі 0,02 мм. Ротордың ұштарының 40 мм радиуста соғылуы 0,0150,12 мм шегінде болуы тиіс.
Тозған роторды ауыстыруға емес, жөндеуге кеңес беріледі. Себебі жаңа
роторды
жасау
айтарлықтай
қиындықтармен
байланысты.
Сорғыға қызмет көрсету:
1. Сорғы жұмыс істеп тұрған кезде айдау және беру желісіндегі
бақылау-өлшеу аспаптарының, май қысымын көрсететін манометрдің
көрсеткіштерін, сорғы картеріндегі, редуктордағы май деңгейін, белдіктердің
жағдайын қадағалау қажет.
Қабылдау құбырындағы қысым сорғы
паспортында көрсетілгеннен аспауы тиіс.
2. Бу тарату механизмінің топсалы қосылыстарын, бу және өнім
піспектерінің өзектерін төменде көрсетілген маймен мезгіл-мезгіл майлаңыз
(ауысымына 2 рет).
3. Қалыпты майлауды қамтамасыз ету үшін майды әр 4 сағат сайын
маймен толтыру керек.
Раманың корпусындағы майды мезгіл-мезгіл
ауыстырып отыру керек, майды ауыстыру май ваннасын тазарту және жуу
арқылы бірге жүруі керек. Бірінші ауысым май ұсынылады после100 дейін
жұмыс, одан әрі қажетіне қарай арқылы 500-1000 сағат жұмыс.
5. Сорғының жұмысы кезінде сорғының бірқалыпты және біркелкі
жұмыс істеуін қамтамасыз етіңіз, белгіленген қозғалыс санын жасаңыз.
Сорғының жетек бөлігінің Люк қақпақтары тығыз жабылуы тиіс. Сорғының
жетек бөлігінің мойынтіректерінің күйін бақылау. Мойынтіректердің
температурасы 70 °C-тан аспауы керек.
6. Сорғы қалыпты режимде жұмыс істеп тұрған кезде немесе қандай да
бір ақаулық болған кезде бу және гидравликалық цилиндрлерде күрт соғу
кезінде сорғыны тоқтатып, ақаулықтың себебін анықтап, оны жою керек.
7. Егер тығыздағыштар өтіп кетсе, оларды қатайтып, қажет болған
жағдайда сорғыны тоқтатып, тығыздағыштарды қайтадан толтыру керек.
8. Бөлшектерді бақылау үшін сорғыны мұқият тексеру 4000-5000
сағаттан кейін жүргізіледі.
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Майды тозу өнімдерінен және басқа қоспалардан тазарту сапасы май
сүзгілерінің күйіне байланысты.
Металлургиялық жабдықтың сүзгілерін жүргізу мыналарды білдіруі
мүмкін:
- кір мен шаңнан тазарту;
- тетіктерді баптау және реттеу;
- сүзгі элементтерін ауыстыру;
- шығын материалдарының қалдығын бақылау және сүзгілерді
ауыстыру.
Орталықтан тепкіш майды тазартатын қозғалтқыштардың сүзгілерінде
келесі ақаулар болуы мүмкін: ротордың мойындары мен жеңдерінің тозуы,
сондай-ақ центрифуга роторының қоршау түтіктеріндегі саңылаулар
(саптамалар) мен қорғаныс торларының тозуы және бітелуі (бұл жағдайда
ротордың тығыздығы нашарлайды және оның айналу жылдамдығы
тоқтағанға дейін төмендейді); клапандардың тозуы, жіптер, сүзгі корпусында
жарықтардың
пайда
болуы,
қақпақтардың
деформациясы,
тығыздағыштардың зақымдалуы, бұл сүзгі клапандарының реттелуінің
бұзылуына және майдың ағып кетуіне әкеледі.
Сүзгілер бөлшектеліп, бөлшектер май сорғыларының бөліктері сияқты
жуылады, ал дөрекі сүзгі элементтерінің өткізу қабілеті тазарту арқылы
қалпына келтіріледі, яғни элементтердің сыртқы бетін ағаш қырғыштармен
тазартады, оларды тор себетіне салып, am-15 ерітіндісімен ваннаға батырады.
Бұл ерітіндідегі элементтер 24 сағат бойы сақталады, содан кейін жуу
машинасында сілтілі ерітіндімен жуылады. Мұқият жуғаннан кейін сүзгінің
ақаулары анықталады, жойылады және сүзгі өткізу қабілеті тексеріледі.
Таспа тәрізді элементтерде орамның зақымдануы мүмкін, ал тақтайша
түріндегі элементтерде үзілістер мен басқа да зақымданулар болуы мүмкін.
Қалған және зақымдалған шарғылар дәнекерленген. Дәнекерлеудің жалпы
ауданы бір секцияға 10 см2 аспауы тиіс.
Орталықтан
тепкіш-қатты
немесе
перфорацияланған
бүйір
қабырғалары бар цилиндрлік ротор. Ротор білікке бекітіледі, ол электр
қозғалтқышымен айналады және алынбалы қақпақпен жабылған коаксиалды
цилиндрлік бекітілген корпусқа орналастырылады. Перфорацияланған
қабырғалары бар ротордың ішкі бетінде сүзгі шүберегі немесе жұқа металл
тор бар. Суспензия роторға мерзімді немесе үздіксіз жүктеледі.
Центрифугаларды тексеру мыналарды қамтиды:
- жабдықты тексеру.
- камераны тексеру.
- бөлшектерді тазалау және майлау.
- температура режимін тексеру.
- ротордың айналу санын тексеру.
- уақытша режимнің жарамдылығын тексеру.
- жабдықтың қауіпсіздік механизмін тексеру.
- бөлшектер мен тораптарды тексеру.
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- құлып жүйелерін майлау.
- жалпы жұмыс қабілеттілігін тексеру.
Центрифуганы жөндеу кезінде алдымен электр қозғалтқышы алынып
тасталады, содан кейін оны бөлшектеуге кіріседі. Қораптың төменгі
жағындағы тығын арқылы майды ағызып, майдың қозғалыс көрсеткіші мен
құйылатын ваннаны алыңыз. Осыдан кейін ғана қақпақты, корпустың және
електің бүйірлерін алып тастаңыз, центрифуганың басын бөлшектеңіз,
айналдырықты, барабанды алыңыз, көтеру механизмін, түсіру конусын
бөлшектеңіз, барлық бөлшектерді кір мен майдан тазартып, жуыңыз. Жөндеу
лупаның көмегімен роторды тексеруден басталады. Роторды дәнекерлеуге
тыйым салынады, сондықтан егер онда жаралар, жарықтар немесе терең
тесіктерде конус тәрізді тесіктер пайда болса, ротор жаңасымен
ауыстырылады. Розетканың күйін мұқият тексеріңіз. Түсіру конусының
тарату табақшасы, жоғарғы жалғастырғышсы немесе түтігі тозған кезде олар
жаңаларына ауыстырылады. Диаметрі 110 мм центрифуга білігі жыл сайын
тексеріледі, жерге қосылады және конусты розетканың торына ысқылайды.
Содан кейін түсіру конусын көтеру үшін тұтқаның бөлшектерін тексеріп,
қажет болған жағдайда топсаларды тығыздап, тозған бөліктерді
ауыстырыңыз. Мойынтіректер корпусының шар бетінде кемшіліктер болған
жағдайда, олар тегістеуішпен жойылады. Буфердің жағдайы мен
құрастырылуы центрифуга роторының бір жағынан екінші жаққа
шайқалуымен тексеріледі. Мұндай тербеліс буфердің серпімді кедергісіне
сәйкес келуі керек. Әйтпесе, басын бөлшектеп, буферді өзгерту керек. Егер
центрифуга сынақ кезінде "ұрып кетсе" және оның бөліктері теңгерілген
болса, резеңке амортизатордың қатаюының дұрыстығын тексеру керек.
4.2.5. Механизмдерді сынау және баптау кезіндегі қауіпсіздік
техникасы
Механизмдерді сынау және баптау кезінде реттеушілерге жаңа
жабдықты тексеру және сынау қажет екенін ескеру қажет. Сонымен қатар,
сынақ көбінесе монтаждық аймақта жүзеге асырылатындығын ескеру қажет,
онда қолданыстағы механизмдерде жұмыс істеуге үйретілмеген
монтажшылар мен құрылысшылар болуы мүмкін. Сондықтан реттеуші
қауіпсіздік техникасының жалпы және арнайы ережелерін нақты білуі, 2
жылда 1 рет медициналық куәландырудан өтуі, 3 жылда кемінде 1 рет 5-6
разрядты реттеушілер үшін IV—V біліктілік тобынан және төменгі разрядты
реттеушілер үшін III біліктілік тобынан төмен емес көлемде қауіпсіздік
техникасы бойынша білімін тексеруден өтуі тиіс. Сонымен қатар, реттеуші
қорғаныс құралдарын қолдана білуі және механикалық және электрлік
жарақат немесе оның басқа түрлері кезінде зардап шеккен адамға алғашқы
медициналық көмек көрсете білуі керек.
Қауіпсіздік техникасының жалпы ережелерінен мыналарды есте
ұстаған жөн:
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- жұмыс орны жақсы дайындалған, жеткілікті жарықтандырылған,
еркін жүруге мүмкіндік беруі керек;
- өтетін орындардағы шұңқырлар мен жыралар, сондай-ақ қабатаралық
жабындардағы тесіктер тақтай төсенішпен жабылуы немесе биіктігі кемінде
1 м берік таяныштармен қоршалуы тиіс;
- такелажды қондырғыларды, мысалы бесіктерге, көтермелерге
пайдалану кезінде адамдардың, құрал-саймандардың, аспаптардың,
материалдардың құлауын болдырмау үшін қоршалуы тиіс;
- монтаждаушылар каскаларда жұмыс істеуі қажет; 2,5 м дейінгі
биіктіктегі жұмыстарды тек арнайы жабдықталған баспалдақтардан немесе
төсеме тақталардан, ал жоғары биіктікте - ормандардан немесе арнайы
алаңдардан және одан жоғары орындардан орындау қажет;
- ойықтардың биіктігінде жұмыс істеу кезінде, төсеме тақталардың
бүйір жақтары, ауыр сынақ қондырғыларының орнын ауыстыру кезінде
тәжірибелі такелажшыны тарту қажет;
- крандармен немесе басқа көтергіш механизмдермен қозғалатын
жүктің астында тұруға болмайды;
- жұмыс орнын жабдықтаған кезде жақын жерде орындалатын құрылыс
және монтаждау жұмыстары қауіпті жағдай туғызбайтынына көзше жеткізу
керек;
- жабдыққа, шиналарға, кабельдерге, ауа желілеріне және екінші реттік
тізбектерге кез келген кернеу көзінен, тіпті адамдар жұмыс істеген кезде
мегомметрден кернеу берумен байланысты қандай да бір сынақтарды
орындауға тыйым салынады;
-сыналатын жабдыққа кернеуді барлық адамдар көрсетілген учаскеден
немесе жабдықтан шығарылғаннан және онда біреудің кіруін болдырмайтын
шаралар қабылданғаннан кейін осы учаскедегі жұмысқа жауапты адамның
рұқсатымен ғана беруге болады.
Жұмыс істеп тұрған электр қондырғыларындағы жұмыс ерекше назар
аударуды талап етеді, оны реттеушілер жиі орындауы тиіс.
Тек толық немесе ішінара кернеудегі қондырғылар ғана емес, сонымен
қатар кернеу толығымен алынып тасталған қондырғылар да коммутациялық
аппараттармен, сондай-ақ кернеудегі құрылғыларға құлыпталмаған кірісі бар
қондырғылар жұмыс істейді деп саналады.
Жұмыс істеп тұрған электр қондырғыларындағы барлық жөндеу
жұмыстарын тек жазбаша өкім (наряд) бойынша кемінде екі адам орындауы
тиіс, олардың біреуінің қауіпсіздік техникасы бойынша IV—V тобы, ал
екіншісі III топтан төмен емес.
Жөндеушілердің әрбір бригадасында қауіпсіздік техникасы бойынша
техникалық іс-шараларды жүзеге асыруға арналған құрал-саймандар мен
қорғаныс құралдары болуы тиіс: диэлектрлік қолғаптар; жерге тұйықтау
қарнақтары;
кернеу
индикаторлары;
сақтандырғыштарға
арналған
оқшаулағыш қысқыштар; қорғаныш көзілдіріктер; дәрі қобдишасы; 12 В
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қайталама кернеуі бар қауіпсіздік трансформаторы және осы кернеуге
тасымалданатын шам.
Жөндеу жұмыстарын жүргізу кезінде қауіпсіздік ережелерін сақтау
жазатайым оқиғалардың алдын алуға, жұмысшылардың толық еңбек
қауіпсіздігін құруға мүмкіндік береді және олардың өнімділігін арттыруға
көмектеседі. Ол үшін жөндеу персоналы қауіпсіздік техникасы жөніндегі
ережелер мен нұсқаулықтарды білуі, қорғаныс және өртке қарсы құралдарды
пайдалана білуі, алғашқы медициналық көмек көрсетуі, электр
қондырғыларында жұмыс істеуге тиісті рұқсат топтары болуы тиіс.
Машиналарды жөндеуге олар толық тоқтағаннан кейін, механизмдерді
іске қосатын іске қосу аппараттарын бұғаттағаннан кейін немесе жұмыс
қауіпсіздігін қамтамасыз ететін ұйымдастырушылық және техникалық ісшараларды сақтай отырып, қоректендіруші кабельді ажыратқаннан кейін жол
беріледі. Ашық қозғалатын механикалық қондырғыларға тікелей жақын
жерде, сондай-ақ кернеуі бар электр сымдары мен жабдықтардың жанында
қоршаусыз жөндеу және монтаждау жұмыстарын жүргізуге тыйым
салынады.
Ауыр бөлшектерді немесе құрамдас бөліктерді көтеру кезінде жүк
көтергіш құралдар мен құрылғылардың сәйкестігіне көзше жеткізу қажет.
Біріктірілген арқандарды немесе бұрандалардың көмегімен қосылған
шынжырларды пайдалануға тыйым салынады. Жүкті көтеру немесе түсіру
қатаң тігінен, тегіс серпіліссіз болуы керек. Арқан арқандарының
бұралмауын қамтамасыз ету қажет.
Кернеуі 220 В және одан жоғары электр аспабымен жұмыс істеу
кезінде диэлектрлік қолғаптарды, етіктерді, кілемшелерді пайдалану қажет.
Құрал жерге қосылуы керек. Бұрғыларды, кілттің бастарын қол машинасында
ол толық тоқтағаннан кейін ғана ауыстыруға болады. Қайта зарядталатын
батареямен тек резеңке қолғаппен жұмыс істеуге болады.
Машиналарға техникалық қызмет көрсету және ағымдағы жөндеу
учаскесінде өрт қауіпсіздігі нормаларына сәйкес Өртке қарсы жабдық
орнатылуы тиіс. Осы жабдыққа қол жеткізуді бөгеуге және оны басқа
мақсаттарда пайдалануға тыйым салынады.
Шаң, ұшқындар бөлінетін және металл бөлшектері мен жоңқалар ұшып
кететін жұмыстарды орындау кезінде жұмысшылар жеке қорғаныс
құралдарын (көзілдірік, маска және т.б.) пайдалануы тиіс. Төлкелерді,
мойынтіректерді және басқа да бөлшектерді престеу түсіргіш пен престердің
көмегімен жүргізілуі тиіс. Бұрғылау станогында ұсақ бөлшектерді бұрғылау
кезінде оларды арнайы қысқыш аспаптарда (қысқыштар, кондуктор,
призмалар және т.б.) бекіту қажет.
Қайрау станогында жұмыс істеген кезде сақтандыру көзілдірігін кию
қажет, ал станокта қайырмалы мөлдір экран болған жағдайда, көзшеге
зімпара мен металдың бөлшектері түспеуі үшін экранды түсіру керек.
Зімпара шеңбері шеңбердің жұмыс бөлігі ғана ашық қалатындай етіп болат
қаптамамен қорғалуы тиіс. Алынған қаптамамен жұмыс істеуге тыйым
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салынады. Шеңберлерді түзетуді қорғаныш көзілдірікпен және осы мақсат
үшін арнайы арналған құралмен ғана жүргізуге рұқсат етіледі [17].
Өзін-өзі бақылау сұрақтары
1. Жабдықтың жұмыс режимін реттеуді анықтаңыз ?
2. Статикалық және динамикалық сынақ процесі?
3. Жабдықты сынаудың негізгі түрлері мен әдістері?
4. Жабдықты сынау кезіндегі қауіпсіздіктің негізгі ережелері?
5. Жабдықты баптау және реттеу принципі орындала ма?
6. Қауіпсіздік құрылғыларын орнатудың негізгі ережелері?
7. Механизмдерді тексеру және тексеру процесінің кезеңі?
8. Жөндеу және дайындық жұмыстары кезінде жабдықты тексерудің негізгі
ережелері?
9. Гидро және пневможүйені тексерудің негізгі талаптары ?
10. Блоктау құрылғыларын тексеру кезіндегі негізгі талаптар?
11. Механизмдерді сынау және баптау кезіндегі қауіпсіздік техникасы
қағидалары?

№ 6 тәжірибе тапсырма «Жабдықтарды және үлгілік тораптар мен
механизмдерді жөндеу кезіндегі қосалқы операциялар»
Жұмыс мақсаты:
Айналмалы бөлшектерді теңдестіру ерекшеліктерін зерттеу; бос және
жүктеме астында жүгіру.
Жұмыстың мазмұны:
Айналмалы бөлшектерді теңдестіруді және жабдықты майлауды
зерттеңіз.
Жабдықтың бос жүріспен және жүктемемен айналымымен танысу.
Негізгі ережелер:
Жабдықты тексеру, алмалы-салмалы және ажырамайтын
қосылыстарды құрастыру. Жөндеу жұмыстарының сапасы жабдықты
тексеруге байланысты. Ол бөлшектердің, тораптардың және тұтастай
машинаның жарамдылығын, жекелеген бөлшектер мен тораптардың дұрыс
жанасуын, олардың өзара әрекеттесуін және жабдықты бос жүрісте
домалатуға дайындау үшін жүргізіледі. Машиналарды бөлшектеу дәрежесі
бригада жетекшісінің келісімі бойынша нақты сол жерде анықталады.
Тексеру кезінде механик машинаның жұмыс принципін және оның жеке
түйіндері мен бөлшектерінің өзара әрекеттесуін нақты және нақты түсінуі
керек. Сонымен қатар, ол бос және жүктеме кезінде машинаның сенімді
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жұмысын қамтамасыз ететін бірқатар слесарлық-құрастыру жұмыстарын
орындайды. Дайындаушы зауыттың тиісті нұсқауы болған кезде жабдыққа
тексеру және бөлшектеу жүргізілмейді.
Қайта іске қосу кезінде тораптар мен бөлшектер қорғаныш
майлағыштардан еріткіштермен (күн майы, керосин немесе бензин), сондайақ сызаттар мен сызаттарды түсірмейтін механикалық тәсілмен тазартылуы
тиіс. Ішкі қол жетпейтін қуыстары бар бөлшектерді бензинмен шаюға тыйым
салынады. Еріткіштермен және шайғыштармен тазалағаннан кейін
бөлшектердің бетін құрғақ шүберекпен сүртеді. Резеңке гуммирленген
(резеңкемен қапталған) бөлшектер оларға еріткіштердің түсуінен қорғайды.
Бұрандалы қосылыстарды сапалы құрастыру үшін бұрандамалар мен
сомындарды дұрыс қатайту керек. Қажетті отырғызуды қамтамасыз ете
отырып, қосылыстарда қисықтардың болмауы, бұрандамалар мен
түйреуіштер қисаймауы тиіс, ал өздігінен бұралуын болдырмайтын бекіткіш
құрылғылар сенімді болуы тиіс.
Сына кілті білік пен төлкенің ойығының түбіне тығыз орналасуы және
өзінің бүйір қабырғаларында саңылаулары болуы тиіс. Қисаюды болдырмау
үшін кілтектің жұмыс бетіндегі және төлкенің ойығындағы еңістер сәйкес
келуі тиіс. Жинау кезінде ойықтар кесіледі немесе бекітіледі. Призмалық
кілттердің саптамасында радиалды саңылаулар болуы керек.
Оймакілтекті жалғау кезінде жабатын бөлік ойпаттардың немесе
оймакілтектердің бетіне орталықтандырылуы тиіс. Жылжымалы оймакілтекті
қосылыстар қолмен жиналады. Қатты оймакілтекті қосылыстар жабатын
бөлшектерді білікке нығыздау арқылы жиналады. Қонғаннан кейін қатты
қосылыстар соғуға, ал жылжымалы қосылыстар шайқауға тексеріледі.
Нығыздау алдында нығыздаушы қосылатын бөлшектердің бетін мұқият
тексеріп, оларды майлау қабатымен жабады. Мұндай қосылыстарды
отырғызу қысымның қысымымен жүзеге асырылады. Шағын өлшемді
бөліктер балғамен тығыздағыш арқылы қолмен басылады.
Бөлшектерді престеуге және престеуге арналған негізгі құралдар
мен құралдар. Бөлшектерді престеу және престеу үшін тірек, бұрандалы,
гидравликалық немесе эксцентрлік пресстер қолданылады (сурет.15) немесе
тартқыштар (сурет. 16).
Гидравликалық пресс басы— 250-300 кГ/см2 жететін май қысымы
арқылы басқарылатын піспегі бар цилиндр.Май пресс жақтауына бекітілген
немесе бөлек орналастырылған қол сорғымен сорылады. Сорғымен бір
блокта майды сақтауға арналған сұйыққойма бар. Сорғының корпусында
цилиндрден сұйыққоймаға май құюға арналған кран бар. Цилиндрдегі қысым
төмендеген кезде піспек серіппенің әсерінен бастапқы күйіне оралады.
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15 сурет - Тораптарды бөлшектеуге және құрастыруға арналған
престер
а) қолмен; б) тасымалды гидравликалық: 1-гидравликалық бас; 2бастиекті бекітуге арналған бұрандалы төлке; 3-рама; 4-бөлшектерді
қалауға арналған білеулер; 5-май сорғыш; 6-икемді май құбыры

Сурет 16-Түсіргіштер
а — екі қабатты; б) үш қабатты; в — төлкелерді престеу үшін: 1сомын; 2-күш бұрандасы; 3-тұтқа; 4 - тірек ернемек; 5 - тірек бұрандалы
тіректер; в-баспақтауға жататын төлке; 7-шайба; 8-реттегіш сомын
Екі жақты тартқыштар кішкентай диаметрлі бөліктерді, үш клапанды
— үлкен диаметрлі бөліктерді қамтитын біліктерді басуға арналған.
Корпустан жеңдерді басу үшін арнайы тартқышты қолданыңыз
(сурет.16, в). Оның жұмыс істейтін бұрандасының қозғалысы тірек
ернемегінің сомыны айналған кезде пайда болады. Сомын тұтқалардан
бұрылады. Тірек ернемегінің бөліктен қашықтығы оған бұралған үш
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бұрандалы тіректермен немесе белдік жеңімен реттеледі. Алынатын бөлік
жұмыс істейтін бұрандаға салынған шайбамен (немесе қарнақпен) ұсталады.
Бітеліп қалмау және тойтарыс бермеу үшін бөлшектердің беттеріне
соққыларды жұмсақ материалдан жасалған құралмен жағуға рұқсат етіледі.
Бөлшектеу-құрастыру жұмыстарына арналған балғалар мыстан, қорғасыннан
немесе
пластмассадан
жасалған
ұштықтармен
жабдықталады;
саңылаулардың ұштықтары алюминий немесе мыс қорытпаларынан
жасалады; монтаждау құбырлары — жұмсақ болаттан жасалады (3-бап).
Айналмалы бөлшектерді теңдестіру. Үлкен жылдамдықпен
айналатын шпалдар, шыбындар, роторлар, үрлегіштер және т.б. сияқты үлкен
бөліктер соққылардың, дірілдің, орталықтандырудың бұзылуының және тірек
бөліктерінің жүктемесін жоғарылатудың алдын алу үшін жақсы
теңдестірілген болуы керек. Теңгерімсіздіктің үш түрі бар:
- бөлшектің ауырлық центрінің айналу осьіне қатысты ығысуынан
туындаған теңгерімсіздік, онда инерция күші бір центрифугалық күшке
әкеледі;
- Инерция күштері айналу осьіне қатысты инерцияның центрден тепкіш
моментін құратын күштердің тең әсер ететін жұбына әкелетін теңгерімсіздік;
- тепе-теңдік, онда инерция күштері нәтиже беретін күшке және күштер
жұбына беріледі.
Теңгерімсіздіктің екінші және үшінші түрлері диаметрмен (роторлар,
роликтер) салыстырғанда едәуір ұзындыққа ие бөлшектерге тән және
динамикалық (екі жазықтықты) теңдестіру арқылы жойылады.
Статикалық немесе күш тепе-теңдігі статикалық теңгерілмеген
моментті қолдануға негізделген, оның әсерінен бөлік ең ауыр бөлік бөліктің
айналу осьінің астына тігінен бұрылады және бөлшектің диаметрлі қарамақарсы жағына қосымша жүктерді орнату арқылы немесе бөліктің ең ауыр
бөлігін жеңілдету арқылы тепе-теңдікті жоюға болады. Статикалық
теңдестіру призмаларда, айналмалы тіректерде, таразыларда және бөлікті
орнату орнында жүзеге асырылады. Кейде бөлік мандрелге алдын-ала
бекітілген. Шыңдалған болаттан үлкен дәлдікпен жасалған теңдестіру
пышақтары немесе призмалар ешкілерге 0,02 мм/м дейінгі дәлдікпен
параллель және көлденең орнатылады. Теңдестіру процесі екі операциядан
тұрады.
Айналмалы механизмдер, құрастыру қондырғылары және машина
бөлшектері, егер айналмалы бөліктердің ауырлық орталықтары олардың
айналу осьіне сәйкес келсе ғана қалыпты жұмыс істейді. Бөліктің ауырлық
центрінің айналу осьінен ығысуы тепе-тең емес центрифугалық күштің пайда
болуына әкеледі Р (в Н)

Р  М 
2

(17)

мұнда М-бөлшектің массасы, кг;
 - бөлшектің бұрыштық айналу жылдамдығы, с-1;
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м

 - бөлшектің ауырлық центрінің оның айналу осьіне қатысты ығысуы,
Біле тұра, бұл
 = 2n/60 = n/30  0,1n, а M =G/g  0,1g (18)

мұндағы

G-бөлшектің салмағы, Н;
n-бөлшектің айналу жиілігі, мин-1;
g-еркін құлаудың үдеуі, м / с2.
Біз табамыз
P = 0,1G0,1n2

(19)

Мм-ге қарап, P = 10-6Gn2.аламыз.
Айтарлықтай массасы бар және үлкен айналма жылдамдықпен
айналатын
бөлшектер
(шыбындар,
тегершіктер,
сорғылар
мен
желдеткіштердің жұмыс дөңгелектері және т.б.) теңдестіріледі немесе
теңестіріледі. Егер теңгерім бұзылса, мойынтіректердің, іргетас
бұрандамаларының тозуы артады, бұл іргетастың бұзылуына және апатқа
әкелуі мүмкін. Теңдестіру процесінде бөліктің теңгерімсіздігі —
теңгерімсіздік — статикалық немесе динамикалық түрде жойылады.
Статикалық теңдестіру. Статикалық теңгерімсіздік металдың
гетерогенділігіне, бөліктің дәл өңделмеуіне немесе білікке дұрыс емес
орналасуына байланысты бөліктің ауырлық центрінің оның айналу осьіне
қатысты ығысуы нәтижесінде пайда болады. Мұндай теңдестіруге, әдетте,
келесі бөліктер ұшырайды: сорғылардың, желдеткіштердің, шпалдардың
жұмыс дөңгелектері, сепараторлардың центрифугалық үйкеліс іліністері
және т. б. Бөлшектерді статикалық теңдестіру арнайы құрылғыларда жүзеге
асырылады: пышақ бағыттағыштары немесе пышақтар (призмалар) (сурет.17,
б) немесе диск-роликтер (сурет.17, в). Пышақтар мен роликтер қатайтылып,
тегістелуі керек. Пышақтар бір-біріне параллель және қатаң көлденең
орналастырылады. Бөлік 1 мандреліне қойылады (суретті қараңыз.17, б) 3
призмаларына олардың осьтеріне перпендикуляр орнатылған және жеңіл
басу арқылы бөлік призмаларға айналады.
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17 сурет- Статикалық теңгерімдеуге арналған теңгерімсіздік (а) пен
айлабұйымның (б, в) түзілу схемасы
1-мандрел; 2-теңдестірілетін диск; 3-призма:
б-призмалар (пышақтар); в-роликтер
Теңгерілмеген бөлік оның ең ауыр бөлігі төменде болған кезде
тоқтайды. Содан кейін олар екі жолмен жүреді: бөліктің ауыр (төменгі)
жағынан металдың бір бөлігін тегістеу немесе бұрғылау арқылы алып
тастайды, яғни Q күшін азайтады немесе металды қарама-қарсы, жеңіл
жағына (үстіне) дәнекерлеу немесе дәнекерлеу арқылы қосады, яғни. Q
Күшін теңестіретін p күшін жасаңыз.Бұл операциялар бөлік теңгерілгенге
дейін жасалады. Теңгерімсіз бөлшек әр уақытта жаңа позицияда, яғни бейжай тепе-теңдік жағдайында тоқтайды.
Динамикалық теңдестіру. Үлкен L өлшемдері бар айналмалы
бөліктер (сурет.18, А) D(L/D > 1) диаметріне қатысты айналу осьі бойымен,
мысалы, электр қозғалтқыштарының роторлары, сепараторлардың
барабандары және т.б. статикалық тәсілмен толық теңгерілуі мүмкін емес.
Мұндай бөлшектердегі теңгерілмеген массалар айналу кезінде
динамикалық теңгерімсіздік тудырады. Кез-келген айналмалы жүйенің
массалық орналасуының айналу осьіне қатысты асимметриялық кез-келген
күйді тек екі glri және G2r2 теңгерімсіздігі түрінде ұсынуға болатындығы
белгілі (суретті қараңыз.18, А) айналу осьіне перпендикуляр айналмалы
дененің I және II еркін таңдалған (теңдестіру) екі жазықтығына келтірілген.
Динамикалық теңгерімсіздіктердің болуы бөліктің бір айналымында өз
бағытын өзгертетін бұзушы жұп (момент) жасайды, ол айналған кезде
бөліктің осьін айналу осьіне қатысты бұруға бейім болады, бұл
мойынтіректердің шамадан тыс жүктелуіне әкеледі. Берілген Glrl және G2r2
теңгерімсіздіктерін теңдестірілген бөлік айналған кезде ғана анықтауға
болады, яғни.динамикалық (демек, атауы — динамикалық теңдестіру). Бұл
арнайы теңдестіру машиналарында жасалады.
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18 сурет- Динамикалық теңдестіру
а— схема; 6—сепаратор барабанының теңгеру жазықтығы (I—I және
II-II)
Жөндеу жұмыстары кезінде жабдықтың барлық үйкелетін бөліктері
мен мойынтіректерді мұқият майлаңыз. Тиісті майлармен май құю, баспақмай құю және машиналарды майлауды қамтамасыз ететін басқа да
құралдарды толтырады, майланатын беттерге майдың кедергісіз түсуін
тексереді.
Жабдықтың қалыпты жұмысы механизмнің жұмыс жағдайларына және
оның техникалық сипаттамаларына сәйкес келетін майлау ағынының
жылдамдығы мен жиілігі сақталған жағдайда ғана қамтамасыз етілуі мүмкін.
Майлаудың жиілігі оны пайдалану тиімділігіне әсер етеді. Май құю кезінде
майды аз мөлшерде аз уақыт аралығында аз мөлшерде беру аз жиіліктегі
үлкен дозаларға қарағанда жақсы майлауды қамтамасыз ететіні анықталды.
Кейбір жағдайларда, әсіресе импортталған технологиялық жабдықты
пайдалану кезінде, анықтамалық деректерді басшылыққа ала отырып,
майлаудың ең қолайлы режимін және оны әдеттегі жұмыс жағдайында осы
бағытта тікелей тексеру арқылы майлау шығынын нақтылау және белгілеу
қажет.
Бос жүрісте және жүктемеде домалату. Жетектері бар барлық
машиналар, механизмдер мен аппараттар оларды іске қосқанға дейін
жүргізілген тексерулерден кейін және жүктемедегі жұмыс бос жүрісте
домалатылуы тиіс. Жабдық бос жүрісте жұмыс істеген кезде барлық
ақаулықтар анықталады, оларды механиктер жоюы тиіс. Кептелістер,
серпілістер, қалыптан тыс тарсылдар және қызып кетулер болмауы тиіс.
Барлық ақаулар жойылғаннан кейін бос жұмыс уақыты 2-12 сағатты
құрайды және жабдықтың күрделілігіне және басқа себептерге байланысты.
Бос домалату кезінде анықталған барлық ақауларды жойғанға дейін
жабдықты жүктемемен сынамаған жөн. Тек осы жағдайда ғана жүктемемен
пайдалану режимдерінде жабдықтың сенімді жұмысын қамтамасыз етуге
және апаттардың туындау мүмкіндігін ескертуге болады.
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Жабдықты бос домалату кезінде қауіпсіздік және өрт қауіпсіздігі
қағидаларында көзделген, әсіресе электр кернеуін беру және алу және
айналатын тораптарды қоршауға қатысты барлық іс-шараларды орындау;
машинаның барлық үйкелетін және айналатын бөлшектерін мұқият майлау,
жетектерге, берілістерге және машинаның жұмыс органдарына түсуін
болдырмау үшін барлық бөгде заттарды, құралдарды алып тастау; машинаны
тегершікке немесе жалғастырғышға қолмен бұру қажет. Айтарлықтай күш
қолдану қажеттілігі үйкелістің жоғарылауын немесе дұрыс емес қосылуды
көрсетеді, оны жою қажет.
Жабдықты домалату кезінде мойынтіректердің, тісті доңғалақтардың
қызуын, редукторлардың қызуын және дұрыс жұмыс істеуін, белдіктер мен
шынжырлардың тегершіктерге және жұлдызшаларға дұрыс тиелуін
тексереді. Бекіту құралдарын (бұрандамалар, шпонкалар, түйреуіштер),
мойынтіректер қақпақтарының тартылуын, жекелеген тораптар мен
бөлшектердің өзара орналасуын, сондай-ақ іргетастағы машинаның
жағдайын (діріл, тербеліс) бақылайды.
Жабдықты шикізатқа кешенді сынауға дейін жекелеген машиналардың,
агрегаттардың және липналардың жүктемесімен жеке сынақ жүргізеді. Жылу
аппараттарын суда және буда (инертті ортада) сынауға болады. Табиғи
шикізатта шұжық, ішек, техникалық өнімдер жабдықтары тексеріледі.
Салмағы, пішіні және басқа да деректері бойынша жануарлардың ұшаларын
имитациялайтын жүктердің көмегімен көтеру-тасымалдау жабдығын
сынайды.
Бақылау сұрақтары
1. Жабдықты қалай тексеруге болады?
2. Тораптар мен бөлшектерді қайта іске қосуды қалай жүзеге асырады?
3. Өздігінен бұралып шешілуі дегеніміз не?
4.Жөндеуді бастамас бұрын жабдықтың жетек құрылғыларының
жұмыс шарттары қандай?
5. Біліктерді орнату кезінде дайындық жұмыстарына не жатады?
6. Біліктерді орнату кезінде қандай операциялар негізгі болып
табылады?
7. Теңгерімсіздіктің қандай түрлері бар?
8. Статикалық немесе күш теңдестіруге не негізделген?
9. Олар бос және жүктеме астында қалай жүреді?
№ 7 тәжірибе тапсырма «Санитариялық-техникалық және электр
жабдықтарын жөндеу кезіндегі технологиялық операциялар»
Жұмыс мақсаты:
Санитариялық-техникалық құрылғыларды, құбырларды, каналдарды,
электр жабдықтарын жөндеуді зерттеу.
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Жұмыстың мазмұны:
Санитарлық-техникалық құрылғыларды жөндеуді зерттеу.Жөндеу,
бекіту, жылу оқшаулау, құбырларды бояу және жөнделген құбырларды
сынаудың негізгі әдістерімен танысыңыз.Каналдарды жөндеуді зерттеу.
Электр жабдықтарын жөндеуді зерттеу.
Негізгі ережелер:
Санитарлық-техникалық құрылғыларды жөндеу жобада қарастырылған
құрылыс өлшемдерінен ауытқуларды тексеруден басталады, олар Snip-де
келтірілген мәндерден аспауы керек.
Жобалық
санитариялық-техникалық
құжаттама
санитариялықтехникалық жабдықтардың тұтас кешенін жөндеуге қойылатын негізгі
талаптарды қамтиды: санитариялық аспаптар, сифондар, траптар, шығару,
құю, құбыржол арматурасы, болат термокомпенсаторлар, сорғылар,
желдеткіштер, калориферлер, кондиционерлер, бойлерлер, бақылау-өлшеу
аспаптары жүйесі және т. б. Бұл жағдайда рұқсат етілген ауытқулар
ғимараттар үшін құрылыс өлшемдерін тексереді:
- қабаттың биіктігі бойынша (таза еден белгілері арасында);
- таза еден деңгейінен терезе алды тақтайының түбіне дейінгі
қашықтық бойынша;
-құбырлар мен санитарлық-техникалық жабдықтар орналасқан
қалқалар жазықтықтарының қабаттары арасындағы сәйкестік бойынша;
- қабырғалар мен қалқалардың тігінен биіктігі 1 м;
- құбырлар мен ауа өткізгіштердің өтуіне арналған жабындардағы
саңылаулардыңосьтері бойынша;
-санитариялық-техникалық жабдыққа арналған іргетастардағы анкерлік
бұрандамалар үшін саңылаулардыңосьтері бойынша;
-санитариялық-техникалық жабдыққа арналған іргетастардың жоғарғы
бетінің белгілері бойынша (ауырлауды есепке алмағанда).
Сондай-ақ, жылыту кезінде құбырларды ашық және жасырын төсеу
кезінде (бір құбырлы және екі құбырлы жүйелердің көтергіштері, аспаптар
мен тіркемелерге келтіргіштер, бас көтергіштер мен магистральдар), су
құбыры мен кәрізде (су құбыры көтергіштері, кәріз көтергіштері, су құбыры
және кәріз құбырлары, су құбыры магистралі және құрама кәріз құбыры)
құрылыс конструкцияларындағы атыздар мен саңылаулардың өлшемдері
тексеруге жатады.
Құрылыс конструкцияларына қатысты құбырлар мен санитариялықтехникалық жүйелер элементтерінің жағдайы рұқсаттарды ескере отырып
айқындалады.
Құбырларды жөндеу. Әр түрлі заттар (газдар, булар, сұйықтықтар
және т.б.) құбырлар арқылы қысыммен де, қысымсыз да қозғалады. Егер олар
қысыммен берілсе, құбырлар қысым деп аталады, егер қысым болмаса —
қысымсыз (сұйықтықты өздігінен беру). Қысым құбырлары қысым,
температура және орта мөлшеріне байланысты 4 санатқа бөлінеді.
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Болат құбырлар дайындау тәсілі бойынша тұтас тартылған (тігіссіз),
дәнекерленген немесе илектелген (тігіспен) болуы мүмкін. Тұтас созылған
құбырлар тот баспайтын, легирленген және ыстыққа төзімді болаттан
жасалған. Тұтас тартылған құбырлар әсіресе жауапты жерлерде
қолданылады: Жоғары қысымды бу магистральдарында, Тоңазытқыш
қондырғыларында және т. б.
Тұтқыр және қалыңдататын орталар тасымалданатын құбырларға тегіс
бұрыштық бұрылыстар орнатылады. Тасымалдау құбырларында қалпақ пен
қан-жынды мерзімді тазалауға арналған қақпақтарды (жобаға сәйкес) орнату
қажет.
Құбырларды жөндеу кезінде тасымалданатын ортаға байланысты
жобада қарастырылған беткейлерді сақтау үлкен маңызға ие.
Құбырлар арматурамен өзара байланысты. Құбыр қосылыстарын бір
бөліктен тұратын және алынбалы деп бөлуге болады. Біріншісіне дәнекерлеу,
дәнекерлеу және желімдеу, екіншісіне бұрандалы және ернемекті
қосылыстар жатады. Аралық позицияны қоңырауды толтыратын
элементтерді бұзу арқылы ғана бөлшектеуге болатын қоңырау байланысы
алады.
Түйістіре дәнекерлеу арқылы қосылу (сурет.19, а) болат, алюминий,
сирек — винипласт және полиэтилен құбырлары үшін кеңінен қолданылады.
Жез және қорғасын құбырлары көбінесе дәнекерлеу арқылы қабаттасады: бір
құбырдың тегіс ұшы екіншісінің кеңейтілген (ажыратылған) ұшына салынып,
құбырлар арасындағы кеңістік сұйық дәнекермен толтырылады. Ұқсас болуы
мүмкін, бір-бірімен винипластты және полиэтилен құбырлар.
Шойын құбырларын розеткаға қосу үшін (сурет.19, б) бір құбырдың
тегіс ұшы екінші түтікке салынып, сақиналы кеңістік ішінара кендір
жіптерімен, содан кейін ылғалданған цементпен толтырылады. Керамикалық,
графитті және кейде фаолит құбырлары қоңырауларға қосылады. Мұндай
жағдайларда қоңырау ішіндегі кеңістік қышқылға төзімді материалмен
(мысалы, асбест) және қышқылға төзімді шыбықпен толтырылады.
Жіпке Болат құбырларды қосу үшін (сурет.19, в) олардың ұштарында
ұсақ ("құбыр" деп аталатын) жіптер кесіліп, Болат жалғастырғыштар
бұралған. Мұндай қосылыстың бір түрі - "жүгіру" қосылымы. Бұл құбырды
бөлшектеуді жеңілдетеді. Винипласт құбырлары үшін кейде бұрандалы
қосылыс қолданылады. Бұл жағдайда құбырлардың ұштары оларға
желімделген жалғастырғыштармен күшейтіледі.
Құбырлардың ең көп таралған ернемекті байланысы (сурет.19, г). Бұл
ернемектерді жаппай зауыттық өндіру мүмкіндігімен түсіндіріледі, Ернемекбұл құбырдың соңына дәнекерленген диск. Дискінің сыртқы беті өңделеді
және диск құбырдың бойлық осьіне перпендикуляр орнатылады. Ернемектер
оларға бұрғыланған тесіктер арқылы өтетін бұрандамалармен жұптасып
тартылады.
Қосылыстың тығыздығына ернемектер арасында орнатылған серпімді
материалдан жасалған тығыздағыштар арқылы қол жеткізіледі. Ернемектің
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конструкциясыы құбырдың материалына, құбырдың ішкі қысымына,
тасымалданатын ортаның температурасына және басқа факторларға
байланысты. Ернемекті құбырға тек дәнекерлеу кезінде ғана емес, сонымен
қатар жіпке де бекітуге болады. Құбырда еркін отыратын және құбырлардың
ұштарын жиектеу есебінен ұсталатын немесе құбырларға ернеулермен
дәнекерленген ернемектер кеңінен қолданылады. Ернемектердің соңғы
беттері тегіс емес (сурет. 19, г), бірақ "дөңес — қуыс" және "тік
ойық"түрінде. Мұндай тығыздағыш беттер жоғары ішкі қысым кезінде
қосылыстың сенімді тығыздығына қол жеткізуге мүмкіндік береді және
ернемектердің астынан тығыздағыштардың түсуіне жол бермейді.

19 сурет-Құбырларды қосу
а —түйістіре дәнекерлеу арқылы: 1, 3 —құбырлар; 2 — дәнекерлеу; б
—шойын су құбырларын розеткаға қосу; 1, 5 — құбырлар; 2 — шүмек; 3 —
цемент; 4 — кендір; в — бұрандалы; 1,3-құбырлар; 2-жалғастырғыштар; гернемек: 1, 6 — құбырлар; 2 — бұрандама; 3, 4-ернемектер; 5-төсеу
Байланыстырушы бөліктер (пішінді бөліктер, фитингтер) құбырлардың
жеке бөліктерін бір-біріне қосу үшін қолданылады. Сонымен қатар, көп
жағдайда олар тағы бір немесе екі функцияны орындайды: құбырдың
диаметрін немесе бағытын өзгерту, бірдей немесе кіші диаметрдегі бір
немесе екі жолдың құбырынан тармақталу. Байланыстырушы бөліктер олар
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үшін жасалған құбырлармен бірдей материалдан жасалған. Олардың ұштары
бұрандалы, ернемекті немесе қоңырау тәрізді.
Иіндер, шүмектер мен бұрыштар құбырдың бағытын өзгерту үшін
қолданылады, өткелдер — әртүрлі диаметрлі құбырларды, тістер мен
кресттерді қосу үшін — бір немесе екі тармақты құру үшін қолданылады.
Құбырларды бекіту. Құбырларды бекітуге арналған тіректер мен
құрылғылар келесі шарттарды сақтай отырып орындалуы керек:
- суспензия мен кронштейндер сылаққа емес, тікелей кірпішке немесе
бетонға сүйенуі керек;
- кронштейндерді орнату деңгей бойынша тексеріледі;
— жылу әсерінен орын ауыстыруы жоқ құбырлардың аспа
тартқыштарын тік, ал орын ауыстырулары бар тартқыштарын еңіспен орнату
қажет;
- бекітілген тіректердің қысқыштары құбырға тығыз орналасуы керек;
жылжымалы тірек жылу кернеулерінің әсерінен құбырмен еркін қозғалуы
керек;
- дәнекерленген жіктер мен ернемектік қосылыстар тіреулердің
астында немесе олардың үстінде болмауы тиіс.
Құбырларды бекіту мысалдары суретте көрсетілген. 20.

а

б

В

20 сурет-Құбыр тіректерінің конструкциялары
а-қозғалмайтын; 6-жылжымалы; в-гильза.
Құбыр тіректері арасындағы қашықтық мына формула бойынша
анықталады
L=

√12∙ ∙W
100 ∙m

(20)

мұндағы L-аралықтың ұзындығы, м;
и-иілудегі рұқсат етілген кернеу, Па;
W-төселетін құбырдың кедергі сәті, м3;
т-сумен толтырылған және оқшаулаумен жабылған құбырдың 1 м
массасы, кг.
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Қауіпті қимадағы тіректің көлденең қимасының ауданы бір тірекке
есептелген жүктеме негізінде анықталады
 = 15 ∙ m ∙ L

(21)

Қабырғалар мен төбелер арқылы құбырларды төсеу кезінде олар үшін
дайындалған тесіктерге жеңдер орнатылады. Жеңнің диаметрі құбырдың
сыртқы диаметрінен 3-5 мм артық болуы керек. Егер ыстық құбыржолдар
отқа қауіпті қалқалар мен жабындар арқылы өтетін болса, онда олар мен
құбыржолдар арасында саңылау қалдырады. Егер құбыр жабын немесе от
қауіпті үй-жайларды от қауіпті емес үй-жайлардан бөліп тұратын аралық
арқылы өтетін болса, онда гильзадағы тесік цемент ерітіндісімен мұқият
бітеледі.
Бекіту арматурасын, бақылау-өлшеу және реттеу аспаптарын
жөндеу.Тиек арматурасы, бақылау-өлшеу және реттеу аспаптары жүйелерді
қосуға және ажыратуға, тұтастай алғанда жүйенің де, оның жекелеген
учаскелерінің де параметрлерін реттеуге және бақылауға арналған. Тиек
арматурасын, бақылау-өлшеу және реттеу аспаптарын жобада көрсетілген
орындарда мынадай шарттар орындалған кезде орнатады: пайдалану және
техникалық қызмет көрсету ыңғайлылығы үшін қызмет көрсетуші
персоналдың жұмыс орындарының жанына орналастыру; жұмыста сенімділік
пен дұрыстығын қамтамасыз ету және өнеркәсіптік эстетика тұрғысынан
ресімдеу. Арматура мен бақылау-өлшеу аспаптары олардың техникалық
деректеріне сәйкес орнатылады.
Құрылымдағы бекіту және реттеу арматурасы екі түрлі болуы мүмкін
— ернемек және жалғастырғыштар. Ластанған ортаны өткізгенде ысырмалар
тек тік күйде орнатылады. Клапандар мен тексеру клапандары бу, су, ауа
клапанның астына түседі, керісінше емес; тексеру клапандары қатаң
көлденең орналасуы керек.Жалғастырғышлы клапандар жіпке орнатылады.
ОБМ типті техникалық манометрлер міндетті түрде үш жақты кранмен,
ал бу желілерінде — сифон түтігімен немесе қос сифонмен орнатылады. Бу
реттегіштері (редукторлар) құбырлардың диаметрі паспортқа дәл сәйкес
келетіндей және реттегішке дейін және одан кейін 8-12 диаметр қашықтықта
тұрақты болатындай етіп орнатылады.
Орнату кезінде құрылғылар (екіден көп) бөлек қалқанға
орналастырылады. Желіде бір жерде орналасқан бекіту арматурасы мен
өлшеу құралдарының үш бірлігінен астамы (олар тарақ деп аталады) бөлек
бөлмеде орнатылады.
Құбырлардағы термокомпенсаторларды жөндеу. Құбыр тіректерге
мықтап бекітілген кезде, сондықтан қозғалу мүмкіндігі болмаса, онда
кернеулер пайда болады. Пайда болған жылу кернеулерінің нәтижесінде
құбырлардың жарылуы (салқындаған кезде) немесе ісінуі (қызған кезде)
және ернемектердің үзілуі байқалады. Елеулі температуралық ауытқуларға
(олар арқылы бу, ыстық сұйықтықтар беру кезінде) ұшыраған құбырларда
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арнайы өтемдік элементтер көзделеді. Олар сондай-ақ, материалы сызықтық
кеңею коэффициенті жоғары және температурасы төмен орталарды беру
кезінде де шамалы беріктікке ие (мысалы, винипласт) құбырларда қажет.
Сығылған ауа, суық су және басқа да суық Сұйықтықтар мен газдарға
арналған құбырлар әдетте Компенсаторларды қажет етпейді.
Температураның әсерінен кеңейетін бу құбырларын, конденсаторларды
және ыстық суға арналған құбырларды жөндеу кезінде температураның
үлкен айырмашылығынан туындаған құбырлардың ұзартылуын қабылдайтын
арнайы компенсаторлар қойылады (ұзындығы 1 м Құбыр учаскесінде
температураның өзгеруі кезінде ұзарту әрбір 100 °с-қа 1,2 мм құрайды).
Компенсаторлар қалыпты (қысқа), тең жақты, ұзартылған және
компенсатор-түйреуіштерге бөлінеді.

21 сурет-Құбырларды жөндеу кезінде қолданылатын компенсаторлар
мен құрылғылар
а-тығыздамалы; б-линзалы; в-лиро тәрізді; г-П-тәрізді; дкомпенсаторларды созуға арналған құрылғы; 1, 2-тарту; 3-сомын; 4-құбыр;
5-бұранда; 6-қамыт
Құбырлардың жылу оқшаулауы. Құбырды жылу оқшаулауымен
жабу келесі мақсаттардың бірін көздейді:
- құбыр арқылы ағып жатқан су буын конденсациядан қорғаңыз
(конденсация будың жылу мөлшерін азайтады, яғни бұл таза шығын;
сонымен қатар, құбыр арқылы өтетін будың жоғары жылдамдығымен
алынған конденсат гидравликалық соққыларды тудыруы мүмкін);
- құбыр арқылы өтетін өнімнің жылу шығынын азайту немесе оның
реакция жүргізу үшін қажетті температурасын сақтау, салқындату кезінде
(мысалы, май) өнімнің құбырда қатып қалуының алдын алу, судың қатып
қалуына жол бермеу;
- жылы бөлмеде өтетін құбырлардың суық қабырғаларында ауадағы су
буларының конденсациясын жою (мысалы, су құбырларында);
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— үй-жайды қызудан, ал қызмет көрсетуші персоналды күйіктен
қорғау қажет.
Оқшаулау алдында құбырлар мұқият тазаланады, содан кейін оқшаулау
қабаты қолданылады және бекітіледі. Мастикалық оқшаулау құбырға дәйекті
қабаттармен қолданылады. Қалыптау оқшаулауы (қабықтар мен сегменттер)
құбырларға мастикамен күшейтіледі. Салқындатқыш құбырларда оқшаулау
ыстық битуммен бекітіледі. Жоғарыдан, жылу оқшаулағыш қабаты 20 мм
бұрылыс қадамы бар жұқа сыммен қапталған және оралған. Цемент сылағы
дайындалған бетке қолданылады және майлы бояумен боялған. Оқшауланған
құбырларды қабырғалар арқылы төсеу кезінде оқшаулау қабаты
жыртылмауы қажет.
Құбырларды шартты түстерге бояу. Шыны, керамика және
фарфордан басқа барлық құбырлар жөндеу және сынау аяқталғаннан кейін
майлы немесе басқа төзімді бояумен боялады. Оқшауланған құбырлар
жабысқақ бояумен боялуы мүмкін.
Бояудың мақсаты құбырларды атмосфералық коррозияден қорғау және
оларға ұқыпты көрініс беру ғана емес. Құбырдың түсі оның қандай ортаны
тасымалдауға арналғанына байланысты (бояу нұсқаулықпен реттеледі). Бұл
қажетті құбырды тануды және құбыр схемаларымен танысуды жеңілдетеді,
жұмыс кезінде қателіктердің алдын алуға көмектеседі және жұмыс
қауіпсіздігін арттырады.
Жарылыс қаупі бар химиялық өндірістерге арналған қауіпсіздік
қағидаларында келтірілетін айырым белгілері мен бояу түстері төменде
көрсетілген:
Азот-қоңыр жолақтары бар қара
Аммиак-Сары
Вакуум-сары жолақтары бар ақ
Су ыстық-жасыл қызыл жолақтары бар
Кері су (шартты түрде таза) - қоңыр жолақтары бар Жасыл
Ауыз су (шаруашылық) - жолақсыз Жасыл
Өндірістік су-қара жолақсыз
Ауа Сығылған-Көк
Кәріз-сары жолақтары бар қара
Қышқылдар күшті-ақ жолақтармен Қызыл
Сұйылтылған қышқылдар-екі ақ жолақпен Қызыл
Су буының конденсаты-көк жолақтары бар Жасыл
Сары жолақтары бар қаныққан қызыл бу
Өрт су құбыры - қызғылт сары жолақсыз
Тұздық түзу-қара жолақтары бар қара қоңыр
Кері тұздық-сары жолақтары бар қара қызыл
Сілтілік күшті - шие жоқ
Сұйылтылған сілтілер-ақ жолақтары бар шие
Аппаратшылардың жұмысын жеңілдету және арматураны ашу және
жабу кезінде қателердің алдын алу үшін оған құбырдағы ортаның қозғалыс
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бағытын көрсететін қызыл жебе жағылады. Бұдан басқа, арматурада, ал
күрделі схема кезінде және құбыржолдардың жекелеген учаскелерінде
құбыржолдардың мақсатын түсіндіретін жазбалары бар биркалар болуға тиіс.
Жөнделген құбырларды сынау. Сыналатын құбырдың жоғары және
төменгі деңгейлерінде ауаны шығаруға және сұйықтықты төгуге арналған
вентильдер орнатылуы тиіс. Су құбырға су құбырынан немесе сорғымен
құйылады, бұл ретте жасалатын қысым (беру биіктігін ескере отырып) сынау
қысымынан аспауы тиіс.
Сыналатын құбыр гидравликалық преске, сорғыға немесе қажетті
қысым жасайтын желіге екі бекіткіш вентиль арқылы қосылады. Белгілі бір
қысымға қол жеткізгеннен кейін құбыр баспасөзден, сорғыдан немесе
желіден ажыратылады. Құбыр өткізгіш сыналатын қысым 5 минут бойы
сақталуы тиіс, содан кейін ол жұмыс қысымына дейін төмендетілуі тиіс. Бұл
қысым кезінде құбыр тексеріледі. Шыны құбырлар қысыммен 20 минут
ұсталады.
Болат құбыржолдарының дәнекерленген жіктерін қарау кезінде 1,5 кг
аспайтын балғамен, түсті металдар мен қорытпалардан жасалған
құбыржолдарды — салмағы 0,8 кг аспайтын ағаш балғамен соғуға болады.
Басқа материалдардан жасалған құбыржолдарды қағуға рұқсат етілмейді.
Сынақ жүргізілгеннен кейін ауаның шығуына арналған келте құбырлар ашық
болуы және құбыр судан толық босатылуы тиіс.
Егер сынақ кезінде қысымның төмендеуі болмаса, ал дәнекерленген
тігістерде, ернемекті қосылыстар мен тығыздамаларда ағу және терлеу
байқалмаса, гидравликалық сынақ нәтижелері қанағаттанарлық деп
танылады.
Барлық құрылыс, монтаждау және арнайы жұмыстардың аяқталуын
тексеру үшін пайдалануға қабылдау-тапсыру алдында құбыржолдар
тексеріледі.
Ауа өткізгіштерді жөндеу. Ауа өткізгіштерді жөндеу кезінде
операциялардың мынадай реттілігін сақтау қажет: аспалар мен тіректерді
орнату; жобалау белгісінде алдын ала белгілеумен 2-3 буыннан тұратын ауа
өткізгіштердің тораптарын көтеру; ауа өткізгіштерді майысуларды түзетумен
ернемектер бойынша тексеру, бұл ретте ернемектер бір-бірімен түпкілікті
бекітіледі, ал құбырлар қамыттардың көмегімен аспаларға бекітіледі;
ысырмаларды, люктерді, дроссель-клапандарды және жобада көзделген басқа
да бөлшектерді орнату.
Ауа өткізгіштерге арналған аспалар негізінен диаметрі 10-20 мм
дөңгелек болаттан жасалады (түтіктің мөлшеріне байланысты). Ауа
өткізгіштерге арналған тіректер қабырғалар мен бағандарға қысқыштармен
күшейтіледі. Ауа өткізгіштердің көлденең учаскелерінің аспалары немесе
тіректері арасындағы қашықтық 3-4 м-ден аспауы тиіс. Тік каналдар
диаметріне байланысты әр 3-4 м сайын бір немесе қос қысқыштармен
бекітіледі.
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Сору және сору ауа өткізгіштерін желдеткішке қосатын ернемектерде
техникалық киізден жасалған тығыздағыш орнатылады, ернемектер
арасындағы ауа өткізгіштердің барлық басқа қосылыстарында картон
төсемдер орналастырылады. Ысырмалар, люктер, дроссель-клапандар және
басқа да бөлшектер соңғы кезекте орнатылады. Олар техникалық қызмет
көрсетуге ыңғайлы жерлерде орналасқан.
Жөнделген ауа өткізгіштер мынадай техникалық шарттарға жауап
беруі тиіс: барлық құбырлар мен бөлшектерде тігістің төменгі бөлігінің
үйіндісімен құлыпқа қосылған тегіс және тығыз тігістер; жабынның астында
өтетін ауа өткізгіштердің тігістері төбеге бағытталған; көтергіш
құбырлардағы тігістер бір сызықта орналасқан; аспирация жұмысы кезінде
ауа өткізгіштің дірілі ±2 мм-ден аспайды (үлкен діріл болған жағдайда
қосымша бекіткіштер жасалады); ауа өткізгіштердің реттеуші құрылғылары
оңай ашылуы және тығыз жабылуы тиіс.
Электр сымдарын жөндеу. Электр желілерін төсеу трассалары мен
электр жабдығын орнату орындары басқа технологиялық және инженерлік
желілерді төсеу трассаларымен және басқа жабдықты орнатумен
байланыстырылады.
Күштік және жарық беру жабдығының қағидатты және есептік
схемаларын, ал қажет болған жағдайда күштік және жарық беру желілері мен
жабдықтарын төсеу қималары мен тораптарының сызбаларын, үлгілік емес
конструкциялар мен тораптардың сызбаларын әзірлейді.
Электр сымдары үшін көптеген құбырларды ашық төсеу кезінде және
оларды күрделі коммуникациялары бар өндірістік үй-жайларда жасырын
төсеу кезінде құбырларды таңбалау, байланыстыру және шығу белгілерін
белгілеу және оларды сипаттамалық нүктелерде тас жол бойымен төсеу
жоспары, сондай-ақ тас жол бойындағы сипаттамалық бөлімдер орындалады.
Электр сымдары-резеңке оқшаулауы бар оқшауланған сымдар мен
брондалмаған кабельдердің жиынтығы (мысалы, CRG, VRG және т.б.
түрлері), оларға қатысты бекітпелері, тірек және қорғаныс құрылымдары бар
шағын бөлімдер (16 мм2 дейін). Электр сымдарын орындау әдісіне сәйкес
олар жасырын (қабырғаларға, едендерге және ғимараттардың басқа
құрылымдық элементтеріне салынған) және ашық (қабырғалар мен
төбелердің бетіне салынған, фермалар және т.б.) болуы мүмкін.
Ашық
электр
сымдары
стационарлық,
жылжымалы
және
тасымалданатын, сондай-ақ ішкі және сыртқы болуы мүмкін. Соңғылары
ғимараттар мен құрылыстардың сыртқы қабырғалары бойымен, олардың
арасында, шатыр астында, сондай-ақ 3-4 аралығы 25 м дейінгі тіректерде
орнатылады.
Кабельдік желі-бұл электр энергиясын немесе жеке импульстарды беру
желісі, олар бір немесе бірнеше жалғастырғыштардан және терминалдардан
тұрады.
Ашық түтіксіз сымдар жасырын электр сымдары мен құбырлардағы
сымдарға қарағанда аз уақытты қажет етеді және үнемді. Олар оқшауланған
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және қорғалған сымдар және резеңке және поливинилхлоридті кабельдерден
тұрады. оқшауланған. Оқшаулағыш тіректерге (жақтауларға, кенелерге және
оқшаулағыштарға) сымдарды төсеу қазіргі уақытта сирек қолданылады,
себебі оның бірқатар кемшіліктері бар; уақытты қажет етеді, қысқа өмір
сүреді, оны орнату өнеркәсіптік әдістерге аз жауап береді.
Ашық құбырсыз төсемді әртүрлі тәсілдермен орындауға болады:
тікелей құрылыс негіздері бойынша металл немесе пластмасса
қапсырмалармен; құрылыс негіздері бойынша салынған металл жолақтарда,
таспаларда және қапсырмаларда; құрылыс негізіне желімделген
ұстағыштарда; науалар мен қораптарда. Бірінші әдіс көп уақытты қажет
етеді, себебі құрылыс негіздеріне бекітпелерді орнату айтарлықтай
шығындарды талап етеді. Дайын жолда сымдар мен кабельдерді төсеу
кезінде олар белдеулерге, таспаларға және шарғыларға ілмектері бар
таңғышпен бекітіледі (сурет.22) немесе алдын ала бекітілген бекіткішке
түймелері бар және перфорацияланған ленталары бар пластмасса
жолақтармен (сурет.22, д), сондай-ақ құрылыс негізіне бекітілген
ұстаушыларға таңғыш жолақтармен жабдықталады.

22 сурет-Қорғалған сымдар мен кабельдерді бекіту
бетон және кірпіш негіздерде
а — ағаш негізіне АПП; б және в — АПП, АПВ ағаш негізіне; г — АПВ, АПВ
және кірпіш және бетон негіздеріне ұқсас; д, е, ж — АНРГ, АВРГ бетон
және кірпіш негіздеріне; 1 — сым; 2 — шеге; 3 — қалыңдығы кемінде 3 мм
табақ асбесттен жасалған төсеу; 4 — жолақ; 5 — тоға; 6 — төсеу; 7 —
дюбель-шеге; 8 — ұстаушы; 9 — кергіш дюбель; 10 — түйме; 11 — лента;
12 — пластмасса жақша; 13 — кабель.
295

Дайындық жолында ашық сымдарды орнатқан кезде сымның
(кабельдің) бөліктерінің ұзындығы өлшенеді, оны жол бойымен орап,
түзетіп, қораптар мен орнату бұйымдарына шығару үшін қажетті
ұзындықтағы сегменттерге кесіңіз. Кабель сымдарын тас жолға төсеп,
бекіткеннен кейін тиісті кесу және электр қабылдағыштарға қосылу
жүргізіледі.
Бір бағытта жүретін сымдар мен кабельдер көп болған жағдайда, олар
науаларға бекітіледі. Сымдарды механикалық зақымданудан қорғауға және
сымдарды белсенді ортаның (будың, қышқылдың) әсерінен оқшаулауға
арналған өндірістік үй-жайларда жарықтандыру желілері жұқа қабырғалы
болат немесе оқшаулағыш құбырларда (қатты резеңкеден, полихлорвинилден
немесе шыныдан жасалған) орналастырылады.
Электр жабдықтарын жөндеу. Барлық электр жабдықтары міндетті
түрде электр оқшаулауының жағдайын тексеруден өтеді. Оқшаулау кедергісі
жұмыс кернеуінің параметрлеріне байланысты 100, 250, 500, 1000 және 2500
В кернеуіне мегаомметрлермен тексеріледі.
Тарату
құрылғыларын
жөндеу
(күштік
трансформаторлар,
оқшаулағыштар, ажыратқыштар, ажыратқыштар және т.б.) жобаға сәйкес
жиынтық камераларды немесе бірнеше камералардан блоктарды құрастыруға
дейін азаяды. ҚНжЕ сәйкес жөндеу жұмыстары екі сатыда жүргізіледі.
Бірінші
кезең-электр
жабдықтарын
бекіту
үшін
құрылыс
құрылымдарына ендірілген бөліктерді орнату бойынша дайындық
жұмыстарын жүргізу, сыртқы электр сымдары үшін жолдарды дайындау
және жерге қосу өткізгіштерін төсеу. Бірінші сатыдағы жөндеу жұмыстары
құрылыс жұмыстарымен бір уақытта жүзеге асырылады. Бірінші сатыдағы
жөндеу жұмыстарын жүргізгеннен кейін құрылыс ұйымы тарату
құрылғыларына арналған үй-жайда таза еден төсеу мен үй-жайларды ақтауды
қоса алғанда, құрылыс жұмыстарын аяқтайды.
Екінші
кезең-құрастыру
жұмыстарын
орындау:
тарату
құрылғыларының бірнеше камераларынан жеке камераларды немесе
блоктарды орнату, шиналық байланыстарды, сыртқы электр сымдары мен
кабельдерді жөндеу.
Тарату құрылғыларының камералары орнатылған жерге бірге жиналған
3-5 камерадан үлкейтілген блоктармен жеткізіледі. Егер жиынтық
камераларды көтеру және орнын ауыстыру орамада жүргізілсе, онда кранмен
көтеру кезінде ілмектеу дайындаушы зауыт көрсеткен тәсілмен жүзеге
асырылады. Қаптамасыз камераларды ілмектеу тиісті ілгектер мен көздерге
арналған. Тарату құрылғыларының камералары мен электр жабдықтары
жұмыс орнына алдын ала дайындалған негіздерге, ендірілген бөліктерге,
жобалық белгідегі деңгей бойынша тексерілген тірек рамаларына
орнатылады.
Электр жабдықтарын жөндеу бойынша жұмыстар кешеніне электр
қозғалтқыштарын және іске қосуды реттейтін аппаратураны монтаждау
кіреді. Қаптамадан босатылған электр қозғалтқыштарын жылжыту кезінде
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іргетасқа электр қозғалтқыштарын орнату кезінде қолданылатын крандар,
тельферлер, электр машиналары, тиегіштер қолданылады. Егер электр
қозғалтқышында сыртқы зақым болмаса, оның ішкі бөліктері сығылған
ауамен
тазартылады.
үрлеу
кезінде
ротор
қолмен
бұралып,
мойынтіректердегі біліктің еркін айналуын тексереді. Сыртта электр
қозғалтқышы керосинге сәл малынған шүберекпен сүртіледі.
Машиналарды орнатқан кезде жылжымалы мойынтіректерде (роликті
және шарикті) майлау алмастырылмайды.
Электр қозғалтқыштарын орнату және бекіту алдында олардың
оқшаулау кедергісін тексереді. Қалыпты жиіліктегі (50 Гц) айнымалы токтың
жоғары кернеуімен оқшаулау сынағынан өткен машиналар жұмысқа қосуға
жіберіледі. Электр қозғалтқыштарының оқшаулау кедергісін төмендетудің
негізгі себептерінің бірі-орамалардың жоғары ылғалдылығы.
Жартылай жалғастырғышсы бар электр қозғалтқышын орнатқаннан
кейін оның білігі жобалық белгіге тексеріледі.
Электр машиналарының жұмысын басқару үшін сақтандырғыштармен
бірге ажыратқыштар мен қосқыштар, біріктірілген құрылғылар (ажыратқыш
— сақтандырғыш), магниттік стартерлер, ажыратқыштар, қажетті
контакторларды, релелерді, кедергілерді, магниттік және жартылай өткізгіш
күшейткіштерді қолдана отырып, электр машиналарын қолмен және
автоматты іске қосу схемалары жинақталған толық басқару станциялары
қолданылады.
Іске қосуды реттейтін аппараттарды, сондай-ақ электр машиналардың
өздерін орындау жерге терең ену жағдайларына, машиналардың,
механизмдердің және ток өткізгіш бөліктердің оқшауламасы бұзылған
(бұзылған) жағдайда кернеуде болуы мүмкін басқа да конструкциялардың
барлық металл бөліктеріне сәйкес келуі тиіс. Электр қозғалтқыштарынан
жұмыс істейтін жабдықтың корпустары, электр қозғалтқыштарының
корпустары, трансформаторлар, генераторлар, электр құралдары жерге
тұйықталады.
Оқшаулау бұзылған жағдайда орнатылатын қорғаныстық жерге
тұйықтау ток өткізгіш бөліктерге жанасқан жағдайда қорғаныс болып
табылмайды.
Бақылау сұрақтары
1. Санитарлық-техникалық құрылғыларды жөндеу неден басталады?
2. Жобалық санитарлық-техникалық құжаттама нені қамтиды?
3. Құбырларды жөндеу неден тұрады?
4. Құбыр қосылыстарын қандай түрлерге бөлуге болады?
5. Қандай жағдайларда түйістіре дәнекерлеу арқылы қосылым
қолданылады?
6. Болат құбырларды жіптерге қалай қосуға болады?
7. Ернемекті қосылыстың тығыздығына қалай қол жеткізуге болады?
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8. Құбырларды бекітуге арналған тіректер мен құрылғыларға қандай
шарттар қойылады?
9. Бекіту арматурасы, бақылау-өлшеу және реттеу аспаптары не үшін
қолданылады?
10. ОБМ типті техникалық манометрлер қалай орнатылады?
11. Құбырлардағы термокомпенсаторларды жөндеу неден тұрады?
12. Құбырды жылу оқшаулауымен жабу қандай мақсаттарды көздейді?
13. Құбырларды шартты түстерге бояу қалай жүргізіледі?
14. Жөнделген құбырларды сынау не үшін жүргізіледі?
15. Ауа өткізгіштерді жөндеу кезінде қандай операцияларды орындау
керек?
16. Электр сымдарын жөндеу деген не?
№ 8 тәжірибе тапсырма «Жұмыс орнындағы еңбек жағдайларын
анықтау»
Жұмыстың мақсаты: жұмыс орнындағы еңбек жағдайымен іс жүзінде
танысу, олардың жұмысшыларға әсер ету сипатын анықтау.
Жұмыстың мазмұны:
Өндірістік ортаның зиянды факторларының қызметкердің денесіне
әсерін талдау. Қызметкерге өндірістік ортаның зиянды және қауіпті
факторларының әсер ету сипатын анықтау.
Негізгі ережелер:
Еңбек процесінің зиянды факторлары-еңбек ауырлығы мен шиеленісі.
Еңбек ауырлығы-тірек-қимыл жүйесіне және ағзаның функционалды
жүйелеріне (жүрек-тамыр, тыныс алу және т.б.) оның қызметін қамтамасыз
ететін негізгі жүктемені көрсететін еңбек процесінің сипаттамасы.
Еңбектің ауырлығы физикалық динамикалық жүктемемен, көтерілетін
және тасымалданатын жүктің массасымен, стереотиптік жұмыс
қозғалыстарының жалпы санымен, статикалық жүктеменің шамасымен,
жұмыс қалпымен, дене тұрқының еңкею дәрежесімен, кеңістіктегі
қозғалыстармен сипатталады. Еңбек шиеленісі-бұл еңбек процесінің
сипаттамасы, ол негізінен орталық жүйке жүйесіне, сезім органдарына,
қызметкердің эмоционалды жұмыс саласына жүктемені көрсетеді. Еңбек
кернеуін сипаттайтын факторларға мыналар жатады: зияткерлік, сенсорлық,
эмоционалды жүктемелер, жүктемелердің монотондылық дәрежесі, жұмыс
режимі.
Өндірістік ортаның қауіпті факторларына мыналар жатады:
- электр тогы адам үшін қауіпті физикалық құбылыс ретінде
- электр желілері
- электр қондырғылары
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- қозғалатын объектілер (темір жол жылжымалы құрамы,
автомашиналар,
бөлшектерге
арналған
дайындау
цехтарында
ауыстырылатын механизмдер және т. б.););
- әртүрлі заттардың өткір жиектері
- құлаған құрылымдардың бөліктері - биіктіктен құлаған заттар.
Сонымен қатар, қауіпті факторларға мыналар жатады: коррозия, металл
конструкцияларды әлсіретеді және олардың кенеттен бұзылуына әкеледі;
ыстық беттер, жанасуы күйіп кетеді; құлап кетуге ықпал ететін тайғақ беттер
[10].
Қауіпті аймақтарға мыналар жатады: еден деңгейіне қатысты
айтарлықтай биіктіктегі жұмыс орындары; электр қауіптілігі жоғары үйжайлар; жоғары қысыммен жұмыс істейтін жүйелердің жанындағы аймақтар;
криогендік (төмен температуралы) қондырғылар мен тоңазытқыш
жабдықтардың жанындағы аймақтар; құрылыс, монтаждау немесе тиеутүсіру жұмыстарының маңындағы аймақтар; балқытылған металдармен
немесе басқа материалдармен ыдыстардың жанындағы аймақтар. Статикалық
электр энергиясы да айтарлықтай қауіп төндіреді. Статикалық разрядтар
органикалық шаңның көп мөлшері бар үй-жайларда пайда болады, жібек,
жүн және жасанды талшықтардан жасалған киім-кешекті және киімді
пайдаланған кезде, электр тогы өткізілмейтін синтетикалық еден жабыны
бойынша жүрген кезде адам денесінде жиналады. Статикалық электр заряды,
көбінесе бірнеше ондаған мың вольтқа жетеді, жарақат, жарылыс немесе
өрттің себебі болуы мүмкін [18].
Нысандарды электрмен жабдықтау әуе электр желілерін пайдалану
арқылы да, кабельдік желілерді қолдану арқылы да жүзеге асырылуы мүмкін.
Әуе электр желісі-электр энергиясын ашық ауада орналасқан және
оқшаулағыштар мен арматуралар арқылы тіректерге немесе кронштейндерге
бекітілген сымдар арқылы беру құрылғысы, олар ең үлкен қауіп тудырады
[12].
Тіпті электр қуатынан ажыратылған әуе желісі де кернеуде болуы
мүмкін. Бұл әсер қолданыстағы жоғары вольтты желінің ажыратылған
желісіне электромагниттік әсер ету нәтижесінде пайда болуы мүмкін.
Жерге кездейсоқ үзілген электр сымы құлаған кезде, электр
қондырғысында, сондай-ақ жерге тұйықтау немесе найзағайдан қорғау
құрылғысы орналасқан жерлерде жерге оқшаулау үзілген кезде жер беті
электр кернеуінде болуы мүмкін. Тұйықталу токтарының таралу аймағы
пайда болады.
Осылайша, жұмыс орындарында адамдардың электр тогымен ықтимал
зақымдану көздері электрмен жабдықтау желілеріндегі, машиналар мен
механизмдердің электр жабдықтарындағы ақаулар, электр қауіпсіздігі
ережелерін білмеу немесе сақтамау болуы мүмкін [17].

299

Бақылау сұрақтары
1.Кәсіби қызметте қандай микроклиматтық параметрлер (ауа
температурасы, оның қозғалыс жылдамдығы, ылғалдылық, жылу сәулесі,
электромагниттік өрістер) байқалады?
2. Рұқсат етілген параметрлерден асып түсетін микроклиматтық
факторлардың қызметкерлеріне теріс әсер қандай?
3. Өндірістегі теріс микроклиматтық факторлардың қандай көздерін
білесіз?
4. Үй ішінде және одан тыс жерде ауа ортасын қалыпқа келтіру дегеніміз
не: жылыту, желдету және ауаны баптау, жазғы және қысқы жұмыс киімдері?
5. Ұжымдық және жеке қорғаудың қандай құралдарын білесіз?
Қорытындылар:
«Осы модулдің соңында білім алушылар мынадай қағидаларды
меңгеруі тиіс: құрастырудан кейін тетіктерді баптау мен реттеуді жүзеге
асыру; қаптамаларды, қоршау және қорғау құрылғыларын орнату, реттеу
және бекіту, коммуникацияларды қосу; жөнделген және ретке келтірілген
жабдықты домалату; жөнделген агрегатты барлық режимдерде тексеру
жүргізу; қауіпсіз және өнімді еңбек тәсілдері мен тәсілдерін қолдану; баптау
жұмыстарын орындау, жабдықты сынауға қатысу, қорғау және бұғаттау
құрылғыларының ақаусыздығын тексеру»
Қосымша әдебиеттер тізімі
1.Гребеник В.М., Цапко В.К. Надежность металлургического
оборудования.Справочник-М:Металлургия,1980-344 с.
2.Жиркин Ю.В. Надежность, эксплуатация и ремонт металлургических
машин. Учебник-Магнитогорск:МГТУ,2005-230 с.
3.Курчаткин В.В. Надежность и ремонт машин. М.: Колос, 2000. — 776
с.
4.Баранов Л.А., Стерлин С.Л., Эйдельнант Л.Б. Техника безопасности
при монтаже технологического оборудования и трубопроводов. Учебное
пособие для техникумов. — 2-е издание, переработанное. – М.: Издательство
литературы по строительству, 1972. — 288 с.
5. Молдакулова А.Д., Балтабасова Б.Ж., Кембаев А.Р., Галиева А.Е.
Проведение регулировки и наладки оборудования, машин, аппаратов,
насосов и компрессоров. Учебное пособие. – Нур-Султан:НАО «Холдинг
«Кәсіпқор», 2019 г. – 122 с.
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Терминдер сөздігі
Агрегат-толық бірін-бірі алмастыратын, жеке функцияларды өз
бетінше орындайтын машинаның (машиналар кешенінің) ірілендірілген
біріздендірілген (нормаланған) торабы.
Еңбек қауіпсіздігі-жұмыс істейтіндерге зиянды немесе қауіпті
өндірістік факторлардың әсер ету нәтижелері белгіленген нормалардан
аспайтын жағдайлар.
Білік-корпустың мойынтіректерінде айналатын моментті беруге
арналған механизмнің бөлігі.
Вибро доға балқымасы-вибродоға қондырғысын пайдалана отырып,
дайындаманың бетіне материал қабатын жағу.
Бұрандалы қысқыш (қысқыш) – болаттан жасалған көмекші слесарлық
құрылғы.
Гальваникалық жабын-электролиттік тұндыру әдісімен қалпына
келтірілетін бөліктің бетіне жағылатын металл қабықша.
Аяқтау-бұл сызықты өлшемдер мен геометриялық пішіндердің жоғары
дәлдігімен, сондай-ақ кедір-бұдырлықтың өте төмен деңгейімен бөлшектерді
өңдеуге мүмкіндік беретін әрлеу жұмыстары.
Ақау табу-машиналар мен механизмдердің бөлшектерін пайдаланудың
алыс мүмкіндіктерін және олардың қалпына келтіруге жарамдылығын немесе
жарамсыздығын анықтау.
Газжалынды қорғанысы бар доғалық балқыма-газ қоспасы жанған
кезде оны қорғаныс жалыны ортасында электр доғасымен балқыту жолымен
қалпына келтірілетін бөлшектің бетіне металл қабатын балқытып балқыту.
Үтіктеу-қалпына келтірілетін бөліктің бетіне темір қабатын жағу.
Жапырылған жер-өткір жиектері бар соққының ізі.
Ластану-қалпына
келтірілетін
бөліктің
ақауларында
бөгде
бөлшектердің немесе химиялық қосылыстардың болуы.
Тойтармалар-бастиек деп аталатын бір ұшында пластикалық металдан
жасалған цилиндрлік өзек.
Сұйық металмен құю-ортадан тепкіш құю әдісімен тозу дәрежесі
жоғары бөлшектерді қалпына келтіру операциясы.
Тісті беріліс-беріліс механизмі, оның байланыстары берілістер болып
табылады, олар күштер мен қозғалыстарды қоршаған емес байланыс арқылы
беруді қамтамасыз етеді.
Өлшеу индикаторлары-бұл диаметрлерді, ұзындықтарды өлшеу,
геометриялық пішінді, қос осьтікті, сопақтықты, түзуді, жазықтықты және т.
б. тексеру үшін кеңінен қолданылатын механикалық көрсеткі құрылғылар.
Технологиялық процестің картасы-технологиялық жарақтандыру
құралдары, материалдық және еңбек нормативтері туралы деректерді көрсете
отырып, технологиялық реттілікпен бір цехта орындалатын жұмыстардың бір
түрінің барлық операциялары бойынша бұйымды дайындау, жинау немесе
жөндеу процесінің сипаттамасын қамтитын технологиялық құжат.
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Күрделі жөндеу-жабдықтың кез келген бөлігін, соның ішінде
базалықты ауыстыра және қалпына келтіре отырып, ақаусыздығын қалпына
келтіру және толық немесе толық қалпына келтіруге жақын жабдық
ресурсын қалпына келтіру үшін орындалатын жөндеу.
Калибрлер-бөлшектердің өлшемдерін, пішіндерін және беттерінің
өзара орналасуын тексеруге арналған дөңгелек емес өлшеу құралдары.
Кронциркуль-бұл бөлшектің өлшемдерін алып тастау және масштабқа
беру үшін слесарь ісінде қолданылатын өлшеу құралы.
Сына кілті-тікбұрышты бұрышты қиманың металл өзегі. Бойлық
бөлімде сына пішіні бар. Білік пен күпшекпен бірге кернеулі кілт
байланысын құрайды.
Контактілі дәнекерлеу-доңғалақтың конустық бетінде шартты
конустың түзілуіне параллель орналасқан дәнекерлеу.Перпендикуляр
орналасқан біліктер арасындағы қозғалыстың берілуін қамтамасыз етеді.
Техникалық жай – күйді бақылау-жабдық параметрлері мәндерінің
құжаттамада белгіленген талаптарға сәйкестігін тексеру және осы негізде
берілген техникалық жай-күйдің бір түрін анықтау.
Орнату-өнімді немесе оның құрамдас бөліктерін пайдалану орнына
орнату.
Металдандыру-сығылған ауаның әсерінен балқытылған күйде қалпына
келтірілетін бөліктің тозған бетіне металл қабатын жағу.
Күйік-жұқа майлы қабыққа орналастырылған қара түсті қатты
көміртекті бөлшектер.
Тегістеу-тозған беттің жекелеген бөліктерінде материалды ығыстыру
арқылы қалпына келтірілетін бөліктің сыртқы диаметрін ұлғайту қамтамасыз
етілетін пластикалық деформация.
Қаптау-тозған бөліктің бетіне белгілі бір қалыңдықтағы материал
қабатын және оның пішіні мен мөлшерін қалпына келтіру үшін бөлшекті
кейіннен өңдеуді қамтамасыз ететін химиялық құрамды қолдану.
Тойтару-пластикалық деформация, онда қалпына келтірілген бөліктің
геометриялық параметрлерін айтарлықтай өзгертпестен оның беті қатаяды.
Еңбекті қорғау-жұмыскерлердің өмірі мен денсаулығы үшін қауіпсіз
еңбек
жағдайларын
қамтамасыз
етуге
бағытталған
техникалық,
санитариялық-гигиеналық және құқықтық іс-шаралар жүйесі.
Тазалау-бөлшектердің бетінен бөгде бөлшектерді механикалық жолмен
алып тастау.
Операция-бұл бір жұмыс орнында слесарь бір бөлікті өңдеу кезінде
механикаландырылған
немесе
қол
құралдарын,
механизмдерді,
құрылғыларды қолдана отырып немесе қолданбай жүзеге асыратын
технологиялық процестің бөлігі.
Негізгі база-бұл бөлікке немесе құрастыру бөліміне жататын және
оның өнімдегі орнын анықтау үшін қолданылатын конструкциясы базасы.
Дәнекерлеу-балқытылған дәнекердің көмегімен екі немесе одан да көп
дайындамалардың бір бөліктен тұратын қосылысын алу процесі.
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Пластикалық деформация-жүктемені алып тастағаннан кейін оларды
сақтай отырып, сыртқы күш әсерінен дайындаманың пішіні мен мөлшерінің
өзгеруі.
Пластикалық майлар-бұл екі компонентті негізі бар, әдетте негізгі май
мен қоюландырғыштан тұратын майлау материалдарының құрылымдық және
тәуелсіз түрі.
Қоспа-олардың пайдалану қасиеттерін жақсарту үшін отынға, майлау
материалдарына және басқа заттарға аз мөлшерде қосылатын препарат.
Полиспаст-арқанмен
бүгілетін
бірнеше
жылжымалы
және
жылжымайтын блоктардан тұратын жүктерді көтеруге немесе жылжытуға
арналған жүк көтергіш құрылғы.
Мойынтірек-біліктерді механизмге орнатуға арналған және олардың ең
аз үйкеліспен тегіс айналуын қамтамасыз ететін құрастыру қондырғысы.
Позиция-бұл жұмыстың белгілі бір бөлігін орындау үшін құралға
немесе жабдықтың бекітілген бөлігіне қатысты құрылғымен бірге бекітілген
жұмыс бөлігі немесе жиналған құрастыру блогы алатын бекітілген позиция.
Дәнекерлеу-дәнекерлеу сым байланыс дәнекерлеу әдістері Тозған
бөлшектер қалпына беті таспа тұнба.
Толтырғыш материал-дәнекерлеу тігісімен дәнекерлеу кезінде
енгізілетін металл.
Жуу ыдысы-қалпына келтіруге жататын бөлшектерді жуу жүзеге
асырылатын ыдыс.
Кесу-бұл қол қайшыларын, кескіштерді немесе арнайы механикалық
қайшыларды қолдана отырып, материалды екі бөлек бөлікке бөлу
операциясы.
Аралау-материалды қолмен немесе механикалық арамен немесе
дөңгелек арамен бөлу операциясы.
Тірек беру-айналмалы қозғалысты өзара әрекеттесуге айналдыруды
қамтамасыз ететін тік тісті цилиндрлік беріліс пен редуктордан тұратын
беріліс.
Белдік жетегі-айналмалы қозғалысты бір біліктен екіншісіне
жылжытуды қамтамасыз ететін механизм.
Жөндеу әдіпі-бөліктің бастапқы өлшемдері мен пішінін алу үшін оны
қалпына келтіру кезінде алынған дайындаманың бетіндегі материал қабаты.
Жөндеу-жабдықтың
және
оның
құрамдас
бөліктерінің
жарамдылығын, жұмыс қабілеттілігін немесе ресурсын қалпына келтіру
бойынша операциялар кешені немесе операция.
Құрастыру бірлігі-өндіруші кәсіпорында бір-бірімен байланысуға
жататын екі немесе бірнеше бөліктен тұратын өнім.
Дәнекерлеу-машина бөлшектерін жергілікті немесе жалпы қыздыру
және пластикалық деформация арқылы бір бөліктен тұратын қосылысты алу
процесі.
Дәнекерлеу-дәнекерлеуден кейін дәнекерленген бөліктерді тікелей
байланыстыратын дәнекерленген қосылым бөлігі.
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Ілмектеу-жүкті көтеру және орнын ауыстыру процесінде соңғысын
көтергіш құрылыспен (ҚС) қосу мақсатында орындалатын технологиялық
операция. Ілмектеу, әдетте, жүк қармау құралдарын пайдалана отырып, жүкті
ПС ілмегіне байлау, ілу немесе ілу арқылы жүргізіледі.
Тораптарды майлау - техникалық майлау материалдары; үйкелу
тораптарында, сондай-ақ үйкелуден туындаған тозуды төмендету үшін
пайдаланылатын қатты, иілгіш, сұйық және газ тәрізді заттар.
Қауіпсіздік техникасы-жұмыс барысында жарақаттану мен жазатайым
оқиғалардың алдын алуды қамтамасыз ететін ережелер жүйесі.
Технологиялық ауысу-бұл өңдеу кезінде пайда болатын немесе
құрастыру кезінде қосылатын қолданылатын құралдар мен беттердің
тұрақтылығымен сипатталатын операцияның аяқталған бөлігі.
Технологиялық процесс-бұл қажетті конфигурация мен сападан өнім
алғанға дейін материалдардың немесе жартылай фабрикаттардың пішінін,
мөлшерін немесе физикалық қасиеттерін өзгертуге тікелей байланысты
өндірістік процестің бөлігі.
Атауыз-бөлшектерді өңдеуге ыңғайлы жерде бекітуге арналған
құрылғы.
Жарықшақ-толығымен бұзылған интератомиялық байланысы бар және
ішінара бұзылған интератомиялық байланысы бар аймақтар болып
табылатын төтенше ақау.
Құбыр кескіш-бұл құбырларды кесуге арналған құрал . Құбыр
кескіштердің әртүрлі түрлері бар: бір, екі және үш аяқты, сондай-ақ тізбекті.
Әмбебап калиппер-бұл ұзындықты, диаметрді және тереңдікті ішкі
және сыртқы өлшеуге қызмет ететін өлшеу құралы.
Бұрыштық тігіс-бір-біріне перпендикуляр орналасқан бөлшектерді
дәнекерлеу немесе дәнекерлеу арқылы қосылу кезінде алынған тігіс, ал
бөлшектердің соңғы беттері қосылыстың шегінен шықпайды.
Үйкеліс дискісі-үйкеліс берілісінің бөлігі, ол басқа дискімен жұптасып,
айналмалы қозғалысты ол біліктен екіншісіне беруді қамтамасыз етеді.
Үйкеліс ілінісі-түйісетін бөліктердің тікелей жанасуы кезінде үйкеліс
күштері есебінен айналмалы қозғалыстың берілуін қамтамасыз ететін түйін.
Үйкеліс берілісі-түйісетін бөліктердің тікелей жанасуы кезінде үйкеліс
күштері есебінен айналмалы қозғалыстың берілуін қамтамасыз ететін
механизм.
Тізбекті беріліс-екі жұлдызшадан және олардың жетек тізбегінен
тұратын механикалық беріліс. Параллель осьтері бар біліктер арасындағы
қозғалыстың берілуін қамтамасыз етеді.
Бұрамдықтың берілісі-білік арасындағы айналуды бұрамдық пен
споралы бұрамдық редукторы арқылы өтетін осьтер арқылы беру механизмі.
Саңылаулы қосылыс-білік пен күпшекті оларда орындалатын арнайы
шығыңқы жерлер мен ойықтардың көмегімен жалғау.
Кілт-біліктің денесіне және күпшектің ойығына бір уақытта салынған
бекіту бөлігі.
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Кілтсөз-кілтсөз арқылы жалғау. Қозғалыс пен күштерді біліктен
күпшекке және керісінше беруге қызмет етеді.
Эластомер-серпімді деформацияға жоғары қарсылыққа ие полимерлі
материал.
Эпоксидті шайырлар-төмен шөгуі, ылғалға төзімділігі, жақсы электрлік
оқшаулау қасиеттері және металлға, шыныға, бетонға жоғары адгезиясы бар
синтетикалық шайырлар.
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Қорытынды
Металлургиялық
өндірістің
тиімділігі
көптеген
факторларға
байланысты. Олардың негізгілері: құрастыру жұмыстарының сапасы, қажетті
біліктілігі бар кадрлардың болуы; жөндеу-қалпына келтіру жұмыстарын
жетілдіру; машиналар мен агрегаттарға техникалық қызмет көрсету, баптау,
сынау, реттеу жұмыстарының деңгейі.
Металлургиялық өндіріс процесінің жоғары деңгейін қамтамасыз ету
өте қиын. Мұның себебі металлургия өнеркәсібі технологияларының
ерекшеліктері болып табылады, олар: өңделетін шикізаттың үлкен
көлемімен; өндірістік ортаның техникалық агрессивтілігімен; өндірістік
процестің үздіксіздігімен және ұзақтығымен; машиналардың тораптары мен
бөлшектеріне әсер ететін жоғары динамикалық жүктемелермен; жабдық
түрлерінің бірегейлігімен сипатталады.
Бұл ерекшеліктер машина бөлшектерінің тез тозуын және нәтижесінде
оларды жөндеу, құрастыру, қалпына келтіру және басқа да жөндеу
жұмыстарының қажеттілігін анықтайды.
Бұл оқу құралында машиналар мен агрегаттардың бөлшектерін
қалпына келтіру бойынша кең таралған операциялардың және слесарьжөндеушілер үшін арнайы болып табылатын металлургиялық жабдық
механизмдерінің құрастыру қондырғыларының механизмдерін жөндеу
әдістерінің толық сипаттамасы бар.
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