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АЛҒЫСӨЗ 
 

Оқу құралы 1012000 "Икемді автоматты желілер" мамандығы бойынша 
оқитын студенттерге арналған. 

Оқу құралы кәсіби модульдерді оқыту нәтижелеріне қол жеткізуге 
бағытталған 1012000 "Икемді автоматты желілер" мамандығының 
жаңартылған типтік оқу жоспарына сәйкес әзірленді: ПМ 08 - "құралдың 
шығу нүктесін бақылау және түзету"; ПМ 09 - "бағдарламалық басқарылатын 
станоктарда өңдеудің бір түрі бар қарапайым бөлшектерді басқару пультінен 
өңдеу процесін жүргізу"; ПМ 10 - бағдарламалық басқарылатын станоктарда 
көп ауысулары бар күрделі бөлшектерді басқару пультінен өңдеу процесін 
жүргізу" және оларды оқуға қажетті оқу материалын қамтиды. 

Оқу құралы кіріспеден, үш негізгі тараудан, қорытындыдан, 
глоссарийден, пайдаланылған әдебиеттер тізімінен, практикалық 
тапсырмалардан және тест тапсырмалары түріндегі бақылау-өлшеу 
материалдарынан тұрады. 

Осы оқу құралын құрудың мақсаты студенттерге, оқытушыларға, 
өндірістік оқыту шеберлеріне ПМ08, ПМ 09 және ПМ 10 кәсіби 
модульдерінің бағдарламасын игеруге және ПК08, ПК09 және ПК10 кәсіби 
құзыреттіліктерінің қалыптасуының жоғары деңгейіне қол жеткізуге көмек 
көрсету болып табылады. 

Оқу құралы келесі әдістемелік тапсырмаларды орындауға арналған: 
- технологиялық процесті дамытудың барлық негізгі кезеңдерінің 

техникасы мен орындалу тәртібі туралы алғашқы түсінік беру, әр кезеңнің 
орындалу ерекшелігі мен күрделілігімен таныстыру, жобалау жұмыстарының 
жекелеген кезеңдері арасында тығыз логикалық байланыстың болуын 
көрсету; 

- оқыту барысында пәннің теориялық ережелерін олардың практикалық 
іске асырылуымен байланыстыру, білім алушыларда машина жасау 
технологиясы туралы ғылым ретінде тұтас түсінік қалыптастыру және 
оларды білікті және дербес курстық және дипломдық жобалауға дайындау; 

- жаңа пәнді игерудің алғашқы қадамдарынан бастап болашақ 
мамандарда кез-келген жобалау жұмыстарын жүргізу кезінде қабылданған 
шешімдерді міндетті логикалық және формальды негіздеу әдетін, сондай-ақ 
түсіндірме жазбаларда осындай негіздемелерді нақты және қысқаша баяндау 
дағдыларын қалыптастыру. 

"Құралдың бастапқы нүктеге шығуын бақылау және түзету" тарауында 
мыналар қарастырылған: бағдарламалық басқарылатын токарлық, фрезерлік, 
бұрғылау станоктарының жіктелуі, мақсаты, негізгі маркалары, 
сипаттамалары, жұмыс режимдері, құрылымдық ерекшеліктері; сандық 
бағдарламалық басқарылатын көп мақсатты станоктарда механикалық өңдеу 
технологиясы, құрылғылары, режимдері, шарттары; бұйымдарды 
механикалық өңдеу, құрастыру және бақылау кезінде пайдаланылатын 
қосалқы жабдықты қолдану; өңделетін дайындамаларды орнатуға және 
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бекітуге арналған станоктық құрылғылар. 
"Бағдарламалық басқарылатын станоктарда өңдеудің бір түрі бар 

қарапайым бөлшектерді басқару пультінен өңдеу процесі" тарауында: 
станоктарды бағдарламалық басқару жүйелері; бағдарламалық басқарылатын 
станоктардың мақсаттары, мақсаты және технологиялық мүмкіндіктері; 
станоктардың функционалдық схемалары және бағдарламалық басқарылатын 
станоктарда өңдеу технологиясы; бөлшектерді дайындау технологиясына 
аспаптық жарақты және кескіш құралды таңдау; бағдарламалық 
басқарылатын жабдықтарда технологиялық процестерді орындау 
ерекшеліктері келтірілген.  

"Бағдарламалық басқарылатын станоктарда өтулер саны көп күрделі 
бөлшектерді басқару пультінен өңдеу процесі" тарауында мынадай негізгі 
мәселелер қаралды: жұмыс процесінде Жекелеген тораптар мен 
механизмдерді баптау; құралдар мен айлабұйымдар жұмысындағы ақауларды 
жою; бөлшектердің бетін бақылау-өлшеу аспаптарымен және құралдарымен 
өңдеуді бақылау; құралдың бастапқы нүктеге шығуы және оны түзету; 
бағдарламалық басқарылатын станоктарда өтулер саны көп 8-11 квалитет 
бойынша күрделілігі орташа бөлшектер мен күрделі бөлшектерді басқару 
пультінен өңдеу процесі және үш және одан да көп кескіш  

Тар мақсатқа қарамастан, нұсқаулықты машина жасау технологиясын 
зерттейтін барлық машина жасау мамандықтарының студенттері мен 
студенттері сәтті қолдана алады. Бұл өндірістен қол үзбей білім алушылар 
үшін өте пайдалы болады. 

Оқу нәтижелерін бағалау үшін оқу құралында әр тараудан кейін оқу 
материалын тексеру және бекіту үшін бақылау сұрақтары, сондай-ақ өз 
бетінше орындауға арналған практикалық және тест тапсырмалары 
қарастырылған. 

КМ08, КМ09 және КМ10 кәсіби модульдері бойынша бақылау және 
бағалау нәтижесінде неғұрлым жоғары кәсіби деңгейге көшуге дайындықпен 
кәсіби құзыреттердің қалыптасуының жоғары деңгейін тексеру жүзеге 
асырылады. 
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1 тарау. ҚҰРАЛДЫҢ БАСТАПҚЫ НҮКТЕГЕ ШЫҒУЫН 
БАҚЫЛАУ ЖӘНЕ ТҮЗЕТУ 

 
Модульге қысқаша шолу 

Бұл модуль құралдың бастапқы нүктеге шығуын бақылау және түзету 
үшін қажетті білімді, іскерлікті және дағдыларды сипаттайды. 

Модульді зерделеу нәтижесінде білім алушылар: технологиялық 
жабдықты және технологиялық жабдықты таңдауды, қолдануды; жабдықтың 
түрлері бойынша тағайындауды, жинақтауды және жіктеуді, үлгілік 
тораптарды, станоктар жұмысының циклограммаларын, кесу режимдерін, 
бағдарламалық басқарылатын станоктарды бұғаттау түрлерін меңгереді; 

Модульді зерделеу кезінде білім алушылар мыналарды меңгереді: 
бағдарламалық басқарылатын токарлық, фрезерлік, бұрғылау станоктарының 
сыныптамасын, мақсатын, негізгі маркаларын, сипаттамаларын, жұмыс 
режимдерін, конструкциялық ерекшеліктерін; нысаналы мақсаты мен 
мамандану дәрежесі бойынша жабдықтың түрлерін, мақсатын ажыратады; 
бағдарламалық басқарылатын станоктарда токарлық, фрезерлік, бұрғылау 
өңдеудің барлық түрлері үшін ұтымды режимдерді таңдауды жүзеге асыра 
алады. 

Осы модульдің материалын зерттей отырып, студенттер кескіш 
құралдарды, құрылғыларды, өңдеу режимдерін қолдана алады; өңдеу 
ақауларын анықтап, оларды жоя алады. 

 
 
1.1. Бағдарламалық басқарылатын станоктарда бөлшектерді 

өңдеудің технологиялық циклын орындау. 
 
Машина жасаудың жалпы өнімінің 80% - на дейін шығаратын 

сериялық және шағын сериялы өндіріс қосалқы операцияларды орындауға 
жұмыс уақытының үлкен шығындарымен сипатталады. 

Өндірістің осы түрлерін дәстүрлі әдістермен және жабдықтармен 
автоматтандыру олардың қымбаттығына, қайта құрудың ұзақ уақытына және 
оның күрделілігіне байланысты іс жүзінде мүмкін емес. Шағын сериялы 
және сериялық машина жасаудың дайындамаларын механикалық өңдеу 
процестерін Автоматтандырудың негізгі бағыттарының бірі-сандық 
басқарылатын машиналарды (CNC) қолдану. 

CNC машиналары-бұл жартылай автоматтар немесе автоматтар, 
олардың барлық қозғалмалы мүшелері компьютерлік диск немесе дискета 
сияқты ақпараттық ортаға жазылған алдын-ала белгіленген бағдарлама 
бойынша автоматты түрде жұмыс және көмекші қозғалыстар жасайды. 
Күрделі, өндіруге қымбат және көп уақытты қажет ететін қондырғыларды, 
КӨШІРГІШТЕРДІ және CNC жүйелеріндегі аялдамаларды қажет етпейді. 
Мұнда жабдықты жаңа өнімді шығаруға қайта орнату негізінен 
бағдарламалық әдістермен жүзеге асырылады, яғни басқару бағдарламасы 
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машинаның басқару жүйесінде өзгереді. Әрине, мұндай қайта құру аз 
уақытты алады, әсіресе егер басқару жүйесінде өнім шығаруға жоспарланған 
барлық бағдарламалар жиынтығы болса. Бұл түзету әдісі шағын партияларды 
өңдеуде CNC машиналарын, ал кейбір жағдайларда тіпті жалғыз 
дайындамаларды қолдануды тиімді етеді. 

CNC жүйелерінде бүкіл жолдағы ақпарат бөліктің сызбасынан тікелей 
алынған сандық түрде беріледі. Кескіш құралдың траекториясы оның дәйекті 
позицияларының сериясы түрінде ұсынылады, олардың әрқайсысы санмен 
анықталады. Мәтіндік немесе кестелік түрде символдар - сандар, әріптер, 
шартты белгілер арқылы ұсынылған басқару бағдарламасының барлық 
ақпараты (өлшемді, технологиялық және көмекші) кодталады және басқару 
жүйесінің жадына тікелей пернетақтадан немесе сыртқы жад кассетасынан 
енгізіледі. CNC құрылғысы Бұл ақпаратты машинаның жетектері үшін 
басқару командаларына айналдырады және олардың орындалуын бақылайды. 
CNC машиналарында кинематикалық байланыстар есебінен емес, бағдарлама 
бойынша жұмыс органдарының тәуелсіз координаталық қозғалыстарын 
басқару арқылы оның жұмыс органдарының күрделі қозғалыстарын алуға 
болады. Демек, CNC станоктарының кинематикасы әмбебап қолмен жұмыс 
істейтін станоктардың кинематикасына қарағанда қарапайым. CNC 
машиналарында сапалы жаңа-бұл бір уақытта басқарылатын координаттар 
санын 5-ке дейін көбейту мүмкіндігі, нәтижесінде Автоматты басқаруда кең 
технологиялық мүмкіндіктер алу үшін машиналардың түбегейлі жаңа 
орналасуын қолдануға болады. Сызбадан бастап жұмыс органдарына дейінгі 
барлық жолмен берілетін ақпараттың дерексіз және біржақты сипаты басқару 
бағдарламаларын дайындаудың математикалық әдістерін қолдануға, оны 
компьютерде есептеу процесін автоматтандыруға мүмкіндік береді. 
Бағдарламаны кез-келген дәлдікпен және жұмыс органының кез-келген 
қажетті қозғалыс Заңымен есептеуге болады. 

Басқару бағдарламасы жеке технологиялық командалардан тұрады, 
олардың әрқайсысы бір технологиялық ауысу кезінде басқару жүйесінің 
әрекетін анықтайды және Команданың атауын, оның сандық мәнін, белгісін 
және логикалық операцияның атауын қамтиды. Бағдарламаны жазу үшін 
қолданылатын машиналық кодтардың негізі екілік-ондық сандар жүйесі 
болып табылады.  

Әр түрлі CNC машиналары үшін бағдарламалау процесінің 
үйлесімділігін қамтамасыз ету үшін координаталық осьтер мен олардың 
айналасындағы бұрылыстардың бағыттарын реттейтін ISO 841-74 
халықаралық стандартының жалпы ұсыныстары қабылданды. Негіз ретінде 
X,Y,Z декарттық координаттар жүйесі қабылданған, олардың осьтері 
бекітілген бөлікке қатысты кесу құралдарының қозғалысының оң бағыттарын 
көрсетеді. Стандартқа сәйкес, X осі әрқашан көлденең бағытталған (1.1 - 
сурет), Z осі құралдың немесе шпиндельдің айналу осімен дайындамамен 
біріктірілген, Y осі оң қол ережесі бойынша орналастырылған-егер X осі 
бізге бағытталған болса, Z осі жоғары, Y осі оңға бағытталған. Кесу 
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құралдарының дөңгелек қозғалыстары а, В, с әріптерімен белгіленеді, оң жақ 
ретінде тиісті координаталық осьтің оң бағыты бойымен қараған кезде сағат 
тілімен айналу қабылданады. CNC жүйелері өте жоғары коэффициенттерге 
ие, олар бірлікке жақын. 

 
Сурет 1.1-CNC машинасының координаталық жүйесі 

 
Технологиялық міндеттер бойынша CNC жүйелері 3 топқа бөлінеді: 
 Позициялық жүйелер. Позицияларды анықтайтын командаларға 

сәйкес жұмыс органдарының қозғалысын басқаруды қамтамасыз етеді. Жүйе 
атқарушы органның 1-нүктеден (1.2-сурет) 2-нүктеге дәл шығуын 
қамтамасыз етеді, бірақ бұл жолдағы қозғалыс траекториясы дәл 
анықталмаған және бақыланбайды. Мұндай жүйелер бұрғылау, бұрғылау 
машиналарымен жабдықталған. 

 
Сурет 1.2-CNC позициялау жүйесінің жұмыс схемасы 

 
 Контурлық жүйелер. Басқару бағдарламасымен берілген 

траектория бойынша және контурлық жылдамдықпен жұмыс органдарының 
қозғалысын басқаруды қамтамасыз етеді. Контур жылдамдығы - бұл берілген 
өңдеу тізбегінің әр нүктесіндегі тангенс бағытына сәйкес келетін Жем 
жылдамдығы. Жүйе аспаптың қозғалыс траекториясын бір мезгілде 
пысықтай отырып, атқарушы органның 1-нүктеден (1.3-сурет) 2-нүктеге дәл 
шығуын қамтамасыз етеді. Контурлық жүйелер құралдың немесе 
дайындаманың қозғалысын кезекпен немесе бірден бірнеше координаттарда 
үздіксіз басқаруды қамтамасыз етеді, нәтижесінде күрделі профильдердің 
өңделуін қамтамасыз етуге болады. Бұл жүйелер токарлық, фрезерлік және 
т.б. машиналарда қолданылады, мысалы,16а20фз, 6р13фз модельдері. 
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Сурет 1.3-CNC контурлық жүйесінің жұмыс схемасы 

 
 Аралас жүйелер. Позициялық және контурлық жүйелердің 

қасиеттерін біріктіріңіз. Ең күрделі және әмбебап, CNC машиналарының 
күрделенуіне байланысты (әсіресе көп операциялық), олардың 
технологиялық мүмкіндіктерінің кеңеюіне және автоматтандыру деңгейінің 
жоғарылауына байланысты біріктірілген жүйелерді қолдану айтарлықтай 
кеңейеді. Мысал ретінде IR500F4 моделі бола алады. 

Қазіргі заманғы CNC жүйелері жеке ауысулар ішіндегі 
дайындамаларды өңдеу кезінде кесу режимдерін өзгертуге мүмкіндік береді. 
Бұл күрделі пішінді беттерді өңдеу процестерін, мысалы, турбиналық 
пышақтарды, олардың жоғары сапасын және машина уақытын 20-25% - ға 
төмендетуді қамтамасыз ететін беттердің жекелеген бөліктерін өңдеудің ең 
ұтымды режимдерін тағайындау арқылы оңтайландырудың түбегейлі жаңа 
мүмкіндіктерін жасайды. 

CNC жүйелерінің даму кезеңдері. Алғашқы CNC машинасы 1953 
жылы АҚШ-та құрылды. Оның дамуында CNC жүйелері әртүрлі элементтер 
базасында құрылды. CNC жүйесінің элементтік базасының түрі бойынша 
келесі даму кезеңдері өтті: 

1. Релелік-контакторлық (шам). Жүйелердің электрондық базасы 
шамдар негізінде құрылды, мұндай жүйелер тиімділігі төмен, энергияның 
негізгі бөлігі шамдарды жылытуға жұмсалды, сенімділігі төмен, бөренелер 
схемалары көптеген дәнекерлеу орындары, үлкен өлшемдері мен құны. 
Мұндай жүйелер өткен ғасырдың 60-жылдарының басына дейін қолданылды. 

2. Транзисторлық. Транзисторлардың пайда болуымен жүйелердің 
тиімділігі жоғарылады, өйткені транзисторлар шамдарға қарағанда әлдеқайда 
аз энергия жұмсады, жүйелердің сенімділігі артты, өлшемдері мен құны 
төмендеді. Бірақ мұндай жүйелерде дәнекерлеу орындары өте көп болды, бұл 
олардың сенімділігі мен құнына әсер етті. Бұл элемент базасы 60-жылдардың 
ортасына дейін қолданылды. 

3. Шағын және орта қуатты микросхемалар. Транзисторлардың 
блоктары болып табылатын осындай чиптерді құру жүйелердің тиімділігін 
одан әрі арттыруға, дәнекерлеу орындарын, монтаж тақталарының 
өлшемдерін азайту арқылы олардың сенімділігін арттыруға, электрондық 
басқару блоктарының құны мен өлшемдерін азайтуға мүмкіндік берді. Бұл 
элемент базасы 70-жылдардың ортасына дейін қолданылды. 
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көрсетілген өңдеу режимдерін шектеу қажеттілігі; 
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 шығыстардың талап етілетін сапасы мен үнемділігін қамтамасыз 
ете отырып, өңдеудің күрделі түрлерін орындау қажеттілігі; 

 бағдарламалау процесін жеңілдету; 
 жобалау және өңдеу процесін олардың орындалуын 

оңтайландырумен бірге біріктіру қажеттілігі. 
Өңдеу процесінің математикалық моделін құру үшін оңтайлы кесу 

режимдерін іздеу аймағының техникалық шектеулер жүйесін аналитикалық 
түрде орнату және оптималдылық критерийінің кесу режимдерінің 
элементтеріне тәуелділігін білдіру қажет. Өңдеу процесін сипаттайтын 
өлшенетін параметрлер кесу күші, діріл, кесу аймағындағы температура және 
т. б. болуы мүмкін. Кесу процесінің ең Ақпараттық көрсеткіші кесу күшінің 
өзгеруі болып табылады, бұл өңдеу кезіндегі мөлшердің өзгеруінің бірлескен 
әсеріне, мөлшердің қаттылығының ауытқуына, кескіш құралдың 
күңгірттенуіне және т. б. байланысты. SPS қолдану өнімділікті, дәлдікті, 
сапаны, өңдеу процесінің тұрақтылығын арттыру, машинаны зақымданудан 
және апаттардан қорғау сияқты мәселелерді шешуге мүмкіндік береді. 
Мұндай жүйелерді қолдану өнімділікті 50% - ға, дәлдікті 5-6 есе, дәлдіктегі 
процестің тұрақтылығын 2 есе, кесу құралының беріктігін 2-3 есе арттыруға 
мүмкіндік береді. 

CNC машинасына арналған басқару бағдарламасын дайындау. 
CNC машиналарын жұмысқа дайындаудағы негізгі іс-шара өлшемді, 
технологиялық және көмекші ақпаратты қамтитын басқару бағдарламаларын 
(up) құру болып табылады.  

Басқару бағдарламасын дайындау: 
1. Технологиялық процесті әзірлеу. 
2. Кесу режимдерін анықтау. 
3. Кесу құралдарының траекториясын анықтау. 
4. Құрал мен жабдықты таңдау. 
Кескіш құралдардың қозғалыс схемасын жобалау үшін беттерді өңдеу 

кезінде құралдардың жұмыс және көмекші қозғалыстарының траекториясын 
құру қажет. Схема 10:1 немесе 5:1 масштабында сызылады. Құралдың 
қозғалыс бағыты немесе кесу режимі (немесе екеуі де) өзгеретін дәйекті 
орналасқан тірек нүктелері сандық индексі бар араб цифрларымен 
белгіленеді. Сан тірек нүктесінің нөміріне, ал индекс құралдың нөміріне 
сәйкес келеді. Қозғалыс бағыты көрсеткі арқылы көрсетіледі. Қозғалыс 
бағыты өзгеретін тірек нүктелері геометриялық деп аталады, ал кесу 
режимдерінің өзгеруі технологиялық деп аталады. Қозғалыс схемасын құру 
кезінде осы нүктелерді біріктірген жөн. Барлық мәліметтер, геометриялық, 
технологиялық және көмекші, арнайы реттеу кестелеріне енгізіледі, олардың 
негізінде тікелей up жасалады. Up-бұл белгілі бір тәртіппен орындалатын 
және жабдық жұмысының реттілігін анықтайтын командалар жиынтығы. Up 
енгізу үшін CNC жүйесінің арнайы жады аймағы бар. 

Әр команда бір сөзден немесе бірнеше сөзден тұруы мүмкін. Өз 
кезегінде, сөз тұрады: 
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 әріптік мекенжай (N, G, М, S, F, Т, X, Y, Z, Р); 
 "- "("+"белгісі әдепкі бойынша қабылданады); 
 әріптік адрестің сандық мәні. 
Қосымша кіреді: 
 сілтеме белгісі; 
 модификация белгісі (+45,-45); 
 сөздің командаға тиесілігінің белгісі. 
Әріптік мекен – жайлардың негізгі мақсаттары: N – кадр нөмірі, G – 

дайындық функциясы, тұрақты цикл, М – көмекші функция, S – шыбықтың 
жылдамдығы, кесу жылдамдығы, F – беру функциясы, жіп қадамы, т-құрал 
нөмірі. X, Y, Z-координаталық осьтер бойынша геометриялық деректер, Р-
басқару беру командалары тобындағы ауысу командасы, функцияның G 
параметрі. 

CNC жүйелері үшін тіл стандартының кейбір негізгі командаларын 
қарастырыңыз: 

1. G функциясы: 
 G01-сызықтық интерполяция; 
 G02, G03 - айналмалы по интерполяциясы және сағат тіліне 

қарсы, G23 - ішкі қоңырау; 
 G55-бағдарламаланатын станокты тоқтату; 
 G33, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78 – типтік технологиялық 

ауысуларға арналған стандартты бағдарламалық модульдер (бұранданы кесу, 
бойлық және көлденең бұрау, бұрғылау және т. б.).); 

 G92-нөлдік нүкте орнын орнату, нөлдік нүкте орнын ауыстыру; 
 G94, 95-мм/мин және мм/об беру; 
 G96, 97-кесу жылдамдығының тұрақтылығы және оны жою. 
2. М Функциясы: 
 М02-орамның соңы; 
 М03, 04-шпиндельді сағат тіліне қарсы және сағат тіліне қарсы 

бұру; 
 М05-шпиндельді тоқтату; 
 М10-шпиндельді қайтару; 
 М17-кіші бағдарламадан қайтару; 
 М37,38,39 - "X, Z, Y бойынша айналы" өңдеу режимі»; 
 М41, 42, 43, 44-диапазондарды қосу 1.2.3.4. 
3. Функция S. Айналу жиілігі екі жолмен белгіленеді. Егер 

жылдамдықтың сатылы автоматты қораптары (бұдан әрі – АКС) қолданылса, 
онда станокта бар айналу жиілігі кодталады, мысалы, 16ф20фз модельдік 
станок үшін команда: N05 М42 – 2 диапазонның 8 жылдамдығын белгілейді; 
N06 S8-айналу жиілігі 560 айн/мин тең. Тегіс реттелетін жетекті қолданған 
кезде айналу жиілігінің өзін тікелей орнатуға болады, мысалы: N12 М43 N13 
G97 N14 S715 – айналу жиілігі 715 айн/мин-ге тең. 
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4. Функция F. Беру мм жүздік үлестерде беріледі, мысалы: N54 G94 
N55 F2000-беру 20 мм/мин, N214 G95 N215 F150-беру 1,5 мм/об. 

5. Функциясы Т. Қажетті құрал оның нөмірі бойынша шақырылады, 
мысалы, T01, T02 және т. б. 

6. X,Y,Z Функциялары. Осьтер бойымен қозғалыстар дискреттерде 
орнатылады, токарь үшін X осі бойынша 1 дискрет 0,005 мм, ал Z осі 
бойынша 0,01 мм болады. Қозғалыстар абсолютті де, салыстырмалы 
координаттар жүйесінде де жасалуы мүмкін, мысалы: 

 N06 X 2800-X осі бойынша координатасы 14 мм-ге тең нүктеге 
жылжу; 

 N07 Z -2350-Z осі бойынша координатасы -23,5 мм-ге тең нүктеге 
жылжытыңыз; 

 N35 Z 25600 координатасы х=12 мм және Z=128 мм болатын 
нүктеге диагональ; 

 N19 X 1400-X осі бойынша 14 мм қозғалыс жасаймыз; 
 N20 Z -6400-Z осі бойынша теріс бағытта 32 мм қозғалыс 

жасаймыз. 
Модульдік технология. Компьютерлік техниканың дамуымен, CNC 

машиналарының пайда болуымен және кеңінен енгізілуімен шағын және 
тіпті жалғыз машина жасау өндірісін автоматтандыру мүмкін болды. 
Бағдарламаларды құрастырудың дәстүрлі әдістері Технологиялық процесті 
едәуір тежеді, оның қымбаттауына алып келді, өңдеу өнімділігін азайтты, 
жаңа өнімді енгізу процесі баяулады. 

Бұл мәселені шешу үшін топтық технология әдістерімен қатар CNC 
машинасында өңдеу процесін дамытудың модульдік принципі қолданыла 
бастады. Бұл механикалық өңдеудің бүкіл технологиялық процесі қарапайым 
модульдерге бөлінеді, олардың саны айтарлықтай шектеулі. Әзірлеушілер 
компьютерлер үшін есептеу бағдарламаларын құрудың негізгі принципін 
қолданды, онда бағдарлама негізгі бағдарламадан нақты параметрлер 
енгізілетін ішкі бағдарламалар жиынтығы болып табылады, ал ішкі 
бағдарламаның өзінде ресми параметрлер бар. Бағдарламада нақты 
параметрлердің енгізілуін өзгерту арқылы бір ішкі бағдарламаны бірнеше рет 
қолдануға болады. Мысалы, нақты параметрлерді цилиндрлік дайындаманың 
бойлық айналу модуліне енгізу керек-өңдеу ұзындығы, соңғы диаметрі, 
аралық құралы. Осыдан кейін модуль өзі кескішті бастапқы позицияға 
шығарады, берілген құралымен бұралуды жасайды, кескішті бастапқы 
позицияға қайтарады және берілген диаметр алынғанға дейін жұмыс 
жолдарын қайталайды. Осыдан кейін кескіш күту нүктесіне шығарылады 
және басқару бағдарламасының келесі командасы жұмыс істей бастайды. 

Сонымен қатар, CNC машинасын басқару бағдарламасындағы 
технологиялық модульдерді әзірлеуші өзі жасай алады және CNC 
машинасының бағдарламалық жасақтамасынан дайын болады. Бұл модульдік 
бағдарламалар кітапханасы деп аталады. 

 



15
  
 

4. Функция F. Беру мм жүздік үлестерде беріледі, мысалы: N54 G94 
N55 F2000-беру 20 мм/мин, N214 G95 N215 F150-беру 1,5 мм/об. 

5. Функциясы Т. Қажетті құрал оның нөмірі бойынша шақырылады, 
мысалы, T01, T02 және т. б. 

6. X,Y,Z Функциялары. Осьтер бойымен қозғалыстар дискреттерде 
орнатылады, токарь үшін X осі бойынша 1 дискрет 0,005 мм, ал Z осі 
бойынша 0,01 мм болады. Қозғалыстар абсолютті де, салыстырмалы 
координаттар жүйесінде де жасалуы мүмкін, мысалы: 

 N06 X 2800-X осі бойынша координатасы 14 мм-ге тең нүктеге 
жылжу; 

 N07 Z -2350-Z осі бойынша координатасы -23,5 мм-ге тең нүктеге 
жылжытыңыз; 

 N35 Z 25600 координатасы х=12 мм және Z=128 мм болатын 
нүктеге диагональ; 

 N19 X 1400-X осі бойынша 14 мм қозғалыс жасаймыз; 
 N20 Z -6400-Z осі бойынша теріс бағытта 32 мм қозғалыс 

жасаймыз. 
Модульдік технология. Компьютерлік техниканың дамуымен, CNC 

машиналарының пайда болуымен және кеңінен енгізілуімен шағын және 
тіпті жалғыз машина жасау өндірісін автоматтандыру мүмкін болды. 
Бағдарламаларды құрастырудың дәстүрлі әдістері Технологиялық процесті 
едәуір тежеді, оның қымбаттауына алып келді, өңдеу өнімділігін азайтты, 
жаңа өнімді енгізу процесі баяулады. 

Бұл мәселені шешу үшін топтық технология әдістерімен қатар CNC 
машинасында өңдеу процесін дамытудың модульдік принципі қолданыла 
бастады. Бұл механикалық өңдеудің бүкіл технологиялық процесі қарапайым 
модульдерге бөлінеді, олардың саны айтарлықтай шектеулі. Әзірлеушілер 
компьютерлер үшін есептеу бағдарламаларын құрудың негізгі принципін 
қолданды, онда бағдарлама негізгі бағдарламадан нақты параметрлер 
енгізілетін ішкі бағдарламалар жиынтығы болып табылады, ал ішкі 
бағдарламаның өзінде ресми параметрлер бар. Бағдарламада нақты 
параметрлердің енгізілуін өзгерту арқылы бір ішкі бағдарламаны бірнеше рет 
қолдануға болады. Мысалы, нақты параметрлерді цилиндрлік дайындаманың 
бойлық айналу модуліне енгізу керек-өңдеу ұзындығы, соңғы диаметрі, 
аралық құралы. Осыдан кейін модуль өзі кескішті бастапқы позицияға 
шығарады, берілген құралымен бұралуды жасайды, кескішті бастапқы 
позицияға қайтарады және берілген диаметр алынғанға дейін жұмыс 
жолдарын қайталайды. Осыдан кейін кескіш күту нүктесіне шығарылады 
және басқару бағдарламасының келесі командасы жұмыс істей бастайды. 

Сонымен қатар, CNC машинасын басқару бағдарламасындағы 
технологиялық модульдерді әзірлеуші өзі жасай алады және CNC 
машинасының бағдарламалық жасақтамасынан дайын болады. Бұл модульдік 
бағдарламалар кітапханасы деп аталады. 

 
  
 

Модульдік-топтық технология CNC машиналарына арналған басқару 
бағдарламаларын құру процесін едәуір жылдамдатуға, осы процесті 
арзандатуға мүмкіндік береді. 

 
 
Бақылау сұрақтары: 
1. Бөлшектерді өңдеу процестерін Автоматтандырудың негізгі 

бағыттарының бірін анықтаңыз. 
2. Дайындамаларды өңдеу кезінде заманауи CNC жүйелерін 

өзгертуге не мүмкіндік береді? 
3. Бөлшектерді өңдеудің технологиялық процесінің негізгі кезеңдері 

қандай? 
4. Дайындамаларды өңдеу процесінің технологиялық 

мүмкіндіктерін қандай жүйелер кеңейтеді? 
5. CNC машинасында өңдеу процесін дамытудың модульдік 

принципін не үшін қолдану керек? 
 
 
1.1.1 Бағдарламалық басқарылатын токарлық, фрезерлік, 

бұрғылау станоктарының жіктелуі, мақсаты, негізгі маркалары, 
сипаттамалары, жұмыс режимдері, құрылымдық ерекшеліктері. 

 
Бағдарламалық басқарылатын станоктардың мақсаты. 

Бағдарламалық жасақтамамен басқарылатын Металл кескіш машиналар 
автоматика мен электроника, электрлік, механикалық, гидравликалық, 
пневматикалық және басқа құрылғыларды кеңінен қолданатын 
машиналардың әртүрлі және жетілдірілген тобы болып табылады. 

Сандық индикациясы және алдын-ала координаттары бар машиналар 
жеке топқа бөлінеді. Бұл машиналарда қажетті нүктелердің координаттарын 
(алдын-ала координаттар) анықтауға арналған электронды құрылғы және 
позиция датчиктерімен жабдықталған крест үстелі бар, ол қажетті позицияға 
көшуге бұйрық береді. Бұл жағдайда үстелдің әрбір ағымдағы жағдайы 
(сандық көрсеткіш) экранда көрсетіледі. Мұндай машиналарда 
координаттардың алдын ала іріктеуін немесе сандық Индикацияны қолдануға 
болады; жұмыстың бастапқы бағдарламасын станокшы белгілейді.  

ПУ бар станоктардың модельдерінде автоматтандыру дәрежесін 
белгілеу үшін Ф әрпі цифрмен қосылады: Ф1 – сандық индикациясы бар 
және координаттарды алдын ала іріктейтін станоктар; Ф2 – CNC позициялық 
және тікбұрышты жүйелері бар станоктар; Ф3 – CNC контурлық жүйелері 
бар станоктар және Ф4 – позициялық және контурлық өңдеуге арналған 
әмбебап CNC жүйесі бар станоктар. 

Жеке және кішігірім өндірісте күрделі кеңістіктік профильдері бар 
бөлшектерді жасау кезінде CNC машиналарын пайдалану техникалық 
негізделген жалғыз шешім болып табылады. Бұл жабдықты тез арада жасау 
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мүмкін болмаған жағдайда қолданған жөн. Сериялық өндірісте CNC 
машиналарын пайдалану ұсынылады.  

CNC машиналарының негізгі артықшылықтары:  
 машинаның өнімділігі қолмен басқарылатын ұқсас 

машиналардың өнімділігімен салыстырғанда 1,5-2,5 есе артады;  
 әмбебап жабдықтың икемділігі машинаның дәлдігі мен 

өнімділігімен үйлеседі;  
 білікті жұмысшы станокшыларға деген қажеттілік азаяды, ал 

өндірісті дайындау инженерлік еңбек саласына ауысады;  
 бір бағдарлама бойынша жасалған бөлшектер бір-бірін 

алмастырады, бұл құрастыру процесінде фитинг уақытын қысқартады;  
 бағдарламаларды алдын-ала дайындау, қарапайым және әмбебап 

технологиялық жабдықтардың арқасында жаңа бөлшектерді дайындау және 
өндіруге көшу уақыты қысқарады;  

 бөлшектерді өндіру циклінің ұзақтығы азаяды және аяқталмаған 
өндіріс қоры азаяды. [1, 109-115 Б.] 

СББ бар станоктардың жіктелуі. Технологиялық сипаттамалары мен 
мүмкіндіктері бойынша CNC машиналары әмбебап машиналар сияқты 
жіктеледі, олардың негізінде CNC машиналарының көпшілігі жасалады. 

CNC станоктары айналмалы денелер түріндегі бөлшектердің 
дайындамаларының сыртқы және ішкі беттерін өңдеуге, сондай-ақ сыртқы 
және ішкі жіптерді кесуге арналған.  

Тегіс және кеңістіктік корпустың бөлшектерін өңдеуге арналған CNC 
фрезерлік станоктары келесі операцияларды орындайды: бірнеше жағынан 
және әртүрлі бұрыштардан тегіс, сатылы және контурлы фрезерлеу, 
бұрғылау, бұрғылау, орналастыру, кесу және т. б.  

Бұрғылау-қашау сандық жүйемен басқарылатын білдектер. Олар 
тесіктерді өңдеуге арналған және бұрғылау, бұрғылау, бұрғылау, бұрғылау, 
бұрғылау, орналастыру, тегістеу, фрезерлеу, кесу және т. б.  

CNC тегістеу машиналары түзу және қисық пішінді генератрицасы бар 
бөлшектердің сыртқы, ішкі және сыртқы беттерін тегістеуге арналған.  

Көп мақсатты CNC машиналары (өңдеу орталықтары) бір қондырғыға 
арналған дайындамаларды кешенді өңдеуге арналған және барлық дерлік 
кесу жұмыстарын орындайды.  

Автоматтандырудың төмен, орташа және жоғары деңгейлері бар 
машиналар бар. Автоматтандырудың төмен деңгейі бар станоктарда тек 
ТЖББ-дан басқарылатын атқарушы органдардың орын ауыстырулары 
(сандық бағдарламалық басқару құрылғылары) бағдарламаланады. Мұндай 
машиналар үшін USPU-дан машинаның атқарушы органдарына түсетін 
технологиялық командалардың аз саны тән.  

Автоматтандырудың орташа деңгейі бар машиналарда көптеген 
технологиялық командалар қолданылады. Өңдеу командалары жасалады, 
олардың дешифровке кезде коды команда түсетін СББ-мен, - ға өзгертіледі 
сигналдар, басқарушы атқарушы органдар станоктың.  
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машиналардың өнімділігімен салыстырғанда 1,5-2,5 есе артады;  
 әмбебап жабдықтың икемділігі машинаның дәлдігі мен 

өнімділігімен үйлеседі;  
 білікті жұмысшы станокшыларға деген қажеттілік азаяды, ал 

өндірісті дайындау инженерлік еңбек саласына ауысады;  
 бір бағдарлама бойынша жасалған бөлшектер бір-бірін 

алмастырады, бұл құрастыру процесінде фитинг уақытын қысқартады;  
 бағдарламаларды алдын-ала дайындау, қарапайым және әмбебап 

технологиялық жабдықтардың арқасында жаңа бөлшектерді дайындау және 
өндіруге көшу уақыты қысқарады;  

 бөлшектерді өндіру циклінің ұзақтығы азаяды және аяқталмаған 
өндіріс қоры азаяды. [1, 109-115 Б.] 

СББ бар станоктардың жіктелуі. Технологиялық сипаттамалары мен 
мүмкіндіктері бойынша CNC машиналары әмбебап машиналар сияқты 
жіктеледі, олардың негізінде CNC машиналарының көпшілігі жасалады. 

CNC станоктары айналмалы денелер түріндегі бөлшектердің 
дайындамаларының сыртқы және ішкі беттерін өңдеуге, сондай-ақ сыртқы 
және ішкі жіптерді кесуге арналған.  

Тегіс және кеңістіктік корпустың бөлшектерін өңдеуге арналған CNC 
фрезерлік станоктары келесі операцияларды орындайды: бірнеше жағынан 
және әртүрлі бұрыштардан тегіс, сатылы және контурлы фрезерлеу, 
бұрғылау, бұрғылау, орналастыру, кесу және т. б.  

Бұрғылау-қашау сандық жүйемен басқарылатын білдектер. Олар 
тесіктерді өңдеуге арналған және бұрғылау, бұрғылау, бұрғылау, бұрғылау, 
бұрғылау, орналастыру, тегістеу, фрезерлеу, кесу және т. б.  

CNC тегістеу машиналары түзу және қисық пішінді генератрицасы бар 
бөлшектердің сыртқы, ішкі және сыртқы беттерін тегістеуге арналған.  

Көп мақсатты CNC машиналары (өңдеу орталықтары) бір қондырғыға 
арналған дайындамаларды кешенді өңдеуге арналған және барлық дерлік 
кесу жұмыстарын орындайды.  

Автоматтандырудың төмен, орташа және жоғары деңгейлері бар 
машиналар бар. Автоматтандырудың төмен деңгейі бар станоктарда тек 
ТЖББ-дан басқарылатын атқарушы органдардың орын ауыстырулары 
(сандық бағдарламалық басқару құрылғылары) бағдарламаланады. Мұндай 
машиналар үшін USPU-дан машинаның атқарушы органдарына түсетін 
технологиялық командалардың аз саны тән.  

Автоматтандырудың орташа деңгейі бар машиналарда көптеген 
технологиялық командалар қолданылады. Өңдеу командалары жасалады, 
олардың дешифровке кезде коды команда түсетін СББ-мен, - ға өзгертіледі 
сигналдар, басқарушы атқарушы органдар станоктың.  

  
 

Автоматтандырудың жоғары деңгейі бар машиналарда технологиялық 
командаларды өңдеуді CNC жүзеге асырады.  

Құралды өзгерту әдісіне сәйкес CNC машиналары келесі түрлерге 
бөлінеді:  

 құралды қолмен ауыстырумен және оны қолмен бекітумен; 
 құралды қолмен ауыстыру және оны механикалық бекіту; 
 револьвер басындағы құралды автоматты түрде ауыстыру; 
 құрал дүкенінде сақталған құралды автоматты түрде ауыстыру 

(манипулятор).  
CNC машиналары келесі көрсеткіштермен сипатталады:  
1. Дәлдік сыныптары. 
2. CNC жүйесінің түрі; 
3. Орындалатын технологиялық операциялар; 
4. Реленің негізгі параметрлері:  
 төсектің үстіне орнатылған өнімнің ең үлкен диаметрі; 
 бұйымды төсектің үстіне орнату кезіндегі өңдеудің ең үлкен 

диаметрі (патронды станоктар үшін); 
 бұйымды суппорттың үстіне орнату кезіндегі өңдеудің ең үлкен 

диаметрі (орталық және патронды станоктар үшін); 
 өңделетін шыбықтың ең үлкен диаметрі (шыбықты станоктар 

үшін); үстелдің жұмыс бетінің ені немесе оның диаметрі; 
 бұрғылаудың ең үлкен шартты диаметрі; 
 шпиндельдің диаметрі және т. б.;  
5. Станоктың атқарушы органдарының орын ауыстыру шамасы: 
 екі координат бойынша суппорт; 
 ұсыну шпинделдің; 
 үстелді екі координат бойынша жылжыту және т. б.; 
6. Сандық бағдарламалық басқару жүйесінің (бұдан әрі-ЖКС) 

дискреттілігі); 
7. Бақыланатын координаттар бойынша позициялаудың дәлдігі мен 

қайталануы; 
8. Негізгі жетек: 
 түрі мен моделі; 
 қуат; 
 айналу жиілігі және оны реттеу (сатылы немесе сатысыз); 
 жұмыс жылдамдығының саны және автоматты түрде ауысатын 

жылдамдықтар және т. б.; 
9. Жетек жетегі: 
 түрі мен моделі; 
 жұмыс күшінің қуаты, шегі және Саны; 
 жылдам қозғалу жылдамдығы және т. б.; 
10. Кескіш ұстағыштағы, револьверлік бастиектегі немесе аспаптық 

дүкендегі (бір инструментальды және көп инструментальды) құралдардың 
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саны); 
11. Құралды өзгерту әдісі: 
 құралды қолмен ауыстырумен және оны қолмен бекітумен; 
 құралды қолмен ауыстыру және оны механикалық бекіту; 
 револьвер басындағы құралды автоматты түрде ауыстыру; 
 құралдар дүкенінен манипуляторды автоматты түрде ауыстыру; 
12. Басқарылатын координаттар саны және бір мезгілде 

басқарылатын координаттар саны; 
13. Координаттық осьтерді белгілеу және атқарушы органдардың 

қозғалысын басқаруға; 
14. ТЖББ типі мен моделі; 
15. Интерполяция түрі (сызықтық, сызықтық-дөңгелек және т.); 
16. Программалаушы түрі және программалау коды; 
17. Машинаның өлшемдері мен салмағы.  
Қабылданған белгілеу жүйесінде CNC машинасы моделінің негізгі 

белгісіне келесі индекстердің бірі қосылады: f1, f2, f3, f4, t – жедел CNC 
машинасы. Сонымен қатар, құралдың Автоматты өзгеруіне байланысты 
машиналардың дизайн ерекшеліктерін көрсететін индекстер енгізілді: Р – 
құралды револьвер басын бұру арқылы ауыстыру; М – құралды дүкеннен 
ауыстыру. Р және М индекстері Ф2, Ф3, Ф4 индекстерінің алдында 
жазылады.  

CNC станоктарының технологиялық мүмкіндіктері. CNC 
машинасының технологиялық мүмкіндіктері көбінесе басқарылатын 
координаттар санымен анықталады. Сонымен, екі қабатты фрезерлік 
станоктарды (бойлық және көлденең берілістерді басқару) тек жалпақ 
бөліктерді контурлау үшін пайдалануға болады. Тік беру бағдарламасы 
бойынша орнату мүмкіндігі (2,5 координаталық жүйе) тік кесуге және ішкі 
контурлары, терезелері, үлгілері және т. б. бар күрделі бөлшектерді өңдеуге 
мүмкіндік береді.  

Көп координаталық машиналар құралды X, Y, Z осьтері бойымен 
кеңістікте жылжытудан басқа, оны екі өзара перпендикуляр жазықтықта 
қисайтуға мүмкіндік береді. Осыған байланысты, мысалы, күрделі кеңістіктік 
пішіні бар бөлшектерді өңдеуде құралдың осі әрдайым өңделетін бетке 
перпендикуляр позицияға орнатылуы мүмкін немесе өңдеудің осы жағдайы 
үшін оңтайлы кез келген басқа. 

Негізгі қозғалыс және беріліс жетектері. Негізгі қозғалыс жетегі 
жылдамдықты біртіндеп реттеуге, үлкен жүктемелерді қабылдауға және 
ластанған ортада жұмыс істеуге қабілетті болуы керек. CNC машиналарына 
арналған негізгі қозғалыс жетектері, әдетте, айнымалы ток қозғалтқыштары-
үлкен қуат үшін және тұрақты ток-шағын қуат үшін. Жетек ретінде үш 
фазалы төрт полюсті асинхронды қозғалтқыштар қолданылады, олар үлкен 
жүктемелерді қабылдайды және ауада металл шаңы, чиптер, май және т.б. 
болған кезде жұмыс істейді (сондықтан олардың дизайнында сыртқы 
желдеткіш қарастырылған). 
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CNC станоктарының негізгі қозғалыс жетегі шыбықтың жылдамдығын 
сатылы және қадамсыз реттей алады. Сатылы реттеу кезінде автоматты 
жылдамдық қораптары (АКС) бір немесе көп жылдамдықты реттелмейтін 
Электр қозғалтқыштарымен бірге қолданылады. АКС-та іске қосу, тежеу, 
реверс, жылдамдықты реттеу электромагниттік муфталардың көмегімен 
автоматты түрде жүзеге асырылады. Көп мақсатты машиналарда екі және үш 
сатылы жылдамдық қораптары механикалық вариаторлармен біріктіріледі, ал 
қадамдарды ауыстыру электромагниттер, гидравликалық жетек немесе басқа 
әдістермен CNC құрылғысынан келеді. Айналу жиілігін қадамсыз реттеу 
тиристорлы басқарылатын тұрақты ток қозғалтқыштарымен жүзеге 
асырылады.  

Беріліс жетегі-өңдеудің жалпы қателігін анықтайтын машинаның 
маңызды элементтерінің бірі. Беріліс жетегі минималды мүмкін 
саңылаулармен, үдеу мен тежелудің аз уақытымен, тегіс жүрумен, ұсақ 
үйкеліс күштерімен, кинематикалық тізбектердің қаттылығының 
жоғарылауымен, берілісті басқарудың кеңейтілген диапазонымен 
сипатталады. Бұл сипаттамаларды қамтамасыз ету шар және 
гидростатикалық бұрандалы берілістерді, жылжымалы бағыттағыштарды 
және гидростатикалық бағыттағыштарды, қысқа кинематикалық тізбектері 
бар газсыз редукторларды және т. б. қолдану арқылы мүмкін болады. 

Жеткізу электр жетегінің даму тенденциясы-табиғи салқындатылған 
синхронды коллекторсыз (клапан) электр қозғалтқыштары (VD) негізінде 
айнымалы ток электр жетектерін құру (1.4-сурет), 0,1 сәттері бар...90 н∙м, ең 
жоғары айналу жиілігі 3000 дейін...5000 мин-1. Клапан электр 
қозғалтқышының жұмыс принципі WD контроллері статор орамаларын 
статор магнит өрісінің векторы әрдайым ротордың магнит өрісінің векторына 
ортогонал болатындай етіп ауыстырады. Импульстік ендік модуляциясының 
көмегімен контроллер ВД орамалары арқылы өтетін токты, яғни статордың 
магнит өрісінің векторын басқарады және осылайша ВД роторында әрекет 
ететін момент реттеледі. 

 

 
а-щетка түйінінің ерекшеліктері; б - тұрақты магниттерді орналастыру 

1.4-сурет-коллекторсыз (вентильді) электр қозғалтқыш 
конструкциясының схемасы  
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Клапан қозғалтқыштары кең реттеу ауқымын және айналудың 
біркелкілігін қамтамасыз етеді, өлшемдері мен салмағы аз. Кері байланыс 
сенсоры ретінде ротордың орналасу сенсоры қолданылады (негізінен Фото 
импульсті).  

Қадамдық қозғалтқыштар (SD) жақсы динамикалық сипаттамаларға ие. 
Барлық қолданыстағы SD жұмыс принципі электр машинасының жұмыс 
саңылауындағы электромагниттік өрістің күйін дискретті өзгертуге 
негізделген. Бұған оның орамаларын импульсті қоздыру (немесе ауыстыру) 
арқылы қол жеткізіледі. Күшсіз ШД станоктың атқарушы механизмдерін 
жылжытуға қажетті қуатты қамтамасыз етпейді, сондықтан сәттердің 
гидрокүшейткішімен бірге қолданылады. Қуат көзі бұрандамен немесе 
беріліс механизмінің редукторымен тікелей байланысты. [1, 125-132 Б.] 

 
Бақылау сұрақтары: 
1. Бағдарламалық басқарылатын станоктар не үшін қолданылады? 
2. Көрсеткіштерді атаңыз, олар сипатталады сандық жүйемен 

басқарылатын білдектер. 
3. CNC машиналары технологиялық сипаттамалары мен 

мүмкіндіктері бойынша қандай түрлерге жіктеледі? 
4. Сандық басқару машиналарының артықшылықтарын анықтаңыз. 
5. CNC машинасының технологиялық мүмкіндіктерін не 

анықтайды? 
 
1.1.2 Сандық бағдарламамен басқарылатын көп мақсатты 

станоктарда механикалық өңдеу технологиясы, құрылғылары, 
режимдері, жағдайлары. 

 
Көп мақсатты машина немесе өңдеу орталығы жоғары сыйымдылығы 

бар құрал-саймандар дүкені, сондай-ақ шпиндельдегі Автоматты құралды 
ауыстыру құрылғысы бар және дайындаманы бір рет орнатқан кезде көптеген 
беттерді әртүрлі тәсілдермен (фрезерлеу, бұрғылау, бұру) механикалық 
өңдеуді жүзеге асыратын жоғары автоматтандырылған CNC машинасы деп 
аталады. Әдетте, бұл көптеген координаталық қозғалыстары бар Фрезерлік 
бұрғылау және бұрғылау машиналары. Мұндай машиналарда дайындаманы 
үш координаталық ось бойымен автоматты түрде жылжыту және оны 
айналмалы үстелдің осіне айналдыру жүзеге асырылады. Кейде көп мақсатты 
машиналар (МС) тек тік қана емес, сонымен қатар көлденең айналу осі бар 
Глобус үстелімен жабдықталған, бұл күрделі корпустық дайындамаларды 
әртүрлі жағынан бір бекітумен өңдеуге мүмкіндік береді. 

Көп мақсатты станоктар (1.5 - сурет) бір шпиндельмен немесе 
револьверлі бес және сегіз шпиндельді бастармен болуы мүмкін. Бірінші 
жағдайда, құралдар 138-ге дейінгі ұяшықтар саны бар дүкендерде 
орналастырылады және автоматты түрде (бағдарлама бойынша) машинаның 
шпинделінде ауыстырылады, ол үшін 5 қажет...6 С. екінші жағдайда 
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станоктарда механикалық өңдеу технологиясы, құрылғылары, 
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Көп мақсатты машина немесе өңдеу орталығы жоғары сыйымдылығы 
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ауыстыру құрылғысы бар және дайындаманы бір рет орнатқан кезде көптеген 
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өңдеуді жүзеге асыратын жоғары автоматтандырылған CNC машинасы деп 
аталады. Әдетте, бұл көптеген координаталық қозғалыстары бар Фрезерлік 
бұрғылау және бұрғылау машиналары. Мұндай машиналарда дайындаманы 
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машиналар (МС) тек тік қана емес, сонымен қатар көлденең айналу осі бар 
Глобус үстелімен жабдықталған, бұл күрделі корпустық дайындамаларды 
әртүрлі жағынан бір бекітумен өңдеуге мүмкіндік береді. 

Көп мақсатты станоктар (1.5 - сурет) бір шпиндельмен немесе 
револьверлі бес және сегіз шпиндельді бастармен болуы мүмкін. Бірінші 
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шпинделінде ауыстырылады, ол үшін 5 қажет...6 С. екінші жағдайда 

  
 

құралдарды ауыстыру тезірек жасалады (2 үшін...3 с) револьвер бастиегін 
бұру нәтижесінде.  

 
1 - шпиндельді Бас; 2-патрондар; 3,9-тіректер; 4-құралдар дүкені; 5-
жетек құралы бар инструменталды Бас; 6, - револьвер бастары 
Сурет 1.5-құрал-саймандар дүкені бар айналмалы денелер түріндегі 

дайындамаларды өңдеуге арналған көп мақсатты машинаның құрал-
саймандары 

 
МС – да өңдеудің барлық дерлік процестері жүзеге асырылады-

бұрғылау, бұрғылау, орналастыру, бұрғылау, бұрау, тегістеу, жазықтықтар 
мен күрделі қисық беттерді фрезерлеу. Машиналарда әр түрлі тұрақты 
циклдарда бекіту тесіктерінің барлық түрлерін өңдеуге болады:  

 бұрғылау; 
 зенковка; 
 бұранданы кесу; 
 бастардың ұштарын кесу және т. б.  
Бұл жағдайда тесіктердің жақын орналасуы өңдеуге кедергі болмайды.  
Машинаның жұмыс органдарының барлық қозғалыстарын 

бағдарламалық басқару және бағдарламаланатын координаттардың үлкен 
саны бар құралдарды автоматты түрде өзгерту Автоматты циклде 
дайындамаларды орналастыру және бекіту жүзеге асырылатын беттерден 
басқа, барлық жағынан бір бекітуден ең күрделі корпус бөлшектерін өңдеуге 
мүмкіндік береді. Бұл өңделген беттердің өзара орналасуының жоғары 
дәлдігіне қол жеткізуге ықпал етеді.  

Бұлыңғыр құралды тез ауыстыру мүмкіндігі кейбір жағдайларда 
кесудің жоғары режимдерін қолдануды орынды етеді, сондықтан құралдың 
өлшемді тұрақтылығы тек бір, ең ұзын бетті өңдеуге жеткілікті болады. Көп 
мақсатты машиналарда алынған бөлшектер мөлшерінің тұрақтылығы 
бақылау операцияларының санын 50-ге азайтуға мүмкіндік береді...70 %. Қол 
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еңбегін қолдану арқылы тек дайындаманы орнату және бекіту, сондай-ақ 
бөлікті алу жүзеге асырылады. Осыған байланысты уақытты жоғалтуды 
азайту үшін көптеген MS конструкциялары екі үстелмен жабдықталған. 
Келесі дайындама бір үстелде өңделіп жатқанда, дайын бөлік екінші 
үстелден алынып, оның орнына келесі дайындама орнатылады. Алдыңғы 
дайындама аяқталғаннан кейін жаңа дайындаманы машинаның жұмыс 
аймағына енгізу үшін бірнеше секунд қажет. Нәтижесінде көп мақсатты 
машиналарда бөлшектерді өндіру өнімділігі әмбебап машиналарға қарағанда 
4-10 есе жоғары.  

Бұл ретте МС баптау және қайта баптау қарапайымдылығының, 
сондай-ақ күрделі және қымбат тұратын технологиялық жарақтарды 
(шаблондарды, көшірмелерді, арнайы айлабұйымдарды және т.б.) алып 
тастаудың салдарынан, әсіресе ЭЕМ көмегімен басқарушы бағдарламаларды 
дайындаған жағдайда, мұндай станоктарды шағын топтамалы және 
тәжірибелік өндірісте қолдануға мүмкіндік беретін жағдайлар жасалады. Екі 
орындық жүктеу құрылғысынан өңделетін бөлшектердің 
автоматтандырылған жүйесі бөлікті орнату және өңдеу уақытын үйлестіре 
отырып, көп станциялық қызмет көрсетуге мүмкіндік береді.  

П станогының дәлдік класы (жоғары). Станоктардың әрбір түрінде 
дәлдік нормасына сәйкестігіне сынақ жүргізіледі. Сынау нәтижелері 
станоктың паспортына салынатын актіге жазылады. Машиналардың әр түрі 
барлық тексерулерде рұқсат етілген ауытқуларды реттейтін ГОСТ бар. Әр 
түрлі станоктар үшін тексеру саны әр түрлі болуы мүмкін. 

Машинаны басқаруды бағдарлама бойынша CNC типті сандық 
бағдарламалық басқару жүйесі жүзеге асырады. Бағдарламаланатын 
қозғалыстар: көлденең және бойлық-үстел, тік - шпиндель басы.  

Шпиндель торабы дәлдікті мойынтіректерге орнатылады, бұл дәлдіктің 
ұзақ сақталуын, қаттылықтың жоғарылауын және дірілге төзімділікті 
қамтамасыз етеді. Үстел мен шпиндельдің бойлық және көлденең қозғалысы 
үшін фторопласт таспасы бар жоғары дәлдіктегі біріктірілген қатайтылған 
бағыттағыштар дәл орналасуды және жұмыс кезінде дәлдіктің ұзақ 
сақталуын қамтамасыз етеді.  

Жылжымалы түйіндердің электр жетектері бөлек, кең диапазонды 
тиристорлы басқарумен кесу кезінде берілу мөлшерін өзгертуге мүмкіндік 
береді.  

Екі механикалық поддиапазондардың әрқайсысында шпиндель 
жылдамдығын ауыстыру тоқтаусыз кесу кезінде жүргізіледі. КРЕСТ ЖӘНЕ 
шпиндельді бас үстел сызықтық қозғалыс сенсорларын қолдана отырып, 
бұранда жұптарының көмегімен қозғалады.  

Бағыттаушы жылжымалы тораптарды орталықтандырылған майлау 
автоматтандырылған.  

Құралды автоматты түрде ауыстыратын құрылғылар. Құралды 
автоматты түрде ауыстыру құрылғылары (АСҚ) құралдың тұрақты (дәл, 
қатаң және сенімді) жағдайын, сондай-ақ оны ауыстырудың ең аз уақытын 
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еңбегін қолдану арқылы тек дайындаманы орнату және бекіту, сондай-ақ 
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қамтамасыз етеді. Конструкциялық және құрастырушылық орындалуы 
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2. Бір шпиндельде құралды ауыстырумен (құрал-сайман дүкендері); 
3. Аралас құрылғылар (револьвер басымен немесе автоматты және 

қолмен ауыстырумен біріктірілген дүкен).  
Револьверлік шпиндель бастары ең қарапайым және ықшам. Бастары 
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дүкендерінің сыйымдылығы шектеулі. 

Бұл кемшіліктер машинаның бағанасында немесе оның сыртында 
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артады. Жұмыс аймағынан алыс орналасқан дүкендердің сыйымдылығы 12-
ден 120 құралға дейін. Дүкеннің қажетті сыйымдылығы осы көп мақсатты 
машинада өңделетін бөлшектердің технологиялық процесін талдаудан 
анықталады; дүкеннің сыйымдылығы сонымен қатар дүкенге орналастыруға 
болатын құралдардың мөлшеріне (ең алдымен олардың диаметріне) 
байланысты болады. Оңтайлы сыйымдылығы 30 құрал дүкені болып 
саналады. 

Шпиндельді жеңдер дүкендері барабан және сызық түрінде болады. 
Жеңдер кезекпен жұмыс орнын алады, ал шпиндель негізгі қозғалыс 
жетегіне, ал шпиндель жеңі беріліс жетегіне қосылады. Дүкенде 15-20 
жеңдер орнатылады, онда сіз жеңіл және ауыр жұмыстар үшін әртүрлі 
дизайндағы шыбықтарды орната аласыз. Негізгі жетек әртүрлі құралдардың 
қажетті жылдамдығын қамтамасыз етеді. Құралды ауыстырудың бұл әдісінің 
кемшілігі-құрылымның үлкендігі мен жоғары құны; артықшылықтары – 
шпиндельді құрылғының жеткілікті қаттылығы және оны бекітудің 
сенімділігі. 

Аспаптық дүкендер диск, барабан, тізбек, планетарлық дүкендерді 
орындайды. Мұндай дүкендердегі құрал параллель, радиалды немесе 
дүкеннің айналу осіне қарай орналасуы мүмкін. 

Құралды ауыстыру механизмінің түрін таңдағанда мыналар ескеріледі. 
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Құралдардың аз саны (8 данаға дейін) және өңдеудің төмен дәлдігімен сіз 
револьвердің басын қолдана аласыз, өңдеудің дәлдігі жоғары болған кезде 
револьвер дүкенін пайдалану керек. Қажетті құралдар саны 30-40 дана. 
дискілік немесе барабан дүкендерін қолданыңыз, құралдарды 100 данаға 
дейін көбейтіңіз.және одан да көп, көбінесе тізбекті дүкен орнатылады. 

Аралас UASI, әдетте, автоматты құрал-саймандар дүкені түрінде 
жасалады, қосымша револьвер басымен жабдықталған, шыбық пен 
автооператордың функцияларын біріктіреді немесе басқа дизайн шешімдерін 
қолданады. 

ИР320ПМФ4 моделіндегі көп мақсатты станок күрделі 
конфигурациядағы шағын көлемді корпустық бөлшектерді жоғары өнімді 
өңдеуге арналған. Бұл заманауи машина бірқатар түбегейлі жаңа дизайн 
шешімдеріне ие және бөлшектерді өндірудің сапалы жаңа технологиялық 
әдістерін ұсынады. Машинада құралды автоматты түрде ауыстыру 
қарастырылған, оның тігінен қозғалатын шпиндель басы, бойлық 
жылжымалы шпиндель, жұмыс бетінің тік орналасуы бар үстел бар. 
Машинаның барлық қозғалмалы бөліктері роликті тегіс жылжымалы 
тіректердегі температуралы бағыттағыштар бойымен қозғалады. 

36 құрал сыйымдылығы бар инструменталды манипуляторлық дүкен 
сөренің соңында орналасқан. Құралдарды таңдау кез-келген ретпен –  Бөлік 
төрт жағынан 320×320 мм өлшемді тік үстелде өңделеді, өңделген бөліктер 
автоматты түрде өзгереді. Спутник үстелдерінің автоматты құрылғысы 
машинаның алдына төрт позицияға орнатылады. 

Құралды салқындату үшін шпиндель корпусында орналасқан сегіз 
тесік бар, ол арқылы құралға майлау және салқындату сұйықтығы беріледі. 
Оның шығыны 150 л/мин – кесу режиміне байланысты. Бұл жағдайда 
шпиндель қондырғысы мен бөлігі салқындатылады, чиптер де алынып 
тасталады. 

Орталықтың бірегейлігі-ол токарлық және фрезерлік станоктардың 
функцияларын біріктіреді. Дәстүрлі перпендикуляр координаталық 
осьтерден басқа, X, Y, Z центрі 360°айналу аймағы бар В осімен 
жабдықталған. Жүйеде жылжу дәлдігі 0,001 мм, айналу жылдамдығы 
13...5000 мин-1-бұл жоғары дәлдікті өңдеуге мүмкіндік береді. Сондай-ақ, 
құрылғы цилиндрлік бетіндегі қисық профильдерді фрезерлеу және өңдеуге 
арналған. IR320PMF4 моделі төрт спутниктік үстелден тұрады. Шпиндель 
конусының орындалуы ISO 40, негізгі жетектің қуаты-7,5...11 кВт, спутник 
үстелінің жүк көтергіштігі-150 кг. Жүгірткіге бекітілген 4 шпиндельді Бас 3 
тіректің тік бағыттаушылары бойымен қозғалады (1.6-сурет). 5 бұрылыс 
үстелі 7 төсегінің бағыттаушылары бойымен қозғалады, ол 2 жалпы негізде 
бекітіледі. 
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осьтерден басқа, X, Y, Z центрі 360°айналу аймағы бар В осімен 
жабдықталған. Жүйеде жылжу дәлдігі 0,001 мм, айналу жылдамдығы 
13...5000 мин-1-бұл жоғары дәлдікті өңдеуге мүмкіндік береді. Сондай-ақ, 
құрылғы цилиндрлік бетіндегі қисық профильдерді фрезерлеу және өңдеуге 
арналған. IR320PMF4 моделі төрт спутниктік үстелден тұрады. Шпиндель 
конусының орындалуы ISO 40, негізгі жетектің қуаты-7,5...11 кВт, спутник 
үстелінің жүк көтергіштігі-150 кг. Жүгірткіге бекітілген 4 шпиндельді Бас 3 
тіректің тік бағыттаушылары бойымен қозғалады (1.6-сурет). 5 бұрылыс 
үстелі 7 төсегінің бағыттаушылары бойымен қозғалады, ол 2 жалпы негізде 
бекітіледі. 

 

  
 

 
Сурет 1.6- ИР320ПМФ4 мод. машинасының құрылымы.  

 
3-бағанда монша түріндегі 8 бардан тұратын құрал-саймандар дүкені 

орналасқан. Құралды жүктеу келесідей: шпиндельді жүгірткі артқы жағына 
шығарылады және шпиндель осьтері мен дүкен ұялары сәйкес келгенше 
дүкен астына жоғары қарай жылжиды. Алға қарай сырғыту кезінде құралдың 
конустық мандрел шыбықтың ұясымен ұсталады, ал сырғытпа төмен түскен 
кезде құрал дүкен ұясынан шығарылады. 

Станок 6 (ПС) спутник-үстелдерін автоматты ауыстыру құрылғысымен 
жабдықталған. Гидро-және пневможабдық 1. Электр жабдығы мен ТЖББ 
жалпы негізде құрастырылған 2. Айналмалы үстелдің жұмыс бетінің тік 
орналасуы кесу аймағынан чиптерді алып тастау жағдайларын жақсартады, 
сонымен қатар өңдеу кезінде өңделетін бөлікті тазартуды қамтамасыз етеді 
(оператордың қатысуынсыз). 

Машинаның дизайны үстелдің үш айналу режимін орындауға 
мүмкіндік береді: 

1. Позициялау режимі - ±5 бұрыштық секунд дәлдікпен кез келген 
бұрышқа үстел бұрылу; 

2. Дөңгелек фрезерлеу үшін үздіксіз беру режимі-үстелдің айналу 
жиілігі 10 мин-1 дейін; 

3. Бұрау режимі-үстелдің айналу жиілігі 200 мин-1. 
ИР320ПМФ4 машинасы ықшам дизайнға ие, ол СЧПУ класты CNC 

жабдықталған. Машинаның кинематикалық схемасы 1.7 суретте көрсетілген. 
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Сурет 1.7- ИР320ПМФ4 мод машинасының кинематикалық схемасы.  
 
M1 тұрақты электр қозғалтқышынан шпиндельді айналдыру жетегі екі 

тізбекте жүзеге асырылады: 
 айналу жиілігі диапазонында 1290...5000 мин-1: M1 электр 

қозғалтқышы → 1, 2 белдік жетегі және 4 редуктор → 5 редуктор (ілінісу 
оңға қарай жылжиды) → шыбық); 

 айналу жиілігі диапазонында 13...1290 мин-1: М1 электр 
қозғалтқышы → 1, 2 белдік жетегі → 4, 3 редукторлар → 6, 7 редукторлар → 
шпиндель. 

Координаталық осьтер бойынша барлық тік сызықты қозғалыстар 
сәйкесінше 27 және 28, 29 және 30, 8 және 9 шарлы бұрандалы жұптар 
арқылы М2, М3 және М4 тұрақты токтың жоғары моментті электр 
қозғалтқыштарынан жүзеге асырылады. 

Үстелдің айналу жетегі М5 жоғары жылдамдықты электр 
қозғалтқышынан екі тізбек бойымен жүзеге асырылады:  

1) айналу жиілігі 0,05 болатын бақылау режимі. Дөңгелек фрезерлеуді 
қамтамасыз ететін 10 мин-1 (муфта 17 жылжытылған): M5 электр 
қозғалтқышы → білік II → редукторлар 18, 19 → білік III → редукторлар 20, 
21, 22, 16 → білік IV → редукторлар 14, 15, 13, 12, 11, 10 → V білігі (үстел); 

2) айналу жиілігімен жылдам айналу режимі 10...200 мин-1, 
айналдыруды қамтамасыз етеді (17 ілінісі төмен қарай жылжиды): M5 электр 
қозғалтқышы → II білік → беріліс 14, 15, 13, 12, 11, 10 → V білігі (үстел). 
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Дүкеннің бұрылу жетегі M6 жоғары жылдамдықты электр 
қозғалтқышынан 23 және 24 беріліс арқылы, ал PS автоматты ауыстыру 
құрылғысының жетегі m7 электр қозғалтқышынан 26-25 құрт редукторы 
арқылы жүзеге асырылады. 

ИР500ПМФ4моделінің көп мақсатты машинасы корпус бөліктерінің 
дайындамаларын өңдеуге қызмет етеді. Станокта бұрғылау, бұрғылау, 
бұрғылау, орналастыру, фрезерлеу, бұрандаларды шүмектермен кесу жүзеге 
асырылады. Станоктың айналмалы үстелі 72 позицияда орнатылады, 
позициялау дәлдігі ±5". Бұл консольдік құралмен үстелді бұру арқылы соус 
тесіктерін өңдеуге мүмкіндік береді. 

Машинада спутниктік үстелдерді автоматты түрде ауыстыруға 
арналған Гидромеханикалық құрылғы бар. Құрылғы спутник-үстелдердің 
жүктелуін және түсірілуін, бағдарлануын және бекітілуін қамтамасыз етеді. 
Мұндай кешен икемді өндірістік модульден (бұдан әрі-ГПМ) тұрады. 
Машинаның дәлдік класы P. машинаны икемді өндірістік жүйеге (бұдан әрі-
GPS) салуға болады. 

Станоктың кинематикасы. Шпиндель III негізгі қозғалысы реттелетін 
тұрақты ток қозғалтқышынан M1 екі сатылы жылдамдық қорабы арқылы 
алынады (1.8-сурет). Шпиндельдің айналу жиілігін өзгерту 1000 шегінде 
жүзеге асырылады...3150 мин-1. B1 блогы гидравликалық түрде ауысады. 
Доңғалақ блогынан z = 33, z = 66 момент редуктор арқылы шпиндельге 
беріледі. Аспаптың қысқышы тарелка серіппелерден, сығу-гидроцилиндрмен 
жүзеге асырылады.  
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Сурет 1.8- ИР500ПМФ4 мод. машинасының кинематикалық схемасы.  
 
Машинада шпиндель мен мандрелдің бұрыштық бағдарлау механизмі 

бар. Үстелдің шпиндельді бастиегінің тірегін беру тұрақты магниттерден 
және IV, V, VI тербелістің жүріс бұрандаларынан қозатын М2, М3, М4 
жоғары моментті қозғалтқыштар арқылы орындалады. Беру жетектері кері 
байланыс датчиктерімен жабдықталған. 

Екі орындық жүктеу құрылғысынан өңделетін бөлшектердің 
автоматтандырылған жүйесі бөлікті орнату және өңдеу уақытын үйлестіре 
отырып, көп станциялық қызмет көрсетуге мүмкіндік береді. Станоктың 
дәлдік класы П. 

Мод станогында спутник-айлабұйымды (ҚС) автоматты түрде 
ауыстыруға арналған құрылғы. ИР500МФ4 1.9 суретте көрсетілген. 
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Сурет 1.8- ИР500ПМФ4 мод. машинасының кинематикалық схемасы.  
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1 - базалық плита; 2, 17 - реттеу бұрандалары; 3-тісті доңғалақ; 4-рейка; 
5, 10, 13 және 16-гидроцилиндрлер; 6, 14-қармауыштар; 7-платформа; 8, 9-
роликтер; 11-айлабұйым-спутник; 12-қиық айлабұйымда-Спутник; 15-тіреу  

1.9 - сурет-айлабұйымдарды-спутниктерді автоматты түрде ауыстыруға 
арналған құрылғы  

 
6305Ф4көп мақсатты машина бойлық үстелде 1250×500×500 мм 

өлшемді шкаф бланкілерінің төрт жағынан және дөңгелек үстелде 
400×400×500 мм өлшемді дайындамаларды кешенді өңдеуге арналған. 
Станокта тегіс беттерді, ойықтарды, ойықтарды, терезелерді және күрделі 
қисық беттерді фрезерлеуге, өрескел бұрғылаудың орнына дөңгелек 
тесіктерді орауға, бұрғылауға, бұрғылауға, бұрғылауға, тесіктерге 
орналастыруға және шойын, болат, жеңіл және түсті металдардан жасалған 
дайындамаларда жіптерді шүмектермен кесуге болады. 

H551 біріктірілген CNC құрылғысы төрт координатты басқарады, 
олардың үшеуі бір уақытта. Бағдарлама сегіз жолды перфолентте жазылған. 
Машина алдын-ала таңдау режимінде жұмыс істей алады, содан кейін 
миогопозициялық қосқыштардың көмегімен қажетті мәндер мен қозғалыс 
жылдамдығы туралы ақпарат енгізіледі. X', Y, Z координаталары бойынша 
есептеудің дискреттілігі-0,01 мм, В ' - 0,005°. 

Станок бонссыз көлденең Фрезерлік станокқа ұқсас құрастырылған. А 
станинасында (1.10-сурет) тік бұрышты пішіндегі төңкерілген термоөңделген 
жылжымалы бағыттағыштар болады, олар бойынша бойлық бағытта Б үстелі 
(беру x'координаты бойынша) жылжиды. В үстелінде немесе оған бекітілген 
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айналмалы дөңгелек үстелде (в' осінің айналасында) бос орын орнатылады. 
Тіректің тік бағыттаушылары бойынша d слайдтары Е сырғытпасымен 
қозғалады (y координаты бойынша беру), жүгірткі шпиндельмен бірге 
көлденең қозғалады (z координаты бойынша беру). Көмекші қозғалыстар: 15° 
арқылы индекстелген үстелді бұру, құралдар дүкенін бұру және тік 
жылжыту, құралды ауыстыру кезінде сырғытпаның кірісі мен шығысы. 

 
Сурет 1.10-6305Ф4 мод машинасының негізгі түйіндері және 

кинематикалық схемасы.  
 
Станоктың кинематикасы. Шпиндель IV негізгі қозғалысты z = , z = 

(немесе ), z = (немесе) жылдамдық қорабының берілісі арқылы M1 тұрақты 
электр қозғалтқышынан алады.22 46⁄ 38 30⁄ 23 45⁄ 30 56⁄ 45 41⁄  B1 блогы 
мен электр қозғалтқышы шыбықтың айналу жиілігінің үш диапазонда 
өзгеруін қамтамасыз етеді: 16...315, 400...630 және 800...1600 мин-1. B1 блогы 
гидравликалық жүйеден қашықтан ауысады. 

Муфта М1-тежегіш. Шпиндельдегі құралды қысу табақ серіппелер 
жиынтығы арқылы жүзеге асырылады, ал айналдыру гидроцилиндрмен 
жүзеге асырылады. Құралды ауыстыру үшін тоқтаған кезде шпиндельді 
бұрыштық күйде бағыттауға шпиндельмен бірге айналатын пластинаның 
байланыссыз соңғы қосқышқа әсер етуі арқылы қол жеткізіледі. 
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Сурет 1.10-6305Ф4 мод машинасының негізгі түйіндері және 

кинематикалық схемасы.  
 
Станоктың кинематикасы. Шпиндель IV негізгі қозғалысты z = , z = 
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Муфта М1-тежегіш. Шпиндельдегі құралды қысу табақ серіппелер 
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жүзеге асырылады. Құралды ауыстыру үшін тоқтаған кезде шпиндельді 
бұрыштық күйде бағыттауға шпиндельмен бірге айналатын пластинаның 
байланыссыз соңғы қосқышқа әсер етуі арқылы қол жеткізіледі. 

 
  
 

X, Y, Z координаттары бойынша беру қозғалысы моменттерді 
гидрокүшейткіштері бар қадамдық қозғалтқыштардан екі сатылы газсыз 
редукторлар арқылы жүзеге асырылады. Саңылау қисық дөңгелекті жояды 
подвинчиванием өткізді. 

Жүгірткінің көлденең қозғалысы M2 қозғалтқышынан Z = , z = 
берілістері және VII бұранда–гайка жұбы арқылы жүреді.22 55⁄ 30 40⁄  
Жүгірткі гидрожүйеден автоматты түрде қысылады. 

Салазоктардың тік қозғалысы м3 қадамдық қозғалтқышынан z = , z = , 
бұранда–р = 12 мм қадамымен x тербеліс гайкасы арқылы жүзеге 
асырылады.18 45⁄ 21 42⁄  Қысқыш салазок арқылы жүреді пакетін 
тарельчатых серіппелерді, ал сығу іс – гидроцилиндрлер. 

Бойлық қозғалыс үстел қадамдық қозғалтқыштан Z = , z = редукторы 
және р = 6 мм қадамымен бұранда–гайка жұбы арқылы алынады 
(диаграммада көрсетілмеген).18 45⁄ 21 42⁄  Барлық бағыттаушылар 
автоматты түрде майланады. 

Дөңгелек үстелде 15°арқылы 24 бекітілген позиция болуы мүмкін. 
Бекіту храп механизмімен жүзеге асырылады. Дөңгелек үстелде 24 түйреуіш 
шеңбер бойымен тең қашықтықта басылады, ал бойлық үстелде бекітілген 
осьте жиналмалы аялдама орналасқан.  

Гидравликалық үдеткіші бар M4 қозғалтқышынан z = конустық 
берілістер және Z = құртсыз беріліс арқылы айналу дөңгелек үстелге 
беріледі.27 27⁄ 1 120⁄  Үстелде тоқтауға байланысты тартылыс бар, оның 
көмегімен түйреуіштерден бас тартуға болады. Бұл жағдайда үстелге кез-
келген бағытта дөңгелек алаң туралы хабарлауға болады. 

Құралды автоматты түрде өзгерту. Өз ұяларында 24 құралы бар дүкен 
z=, z=, z = (немесе), z = берілістері арқылы M5 асинхронды электр 
қозғалтқышынан айналады .20 37⁄ 22 60⁄ 37 60⁄ 40 65⁄ 1 24⁄  Дүкеннің 
реверсі м3 және M4 муфталарын ауыстырып қосу арқылы қамтамасыз 
етіледі. М2 ілінісі – тежегіш. Дүкен C1 гидравликалық цилиндрінен (жоғары-
төмен) жылжиды. 

1 машина дүкенінде (1.11-сурет) ұя кодталады. 

 
Сурет 1.11-6305Ф4 мод.машина дүкені.  
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Ол үшін 3 білігінде 4 дискілер жиынтығы бар, олар дүкенді қажетті 
күйде тоқтатуға бұйрық береді. Құралды ауыстырмас бұрын, дүкен жоғарғы 
(бастапқы) күйде, ал нөмірі шпиндельде қысылған құралдың нөміріне сәйкес 
келетін бос ұя дүкеннің төменгі нүктесінде орналасқан. Шпиндель белгілі бір 
бұрыштық позицияға бағытталған. 2 гидравликалық цилиндрден бүкіл дүкен 
5 және 6 губкалар құралмен мандрелді алғанға дейін жүгірткіге ауысады. 
Содан кейін жүгірткі үстелден бағытта қозғалады, ал пайдаланылған құрал 
дүкен ұясында қалады. 1-дүкеннің дискісі қажетті құралдың осі шыбықтың 
осіне сәйкес келгенге дейін бұрылады және осы позицияда гидравликалық 
цилиндрдің көмегімен бекітіледі. Осыдан кейін жүгірткі дүкен дискісіне 
жақындап, жаңа құрал жүгірткінің шпинделіне салынған. Дүкен бастапқы 
күйіне оралады. [1, 270-288 жж] 

 
Бақылау сұрақтары: 
1. Көп мақсатты машина немесе өңдеу орталығы деп нені атайды? 
2. Көп мақсатты машиналарда кесу арқылы өңдеудің қандай 

процестері жүзеге асырылады? 
3. Станоктардағы құралды автоматты түрде ауыстыру құрылғылары 

нені қамтамасыз етеді? 
4. Көп мақсатты машинаны басқару қалай жүзеге асырылады?  
5. Күрделі конфигурациядағы шағын көлемді корпус бөлшектерін 

жоғары өнімді өңдеуге арналған машинаны атаңыз. 
 
 
1.1.3 Жабдықтың түрлері бойынша тағайындалуы, құрастырылуы 

және жіктелуі, үлгілік тораптар, станоктар жұмысының 
циклограммалары, бағдарламалық басқарылатын станоктарды блоктау 
түрлері. 

 
Бағдарламалық басқарылатын жабдықтардың негізгі топтары. 

Бағдарламалық жасақтаманы технологиялық мүмкіндіктерге қарай жіктеген 
жөн. Бұл жағдайда технологқа өндірістік процестердің құрылымын 
қалыптастыру оңайырақ болады. Айта кету керек, мұндай тәсілмен 
орындалатын жұмыстарға байланысты жабдықтың бір түрі әртүрлі топтарға 
түсуі мүмкін, мысалы, су абразивті, Плазмалық және лазерлік кесу 
қондырғыларында бөлшектерді дайындауға арналған плиталарды кесу 
немесе Дайын бөлшектерді дайындау (жеке операцияларды орындау) және т. 
б. 

Технологиялық белгілері бойынша CNC жабдықтарын топтарға бөлу 
төменде келтірілген. 

Дайындау өндірісіне арналған CNC жабдықтары. Осы станкам 
жатқызуға болады: 

 порталды Таспалы аралау станоктары; 
 плазмалық кесу қондырғылары; 



33
  
 

Ол үшін 3 білігінде 4 дискілер жиынтығы бар, олар дүкенді қажетті 
күйде тоқтатуға бұйрық береді. Құралды ауыстырмас бұрын, дүкен жоғарғы 
(бастапқы) күйде, ал нөмірі шпиндельде қысылған құралдың нөміріне сәйкес 
келетін бос ұя дүкеннің төменгі нүктесінде орналасқан. Шпиндель белгілі бір 
бұрыштық позицияға бағытталған. 2 гидравликалық цилиндрден бүкіл дүкен 
5 және 6 губкалар құралмен мандрелді алғанға дейін жүгірткіге ауысады. 
Содан кейін жүгірткі үстелден бағытта қозғалады, ал пайдаланылған құрал 
дүкен ұясында қалады. 1-дүкеннің дискісі қажетті құралдың осі шыбықтың 
осіне сәйкес келгенге дейін бұрылады және осы позицияда гидравликалық 
цилиндрдің көмегімен бекітіледі. Осыдан кейін жүгірткі дүкен дискісіне 
жақындап, жаңа құрал жүгірткінің шпинделіне салынған. Дүкен бастапқы 
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 гидроабразивті кесу қондырғылары; 
 лазерлік кесу қондырғылары; 
 лазерлік престер; 
 табақ материалдарын топтық пішуге арналған фрезерлік 

станоктар; 
 ұялы агрегаттарды өңдеуге арналған фрезерлік станоктар. 
Порталды таспалы станоктар циклді басқарумен қол жетімді және 

биметалды және дәнекерленген қатты легірленген таспалы аралармен кез-
келген материалдардан жасалған үлкен темірлер мен плиталарды кесуге 
арналған. Дайындамаларды кесу тікбұрышты координаттар жүйесінде жүзеге 
асырылады, кесу ені карбидті аралар үшін 2,4 мм-ден және биметалды аралар 
үшін 1,6 мм-ден аспайды. Кесу кезінде ақаулы қабат жоқ. 

Плазмалық кесу қондырғылары қалыңдығы 60 мм-ге дейін және кейбір 
жағдайларда 100 мм-ге дейін металл плиталардың плазмалық ағынымен 
пішінді кесуге арналған. Қалыңдығы 60 мм-ге дейін плиталарды кесу жоғары 
өнімділікпен, кішкене кесу енімен және оттегі кесуімен салыстырғанда 
жоғары өңдеу сапасымен сипатталады. 

Гидроабразивті кесу қондырғылары қалыңдығы 100 мм-ге дейін металл 
плиталарды және металл емес 200 мм-ге дейін гидроабразивті ағынмен 
пішінді кесуге арналған. Металл плиталарды кесу кішігірім кесу енімен (0,1–
0,3 мм) және басқа әдістермен салыстырғанда жоғары сапамен және өңдеудің 
дәлдігімен сипатталады. Ақаулы қабат жоқ. 

Лазерлік кесу қондырғылары қалыңдығы 30 мм-ге дейін металл 
табақтар мен плиталарды пішінді кесуге арналған. Металл табақтар мен 
плиталарды кесу кішігірім кесу енімен, жоғары өнімділікпен және басқа 
әдістермен салыстырғанда өңдеудің дәлдігімен сипатталады. Ақаулы қабат 
шамалы, бірақ оның болуы ресурстық бөлшектер үшін ескерілуі керек. 
Техникалық маталарды кесу кезінде ақаулы қабат әрдайым технологиялық 
сызықта орналасады, сондықтан оның болуын ескермеуге болады. 

Лазерлі престер қалыңдығы 8-10 мм-ге дейін табақ бөлшектерін 
кесілген пуансондармен өңдеуге және лазермен кесуге арналған. 

CNC станоктары. Жабдықтың осы тобына мыналар жатады: 
 CNC токарлық машиналар; 
 әмбебап CNC станоктары; 
 СББ бар токарлық станоктар, оның ішінде Карусельді және 

лоботокарлы станоктар; 
 көп мақсатты Токарлық станоктар, оның ішінде Карусельді және 

лоботокарлы станоктар; 
 фрезерлік өңдеу орталықтары. 
CNC станоктары автоматты жұмыс циклінде штангалардан күрделі 

конфигурациядағы бөлшектерді шығаруға арналған. Өңдеуді бір уақытта бес 
құралға дейін қолдана отырып, 6 басқарылатын осьте орындауға болады, 
яғни машиналар көп құрал. 
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Машиналар жабдықталуы мүмкін:  
 арнайы жарақтандыруға арналған жетегі бар револьвер басымен; 
 револьвер басынан жетегі бар цангты қысқышы бар 

контршпиндельмен; 
 артқы жағындағы бөлікті өңдеуге арналған артқы калиппер. 
Бағдарламалық жасақтама камераларды және арнайы пішінді 

құралдарды жобалау мен жасау қажеттілігін болдырмауға байланысты 
өндірісті дайындау уақытын едәуір қысқартады. 

Әмбебап CNC токарлық станоктар дәстүрлі орналасуға ие және қолмен 
де, бағдарламалық жасақтамамен де жұмыс істеудің барлық түрлерін 
орындауға арналған. Жоғары өңдеу дәлдігі жетектерді шарлы бұрандалы 
жұптармен жылжыту арқылы қамтамасыз етіледі. 

Өнімділікті арттыру үшін машиналар жабдықталуы мүмкін: 
 жетек құралымен; 
 бұрғылау, фрезерлеу және Тегістеу бастары; 
 Автоматты және қолмен бір қозғалысқа ауыстыру үшін құралды 

жылдам ауыстыру құрылғыларымен (мультилок типін бекіту). 
CNC станоктарында дәстүрлі көлбеу төсек және револьвер басы бар. 

Бағдарламалық басқару режимінде токарлық жұмыстардың барлық түрлерін 
орындауға арналған. 

CNC бұрғылау машиналары. Жабдықтың осы тобына мыналар 
жатады: 

 шпиндельдің көлденең орналасуы бар көп мақсатты бұрғылау 
машиналары; 

 шпиндельдің тік орналасуы бар көп мақсатты бұрғылау 
машиналары. 

Қосымша үлгілік операциялар тән көлденең-жону станоктарын 
бағдарламалық басқару мүмкіндігін қамтамасыз етеді өңдеудің ірі көлемді 
мөртабандарды. Машина өлшеу датчиктерімен жабдықталуы мүмкін. 

Жетектерді жылжытудың жоғары дәлдігі шарлы бұрандалы жұптармен 
немесе сызықты жетектермен қамтамасыз етіледі. Өлшемдердің 
температуралық тұрақтылығын қамтамасыз ету және дірілге төзімділікті 
арттыру үшін көбінесе корпус бөліктері гранит блоктарынан жасалады. 

Бұрғылау және фрезерлік топтардың машиналарының технологиялық 
мүмкіндіктері сәйкес келетіндіктен, оларды позициялық дәлдік бойынша 
ажырату әдетке айналған. Егер позициялық дәлдік 5 мкм-ден аспаса, онда 
машиналар бұрғылау тобына жатады, егер ол асып кетсе, онда Фрезер. 

CNC тегістеу машиналары. Бұл топқа мыналар кіруі керек: 
 әмбебап тегістеу машиналары; 
 ішкі ажарлау станоктары; 
 жазық-профилді ажарлау станоктары; 
 тегістеу өңдеу орталықтары; 
 бөлшектердің белгілі бір түрлерін өңдеуге арналған арнайы 

машиналар. 
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Машиналар жабдықталуы мүмкін:  
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Жетектерді жылжытудың жоғары дәлдігі шарлы бұрандалы жұптармен 
немесе сызықты жетектермен қамтамасыз етіледі. Өлшемдердің 
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арттыру үшін көбінесе корпус бөліктері гранит блоктарынан жасалады. 

Бұрғылау және фрезерлік топтардың машиналарының технологиялық 
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машиналар бұрғылау тобына жатады, егер ол асып кетсе, онда Фрезер. 

CNC тегістеу машиналары. Бұл топқа мыналар кіруі керек: 
 әмбебап тегістеу машиналары; 
 ішкі ажарлау станоктары; 
 жазық-профилді ажарлау станоктары; 
 тегістеу өңдеу орталықтары; 
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Әмбебап тегістеу машинасы сыртқы және ішкі цилиндрлік, конустық, 
сфералық және соңғы беттерді бағдарламалық жасақтамада да, қолмен де 
өңдеуге арналған. Цилиндрлік беттерді өлшеу зондын қолданбай үшінші 
деңгей бойынша және екінші деңгей бойынша тегістеуге болады. 

Жетектерді жылжытудың жоғары дәлдігі шарлы бұрандалы жұптармен 
немесе сызықты жетектермен қамтамасыз етіледі. Абразивтік шеңберлерді 
түзету бағдарлама бойынша олардың тозуын өтей отырып орындалады. 
Машиналарда тегістеу дөңгелектерін Автоматты динамикалық теңдестіру 
құрылғылары бар. Өлшемдердің температуралық тұрақтылығын қамтамасыз 
ету және дірілге төзімділікті арттыру үшін корпус бөліктері гранитаннан 
немесе табиғи гранит блоктарынан жасалған. 

CNC тіс өңдеу машиналары. Жабдықтың осы тобына мыналар кіруі 
керек: 

 цилиндрлік Тісті дөңгелектерді өңдеуге арналған станоктар; 
 бұйымның көлденең осі бар тіс кескіш станоктар; 
 бұйымның Тік осі бар тіс кескіш станоктар; 
 сыртқы және ішкі тістерге арналған профилді тегістеу 

станоктары;  
 тістерді абразивті құрт шеңберімен тегістеуге арналған 

станоктар; 
 тіс қашағыш білдектер; 
 "шоббер" үлгісіндегі арнайы құрама станоктар»; 
 бұранда ажарлау станоктары; 
 Хонды қамтитын тіс-жүн иіру станоктары; 
 конустық тісті дөңгелектерді өңдеуге арналған станоктар; 
 көп мақсатты станоктар; 
 CNC басқарылатын үстіңгі бөлгіш басы бар жалпақ Профильді 

тегістеу машиналары; 
 бөлшектерді бейінді емес электродпен өңдеуге арналған 

станоктар.  
Айта кету керек, CNC машиналарында өңдеудің жоғары дәлдігі, бәрі 

бірдей, жетектердің шарлы бұрандалы жұптармен немесе сызықтық 
жетектермен қозғалуымен түсіндіріледі.  

CNC фрезерлік станоктар. Бұл топқа мыналар кіруі керек: 
 үш координатты фрезерлік станоктар; 
 шпиндельді тік орналастырумен және көлбеу-айналмалы 

үстелмен көп мақсатты фрезерлік станоктар; 
 шпиндельдің көлденең орналасуы және көлбеу-бұрылмалы үстелі 

бар көп мақсатты фрезерлік станоктар; 
 әмбебап фрезерлік басы бар көп мақсатты фрезерлік станоктар; 
 панельдер, үстелдің көлденең орналасуы бар ұштар сияқты 

бөлшектерді өңдеуге арналған әмбебап фрезерлік басы бар бойлық фрезерлік 
станоктар; 
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 панельдер, үстелдің тік орналасуы бар ұштар сияқты бөлшектерді 
өңдеуге арналған әмбебап фрезерлік басы бар бойлық фрезерлік станоктар; 

 адаптивті үстелдері бар әмбебап фрезерлік басы бар бойлық 
фрезерлік станоктар; 

 артқы жағы бар панельдер сияқты бөлшектерді өңдеуге арналған 
әмбебап фрезерлік басы бар фрезерлік станоктар. [2, Б. 21-44] 

Станоктар жұмысының циклограммалары. Жұмыс циклі кезінде 
машина бір немесе бірнеше бөлшектерді шығарады, яғни.бір бөлікті өңдеу 
циклі үшін әр механизм, әдетте, бір рет жұмыс істейді. 

Көптеген қозғалыстар мен процестер циклдік болғандықтан, жеке 
механизмдердің жұмысын байланыстыру үшін шартты диаграммаларды – 
циклограммаларды қолдану ыңғайлы. 

Циклограммалар (1.12-сурет) көбінесе жұмыс органдарының 
қозғалыстарының уақытқа немесе біліктің тиісті айналу бұрыштарына 
тәуелділігін көрсетеді және: 

 дөңгелек (полярлық координаттар жүйесінде), мұнда әр 
механизмнің қозғалыс циклі түсіндірме жазулары бар қозғалыс фазалары 
бейнеленген еркін радиустың шеңберіне сәйкес келеді; 

 сызықтық, мұнда әр механизмнің жұмысы қозғалыс фазалары 
бейнеленген және түсіндірме жазулары бар түзу (немесе жолақ) кесіндісіне 
сәйкес келеді; 

 
1.12-сурет-дублер-станоктарға көп станокпен қызмет көрсету 

циклограммасы 
 

 тік бұрышты координаттар жүйесіндегі жұмыс органдарының 
шартты бейнесімен жиі қолданылатын; мұндай циклограммалар орын 
ауыстыру (s – t), жылдамдық (v – t), үдеу, жүктеме, гидрожүйедегі қысым 
және т. б. үшін салынуы мүмкін; синхронды диаграммалар циклдің 
дұрыстығын тексеруге және мүмкіндігінше уақыт бойынша біріктіруге 
мүмкіндік береді, яғни циклды "тығыздау" ; 
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циклограммаларды қолдану ыңғайлы. 

Циклограммалар (1.12-сурет) көбінесе жұмыс органдарының 
қозғалыстарының уақытқа немесе біліктің тиісті айналу бұрыштарына 
тәуелділігін көрсетеді және: 

 дөңгелек (полярлық координаттар жүйесінде), мұнда әр 
механизмнің қозғалыс циклі түсіндірме жазулары бар қозғалыс фазалары 
бейнеленген еркін радиустың шеңберіне сәйкес келеді; 

 сызықтық, мұнда әр механизмнің жұмысы қозғалыс фазалары 
бейнеленген және түсіндірме жазулары бар түзу (немесе жолақ) кесіндісіне 
сәйкес келеді; 

 
1.12-сурет-дублер-станоктарға көп станокпен қызмет көрсету 

циклограммасы 
 

 тік бұрышты координаттар жүйесіндегі жұмыс органдарының 
шартты бейнесімен жиі қолданылатын; мұндай циклограммалар орын 
ауыстыру (s – t), жылдамдық (v – t), үдеу, жүктеме, гидрожүйедегі қысым 
және т. б. үшін салынуы мүмкін; синхронды диаграммалар циклдің 
дұрыстығын тексеруге және мүмкіндігінше уақыт бойынша біріктіруге 
мүмкіндік береді, яғни циклды "тығыздау" ; 

  
 

 жұмыс органдары мен басқару органдарының бірлескен қозғалыс 
диаграммалары, онда сандар цикл кезінде командаларды беру моменттері 
мен басқару органдарының орналасуын көрсетеді; басқару органдарын бір 
уақытта ауыстырып қосудың әрқайсысы сағат деп аталады, ал ауыстырып 
қосу реттілігі сағат түрінде бейнеленген; 

 жұмыс органының өзара қозғалысы үшін жеңілдетілген 
сызықтық немесе V – s координаттарында. [3] 

 
Бақылау сұрақтары: 
1. CNC машиналарының жабдық түрлері бойынша жіктелуі қандай? 
2. CNC машиналарының мақсатын анықтаңыз. 
3. Бағдарламалық жасақтамамен басқарылатын жабдық қандай 

сипаттамаларға сәйкес бөлінеді? 
4. Циклограммалар не үшін қажет? 
5. CNC машиналарында циклограммалардың қандай түрлерін 

атаңыз. 
 
 
1.2. Бұйымдарды механикалық өңдеу, құрастыру және бақылау 

кезінде пайдаланылатын, жабдықтың технологиялық мүмкіндіктерін 
кеңейтетін қосалқы жабдықты қолдану. 

 
CNC станоктарының тиімділігі, олардың өнімділігін арттыру көбінесе 

бөлшектердің калькуляциялық уақытының барлық компоненттерін азайту 
мүмкіндігін қамтамасыз ететін көмекші құралдың техникалық деңгейіне 
байланысты. 

Кесу режимдерін күшейту арқылы қол жеткізілетін негізгі уақыттың 
қысқаруы көмекші құралдың қаттылығын арттыру, кесу құралын бекіту 
Күшін арттыру, әсіресе қатты материалдардан жасалған қатты 
қорытылмайтын пластиналармен жабдықталған, сондай-ақ орталықтан 
тепкіш күштердің өңдеу дәлдігіне әсерін болдырмайтын патрон 
конструкцияларын қолдану арқылы қамтамасыз етілуі мүмкін. 

Дайындамаларды негіздеуге және бекітуге кететін уақытты азайту 
станоктың технологиялық мүмкіндіктерін кеңейтуді қамтамасыз ететін 
көмекші құралды пайдалану арқылы қамтамасыз етілуі мүмкін (ауыспалы 
бұрыштық бастиектер, айналмалы құралдарға арналған токарлық бастиектер 
және т.б.). Құралды ауыстыру уақытын қысқартуға, станоктан тыс алдын ала 
бапталған жылдам ауысымды көмекші құрал арқылы, көп шпиндельді 
бастиектерді қолдану кезінде құралдың өзгеру санын қысқарту арқылы қол 
жеткізуге болады. 

CNC машиналарына арналған көмекші құралға келесі талаптарды 
тұжырымдауға болады: 

 қажетті дәлдікпен, қаттылықпен және дірілге төзімділікпен 
кескіш құралды бекіту; 
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 СББ бар станоктардың технологиялық жүйесінің 
координаттарына қатысты кесу жиектерінің жағдайын реттеу (қажет болған 
жағдайда) ; 

 CNC станоктарының технологиялық мүмкіндіктерін кеңейту; 
 технологиялық ауысулардың шоғырлануы; 
 пайдаланудағы қолайлылық (жылдам ауысымдылық, 

құрастырудың қарапайымдылығы, баптау); 
 өндірістің технологиялылығы. 
CNC станоктары үшін қосалқы құрал. Токарлық станоктардың 

көмекші құралы кескіштерді, бұрғыларды (конустық және цилиндрлік 
құйрықтармен), зенкерлерді, қашауларды, шүмектерді және плашкаларды 
бекітуді қамтамасыз етуі және мынадай негізгі талаптарды қанағаттандыруы 
тиіс: 

 жеткілікті қатал болыңыз; 
 кескіш құралдың жоғары дәлдігі мен тұрақтылығына және 

бекітілуіне ие болыңыз; 
 станоктың техникалық сипаттамасында көзделген барлық 

технологиялық операцияларды орындауға мүмкіндік беру; 
 орнату және жою оңай және тез; 
 өлшемаралық біріктірудің болуы; 
 құралды станоктан тыс күйге келтіруді қамтамасыз етіңіз. 
Ең кең таралған-бұл кескіш құралды көмекші құралмен немесе 

кескіштерді тікелей орнатумен бекітуге мүмкіндік беретін револьвер бастары 
бар машиналар. Көмекші құралды револьвер басына орнату әдістері әртүрлі. 
Фланецке бұрандалармен бекітілген конус немесе цилиндрлік білікке 
орталықтандыру кеңінен қолданылады, білікке қысқыш бұрандалар, 
цилиндрлік білікке арналған қысқыш крекерлер және цилиндрлік білікке 
гофрленген сына. Көмекші құралды бекітудің бұл әдістері алты және сегіз 
бұрышты револьвер бастары бар картридж-центрлік станоктарда таралды. 
Сыртқы және ішкі өңдеуге арналған кескіш құралмен бірнеше кескіш 
ұстағыштар бастың бір бетіне бекітілуі мүмкін [4]. 

Цилиндрлік білікшенің көмегімен орналастыру және бекіту (сурет. 1.13 
(а-в)) құралды сенімді орталықтандыруды қамтамасыз етеді. Бұл әдіс 
әмбебап револьвер станоктарын, жартылай автоматтар мен машиналарды 
шығаратын және пайдаланатын станоктарда қолданылады. Кәдімгі 
станоктармен салыстырғанда CNC машиналарына арналған көмекші 
құралдың цилиндрлік білікшесінің дизайны біршама өзгертіліп, жалпақ 
шаңғы енгізілді, онда кейбір жағдайларда гофрлар орындалады (сурет. 1.13 
(г)). Кескіш ұстағыштың негізі біліктің цилиндрі мен түйреуіш арқылы 
жүзеге асырылады, ол құралдың дәл бұрыштық орнатылуын қамтамасыз 
етеді, ол револьвердің басына крекер немесе білікке қатысты бұралған сына 
көмегімен бекітіледі. Нәтижесінде көмекші құрал бірнеше килоньют күшімен 
машинаның револьвер басына басылады. Мұндай қосылыстың қаттылығы 
қосылыстың қаттылығынан 3 есе асады. 
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 СББ бар станоктардың технологиялық жүйесінің 
координаттарына қатысты кесу жиектерінің жағдайын реттеу (қажет болған 
жағдайда) ; 
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 технологиялық ауысулардың шоғырлануы; 
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көмекші құралы кескіштерді, бұрғыларды (конустық және цилиндрлік 
құйрықтармен), зенкерлерді, қашауларды, шүмектерді және плашкаларды 
бекітуді қамтамасыз етуі және мынадай негізгі талаптарды қанағаттандыруы 
тиіс: 

 жеткілікті қатал болыңыз; 
 кескіш құралдың жоғары дәлдігі мен тұрақтылығына және 

бекітілуіне ие болыңыз; 
 станоктың техникалық сипаттамасында көзделген барлық 

технологиялық операцияларды орындауға мүмкіндік беру; 
 орнату және жою оңай және тез; 
 өлшемаралық біріктірудің болуы; 
 құралды станоктан тыс күйге келтіруді қамтамасыз етіңіз. 
Ең кең таралған-бұл кескіш құралды көмекші құралмен немесе 

кескіштерді тікелей орнатумен бекітуге мүмкіндік беретін револьвер бастары 
бар машиналар. Көмекші құралды револьвер басына орнату әдістері әртүрлі. 
Фланецке бұрандалармен бекітілген конус немесе цилиндрлік білікке 
орталықтандыру кеңінен қолданылады, білікке қысқыш бұрандалар, 
цилиндрлік білікке арналған қысқыш крекерлер және цилиндрлік білікке 
гофрленген сына. Көмекші құралды бекітудің бұл әдістері алты және сегіз 
бұрышты револьвер бастары бар картридж-центрлік станоктарда таралды. 
Сыртқы және ішкі өңдеуге арналған кескіш құралмен бірнеше кескіш 
ұстағыштар бастың бір бетіне бекітілуі мүмкін [4]. 

Цилиндрлік білікшенің көмегімен орналастыру және бекіту (сурет. 1.13 
(а-в)) құралды сенімді орталықтандыруды қамтамасыз етеді. Бұл әдіс 
әмбебап револьвер станоктарын, жартылай автоматтар мен машиналарды 
шығаратын және пайдаланатын станоктарда қолданылады. Кәдімгі 
станоктармен салыстырғанда CNC машиналарына арналған көмекші 
құралдың цилиндрлік білікшесінің дизайны біршама өзгертіліп, жалпақ 
шаңғы енгізілді, онда кейбір жағдайларда гофрлар орындалады (сурет. 1.13 
(г)). Кескіш ұстағыштың негізі біліктің цилиндрі мен түйреуіш арқылы 
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етеді, ол револьвердің басына крекер немесе білікке қатысты бұралған сына 
көмегімен бекітіледі. Нәтижесінде көмекші құрал бірнеше килоньют күшімен 
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қосылыстың қаттылығынан 3 есе асады. 

  
 

 

 
Сурет 1.13-CNC станоктарында құралды бекіту әдістерінің негізгі 

схемалары 
 
Кейбір CNC машиналарында көмекші құралдың аралас қондырғысы 

қолданылады (сурет. 1.13 (d)) призмалық бағыттағыштарға (екі призма 
немесе призма және жазықтық) цилиндрлік білікпен біріктірілген. 

Резцедержатели орната отырып призматические беті (сур. 1.13 (е)) төрт 
позициялы револьверлік бастиектері бар станоктарда қолданылады, олар 
орталық және патроналық-орталық жұмыстарға арналған. Бұл әдіс бірнеше 
крекердің көмегімен револьвер басының бір жағына бір-біріне тәуелсіз 
бірнеше кескіш ұстағыштарды орнатуға мүмкіндік береді. Бойлық бағытта 
кескіш ұстағыштар арнайы ойыққа кіретін крекермен бекітіледі. Осы крекер 
арқылы майлау сұйықтығы құралға жеткізіледі. 

Негізгі призмасы бар және кескіштердің астындағы ашық ойығы бар 
кескіш ұстағыштың түрі 1.14-суретте көрсетілген. Құралды бекіту, СКЖ 
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жеткізу және беру, кескіштердің жағдайын реттеу қағидаттары цилиндрлік 
білігі бар кескіш ұстағыштар үшін бірдей қабылданады. Негізгі призмасы бар 
кескіш ұстағыштардың ерекшелігі-оларда оң және сол жақ инсекторларды 
орнатуға болады.  

 

 
Сурет 1.14-негізгі призмасы және ашық ойығы бар кескіш ұстағыш 

схемасы 
 

CNC орталық станоктарында револьвер бастары кеңінен қолданылады 
(сурет. 1.13 (ж)) кескіш құралды тікелей бекіте отырып. 

Тетраэдрлік қоздырғыштар аз қолданылады (сурет. 1.13 (и)), 
конструкциялары қолмен басқарылатын әмбебап станоктарда 
қолданылатындарға ұқсас. 

Бірқатар станоктарда револьвер басының тісті тәжіне негізделген 
көмекші құрал (сурет. 1.13 (к)). Кескіш ұстағыштарда ішкі тісті тістері бар, 
олардың қысқыштары эксцентрикпен жүзеге асырылады. Бекітудің бұл әдісі 
қажетті қаттылықты қамтамасыз етеді, ұстағыштарды бір-біріне қатысты кез-
келген бұрышта орналастыруға мүмкіндік береді. Әдістің кемшілігі-тістерді 
кесудің салыстырмалы күрделілігі, әсіресе кескіш ұстағыштарда. 1.13 (л-м) 
суретте көрсетілген орнату тәсілдері аз пайдаланылады. 

Бұрғылау-бұрғылау және фрезерлік топтардың көп мақсатты 
машиналарына арналған көмекші құрал. Көп мақсатты станоктарға 
арналған көмекші құралдың қызметтік мақсаты CNC станоктарының 
құралына толық сәйкес келеді. Мұндай құралдың ерекшелігі: 

1. Құрал машинаның шпинделіне орнатылғандықтан, біліктер 
әдетте Морзе конусы түрінде болады; 

2. Құралды ауыстыру және бекіту автоматты түрде жүзеге 
асырылатындықтан, құралды Автоматты оператормен ұстап тұруға, сондай-
ақ құралды дүкенде ұстауға арналған арнайы беттер бар. 

Шпиндельдің жоғары айналу жиіліктерімен (10000 айн/мин астам) 
жұмыс істеу кезінде көмекші құралға қойылатын негізгі талаптардың бірі 
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жеткізу және беру, кескіштердің жағдайын реттеу қағидаттары цилиндрлік 
білігі бар кескіш ұстағыштар үшін бірдей қабылданады. Негізгі призмасы бар 
кескіш ұстағыштардың ерекшелігі-оларда оң және сол жақ инсекторларды 
орнатуға болады.  
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схемасы 
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кесудің салыстырмалы күрделілігі, әсіресе кескіш ұстағыштарда. 1.13 (л-м) 
суретте көрсетілген орнату тәсілдері аз пайдаланылады. 

Бұрғылау-бұрғылау және фрезерлік топтардың көп мақсатты 
машиналарына арналған көмекші құрал. Көп мақсатты станоктарға 
арналған көмекші құралдың қызметтік мақсаты CNC станоктарының 
құралына толық сәйкес келеді. Мұндай құралдың ерекшелігі: 

1. Құрал машинаның шпинделіне орнатылғандықтан, біліктер 
әдетте Морзе конусы түрінде болады; 

2. Құралды ауыстыру және бекіту автоматты түрде жүзеге 
асырылатындықтан, құралды Автоматты оператормен ұстап тұруға, сондай-
ақ құралды дүкенде ұстауға арналған арнайы беттер бар. 

Шпиндельдің жоғары айналу жиіліктерімен (10000 айн/мин астам) 
жұмыс істеу кезінде көмекші құралға қойылатын негізгі талаптардың бірі 

  
 

жоғары және тұрақты бекіту күштері және құралдың минималды соққысы 
болып табылады. Оларға гидропласт, Гидромеханикалық және жылу 
қысқыштары бар мандрельдер сәйкес келеді (1.15-сурет). 

 

 
1.15-сурет-құралдың қысқышы бар Гидропластпен және 

гидравликалық тәсілмен түзету 
 

  
Машинаның технологиялық мүмкіндіктерін кеңейтуге арналған және 

"арнайы көмекші құрал"деп аталатын көмекші құралдың жеке тобы бар. 
Мұндай құралға көп шпиндельді, бұрыштық және үдеткіш бастар, 

чиптерді алып тастау құрылғылары, диспенсерлер кіреді. 
Автоматты түрде ауыстырылатын көп шпиндельді бастарда әдетте екі, 

үш немесе төрт шыбық болады. Бұл шыбықтардың айналуы айналу бағытын 
сақтай отырып, шыбықтың айналуымен бірдей жиілікте жүзеге асырылады. 
1.16-суретте екі шпиндель басының дизайны көрсетілген. 
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Сурет 1.16-Екі шпиндельді реттелетін басын жобалау 
 
Дайындамаларды негіздеуге және бекітуге кететін уақытты азайту үшін 

ауыстырылатын бастар қолданылады, онда бастың шпинделі машинаның 
шпиндель осіне қатысты бұрышта орналасқан. 

1.17-суретте α = 45°бұрышы бар бастың дизайны көрсетілген. 1 білікке 
2 конустық беріліс орналастырылған, ол 3 редукторымен ілінісіп, 4 
шпиндельге 5 Морзе Конусымен бекітілген. Шпиндель осіне қатысты құрал 
осінің еркін орналасуына қол жеткізу реттелетін бұрыштық бастардың 
көмегімен жүзеге асырылады. Нәтижесінде жарты шардағы кез-келген 
нүктені өңдеуге болады. 
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Сурет 1.17-α = 45º бұрышта орналасқан шпиндельмен бастың 
құрылымдық схемасы 

 
Үдеткіш бастиектер (мультипликаторлар) CNC станоктарында 

құрылымдық болаттар мен қалыпты жұмыс істейтін шойындарды өңдеуге 
арналған. 

Үдеткіш бас дизайнының мысалы 1.18 суретте көрсетілген. 

 
Сурет 1.18-үдеткіш басы 
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Соқыр тесікті бұрғылағаннан кейін, онда қалған чиптер арнайы 2 
қосқышы арқылы өнеркәсіптік шаңсорғышқа қосылған арнайы чипті 
кетіретін құрылғымен (1.19-сурет) жойылады. 6 ауыстырмалы ұштықты 
Бөлшекке жеткізу 4-6 м/мин беру кезінде жүзеге асырылады. 6 ұшы бөлігіне 
тоқтағаннан кейін, 7 тізе 1 білікке қатысты қозғалады және 5 құбыр арқылы 4 
коннекторының 2 плунжерін құрылғының берілуін тоқтату туралы бұйрық 
беретін соңғы 3 ажыратқыш іске қосылғанға дейін жылжытады. 

 

 
Сурет 1.19-чиптерді жоюға арналған құрылғының дизайны 

 
Май беруге арналған мөлшерлегіш (1.20-сурет) шпиндель осі тік және 

көлденең орналасқан станоктар үшін де жарамды. Диспенсер майды тесікке 
немесе майлауды қажет ететін басқа аймақтарға, сондай-ақ машина 
жүйесіндегі СОЖ осы мақсаттарға жарамсыз болған жағдайда енгізуге 
мүмкіндік береді. Диспенсердің көлемі 400, 600 және 800 см3, майдың 
мөлшері 0-ден 2 см3-ге дейін реттелуі мүмкін. 

Диспенсерде 1 сыйымдылығына қосылатын машинаның шпинделіне 
орнатуға арналған 2 тұтқасы бар. 2 сыйымдылығы 8 айналмалы клапанмен, 3 
және тік және көлденең позицияларда жұмыс істейтін 4 құлыптау инесі бар 
жеңмен жабдықталған, бірақ соңғы жағдайда диспенсердің шпиндельдің 
айналу бұрышына бағытталуы қажет. 

8 камерасынан май 5 ұштығына түседі, онда 6 шарлы клапаны бар 7 
плунжер бар. Камерада май болған кезде 4-6 м/мин жылдамдықпен 8 дозатор 
10 форсункамен Бөлшекке тірелгенге дейін басылады. Бұл жағдайда 6 
плунжер 5 ұшында қозғалады, 8 камерада қысым жасайды. Осы қысыммен 7 
шар клапаны іске қосылады және майдың бір бөлігі алдағы өңдеу аймағына 
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шығарылады. Ауыстырылатын 10 саптамалары ең жақсы майлау әсеріне қол 
жеткізу үшін әр түрлі инжекционды пішінді қамтамасыз етеді. 

Инъекциядан кейін диспенсер бөліктен шығарылады және 6 серіппенің 
әсерінен плунжер 9 сорғының поршеньі ретінде жұмыс істей отырып, 
бастапқы күйіне оралады. 8 камерада сирету жасалады, 4 клапан ашылып, 
камера маймен толтырылады. Майдың мөлшері плунжер соққысының 
шамасымен анықталады 5. Ең жоғары 15мм кезінде 2 см3 Май беру 
қамтамасыз етіледі. 

 
1.20-сурет-май беруге арналған мөлшерлегіштің конструктивтік 

орындалуы 
 
Бақылау сұрақтары: 
1. CNC машиналарының тиімділігі және олардың өнімділігін 

арттыру неге байланысты? 
2. CNC машиналарына арналған көмекші құралға қойылатын негізгі 
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талаптарды анықтаңыз. 
3. Токарлық станоктардың көмекші құралы нені қамтамасыз етуі 

керек? 
4. Машинаның технологиялық мүмкіндіктерін кеңейтуге арналған 

көмекші құралдың жеке тобын атаңыз. 
5. Көп шпиндельді, бұрыштық және үдеткіш бастар, чиптерді алып 

тастау құрылғылары, диспенсерлер қандай мақсатқа арналған? 
 
 
1.2.1. Жабдықтың мақсаты мен мамандану дәрежесі бойынша 

түрлері, мақсаты. 
 
Станоктар дайындамаларды станоктарға орнату және бекіту үшін 

қолданылады. Өңдеу түріне байланысты бұрау, бұрғылау, фрезерлеу, 
бұрғылау, тегістеу және басқа да станоктар ерекшеленеді. Олар ең үлкен топ 
болып табылады және құрылғылардың жалпы санының 70-80% құрайды. 

Технологиялық жабдықтар бірнеше сипаттамаларға сәйкес жіктеледі. 
Мақсаты бойынша құрылғылар бес топқа бөлінеді: 
1. Станоктар дайындамаларды станоктарға орнату және бекіту үшін 

қолданылады. Өңдеу түріне байланысты бұрау, бұрғылау, фрезерлеу, 
бұрғылау, тегістеу және басқа да станоктар ерекшеленеді. 

2. Жұмыс құралдарын бекітуге арналған құрылғылар-жұмыс 
құралдарының өздерін қалыпқа келтірумен және стандарттаумен 
түсіндірілетін көптеген қалыпқа келтірілген құрылымдармен сипатталады. 

3. Құрастыру құрылғылары-біріктірілген бөлшектер мен құрастыру 
қондырғыларын қосу, жиналатын өнімнің негізгі бөліктерін бекіту, 
жиналатын серпімді элементтерді алдын-ала деформациялау, үлкен күштерді 
қолдануды қажет ететін құрастыру жұмыстарын орындау үшін қолданылады. 

4. Бақылау құралдары дайындамаларды бақылау үшін; өңделетін 
бөлшектерді аралық және түпкілікті бақылау үшін, сондай-ақ жиналған 
құрастыру бірліктері мен Машиналарды тексеру үшін қолданылады. 

5. Өңделетін дайындамаларды қармауға, жылжытуға және аударуға 
арналған құрылғылар. 

Мамандандыру дәрежесі бойынша құрылғылар әмбебап, 
мамандандырылған және арнайы болып бөлінеді. 

Әмбебап құрылғылар (УП) әр түрлі металл кесетін станоктарда, жеке 
және шағын сериялы өндірістерде өңделетін пішіні мен жалпы өлшемдері 
бойынша әртүрлі дайындамаларды орнату және бекіту үшін қолданылады. 
Оларға әртүрлі картридждер, машина дискілері, бөлу бастары және т. б. 

Әмбебап салусыз құрылғылар (УБП) кең ассортименттегі және 
әртүрлі конфигурациядағы дайындамаларды бекіту үшін қолданылады. 
Оларға мыналар жатады: бір бөліктен тұратын камералары бар әмбебап 
картридждер, әмбебап фрезерлік және слесарлық вице. 
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Технологиялық жабдықтар бірнеше сипаттамаларға сәйкес жіктеледі. 
Мақсаты бойынша құрылғылар бес топқа бөлінеді: 
1. Станоктар дайындамаларды станоктарға орнату және бекіту үшін 

қолданылады. Өңдеу түріне байланысты бұрау, бұрғылау, фрезерлеу, 
бұрғылау, тегістеу және басқа да станоктар ерекшеленеді. 

2. Жұмыс құралдарын бекітуге арналған құрылғылар-жұмыс 
құралдарының өздерін қалыпқа келтірумен және стандарттаумен 
түсіндірілетін көптеген қалыпқа келтірілген құрылымдармен сипатталады. 

3. Құрастыру құрылғылары-біріктірілген бөлшектер мен құрастыру 
қондырғыларын қосу, жиналатын өнімнің негізгі бөліктерін бекіту, 
жиналатын серпімді элементтерді алдын-ала деформациялау, үлкен күштерді 
қолдануды қажет ететін құрастыру жұмыстарын орындау үшін қолданылады. 

4. Бақылау құралдары дайындамаларды бақылау үшін; өңделетін 
бөлшектерді аралық және түпкілікті бақылау үшін, сондай-ақ жиналған 
құрастыру бірліктері мен Машиналарды тексеру үшін қолданылады. 

5. Өңделетін дайындамаларды қармауға, жылжытуға және аударуға 
арналған құрылғылар. 

Мамандандыру дәрежесі бойынша құрылғылар әмбебап, 
мамандандырылған және арнайы болып бөлінеді. 

Әмбебап құрылғылар (УП) әр түрлі металл кесетін станоктарда, жеке 
және шағын сериялы өндірістерде өңделетін пішіні мен жалпы өлшемдері 
бойынша әртүрлі дайындамаларды орнату және бекіту үшін қолданылады. 
Оларға әртүрлі картридждер, машина дискілері, бөлу бастары және т. б. 

Әмбебап салусыз құрылғылар (УБП) кең ассортименттегі және 
әртүрлі конфигурациядағы дайындамаларды бекіту үшін қолданылады. 
Оларға мыналар жатады: бір бөліктен тұратын камералары бар әмбебап 
картридждер, әмбебап фрезерлік және слесарлық вице. 

 

  
 

Әмбебап реттеу құрылғылары (УНП) токарлық, фрезерлік, бұрғылау 
және басқа машиналарда өңделетін дайындамаларға ұқсас бөліктердің белгілі 
бір тобын орнату және бекіту үшін қолданылады. Әмбебап-баптау 
құрылғылары екі бөліктен тұрады: әмбебап (тұрақты) және баптау 
(ауысымды). Әмбебап бөлікке корпус, қуат жетегі және ауыстырылатын 
қондырғыларды орнатуға арналған негізгі элементтер кіреді. УНП 
ауыстырмалы баптауларды дайындаудың еңбек сыйымдылығы осындай 
бөлшектерді орнатуға арналған арнайы құрылғыларды жасаудың еңбек 
сыйымдылығынан 60-70% - ға аз. ҰАТ қолдану технологиялық процесс 
операцияларының жабдықталуын едәуір арттыруға мүмкіндік береді. 

Мамандандырылған бейналсыз құрылғылар (СБП) құрылымдық-
технологиялық белгілері бойынша ұқсас, бірдей өңдеуді талап ететін базалық 
беттері бірдей дайындамаларды бекіту күнін пайдаланады. Осы 
құрылғыларда бірдей операцияларды орындау кезінде жеке элементтерді 
реттеу қажет. 

Мамандандырылған баптау құрылғылары (АЕМ) екі бөліктен тұрады. 
Бірінші бөлігі-базалық агрегат, екінші бөлігі - арнайы ауысымды баптау. 
Базалық қондырғы, әдетте, негізгі базалық бетті алып жүреді, оған 
дайындамаларға арнайы ауыстырылатын қондырғылар орнатылады. 
Ауыстыру қондырғысын орнатқаннан кейін, негізгі қондырғы белгілі бір 
бөлікті жасау үшін нақты операцияны орындау үшін дайын құрылғыға 
айналады. Арнайы ауыспалы баптау нақты дайындаманың ерекшелігін 
ескере отырып жасалады және жасалады, ал оны құрылғыға орнатудың 
оңтайлы шарттары ескеріледі. Мамандандырылған реттеу құрылғыларының 
кейбір конструкцияларында жөндеу арнайы ауыстыру қондырғыларын 
ауыстыру арқылы ғана емес, сонымен қатар негізгі қондырғының қозғалмалы 
бөліктерін біртіндеп немесе біртіндеп реттеу арқылы жүзеге асырылады. 
АЕМ қолдану саласы дайындамаларды топтап өңдеу жағдайында топтамалық 
өндірістің барлық түрлерін қамтиды. 

Әмбебап-құрастырмалы құрылғылар (УСП) УСП жинағына кіретін 
нормаланған бөлшектер мен тораптардан жиналады. Бұл жинақ негізгі, 
корпус, орнату, бағыттаушы, қысқыш, бекіту және басқа бөлшектер мен 
қалыпқа келтірілген түйіндерден тұрады, құрылымы мен мақсаты әртүрлі. 
УЖЖ жинағында 1500-25000 бөлік бар. 20000 бөліктен тұратын жиынтықтан 
бір уақытта әртүрлі машиналарда бұйымдар жасауға арналған 200-250 
құрылғыны жинауға болады. 

Құрылғыны OSP бөлшектерінен жасау мыналарды қамтиды: 
1. Бөлшектерді және станоктарды өңдеудің технологиялық 

операциясының түріне сәйкес құрылғыны құрастыру схемасын әзірлеу. 
2. Қалыпқа келтірілген бөлшектерден айлабұйымдарды құрастыру. 
3. Тиісті машинада бөлшектерді жасау үшін жиналған құрылғыны 

пайдалану. 
4. Бөлшектеу керек-жарақтар. 
5. Сақтау үшін УСП бөлшектерінің орналасуы. 
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УЖЖ жүйесін қолдану өндірісті жаңа өнім шығаруға технологиялық 
дайындау мерзімін 2-3 есе қысқартады. Шағын сериялы өндіріс жағдайында 
АЖЖ қолдану кезінде дайындаманы әмбебап станоктар мен CNC 
машиналарына бекітуді механикаландыру үшін механикаландырылған АЖЖ 
қолданылады. 

Дайындамалардың мөлшеріне, массасына және оларды бекіту үшін 
қажетті қысқыш күшіне байланысты механикаландыру құралдарының екі 
түрі жасалды: бекіту болттары мен 12 және 16 мм байланыстырушы 
ойықтары бар. Олар стандартты бөлшектермен және UPS құрастыру 
қондырғыларымен толық өзара алмастыруды қамтамасыз етеді. Бөлшектер 
мен түйіндердің жиынтығын пайдалану мерзімі шамамен 25 жыл. УСП 
тәжірибелік, жеке, шағын сериялы және ішінара өндірістің орташа сериялы 
түрлерінде қолданылады. 

Құрастырмалы-жиналмалы құрылғылар (СРП) бірнеше рет 
қолданылатын жабдықтардың бір түрі болып табылады. CRP - де бекіту 
элементі-цилиндрлік саусақ және дәл тесік (УСП-да бөлшектерді бекіту 
"кілт-дәл ойық"жүйесімен жүзеге асырылады). Бекітудің бұл әдісі бірқатар 
пайдалану және технологиялық артықшылықтарға ие: құрылғының 
орналасуының нақты параметрлері жоғарырақ және бұл параметрлер жұмыс 
кезінде сақталады; құрылғылардың үлкен өлшемді орналасуын монолитті 
плитада жасауға болады, бұл жоғары өңдеу режимдерінде жұмыс істеуге 
мүмкіндік беретін жүйенің қаттылығын арттырады. 

Бұйымды айлабұйымға бекіту әдістері (БҚ 50-535-85): 
1. Негізгі құрылғылардың Т-тәрізді ойықтарына орнатылған L - тәрізді 

қысқыштар жиынтығы. 
2. Бір бетін екінші бетіне қайта бекітумен біріктірілген. 
3. Бір бетін екінші бетіне қайта бекітумен біріктіріліп, қысқыш 

қармауыштардың жинағымен және Орталық құрылғымен біріктірілген. 
4. Радиалды бұранда арқылы гидропластмасса қысқышы бар бір бетін 

екінші бетіне қайта бекітумен құрамдастырылған. 
5. Аралас с перезакреплением қысқыш қалуының және замковой 

бұрылыс быстросъемной хоккей (сақиналы). 
6. Ұстағыштардың ішкі және сыртқы орналасуымен қайта бекітумен 

біріктірілген. 
7. Бір бетін екінші бетіне болтпен орталық арқылы және бұрандалы 

қысым гайкасымен қайта бекітумен біріктірілген. 
8. Орталық арқылы бағыттағыш шайба бойымен болтпен қайта 

бекітумен қысым сақинасы арқылы қысқыш ұстағыштар жиынтығымен 
біріктірілген. 

9. Кері қысқыш құрылғымен және қысқыш ұстағыштар жиынтығымен 
біріктірілген. 

10. Пластиналардағы ауыстырмалы баптаулардың ішкі және сыртқы 
орналасуы бар қайта орнатылатын қыспалы қармауыштар жиынтығы. 
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5. Аралас с перезакреплением қысқыш қалуының және замковой 
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бекітумен қысым сақинасы арқылы қысқыш ұстағыштар жиынтығымен 
біріктірілген. 

9. Кері қысқыш құрылғымен және қысқыш ұстағыштар жиынтығымен 
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орналасуы бар қайта орнатылатын қыспалы қармауыштар жиынтығы. 

  
 

11. Г - тәрізді прихваттар жиынтығы және орталық арқылы болтты 
прихват. 

12. Негізгі құрылғылардың Т-тәрізді ойықтарына орнатылған қысқыш 
ұстағыштар жиынтығы арқылы қысым сақинасы. 

13. Орталық арқылы жылдам ауысымды шайбамен болт. 
14. Орталық арқылы бағыттаушы жең бойымен болтпен. 
15. Болт арқылы жүйесі прижимных және качающейся шайбалар. 
16. Орталық арқылы бағыттаушы жең бойымен жылдам ауысымды 

шайбасы бар болтпен. 
17. Технологиялық тесіктер арқылы қысқыш болттармен. 
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Механикаландыру және автоматтандыру дәрежесі бойынша 
құрылғылар қолмен, механикаландырылған, жартылай автоматты және 
автоматты болып бөлінеді. Қолдану станок құрылғылардың мүмкіндік 
береді: 

1. Өңдеу алдында дайындамаларды белгілеуді жою және оларды 
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белгілеу бойынша станокта салыстыруды болдырмау; 
2. Қосалқы уақытты қысқарту, бір мезгілде өңделетін 

дайындамалардың санын және бір мезгілде жұмыс істейтін кескіш 
құралдардың санын ұлғайту, сондай-ақ кесу режимдерін арттыру 
нәтижесінде еңбек өнімділігін едәуір арттыру; 

3. Бір жұмысшының бірнеше станокқа көп станокпен қызмет көрсетуі 
үшін жағдай жасау; 

4. Станок жұмысшыларының жұмысын едәуір жеңілдету және 
біліктілігі төмен жұмысшыларды пайдалану; 

5. Бөлшектерді дайындаудың дәлдігін арттыру; 
6. Станоктардың технологиялық мүмкіндіктерін кеңейту; 
7. Машиналарды механикаландыруға немесе автоматтандыруға жағдай 

жасау; 
8. Бөлшектерді дайындау құнын азайтыңыз. 
Құрылғыларды таңдау өндіріс түріне, бөлшектерді шығару 

бағдарламасына, бөлшектердің пішіні мен жалпы өлшемдеріне, оларды 
жасау дәлдігіне және өндірілетін бөлшектерге қойылатын техникалық 
талаптарға байланысты болады. [5] 

Бақылау сұрақтары: 
1. Станоктарды қолдануға не мүмкіндік береді? 
2. Механикаландыру және автоматтандыру дәрежесі бойынша 

құрылғылардың қандай түрлері бөлінеді? 
3. Станоктардың қай түрлері мамандандыру дәрежесіне бөлінеді? 
4. Құрылғының қандай түрлері мақсатына қарай бөлінеді? 
5. Көмекші құралдарды таңдау неге байланысты? 
 
 
1.2.2. Өңделетін дайындамаларды орнатуға және бекітуге арналған 

станоктар. 
 
Құрылғыдағы корпустық дайындаманы орнату схемасы оның 

ұшақтарын өңдеудің өнімділігі мен дәлдігіне айтарлықтай әсер етеді. 
Дайындаманы орнату және өңдеу процесінде бекіту және өңдеу күштеріне, 
дайындаманың қаттылығына, оның пішіні мен орналасуына байланысты 
оның жобалық параметрлерінің өзгеруі мүмкін. 

Корпус бөлшектерін өңдеу кезінде машина дискілері кеңінен 
қолданылады (1.21-сурет). 
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1.21-сурет-дайындаманы (Б) машина қысқыштарында орналастыру (А) 

және бекіту схемасы 
 

Фрезерлік және кескіш машиналарда корпустық дайындамаларды 
өңдеу кезінде, әмбебап машиналардан басқа, қолмен немесе пневматикалық 
жетегі бар арнайы вице кеңінен қолданылады. 

Екі жақты пневматикалық цилиндрлер, атап айтқанда, орта және ірі 
өндіріс жағдайында қолданылатын машина қысқыштарында қолданылады. 
Пневматикалық цилиндрдің орнына пневматикалық камераны қолдануға 
болады (1.22-сурет). 

 
1.22-сурет-екі жақты әрекет ететін пневмоцилиндрі бар пневматикалық 

машина қысқыштарының схемасы 
Пневматикалық машина дискілерінің корпусында цилиндр 1, поршень 
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2 , өзек 3, көп иықты тетік 4, жылжымалы губка 5 және бекітілген губка 6 
орналасқан. Тұтқа 7 бұрылған кезде, желіден ауа 8 тексеру клапаны арқылы 
пневматикалық цилиндрге түседі 1, поршеньді 2 өзекпен 3 төмен 
жылжытады, жылжымалы губканы жылжытатын 4 тұтқаны бұрап 5 және 
дайындаманы берілген күшпен бекітеді. 

Өндіріс жағдайында ұшақтарды фрезерлеу кезінде стандартты 
станоктар ғана емес, сонымен қатар оларды өңдеу кезінде дайындаманы 
төменгі базалық бетіне қосымша қысуды қамтамасыз ететін жетілдірілген 
конструкциялар қолданылады (1.23-сурет). 

Мұндай вице дайындаманың параллель және перпендикуляр беттерінің 
жоғары дәлдігін қамтамасыз етеді. 

Тірек (төменгі) базалық беті 7 және бүйірі 6 болатын 1 корпуста 
серіппе 2 басылған 3 өзгермелі камера орналасқан. Қысқыш губка 10 9 қуат 
жетегі бар бұрандалы жең арқылы қосылған 13. Күш жетегінің 
(гидроцилиндрдің) 11 өзегі 8 тартыммен қысқыштар Конусымен жалғанған. 

Бастапқы позицияда 3 серіппенің әсерінен 2 камера оң жақта 
орналасқан (камераның жұмыс беті қысқыштардың бүйір базалық бетінен 
шығады). 

14 дайындаманы қысқанда, 10 қысқыш губка 1 корпусына қатысты күш 
жетегінің Конусымен бірге 17 өзек пен 8 өзек бойымен қозғалады, 4 
эксцентрикті 14 дайындамамен жанасуға енгізеді. Эксцентрик 4, осьті 
айналдырып, 14 дайындамаға кесіп, оны 7 тірек бетіне басады. 

Әрі қарай жылжу кезінде губка 10, 14 дайындама мен 7 тірек беті мен 2 
серіппелі күш арасындағы үйкеліс күшін жеңе отырып, 14 дайындаманы 3 
камерамен жылжытады, оны 6 бүйір бетіне басады. 

 
1.23-сурет-дайындаманы базалық бетке қосымша қысуды қамтамасыз 

ететін станоктардың құрылымы 
 
Орнату элементтері (тіректер) негізгі және көмекші болып бөлінеді. 

Әдетте негізгі тіректерге дайындаманы алты градус еркіндіктен айыратын 
тұрақты тіректер жатады. Көмекші тіректер дайындаманы кез-келген 
еркіндік дәрежесінен айырмайды, бірақ олар дайындаманың деформациясын 
азайтуға мүмкіндік береді, мысалы, реттелетін тіректер. Дайындаманың 
конфигурациясы дайындаманы тек тұрақты тіректерге орнатуға мүмкіндік 
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бермесе ғана, өздігінен реттелетін және реттелетін тіректер қолданылады. 
Дайындамаларды қолмен немесе механикаландырылған жетегі бар, 

тұрақты немесе ауыстырылатын қысқыш элементтері бар әртүрлі 
конструкциядағы ұстағыштармен бекітуге болады (1.24-сурет, а, б). 

 
1.24-сурет-автоматтандырылған қармауыштардың ауыспалы 

жұдырықтарын қолдану схемалары: 1-дайындама; 2-жұдырық 
 
Тіктөртбұрышты пішінді дайындамаларды бекіту үшін (барлар түрінде) 

қолмен басқарылатын тұтқалардың әртүрлі схемалары жиі қолданылады. 
Дайындамалардың едәуір номенклатурасымен оңай ауыстырылатын 
құрылғыларды пайдалану қажет болады. 

Ауыстырылатын құрылғылар, әсіресе кішігірім өндіріс жағдайында, 
корпустық дайындамаларды бекіту үшін тиімді қолданылады. Мұндай 
құрылғының мысалы суретте көрсетілген. 1.25. 

1-ші шұңқырдың ойығында 8 бұрандасы орнатылған, ол машинаның 4 
үстелінің плитасына бұралған. 5 тірекке орнатуға арналған тесік және 2 
серіппесі бар 3 бекіткіштің астына ойық жасалды. Қолдау 6 бағанына және 7 
плитасына орнатылады. Бір қадамға ауысатын тіректе екі қатарға бірлескен 
ойықтар мен бойлық шаңғылар жасалады. 

9 дайындамаларын басқа мөлшердегі дайындамаларға ауыстырған 
кезде тірек бағанға қатысты бұрылады (120°). Жаңа позиция 10 шарымен 
анықталады, 2-түзеткіш ойықтардан шығады, сызыққа көтеріледі және ұстап 
алуды белгіленген мәнге көтеруге немесе түсіруге болады (жаңа жұмыс 
бөлігі үшін 9). Тіректі бастапқы қалпына қайтарғаннан кейін ұстап алу 
(белгіленген биіктікке) бекітіледі. 
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1.25-сурет-шағын сериялы өндіріс жағдайында корпустық 

дайындамаларды бекітуге арналған жөнделетін құрылғының схемасы 
 
Корпустық дайындамаларды бекітуге арналған бірыңғай бөлшектерден 

қалпына келтірілетін орнату-қысқыш құрылғылар жиынтығы 1.26, а суретте 
көрсетілген. 

Жиынтыққа 1 төлкеге Орнатылатын 3 ауыстырмалы қысқыш 
элементтері бар 2 ілмегі кіреді. Тірек 9 құбырдан, 8 және 10 бұрандалы жең, 
11 түйреуіш, 5 бұрандалы жең 6, тез шешілетін болт 4 (секциялардан 
жиналған), ойық құлыптар мен жең 12, жең 6 (Т-тәрізді ойықпен) және 7 
шпондардан тұрады (1.26-сурет, б).  

 
 

1.26-сурет-бірыңғай бөліктерден қайта орнатылатын қысқыш 
құрылғылар жиынтығының схемасы 

 
Корпустық дайындамаларға арналған тез ауысатын қысқыш 

құрылғылар 1.27-суретте көрсетілген. 
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1.25-сурет-шағын сериялы өндіріс жағдайында корпустық 

дайындамаларды бекітуге арналған жөнделетін құрылғының схемасы 
 
Корпустық дайындамаларды бекітуге арналған бірыңғай бөлшектерден 

қалпына келтірілетін орнату-қысқыш құрылғылар жиынтығы 1.26, а суретте 
көрсетілген. 

Жиынтыққа 1 төлкеге Орнатылатын 3 ауыстырмалы қысқыш 
элементтері бар 2 ілмегі кіреді. Тірек 9 құбырдан, 8 және 10 бұрандалы жең, 
11 түйреуіш, 5 бұрандалы жең 6, тез шешілетін болт 4 (секциялардан 
жиналған), ойық құлыптар мен жең 12, жең 6 (Т-тәрізді ойықпен) және 7 
шпондардан тұрады (1.26-сурет, б).  

 
 

1.26-сурет-бірыңғай бөліктерден қайта орнатылатын қысқыш 
құрылғылар жиынтығының схемасы 

 
Корпустық дайындамаларға арналған тез ауысатын қысқыш 

құрылғылар 1.27-суретте көрсетілген. 
 

  
 

 
 
1,5-тіреулер; 2-кронштейн; 3 - ұстап алу; 4-білік; 6-бұранда; 7-стопорлы 

(айналмалы) шанышқы; 8-негіз; 9-дайындама  
1.27-сурет-тез ауысатын қысқыш құрылғының схемасы  

 
Ұзын дайындамалар үшін бұғатталған ұстағыштардың санын көбейту 

керек (1.28-сурет). 

 
Сурет 1.28-жалпақ ұзын дайындамаларды өңдеуге арналған 

құрылғылар схемасы 
 
Бұл жағдайда дайындамалардың пішініне байланысты орнатылған 

элементтер мен пикаптардың пішіні өзгереді. Дайындамаларды екі позицияда 
бекіту 5 және 6 бұғатталған ұстағыштармен жүзеге асырылады (1.29-сурет). 
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1-құрылғының негізгі бөлігі; 2-бір жақты гидравликалық цилиндрлер; 

3-ауыспалы реттеу; 4-аралық плиталар; 5,6-блокталған ілгектер; 7-дайындау  
Сурет 1.29-призмалық дайындамаларды өңдеуге арналған құрылғы 

схемасы (тік фрезерлік станокта)  
 

Құрылғылар бойлық фрезерлік станокта дайындамаларды үш жақты 
өңдеуге жағдай жасау үшін кешенде орындалуы мүмкін. Егер негізгі беттерге 
бұрышта орналасқан дайындамалардың беттерін өңдеу қажет болса, 
өңделетін беттің машина үстеліне параллель болуын қамтамасыз ететін 
құрылғылардың әртүрлі схемалары қолданылады. 

Кіріктірілген және автономды гидравликалық жетегі бар фрезерлік 
құрылғылардың бірқатар артықшылықтары мен кемшіліктері бар. 
Конструкциясы құрал-жабдықтар болуы тиіс жоғары қаттылық. Сондықтан 
құрылғы төмен болуы керек, бұл автономды қуат жетегі болған кезде мүмкін 
болады. Алайда, кіріктірілген жетек кеңейту элементтерін ықшам 
орналастыруға мүмкіндік береді, бірақ дірілдің пайда болу қаупі артады. 
Құрылғыны діріл оқшаулайтын тіректерге орнату бұл мәселені ішінара 
шешуге мүмкіндік береді, бірақ қосымша шығындарды қажет етеді. 

1.30, а суретте ілгекті көтеруге арналған механикаландырылған 
әмбебап жылдам әрекет ететін гидравликалық құрылғы көрсетілген. 
Гидравликалық жетек жұмыс сұйықтығын 3 поршеньге жеткізеді, ол 2-ші 
тұтқаны көтереді, дайындаманы 1 қысады. 4 гайкасы поршеньді жұмыс 
күйінде қысады, бұл дайындаманы бекітудің берілген Күшін және 
гидрожүйедегі қысымды алып тастағаннан кейін қамтамасыз етеді. 
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1-құрылғының негізгі бөлігі; 2-бір жақты гидравликалық цилиндрлер; 

3-ауыспалы реттеу; 4-аралық плиталар; 5,6-блокталған ілгектер; 7-дайындау  
Сурет 1.29-призмалық дайындамаларды өңдеуге арналған құрылғы 

схемасы (тік фрезерлік станокта)  
 

Құрылғылар бойлық фрезерлік станокта дайындамаларды үш жақты 
өңдеуге жағдай жасау үшін кешенде орындалуы мүмкін. Егер негізгі беттерге 
бұрышта орналасқан дайындамалардың беттерін өңдеу қажет болса, 
өңделетін беттің машина үстеліне параллель болуын қамтамасыз ететін 
құрылғылардың әртүрлі схемалары қолданылады. 

Кіріктірілген және автономды гидравликалық жетегі бар фрезерлік 
құрылғылардың бірқатар артықшылықтары мен кемшіліктері бар. 
Конструкциясы құрал-жабдықтар болуы тиіс жоғары қаттылық. Сондықтан 
құрылғы төмен болуы керек, бұл автономды қуат жетегі болған кезде мүмкін 
болады. Алайда, кіріктірілген жетек кеңейту элементтерін ықшам 
орналастыруға мүмкіндік береді, бірақ дірілдің пайда болу қаупі артады. 
Құрылғыны діріл оқшаулайтын тіректерге орнату бұл мәселені ішінара 
шешуге мүмкіндік береді, бірақ қосымша шығындарды қажет етеді. 

1.30, а суретте ілгекті көтеруге арналған механикаландырылған 
әмбебап жылдам әрекет ететін гидравликалық құрылғы көрсетілген. 
Гидравликалық жетек жұмыс сұйықтығын 3 поршеньге жеткізеді, ол 2-ші 
тұтқаны көтереді, дайындаманы 1 қысады. 4 гайкасы поршеньді жұмыс 
күйінде қысады, бұл дайындаманы бекітудің берілген Күшін және 
гидрожүйедегі қысымды алып тастағаннан кейін қамтамасыз етеді. 

  
 

 
1-дайындама; 2-ұстау; 3-поршень; 4-бекіту гайкасы; 5-бұрғылау  

1.30-сурет-әмбебап механикаландырылған қысқыш құрылғының (а) 
және бір орталық ұстағышпен бекітілген дайындаманың тесігін бұрғылау 

схемасы (б)  
 

Суретті бұрғылау кезінде дайындаманы бір орталық ілмекпен бекіту 
мысалы келтірілген. 30, б. 

Әмбебап префабрикалық құрылғылар роботты технологиялық 
кешендерде тиімді қолданылады. Олар гидрофицирленген базалық 
плиталарда жиналады, олардың корпусында гидравликалық (тегіс емес) 
қысқыштарды бекіту үшін плитаның әртүрлі бөліктеріне және тесіктерге 
(штепсельдермен жабылған) май беру үшін реттелетін каналдар жасалады. 
Қысқыштарды орнатқан кезде штепсельдер осы тесіктерден алынады. 

- Сур. 1.31-дайындаманың бекітілуін (тік ось бойымен) ғана емес, 
сонымен қатар дайындаманы жылжыту және оны өнеркәсіптік роботпен 
алып тастау үшін қажет 15 ілгектің көлденең қозғалысын қамтамасыз ететін 
автоматты қысқыш схемасы. 
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Сурет 1.31-жіксіз құрылғының гидравликалық Автоматты қысқыш 

схемасы 
 
Май 1 дроссель арқылы 3 қысқыштың төменгі қуысына беріледі. 

Поршень 2 көтеріледі және 4 серіппесін алып тастайды. Поршеньнің өзегіне 
6 жең орнатылған (оның жоғарғы ұшында серіппе бар, ал төменгі жағы 5 
серіппеде орналасқан). 19 қақпағында 6 жең өзек бойымен еркін жүре алады. 
Көтерілгенде, поршень 6 жеңді алып кетеді, ал 14 тұтқаның 12 осі тұтқаны 17 
осьтерінің айналасына айналдырады. Айналдыру кезінде тұтқаны 8 штангасы 
15 сфералық шайбаға 10 дейін итереді. 

 
1-дайындама; 2-ұстап алу; 3-гидроцилиндр; 4-резервуар; 5-тарелка 

серіппелері; 6-поршень; 7-кері клапаны бар муфта  
Сурет 1.32-CNC машиналарында қолданылатын қуат жетегінің 

схемасы  
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Сурет 1.31-жіксіз құрылғының гидравликалық Автоматты қысқыш 

схемасы 
 
Май 1 дроссель арқылы 3 қысқыштың төменгі қуысына беріледі. 

Поршень 2 көтеріледі және 4 серіппесін алып тастайды. Поршеньнің өзегіне 
6 жең орнатылған (оның жоғарғы ұшында серіппе бар, ал төменгі жағы 5 
серіппеде орналасқан). 19 қақпағында 6 жең өзек бойымен еркін жүре алады. 
Көтерілгенде, поршень 6 жеңді алып кетеді, ал 14 тұтқаның 12 осі тұтқаны 17 
осьтерінің айналасына айналдырады. Айналдыру кезінде тұтқаны 8 штангасы 
15 сфералық шайбаға 10 дейін итереді. 

 
1-дайындама; 2-ұстап алу; 3-гидроцилиндр; 4-резервуар; 5-тарелка 

серіппелері; 6-поршень; 7-кері клапаны бар муфта  
Сурет 1.32-CNC машиналарында қолданылатын қуат жетегінің 

схемасы  

  
 

CNC машиналарында аз бекіту күштерімен пневматикалық цилиндрлер 
мен пневматикалық камералар жиі қолданылады. Қажет болса, үлкен 
қысқыш күштерді қамтамасыз ету үшін гидравликалық жетектерді қолданған 
жөн (1.32-сурет). 

Станоктар корпустан( құрылғының негізгі бөлігі), тіректерден, қысқыш 
және көмекші механизмдерден, сондай-ақ жетектен тұрады. Олар 
дайындаманың технологиялық негіздерімен үйлеседі. Тез ауысымды 
гидроцилиндрлері бар гидрофицирленген базалық тақталарды әмбебап-
құрастырмалы қайта қалпына келтірілетін жабдыққа жатқызуға болады (1.33-
сурет, а). 

2 базалық плитасында 4 бойлық арнасы және 5 көлденең арналарының 
бірнеше қатарлары қысқыш құрылғыларға Май беру үшін жасалады. Бұл 
отверстиях тақталар орнатылды быстросменные гидроцилиндрлер. Май 
пластинаның арналарына 1 штуцер арқылы беріледі. 

Тез ауысымды гидроцилиндрлер базалық плитаға келте құбырдың 
көмегімен қосылады (1.33-сурет, б), ал оны белгілі бір биіктікке орнату үшін 
плитаны гидроцилиндрлермен қосатын өтпелі төлкелер (1.33-сурет, г) 
пайдаланылады. 

 
1.33-сурет-гидрофицирленген базалық плитаның (а), жылдам 

ауысымды гидроцилиндрлердің (б, в) және базалық плитаға адаптердің (г) 
схемалары 
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Гидравликалық цилиндрлерді формуланы басшылыққа ала отырып, t 
қадамымен орналастыруға болады: 

t = (1,034 − 1,068)D, 
 
мұндағы D-жылдам өзгеретін цилиндрдің диаметрі. 
Құбыр осі гидравликалық цилиндрдің осіне қатысты е мәніне ауысатын 

адаптері бар гидравликалық цилиндрде t ~ 2,82 Е қадамы бар. 
Плитаның биіктігі негізінен ауыспалы гидравликалық цилиндрлердің 

биіктігімен анықталады. Бір плитада әртүрлі типтегі және диаметрлі 
гидравликалық цилиндрлерді бір уақытта пайдалану корпустық 
дайындаманы бекітудің ұтымды схемасын қамтамасыз етуге мүмкіндік 
береді. 

Гидрофицирленген базалық плитадағы дайындама гидравликалық 
цилиндрмен бекітілуі мүмкін, оның жұмыс соққысы жоғары (1.33-сурет, А) 
немесе төмен (1.33-сурет, б) болуы мүмкін. Плитаның ерекшелігі (1.33-сурет, 
б) - бұл дайындаманы бүйірлік орнату элементтеріне қосу мүмкіндігі, бұл 
құрылғыны жүктеу процесін жеңілдетеді. 

Өнеркәсіптік роботтың көмегімен пышақ тіректеріне 2 бос орын 
базалық плитаға орнатылады (1.34-сурет). Бірінші срабатывает 
гидроцилиндр, досылающий алынатын өнімдер мен шикізатты дайындауды 
қарай тік базалары. Содан кейін 4 жіксіз гидравликалық Автоматты 
қысқышты ұстап алу дайындаманың қысылуын жүзеге асырады. 

 
 

1-гидроцилиндр; 2-дайындама; 3-корпус; 4-ұстап алу  
Сурет 1.34-корпус дайындамаларын өңдеуге арналған автоматты тегіс 

емес құрылғының схемасы  
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1-гидроцилиндр; 2-дайындама; 3-корпус; 4-ұстап алу  
Сурет 1.34-корпус дайындамаларын өңдеуге арналған автоматты тегіс 

емес құрылғының схемасы  

  
 

Мысалы, ICE цилиндрлерінің блогын тартқыш машинаға бекіту кезінде 
(1.35-сурет) көптеген гидравликалық цилиндрлер қолданылады, олардың 
өзектері дайындамамен тікелей байланысуды қамтамасыз етеді немесе 
күшейткіштер арқылы жұмыс істейді. Дайындаманы бекітудің әртүрлі 
жағдайларында сына күшейткіштері сияқты өзін-өзі тежеу жүйелерінің 
болуы маңызды. 

 
1-9-гидроцилиндрлер; 10, 11 - штангалар; 12 - рокер; 13, 14 - тісті 

дөңгелектер; 15-дайындама (ІЖҚ цилиндрлерінің блогы) 
Сурет 1.35-тартпа станоктағы ІЖҚ цилиндрлер блогының бейімделу 

схемасы  
 
Дайындаманы бекіту қозғалысты гидравликалық цилиндрдің өзегінен 

дайындаманың бетіндегі тұтқалар мен сыналар арқылы беру арқылы жүзеге 
асырылады. 

Ішкі жану қозғалтқышының цилиндр блогы сияқты корпус бөліктерінің 
ерекшелігі-көптеген терең тесіктердің болуы, оларды өңдеу өткізгіштердің 
көмегімен жүзеге асырылады. [6] 

 
Бақылау сұрақтары: 
1. Қандай құрылғылар бір дайындаманы өңдеу уақытын едәуір 

қысқартады? 
2. Орташа және ауқымды өндіріс жағдайында қолданылатын 

машина қысқыштарында не қолданылады? 
3. Ұшақтарды фрезерлеу кезінде өндіріс жағдайында қолданылатын 

жабдықтың конструкциялары қандай? 
4. Әмбебап құрастыру қондырғысына не жатқызуға болады? 
5. Дайындаманы бекіту қалай жүзеге асырылады? 

 
1.2.3. Жұмыс құралын орнатуға және бекітуге арналған станоктар. 
 
Жұмыс құралдарын орналастыруға, реттеуге, бекітуге арналған 

станоктар құралдың кесу бөлігінің тозуын және кесу күштерінің 
жоғарылауын қамтамасыз етеді, бір уақытта бірнеше құралдармен 
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бұйымдарды өңдейді, сынуды болдырмайды. 
Құралға арналған құрылғылар қатты, дірілге төзімді болуы керек, 

өйткені оларда орнатылған құрал айтарлықтай кесу күштерін қабылдай 
отырып, өңдеу құралының жиегінің дайындамаға қатысты жылжуын 
тудыруы мүмкін, бұл өз кезегінде процестің сапалық көрсеткіштеріне, ең 
алдымен өңделетін беттердің пішінінің, мөлшерінің және кедір-бұдыр 
параметрлерінің қателігіне әсер етеді. 

CNC станоктарында құралдарды орнатуға және бекітуге арналған 
жабдық. CNC станоктары үшін станоктың калибріне құралды бекіту үшін 
патрондар, мандрельдер және кескіш ұстағыштар кеңінен қолданылады. 
Револьвер бастары бар станоктар үшін, әдетте, иілген тәжмен, призмамен 
және басы мен бұдыры бар цилиндрлік білікпен жасалады. Аспаптық 
дүкендері бар машиналар үшін кескіш ұстағыштар 7:24 конустық білікпен 
және басы мен гофрленген цилиндрлік білікпен жасалады. 

Ең көп таралған-цилиндрлік білікшесі бар және әртүрлі инсекторлар 
үшін перпендикуляр ашық ойығы бар кескіш ұстағыш (сурет 1.36, а). 

Резцедержатели болуы мүмкін әр түрлі конструкциялары: оң (сурет 
1.36, б), сол (сурет 1.36, в), әр түрлі нысандары (сурет 1.36, г, д, е), қысқа, 
ұзын резцедержатели және т. б. 

 
1.36-сурет-револьвер бастиектері бар СББ токарлық станоктарға 

арналған цилиндрлі құйрықтары бар кескіш ұстағыштардың схемасы (А) 
және жалпы түрлері (б-е)  

 
Кескішті бекіту бұрандалы тесіктерге орнатылған бұрандалармен 

жүзеге асырылуы мүмкін 3 (сурет 1.37, а). Цилиндрлік білікшесі бар кескіш 
ұстағыштарда әртүрлі құрылымдық шешімдер бар (сурет. 1.37, б). 

Өтпелі төлкелердің арқасында (1.37-сурет, в, г) кескіш ұстағыштарға 
цилиндрлік білтесі бар (1.37-сурет, в) немесе Морзе конусы бар (1.37-сурет, 
г) бұрғылау кескіштері орнатылуы мүмкін. 
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1.37 - сурет-бұрғылау кескіштерге арналған кескіш ұстағыштар (а, б) 
және ауыспалы төлкелер (в, г) схемалары 

 
CNC станоктары үшін цилиндрлік білікшесі бар бірыңғай көмекші 

құрал жиынтығы жасалды (38-сурет). Морзе Конусымен кесу құралдарын 
орнату үшін өтпелі жеңдер қолданылады. Кесетін құралды цилиндрлік 
білікпен бекіту үшін, ашылатын жеңдер қолданылады. 

 
1.38-сурет-токарлық топ станоктары үшін цилиндрлік білікшесі бар құралды 

бекітуге арналған бірыңғай жабдық жиынтығының схемасы 
1.38 - суретте: 1 - перпендикуляр ашық ойығы бар кескіш ұстағыш; 2 - 

перпендикуляр жабық ойығы бар кескіш ұстағыш; 3 - параллель ашық ойығы 
бар кескіш ұстағыш; 4 - перпендикуляр және параллель ашық ойығы бар 
кескіш ұстағыш; 5 - осьтік ашық ойығы бар кескіш ұстағыш; 6 - кесу 
кескіштері үшін ашық ойығы бар кескіш ұстағыш; 7 - перпендикуляр ойығы 
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бар асимметриялық кескіш ұстағыш; 8 - перпендикуляр ойығы бар 
ұзартылған кескіш ұстағыш 9 - параллель ашық ойығы бар ұзартылған 
кескіш ұстағыш; 10 - өтпелі төлке; 11 - бұрғы; 12 - Морзе конусы бар өтпелі 
төлке; 13 - Морзе конусы бар өтпелі өзін - өзі реттейтін төлке; 14 - 
перпендикуляр ойығы бар бұрылмалы борштанга; 15 - көлбеу ойығы бар 
бұрылмалы борштанга; 16 - шүмектерге арналған патрон; 17 - өтпелі ашпалы 
төлке; 18-көлденең ойығы бар бұрылмалы борштанга; кілтек ойығы бар 
өтпелі төлке; 19-кілтек ойығы бар қысқартылған өтпелі төлке. 

1.39-суретте, а құрал ұстағыштары бұрғылау картриджі түрінде, ал 1.39 
- суретте, в-шүмектермен жіптерді кесуге арналған өзгермелі картридж. 

Саптамаға арналған мандрельдер (соңы, диск және бұрыш) 7:24 
конустық немесе Морзе Конусымен жасалады. Мандрелді таңдағанда, оң жақ 
фрезалар үшін бекіту бұрандасында мандрелге оң жіп, ал сол жақ фрезалар 
үшін сол жақ жіп болуы керек екенін есте ұстаған жөн. Ерекшелігі 
оправаларды үшін көлденең-фрезерлік станоктардың байланысты, өйткені 
оны бір тарап белгіленеді ұяшықта шпинделдің, ал басқа құнына қатысты 
ашылады сырға (на хоботе) станок. Мұндай мандрелдер орталық деп 
аталады. Орталық мандрелдер сонымен қатар 7:24 конустық біліктермен, 
Морзе Конусымен және әртүрлі стандартты бағыттағыштармен (цилиндр 
тәрізді гильзамен және т.б.) жасалады. 

 
1.39-сурет-токарлық топтағы CNC станоктарына арналған бұрғылау (А) 

және бұранда кесу (б) патрондарының схемалары 
 
Шағын габаритті ауыстырмалы CNC токарлық кескіш бастарының 

схемалары құрал-саймандар дүкеніне оңай орналастырылуы мүмкін және 
қажет болған жағдайда ауыстырылуы мүмкін (сурет. 1.40, а-г). Бұл 
дизайнның өзіндік ерекшелігі-бұл модуль, онда құралдың Кесу бөлігі ғана 
ауыстырылады және оның корпусы машинада қалады. 

1.40-суретте, d - Цилиндрлік және соңғы базалық беттері бар 
ауыстырылатын бастарды бекіту схемасы көрсетілген. 
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бар асимметриялық кескіш ұстағыш; 8 - перпендикуляр ойығы бар 
ұзартылған кескіш ұстағыш 9 - параллель ашық ойығы бар ұзартылған 
кескіш ұстағыш; 10 - өтпелі төлке; 11 - бұрғы; 12 - Морзе конусы бар өтпелі 
төлке; 13 - Морзе конусы бар өтпелі өзін - өзі реттейтін төлке; 14 - 
перпендикуляр ойығы бар бұрылмалы борштанга; 15 - көлбеу ойығы бар 
бұрылмалы борштанга; 16 - шүмектерге арналған патрон; 17 - өтпелі ашпалы 
төлке; 18-көлденең ойығы бар бұрылмалы борштанга; кілтек ойығы бар 
өтпелі төлке; 19-кілтек ойығы бар қысқартылған өтпелі төлке. 

1.39-суретте, а құрал ұстағыштары бұрғылау картриджі түрінде, ал 1.39 
- суретте, в-шүмектермен жіптерді кесуге арналған өзгермелі картридж. 

Саптамаға арналған мандрельдер (соңы, диск және бұрыш) 7:24 
конустық немесе Морзе Конусымен жасалады. Мандрелді таңдағанда, оң жақ 
фрезалар үшін бекіту бұрандасында мандрелге оң жіп, ал сол жақ фрезалар 
үшін сол жақ жіп болуы керек екенін есте ұстаған жөн. Ерекшелігі 
оправаларды үшін көлденең-фрезерлік станоктардың байланысты, өйткені 
оны бір тарап белгіленеді ұяшықта шпинделдің, ал басқа құнына қатысты 
ашылады сырға (на хоботе) станок. Мұндай мандрелдер орталық деп 
аталады. Орталық мандрелдер сонымен қатар 7:24 конустық біліктермен, 
Морзе Конусымен және әртүрлі стандартты бағыттағыштармен (цилиндр 
тәрізді гильзамен және т.б.) жасалады. 

 
1.39-сурет-токарлық топтағы CNC станоктарына арналған бұрғылау (А) 

және бұранда кесу (б) патрондарының схемалары 
 
Шағын габаритті ауыстырмалы CNC токарлық кескіш бастарының 

схемалары құрал-саймандар дүкеніне оңай орналастырылуы мүмкін және 
қажет болған жағдайда ауыстырылуы мүмкін (сурет. 1.40, а-г). Бұл 
дизайнның өзіндік ерекшелігі-бұл модуль, онда құралдың Кесу бөлігі ғана 
ауыстырылады және оның корпусы машинада қалады. 

1.40-суретте, d - Цилиндрлік және соңғы базалық беттері бар 
ауыстырылатын бастарды бекіту схемасы көрсетілген. 

  
 

 
1-аударылмайтын пластина; 2-ауыстырылатын Бас; 3-цилиндрлік 

цапфа; 4-ұстағыш; 5,7-кілт; 6-тарту; 8-түйреуіштер  
1.40-сурет-кесу Модулінің (а-г) үлгілік конструкциясы мен схемалары және 

цилиндрлік және шеткі базалық беттері бар ауыстырмалы бастиектерді 
бекіту схемасы (д) 

 
Көп қырлы аударылмайтын пластиналарды механикалық бекітетін 

құралдардың дизайны кеңінен қолданылады - қатты да, тесікпен де. 
Тесілмейтін пластиналарды саңылаусыз бекіту дифференциалды бұрандамен 
бекітілген L - тәрізді ұстағышпен жүзеге асырылады. Пластиналарды 
тесікпен бекіту тесікке центрлеп, сына арқылы бекіту арқылы немесе 
пластиналардың тесігі арқылы бекітетін бұралмалы істікшенің көмегімен 
жүзеге асырылуы мүмкін. 

 
а-тұтқыш; в-бұрандалы; в-сына - ұстап алу; г-г-тәрізді ұстап алу.  

1.41-сурет - кесетін пластиналарды бекітуге арналған кескіш 
қондырмалардың схемалары 

 
Өздігінен айналатын шыныаяқ кесетін пластиналар мен айналмалы 

кесуге арналған пластиналар тесікке орнатылып, бекітіледі. 1.41-суретте 
тұтқалы (1.41-сурет, а), бұрандалы (1.41 - сурет, б) кескіш пластиналарды 
бекітумен, сондай-ақ сына-ұстағышпен (1.41-сурет, в) және Л-тәрізді 
ұстағышпен (1.41-сурет, г) сыртқы бұрауға арналған кескіш қондырмалардың 
схемалары көрсетілген. Өз кезегінде, әр кескіш стендте белгілі бір жұмыс 
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түріне арналған әртүрлі дизайн шешімдері бар. [7] 
CNC фрезерлік станоктарда, көп мақсатты станоктарда және 

икемді автоматтандырылған құрылғыларда құралдарды орнатуға және 
бекітуге арналған жабдық. CNC фрезерлік және көп мақсатты станоктар 
үшін картридждер, өтпелі жең және мандрельдер кеңінен қолданылады. 
Станоктың шпинделіне құралдарды бекітуге арналған мандрельдер конустық 
және цилиндрлік білікшесі бар мандрелдерге бөлінеді. 

Көп мақсатты CNC машиналары әмбебап аспаптық құралдардың 
жиынтығын пайдаланады, олардың бірізділігі өзара алмасу принципіне 
негізделген. Өңдеуден кейін құралды ауыстыру керек, дүкен 1 көрсеткі 
бойымен бос ұясы бар жағымен ауыстырылады. 2-көрсеткі бойынша жылжу 
кезінде құрал қажетті құрал шпиндельдің осіне сәйкес келген сәтке дейін 
станоктың шпинделінен қажетті бұрышқа (3-көрсеткі) бұрыла отырып 
алынады. Осыдан кейін жаңа құрал 4-көрсеткі бойынша машинаның 
шпинделіне орнатылады. Дүкен 5-көрсеткі бойынша бастапқы қалпына 
келеді. Шпиндельге қарама-қарсы дүкенде тағы да бос байланыс бар. 

Көп мақсатты CNC станоктарында дүкендерден кесу құралдарын 
өзгерту үшін әртүрлі манипуляторлық конструкциялар кеңінен қолданылады 
(1.42-сурет). 

 
1.42-сурет-үш қозғалыспен жүзеге асырылатын құралды ауыстыру 

схемасы 
 
Әртүрлі мақсаттағы фрезалар құралдың конструкциясын және өңдеу 

шарттарын ескеретін патрондарға орнатылады (1.43-1.45-суреттер).  
1.46-суретте картридждің корпусына орнатылған және құралды бекіту 

Күшін арттыруды қамтамасыз ететін төрт қатарлы роликті мойынтіректермен 
жабдықталған фрезерлік картридждің схемасы көрсетілген. Құралдың 
сырғып кетуінен қорғауды қамтамасыз ету үшін картридждің ішкі диаметрі 
(құралдың құйрығын қамтитын және құралдың құйрығының бетін біркелкі 
қысуды қамтамасыз ететін) алты ойықпен жасалады. Кескіштің ұзындығы 
100 мм болатын өңдеу дәлдігі 0,005 мм жетеді. 
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түріне арналған әртүрлі дизайн шешімдері бар. [7] 
CNC фрезерлік станоктарда, көп мақсатты станоктарда және 

икемді автоматтандырылған құрылғыларда құралдарды орнатуға және 
бекітуге арналған жабдық. CNC фрезерлік және көп мақсатты станоктар 
үшін картридждер, өтпелі жең және мандрельдер кеңінен қолданылады. 
Станоктың шпинделіне құралдарды бекітуге арналған мандрельдер конустық 
және цилиндрлік білікшесі бар мандрелдерге бөлінеді. 

Көп мақсатты CNC машиналары әмбебап аспаптық құралдардың 
жиынтығын пайдаланады, олардың бірізділігі өзара алмасу принципіне 
негізделген. Өңдеуден кейін құралды ауыстыру керек, дүкен 1 көрсеткі 
бойымен бос ұясы бар жағымен ауыстырылады. 2-көрсеткі бойынша жылжу 
кезінде құрал қажетті құрал шпиндельдің осіне сәйкес келген сәтке дейін 
станоктың шпинделінен қажетті бұрышқа (3-көрсеткі) бұрыла отырып 
алынады. Осыдан кейін жаңа құрал 4-көрсеткі бойынша машинаның 
шпинделіне орнатылады. Дүкен 5-көрсеткі бойынша бастапқы қалпына 
келеді. Шпиндельге қарама-қарсы дүкенде тағы да бос байланыс бар. 

Көп мақсатты CNC станоктарында дүкендерден кесу құралдарын 
өзгерту үшін әртүрлі манипуляторлық конструкциялар кеңінен қолданылады 
(1.42-сурет). 

 
1.42-сурет-үш қозғалыспен жүзеге асырылатын құралды ауыстыру 

схемасы 
 
Әртүрлі мақсаттағы фрезалар құралдың конструкциясын және өңдеу 

шарттарын ескеретін патрондарға орнатылады (1.43-1.45-суреттер).  
1.46-суретте картридждің корпусына орнатылған және құралды бекіту 

Күшін арттыруды қамтамасыз ететін төрт қатарлы роликті мойынтіректермен 
жабдықталған фрезерлік картридждің схемасы көрсетілген. Құралдың 
сырғып кетуінен қорғауды қамтамасыз ету үшін картридждің ішкі диаметрі 
(құралдың құйрығын қамтитын және құралдың құйрығының бетін біркелкі 
қысуды қамтамасыз ететін) алты ойықпен жасалады. Кескіштің ұзындығы 
100 мм болатын өңдеу дәлдігі 0,005 мм жетеді. 

  
 

 
1.43 - сурет-дискілік фрездерді бекітуге арналған патронның (а), 
оправаның (б), төлкенің (в) және гайканың (г) жалпы түрі 

 

 
1.44-сурет-жиынтықтағы жалпы көрініс (А) және саусақ фрездерін 

цилиндрлік құйрығымен бекітуге арналған мандрел (б) схемасы 
 

 
Сурет 1.45 - (а) мандрел (б) және бекіту бұранда (в) соңғы фреза бекіту 

үшін картридж жинағының жалпы көрінісі 
1.46-суретте максималды қысқыш диаметрі 42 мм-ге дейін цилиндрлік 

білікшесі бар кескіштерді қысуға мүмкіндік беретін картридждердің 
схемалары берілген. 
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1.46-сурет-CNC станоктарына арналған прецизионды цангты фрезерлік 

патрондардың (в, г) және цангтардың (д, е) жалпы түрі (А, б) және схемалары 
 
Картридждерде жоғары дәлдікті, қаттылықты және тұрақты қысқыш 

күшті қамтамасыз ететін әртүрлі цанг конструкциялары қолданылады. 
Картридж қарапайым және ыңғайлы. Оны қолдану әмбебап жабдықта тиімді, 
өйткені оны кез-келген құралды цилиндрлік білікпен бекіту және құралдың 
тез өзгеруін қамтамасыз ету үшін адаптер ретінде пайдалануға болады. 

Бұрғылау үшін, сондай-ақ, цилиндрлік білікшелермен құралдарды 
бекітуге мүмкіндік беретін цангтік патрондар қолданылады (1.47-сурет). 

 
1.47-сурет-бұрғылау Цанг патронының (а), оправка (б), цанга (в) 

сызбалары) 
 

Бұрғылау патрондарын орнату үшін кесу құралдарының кең ауқымын 
қолдануды қамтамасыз ететін әртүрлі мандрельдер (қысқа, ұзын, стандартты 
және арнайы мақсаттағы) қолданылады (1.48-сурет). 
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1.46-сурет-CNC станоктарына арналған прецизионды цангты фрезерлік 

патрондардың (в, г) және цангтардың (д, е) жалпы түрі (А, б) және схемалары 
 
Картридждерде жоғары дәлдікті, қаттылықты және тұрақты қысқыш 

күшті қамтамасыз ететін әртүрлі цанг конструкциялары қолданылады. 
Картридж қарапайым және ыңғайлы. Оны қолдану әмбебап жабдықта тиімді, 
өйткені оны кез-келген құралды цилиндрлік білікпен бекіту және құралдың 
тез өзгеруін қамтамасыз ету үшін адаптер ретінде пайдалануға болады. 

Бұрғылау үшін, сондай-ақ, цилиндрлік білікшелермен құралдарды 
бекітуге мүмкіндік беретін цангтік патрондар қолданылады (1.47-сурет). 

 
1.47-сурет-бұрғылау Цанг патронының (а), оправка (б), цанга (в) 

сызбалары) 
 

Бұрғылау патрондарын орнату үшін кесу құралдарының кең ауқымын 
қолдануды қамтамасыз ететін әртүрлі мандрельдер (қысқа, ұзын, стандартты 
және арнайы мақсаттағы) қолданылады (1.48-сурет). 

  
 

 
1.48 - сурет-бұрғылау патронының жалпы түрі (А) және қысқа 

мандрелінің схемасы (б)  
 
1.49-суретте қатты құрылымы бар үш жұдырықты бұрғылау-фрезерлік 

патрондардың схемалары көрсетілген, бұл оларды бұрғылау үшін де, 
фрезерлеу үшін де қолдануға мүмкіндік береді. Үстеме кілтті пайдалану 
құралдың қысқыш күшін 3-4 есе арттырады. 

 

 
1.49-сурет-үш жұдырықты бұрғылау-фрезерлік патрондардың 

схемалары (а-г) 
 
1.50-суретте CNC машиналарында және өңдеу орталықтарында жіп 

кесу үшін қолданылатын жіп кесетін құралға (шүмектерге) арналған 
картридждердің (A және B) схемалары көрсетілген. Жылдам ауыстыру 
қондырғыларының арқасында әртүрлі жіптерді кесуге арналған 
картридждерді тез ауыстыруға болады.  
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1.50-сурет-CNC көп мақсатты станоктарға арналған жіп кесуге 

арналған патрондар тізбегі 
 
Резьбонарезные патрондар үшін СББ бар шарикті, фрикциялық немесе 

жұдырықшалы муфталар. 
51-суретте CNC фрезерлік станоктарда қолданылатын 3, 4 дискілерінен 

тұратын үйкеліс ілінісі бар 6 бұрандалы кескіш картридждің схемасы 
көрсетілген. 3 және 4 дискілерде сыртқы және ішкі бетінде 6 корпусына және 
7 торына кіретін кілтсөздер бар. Муфтаның іске қосылу сәті гайканың тарту 
күшімен реттеледі 5. 

Жіп қадамы мен беру қадамының сәйкес келмеуін өтеу үшін 10 
ұстағыш білікке отырғызылған 8 серіппені қысу және созу арқылы роликтер 
бойымен орта позицияның екі жағына қарай 9 ось бойымен қозғалады. 

Шүмектерді бекіту 11 гайканы бұру кезінде және 1 және 2 
камералардың цилиндрлік бөлігін және шүмектің құйрығының квадратын 
(M12-M30) бір уақытта жылжыту кезінде жүзеге асырылады. 

 

 
Сурет 1.51-фрикциялық муфтасы бар бұрандалы кескіш картридждің 

схемасы: 1,2-камералар; 3,4-дискілер; 5, 11-жаңғақ; 6-корпус; 7-тор; 8-
серіппе; 9-өзек; 10-ұстағыш 
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1.50-сурет-CNC көп мақсатты станоктарға арналған жіп кесуге 

арналған патрондар тізбегі 
 
Резьбонарезные патрондар үшін СББ бар шарикті, фрикциялық немесе 

жұдырықшалы муфталар. 
51-суретте CNC фрезерлік станоктарда қолданылатын 3, 4 дискілерінен 

тұратын үйкеліс ілінісі бар 6 бұрандалы кескіш картридждің схемасы 
көрсетілген. 3 және 4 дискілерде сыртқы және ішкі бетінде 6 корпусына және 
7 торына кіретін кілтсөздер бар. Муфтаның іске қосылу сәті гайканың тарту 
күшімен реттеледі 5. 

Жіп қадамы мен беру қадамының сәйкес келмеуін өтеу үшін 10 
ұстағыш білікке отырғызылған 8 серіппені қысу және созу арқылы роликтер 
бойымен орта позицияның екі жағына қарай 9 ось бойымен қозғалады. 

Шүмектерді бекіту 11 гайканы бұру кезінде және 1 және 2 
камералардың цилиндрлік бөлігін және шүмектің құйрығының квадратын 
(M12-M30) бір уақытта жылжыту кезінде жүзеге асырылады. 

 

 
Сурет 1.51-фрикциялық муфтасы бар бұрандалы кескіш картридждің 

схемасы: 1,2-камералар; 3,4-дискілер; 5, 11-жаңғақ; 6-корпус; 7-тор; 8-
серіппе; 9-өзек; 10-ұстағыш 

 

  
 

Цанговые патрондар өте кең таралған станоктарда СББ үшін 
резьбонарезания (сурет 1.52). Мұндай патрондар жүзбелі (өңделген тесік 
бойынша өздігінен орнатуды қамтамасыз ете отырып), реттелетін кесу 
сәтімен (құралдың сынуын болдырмайтын) және метчиктің ұшып шығуымен 
орындалуы мүмкін. 

 
1.52 - сурет-шүмектің (б) және кесу сәтін реттейтін адаптердің (в) 

жүзбелі бұранда кесуге арналған Цанг патронының жалпы түрі (А) және 
схемасы) 

 
Құрал-саймандардың икемділігі оның дайындамалардың бір мөлшерін 

өңдеуден екінші жұмыс жағдайына қайта құру қабілетімен анықталады, бұл 
дайындамалардың бірінші партиясынан өзгеше жаңа өндіріс жасау үшін. 

1.53-1.56 суреттерінде ұсынылған құрама модульдік аспаптық 
жабдықтар жүйесі ондаған модульдерді өңдеу үшін қолданылады, олардың 
кейбіреулері әртүрлі дизайн және технологиялық ерекшеліктері бар 
дайындамаларды өңдеуге мүмкіндік беретін бірнеше өлшемді бастары, 
ұзартқыштары мен адаптерлері бар. 

 

 
1.53-сурет-цилиндрлік білікшесі бар машинаның шпинделінде құралды 
бекітуге арналған мандрельдері бар аспаптық жабдықтың схемасы 
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1.53 - суретте: 1,3,4,5,6 - бұрғылау мандрельдері; 2 - Бұрғылау 
картриджі; 7-9 - Цанг патрондары; 10 - цилиндрлік білікшесі бар құралға 
арналған өтпелі патрон; 11, 12 - шүмектерге арналған патрондар; 13 - 
қысқартылған Морзе конусы бар мандрел; 14 - Ішкі конусы бар өтпелі жең 
7:24; 15, 16 - Ішкі Морзе конусы бар өтпелі жең; 17-21 - мандрелдер саптама 
құралдар үшін; 22 - цанга; 23 - тез ауысымды ендірме; 24 - шүмектерге 
арналған патрон; 25-бұрғылау патрондары. 

 

 
1 - конусы бар мандрел 7:24 көлденең кілтімен саптама фрездер үшін; 

2, 3 - бойлық кілтімен саптама ұштық фрездер үшін мандрелдер; 4 - диаметрі 
20-40 мм аспапты бекітуге арналған цангалық патрон; 5 - шеткі фрездерге 

арналған өтпелі төлкелер; 6 - құйрықтың диаметрі 5-20 мм аспапты бекітуге 
арналған цангалық патрондар; 7 - аяқтары бар Морзе конусы бар аспапқа 

арналған өтпелі төлкелер; 8 - аяқтары бар Морзе конусы бар аспапқа 
арналған ауыспалы төлкелер; 9 - реттелетін патрондарға, төлкелер мен 

оправаларға арналған ұстағыштар; 10-12 - жартылай таза, таза растачивания 
үшін, таза растачивания үшін құрама оправкалар; 13 - ойма пластиналарға 

арналған оправкалар; 14 - екі тісті бұрғылау бастиектері; 15 - Әмбебап 
бұрғылау бастиектері; 16 - реттелетін цангалық патрондар; 17 - Морзе ішкі 
конусы бар төлкелер; 18 - реттелетін төлкелер; 19 - саптама үшін реттелетін 

оправкалар 20 - бұранда кесетін реттелетін патрондар; 21 - жартылай 
ұңғылау үшін реттелетін оправкалар; 22 - екі тісті бұрғылайтын реттелетін 

оправкалар; 23 - қауырсын бұрғы пластиналарын бекітуге арналған 
реттелетін оправкалар; 24 - дискілік фрездерге арналған реттелетін 

оправкалар; 25 - реттелетін патрондар; 26 - кілтсіз үш жақ сүйекті бұрғылау 
патрондары; 27 - бұранда кесетін патрондар; 28 - ұңғылау патрондары; 29 - 

бұранда кесетін оправкалар Морзе конусы. 
Сурет 1.54-бұрғылау және фрезерлік топтардың аспаптық 

жабдықтарының сызбасы 
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1.53 - суретте: 1,3,4,5,6 - бұрғылау мандрельдері; 2 - Бұрғылау 
картриджі; 7-9 - Цанг патрондары; 10 - цилиндрлік білікшесі бар құралға 
арналған өтпелі патрон; 11, 12 - шүмектерге арналған патрондар; 13 - 
қысқартылған Морзе конусы бар мандрел; 14 - Ішкі конусы бар өтпелі жең 
7:24; 15, 16 - Ішкі Морзе конусы бар өтпелі жең; 17-21 - мандрелдер саптама 
құралдар үшін; 22 - цанга; 23 - тез ауысымды ендірме; 24 - шүмектерге 
арналған патрон; 25-бұрғылау патрондары. 

 

 
1 - конусы бар мандрел 7:24 көлденең кілтімен саптама фрездер үшін; 

2, 3 - бойлық кілтімен саптама ұштық фрездер үшін мандрелдер; 4 - диаметрі 
20-40 мм аспапты бекітуге арналған цангалық патрон; 5 - шеткі фрездерге 

арналған өтпелі төлкелер; 6 - құйрықтың диаметрі 5-20 мм аспапты бекітуге 
арналған цангалық патрондар; 7 - аяқтары бар Морзе конусы бар аспапқа 

арналған өтпелі төлкелер; 8 - аяқтары бар Морзе конусы бар аспапқа 
арналған ауыспалы төлкелер; 9 - реттелетін патрондарға, төлкелер мен 

оправаларға арналған ұстағыштар; 10-12 - жартылай таза, таза растачивания 
үшін, таза растачивания үшін құрама оправкалар; 13 - ойма пластиналарға 

арналған оправкалар; 14 - екі тісті бұрғылау бастиектері; 15 - Әмбебап 
бұрғылау бастиектері; 16 - реттелетін цангалық патрондар; 17 - Морзе ішкі 
конусы бар төлкелер; 18 - реттелетін төлкелер; 19 - саптама үшін реттелетін 

оправкалар 20 - бұранда кесетін реттелетін патрондар; 21 - жартылай 
ұңғылау үшін реттелетін оправкалар; 22 - екі тісті бұрғылайтын реттелетін 

оправкалар; 23 - қауырсын бұрғы пластиналарын бекітуге арналған 
реттелетін оправкалар; 24 - дискілік фрездерге арналған реттелетін 

оправкалар; 25 - реттелетін патрондар; 26 - кілтсіз үш жақ сүйекті бұрғылау 
патрондары; 27 - бұранда кесетін патрондар; 28 - ұңғылау патрондары; 29 - 

бұранда кесетін оправкалар Морзе конусы. 
Сурет 1.54-бұрғылау және фрезерлік топтардың аспаптық 

жабдықтарының сызбасы 
  
 

 

 
 1-цангты патрон; 2-ауыспалы төлке; 3-саптама зенкерлер мен 

жаймаларға арналған оправка; 4-бұранда кескіш патрон; 5-қашауға арналған 
жүзбелі патрон; 6-бұрғылағыш патрон; 7-кесінді төлке; 8-тез ауысымды 

ендірме; 9-сақтандырғыш тез ауысымды ендірме 
Сурет 1.55-револьвер басы бар CNC бұрғылау машинасына арналған 

құрал-саймандар схемасы 

 
1.56 - сурет-жоғары жылдамдықты шарикті картриджі бар CNC бұрғылау 

машинасына арналған құрал-саймандар схемасы 
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1.56-суретте: 1 - станоктың шпинделі; 2 - шарикті қысқышы бар 
жылдам әрекет ететін патрон; 3 - бұрғылағыш патрон; 4 - цангалы патрон; 5 - 
Морзе ішкі конустары бар ендірме; 6 - жаймаларға арналған жүзбелі патрон; 
7 - ішкі цилиндрлік саңылауы бар ендірме; 8-реттелетін цилиндрлік төлке; 9-
шүмектерге арналған патрон; 10-жылдам ауысымды ендірме 

Бірыңғай өтпелі картридждердің арқасында машинамен қондыру өте 
қарапайым және сенімді. Бірыңғай көмекші құрал машина шпинделінің 
құрылымдық параметрлеріне қарамастан жобаланады және жасалады. 

 
1 - СББ бар станоктың шпинделі; 2 - оправканың соңы; 3 - саптама бүйір 
фрездерге арналған оправка; 4 - саптама фрездерге арналған оправка; 5 - 
Диаметрі 20-40 мм құйрығымен аспапты бекітуге арналған цангалы патрон; 6 
- диаметрі 5-20 мм құйрығымен аспапты бекітуге арналған цангты патрон; 7 - 
диаметрі 48 мм цилиндрлік реттелетін құйрықтарды бекітуге арналған 
патрон; 8 - кескіштің ұшуын микрометриялық реттеумен жону оправка; 9 - 
тескіш оправка саңылауларды жартылай өңдеу үшін; 10 - пластиналарды 
реттелетін бекітуге арналған мандрел; 11 - бұрғылау басы; 12, 13 - цангтар; 
14 - цилиндрлік реттелетін жең; 15 - цилиндрлік реттелетін ұзын жең; 16 - 
саптама өлшегіштер мен сыпырғыштарға арналған мандрел; 17 - шүмектерді 
бекітуге арналған патрон; 18 - кескіштің шығуын микрометриялық реттеуі 
бар бұрғылау мандрелдері; 19 - жартылай өңдеуге арналған бұрғылау 
мандрелдері; 20 - кескіш басы бар пышақтармен; 21 - қауырсынды 
бұрғылардың кескіш пластиналарын бекітуге арналған МАНДРЕЛ; 22 - 
саптама фрездерін бекітуге арналған мандрел; 23 - бұрғылау патрондары; 24 - 
кесу төлкесі. 
Сурет 1.57-CNC машиналарында (VNII) корпустық дайындамаларды 
өңдеудің аспаптық жүйесінің схемасы) 
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1.56-суретте: 1 - станоктың шпинделі; 2 - шарикті қысқышы бар 
жылдам әрекет ететін патрон; 3 - бұрғылағыш патрон; 4 - цангалы патрон; 5 - 
Морзе ішкі конустары бар ендірме; 6 - жаймаларға арналған жүзбелі патрон; 
7 - ішкі цилиндрлік саңылауы бар ендірме; 8-реттелетін цилиндрлік төлке; 9-
шүмектерге арналған патрон; 10-жылдам ауысымды ендірме 

Бірыңғай өтпелі картридждердің арқасында машинамен қондыру өте 
қарапайым және сенімді. Бірыңғай көмекші құрал машина шпинделінің 
құрылымдық параметрлеріне қарамастан жобаланады және жасалады. 

 
1 - СББ бар станоктың шпинделі; 2 - оправканың соңы; 3 - саптама бүйір 
фрездерге арналған оправка; 4 - саптама фрездерге арналған оправка; 5 - 
Диаметрі 20-40 мм құйрығымен аспапты бекітуге арналған цангалы патрон; 6 
- диаметрі 5-20 мм құйрығымен аспапты бекітуге арналған цангты патрон; 7 - 
диаметрі 48 мм цилиндрлік реттелетін құйрықтарды бекітуге арналған 
патрон; 8 - кескіштің ұшуын микрометриялық реттеумен жону оправка; 9 - 
тескіш оправка саңылауларды жартылай өңдеу үшін; 10 - пластиналарды 
реттелетін бекітуге арналған мандрел; 11 - бұрғылау басы; 12, 13 - цангтар; 
14 - цилиндрлік реттелетін жең; 15 - цилиндрлік реттелетін ұзын жең; 16 - 
саптама өлшегіштер мен сыпырғыштарға арналған мандрел; 17 - шүмектерді 
бекітуге арналған патрон; 18 - кескіштің шығуын микрометриялық реттеуі 
бар бұрғылау мандрелдері; 19 - жартылай өңдеуге арналған бұрғылау 
мандрелдері; 20 - кескіш басы бар пышақтармен; 21 - қауырсынды 
бұрғылардың кескіш пластиналарын бекітуге арналған МАНДРЕЛ; 22 - 
саптама фрездерін бекітуге арналған мандрел; 23 - бұрғылау патрондары; 24 - 
кесу төлкесі. 
Сурет 1.57-CNC машиналарында (VNII) корпустық дайындамаларды 
өңдеудің аспаптық жүйесінің схемасы) 

  
 

Өтпелі картридждің алдыңғы бөлігі кішкентай диаметрдегі кілтек 
ойығы бар цилиндрлік сатылы саңылауы бар жең түрінде жасалады.  

Құралды бекітуге арналған құрылғылар цилиндрлік сатылы білікке ие 
болуы мүмкін.  

Құрастыру кезінде құралды бекітуге арналған құрылғы бұрандалы 
тартқыштың көмегімен өтпелі картриджде бекітіледі.  

Микрометриялық реттеуі бар кескіш кірістірулер біріктірілген құралды 
және қосылыстың қажетті қаттылығын жасауға мүмкіндік береді. 

 
Сурет 1.58-корпус бөлшектерін өңдеуге арналған аспаптық құралдардың 

схемасы 
 
1.58 - суретте: 1 - 50 Ішкі конусы бар станоктың шпинделі; 2 - 40 Ішкі 

конусы бар станоктың шпинделі; 3 - соңғы саптама фрездері үшін реттелетін 
оправка; 4 - соңғы саптама фрездері үшін ұзартылған оправка; 5 - өтпелі 
төлке; 6, 10 - диаметрі 5 - 20 мм цилиндрлік артқы білікшесі бар құралды 
бекітуге арналған цангалық патрондар; 7,8 - диаметрі цилиндрлік артқы 
білікшесі бар құралды бекітуге арналған цангалық патрондар 20-40 мм; 9 - 
диаметрі 40 мм тесігі бар патрон; 11 - кескіштің ұшуын микрометрикалық 
реттеумен растрлық оправка; 12 - қара түсті оправка; 13 - фасоктарды 
шешуге арналған оправка; 14 - алдын ала өңдеуге арналған екі жақты 
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мандрел; 15 - өтпелі төлке; 16 - шүмектерді бекітуге арналған патрон; 17 - 
саптама зенкерлер мен жаймаларға арналған оправка; 18 - диаметрі 
цилиндрлі хвостовикпен құралды бекітуге арналған цангалық патрон 5-20 
мм; 19 - бұрғылау картриджі; 20 – жылдам ауыстыру қондырғысы; 21-цанга. 

 

 
1 - СББ бар станоктардың шпиндельдерінің ұштары; 2 - өтпелі патрондардың 
құйрықтары; 3 - өтпелі патрондардың қосылатын бөлігі; 4 - шеткі фрездерге 

арналған оправка; 5 - шеткі фрездерді бекітуге арналған өтпелі төлке; 6 - 
саптама бұрғылау патронына арналған оправка; 7 - цангалы патрон; 8 - Морзе 

ішкі конусы бар өтпелі төлке; 9 - қаламы бар оправка; 10-қысқа ағынды 
оправка; 11 - Қос тесікті біріктірілген жақтау; 12 - ұзартылған жақтау; 13 – 
жону бастиектерінің саптамасы; 14 - жұдырықшалы бұрғылау патрон; 15 - 

кесікті разрезная цанга; 16- бір жүзді жону бастиегі  
1.59-сурет - әр түрлі өтпелі картридждері бар машинамен бірыңғай құралды 

біріктіру схемасы 
 
Бақылау сұрақтары: 
1. Құралды станоктарға бекітуге арналған құрылғылар қандай 

болуы керек? 
2. CNC станоктары үшін кеңінен қолданылатын жабдықтың 

түрлерін анықтаңыз. 
3. CNC станоктарында кескіштерді бекіту үшін қандай көмекші 

құрал қолданылады? 
4. Құралды бекіту үшін құрылғылар кешенін қолдануға не 

мүмкіндік береді? 
5. CNC фрезерлік және көп мақсатты станоктар үшін қандай 

құрылғылар кеңінен қолданылады? 
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мандрел; 15 - өтпелі төлке; 16 - шүмектерді бекітуге арналған патрон; 17 - 
саптама зенкерлер мен жаймаларға арналған оправка; 18 - диаметрі 
цилиндрлі хвостовикпен құралды бекітуге арналған цангалық патрон 5-20 
мм; 19 - бұрғылау картриджі; 20 – жылдам ауыстыру қондырғысы; 21-цанга. 

 

 
1 - СББ бар станоктардың шпиндельдерінің ұштары; 2 - өтпелі патрондардың 
құйрықтары; 3 - өтпелі патрондардың қосылатын бөлігі; 4 - шеткі фрездерге 

арналған оправка; 5 - шеткі фрездерді бекітуге арналған өтпелі төлке; 6 - 
саптама бұрғылау патронына арналған оправка; 7 - цангалы патрон; 8 - Морзе 

ішкі конусы бар өтпелі төлке; 9 - қаламы бар оправка; 10-қысқа ағынды 
оправка; 11 - Қос тесікті біріктірілген жақтау; 12 - ұзартылған жақтау; 13 – 
жону бастиектерінің саптамасы; 14 - жұдырықшалы бұрғылау патрон; 15 - 

кесікті разрезная цанга; 16- бір жүзді жону бастиегі  
1.59-сурет - әр түрлі өтпелі картридждері бар машинамен бірыңғай құралды 

біріктіру схемасы 
 
Бақылау сұрақтары: 
1. Құралды станоктарға бекітуге арналған құрылғылар қандай 

болуы керек? 
2. CNC станоктары үшін кеңінен қолданылатын жабдықтың 

түрлерін анықтаңыз. 
3. CNC станоктарында кескіштерді бекіту үшін қандай көмекші 

құрал қолданылады? 
4. Құралды бекіту үшін құрылғылар кешенін қолдануға не 

мүмкіндік береді? 
5. CNC фрезерлік және көп мақсатты станоктар үшін қандай 

құрылғылар кеңінен қолданылады? 

  
 

1.2.4. Бөлшектерді бұйымдарға қосу үшін қолданылатын 
құрастыру құрылғылары. 

Құрастыру-өнімнің құрамдас бөліктерінің қосылыстарын 
қалыптастыру. 

Бөлшек-құрастыру операцияларын қолданбай, атауы мен маркасы 
бойынша біртекті материалдан жасалған бұйым. 

Құрастыру бірлігі (торап) – құрамдас бөліктері құрастыру 
операцияларын пайдалана отырып, дайындаушы кәсіпорында қосуға 
жататын бұйым. 

Жинақ-құрастыру операцияларының көмегімен дайындаушы 
кәсіпорында біріктірілмеген, бірақ көмекші сипаттағы жалпы пайдалану 
мақсаты бар бұйымдар жиынтығын білдіретін екі және одан да көп бұйымдар 
(мысалы, құралдар жиынтығы). 

Негізгі элемент-бұл өнімнің немесе оның құрамдас бөлігінің жалпы 
жиналуы басталатын элемент (мысалы, станоктың төсегі). 

Құрастыру құрылғылары. Қолмен құрастыру үшін портативті 
құрастыру құрылғылары кеңінен қолданылады (1.60-сурет). 

Портативті құрастыру құрылғыларына, мысалы, басу және тойтару 
үшін пресс-қапсырмалар, бір және көп шпиндельді гайковерттер мен 
бұрандалар, ультрадыбыстық дәнекерлеу үтіктері, қолмен мөлшерлегіштер 
немесе желімді тігуге арналған пневматикалық шприцтер және т. б. 

Мұндай құрылғылар әдетте жинаушының жұмыс орнында ілінеді, ал 
құрастыру жұмыстарын орындау кезінде олар жиналған өнімге орнатылады 
(сурет. 1.60, а) немесе жұмысшы оларды қолында ұстайды (сурет. 1.60, B, B) 
немесе олар суспензияда (сурет. 1.60, г). 
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1 - қапсырма; 2 - гидроцилиндр; 3 - өзек; 4 - тұтқа; 5 - майға арналған тесік; 6 

- поршень; 7 - серіппе; 8 - Соққыш; 9 - тоқтату; б - ультрадыбыстық 
дәнекерлеуіш: 1 - оксид пленкасы; 2 - дәнекерлеу; 3 - жұмыс ұшы; 4 - электр 
орамасы; 5 - ферромагниттік өзек; 6 - қоздыру орамасы; 7 - жоғары жиілікті 

генератор; в - Желімді жапсыруға арналған пневматикалық шприц: 1 - 
саптама; 2 - желім; 3 - поршень; 4 - ауа камерасы; 5 - триггер; 6 - сығылған 

ауаны жеткізу; г - аспалы көп шпиндельді гайковерттер.  
1.60-сурет-тасымалды құрастыру құрылғыларының конструкциялары: а-

тойтаруға арналған пресс-қапсырмалар 
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1 - қапсырма; 2 - гидроцилиндр; 3 - өзек; 4 - тұтқа; 5 - майға арналған тесік; 6 

- поршень; 7 - серіппе; 8 - Соққыш; 9 - тоқтату; б - ультрадыбыстық 
дәнекерлеуіш: 1 - оксид пленкасы; 2 - дәнекерлеу; 3 - жұмыс ұшы; 4 - электр 
орамасы; 5 - ферромагниттік өзек; 6 - қоздыру орамасы; 7 - жоғары жиілікті 

генератор; в - Желімді жапсыруға арналған пневматикалық шприц: 1 - 
саптама; 2 - желім; 3 - поршень; 4 - ауа камерасы; 5 - триггер; 6 - сығылған 

ауаны жеткізу; г - аспалы көп шпиндельді гайковерттер.  
1.60-сурет-тасымалды құрастыру құрылғыларының конструкциялары: а-

тойтаруға арналған пресс-қапсырмалар 

  
 

 
а - жұқа қабырғалы төлкені престеген кезде: 1 - гайка; 2 - мандрел; 3 - төлке; 

б - құрама иінді білікті құрастырған кезде: 1,7 - центрлік призмалар; 2,6 - 
түпкі мойындар; 3,5 - сомындар; 4 - шатун мойыны; в - поршеньге серіппелі 

поршень сақиналарын орнатқан кезде: 1 - рычаг; 2 - топсалы призма; 3 - 
конустық мандрел; 4 - сақиналар; 5 - поршень; 6 - жартылай сақина; 7 – 

жүгірткі. 
1.61-сурет - жиналатын бөлшектердің нақты өзара бағдарлануына арналған 

құрастыру құрылғылары 
 
Жиналған бөліктердің немесе түйіннің бөліктерінің нақты өзара 

бағдарлануына арналған құрастыру құрылғылары суретте көрсетілген. 1.61. 
1.61-суретте және корпустың тесігіне басылған кезде жұқа қабырғалы 

жеңді дәл бағыттауға арналған құрылғы көрсетілген. 
1.61, б суретте көрсетілген құрама иінді білікті жинауға арналған 

құрылғы оның 2 және 6 негізгі мойындарының туралануын қамтамасыз етеді, 
оларды орнату және бекіту 1, 7 Орталық призмаларда 3 және 5 
байланыстырушы өзек мойнының жаңғақтарын қатайту алдында жүзеге 
асырылады 4. 

1.61, в суретте поршеньге серіппелі поршень сақиналарын орнатуға 
арналған құрылғы көрсетілген. Мұнда 4 сақиналары 6 жылжымалы жартылай 
сақиналары арасында құлыптармен салынған. 3 тұтқасы бар 1 конустық 
мандрел сақиналарға енгізіліп, поршеньді еркін енгізу үшін қажетті 
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мөлшерге дейін шығарылады. Педальды басу арқылы жұмысшы топсалы 
призма арқылы 2 және жүгірткі 7 4 сақиналарын және жартылай сақинаны 6 
қысады, оларды 3 конустық мандрелді солға бұрғаннан кейін ажырасқан 
күйде ұстайды. Поршеньді орнатқаннан кейін 5 педаль босатылып, сақиналар 
өз ойықтарына енеді. 

Құрастыру құрылғылары және автоматты құрастыруға арналған 
құрылғылар. Құрастыру автоматтары мен желілерінің үздіксіз жұмысы 
атқарушы механизмдердің (ИМ) үздіксіз жұмысымен анықталады, онда ең 
жауапты элемент берілген қосылысты тікелей орындайтын жұмыс органы 
болып табылады. Бұл жұмыс органының дизайны мен жұмыс принципі 
бөлшектерді құрастыру аймағында жылжытуға, сызықтық және бұрыштық 
ығысулардың орнын толтыруға мүмкіндік беруі керек. 

Қосылымды орындау кезінде орын қателіктерін өтеудің үш механизмі 
бар: 

 бағыттаушы құрылғы мен жиналатын бөлік арасындағы 
саңылауларға немесе технологиялық жүйе элементтерінің - жұмыс 
органының немесе жиналатын бөліктері бар құрастыру құрылғысының 
серпімді қысылуына байланысты пассивті өтемақы. Рсб құрастыру күшіне 
ұшыраған кезде жиналған бөліктердің өзара әрекеттесуіне негізделген 
пассивті өтемақы әдістері қарапайым, үнемді, қарапайым дизайнға ие және 
қосылыстың жеткілікті сенімді орындалуын қамтамасыз етеді; 

 автоматты іздеу деп аталатын жиналған бөліктердің бірінің 
қосымша қозғалысын қамтамасыз ететін арнайы құрылғыларды қолдану 
арқылы белсенді өтемақы. Жиналған бөліктердің біреуінің автопоиск 
қозғалысын берілген траектория бойынша әртүрлі тәсілдермен орнатуға 
болады. Автоматты іздеу әдісі үлкен технологиялық мүмкіндіктерге ие және 
үздіксіз құрастыруға мүмкіндік береді; 

 осы бөліктердің түйісетін беттерінің өзара орналасуының 
дәлдігін бақылай отырып, қосылатын бөліктердің қозғалысын бақылайтын 
жүйелерді қолдану арқылы адаптивті өтемақы. Адаптивті өтемақының 
технологиялық мүмкіндіктері өте жақсы, бірақ күрделі құрылымдық және 
технологиялық шешімдер мен микропроцессорлық басқару жүйелерін 
қолдану қажет. 

1.62-суретте пассивті компенсациясы бар жетек механизмдерінің 
түрлері көрсетілген. 

Пассивті өтемақы кезінде орын ауыстырудың орнын толтыру 
қамтамасыз етіледі (сурет. 1.62, а) 

∆ =  ∑𝑓𝑓𝑖𝑖  ± (𝛿𝛿𝑐𝑐 2⁄ ) +  ∑(𝛿𝛿𝑛𝑛𝑖𝑖 2⁄ ), 
мұндағы-фаска катеттерінің қосындысы; - қосылыстағы ең аз саңылау 

немесе ең көп керілу; - жанасқан бөлшектердің ұштарындағы ойықтардың 
немесе ойықтардың радиалды саңылауларының қосындысы.∑𝑓𝑓𝑖𝑖 𝛿𝛿𝑐𝑐 ∑(𝛿𝛿𝑛𝑛𝑖𝑖 2⁄ ) 

- Сур. 1.62, B, B 5L саңылауының арқасында түйісетін беттердің 
жылжуы мен қисаюын қамтамасыз ететін сатылы өзек және жең 
ұстағыштары бар саңылаумен қосылыстарды орындау үшін құрастыру 
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мөлшерге дейін шығарылады. Педальды басу арқылы жұмысшы топсалы 
призма арқылы 2 және жүгірткі 7 4 сақиналарын және жартылай сақинаны 6 
қысады, оларды 3 конустық мандрелді солға бұрғаннан кейін ажырасқан 
күйде ұстайды. Поршеньді орнатқаннан кейін 5 педаль босатылып, сақиналар 
өз ойықтарына енеді. 

Құрастыру құрылғылары және автоматты құрастыруға арналған 
құрылғылар. Құрастыру автоматтары мен желілерінің үздіксіз жұмысы 
атқарушы механизмдердің (ИМ) үздіксіз жұмысымен анықталады, онда ең 
жауапты элемент берілген қосылысты тікелей орындайтын жұмыс органы 
болып табылады. Бұл жұмыс органының дизайны мен жұмыс принципі 
бөлшектерді құрастыру аймағында жылжытуға, сызықтық және бұрыштық 
ығысулардың орнын толтыруға мүмкіндік беруі керек. 

Қосылымды орындау кезінде орын қателіктерін өтеудің үш механизмі 
бар: 

 бағыттаушы құрылғы мен жиналатын бөлік арасындағы 
саңылауларға немесе технологиялық жүйе элементтерінің - жұмыс 
органының немесе жиналатын бөліктері бар құрастыру құрылғысының 
серпімді қысылуына байланысты пассивті өтемақы. Рсб құрастыру күшіне 
ұшыраған кезде жиналған бөліктердің өзара әрекеттесуіне негізделген 
пассивті өтемақы әдістері қарапайым, үнемді, қарапайым дизайнға ие және 
қосылыстың жеткілікті сенімді орындалуын қамтамасыз етеді; 

 автоматты іздеу деп аталатын жиналған бөліктердің бірінің 
қосымша қозғалысын қамтамасыз ететін арнайы құрылғыларды қолдану 
арқылы белсенді өтемақы. Жиналған бөліктердің біреуінің автопоиск 
қозғалысын берілген траектория бойынша әртүрлі тәсілдермен орнатуға 
болады. Автоматты іздеу әдісі үлкен технологиялық мүмкіндіктерге ие және 
үздіксіз құрастыруға мүмкіндік береді; 

 осы бөліктердің түйісетін беттерінің өзара орналасуының 
дәлдігін бақылай отырып, қосылатын бөліктердің қозғалысын бақылайтын 
жүйелерді қолдану арқылы адаптивті өтемақы. Адаптивті өтемақының 
технологиялық мүмкіндіктері өте жақсы, бірақ күрделі құрылымдық және 
технологиялық шешімдер мен микропроцессорлық басқару жүйелерін 
қолдану қажет. 

1.62-суретте пассивті компенсациясы бар жетек механизмдерінің 
түрлері көрсетілген. 

Пассивті өтемақы кезінде орын ауыстырудың орнын толтыру 
қамтамасыз етіледі (сурет. 1.62, а) 

∆ =  ∑𝑓𝑓𝑖𝑖  ± (𝛿𝛿𝑐𝑐 2⁄ ) +  ∑(𝛿𝛿𝑛𝑛𝑖𝑖 2⁄ ), 
мұндағы-фаска катеттерінің қосындысы; - қосылыстағы ең аз саңылау 

немесе ең көп керілу; - жанасқан бөлшектердің ұштарындағы ойықтардың 
немесе ойықтардың радиалды саңылауларының қосындысы.∑𝑓𝑓𝑖𝑖 𝛿𝛿𝑐𝑐 ∑(𝛿𝛿𝑛𝑛𝑖𝑖 2⁄ ) 

- Сур. 1.62, B, B 5L саңылауының арқасында түйісетін беттердің 
жылжуы мен қисаюын қамтамасыз ететін сатылы өзек және жең 
ұстағыштары бар саңылаумен қосылыстарды орындау үшін құрастыру 

  
 

жетектерінің құрылымдық шешімдерін көрсетеді. 
Өзекті ұстағышы бар атқару тетігі осьтік саңылауы (төлкелері, 

сақиналары) бар бөлшектер үшін, ал төлкелі ұстағышы бар атқару тетігі 
осьтік саңылауы жоқ тұтас бөлшектер (білікшелер, тығындар, бітеуіштер) 
үшін қолданылады. Ұстағыштардағы ойықтар  (Dл1 – Dл2) және ойықтар (dл2 – 
dл1), сондай-ақ l’

Т және lT соңғы қашықтықтары біріктірілетін бөлшектердің 
түйісулер басталғанға дейін базалық түйісетін беттің фаскалары бойынша 
айналуына және жылжуына мүмкіндік береді. 

 
а - түйісетін бөлшектердің өзара әрекеттесу схемасы; б - сатылы өзек 

ұстағышы бар құрастыру механизмінің құрылымы; 1 - ұстап тұратын 
элементтер; 2 - лоток; 3 - өзекті ұстағыш; 4 - қосымша жіберуші; в - сатылы 

төлкелі тасымалдағышы бар құрастыру механизмінің құрылымы: 1 - 
қосымша жіберуші; 2 - ұстағыш; 3 - шарикті бекіткіш; г - серіппелі 

призмаларда байланыстырушы шыбық болттарын беруге арналған атқару 
механизмінің схемасы: 1 - серіппе; 2 - ашылатын призмалар; 3 - 

байланыстырушы шыбық болты; 4 - қосымша жіберуші; 5 - қақпағы бар 
шатунның саңылауы; D, D - түйісетін бөлшектердің диаметрлері; dд, Dд- 

қосымша жіберушінің ішкі және сыртқы диаметрі; - ұстағыш пен қосылатын 
бөлшек арасындағы саңылау;  dп.д, Dп.д-берілетін бөліктің диаметрлері; Dб.d - 
базалық Бөліктің диаметрі; Dл, dл-ұстағыштың диаметрлері; - қисаю бұрышы; 

- бұрыштық жиынтық ығысу; fa, fb - бөлшектердің фасоктарының 
өлшемдері𝛿𝛿л𝛼𝛼𝛼𝛼 

1.62-сурет-пассивті өтемі бар атқарушы механизмдер 
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1.63, а суретте Қозғалтқыш цилиндрлерінің блогына білік біліктерін 
орнатуға арналған жетек тізбегі көрсетілген. Құрастыру аймағындағы бөлікті 
құйынды бағыттау әдісі - жиналған бөліктердің бірі 2 құйынды түтікке 
айтарлықтай алшақтықпен орналастырылады (сурет. 1.63, б). Пневмо-
құйынды құрылғылардың технологиялық мүмкіндіктері қосылатын бөліктің 
мөлшеріне, массасына және атқарушы механизмнің жұмыс органының 
құрылымдық параметрлеріне байланысты: құйынды түтіктің диаметрі мен 
ұзындығы 2, тангенциалды саптамалардың диаметрі мен көлбеу бұрышы 4, 
құрастыру процесінің режимі - сығылған ауаның қысымы. Бағдарлау және 
конъюгация уақыты, яғни атқарушы механизмнің өнімділігі де осы 
параметрлерге байланысты. 

 
а - Қозғалтқыш цилиндрлерінің блогына біліктерді орнатуға арналған атқару 

механизмінің схемасы: 1 - кірпік; 2, 10 - орталық ұстағыштар; 3 - қосымша жібергіш; 4 - 
ось; 5 - резеңке сақина; 6, 8 - жарты шарлы орталықтар; 7 - тарату білігі; 9 - сфералық 

ұстағыш; 11 - цилиндр блогы; 12 - Білікше; v - бөліктің қозғалыс жылдамдығы; n - айналу 
жиілігі; d - біліктің диаметрі; dл  - ұстағыштың диаметрі; 6 - пневмовихлорлы құрылғының 

схемасы: 1 - қосылатын бөлшек; 2 - құйынды құбыр; 3 - негізгі бөлік; 4 - тангенциалды 
саптама; d, l - бөліктің өлшемдері 

Сурет 1.63-Белсенді іздеудің атқарушы механизмдері 
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1.63, а суретте Қозғалтқыш цилиндрлерінің блогына білік біліктерін 
орнатуға арналған жетек тізбегі көрсетілген. Құрастыру аймағындағы бөлікті 
құйынды бағыттау әдісі - жиналған бөліктердің бірі 2 құйынды түтікке 
айтарлықтай алшақтықпен орналастырылады (сурет. 1.63, б). Пневмо-
құйынды құрылғылардың технологиялық мүмкіндіктері қосылатын бөліктің 
мөлшеріне, массасына және атқарушы механизмнің жұмыс органының 
құрылымдық параметрлеріне байланысты: құйынды түтіктің диаметрі мен 
ұзындығы 2, тангенциалды саптамалардың диаметрі мен көлбеу бұрышы 4, 
құрастыру процесінің режимі - сығылған ауаның қысымы. Бағдарлау және 
конъюгация уақыты, яғни атқарушы механизмнің өнімділігі де осы 
параметрлерге байланысты. 

 
а - Қозғалтқыш цилиндрлерінің блогына біліктерді орнатуға арналған атқару 

механизмінің схемасы: 1 - кірпік; 2, 10 - орталық ұстағыштар; 3 - қосымша жібергіш; 4 - 
ось; 5 - резеңке сақина; 6, 8 - жарты шарлы орталықтар; 7 - тарату білігі; 9 - сфералық 

ұстағыш; 11 - цилиндр блогы; 12 - Білікше; v - бөліктің қозғалыс жылдамдығы; n - айналу 
жиілігі; d - біліктің диаметрі; dл  - ұстағыштың диаметрі; 6 - пневмовихлорлы құрылғының 

схемасы: 1 - қосылатын бөлшек; 2 - құйынды құбыр; 3 - негізгі бөлік; 4 - тангенциалды 
саптама; d, l - бөліктің өлшемдері 

Сурет 1.63-Белсенді іздеудің атқарушы механизмдері 

  
 

Бөлшектерді жұптастыруға арналған адаптивті жетек механизмінің 
дизайны 1.64-суретте көрсетілген. Жетек механизмінің 1-ші сырғытпасында 
10 платформасы қатаң орнатылған, оған төрт 4 күш өлшегіш бекітілген. 
Датчиктердің жоғарғы бөлігінде оған 5 қосымша сілтегіш бекітілген 3 ілмегі 
орнатылған. Тірек берілісі арқылы жүгірткі қозғалыс өлшеуінің 2 сенсорына 
қосылған. 9 құрастыру позициясында 7 негізгі бөлігі екі өзара перпендикуляр 
бағытта шағын қозғалыстарды қамтамасыз ететін екі координаталық үстел 
қағидаты бойынша құрастырылған 8 құрастыру құрылғысына орнатылады. 

 
1-жүгірткі; 2-қозғалысты өлшеу датчигі; 3-суспензия; 4-күшті өлшеу 

датчигі; 5-жіберуші; 6 - қосылатын бөлік; 7-негізгі бөлік; 8-құрастыру 
құрылғысы; 9 - құрастыру позициясы; 10-платформа;  lд-бөліктің ұзындығы; - 

У, X, Z осьтерінің айналасындағы бұрыштар∆𝛽𝛽,∆𝛼𝛼,∆𝛾𝛾 
Сурет 1.64-адаптивті жетек механизмінің дизайны 

 
Атқарушы механизмнің сырғытпасы қозғалған кезде бөлшектердің 

жұптасу процесінде өзара бағдарлаудың әртүрлі қателіктерінің әсерінен 
жиналған бөліктердің осьтерінің қисаюына байланысты рұқсат етілген 
құрастыру күшінің жоғарылауы мүмкін. 

Қарастырылған принцип бойынша жұмыс істейтін жиналатын 
бөлшектердің жұптасу механизмдеріне пневматикалық немесе 
гидравликалық жетек, жүгірткінің орналасу датчиктері және күшті бақылау 
датчиктері, сондай-ақ жиналатын бөлшектерге арналған қысқыш құрылғысы 
бар екі қабатты үстел түріндегі құрастыру құрылғысы кіреді. Нақты 
қосылыстарды құрастыру кезінде мұндай механизм қосылатын бөліктердің 
жұптастырылған элементтерін қолдана отырып, қолмен 
орталықтандырылады. Жұптау процесінде пресс сырғытпасына бекітілген 
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датчиктер қажетті күшті өлшейді және осы күш арқылы микроЭВМ кіретін 
пресс пен басқару жүйесін реттейді. Жиналатын бөлшектердің жанасатын 
беттерінің рұқсат етілген сәйкессіздігі (өзара орналасу қателігі) 0,1 
құрайды...0,3 түйісу диаметрі. 

Бейімделу механизмдерінің кемшілігі, ең алдымен, олардың 
күрделілігі. Сонымен қатар, құрылғылардың инерциясы, пайда болатын 
үйкеліс, жабдықтың жеткіліксіз сезімталдығы салдарынан мұндай 
механизмдердің көпшілігінің орналасу дәлдігі кішкентай саңылаулары бар 
қосылыстарды жинау үшін жеткіліксіз. 

Екі поликоподтық сақинаны бір уақытта басуға арналған жетек 
механизмінің дизайны суретте көрсетілген. 1.65. Қосудың бұл әдісі кезінде 
атқарушы механизм түйісетін беттердің толық сәйкес келуін ғана емес, 
сонымен қатар олардың қисаюын болдырмауды да қамтамасыз етуі тиіс 
(қисаюдың рұқсат етілген бұрышы 30' - тен аспауы тиіс). Біріктірілген 
бөліктердің ең жақсы үйлесімі конустық беттерде, мысалы, конустық 
мойынтіректердің сыртқы сақиналарында қамтамасыз етіледі. 

5 корпусын базалық құрылғыға орнатқаннан кейін гидравликалық 
цилиндрдің жетегі және 7 негізгі орталығы бар 8 өзек автоматты түрде 
қосылады және оған 6 сақина орнатылған подшипник денеге жоғары қарай 
жылжиды. Құрастыру циклын орындағаннан кейін, басылған мойынтіректері 
бар корпус 10 ролигі бойынша 3 роликке ауысады. 

 
1-гидроцилиндр; 2, 8 - базалық орталықтар; 3, 11-рольганг; 4, 6-мойынтіректер 

сақиналары; 5-корпус (базалық бөлік); 7-өзек; 9 - тірек сақиналы бет; 10-жылжымалы 
негіз 

1.65-сурет-роликті мойынтіректердің екі сақинасын бір уақытта басуға 
арналған жетек механизмінің дизайны 

 
1.66-суретте жартылай автоматты режимде жұмыс істейтін бөлім 

түрінде салынған индукциялық жылытқышы бар жартылай автоматты 
құрастыру схемасы көрсетілген. 
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Құрастыру механизмдеріне өнеркәсіптік роботтардың түсіру 
құрылғылары да кіреді. - Сур. 1.67, а, тірек (I) және сына (II) берілістері 
пайдаланылатын корпустар мен фланецтер үлгісіндегі бөлшектермен жұмыс 
істеуге арналған қармау құрылғысының конструкциясы көрсетілген. Мұнда 
10 фланеці бар 9 корпус жоғарғы 8 корпусына, яғни қысқыш құрылғыларды 
автоматты түрде ауыстыру жүйесінің элементтері, ал бүйірінде-4 қысқышты 
ашуға арналған 11 пневматикалық цилиндр, олар 5 серіппесімен қысылады. 
Губкалар айналмалы плитаға орнатылған шанышқыға орнатылған осьтерде 
еркін айналады 7. 

 
1-аялдама; 2, 3 - призмалар; 4-табандар (орнату элементтері); 5-индукциялық 

жылытқыш; 6-магниттік тізбек; 7-гидроцилиндр; 8-арба 
Сурет 1.66-индукциялық жылытқышы бар жартылай автоматты 

құрастыру схемасы 
 

 
1 - болт; 2 - тарту; 3 - беріліс; 4 - пневматикалық цилиндр; 5 - серіппе; 6, 12 - 

рельстер; 7 - айналмалы плита; 8 - корпус; 9 - фланец; 10 - білік; 11 - губкалар; 13 - 
реактивті сенсор; 14 - беріліс секторы; 15 - сына; 16 - кеңейту ролигі; б - вакуумдық 

құрылғы: 1 - корпус; 2 - сорғыш; 3 - ауыстырылатын диск; 4 - дистрибьютор; 5, 8, 11 - 
келте құбырлар; 6 – пневмо-ажыратқыш; 7 - ағынды датчик; 9 - төсеу; 10 - түтік; 12 - 

эжектор 
Сурет 1.67-құрастыру роботтарының түсіру құрылғыларының 

конструкциялары 



86
  
 

1.67, б-суретте 1 Цилиндрлік корпус түрінде жасалған, оған 3 
ауыстырмалы дискісі бекітілген, оның ойықтарында 2 эжекторлары бар 12 
сорғыштар және 7 сиялы датчигі орнатылған вакуумдық тарту 
құрылғысының конструкциясы көрсетілген. Сорғыштардың қажетті саны 
төсемнің пішініне, мөлшеріне және салмағына байланысты анықталады. 1 
корпусына ауа, онда 4 дистрибьюторы орналасқан, пневматикалық 
көтергіштің 6, 5 және 10 түтіктерінің жауап бөлігі арқылы қуатты 
пневматикалық желіден беріледі. Ауасы 8 және 11 келтеқұбырлар арқылы 
түсетін 7-сиялы датчик қысқыш құрылғының сорғыштары 9 төсеммен 
жанасқанда өнеркәсіптік роботтың қолын тоқтатуға және оны құрастыру 
позициясына жылжытуға командалар қалыптастырады. [8, 183-47 жж] 

 
Бақылау сұрақтары: 
1. Бұл жатқызады тасымалды құрама бейімделген? 
2. Адаптивті басқару механизмдерінің кемшіліктері қандай? 
3. Құрастыру құрылғыларының дизайн ерекшеліктерін анықтаңыз. 
4. Саңылаулармен қосылу үшін қандай құрылғылар қолданылады? 
5. Қандай құрылғылар құрастыру механизмдеріне жатады? 
 
 
1.2.5. Бөлшектерді аралық және түпкілікті бақылау кезінде және 

машиналарды құрастыру кезінде қолданылатын бақылау 
құрылғылары. 

 
Шағын және орта бөліктерді тексеру үшін стационарлық бақылау 

құрылғылары, ал үлкендері үшін портативті құрылғылар қолданылады. Бір 
өлшемді құрылғылармен қатар көп өлшемді құрылғылар кеңінен 
қолданылады, онда бірнеше параметрлер бір қондырғы үшін тексеріледі. 

Бақылау құрылғылары пассивті және белсенді болып бөлінеді. 
Пассивті бақылау құрылғылары өңдеу операцияларын орындағаннан 

кейін қолданылады. 
Белсенді бақылау құралдары станоктарда орнатылады және өңдеу 

процесінде бөлшектерді бақылауды орындайды, өңдеуді тоқтату немесе ақау 
пайда болған кезде оны орындау шарттарын өзгерту қажеттілігі туралы 
сигналды машинаның жұмыс органдарына немесе жұмысшыға береді. 

CNC машиналарында бөлшектерді өңдеу дәлдігін арттыруға автоматты 
өлшеу құрылғыларын, яғни бөлшектердің мөлшері мен пішінін бақылауға 
арналған құрылғыларды қолдану арқылы қол жеткізіледі. Бұл жағдайда 
жұмыс бөлігін өлшеу оны тікелей сезіну арқылы автоматты түрде жүзеге 
асырылады, өңдеудің қажетті түзетуі автоматты түрде есептеледі және 
басқару жүйесі арқылы құралдың қажетті түзетуі жүзеге асырылады. 

Автоматты бақылауды орындау үшін құралдың біреуінің орнына 
машинаның шпинделіне немесе револьвер басына өлшеу зондымен кескіш 
ұстағыш салынған, ол машинаны жұмыс орнынан өлшеу позициясына 



87
  
 

1.67, б-суретте 1 Цилиндрлік корпус түрінде жасалған, оған 3 
ауыстырмалы дискісі бекітілген, оның ойықтарында 2 эжекторлары бар 12 
сорғыштар және 7 сиялы датчигі орнатылған вакуумдық тарту 
құрылғысының конструкциясы көрсетілген. Сорғыштардың қажетті саны 
төсемнің пішініне, мөлшеріне және салмағына байланысты анықталады. 1 
корпусына ауа, онда 4 дистрибьюторы орналасқан, пневматикалық 
көтергіштің 6, 5 және 10 түтіктерінің жауап бөлігі арқылы қуатты 
пневматикалық желіден беріледі. Ауасы 8 және 11 келтеқұбырлар арқылы 
түсетін 7-сиялы датчик қысқыш құрылғының сорғыштары 9 төсеммен 
жанасқанда өнеркәсіптік роботтың қолын тоқтатуға және оны құрастыру 
позициясына жылжытуға командалар қалыптастырады. [8, 183-47 жж] 

 
Бақылау сұрақтары: 
1. Бұл жатқызады тасымалды құрама бейімделген? 
2. Адаптивті басқару механизмдерінің кемшіліктері қандай? 
3. Құрастыру құрылғыларының дизайн ерекшеліктерін анықтаңыз. 
4. Саңылаулармен қосылу үшін қандай құрылғылар қолданылады? 
5. Қандай құрылғылар құрастыру механизмдеріне жатады? 
 
 
1.2.5. Бөлшектерді аралық және түпкілікті бақылау кезінде және 

машиналарды құрастыру кезінде қолданылатын бақылау 
құрылғылары. 

 
Шағын және орта бөліктерді тексеру үшін стационарлық бақылау 

құрылғылары, ал үлкендері үшін портативті құрылғылар қолданылады. Бір 
өлшемді құрылғылармен қатар көп өлшемді құрылғылар кеңінен 
қолданылады, онда бірнеше параметрлер бір қондырғы үшін тексеріледі. 

Бақылау құрылғылары пассивті және белсенді болып бөлінеді. 
Пассивті бақылау құрылғылары өңдеу операцияларын орындағаннан 

кейін қолданылады. 
Белсенді бақылау құралдары станоктарда орнатылады және өңдеу 

процесінде бөлшектерді бақылауды орындайды, өңдеуді тоқтату немесе ақау 
пайда болған кезде оны орындау шарттарын өзгерту қажеттілігі туралы 
сигналды машинаның жұмыс органдарына немесе жұмысшыға береді. 

CNC машиналарында бөлшектерді өңдеу дәлдігін арттыруға автоматты 
өлшеу құрылғыларын, яғни бөлшектердің мөлшері мен пішінін бақылауға 
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ұстағыш салынған, ол машинаны жұмыс орнынан өлшеу позициясына 

  
 

ауыстырғаннан кейін CNC жүйесіне басқару сигналын беруді қамтамасыз 
етеді. Өлшеу циклінде өлшеу зонд бөліктің бағдарламаланған жеріне 
жеткізіледі және оның нақты мөлшерін өлшейді, содан кейін басқару жүйесі 
алынған мәнді берілген мәнмен салыстырады. Бақыланатын өлшемнің 
ауытқуы төзімділік өрісінің шекарасына жеткенде, оны түзету автоматты 
түрде жүзеге асырылады. 

Токарлық станоктарда диаметрлік өлшемдерді автоматты түрде өлшеу 
үшін өңдеу аймағынан тыс немесе станоктың жұмыс аймағында болуы 
мүмкін автоматты өлшеу құрылғылары қолданылады. Бірінші жағдайда, олар 
аспаптық блоктың орнына орнатылады, ал екіншісінде - мысалы, машинаның 
калибрінде және өлшеу құралдың жұмысымен қатар жүреді. 

1.68-суретте станоктың жұмыс аймағында өлшеу құралының 
орналасуын өлшеу схемалары көрсетілген. 

Өлшеулер жарық сәулесінің қарқындылығына жауап беретін 
оптикалық-электронды өлшеу құрылғыларының көмегімен жүзеге 
асырылады. 

 
1-револьвер басы; 2-салынған камера; 3-көлеңкелі аймақ; 4-дайындама; 

5-жарық көзі; 6,7-сәйкесінше көлденең және бойлық калибрлі 
1.68-сурет-токарлық станоктың жұмыс аймағында өлшеу құралының 

(А) және орналасу схемасы (б) 
 

Жартылай өткізгіш фотодетекторлар электронды өлшеу құрылғысы 
сканерлейтін жарық сигналдарын жасайды. Электрлік сигнал жарық 
ағынының қарқындылығына пропорционалды түрде жасалады. 

Өлшеу құрылғысы тігіс камерасынан, жарық көзінен, қозғалысты 
өлшеу жүйесінен және компьютерден тұрады. 

1.68-суретте, А, 2-тігіс камерасы 1 токарлық станоктың револьвер 
басының ұясына орнатылған. Револьвер басы тиісті бағытта көлденең 6 және 
бойлық 7 калиппердің көмегімен қозғалады. 5 жарық көзі өңделген 
дайындаманы жарықтандырады 4. Дайындамамен көлеңкеленген 3-аймақ 
камераның сезімтал элементіне бағытталған. Жарықтандырылмаған 
фотодиодтардың саны бойынша бөліктің радиусы анықталады. 
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Өңдеу алдында қысылған дайындаманың өлшемдері бақыланады, 
нақты құралы анықталады. 

Көп мақсатты машиналарда бөлшектерді байланыс индикаторларының 
(сенсорлық сенсорлардың) көмегімен өлшеу жиі қолданылады – шар тәрізді 
ұштары белгілі бір нүктеге өтіп, координаттарын оқитын зондты өлшеу 
бастары. Алынған нәтижелерді компьютер өңдейді. 

1.69, А-Е суретте зонд басының бөліктерін қолдана отырып, 
бөлшектерді басқару схемалары көрсетілген. 

 
а-бастиекті нөлдік күйге орнату: б-дайындама жағының 

параллелсіздігін бақылау станок үстелінің орнын ауыстыру және оны өңдеу 
процесінде түзету: в-өңдеуге рұқсатты бақылау: г-өңдеу тереңдігін бақылау: 

д-орталық аралық қашықтықты бақылау: е-бөлік өлшемдерін бақылау 
Сурет 1.69-зондтың басын пайдаланып бөлшектерді басқару схемалары 
 
1.70-суретте екеуінде өлшеу жүргізуге арналған координаталық өлшеу 

машиналарының схемалары көрсетілген (сурет. 1.70, а), үш (сурет. 1.70, б) 
және төрт (сурет. 1.70, в) координаттар. 

Суретте көрсетілген координаталық өлшеу машинасы. 1.70, в төрт 
координат бойынша өлшеу және белгілеу жүргізуге мүмкіндік береді. 
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Өңдеу алдында қысылған дайындаманың өлшемдері бақыланады, 
нақты құралы анықталады. 

Көп мақсатты машиналарда бөлшектерді байланыс индикаторларының 
(сенсорлық сенсорлардың) көмегімен өлшеу жиі қолданылады – шар тәрізді 
ұштары белгілі бір нүктеге өтіп, координаттарын оқитын зондты өлшеу 
бастары. Алынған нәтижелерді компьютер өңдейді. 

1.69, А-Е суретте зонд басының бөліктерін қолдана отырып, 
бөлшектерді басқару схемалары көрсетілген. 

 
а-бастиекті нөлдік күйге орнату: б-дайындама жағының 

параллелсіздігін бақылау станок үстелінің орнын ауыстыру және оны өңдеу 
процесінде түзету: в-өңдеуге рұқсатты бақылау: г-өңдеу тереңдігін бақылау: 

д-орталық аралық қашықтықты бақылау: е-бөлік өлшемдерін бақылау 
Сурет 1.69-зондтың басын пайдаланып бөлшектерді басқару схемалары 
 
1.70-суретте екеуінде өлшеу жүргізуге арналған координаталық өлшеу 

машиналарының схемалары көрсетілген (сурет. 1.70, а), үш (сурет. 1.70, б) 
және төрт (сурет. 1.70, в) координаттар. 

Суретте көрсетілген координаталық өлшеу машинасы. 1.70, в төрт 
координат бойынша өлшеу және белгілеу жүргізуге мүмкіндік береді. 

  
 

 
1-баған; 2 - каретка; 3 - өлшеу құрылғысы; 4 - бөлшек; 5 - домкрат; 6 - 

Үстел; 7 - негіз; 8 – басу құрылғысы; 9-ЭЕМ. 
1.70-сурет-екі (а), үш (б) және төрт (в) координаттарда өлшеулерді 

орындайтын координаттық өлшеу машиналарының схемалары 
 
Координаталық өлшеу машиналары 500 диапазонындағы өлшемдерді 

өлшеу үшін кеңінен қолданылады...1000 мм. 
Кез келген бақылау құрылғысы құрылғының корпусына орнатылған 

орнату, қысқыш, өлшеу және қосалқы элементтерден тұрады. 
Орнату элементтеріне (тіректерге) тексерілетін бөлшек бақылау 

жүргізу үшін өлшеу базаларымен қойылады. Бұл жағдайда сфералық және 
жалпақ бастары бар тұрақты тіректер, тірек тақталары, сондай-ақ бөліктің 
конфигурациясына байланысты арнайы бөліктер (секторлар, сақиналар және 
т.б.) қолданылады. 

Сфералық бастары бар тіректер өңделмеген базалары бар бөлшектерді, 
ал жалпақ бастары бар тіректер өңделген базалары бар бөлшектерді орнату 
үшін қолданылады. 
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Призмалар сыртқы цилиндрлік беттері бар бөлшектерді орнату үшін 
қолданылады. 

Радиалды немесе осьтік соғуға арналған бөлшектерді тексеру үшін 
олар бір немесе екі коаксиалды цилиндрлік тесіктерге орнатылады. 

Көбінесе тексеру бөліктері конустық сақиналарға немесе кеңейту 
мандрелдеріне орнатылады. Сонымен қатар, қарапайым беттердің әртүрлі 
комбинациясы орнату негіздері ретінде қолданылады (жазықтық - сыртқы 
цилиндрлік бет, жазықтық – тесіктер және т.б.). 

Бақылау айлабұйымдарында қол қысқыш құрылғылар (иінтіректі, 
серіппелі, бұрандалы, эксцентриктік), сондай-ақ пневможетегі бар 
құрылғылар (пневможетектер) қолданылады. Біріктірілген қысқыш 
құрылғылар жиі қолданылады. 

Бақылау құрылғыларының қосалқы құрылғылары әртүрлі мақсатқа ие. 
Оларға әртүрлі айналмалы және көтергіш құрылғылар, сырғытпалар, 
эжекторлар жатады. Бақылау құрылғыларының корпустары массивтік қатты 
тақтайша немесе СЧ12 және СЧ15 маркалы шойындардан жасалған 
корпустық бөлік түрінде орындалады. 

1.71-суретте саңылауға қатысты хаб пен фланецтің ұштарының 
соғылуын бақылауға арналған құрылғы схемасы көрсетілген. 

 
1,4-индикаторлық тіректер; 2-саңылаулы мандрел; 3 - өлшеу бастары; 

5-шарикті тірек; 6-серіппелі тұтқа; 7-айналмалы үстел;  
8-тірек фланец; 9-Бақылау тақтасы 

1.71-сурет-шлицті тесікке қатысты күпшектің және фланецтің 
ұштарының соғылуын бақылауға арналған құрылғылар схемасы 

 
Қадамдық біліктің мойындары мен ұштарының соғуын бақылауға 

арналған құрылғы 1.72-суретте көрсетілген. 
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Призмалар сыртқы цилиндрлік беттері бар бөлшектерді орнату үшін 
қолданылады. 

Радиалды немесе осьтік соғуға арналған бөлшектерді тексеру үшін 
олар бір немесе екі коаксиалды цилиндрлік тесіктерге орнатылады. 

Көбінесе тексеру бөліктері конустық сақиналарға немесе кеңейту 
мандрелдеріне орнатылады. Сонымен қатар, қарапайым беттердің әртүрлі 
комбинациясы орнату негіздері ретінде қолданылады (жазықтық - сыртқы 
цилиндрлік бет, жазықтық – тесіктер және т.б.). 

Бақылау айлабұйымдарында қол қысқыш құрылғылар (иінтіректі, 
серіппелі, бұрандалы, эксцентриктік), сондай-ақ пневможетегі бар 
құрылғылар (пневможетектер) қолданылады. Біріктірілген қысқыш 
құрылғылар жиі қолданылады. 

Бақылау құрылғыларының қосалқы құрылғылары әртүрлі мақсатқа ие. 
Оларға әртүрлі айналмалы және көтергіш құрылғылар, сырғытпалар, 
эжекторлар жатады. Бақылау құрылғыларының корпустары массивтік қатты 
тақтайша немесе СЧ12 және СЧ15 маркалы шойындардан жасалған 
корпустық бөлік түрінде орындалады. 

1.71-суретте саңылауға қатысты хаб пен фланецтің ұштарының 
соғылуын бақылауға арналған құрылғы схемасы көрсетілген. 

 
1,4-индикаторлық тіректер; 2-саңылаулы мандрел; 3 - өлшеу бастары; 

5-шарикті тірек; 6-серіппелі тұтқа; 7-айналмалы үстел;  
8-тірек фланец; 9-Бақылау тақтасы 

1.71-сурет-шлицті тесікке қатысты күпшектің және фланецтің 
ұштарының соғылуын бақылауға арналған құрылғылар схемасы 

 
Қадамдық біліктің мойындары мен ұштарының соғуын бақылауға 

арналған құрылғы 1.72-суретте көрсетілген. 

  
 

 
1,6-тиісінше алдыңғы және артқы бас; 2,5 - орталықтар; 3 - тірек; 4 - 

өлшеу басы; 7 - тұтқа; 8 – Басқару тақтасы; 9-болттар. 
1.72 - сурет-сатылы біліктің мойындары мен ұштарының соғылуын 

бақылауға арналған құрал 
 
Бұл құрылғыда бақыланатын білік орнату элементтеріне 

орналастырылған – 2 және 5 орталықтары, олар алдыңғы 1 және артқы 6 
бастарға орнатылады. Алдыңғы орталық 5 бекітілген, ал артқы орталық 2 
пинольді жылжытып, 7 тұтқасын бұрауға болады. 4 өлшеу басы 3 стандартты 
тірекке орнатылады (тіректердің қажетті саны таңдалған басқару схемасына, 
тексерілетін параметрлер санына және өндіріс түріне, яғни бөлшектерді 
немесе түйіндерді шығару бағдарламасына байланысты). [9, 242-250 жж] 

 
Бақылау сұрақтары: 
1. Бақылау құрылғылары қалай бөлінеді? 
2. Пассивті және белсенді бақылау құралдарының айырмашылығы 

неде? 
3. Координаталық өлшеу машиналарының жұмыс принципін 

түсіндіріңіз. 
4. Басқару құрылғысы қандай құрылымдық бөліктерді қамтиды? 
5. Тексерілетін өнімдерді үш санатқа бөлетін құрылғыларды 

анықтаңыз. 
 
 



92
  
 

1.2.6. Ауыр, ал автоматтандырылған өндірісте жеңіл 
дайындамаларды, бөлшектер мен бұйымдарды қармауға, жылжытуға 
және аударуға арналған көліктік-кантовальдық құрылғылар. 

 
Дискілі бланкілерді, атап айтқанда редукторларды тасымалдау үшін 

тізбекті тақталар қолданылады (сурет. 1.73, а, б), роликті (сурет. 1.73, в), 
таспа (сурет. 1.73, г), паллет, аспалы және басқа құралдар. Конвейерде 
қозғалу кезінде негізгі беттердің конфигурациясы, ауырлық центрінің 
орналасуы және дайындамалардың басқа да ерекшеліктері ескеріледі (сурет. 
1.74). 

 
1.73-сурет-тік сызықты (А) және қисық сызықты (б) пластиналы және 

роликті (в) тізбекті конвейерлердің схемалары (г) 
 

 
1.74-сурет-дөңгелектерді бір жазықтықта беруге арналған шексіз көлік 

(пластмасса) таспасының схемасы 
 
Тісті доңғалақтардың дайындамаларын автоматтандырылған өндірісте 

тура тасымалдау үшін станоктардың жұмыс аймақтарынан тыс орналасқан 
тізбекті конвейерді пайдалануға болады. Роликті конвейерлерде цилиндрлік 
немесе пішінді роликтер болуы мүмкін (сурет. 1.75). 

Паллеттермен операция аралық тасымалдау монорельс 1 түрінде 
жасалуы мүмкін (сурет. 1.76, а). Әрбір көтергіш плитада (тік) 2 паллет 3 
роликтерін орнатады. Роликтер (үш немесе төрт) мойынтіректерде жұмыс 
істейді (жылжымалы немесе жылжымалы). Бөлшектерді гравитациялық 
күштерден қорғау үшін тасымалдау кезінде рельстер көлденең оське белгілі 
бір бұрышпен орнатылады. Сонымен қатар, 5-бөлік әрқашан көлбеу емес (тік 
немесе көлденең оське) 4 дайындаманың 5 ұстағышының кері көлбеу 
бұрышына байланысты болады. 
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1.2.6. Ауыр, ал автоматтандырылған өндірісте жеңіл 
дайындамаларды, бөлшектер мен бұйымдарды қармауға, жылжытуға 
және аударуға арналған көліктік-кантовальдық құрылғылар. 

 
Дискілі бланкілерді, атап айтқанда редукторларды тасымалдау үшін 

тізбекті тақталар қолданылады (сурет. 1.73, а, б), роликті (сурет. 1.73, в), 
таспа (сурет. 1.73, г), паллет, аспалы және басқа құралдар. Конвейерде 
қозғалу кезінде негізгі беттердің конфигурациясы, ауырлық центрінің 
орналасуы және дайындамалардың басқа да ерекшеліктері ескеріледі (сурет. 
1.74). 

 
1.73-сурет-тік сызықты (А) және қисық сызықты (б) пластиналы және 

роликті (в) тізбекті конвейерлердің схемалары (г) 
 

 
1.74-сурет-дөңгелектерді бір жазықтықта беруге арналған шексіз көлік 

(пластмасса) таспасының схемасы 
 
Тісті доңғалақтардың дайындамаларын автоматтандырылған өндірісте 

тура тасымалдау үшін станоктардың жұмыс аймақтарынан тыс орналасқан 
тізбекті конвейерді пайдалануға болады. Роликті конвейерлерде цилиндрлік 
немесе пішінді роликтер болуы мүмкін (сурет. 1.75). 

Паллеттермен операция аралық тасымалдау монорельс 1 түрінде 
жасалуы мүмкін (сурет. 1.76, а). Әрбір көтергіш плитада (тік) 2 паллет 3 
роликтерін орнатады. Роликтер (үш немесе төрт) мойынтіректерде жұмыс 
істейді (жылжымалы немесе жылжымалы). Бөлшектерді гравитациялық 
күштерден қорғау үшін тасымалдау кезінде рельстер көлденең оське белгілі 
бір бұрышпен орнатылады. Сонымен қатар, 5-бөлік әрқашан көлбеу емес (тік 
немесе көлденең оське) 4 дайындаманың 5 ұстағышының кері көлбеу 
бұрышына байланысты болады. 

  
 

 
1.75-сурет-конвейерде қозғалатын редукторларды дайындауға арналған 

дөңгелек паллет схемасы 
 

 
1.76-сурет-тісті біліктің операцияаралық тасымалдау нұсқасының 

схемасы 
 
Дайындаманы жылжыту биіктігін өзгерту қажет болған жағдайда 

көтергіш құрылғылар қолданылады (сурет. 1.76, б). Олар әдетте жеткізу 
рельстерінен, 6 паллет рельстерінен, 7 жұмыс рельстерінен және 8 паллет 
рельстерінен тұрады. 

Редукторларды өңдеу кезінде дайындамаларды қайта бағыттау қажет 
болуы мүмкін (дайындамаларды 90 немесе 180°бұру). Конвейерде 1 
дайындамасын 180° бұру үшін 2 жетек механизмі бар 3 кантоваторды 
қолдануға болады (сурет. 1.77, А) немесе дайындамаларды қайта 
бағдарлауды қамтамасыз етуге арналған науалар (сурет. 1.77, б). 

 
1.77-сурет - тісті доңғалақтардың дайындамаларын бұрау сызбасы 
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Тиегіш-жүк түсіргіш құрал-жабдықтар пайдаланылады түрлі 
салаларында. Бөлшек дайындамаларды жүктеуге арналған станоктар 
әмбебап, әмбебап және арнайы болып бөлінеді. 

Тиеу-түсіру құрылғыларының дизайны мен жұмыс принципі өндіріс 
түріне, дайындамалардың пішініне, мөлшеріне және түріне, өңдеу әдісіне, 
жабдыққа және басқа факторларға байланысты. Әдетте тиеу-түсіру 
жабдықтары үш түрлі құрылғыларға бөлінеді: дүкен, бункер-дүкен (штабель) 
және бункер. 

Дүкендер (жинақтағыштар) өздігінен ағатын және мәжбүрлі болып 
бөлінеді, бұл ретте өздігінен ағатын дайындамаларда ауырлық күшінің 
(тербеліс, сырғу) әсерімен, ал мәжбүрлі дайындамаларда қолданылатын 
сыртқы күштердің немесе ауырлық күшінің және қолданылатын күштердің 
әсерімен қозғалады. 

Машинаның шпинделіне дайындаманы беретін қарапайым 
қоректендіргіштің схемасы 1.78-суретте көрсетілген. 1-бергіштің жоғарғы 
жазықтығы-2 дайындамаларын 3-науада ұстайтын кескіш. Машинаны 
жүктегеннен кейін қоректендіргіш бастапқы күйіне оралады және 
дайындамалар төмен қарай жылжиды, ал олардың төменгі бөлігі 
қоректендіргіштің ойығына түседі. 

 
 

1-қоректендіргіш; 2 – дайындау; 3-науа. 
Сурет 1.78-қарапайым дүкен жүктеу құрылғысының схемасы 

 
Тісті кескіш машиналарға дайындамаларды жүктеуді автоматтандыру 

жүктеу құрылғыларын дискілермен біріктіруді қажет етеді (сурет. 1.79). 2 
жинақтағыштан немесе 3 конвейерден 1 дайындамалар 4 тиегіш арқылы 5 тіс 
кескіш станоктың беру құрылғысына жіберіледі.  
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Тиегіш-жүк түсіргіш құрал-жабдықтар пайдаланылады түрлі 
салаларында. Бөлшек дайындамаларды жүктеуге арналған станоктар 
әмбебап, әмбебап және арнайы болып бөлінеді. 

Тиеу-түсіру құрылғыларының дизайны мен жұмыс принципі өндіріс 
түріне, дайындамалардың пішініне, мөлшеріне және түріне, өңдеу әдісіне, 
жабдыққа және басқа факторларға байланысты. Әдетте тиеу-түсіру 
жабдықтары үш түрлі құрылғыларға бөлінеді: дүкен, бункер-дүкен (штабель) 
және бункер. 

Дүкендер (жинақтағыштар) өздігінен ағатын және мәжбүрлі болып 
бөлінеді, бұл ретте өздігінен ағатын дайындамаларда ауырлық күшінің 
(тербеліс, сырғу) әсерімен, ал мәжбүрлі дайындамаларда қолданылатын 
сыртқы күштердің немесе ауырлық күшінің және қолданылатын күштердің 
әсерімен қозғалады. 

Машинаның шпинделіне дайындаманы беретін қарапайым 
қоректендіргіштің схемасы 1.78-суретте көрсетілген. 1-бергіштің жоғарғы 
жазықтығы-2 дайындамаларын 3-науада ұстайтын кескіш. Машинаны 
жүктегеннен кейін қоректендіргіш бастапқы күйіне оралады және 
дайындамалар төмен қарай жылжиды, ал олардың төменгі бөлігі 
қоректендіргіштің ойығына түседі. 

 
 

1-қоректендіргіш; 2 – дайындау; 3-науа. 
Сурет 1.78-қарапайым дүкен жүктеу құрылғысының схемасы 

 
Тісті кескіш машиналарға дайындамаларды жүктеуді автоматтандыру 

жүктеу құрылғыларын дискілермен біріктіруді қажет етеді (сурет. 1.79). 2 
жинақтағыштан немесе 3 конвейерден 1 дайындамалар 4 тиегіш арқылы 5 тіс 
кескіш станоктың беру құрылғысына жіберіледі.  

  
 

 
Сурет 1.79-тісті кесу машинасының өңдеу аймағына бланкілерді беру 

схемасы 
 
1 манипуляторлары (қоректендіргіштер), мысалы, 2 тісті 

доңғалақтардың дайындамаларын 3 конвейерден 3 тісті 5 тісті машинаның 
дискісіне беру үшін қолданылады (сурет. 1.80). 

 
Сурет 1.80-дайындаманы конвейерден машинаға және керісінше 

жылжытатын манипулятордың жұмыс схемасы 
 
Егер дайындамаларды белгілі бір бұрышқа орнату қажет болса, 

манипуляторды тікелей машинаға орналастыруға болады (сурет. 1.81). 
Дөңгелек түйреуіш дүкендерді тек тігінен ғана емес, сонымен қатар 

станоктар үшін де қолдануға болады. 
Порталдық диффузоршылары үшін токарлық станоктардың еркін 

жұмыс аймағы кеңінен арқасында өзінің жан-жақтылық. 
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Сурет 1.81-дайындамалардың дүкенінен манипулятормен тісті кесу 
машинасын жүктеу схемасы 

 
1.82-суретте токарьларға арналған жүктеу құрылғысы көрсетілген. 
Жүктеу құрылғысында траверса 1, каретка 2, қоректендіргіш 3, ұстап 

тұратын екі ұстағыш 4, 5 және тасымалдаушы-дүкен 6 бар. Арба 
гидроқозғалтқыштан траверс бойынша, ал механикалық рульдер 
гидроцилиндрлерден жылжиды. Машинада өңдеу аяқталған кезде, түсіру 
үшін түсіру түсіріледі. Орталықтар дайындаманы қысқаннан кейін, кене 
қысқышы ашылып, бастапқы күйіне көтеріледі. Машина қосылады, ал 
бөлшегі бар фидер сақтау дүкеніне оралады, бөлшектен босатылады, 
дайындаманы ұстап, бастапқы күйіне орнатылады, содан кейін операция 
қайталанады. 

 
1.82-сурет-токарлық станоктың тиеу құрылғысының схемасы 

Базалық тесікті өңдеуді қамтамасыз ететін көлденең тартқыш 



97
  
 

 
 

Сурет 1.81-дайындамалардың дүкенінен манипулятормен тісті кесу 
машинасын жүктеу схемасы 

 
1.82-суретте токарьларға арналған жүктеу құрылғысы көрсетілген. 
Жүктеу құрылғысында траверса 1, каретка 2, қоректендіргіш 3, ұстап 

тұратын екі ұстағыш 4, 5 және тасымалдаушы-дүкен 6 бар. Арба 
гидроқозғалтқыштан траверс бойынша, ал механикалық рульдер 
гидроцилиндрлерден жылжиды. Машинада өңдеу аяқталған кезде, түсіру 
үшін түсіру түсіріледі. Орталықтар дайындаманы қысқаннан кейін, кене 
қысқышы ашылып, бастапқы күйіне көтеріледі. Машина қосылады, ал 
бөлшегі бар фидер сақтау дүкеніне оралады, бөлшектен босатылады, 
дайындаманы ұстап, бастапқы күйіне орнатылады, содан кейін операция 
қайталанады. 

 
1.82-сурет-токарлық станоктың тиеу құрылғысының схемасы 

Базалық тесікті өңдеуді қамтамасыз ететін көлденең тартқыш 
  
 

машиналарды жүктеуді автоматтандыру кезінде 1 Дайындамалар 2 диск 
науасынан 3 кескіш арқылы 4 фидер призмасына және 5 науа өңдеу аймағына 
түсуі мүмкін (сурет. 1.83). 

 
Сурет 1.83-көлденең тартқышты жүктеуді автоматтандыру схемасы 

 
Тартқыштарға бланкілерді орнату үшін, атап айтқанда, цилиндрлік 

кілттерді және редукторлардың әртүрлі саңылауларын өңдеу үшін әртүрлі 
аралық көлік құралдары қолданылады: көлбеу науалар мен қоймалар, 
көбінесе өзек дүкендері. 

Тік тартқыш машинаның 1-үстеліне 2 саусақтары бар тұтқалар 3 
бланкілерін орнатады. Тартпа 4 тесікті өңдеп, жоғарғы бастапқы позицияға 
оралғаннан кейін (сурет. 1.84), 5-жолақ дайындаманың биіктігіне көтеріліп, 
машина үстеліне жаңа дайындаманы береді. 

Машинаның екінші жағында, керісінше, жолақ төмендейді және дайын 
бөліктер де бір сатыға төмендейді. Осыдан кейін 2 саусақтары бар екі 
қысқыш дайындаманы оңға жылжытады. Содан кейін қапсырмаларды 
дайындама мен бөлікпен жылжыту оң жаққа, яғни дайындаманы жұмыс 
орнына, ал бөлшектерді қабылдау дүкенінің білікшесіне орнатқанға дейін 
жалғасады. 

6 цилиндр ұстамаларды бастапқы (сол жақ) күйге келтіргенде, оларды 
көтергеннен кейін цикл қайталанады. Сол жақ дүкеннің жылжымалы 
түйреуішіндегі дайындамалар аяқталған кезде және сәйкесінше оң жақ 
дүкеннің жылжымалы Түйреуіші бөлшектермен толығымен толтырылған 
кезде, дүкендер бұрылады. Дайындамалар толығымен аяқталғаннан кейін 
машина өшеді, скальчатые дайындамалар жаңаларына ауыстырылады және 
цикл қайталанады. 
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1.84-сурет-тігінен тартылатын машинаны жүктеуді автоматтандыру 

схемасы 
 
1.85-суретте 1 беріліс біліктерін тіс өңдейтін аймаққа беру схемасы 

көрсетілген. 2-Транспортер 1-дайындаманы 3-вагонға береді, ол 4-
гидравликалық цилиндрдің өзегін жылжыту арқылы оны машинаның жұмыс 
аймағына өткізеді. Жұмыс аймағында chever 5 көмегімен ілгекті іздеу бар. 
Өңдеуден кейін гидравликалық цилиндр 6 аударғышты босатады және 
өңделген бөлікті түсіреді. Осыдан кейін 4 гидравликалық цилиндр бос 
вагонды бастапқы күйіне қайтарады және цикл қайталанады. 

 
1.85-сурет-тісті біліктерді тісті ию станогын өңдеу аймағына беру 

схемасы 
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1.84-сурет-тігінен тартылатын машинаны жүктеуді автоматтандыру 

схемасы 
 
1.85-суретте 1 беріліс біліктерін тіс өңдейтін аймаққа беру схемасы 

көрсетілген. 2-Транспортер 1-дайындаманы 3-вагонға береді, ол 4-
гидравликалық цилиндрдің өзегін жылжыту арқылы оны машинаның жұмыс 
аймағына өткізеді. Жұмыс аймағында chever 5 көмегімен ілгекті іздеу бар. 
Өңдеуден кейін гидравликалық цилиндр 6 аударғышты босатады және 
өңделген бөлікті түсіреді. Осыдан кейін 4 гидравликалық цилиндр бос 
вагонды бастапқы күйіне қайтарады және цикл қайталанады. 

 
1.85-сурет-тісті біліктерді тісті ию станогын өңдеу аймағына беру 

схемасы 

  
 

 
Шевинг автоматтарында дайындаманы өңдеу аймағына автооператор 

беріледі (сурет. 1.86). Машинаның оң жағында 2 мандрел орнатылған, ол 
өзара қозғалысты жүзеге асырады, 1-дайындама 2-мандрелге орнатылады, ол 
3 фланецтің тесігіне кіреді және оған 1 дайындаманы басады. 

 
 

1.86-сурет-дайындамаларды тіс тігу станогына автоматты түрде тиеу 
схемасы 

 
1.87-суретте дайындамаларды тіс тігу станогына жартылай автоматты 

жүктеу схемасы көрсетілген. 1 тісті доңғалақ 2 тірекке орнатылады және 
шевермен ілуге енгізіледі. Гидравликалық цилиндрді (оператор) қосқан 
кезде, ортаңғы саусақ 3 солға жылжиды және сфералық сақина 4 дөңгелектің 
дайындамасын 1 фланецтің ұшына 5 басады. Өңдеуден кейін ортаңғы саусақ 
3 оңға бұрылады және редуктор тек 4 сақинамен және 2 тірекпен тірекке 
түсіп, цикл қайталанады. 

 
 

Сурет 1.87-жартылай автоматты жүктеу схемасы 
тісті тігу станогына арналған дайындамаларды 
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Сурет 1.88-дайындамаларды тіс тегістеу машинасына қолмен жүктеуге 

арналған құрылғы схемасы 
 
- Сур. 1.88 1 дайындамаларын 2 Тісті тегістеу машинасының қатты 

мандреліне қолмен жүктеуге арналған қысқыш құрылғының схемасын 
ұсынады. Дайындамасы бар қатайтылған мандрель 3 және 4 шевинг 
машинасының орталықтары арасында орнатылады. Дайындаманы бекіту 5 
жең көмегімен жүзеге асырылады, дайындаманы мандрел фланецінің ұшына 
2 қысады. 

Дайындаманы өңдеу процесінде оператор келесі дайындаманы екінші 
бірдей мандрелге орнатады, өңдеуден кейін оны станокқа орналастырады, 
алынған мандрелден дайын бөлікті алып тастайды және жаңа дайындаманы 
(жабылатын уақыт) орнатады. [10] 

 
Бақылау сұрақтары: 
1. Дискілік дайындамаларды тасымалдау үшін қандай құрылғылар 

қолданылады? 
2. Аударғыштардың мақсатын анықтаңыз. 
3. Автоматтандырылған өндірісте редукторларды тасымалдау үшін не 

қолданылады? 
4. Көлік және канттық құрылғылардың дизайн ерекшеліктері қандай? 
5. Шевинг автоматтарындағы бланкілер өңдеу аймағына 

автооператормен қалай беріледі? 
 
 
1. 3 бөлшектерді механикалық өңдеу. 
 
Точение. Айналдырудың мәні цилиндрлік бетті бір кесу жиегі бар 

құралмен қалыптастыру болып табылады, ал, әдетте, дайындаманың айналуы 
және кескіштің қозғалысы жүреді. 

Металл өңдеудің бұл дәстүрлі әдісі көп жағынан түсінуге оңай. 
Екінші жағынан, бұл кең таралған процесс оған әсер ететін әртүрлі 

факторларды мұқият зерттеу арқылы оңтайландыруға жақсы көмектеседі.  
Айналдыру процесі өңделетін бөлшектердің пішіні мен материалдары, 

жұмыс түрлері, өңдеу шарттары, талаптары, құны және басқа да факторлар 
бойынша әр түрлі.  

Токарлық операциялардың бірнеше негізгі түрлері бар, олардың 
құрамына жіп кесу, ойықтарды өңдеу, кесу және бұрғылау кіреді, олардың 
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Сурет 1.88-дайындамаларды тіс тегістеу машинасына қолмен жүктеуге 

арналған құрылғы схемасы 
 
- Сур. 1.88 1 дайындамаларын 2 Тісті тегістеу машинасының қатты 

мандреліне қолмен жүктеуге арналған қысқыш құрылғының схемасын 
ұсынады. Дайындамасы бар қатайтылған мандрель 3 және 4 шевинг 
машинасының орталықтары арасында орнатылады. Дайындаманы бекіту 5 
жең көмегімен жүзеге асырылады, дайындаманы мандрел фланецінің ұшына 
2 қысады. 

Дайындаманы өңдеу процесінде оператор келесі дайындаманы екінші 
бірдей мандрелге орнатады, өңдеуден кейін оны станокқа орналастырады, 
алынған мандрелден дайын бөлікті алып тастайды және жаңа дайындаманы 
(жабылатын уақыт) орнатады. [10] 

 
Бақылау сұрақтары: 
1. Дискілік дайындамаларды тасымалдау үшін қандай құрылғылар 

қолданылады? 
2. Аударғыштардың мақсатын анықтаңыз. 
3. Автоматтандырылған өндірісте редукторларды тасымалдау үшін не 

қолданылады? 
4. Көлік және канттық құрылғылардың дизайн ерекшеліктері қандай? 
5. Шевинг автоматтарындағы бланкілер өңдеу аймағына 

автооператормен қалай беріледі? 
 
 
1. 3 бөлшектерді механикалық өңдеу. 
 
Точение. Айналдырудың мәні цилиндрлік бетті бір кесу жиегі бар 

құралмен қалыптастыру болып табылады, ал, әдетте, дайындаманың айналуы 
және кескіштің қозғалысы жүреді. 

Металл өңдеудің бұл дәстүрлі әдісі көп жағынан түсінуге оңай. 
Екінші жағынан, бұл кең таралған процесс оған әсер ететін әртүрлі 

факторларды мұқият зерттеу арқылы оңтайландыруға жақсы көмектеседі.  
Айналдыру процесі өңделетін бөлшектердің пішіні мен материалдары, 

жұмыс түрлері, өңдеу шарттары, талаптары, құны және басқа да факторлар 
бойынша әр түрлі.  

Токарлық операциялардың бірнеше негізгі түрлері бар, олардың 
құрамына жіп кесу, ойықтарды өңдеу, кесу және бұрғылау кіреді, олардың 

  
 

тиімді орындалуы арнайы жасалған құралды қолдануды қажет етеді.  
Айналдыруды құрал түрін таңдау, кесу режимдерін есептеу және 

өңдеуді бағдарламалау бойынша қарапайым операциялардың қатарына 
жатқызуға болады. [11, б. 63] 

Металл өңдеуде фрезерлеу-бұл металдар мен басқа да қатты 
материалдарды кескішпен кесу процесі. Фрезерлеу жазық және пішінді 
беттерді (соның ішінде бұрандалы беттерді, тісті және құрт дөңгелектерін) 
өңдеу үшін қолданылады және фрезерлік станоктарда жүзеге асырылады. 
Цилиндрлік кескішпен фрезерлеу схемасы 1.89 суретте көрсетілген. 

 
1 - өңделетін бет; 2-өңделген бет; 3-кесу беті. 

Сурет 1.89-цилиндрлік кескішпен фрезерлеу кезінде кесу схемасы 
 
Біркелкі фрезерлеуге бұрандалы тістері бар фрезаларды қолдану 

арқылы қол жеткізуге болады, олардың жұмысы кесілген металл қабатының 
көлденең қимасының шамамен тұрақтылығымен сипатталады. 

Фрезерлеу кезінде рұқсат етілген кесу жылдамдығы кескіштің түріне, 
оның кесу бөлігінің материалы мен геометриялық параметрлеріне және т.б. 
байланысты, кесу режимі, дайындаманың беткі қабатының жағдайы және т. 
б. фрезерлеу кезінде кесуге қарсы күштер пайда болады. Бойынша округтік 
күші анықталуы мүмкін айналдырушы момент шпинделе, фрезерлі 
станоктың. Осьтік күш машинаның шпиндельді мойынтірегіне, дайындаманы 
бекітуге арналған құрылғыға, сондай-ақ беріліс механизмінің бөліктері мен 
түйіндеріне әсер етеді. Радиалды күш шпиндель тіректеріне және кескіш 
бекітілген мандрелге әсер етеді. Көлденең күш дайындаманы бекіту үшін 
беріліс механизмі мен құрылғыны жүктейді. [12] 

Металл өңдеуде бұрғылау-бұрғылау, токарлық, револьверлік, 
бұрғылау, агрегаттық және басқа да станоктарда, сондай-ақ бұрғылау қол 
машиналарының көмегімен тұтас материалда Өтпелі және бітеу тесіктерді 
алу процесі. Бұрғылау кезінде тесіктерді жасау дәлдігі-8-10 біліктілік. 
Жоғары дәлдіктегі тесіктер бұрғылау, бұрғылау немесе орналастыру арқылы 
бұрғыланғаннан кейін алынады. 

Бұрғылау кезіндегі негізгі қозғалыс айналмалы, беру қозғалысы 
аударма болып табылады. Бұрғылау машиналарында жұмыс істеу кезінде екі 
қозғалыс бұрғылауды жүзеге асырады, басқа машиналарда жұмыс істеу 
кезінде өңделетін дайындама айналады, осьтік қозғалыс – бұрғылау. [13] 
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Алдын ала бұрғыланған, ыстық немесе суық штамптау және құю 
арқылы алынған тесіктердің беттерін өңдеу әдісі. Бұрғылау цилиндрлік 
тесіктерді, болттар мен бұрандалардың бастары немесе мойындары 
астындағы ойықтарды, шайбалар астындағы бастардың соңғы беттерін, тірек 
сақиналарын және т.б. өңдеу кезінде қолданылады. Беттің дәлдігі мен 
тазалығын арттырады, өйткені бұрғылау қондырғысынан айырмашылығы, 
кесу жиектері көп. Бұрғылау арқылы алынған тесік бұрғыланған осьтің 
бағытымен салыстырғанда дәлірек болады. Сондықтан санау әрлеу және 
жартылай өңдеу кезінде кеңінен қолданылады. [14] 

Бұранданы кесу-әртүрлі бөлшектердің беттеріндегі чиптерді алып 
тастау арқылы жіптерді алудың технологиялық процестері. Жіптерді кесу 
мамандандырылған жіп кесу, гайка кесу, болт кесу, жіп кесу, жіп тегістеу, 
сондай-ақ токарлық (оның ішінде автоматтар мен жартылай автоматтарда) 
және револьверлік станоктарда жүзеге асырылады. 

Бұрандалы тарақтар мен бұрандалы диірмендермен жіптерді кесу 
кезінде өнімділік артады, өйткені жіптерді бір өту арқылы жасауға болады. 
Жоғары жылдамдықты немесе құйынды деп аталатын ең прогрессивті әдіс 
бұрандалы кескішпен салыстырғанда 2-2, 5 есе және 10 есе жоғары 
өнімділікті қамтамасыз етеді. Бұл жағдайда бұрандаларды кесу орнату және 
айналдыру әдістерімен кескіш бастармен жүзеге асырылады. [14, б. 93-94] 

Дөңгелек тістері бар конустық берілістерді кесу тіс кескіш кескіш 
басын қолдана отырып, арнайы машиналарда илеу әдісімен жүзеге 
асырылады, бұл оның шеткері бойымен екі жағынан тіс профилін өңдейтін 
кескіштері бар диск (кескіштердің бірінші жартысы бір жағын, екінші 
жартысы екінші жағын өңдейді). Модульі 2,5-тен 25 мм-ге дейін және тіс 
ұзындығы 20-дан 285 мм-ге дейін болатын конустық берілістерді кесуге 
арналған ең көп таралған стоматологиялық машиналар. Модульі 16 мм-ге 
дейінгі ірі көлемді конустық тік Тісті дөңгелектерді өрескел кесу және әрлеу 
үшін, модульі 25 мм-ге дейінгі бұрандалы тістері бар конустық дөңгелектерді 
өрескел және әрлеу үшін. 

Тіс тігу (қырнау кесу) тіс тігу станоктарында жүргізіледі. Қарама-қарсы 
қозғалыс кезінде ілінетін құрал мен өңделген редуктордың тістерінің өзара 
сырғанауына негізделген. Беру бағытында тісті тігудің үш әдісі бөлінеді: 
параллель, диагональды және тангенс. Құрал-шевер-диск, тірек және құрт. 
Алғашқы екі түрі – цилиндрлік берілістерді өңдеуге арналған, соңғысы – 
құрттарға арналған. [14, б. 98-99] 

Ажарлау, ажарлау – дайындамалардың бетін абразивтік құралмен 
өңдеу. Ол тегістеу машиналарында, басқа топтардың металл кесетін 
станоктарында арнайы құрылғылардың көмегімен (мысалы, тегістеу 
бастиектері), қолмен жасалады. Абразивті құралдың айналу жылдамдығына 
сәйкес қарапайым тегістеу ерекшеленеді – құралдың айналмалы 
жылдамдығы шамамен 20 м/сек және жылдамдық-50 м/сек жоғары 
айналмалы жылдамдық. Тегістеу металл, пластмасса, керамика, феррит, тас, 
ағаш және т. б. дайындамалардың сыртқы және ішкі тегіс, цилиндрлік, 
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Алдын ала бұрғыланған, ыстық немесе суық штамптау және құю 
арқылы алынған тесіктердің беттерін өңдеу әдісі. Бұрғылау цилиндрлік 
тесіктерді, болттар мен бұрандалардың бастары немесе мойындары 
астындағы ойықтарды, шайбалар астындағы бастардың соңғы беттерін, тірек 
сақиналарын және т.б. өңдеу кезінде қолданылады. Беттің дәлдігі мен 
тазалығын арттырады, өйткені бұрғылау қондырғысынан айырмашылығы, 
кесу жиектері көп. Бұрғылау арқылы алынған тесік бұрғыланған осьтің 
бағытымен салыстырғанда дәлірек болады. Сондықтан санау әрлеу және 
жартылай өңдеу кезінде кеңінен қолданылады. [14] 

Бұранданы кесу-әртүрлі бөлшектердің беттеріндегі чиптерді алып 
тастау арқылы жіптерді алудың технологиялық процестері. Жіптерді кесу 
мамандандырылған жіп кесу, гайка кесу, болт кесу, жіп кесу, жіп тегістеу, 
сондай-ақ токарлық (оның ішінде автоматтар мен жартылай автоматтарда) 
және револьверлік станоктарда жүзеге асырылады. 

Бұрандалы тарақтар мен бұрандалы диірмендермен жіптерді кесу 
кезінде өнімділік артады, өйткені жіптерді бір өту арқылы жасауға болады. 
Жоғары жылдамдықты немесе құйынды деп аталатын ең прогрессивті әдіс 
бұрандалы кескішпен салыстырғанда 2-2, 5 есе және 10 есе жоғары 
өнімділікті қамтамасыз етеді. Бұл жағдайда бұрандаларды кесу орнату және 
айналдыру әдістерімен кескіш бастармен жүзеге асырылады. [14, б. 93-94] 

Дөңгелек тістері бар конустық берілістерді кесу тіс кескіш кескіш 
басын қолдана отырып, арнайы машиналарда илеу әдісімен жүзеге 
асырылады, бұл оның шеткері бойымен екі жағынан тіс профилін өңдейтін 
кескіштері бар диск (кескіштердің бірінші жартысы бір жағын, екінші 
жартысы екінші жағын өңдейді). Модульі 2,5-тен 25 мм-ге дейін және тіс 
ұзындығы 20-дан 285 мм-ге дейін болатын конустық берілістерді кесуге 
арналған ең көп таралған стоматологиялық машиналар. Модульі 16 мм-ге 
дейінгі ірі көлемді конустық тік Тісті дөңгелектерді өрескел кесу және әрлеу 
үшін, модульі 25 мм-ге дейінгі бұрандалы тістері бар конустық дөңгелектерді 
өрескел және әрлеу үшін. 

Тіс тігу (қырнау кесу) тіс тігу станоктарында жүргізіледі. Қарама-қарсы 
қозғалыс кезінде ілінетін құрал мен өңделген редуктордың тістерінің өзара 
сырғанауына негізделген. Беру бағытында тісті тігудің үш әдісі бөлінеді: 
параллель, диагональды және тангенс. Құрал-шевер-диск, тірек және құрт. 
Алғашқы екі түрі – цилиндрлік берілістерді өңдеуге арналған, соңғысы – 
құрттарға арналған. [14, б. 98-99] 

Ажарлау, ажарлау – дайындамалардың бетін абразивтік құралмен 
өңдеу. Ол тегістеу машиналарында, басқа топтардың металл кесетін 
станоктарында арнайы құрылғылардың көмегімен (мысалы, тегістеу 
бастиектері), қолмен жасалады. Абразивті құралдың айналу жылдамдығына 
сәйкес қарапайым тегістеу ерекшеленеді – құралдың айналмалы 
жылдамдығы шамамен 20 м/сек және жылдамдық-50 м/сек жоғары 
айналмалы жылдамдық. Тегістеу металл, пластмасса, керамика, феррит, тас, 
ағаш және т. б. дайындамалардың сыртқы және ішкі тегіс, цилиндрлік, 

  
 

конустық және пішінді беттерін өңдеуде кеңінен қолданылады. Шойын мен 
болаттан жасалған үлкен сыйақыларды алып тастау үшін өрескел тегістеу де 
кеңінен таралды. 

Тегістеудің әртүрлі түрлері белгілі: дөңгелек сыртқы және ішкі, 
планетарлық, орталықсыз сыртқы және ішкі, жалпақ, пішінді және т. б. Қиын 
өңделетін металдарды өңдеу үшін тұрақты электр тогы мен электролиттің 
кесу аймағына қосылған өткізгіш тегістеу дөңгелектерімен электрохимиялық 
(электролиттік) тегістеу де қолданылады. Тегістеу дірілді өңдеу әдістерін 
қолдана отырып, сұйықтықта тоқтатылған абразивті ұнтақпен жасалуы 
мүмкін. [14, б. 102-103] 

Сүргілеу, құралдың (сүргілеу кескіштің, пышақтың және т.б.) немесе 
бұйымның салыстырмалы түрде қайтымды қозғалысы кезінде жүзеге 
асырылатын жоңқаны алып тастай отырып, материалдарды өңдеу процесі. 
Жоспарлау кезінде чиптер, әдетте, жұмыс кезінде алынып тасталады. 

 
 

1 - өңделетін бет; 2 - кесу жазықтығы; 3 - негізгі жазықтық; 4 - 
кескіштің тірек беті; 5 - өңделген бет; 6 - кесу беті; А және b-кесілген 

қабаттың қалыңдығы мен ені. 
1.90-сурет-көлденең сүргілеу станогында сүргілеу процесінің сызбасы 

 

 
1, 2, 3 және 4 - кескіштер; s - беру. 

Сурет 1.91-көп кескішті жоспарлау схемасы 
 
Машинаның қуатын неғұрлым толық пайдалану үшін көп кескішті 

жоспарлау қолданылады. Жоғары сапалы әрлеу кең тегістеуіштермен жүзеге 
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асырылады. [14, б. 110-111] 
Металды тарту, тарту станоктарында көп қайысты кескіш құрал – 

тартқышты кесу арқылы өңдеу процесі. Бөлшектердің үлкен партияларын 
өңдеу кезінде созуды қолдану ұсынылады, яғни. ірі және жаппай өндірісте 
(өндіріс күрделілігі мен тартқыштардың қымбаттығына байланысты). 

Созудың еркін және координаталық әдістері бар. Еркін әдіспен тартпа 
тек беттің өлшемдері мен пішінін алуды қамтамасыз етеді; координатамен – 
сонымен қатар өңделген беттің базаға қатысты нақты орналасуы.  

Созылу кезіндегі кесу жылдамдығы салыстырмалы түрде төмен (2-15 
м/мин), бірақ созылу өнімділігі жоғары, өйткені бір уақытта жұмыс істейтін 
кесу жиектерінің жалпы ұзындығы үлкен. Тарту кезіндегі өңдеу дәлдігі-3-2-
сынып; өңделген беттің кедір – бұдырлығы-7-9-сынып. Созылу кезінде кесу 
процесінің ерекшелігі-әр тістің алдындағы қуыстарда чиптердің үнемі 
жиналуы. Чиптерді жақсы орналастыру және щеткалардың кептелуіне жол 
бермеу үшін тістер көбінесе чипті ойықтармен қамтамасыз етіледі. [14, б. 
112] 

 
Бақылау сұрақтары: 
1. Өндірісте созылу не үшін қолданылады? 
2. Чиптерді алып тастау арқылы Материалдарды өңдеу процесін 

атаңыз. 
3. Айналдырудың негізгі түрлерін анықтаңыз. 
4. Тіс тігу қалай жүргізіледі? 

 

1.3.1 Бағдарламалық басқарылатын станоктарда токарлық, 
фрезерлік, бұрғылап өңдеудің барлық түрлері үшін ұтымды режимдер. 

 
Токарлық өңдеу. Өңдеудің әртүрлі технологиялық жағдайларына 

байланысты ұсынылған беру мәндері 1.1-1.11-кестелерде келтірілген. 
 
1.1-кесте-жоғары жылдамдықты болаттан жасалған бұрғылармен 

бұрғылау кезінде беру және кесу жылдамдығы 

Бұрғылау 
диаметрі, мм 

Өңделетін материал 

Болат =𝜎𝜎в.р 750 Мпа Сұр шойын НВ 190 

Беру, мм / 
туралы 

Кесу 
жылдамдығы, м 

/ мин 

Беру, мм / 
туралы 

Кесу 
жылдамдығы, м 

/ мин 
5/10 0,05-0,15 0, 50... 0,30 0,10... 0,20 45...30 

10-15 0,10...0,20 0,40... 0,25 0,15... 0,35 35...20 

15-20 0,15...0,30 0,35... 0,23 0,30... 0,60 27...21 

20/25 0,20...0,35 0,30... 0,20 0,40-0,80 24...20 

25/30 0,25...0,50 0,25... 0,18 0,50...1,00 23...18 
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асырылады. [14, б. 110-111] 
Металды тарту, тарту станоктарында көп қайысты кескіш құрал – 

тартқышты кесу арқылы өңдеу процесі. Бөлшектердің үлкен партияларын 
өңдеу кезінде созуды қолдану ұсынылады, яғни. ірі және жаппай өндірісте 
(өндіріс күрделілігі мен тартқыштардың қымбаттығына байланысты). 

Созудың еркін және координаталық әдістері бар. Еркін әдіспен тартпа 
тек беттің өлшемдері мен пішінін алуды қамтамасыз етеді; координатамен – 
сонымен қатар өңделген беттің базаға қатысты нақты орналасуы.  

Созылу кезіндегі кесу жылдамдығы салыстырмалы түрде төмен (2-15 
м/мин), бірақ созылу өнімділігі жоғары, өйткені бір уақытта жұмыс істейтін 
кесу жиектерінің жалпы ұзындығы үлкен. Тарту кезіндегі өңдеу дәлдігі-3-2-
сынып; өңделген беттің кедір – бұдырлығы-7-9-сынып. Созылу кезінде кесу 
процесінің ерекшелігі-әр тістің алдындағы қуыстарда чиптердің үнемі 
жиналуы. Чиптерді жақсы орналастыру және щеткалардың кептелуіне жол 
бермеу үшін тістер көбінесе чипті ойықтармен қамтамасыз етіледі. [14, б. 
112] 

 
Бақылау сұрақтары: 
1. Өндірісте созылу не үшін қолданылады? 
2. Чиптерді алып тастау арқылы Материалдарды өңдеу процесін 

атаңыз. 
3. Айналдырудың негізгі түрлерін анықтаңыз. 
4. Тіс тігу қалай жүргізіледі? 

 

1.3.1 Бағдарламалық басқарылатын станоктарда токарлық, 
фрезерлік, бұрғылап өңдеудің барлық түрлері үшін ұтымды режимдер. 

 
Токарлық өңдеу. Өңдеудің әртүрлі технологиялық жағдайларына 

байланысты ұсынылған беру мәндері 1.1-1.11-кестелерде келтірілген. 
 
1.1-кесте-жоғары жылдамдықты болаттан жасалған бұрғылармен 

бұрғылау кезінде беру және кесу жылдамдығы 

Бұрғылау 
диаметрі, мм 

Өңделетін материал 

Болат =𝜎𝜎в.р 750 Мпа Сұр шойын НВ 190 

Беру, мм / 
туралы 

Кесу 
жылдамдығы, м 

/ мин 

Беру, мм / 
туралы 

Кесу 
жылдамдығы, м 

/ мин 
5/10 0,05-0,15 0, 50... 0,30 0,10... 0,20 45...30 

10-15 0,10...0,20 0,40... 0,25 0,15... 0,35 35...20 

15-20 0,15...0,30 0,35... 0,23 0,30... 0,60 27...21 

20/25 0,20...0,35 0,30... 0,20 0,40-0,80 24...20 

25/30 0,25...0,50 0,25... 0,18 0,50...1,00 23...18 
  
 

Ескертпелер: 
1. Берілістер тереңдігі үш диаметрден аспайтын тесіктерді бұрғылау 

үшін берілген. Терең бұрғылау кезінде беріліс пен жылдамдықты азайту 
керек. 

2. Болаттағы тесіктер эмульсиямен салқындатылады,шойында-
салқындатусыз. 

3. Аспаптық көміртекті болаттан жасалған бұрғылармен жұмыс 
кезінде кесу жылдамдығының кестелік мәні екі есе азаяды. 

4. Өңделетін материалдың қаттылығының жоғарылауымен 
(төмендеуімен) кесу жылдамдығын азайту (арттыру) керек, бірақ екі еседен 
аспауы керек. 

5. Екі рет қайрайтын бұрғылармен жұмыс кезінде кесу 
жылдамдығын 20% арттыруға болады. 

 
Жоғары сапалы өңделген бетті алу үшін кесуді Rа = 1,25 кем емес 

өңделген беттің кедір-бұдырлығын қамтамасыз ететін шағын берілістері бар 
бірнеше өту кезінде жүзеге асыру қажет...0,63 мкм.  

Берілген кедір-бұдырлық параметріне байланысты ұсынылған берулер 
кестеде келтірілген. 1.12. 

Егер бұрғылау тереңдігі үш диаметрге тең мәннен асып кетсе, берудің 
кестелік мәндерін түзету коэффициенттеріне көбейту керек.  

Түзету коэффициенттері тиісінше бес, жеті және он диаметрге дейінгі 
бұрғылау тереңдігі кезінде 0,9; 0,8; 0,75 тең деп қабылданады.  

Бұрғылау кезінде беру мөлшері кестемен салыстырғанда 1,5-2 есе 
артады. 

Шыңдалған болатты бұрғылау кезінде берілістің келесі мәндерін 
қабылдау керек: HRC үшін 40 - 0,04 дейін...0,05 мм/айн; HRC үшін 40 - 0,03 
мм/айн; HRC үшін 55 - 0,025 мм/айн; HRC дейін 64 - 0,02 мм/айн. Болатты 
бұрғылау кезінде беру мәні эмульсиямен, шойынды бұрғылау кезінде 
салқындатусыз жұмыс істеу үшін берілген. 

1.11-кестеде өңделетін беттің диаметрлері үшін беру мәндері 150 мм-
ден жоғары.  

Кішігірім өлшемдер үшін түзету коэффициентін енгізу керек: 0,45 - 
диаметрі 20 мм - ге дейін; 0,62 - 50 мм-ге дейін; 0,83-150 мм-ге дейін. 

Өңделетін материалға байланысты беру мәндерін мынадай 
коэффициентке көбейтіп, түзету қажет: магний, алюминий және мыс 
қорытпаларын, сондай - ақ шойындарды өңдеу кезінде - 1,25; көміртекті 
болаттар (конструкциялық, сапалы, жоғары өңделетін, аспаптық) және 
қоспаланған болаттар (төмен қоспаланған, орташа қоспаланған және 
аспаптық қоспаланған)-1,07; жылуға төзімді және коррозияға төзімді ≤ 900 
МПа, ыстыққа төзімді және ыстыққа төзімді болаттар - 1,0; жылуға төзімді 
және коррозияға төзімді с > 900 МПа, сондай-ақ беріктігі жоғары С > 1600 
МПа болаттар - 0,9; титан қорытпалары - 0,8; никель негізіндегі ыстыққа 
төзімді және ыстыққа төзімді болаттар - 0,78.𝜎𝜎в.р.𝜎𝜎в.р.𝜎𝜎в.р. 
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Кесу жылдамдығының мәні тесіктерді өңдеудің әртүрлі жағдайларына 
және дайындаманың материалына байланысты 1.1, 1.2, 1.5-1.7 кестелерде, 
сондай-ақ 1.13-1.14, 1.15-1.16 кестелерде келтірілген. 
 

1.2-кесте-тесіктерді жылдам кесетін бұрғылармен бұрғылау кезінде 
беру және кесу жылдамдығы 

Өңделетін 
тесіктің 

диаметрі, мм 

Өңделетін материал 

Болат =𝜎𝜎в.р 750 Мпа Сұр шойын НВ 190 

Беру, мм / 
туралы 

Алдын ала 
бұрғыланған тесіктің 

диаметрі, мм Беру, мм 
/ туралы 

Алдын ала 
бұрғыланған тесіктің 

диаметрі, мм 
10 15 20 30 10 15 20 30 

Кесу жылдамдығы, м / 
мин 

Кесу жылдамдығы, м / 
мин 

25 
0,2 35 40 - - 0,2 38 40 - - 
0,3 30 32 - - 0,3 32 35 - - 
0,4 26 28 - - 0,5 27 28 - - 

30 
0,3 30 32 34 - 0,3 34 35 37 - 
0,4 25 27 29 - 0,4 30 31 32 - 
0,6 21 22 24 - 0,6 25 26 27 - 

40 
0,3 - 27 28 32 0,3 - 31 32 32 
0,4 - 24 25 28 0,5 - 28 29 29 
0,6 - 19 20 23 0,7 - 23 24 26 

50 
0,3 - - 26 29 0,3 - - 30 31 
0,4 - - 23 25 0,5 - - 25 26 
0,6 - - 19 20 0,7 - - 21 22 

Ескерту. Өңделетін материалдың қаттылығының артуымен (азаюымен) 
берілістің кестелік мәндері мен кесу жылдамдығын азайту (ұлғайту) керек. 

 
1.3 - кесте-карбидті бұрғылаумен бұрғылау кезінде беру (мм/об)  

Бұрғылау диаметрі, 
мм 

Өңделетін материал 
Болат =550...850 

МПа𝜎𝜎в.р. 
Шойын НВ ≤ 170 Шойын НВ> 170 

10 0,12...0,16 0,25-0,45 0,20...0,35 
12 0,14...0,20 0,30...0,50 0,20...0,35 
16 0,16...0,22 0,35...0,60 0,25...0,40 
20 0,20...0,26 0,40...0,70 0,25...0,40 
23 0,22...0,28 0,45...0,80 0,30...0,45 
26 0,24...0,32 0,580...0,85 0,35...0,50 
29 0,26...0,35 0,50...0,90 0,40-0,60 

Ескерту. Берулер тереңдігі үш диаметрге дейінгі тесіктерді бұрғылау 
үшін берілген. 
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Кесу жылдамдығының мәні тесіктерді өңдеудің әртүрлі жағдайларына 
және дайындаманың материалына байланысты 1.1, 1.2, 1.5-1.7 кестелерде, 
сондай-ақ 1.13-1.14, 1.15-1.16 кестелерде келтірілген. 
 

1.2-кесте-тесіктерді жылдам кесетін бұрғылармен бұрғылау кезінде 
беру және кесу жылдамдығы 

Өңделетін 
тесіктің 

диаметрі, мм 

Өңделетін материал 

Болат =𝜎𝜎в.р 750 Мпа Сұр шойын НВ 190 

Беру, мм / 
туралы 

Алдын ала 
бұрғыланған тесіктің 

диаметрі, мм Беру, мм 
/ туралы 

Алдын ала 
бұрғыланған тесіктің 

диаметрі, мм 
10 15 20 30 10 15 20 30 

Кесу жылдамдығы, м / 
мин 

Кесу жылдамдығы, м / 
мин 

25 
0,2 35 40 - - 0,2 38 40 - - 
0,3 30 32 - - 0,3 32 35 - - 
0,4 26 28 - - 0,5 27 28 - - 

30 
0,3 30 32 34 - 0,3 34 35 37 - 
0,4 25 27 29 - 0,4 30 31 32 - 
0,6 21 22 24 - 0,6 25 26 27 - 

40 
0,3 - 27 28 32 0,3 - 31 32 32 
0,4 - 24 25 28 0,5 - 28 29 29 
0,6 - 19 20 23 0,7 - 23 24 26 

50 
0,3 - - 26 29 0,3 - - 30 31 
0,4 - - 23 25 0,5 - - 25 26 
0,6 - - 19 20 0,7 - - 21 22 

Ескерту. Өңделетін материалдың қаттылығының артуымен (азаюымен) 
берілістің кестелік мәндері мен кесу жылдамдығын азайту (ұлғайту) керек. 

 
1.3 - кесте-карбидті бұрғылаумен бұрғылау кезінде беру (мм/об)  

Бұрғылау диаметрі, 
мм 

Өңделетін материал 
Болат =550...850 

МПа𝜎𝜎в.р. 
Шойын НВ ≤ 170 Шойын НВ> 170 

10 0,12...0,16 0,25-0,45 0,20...0,35 
12 0,14...0,20 0,30...0,50 0,20...0,35 
16 0,16...0,22 0,35...0,60 0,25...0,40 
20 0,20...0,26 0,40...0,70 0,25...0,40 
23 0,22...0,28 0,45...0,80 0,30...0,45 
26 0,24...0,32 0,580...0,85 0,35...0,50 
29 0,26...0,35 0,50...0,90 0,40-0,60 

Ескерту. Берулер тереңдігі үш диаметрге дейінгі тесіктерді бұрғылау 
үшін берілген. 

 
 
 

  
 

Кесте 1.4 - орталықтандыру кезінде беру, мм / об 

Жұмыстың сипаты 
Орталық тесіктің диаметрі, мм 

1,0...1,5 2,0 2,5 3,0 4,0 5,0 6 - 8 
Центрлік 
тесікті 
центрлік 
бұрғылаумен 
бұрғылау: 

қауіпсіздік конусы 
жоқ 0,02 0,04 0,05 0,06 0,08 0,10 0,12 

сақтандыру 
Конусымен 0,01 0,02 0,03 0,03 0,04 0,06 0,08 

 
Кесте 1.5-зенкования кезінде беру және кесу жылдамдығы 

Орталық тесіктің диаметрі, 
мм Беру, мм / туралы Кесу жылдамдығы, м / мин 

1,6...2 0,015...0,02 8-10 
2,15; 3,15 0,02...0,04 10...12 

5/10 0,05...0,08 12...14 Әулие 10 0,08...0,10 
 
Кесте 1.6-көміртекті болатты жылдам кесетін зенкерлермен өңдеу 

кезінде беру және кесу жылдамдығы (салқындату жұмысы) 

Беру, 
мм / 

туралы 

Санауыштың диаметрі, мм 
15 18 20 25 30 35 40 45 50 60 

Бүйірге жіберу, мм 
0,50 0,50 0,50 0,75 0,75 0,75 1,00 1,25 1,50 

Кесу жылдамдығы, м / мин 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

0,2 43,8 - - - - - - - - - 
1.6 кестенің жалғасы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
0,3 31,2 35,6 34,7 - - - - - - - 
0,4 30,6 30,4 30,1 29,9 28,4 - - - - - 
0,5 27,8 27,4 26,9 26,2 25,4 25,2 - - - - 
0,6 25,5 25,1 24,5 24,1 23,4 22,8 - - - - 
0,7 23,5 23,2 22,7 22,5 21,7 21,0 16,7 15,8 - - 
0,8 - 21,8 21,2 20,3 19,3 18,8 15,7 14,8 13,7 - 
1,0 - 19,4 18,9 18,1 17,3 16,8 14,1 13,2 12,3 11,0 
1,2 - - 17,3 16,3 15,6 14,2 12,9 12,0 11,1 10,4 
1,4 - - - 15,4 14,5 13,1 11,5 11,2 10,4 9,3 
1,6 - - - - - - 10,3 10,3 9,7 8,7 
1,8 - - - - - - 9,8 9,8 9,2 8,2 
2,0 - - - - - - 9,4 9,4 8,7 7,8 
2,2 - - - - - - 8,9 8,9 7,4 7,2 

 
 
 
 
 



108
  
 

1.7-кесте-сұр шойынды тез кесетін болаттан жасалған зенкерлермен 
өңдеу кезінде беру және кесу жылдамдығы (салқындатусыз) 

Беру, 
мм / 

туралы 

Санауыштың диаметрі, мм 
15 18 20 25 30 35 40 45 50 60 

Бүйірге жіберу, мм 
0,50 0,50 0,50 0,75 0,75 0,75 1,00 1,25 1,50 

Кесу жылдамдығы, м / мин 
0,4 32,4 - - - - - - - - - 
0,6 28,5 27,4 - - - - - - - - 
0,7 26,8 26,7 25,8 - - - - - - - 
0,8 25,0 25,0 25,0 24,5 - - - - - - 
1,0 24,0 23,2 23,2 22,8 22,7 22,4 - - - - 
1,2 22,8 21,6 21,6 21,6 21,6 21,0 18,5 17,9 17,4 - 
1,4 - 20,3 20,3 20,3 20,3 20,0 17,6 17,2 16,4 16,0 
1,6 - - 19,6 19,5 19,4 18,8 16,7 16,4 15,6 15,0 
1,8 - - - 18,7 18,4 18,0 16,0 15,6 14,8 14,6 
2,0 - - - 17,3 17,0 15,9 14,8 14,3 14,2 14,0 
2,2 - - - - - 15,8 14,3 13,8 13,7 13,6 
2,4 - - - - - 15,8 13,9 13,4 13,3 13,3 
2,6 - - - - - - 13,5 13,0 12,8 12,5 
2,8 - - - - - - 13,0 12,6 12,3 12,3 
3,0 - - - - - - - 12,5 12,2 12,1 

 
1.8-кесте-қатты қорытпалардан жасалған зенкерлермен тесіп өтетін 

тесіктерді өңдеу кезінде беру (мм / об) 
Санауыштың 
диаметрі, мм 

Өңделетін материал 
Қыздырылмаған 

Болат 
Шыңдалған 

болат 
Шойын НВ < 

170 
Шойын НВ > 

170 
1 2 3 4 5 

11-ге дейін 0,40...0,55 0,20...0,40 0,60...0,90 0,45...0,65 
20 0,50...0,70 0,30...0,55 0,75...1,10 0,55...0,75 
25 0,60...0,90 0,35...0,60 0,85...1,20 0,60...0,80 
30 0,65...1,00 0,40...0,65 0,95...1,30 0,65...0,90 
35 0,70...1,10 0,40...0,70 1,05...1,50 0,70...1,00 
40 0,70...1,10 0,45...0,80 1,15...1,70 0,80...1,20 
50 0,80...1,30 - 1,35...2,00 0,90...1,40 
60 0,80...1,30 - 1,40...2,10 1,00...1,50 
70 0,90...1,40 - 1,50...2,20 1,10...1,60 
80 1,00...1,50 - 1,60...2,40 1,10...1,70 
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1.7-кесте-сұр шойынды тез кесетін болаттан жасалған зенкерлермен 
өңдеу кезінде беру және кесу жылдамдығы (салқындатусыз) 

Беру, 
мм / 

туралы 

Санауыштың диаметрі, мм 
15 18 20 25 30 35 40 45 50 60 

Бүйірге жіберу, мм 
0,50 0,50 0,50 0,75 0,75 0,75 1,00 1,25 1,50 

Кесу жылдамдығы, м / мин 
0,4 32,4 - - - - - - - - - 
0,6 28,5 27,4 - - - - - - - - 
0,7 26,8 26,7 25,8 - - - - - - - 
0,8 25,0 25,0 25,0 24,5 - - - - - - 
1,0 24,0 23,2 23,2 22,8 22,7 22,4 - - - - 
1,2 22,8 21,6 21,6 21,6 21,6 21,0 18,5 17,9 17,4 - 
1,4 - 20,3 20,3 20,3 20,3 20,0 17,6 17,2 16,4 16,0 
1,6 - - 19,6 19,5 19,4 18,8 16,7 16,4 15,6 15,0 
1,8 - - - 18,7 18,4 18,0 16,0 15,6 14,8 14,6 
2,0 - - - 17,3 17,0 15,9 14,8 14,3 14,2 14,0 
2,2 - - - - - 15,8 14,3 13,8 13,7 13,6 
2,4 - - - - - 15,8 13,9 13,4 13,3 13,3 
2,6 - - - - - - 13,5 13,0 12,8 12,5 
2,8 - - - - - - 13,0 12,6 12,3 12,3 
3,0 - - - - - - - 12,5 12,2 12,1 

 
1.8-кесте-қатты қорытпалардан жасалған зенкерлермен тесіп өтетін 

тесіктерді өңдеу кезінде беру (мм / об) 
Санауыштың 
диаметрі, мм 

Өңделетін материал 
Қыздырылмаған 

Болат 
Шыңдалған 

болат 
Шойын НВ < 

170 
Шойын НВ > 

170 
1 2 3 4 5 

11-ге дейін 0,40...0,55 0,20...0,40 0,60...0,90 0,45...0,65 
20 0,50...0,70 0,30...0,55 0,75...1,10 0,55...0,75 
25 0,60...0,90 0,35...0,60 0,85...1,20 0,60...0,80 
30 0,65...1,00 0,40...0,65 0,95...1,30 0,65...0,90 
35 0,70...1,10 0,40...0,70 1,05...1,50 0,70...1,00 
40 0,70...1,10 0,45...0,80 1,15...1,70 0,80...1,20 
50 0,80...1,30 - 1,35...2,00 0,90...1,40 
60 0,80...1,30 - 1,40...2,10 1,00...1,50 
70 0,90...1,40 - 1,50...2,20 1,10...1,60 
80 1,00...1,50 - 1,60...2,40 1,10...1,70 

 
  

  
 

1.9 - кесте-карбидті жаймалармен өрістету кезінде беру (мм/об)  
Санауыштың 
диаметрі, мм 

Өңделетін материал 
Қыздырылмаған 

Болат 
Шыңдалған 

болат 
Шойын НВ< 

170 
Шойын НВ> 

170 
10 0,35...0,50 0,20...0,30 0,85...1,30 0,65...1,00 
15 0,35...0,55 0,25...0,33 0,90...1,40 0,70...1,10 
20 0,40-0,60 0,30...0,37 1,00...1,50 0,80...1,20 
25 0,45...0,65 0,32...0,40 1,10...1,60 0,85...1,30 
30 0,50...0,70 0,35...0,43 1,20...1,80 0,90...1,40 
35 0,55...0,75 0,37...0,47 1,25...1,90 0,95...1,45 
40 0,60...0,80 0,40...0,50 1,30...2,00 1,00...1,50 
50 0,65...0,85 - 1,40...2,10 1,10...1,60 
60 0,70...0,90 - 1,60...2,40 1,25...1,80 

25 және одан 
кем 0,90...1,20 - 2,00...3,00 1,50...2,20 

 
1.10-кесте-тесіп өтетін тесіктерді тез кесетін болаттан жасалған 

жаймалармен өрістету кезінде беру (мм/об) 
Өңделетін материал Қашау диаметрі, мм 

5 8 10 15 20 25 30 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Болат: 𝜎𝜎в.р.< 650 
МПа 

𝜎𝜎в.р. = 650...950 
МПа 

𝜎𝜎в.р.> 950 Мпа 

0,45 0,65 0,80 1,10 1,35 1,50 1,70 

0,40 0,55 0,65 0,90 1,10 1,20 1,40 

0,30 0,45 0,50 0,80 0,90 1,00 1,10 
Шойын НВ< 170, 

қола, жез, 
алюминий 

қорытпалары 

0,95 1,35 1,60 2,00 2,40 2,80 3,20 

Шойын НВ> 170 0,65 0,90 1,05 1,30 1,60 1,80 2,10 

Өңделетін материал Қашау диаметрі, мм 
35 40 50 60 70 80 

Болат: 
𝜎𝜎в.р.< 650 МПа 
𝜎𝜎в.р. = 650...950 

МПа 
туралы >𝜎𝜎в.р. 950 

МПа 

1,85 2,00 2,30 2,60 2,80 3,00 

1,50 1,60 1,90 2,10 2,20 2,40 

1,20 1,30 1,50 1,70 1,80 1,90 

Шойын НВ< 170, 
қола, жез, 
алюминий 

қорытпалары 

3,60 4,00 4,50 5,10 5,60 6,00 

Шойын НВ> 170 2,30 2,50 2,90 3,40 3,60 4,000 
Ескерту. Бітеу саңылауларды орналастыру кезінде 0,1 берулерді алу 

керек...0,5 мм/айн. 
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1.11-кесте-қатты қорытпа пластиналары бар кескіштермен алғашқы 
тегістеу кезінде беру (мм/об) 

Кескіш өзекшенің 
(немесе оправаның) 

көлденең 
қимасының 

өлшемдері, мм 

Кескіштің (немесе 
оправканың) ұшып 

шығуы, мм 

Кесу тереңдігі, мм 

2 3 5 8 

d = 10 50 0,19 - - - 
d = 16 80 0,25 0,19 0,13 - 
d = 25 125 0,41 0,31 0,21 - 
d = 40 200 0,61 0,46 0,31 0,18 

(B×H) = 60×60 150* 
(300) 

- 
- 

1,00 
0,80 

0,83 
0,65 

0,71 
0,56 

(B×H) = 75×75 (300) 
(500) 

- 
- 

1,20 
1,00 

1,00 
0,85 

0,86 
0,72 

(B×H) = 100×100 
(300) 
(500) 
(800) 

- 
- 
- 

1,40 
1,20 
1,00 

1,20 
1,00 
0,82 

1,00 
0,82 
0,70 

Ескертпелер: 
1. Жер қыртысы бойынша жұмыс істеген кезде берудің кестелік 

мәндерін 0,8 коэффициентіне көбейту керек. 
2. Hrc3 бар шыңдалған болаттарды ұнтақтау кезінде 44...46 кесте 

беру мәндерін 0,8 коэффициентіне көбейту керек; С HRC3 57...62-0,5. 
 
1.12-кесте-қатты қорытпадан жасалған пластиналармен кескіштермен 

өңдеу кезінде берілген кедір-бұдырлыққа байланысты ұнтақтау кезінде беру 
(мм/об) 

Кескіштің 
жоғарғы 

жағындағы 
Радиус, мм 

Кедір-бұдырлық Rа, мкм 

20-10 10...5,0 5,0...2,5 2,5...1,25 1,25...0,63 

0,5 0,45 0,24 0,13 0,08 - 
1,0 0,60 0,33 0,19 0,11 0,07 
2,0 0,87 0,47 0,26 0,14 0,09 
4,0 - 0,55 0,30 0,16 0,11 

 
1.13-кесте-көміртекті және қоспаланған болаттан жасалған 

дайындамалардағы тесіктерді салқындатумен тез кесетін болаттан жасалған 
бұрғылармен бұрғылау кезіндегі кесу жылдамдығы (м / мин) 

Бұрғылау 
диаметрі, мм, 

дейін 

Беру, мм / туралы 

0,11...0,16 0,17...0,27 0,28...0,49 0,50...0,88 

5 32...34 24...18 18...13 13...10 
10 32 28...20 20-15 15...1 
20 - 32...24 24...18 18...13 
30 - 32 28...20 20-15 
60 - - 32...24 24...16 
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1.11-кесте-қатты қорытпа пластиналары бар кескіштермен алғашқы 
тегістеу кезінде беру (мм/об) 

Кескіш өзекшенің 
(немесе оправаның) 

көлденең 
қимасының 

өлшемдері, мм 

Кескіштің (немесе 
оправканың) ұшып 

шығуы, мм 

Кесу тереңдігі, мм 

2 3 5 8 

d = 10 50 0,19 - - - 
d = 16 80 0,25 0,19 0,13 - 
d = 25 125 0,41 0,31 0,21 - 
d = 40 200 0,61 0,46 0,31 0,18 

(B×H) = 60×60 150* 
(300) 

- 
- 

1,00 
0,80 

0,83 
0,65 

0,71 
0,56 

(B×H) = 75×75 (300) 
(500) 

- 
- 

1,20 
1,00 

1,00 
0,85 

0,86 
0,72 

(B×H) = 100×100 
(300) 
(500) 
(800) 

- 
- 
- 

1,40 
1,20 
1,00 

1,20 
1,00 
0,82 

1,00 
0,82 
0,70 

Ескертпелер: 
1. Жер қыртысы бойынша жұмыс істеген кезде берудің кестелік 

мәндерін 0,8 коэффициентіне көбейту керек. 
2. Hrc3 бар шыңдалған болаттарды ұнтақтау кезінде 44...46 кесте 

беру мәндерін 0,8 коэффициентіне көбейту керек; С HRC3 57...62-0,5. 
 
1.12-кесте-қатты қорытпадан жасалған пластиналармен кескіштермен 

өңдеу кезінде берілген кедір-бұдырлыққа байланысты ұнтақтау кезінде беру 
(мм/об) 

Кескіштің 
жоғарғы 

жағындағы 
Радиус, мм 

Кедір-бұдырлық Rа, мкм 

20-10 10...5,0 5,0...2,5 2,5...1,25 1,25...0,63 

0,5 0,45 0,24 0,13 0,08 - 
1,0 0,60 0,33 0,19 0,11 0,07 
2,0 0,87 0,47 0,26 0,14 0,09 
4,0 - 0,55 0,30 0,16 0,11 

 
1.13-кесте-көміртекті және қоспаланған болаттан жасалған 

дайындамалардағы тесіктерді салқындатумен тез кесетін болаттан жасалған 
бұрғылармен бұрғылау кезіндегі кесу жылдамдығы (м / мин) 

Бұрғылау 
диаметрі, мм, 

дейін 

Беру, мм / туралы 

0,11...0,16 0,17...0,27 0,28...0,49 0,50...0,88 

5 32...34 24...18 18...13 13...10 
10 32 28...20 20-15 15...1 
20 - 32...24 24...18 18...13 
30 - 32 28...20 20-15 
60 - - 32...24 24...16 
 

  
 

Ескертпелер: 
1. Жылдамдық интервалының үлкен мәндері төменгі беріліс 

мәндеріне сәйкес келеді. 
2. Кесу жылдамдығының мәндері бұрғыларды қайрау үшін 

берілген: қалыпты (Н) және көлденең жиегі бар қалыпты (НП). 
3. Диаметрі 20 мм және одан да көп көлденең жиегі (ДП) бар 

бұрғыларды екі рет қайрау үшін жылдамдықтың келтірілген мәндері 20-ға 
көбейтіледі... 30%.  

Кестеде тұрақтылық кезеңі 20; 45; 50; 70; 90 және 110 мин тең 
бұрғылар үшін кесу жылдамдығының мәндері келтірілген, бұл бұрғылардың 
мынадай диаметріне сәйкес келеді: 10; 11... 20; 21...30; 31...40; 41 ...50 және 
51... 60 мм. 
 

1.14-кесте-сұр шойыннан жасалған дайындамалардағы тесіктерді тез 
кесетін болаттан жасалған бұрғылармен бұрғылау кезіндегі кесу 
жылдамдығы (м / мин) 
Сұр шойын 
қаттылығы 

НВ 

Беру, мм / 
туралы 

Бұрғылау диаметрі, мм 

11-ге дейін 11-ге дейін 11-ге дейін 20-дан 
жоғары 

11-ге дейін 
11-ге дейін 40...31 45-35 51...40 55...47 
0,14...0,5 40...20 45...22 51...25 55...30 
0,6...1,3 25...14 28...15 31...12 37...21 

200-ден 
жоғары 

11-ге дейін 30...28 35...31 40-35 47...42 
0,14...0,40 28...11 31...12 35...14 42...16 
0,41...1,30 18...9 20...11 22...12 26...14 

Ескертпелер: 
1. Кесу жылдамдығының үлкен мәндері төменгі беріліс мәндеріне 

және сұр шойынның қаттылығына сәйкес келеді. 
2. Жылдамдықтар мәндері бұрғылардың қалыпты қайрауына (Н) 

және көлденең жиектің (НП) тақырыпшасымен қалыпты қайрауға сәйкес 
келеді. 

3. Екі рет қайрау арқылы бұрғылау кезінде кесу жылдамдығы 15-ке 
артады...20%. 

4. Кестеде кесу жылдамдығы тұрақтылық кезеңімен бұрғылар үшін 
берілген 20; 35; 60; 75; 110; 140 және 170 мин, бұл бұрғылардың келесі 
диаметріне сәйкес келеді: 3; 8; 20; 21 дейін ...30; 31 ...40; 41 ...50 және 51 ...60 
мм. 
 

1.15-кесте-көміртекті, хромды, хромоникельді болаттан жасалған 
дайындамаларды және болат құймаларды Т15К6 С ' > 0 қатты қорытпадан 
жасалған кескіштермен әрлеу кезінде кесу жылдамдығы (м/мин)𝜑𝜑 

Кесу 
тереңдігі, мм 

Беру, мм / туралы 
0,15 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 

1,0 270 235 222 - - - 
1,5 253 220 208 199 - - 
2,0 244 211 199 191 176 166 
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1.16-кесте-сұр шойыннан жасалған дайындамаларды ВК6 қатты 
қорытпасынан c ' > 0 кескішпен әрлеу кезінде кесу жылдамдығы (м/мин) [15, 
с 190-202]𝜑𝜑 

Кесу 
тереңдігі, 

мм 

Беру, мм / туралы 

0,15 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 

1,0 187 176 162 - - - 
1,5 175 165 152 144 - - 
2,0 168 158 145 138 127 118 

 
Фрезерлеудің ұтымды режимдерін таңдау. Рационалды кесу 

режимдерінің мақсаты кескіштің түрі мен мөлшерін, кесу бөлігінің 
материалы мен маркасын, салқындату жағдайларын және т. б. өңдеудің 
берілген жағдайларын (өңделетін материал, дайындаманың өлшемдері, 
өңдеуге рұқсат беру және т. б.) таңдауды қамтиды. Осыдан кейін кесу 
режимінің параметрлерінің оңтайлы мәндерін орнату керек: В, t, sz, v, n, Ne, 
Тm. 

Рационалды кесу режимін таңдау міндеті-берілген шарттар үшін ең 
қолайлы кесу режимін таңдау. Құралдың беріктігін ескере отырып, ең 
алдымен құралдың беріктігіне аз әсер ететін параметрлердің максималды 
рұқсат етілген мәндерін таңдаған дұрыс, яғни.олардың кескіштің беріктігіне 
кері әсерін тигізеді. 

Фрезерлеу кезінде кесу режимдерін таңдау келесі ретпен жасалуы 
керек: 

1. Өңдеуге рұқсат етілген максималды Кесу тереңдігін анықтаңыз. 
Өңдеуге арналған рұқсатты бір өту кезінде алып тастаған жөн. 

2. SZ тісіне өңдеу шарттары бойынша рұқсат етілген максималды 
берілісті табыңыз. 

3. Таңдалған кесу тереңдігімен және тіске берілуімен (және 
берілген фрезерлеу енімен) фрезерлеу режимдерінің кестелерімен кесу 
жылдамдығы v анықталады. 

4. Тиімді кесу қуатын анықтаңыз .𝑁𝑁𝑒𝑒 Таңдалған режим, егер Nе< 
болса, жүзеге асырылуы мүмкін .𝑁𝑁ст. 

5. Қабылданған кесу жылдамдығына байланысты немесе осы 
машинада бар формула немесе график бойынша машинаның шпиндельді 
айналу сандарының ең жақын сатысын анықтаңыз.𝑣𝑣𝑇𝑇𝑣𝑣𝑁𝑁 

6. Минуттық беруді формула немесе кесте бойынша анықтаңыз 
және осы машинадағы ең жақын біреуін таңдаңыз. 

7. Машина уақытын анықтаңыз. 
Машина уақыты. Жұмысшының тікелей қатысуынсыз чиптерді алып 

тастау процесі жүретін уақыт машина уақыты деп аталады (мысалы, 
механикалық бойлық беруді қосқан сәттен бастап оны өшіргенге дейін 
дайындаманың жазықтығын фрезерлеу). 

Фрезерлеу кезіндегі машина уақыты өңдеудің барлық түрлеріне ортақ 
формула бойынша анықталады:𝑇𝑇𝑀𝑀 
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1.16-кесте-сұр шойыннан жасалған дайындамаларды ВК6 қатты 
қорытпасынан c ' > 0 кескішпен әрлеу кезінде кесу жылдамдығы (м/мин) [15, 
с 190-202]𝜑𝜑 

Кесу 
тереңдігі, 

мм 

Беру, мм / туралы 

0,15 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 

1,0 187 176 162 - - - 
1,5 175 165 152 144 - - 
2,0 168 158 145 138 127 118 

 
Фрезерлеудің ұтымды режимдерін таңдау. Рационалды кесу 

режимдерінің мақсаты кескіштің түрі мен мөлшерін, кесу бөлігінің 
материалы мен маркасын, салқындату жағдайларын және т. б. өңдеудің 
берілген жағдайларын (өңделетін материал, дайындаманың өлшемдері, 
өңдеуге рұқсат беру және т. б.) таңдауды қамтиды. Осыдан кейін кесу 
режимінің параметрлерінің оңтайлы мәндерін орнату керек: В, t, sz, v, n, Ne, 
Тm. 

Рационалды кесу режимін таңдау міндеті-берілген шарттар үшін ең 
қолайлы кесу режимін таңдау. Құралдың беріктігін ескере отырып, ең 
алдымен құралдың беріктігіне аз әсер ететін параметрлердің максималды 
рұқсат етілген мәндерін таңдаған дұрыс, яғни.олардың кескіштің беріктігіне 
кері әсерін тигізеді. 

Фрезерлеу кезінде кесу режимдерін таңдау келесі ретпен жасалуы 
керек: 

1. Өңдеуге рұқсат етілген максималды Кесу тереңдігін анықтаңыз. 
Өңдеуге арналған рұқсатты бір өту кезінде алып тастаған жөн. 

2. SZ тісіне өңдеу шарттары бойынша рұқсат етілген максималды 
берілісті табыңыз. 

3. Таңдалған кесу тереңдігімен және тіске берілуімен (және 
берілген фрезерлеу енімен) фрезерлеу режимдерінің кестелерімен кесу 
жылдамдығы v анықталады. 

4. Тиімді кесу қуатын анықтаңыз .𝑁𝑁𝑒𝑒 Таңдалған режим, егер Nе< 
болса, жүзеге асырылуы мүмкін .𝑁𝑁ст. 

5. Қабылданған кесу жылдамдығына байланысты немесе осы 
машинада бар формула немесе график бойынша машинаның шпиндельді 
айналу сандарының ең жақын сатысын анықтаңыз.𝑣𝑣𝑇𝑇𝑣𝑣𝑁𝑁 

6. Минуттық беруді формула немесе кесте бойынша анықтаңыз 
және осы машинадағы ең жақын біреуін таңдаңыз. 

7. Машина уақытын анықтаңыз. 
Машина уақыты. Жұмысшының тікелей қатысуынсыз чиптерді алып 

тастау процесі жүретін уақыт машина уақыты деп аталады (мысалы, 
механикалық бойлық беруді қосқан сәттен бастап оны өшіргенге дейін 
дайындаманың жазықтығын фрезерлеу). 

Фрезерлеу кезіндегі машина уақыты өңдеудің барлық түрлеріне ортақ 
формула бойынша анықталады:𝑇𝑇𝑀𝑀 

  
 

𝑇𝑇𝑀𝑀 = 𝐿𝐿𝑠𝑠𝑀𝑀 × i, 
мұндағы L-құрал-сайманның немесе дайындаманың жылжу ұзындығы 

(кесу мен жүгіруді ескере отырып), мм; i – өту саны; – құрал-сайманның 
немесе дайындаманың минуттық берілуі, мм/мин.𝑠𝑠𝑀𝑀 

Өз кезегінде қозғалыс ұзындығы (сурет. 92): 
L = l + Y + Δ, 

мұндағы l-өңделетін дайындаманың ұзындығы, мм; у – кесу шамасы 
(жолы), мм; Δ-фрезаның бұрылу (шығу) шамасы, ММ. 

 

 
Сурет 1.92-кесу және перебег 

 
Y кесу мәні формулалармен анықталады: цилиндрлік, диск, кесу және 

пішінді кескіштер үшін (сурет. 1.92, а), сондай-ақ симметриялық емес 
фрезерлеуге арналған кескіштер үшін (сурет. 1.92, б): 

 
y = √𝑡𝑡(𝐷𝐷 − 𝑡𝑡), 

 
симметриялық фрезерлеу кезінде соңғы және соңғы кескіштер үшін 

(сурет. 1.92, в): 
y = 𝐷𝐷− √𝐷𝐷2− 𝑡𝑡2

2 , 
 

асимметриялық фрезерлеуге арналған соңғы кескіштер үшін (сурет. 
1.92, ж): 
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y = 𝐷𝐷2√𝑐𝑐(𝐷𝐷 − 𝑐𝑐). 
Айналдыру мөлшері диірменнің диаметріне байланысты 2-5 мм 

аралығында таңдалады. 
Фрезерлеудің оңтайлы режимдерін таңдау үшін машиналардың 

өндірістік сипаттамаларын пайдалану. Металл кесетін станоктарда өңдеу 
кезінде өнімділікті арттыру екі негізгі фактормен шектеледі: машинаның 
өндірістік мүмкіндіктері және құралдың Кесу қасиеттері. Станоктың және 
құралдың өнімділігі мен тиімділігі тұрғысынан машинаның өндірістік қуаты 
мен құралдың Кесу қасиеттері бір-біріне сәйкес келетін немесе жақын 
болатын жағдайлар оңтайлы болады 

Белгілі бір құралдың Кесу қасиеттері өңдеу процесінде рұқсат етілген 
кесу режимдерімен сипатталады. Әр түрлі машиналардың өндірістік 
мүмкіндіктері әр түрлі болғандықтан, әр түрлі машиналарда Өңдеудің 
оңтайлы режимі бірдей өңдеу шарттары үшін әр түрлі болады. 
Машиналардың өндірістік мүмкіндіктері, ең алдымен, машинаның тиімді 
қуатына, бірқатар революция мен берілістерге және т. б. байланысты. 

 
1.93-сурет-тиімді қуаттың әртүрлі мәндеріндегі кесу жылдамдығының 

беріліске тәуелділігі 
 
Кесте бойынша (сурет. 1.93) осы тиімді қуатпен станокта өңдеу кезінде 

тістің кез-келген мәні үшін кесу жылдамдығын (берілген өңдеу жағдайында) 
анықтау оңай. Мысалы, sz = 0,15 мм / тіс кезінде кесу жылдамдығы 
сәйкесінше 265, 210 және 145 м / мин құрайды. Бұл ретте NE = 14 кВт 
станоктың электр қозғалтқышының тиімді қуатымен ғана карбидті құралдың 
Кесу қасиеттері толық пайдаланылады. 

Асинхронды қозғалтқыштар жіберіледі кратковременную шамадан тыс. 
Сондықтан, мұндай жағдайларда тиімді қуат ретінде электр қозғалтқышының 
номиналды қуатын тиімділікті ескерусіз қабылдауға болады. Оң жақ 
бөлігінде диаграммалар дана тәуелділік жылдамдығы кесу санының 
шпинделдің айналым үшін әр түрлі диаметрлі фрезалар. Ұқсас өндірістік 
сипаттамаларды басқа машиналарға, кез-келген өңделген материалдарға 
салуға болады. [15, б. 159-162] 
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Бақылау сұрақтары: 
1. Рационалды кесу режимдерін тағайындау нені қамтиды? 
2. Өнімділік пен тиімділікті арттыру үшін оңтайлы режимдерді 

қалай таңдауға болады? 
3. Станоктарда өңдеу кезінде өнімділікті арттыру немен шектеледі? 
4. Кесу режимдерін не сипаттайды? 
5. Әр түрлі жағдайлар үшін ұтымды фрезерлік режимді қалай 

анықтауға болады? 
 
1.3.2 Кескіш құрал, құрылғылар, өңдеу режимдері. 
 
Кесу құралы CNC машинасының Күрделі Технологиялық жүйесінің 

ажырамас бөлігі болып табылады. CNC машиналарына арналған құралды 
мұқият таңдауға және дайындауға ерекше назар аудару керек. Бұл осы 
жабдықтың қымбаттығына және максималды өнімділік пен жоғары дәлдікке 
жету қажеттілігіне байланысты. Машиналардың автоматты жұмыс циклын 
қамтамасыз ету үшін құралдың сенімділігінің жоғары дәрежесі қажет.  

CNC машиналарына арналған кескіш құрал келесі талаптарға сай 
болуы керек:  

 тұрақты кесу сипаттамаларын қамтамасыз ету; 
 қырынуды қанағаттанарлық қалыптастыру және бұру; 
 өңдеудің дәлдігі бойынша берілген шарттарды қамтамасыз ету; 
 станоктардың әртүрлі модельдерінде әртүрлі бөлшектердің 

типтік өңделетін беттері үшін қолданудың әмбебаптығы; басқа өңделетін 
Бөлшекке қайта баптау немесе кесу бөлігі тозған кезде ауыстыру кезіндегі 
жылдам ауысымдылық. 

СББ станоктарында тарағаны алды сборный құрал-салмалы 
многогранными пластинами (ЖМК). ЖМК кеңінен қолдану келесі 
факторларға байланысты: 

 тапшы кесу материалдарын айтарлықтай үнемдеу қамтамасыз 
етіледі; 

 құралды баптау уақыты айтарлықтай қысқарады; 
 пластиналарды ауыстыру арқылы кесу режимдерін жылдам 

таңдау мүмкіндігі; 
 сенімді чипті ұсақтау; 
 құралды қайрау қажеттілігі алынып тасталады. 
CNC станоктары үшін кескіш материал ретінде: қатты қорытпалар, 

керамика, ультра қатты синтетикалық материалдар және жоғары 
жылдамдықты болаттар қолданылады.  

Құрастырмалы Металл кескіш құралда оның сенімділігі, беріктігі және 
беріктігі негізінен пластиналарды бекіту әдісін дұрыс таңдауға байланысты. 
Бекіту қамтамасыз етуі керек: 

 сенімділік (кесу кезінде пластинаның микро орын ауыстыруына 
жол бермеу); 
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 пластинаның тірек бетінің тұтқыштағы ойықтың тірек бетімен 
тығыз байланысы; 

 пластиналарды бұру және ауыстыру кезінде кесу жиектерінің 
орналасу дәлдігі және өзара алмастырылуы; 

 геометрияның тұрақтылығы; 
 чиптерді ұсақтау, бұйралау және сенімді шығару; 
 ЖМК ауыстыру үшін ең аз уақыт. 
Сондай-ақ, бекіту ықшам және технологиялық болуы керек. 
Бекіткіштердің дизайны ЖМК конструкцияларына және құралдың 

түріне, кесу процесінде пластинадағы жүктеме мөлшері мен бағытына, бекіту 
элементтерінің орналасу жағдайларына және басқа факторларға байланысты.  

СМЖ артқы бұрышқа байланысты теріс және оң болып бөлінеді. 
Артқы бұрышы жоқ тақталар теріс деп аталды, өйткені ұстағыштың ойығына 
орнатқан кезде ойықтың тірек бетінің көлбеу бұрышына тең теріс алдыңғы 
бұрыш пайда болды. Артқы бұрыштары бар тақталарды оң алдыңғы бұрышы 
бар корпусқа орнатуға болады. Мұндай плиталар оң деп аталады (сурет. 
1.94).  

 

 
а-оң ЖМК; б-теріс ЖМК. 

1.94-сурет-ауыспалы көп қырлы пластиналардың пішіні 
Теріс пластиналардағы қатты қорытпаны пайдалану коэффициенті 

позитивтіге қарағанда 2 есе жоғары, өйткені бірінші, барлық кесу жиектері 
бір жағынан тозғаннан кейін оларды төңкеруге болады, ал олардың тірек беті 
алдыңғы бетке айналады.  

Бұл плиталардың кемшілігі-теріс алдыңғы бұрыштармен өңдеу кезінде 
белгілі бір жағдайларда діріл тудыратын және плиталардың боялуы мен 
бұзылуына әкелетін үлкен кесу күштері пайда болады.  

Басқа типтегі тақталар теріс оң деп аталады. Олар теріс плиталар 
сияқты ұстағышқа орнатылады, бірақ кесу кезінде оң алдыңғы бұрышты 
сақтайды. [15, б. 68-71] 

CNC станоктарына арналған кескіш құрал. Бұрау үшін кескіш 
құралды таңдау берілген бөліктің контурын құрайтын беттерге байланысты. 
Негізгі сыртқы цилиндрлік, конустық және соңғы беттерді өңдеу үшін көп 
жағдайда өтпелі өрескел және соңғы (контурлы) кескіштер қолданылады. 
Беру бағытына байланысты өтпелі кескіштер оң және сол жаққа бөлінеді.  
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Басқа типтегі тақталар теріс оң деп аталады. Олар теріс плиталар 
сияқты ұстағышқа орнатылады, бірақ кесу кезінде оң алдыңғы бұрышты 
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CNC станоктарына арналған кескіш құрал. Бұрау үшін кескіш 
құралды таңдау берілген бөліктің контурын құрайтын беттерге байланысты. 
Негізгі сыртқы цилиндрлік, конустық және соңғы беттерді өңдеу үшін көп 
жағдайда өтпелі өрескел және соңғы (контурлы) кескіштер қолданылады. 
Беру бағытына байланысты өтпелі кескіштер оң және сол жаққа бөлінеді.  

  
 

Ішкі негізгі беттерді өңдеу үшін орталық және спиральды бұрғылар, 
сондай-ақ бұрғылау кескіштері қолданылады. Бұрғылау құралының 
өлшемдері картриджде өңделген бөліктердің ішкі беттерінің диаметрі мен 
ұзындығына сәйкес орнатылады. Екі өткелден үлкен, шұңқырлы кескішпен 
бұрғыланған жөн. Токарлық станоктарда осьтік саңылауларды өңдеу үшін 
зенкерлер мен жаймаларды қолдану ұсынылмайды. Олар бөлшектердің үлкен 
партияларын немесе кішкентай диаметрлі тесіктерді өңдеу кезінде ғана 
тиімді.  

Қосымша беттерді өңдеу үшін ойық кескіштер қолданылады (сыртқы, 
ішкі және соңғы). Ішкі және сыртқы кескіштер – бұрыштық ойықтар үшін, 
сондай – ақ бұрандалы сыртқы және ішкі кескіштер-метрикалық және 
дюймдік жіптерге арналған. 

Кескіштердің параметрлерін таңдағанда, кесу бөлігінің материалына, 
жоспардағы бұрыштарға, алдыңғы бұрышқа, артқы бұрышқа, кескіштің 
жоғарғы радиусына назар аудару керек. Құралдың Кесу бөлігінің материалы 
өңдеу сатысына, кесу тереңдігіне және өңделетін материалға байланысты 
таңдалады.  

Кескіштердің ең көп таралған түрлері және оларды пайдалану 
аймақтары 1.17-кестеде келтірілген. ISO стандарттарында ЖМК 
механикалық бекітудің төрт түрі қарастырылған. 

Инсекторлар оң және сол жақта орындалады. Осы немесе басқа 
кескішті пайдалану жұмыс күшінің бағытына, револьвер басының 
конструктивті жағдайына (орталық осінің артында немесе алдында) 
байланысты болады. Сондай-ақ, бұл келесі ойларға байланысты: оң жақ 
құрал орталық осьтің алдында орналасқан револьвердің басында орналасқан, 
алдыңғы беті жоғары, бұл кесу аймағынан чиптердің бөлінуіне әкеледі; сол 
жақ құрал алдыңғы тақтайшамен төмен орнатылады. Бұл чиптердің машина 
жинағышына сенімді түсуіне әкеледі. 

Құралды таңдағаннан кейін оны біркелкі жүктемені қамтамасыз ететін 
револьвердің басына тарату керек. Осьтік және радиалды құралдардың 
орналасуы осьтік құралдың патрон жұдырығымен соқтығысуын 
болдырмайтындай болуы тиіс. [15, б. 74-77] 
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Кесте 1.17-CNC машиналарында бөлшектердің дайындамаларын өңдеу 
кезінде қолданылатын кескіштердің негізгі түрлері 

Кескіш түрі Жұмыс бөлігінің 
нысаны 

Жолдау 
жұмысшылар 

орын ауыстыру 
Қолдану саласы 

Өту 
 

 

Сыртқы қайрау, ұштарын тесу, 
ойықтарды тесу, фасоктарды алу 

 

 

Бөлшектерді цилиндрге 
айналдыруға, радиус пен өтпелі 
беттерді өңдеуге және ұштарын 

бөліктің ортасынан сыртқы 
диаметрге қарай жылжытуға 

мүмкіндік береді 

Контурлық 

 

 

Бөлшектерді цилиндр бойымен 
қайрауға, кері конусты 300-ге 
дейін төмендету бұрышымен 

тесуге , радиус пен өтпелі 
беттерді өңдеуге және ұштарын 

бөліктің ортасынан сыртқы 
диаметрге қарай жылжытуға 

мүмкіндік береді 

Контурлық 

 

 

Бөлшектерді цилиндрге 
айналдыруға, жарты шарлы 

беттер мен конустарды 570-ке 
дейін құлдырау бұрышымен 

өңдеуге мүмкіндік береді 

Ойықты 
(кесінді) 

 

 

Ойықтарды қайрау, ойықтың 
түбін осьтік бере отырып 

цилиндрлік қайрау, қырларды 
қайрау 

 
CNC көп мақсатты станоктардың Кесу құралы. 
Фрезерлеу арқылы беттерді өңдеуге арналған кескіш құрал. CNC 

фрезерлік станоктарда бөлшектердің кең спектрін өңдеу үшін қолданылатын 
кескіштердің негізгі түрлері-бұл соңғы және соңғы цилиндрлік кескіштер. 
Соңғы кескіштер ұшақтарды өңдеу үшін қолданылады, ал соңғы цилиндрлік 
кескіштер контурларды өңдеу үшін қолданылады. Алайда, кейбір 
жағдайларда ұшақтар соңғы цилиндрлік кескіштермен өңделеді. Бөліктің 
конфигурациясына және фрезерлік операцияларда сызбаның талаптарына 
байланысты соңғы сфералық, шар және конустық диірмендер, сондай-ақ диск 
диірмендері қолданылады. Бұл жағдайда префабрикалық құралға 
артықшылық беру керек (сурет. 1.95).  
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Кесте 1.17-CNC машиналарында бөлшектердің дайындамаларын өңдеу 
кезінде қолданылатын кескіштердің негізгі түрлері 

Кескіш түрі Жұмыс бөлігінің 
нысаны 

Жолдау 
жұмысшылар 

орын ауыстыру 
Қолдану саласы 

Өту 
 

 

Сыртқы қайрау, ұштарын тесу, 
ойықтарды тесу, фасоктарды алу 

 

 

Бөлшектерді цилиндрге 
айналдыруға, радиус пен өтпелі 
беттерді өңдеуге және ұштарын 

бөліктің ортасынан сыртқы 
диаметрге қарай жылжытуға 

мүмкіндік береді 

Контурлық 

 

 

Бөлшектерді цилиндр бойымен 
қайрауға, кері конусты 300-ге 
дейін төмендету бұрышымен 

тесуге , радиус пен өтпелі 
беттерді өңдеуге және ұштарын 

бөліктің ортасынан сыртқы 
диаметрге қарай жылжытуға 

мүмкіндік береді 

Контурлық 

 

 

Бөлшектерді цилиндрге 
айналдыруға, жарты шарлы 

беттер мен конустарды 570-ке 
дейін құлдырау бұрышымен 

өңдеуге мүмкіндік береді 

Ойықты 
(кесінді) 

 

 

Ойықтарды қайрау, ойықтың 
түбін осьтік бере отырып 

цилиндрлік қайрау, қырларды 
қайрау 

 
CNC көп мақсатты станоктардың Кесу құралы. 
Фрезерлеу арқылы беттерді өңдеуге арналған кескіш құрал. CNC 

фрезерлік станоктарда бөлшектердің кең спектрін өңдеу үшін қолданылатын 
кескіштердің негізгі түрлері-бұл соңғы және соңғы цилиндрлік кескіштер. 
Соңғы кескіштер ұшақтарды өңдеу үшін қолданылады, ал соңғы цилиндрлік 
кескіштер контурларды өңдеу үшін қолданылады. Алайда, кейбір 
жағдайларда ұшақтар соңғы цилиндрлік кескіштермен өңделеді. Бөліктің 
конфигурациясына және фрезерлік операцияларда сызбаның талаптарына 
байланысты соңғы сфералық, шар және конустық диірмендер, сондай-ақ диск 
диірмендері қолданылады. Бұл жағдайда префабрикалық құралға 
артықшылық беру керек (сурет. 1.95).  

  
 

 
а-шеткі фреза; Б-дискілік фрезалар; в-соңғы фреза; г-сфералық фреза 
Сурет 1.95-Sandvik Coromant мысалында құрастырылған құралдың 

фотосуреттері 
 
Сфералық кескіштердің көмегімен (сурет. 1.95 (г)) жартылай өңдеу 

және әрлеу, сондай-ақ қаттылығы 63 HRC дейін қатайтылған болаттарды 
өңдеу қамтамасыз етілуі мүмкін. Соңғы цилиндрлік кескіштерді де СМП-мен 
жабдықтауға болады (сурет. 1.95).  

 

 
 

Сурет 1.96-Sandvik Coromant мысалында жұмыста цилиндрлік кескіш 
кескіштің фотосуреті. 

 
Материалдың үлкен көлемін тиімді түсіруге поршеньді диірмендермен 

жұмыс жасау арқылы қол жеткізуге болады (сурет. 1.97). Бұл кескіштер 
осьтік беріліспен жұмыс істейді. Осының арқасында олар дірілге азырақ 
бейім, және сіз үлкен берілістерде жұмыс жасай отырып, машинаның барлық 
мүмкіндіктерін толығымен пайдалана аласыз.  
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1.97-сурет-плунжер кескіштерінің фотосуреті 

 
Кескіш құралды таңдағанда, алдымен осы операцияда бөлікті өңдеуге 

қажетті құралдардың түрлері анықталады. Содан кейін құралдың әр түрінің 
технологиялық параметрлері анықталады: кесу бөлігінің материалы, кесу 
жиектерінің қайрау бұрыштары және т.б. Соңғы кезеңде кескіш құралдың 
дизайн параметрлері таңдалады:кескіштің диаметрі D, кесу бөлігінің 
ұзындығы l, кескіштің шығуы L, тістердің саны z, кескіштің ұшын қайрау 
радиусы r. 

Контурларды әрлеу үшін соңғы диірменнің d диаметрі контурдағы 
вогнуты құрайтын элементтердің ең кіші жұптасу радиусының номиналды 
өлшеміне сәйкес таңдалады, яғни соңғы кескіштің радиусы вогну 
контурының қисықтық радиусынан аспауы керек. 

Dmax кескіш диаметрі құралдың контурдың ішкі өткір бұрыштарына қол жеткізу 
жағдайынан таңдалады (сурет. 1.98 (а)). Бұл жағдайда контурдың ішкі 
бұрыштарында қалдырылған құралы (0,15) аспауы керек...0,25) D, мұндағы 
D-әрлеу өтпесінде қолданылатын құралдың диаметрі.  

Осы шарттарға сүйене отырып, өрескел ауысуға арналған құралдың ең 
үлкен диаметрін формула бойынша анықтауға болады:  

 

𝐷𝐷𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 =
2(𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿 𝜑𝜑2 − 𝛿𝛿1)

(1 − 𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿 𝜑𝜑2 )
+  𝐷𝐷 

 
мұндағы δ - ішкі бұрышты өңдеудегі максималды рұқсат; - контурды 

өңдеуге арналған рұқсат; φ - осы контурдағы жақтардың ең аз жұптасу 
бұрышы; D-шеңбердің, контурдың түйіскен жағының диаметрі (әрлеу 
кескішінің диаметріне тең).𝛿𝛿1 
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1.97-сурет-плунжер кескіштерінің фотосуреті 

 
Кескіш құралды таңдағанда, алдымен осы операцияда бөлікті өңдеуге 

қажетті құралдардың түрлері анықталады. Содан кейін құралдың әр түрінің 
технологиялық параметрлері анықталады: кесу бөлігінің материалы, кесу 
жиектерінің қайрау бұрыштары және т.б. Соңғы кезеңде кескіш құралдың 
дизайн параметрлері таңдалады:кескіштің диаметрі D, кесу бөлігінің 
ұзындығы l, кескіштің шығуы L, тістердің саны z, кескіштің ұшын қайрау 
радиусы r. 

Контурларды әрлеу үшін соңғы диірменнің d диаметрі контурдағы 
вогнуты құрайтын элементтердің ең кіші жұптасу радиусының номиналды 
өлшеміне сәйкес таңдалады, яғни соңғы кескіштің радиусы вогну 
контурының қисықтық радиусынан аспауы керек. 

Dmax кескіш диаметрі құралдың контурдың ішкі өткір бұрыштарына қол жеткізу 
жағдайынан таңдалады (сурет. 1.98 (а)). Бұл жағдайда контурдың ішкі 
бұрыштарында қалдырылған құралы (0,15) аспауы керек...0,25) D, мұндағы 
D-әрлеу өтпесінде қолданылатын құралдың диаметрі.  

Осы шарттарға сүйене отырып, өрескел ауысуға арналған құралдың ең 
үлкен диаметрін формула бойынша анықтауға болады:  

 

𝐷𝐷𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 =
2(𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿 𝜑𝜑2 − 𝛿𝛿1)

(1 − 𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿 𝜑𝜑2 )
+  𝐷𝐷 

 
мұндағы δ - ішкі бұрышты өңдеудегі максималды рұқсат; - контурды 

өңдеуге арналған рұқсат; φ - осы контурдағы жақтардың ең аз жұптасу 
бұрышы; D-шеңбердің, контурдың түйіскен жағының диаметрі (әрлеу 
кескішінің диаметріне тең).𝛿𝛿1 

  
 

 
Сурет 1.98-кескіштің параметрлерін таңдау кезінде өңдеу процесінің 

схемалары  
 

R кескіштің ұшын қайрау радиусы (сурет. 1.98 (б)) әрлеу үшін тік 
қимадағы қабырғалардың түйісуінің ең үлкен үлгілік конструктивті 
радиусының номиналды өлшемімен анықталады.  

Қабырғаларды соңғы өңдеу кезінде (сурет. 1.98 (в)) кескіштің 
диаметрін шарттан тағайындаған жөн: 

 
D = (5...10)b + 2r, 

 
мұндағы b-қабырға қабырғасының соңғы қалыңдығы; r-құралдың 

ұшындағы дөңгелектеу радиусы.  
Құралдың қаттылығын қамтамасыз ету үшін оның диаметрі шартты 

қанағаттандыруы керек  
H ≤ 2,5D, 

 
мұндағы Н - дайындаманың қабырғасының максималды биіктігі (сурет. 

1.98 (б)). 
Егер бұл шарт орындалмаса, онда ең жақын үлкен типтік диаметрі бар 

кескіш таңдалады және өңдеу бірнеше өту кезінде жүзеге асырылады. 
Ішкі бітеу контурларды өңдеуге арналған l құралының кесу бөлігінің 

ұзындығы мынадай формула бойынша анықталады:  
l = H + (5...7). 

 
Сыртқы және ішкі контурларды өңдеуге арналған:  
 

l = H + r + 5, 
мұндағы r-кескіштің ұшындағы дөңгелектеу радиусы.  
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Ұшақтардың соңғы диірмендерін өңдеу үшін ұшы ең үлкен ауданы бар 
және радиусы жоқ құралды таңдау ұсынылады. Анықталған технологиялық 
және геометриялық параметрлерді, сондай-ақ құралдың дизайн 
ерекшеліктерін нақтылағаннан кейін тиісті каталогтарға түпкілікті таңдау 
жасалады. Каталогтарда мұндай құрал болмаған жағдайда, құрал арнайы 
құрал ретінде тапсырыс беріледі және жобаланады.  

Тесіктерді өңдеуге арналған кескіш құрал. Бұрғылау-фрезерлік-
бұрғылау тобының CNC машиналарында тесіктерді өңдеу үшін кесу 
құралдарының келесі негізгі түрлері қолданылады.  

1. Центрлік бұрғылар (сурет. 1.99), спиральды; көп қырлы 
аударылмайтын пластиналары бар бұрғылар (сурет. 1.100), сатылы (сурет. 
1.101), қауырсын.  

 
1.99 - сурет-орталықтандыру бұрғысының конструктивтік орындалуы 

және параметрлері 
 

 
а, б – конструктивтік орындау; В-жұмыстағы бұрғы 

1.100 - сурет-ЖМК-мен жабдықталған бұрғының сызбасы және 
фотосуреті 

 
 

а-тесікті өңдеуге және фаскаларды алуға арналған тұтас бұрғылау; б, в-бұранда 
басының астына фаскалар мен ойықтарды өңдеуге арналған құрама бұрғылар 

1.101 - сурет-сатылы бұрғылардың конструктивті орындалуы 
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Ұшақтардың соңғы диірмендерін өңдеу үшін ұшы ең үлкен ауданы бар 
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құрал ретінде тапсырыс беріледі және жобаланады.  

Тесіктерді өңдеуге арналған кескіш құрал. Бұрғылау-фрезерлік-
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Жылдам кесетін спиральді бұрғылармен салыстырғанда ЖМК – мен 
жабдықталған бұрғылар беру шамасы 2 – 3 есе төмендеген кезде кесу 
жылдамдығының кемінде 5-10 есе (300 м/мин дейін) ұлғаюын қамтамасыз 
етеді, ал бөгеттің болмауынан беру күші 60% - ға азаяды. 

Пластиналармен бұрғыларды пайдалану ерекшелігі салқындатқышты 
0,15 МПа қысыммен ішкі арналар арқылы жеткізу қажеттілігі болып 
табылады. Айналмалы құрал үшін СОЖ жеткізу үшін арнайы құрылғылар 
қарастырылуы керек. 

2. Тұтас және саптамалы зенкерлер мен жаймалар (сурет. 1.102).  

 
1.102-сурет-Reamer 830 (Sandvik Coromant) сканерлеу дизайны) 

 
3. Зенковки Цилиндрлік және конустық ойымдауыштар (1.103- 

сурет).  

 
Сурет 1.103-Ойымдауыштың конструктивті орындалуы 

 
4. Бұранойғыштар. 
5. Сұйық мандрелдер (сурет. 1.104).  
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а, б, в, г – алғашқы тегістеуге арналған үш және екі тескіш оправалар; д, е, ж-таза 

тегістеуге арналған бір тесікті оправалар 
Сурет 1.104-жону оправаларын расточных оправок конструктивті 

орындау 
 
Дөңгелек интерполяциясы бар тесіктерді өңдеу үшін контурлы немесе 

аралас CNC құрылғысы бар машиналарда соңғы диірмендер де қолданылады. 
Кесу құралдарын таңдау тесікті өңдеудің белгіленген бағытына сәйкес, 

яғни өтулердің реттілігіне сәйкес жүзеге асырылады. CNC бұрғылау 
машиналарында тесіктерді өңдеуге арналған кескіш құралдардың 
диаметрлері кестеге сәйкес тағайындалуы мүмкін. 1.18. 

 
Кесте 1.18-CNC бұрғылау машиналарында тесіктерді өңдеуге арналған 

құрал 

Диаметрі 
тесіктер, 
D, мм 

Құралдың диаметрі d, мм 
Сверло Центровочное Тесік диаметрі бойынша дәлдік, квалитет 

Спиральное Аралас 
11 7 - 8 

Бұрғы Бұрғы Зенкер Сыпыру 
Черновая таза 

1 2 3 4 5 6 7 8 
2...3 

6,3 
1,0 

D 

D-0,1 
- - 

DН7 

    
3 - 4 2,5 - - 
4...6 10,0 4,0 

D-0,2 
- - 

6 - 8 5,0 - D-0,04 8-10 15,0 - 
10...13 6,3 D-1,0 D-0,15 D-0,05 13...15 20,0 8,0 
15...18 - - D-2,0 D-0,2 D-0,06 18...30 - - 
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Құралдың диаметрі d, мм 
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Спиральное Аралас 
11 7 - 8 

Бұрғы Бұрғы Зенкер Сыпыру 
Черновая таза 

1 2 3 4 5 6 7 8 
2...3 

6,3 
1,0 

D 

D-0,1 
- - 

DН7 

    
3 - 4 2,5 - - 
4...6 10,0 4,0 

D-0,2 
- - 

6 - 8 5,0 - D-0,04 8-10 15,0 - 
10...13 6,3 D-1,0 D-0,15 D-0,05 13...15 20,0 8,0 
15...18 - - D-2,0 D-0,2 D-0,06 18...30 - - 

 
 

  
 

Құралдардың ұзындығы өңдеу шарттарына, бөлікке қойылатын 
техникалық талаптарға және оның дизайн ерекшеліктеріне байланысты 
таңдалады. Диаметрлер мен ұзындықтардың есептелген мәндерін 
таңдағаннан кейін құрал қолданыстағы стандарттар мен каталогтарға сәйкес 
тағайындалады. Барлық тесіктерді өңдеуге арналған құралдар жиынтығынан 
бірдей бөліктер алынып тасталады. Құралдар жинағында бір мақсат және 
жақын өлшемдер болған кезде бір құралмен тиісті өтулерді орындау 
мүмкіндігін қарастырады. [15, б. 80-89] 

CNC станоктарында өңдеу режимдері 
Айналдыру-бұл екі қозғалыстың, дайындаманың айналуы мен 

құралдың қозғалысының үйлесімі. Кейбір жағдайларда дайындама 
қозғалыссыз қалады, ал құрал жұмыс қозғалысын жасайды, бірақ принцип 
бірдей болып қалады. Құралдың берілісі дайындаманың осі бойымен 
бағытталуы мүмкін, бұл дайындаманың диаметрін өңдеуді білдіреді (сурет. 
104). Құрал бөліктің ортасына көлденең бағытта жылжытылған жағдайда, 
ұшы бөліктің белгілі бір ұзындығына кесіледі. Кейде азықтандыру-бұл екі 
қозғалыстың комбинациясы, не жіп кесу кезінде, не құралдың траекториясын 
бағдарламалаудың кең мүмкіндіктері бар CNC машиналарында жүзеге 
асырылатын қисық беттерді өңдеу кезінде.  

Дайындама n шпиндельдің белгілі бір айналу жиілігімен станокта 
айналады (мұнда және одан әрі металл өңдеудің технологиялық 
параметрлерін шетелдік басылымдарда жалпы қабылданған кодтау 
қолданылады), айн/мин. Шпиндельдің жылдамдығы өңделетін беттің 
диаметрі арқылы кесу жылдамдығымен тікелей байланысты Vс (Vс = 
π*Dзагn/1000, мұндағы Dзаг  – дайындаманың диаметрі мм), м/мин өлшенеді 
(сурет. 1.105). Бұл кесу жиегі дайындаманың бетінде қозғалатын жылдамдық.  

 
 

105-сурет-дайындаманы бұрау арқылы өңдеу 
 

 
Сурет 1.106-негізгі бұрылу параметрлері 
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Кесу жылдамдығы шыбықтың жылдамдығы немесе өңделетін диаметр 
өзгеріссіз қалғанға дейін тұрақты болады. 

Соңғы кесу кезінде, мысалы, құралдың берілісі дайындаманың 
ортасына бағытталған кезде, кесу жылдамдығы шыбықтың тұрақты 
жылдамдығымен біртіндеп төмендейді. 

Тұрақты кесу жылдамдығын сақтау үшін заманауи CNC 
машиналарында шыбықтың жылдамдығын тиісті түрде өзгерту мүмкіндігі 
қарастырылған. Бірақ өте кішкентай диаметрлерді өңдеген кезде және 
дайындаманың осіне максималды жақындағанда, бұл өтемақы мүмкін 
болмайды, өйткені машинаның жылдамдық диапазоны шектеулі. Егер 
дайындаманың диаметрі, конустық немесе қисық беті болса, кесу 
жылдамдығын осы өзгерістерді ескере отырып белгілеу керек 

fn-ді мм/об-қа беру-бұл құралдың бөліктің бір айналымындағы 
сызықтық қозғалысы. Азықтандыру өңделген беттің сапасына, сондай-ақ 
қырыну процесіне үлкен әсер етеді. Ол пластинаның геометриясына сәйкес 
чиптердің қалыңдығын ғана емес, сонымен қатар оның пішінін де 
анықтайды.  

Ар кесу тереңдігі-өңделген диаметр мен өңделген диаметр арасындағы 
айырмашылықтың жартысы, ММ көрсетілген. Кесу тереңдігі әрқашан 
құралдың берілу бағытына перпендикуляр бағытта өлшенеді. 

Айналдыру процесін оңтайландыру металды алу жылдамдығын 
арттыру бағытында ғана емес, сонымен қатар процестің бақылануын арттыру 
мақсатында жүзеге асырылады, бұл сайып келгенде өңделетін бөлшектердің 
сапасына және бүкіл жұмыстың сенімділігіне әсер етеді. 

Чиптерді дайындамадан бөлу оның пішіні мен мөлшерін анықтайтын 
таңдалған кесу параметрлеріне сәйкес жүреді. 

Металды кесу арқылы өңдеу кезінде өңделген беттің белгілі бір 
пішінін, мөлшерін және қажетті сапасын алу ғана емес, сонымен қатар қысқа, 
оңай тасымалданатын чиптердің пайда болуын қамтамасыз ету қажет (сурет. 
1.107).  

 

 
1.107-сурет-әрлеу және тегістеу үшін тән жоңқа пішіні 

 
Бұл қазіргі заманғы CNC машиналарында жоғары өңдеу режимдерінде 

өте маңызды, уақыт бірлігінде чиптердің үлкен көлемі пайда болады және 
жабдықтың тоқтаусыз жұмысын, оператордың қауіпсіздігін қамтамасыз ету 
және жұмыс бөлігіне зақым келтірмеу қажет. Чиптердің пішіні өңделетін 
материалға байланысты әр түрлі болуы мүмкін және тұтқыр материалдарды 
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сапасына және бүкіл жұмыстың сенімділігіне әсер етеді. 

Чиптерді дайындамадан бөлу оның пішіні мен мөлшерін анықтайтын 
таңдалған кесу параметрлеріне сәйкес жүреді. 

Металды кесу арқылы өңдеу кезінде өңделген беттің белгілі бір 
пішінін, мөлшерін және қажетті сапасын алу ғана емес, сонымен қатар қысқа, 
оңай тасымалданатын чиптердің пайда болуын қамтамасыз ету қажет (сурет. 
1.107).  

 

 
1.107-сурет-әрлеу және тегістеу үшін тән жоңқа пішіні 

 
Бұл қазіргі заманғы CNC машиналарында жоғары өңдеу режимдерінде 

өте маңызды, уақыт бірлігінде чиптердің үлкен көлемі пайда болады және 
жабдықтың тоқтаусыз жұмысын, оператордың қауіпсіздігін қамтамасыз ету 
және жұмыс бөлігіне зақым келтірмеу қажет. Чиптердің пішіні өңделетін 
материалға байланысты әр түрлі болуы мүмкін және тұтқыр материалдарды 

  
 

кесу кезінде пайда болған ұзын бұралған чиптерден сынғыш материалдардан 
пайда болған борпылдақ чиптерге дейін өзгереді. 

Қырынудың пайда болуына жоспардың негізгі бұрышы және құралдың 
жоғарғы жағындағы радиус үлкен әсер етеді. Жоспарда негізгі бұрыш 
азайған кезде, чиптердің қалыңдығы азаяды және оның ені өседі. Чиптердің 
түсу бағыты да өзгереді, әдетте спиральдың қадамы артады. Чиптердің пішіні 
мен түсу бағыты кесу тереңдігіне және кесу жиегінің радиусына байланысты 
өзгереді. Кесу тереңдігі мен радиустың кішкене қатынасы бар, тек 
пластинаның радиус бөлігі кесуге қатысады және спираль тәрізді чиптер 
пайда болады. Үлкен кесу тереңдігі шыңдағы радиустың әсерін азайтады 
және жоспардағы негізгі бұрыштың спиральды қырынудың түсу бағытына 
әсерін арттырады. Беру мөлшері чиптің көлденең қимасының еніне және түсу 
бағытына да әсер етеді. 

Көлденең қимадағы төртбұрышты қырыну, әдетте, кесу жиегіне 
шамадан тыс жүктемені білдіреді, ал кең қырыну қажетсіз ұзын ленталарда 
пайда болады (сурет. 1.108).  

 
1.108-сурет-қанағаттанарлық жоңқамен жануды қамтамасыз ететін 

беру және кесу тереңдігінің үйлесімімен анықталатын тілімшені қолданудың 
жұмыс саласы 

 
Чиптің бұралуы кішірейіп, қалыңдағанда, қысым мен деформацияның 

жоғарылауымен қырыну мен құрал арасындағы байланыс ұзындығы артады. 
Чиптің шамадан тыс қалыңдығы өңдеу процесіне теріс әсер етеді.  

Кесу жиегіне тікелей іргелес аймақпен жұмыс істейтін әрлеу 
тақталарында чипті кесу ойығы және пластинаның жоғарғы жағында 
шоғырланған шығыңқы жерлер болады, ал өрескел тақталарда чипті кесу 
геометриясының элементтері алдыңғы беттің көп бөлігіне таратылады. 

Жоңышқа әдісі (сурет. 1.109) ішінара пластина мен құралдың 
геометриясына және кесу режимдеріне байланысты. Чиптің кез-келген түрі 
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жағымсыз салдарға әкелуі мүмкін, бірақ оларды тиісті геометрия мен режим 
параметрлерін таңдау арқылы болдырмауға болады. Чипті өздігінен ұсақтау 
жағдайында, құралдың төзімділігі жеткіліксіз болған жағдайда, ашық 
чиптермен геометрияны қолдану ұсынылады. Чиптер құралдың артқы 
бетімен байланыста болған кезде, бұл пластинаның екінші жағындағы кесу 
жиегінің сырғымалы қырынуына әкелуі мүмкін және алдыңғы бетінің басқа 
геометриясы бар тақтайшаны таңдау керек (берік немесе ашық чиптермен).  

 

 
 

А-жоңқа кесу процесінде өзі бұзылады, в - жоңқа құралмен жанасудан 
бұзылады, с-жоңқа металмен жанасудан бұзылады. 

Сурет 1.109-жоңқа жону әдістері 
 
Үлкен қызмет көрсетумен өңдеу кезінде бөлшектер туралы чиптер 

сынған жағдайда, чиптердің жеткіліксіз ұшуы пайда болуы мүмкін және 
жоспарда кішкене негізгі бұрышты таңдау керек. Балама шешім беруді 
өзгерту болуы мүмкін.  

Қысқа қырынуды беретін материалдар кішкене қырынуды қажет етеді 
немесе онсыз жасай алады. Тұтқыр материалдарды өңдеу үшін кесу кезінде 
чиптердің деформациясы үшін чипті кесетін геометриясы бар тақтайша 
қажет. Кесудің бастапқы сәтінде, әдетте, чиптер сынбайды. Чиптер-бұл шын 
мәнінде чиптердің түсуіне кедергі болып табылады (сурет. 1.110). Мұндай 
өрескел түрінде ол өңдеу процесіне теріс әсер етуі мүмкін.  

 
1.110-сурет-жоңқалар және оларға сәйкес келетін жоңқалау 

диаграммалары 
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жағымсыз салдарға әкелуі мүмкін, бірақ оларды тиісті геометрия мен режим 
параметрлерін таңдау арқылы болдырмауға болады. Чипті өздігінен ұсақтау 
жағдайында, құралдың төзімділігі жеткіліксіз болған жағдайда, ашық 
чиптермен геометрияны қолдану ұсынылады. Чиптер құралдың артқы 
бетімен байланыста болған кезде, бұл пластинаның екінші жағындағы кесу 
жиегінің сырғымалы қырынуына әкелуі мүмкін және алдыңғы бетінің басқа 
геометриясы бар тақтайшаны таңдау керек (берік немесе ашық чиптермен).  

 

 
 

А-жоңқа кесу процесінде өзі бұзылады, в - жоңқа құралмен жанасудан 
бұзылады, с-жоңқа металмен жанасудан бұзылады. 

Сурет 1.109-жоңқа жону әдістері 
 
Үлкен қызмет көрсетумен өңдеу кезінде бөлшектер туралы чиптер 

сынған жағдайда, чиптердің жеткіліксіз ұшуы пайда болуы мүмкін және 
жоспарда кішкене негізгі бұрышты таңдау керек. Балама шешім беруді 
өзгерту болуы мүмкін.  

Қысқа қырынуды беретін материалдар кішкене қырынуды қажет етеді 
немесе онсыз жасай алады. Тұтқыр материалдарды өңдеу үшін кесу кезінде 
чиптердің деформациясы үшін чипті кесетін геометриясы бар тақтайша 
қажет. Кесудің бастапқы сәтінде, әдетте, чиптер сынбайды. Чиптер-бұл шын 
мәнінде чиптердің түсуіне кедергі болып табылады (сурет. 1.110). Мұндай 
өрескел түрінде ол өңдеу процесіне теріс әсер етуі мүмкін.  

 
1.110-сурет-жоңқалар және оларға сәйкес келетін жоңқалау 

диаграммалары 
 

  
 

Ауыстырылатын пластиналардың геометриясын жетілдіру процесінде 
алдымен тегістеу әдісімен алынған, содан кейін пластинаны басу және 
кейіннен біріктіру арқылы пайда болатын чиптердің әртүрлі формалары 
пайда болды. Қазіргі заманғы ауыстырылатын табақ-Бұл кесу кезінде 
қырынудың оңтайлы қалыптасуын қамтамасыз ету үшін бұрыштардың, 
ұшақтардың және радиустардың күрделі үйлесімі. 

Ұсынылған беріліс мәндеріне және кесу тереңдігіне негізделген 
пластинаның таңдалған геометриясына арналған қанағаттанарлық чиптің 
диаграммасы және пластинаның аспаптық материалы оның көлемін 
анықтайды (сурет. 1.111).  

 
1.111-сурет-бастапқы (А) және соңғы (б) пластиналарға тән 

қанағаттанарлық жоңқа жону аймағы 
 
Фрезерлеу-бұл материалды негізгі айналу қозғалысы және кем дегенде 

бір Жем қозғалысы бар құралмен кесу. Кескіштер әдетте көп мағыналы құрал 
болып табылады. Фрезерлеу-бұл өңдеудің тиімді әдісі, онда кескіштің кесу 
жиектерінің әрқайсысы бірдей мөлшерде материалды алып тастайды. 
Көбінесе фрезерлеу тегіс беттерді өңдеу үшін қолданылады (сурет. 1.112). 
Сонымен қатар, өңдеу орталықтары мен көп мақсатты машиналарда күрделі 
қисық беттерді өңдеудегі кескіштердің рөлі тез өсуде. 

Кескіш әдетте бір немесе бірнеше бағытта кесіледі: (a) радиалды, (B) 
перифериялық және (C) осьтік (сурет. 1.113). Фрезерлеудің әр әдісін 
кескіштің айналуымен бірге осы үш негізгі қозғалысқа бөлуге болады. 

Соңғы фрезерлеу кезінде құралдың перифериясы да, соңы да қатысады. 
Кескіш үстелдің берілу бағытына перпендикуляр жазықтықта тік осьте 
айналады. 

Кескіштер негізінен кесу жиектерінің шеткі бөлігімен жұмыс істейді. 
Бұл жағдайда кескіш бөліктің жазықтығына параллель ось айналасында 
айналады. 

Плунжерлік фрезерлеу кезінде кесу жиегінің соңғы бөлігі немесе соңғы 
құралдың соңы жұмысқа қатысады. Жем кескіштің осі бойымен бағытталған, 
өңдеу бұрғылау процесіне ұқсас. 
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1-ұштық фрезерлеу; 2-кертпелерді фрезерлеу; 3-бейінді фрезерлеу; 4-қалталарды 

фрезерлеу; 5-ойықтарды фрезерлеу; 6-айналу беттерін фрезерлеу; 7-бұранда фрезерлеу; 8-
кесу; 9-үлкен берістермен фрезерлеу; 10-плунжерлік фрезерлеу; 11-кесумен фрезерлеу; 
12-бұрандалы интерполяция; 13-айналмалы интерполяция; 14-трохоидальды фрезерлеу 

Сурет 1.112-өңделетін бетінің пішіні мен құралы жылжыту әдісі 
тұрғысынан фрезерлік операциялардың негізгі түрлері 

 

 
а-радиалды, б-шеткері, в-осьтік 

Сурет 1.10-электрондардың қозғалыс бағыты 
 
Фрезерлік операцияны дайындау кезінде кескіштің келесі 

параметрлерін есте ұстаған жөн. Кескіштің номиналды диаметрі (Dс), 
максималды диаметрі (Dс2 немесе D3), кесу жылдамдығын анықтау үшін 
қолданылатын тиімді диаметр (Dе) (сурет. 1.114). 

Кесу жылдамдығы vс, м / мин-бұл кескіштің кесу жиектерін 
жылжытудың айналмалы жылдамдығы. Бұл мән өңдеудің тиімділігін 
анықтайды және әр аспаптық материал үшін ұсынылған шектерде болады. 

Шпиндельдің жылдамдығы N, мм / айн, минутына диірменнің айналу 
санына тең. Өңдеудің осы түріне ұсынылған кесу жылдамдығына сәйкес 
есептеледі. 
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1-ұштық фрезерлеу; 2-кертпелерді фрезерлеу; 3-бейінді фрезерлеу; 4-қалталарды 

фрезерлеу; 5-ойықтарды фрезерлеу; 6-айналу беттерін фрезерлеу; 7-бұранда фрезерлеу; 8-
кесу; 9-үлкен берістермен фрезерлеу; 10-плунжерлік фрезерлеу; 11-кесумен фрезерлеу; 
12-бұрандалы интерполяция; 13-айналмалы интерполяция; 14-трохоидальды фрезерлеу 

Сурет 1.112-өңделетін бетінің пішіні мен құралы жылжыту әдісі 
тұрғысынан фрезерлік операциялардың негізгі түрлері 

 

 
а-радиалды, б-шеткері, в-осьтік 

Сурет 1.10-электрондардың қозғалыс бағыты 
 
Фрезерлік операцияны дайындау кезінде кескіштің келесі 

параметрлерін есте ұстаған жөн. Кескіштің номиналды диаметрі (Dс), 
максималды диаметрі (Dс2 немесе D3), кесу жылдамдығын анықтау үшін 
қолданылатын тиімді диаметр (Dе) (сурет. 1.114). 

Кесу жылдамдығы vс, м / мин-бұл кескіштің кесу жиектерін 
жылжытудың айналмалы жылдамдығы. Бұл мән өңдеудің тиімділігін 
анықтайды және әр аспаптық материал үшін ұсынылған шектерде болады. 

Шпиндельдің жылдамдығы N, мм / айн, минутына диірменнің айналу 
санына тең. Өңдеудің осы түріне ұсынылған кесу жылдамдығына сәйкес 
есептеледі. 

  
 

 
Сурет 1.114-кескіштің геометриялық параметрлері 

 
fzтісіне беру, мм / тіс (сурет. 1.115), минуттық беруді есептеу үшін 

қолданылады. Бұл екі іргелес тістердің қозғалыс траекториялары арасындағы 
қашықтық, берілу бағытында өлшенеді. Өйткені фрездер болып табылады 
многозубым құралы, білу қажет қалыңдығын срезаемого қабатын, 
приходящуюся әрбір зуб. Тіске беру чиптердің ұсынылған қалыңдығына 
байланысты есептеледі.  

fnайналымына беру (сурет. 1.115), мм / айн, көбінесе әрлеу өңдеуге 
қатысты айқындаушы шектеуші параметр болып табылады. Бұл диірменнің 
бір айналымы үшін кескіш пен дайындаманың салыстырмалы ығысуына тең. 

aркесу тереңдігі (сурет. 1.115), мм-кескіштің осі бойымен өлшенген 
өңделген және әлі өңделмеген беттер арасындағы қашықтық. 

Фрезерлеу ені aе(сурет. 1.115), мм-радиалды бағытта өлшенген кесу 
мөлшері немесе дайындама мен құралдың түйісу ені. 

 
Сурет 1.115-жонғылаудың геометриялық параметрлері 

Кескіштердің негізгі геометриялық параметрі-kr жоспарындағы негізгі 
бұрыш. Ол шеткері кесу жиегі мен кескіштің ұшының жазықтығы арасында 
өлшенеді және кесу күштерінің бағытын және кесілген чиптердің 
қалыңдығын анықтайды. 

Пластиналардың геометриясын таңдау шартты түрде кесу сипатымен 
ерекшеленетін үш аймаққа дейін жеңілдетілген: 

 жеңіл геометрия-L (оң бұрыштары бар өткір кесу жиегі, тұрақты 
кесу процесі, аз қоректену, аз қуат тұтыну, аз кесу күші); 

 орташа геометрия-М (әмбебап оң геометрия, берілістің орташа 
шамасы); 

 ауыр геометрия-H (кесу жиегінің ең үлкен сенімділігі, үлкен 
беріліс) (сурет. 1.116).  
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Жеңіл геометрия-L, орташа геометрия-M, ауыр геометрия-H 

Сурет 1.116-пластиналар геометриясының түрлері ("Сандвик" 
фирмасының классификациясы бойынша») 

 
Тесіктерді алу. Тесіктерді алудың негізгі әдісі-бұрғылау. Бұрғылау-бұл 

металл кесетін құрал арқылы цилиндрлік тесіктерді жасау процесі. Бұрғылау, 
әдетте, бұрғылау немесе орналастыру сияқты операциялардан бұрын болады. 
Осы операциялардың барлығына ортақ-бұл құралдың айналмалы және 
аудармалы қозғалысының үйлесімі. Тереңдігі аз тесіктер мен терең тесіктерді 
бұрғылау арасында үлкен айырмашылық бар, оларды өңдеу үшін құралдың 
диаметрінен бірнеше есе тереңдікте тесік бұрғылауға мүмкіндік беретін 
арнайы әдістер жасалынған. 

Қандай да бір мағынада бұрғылауды бұрау және фрезерлеу 
операцияларымен салыстыруға болады, бірақ бұрғылау кезінде чиптерді 
эвакуациялауға үлкен мән беріледі. Тесіктің шектеулі кеңістігінде өңдеу 
жоңқаның түзілуін бақылауға қатысты жоғары талаптар қояды. Қатты 
материалдағы бұрғылау-бір операцияда берілген диаметрлі тесік жасаудың 
ең көп таралған әдістерінің бірі (сурет. 1.117 (а)). 

Бұрғылау бұрғылау негізінен үлкен диаметрлі тесіктерді өңдеуде 
қолданылады, өйткені бұл әдіс қатты материалды бұрғылау сияқты қуат 
шығындарын қажет етпейді. Бұрғылау бұрғылары тесіктің барлық 
материалын чиптерге айналдырмайды, бірақ тесіктің өзегін толығымен 
қалдырады, сондықтан олар тек тесіктерді өңдеуге арналған (сурет. 1.117 
(б)). 

Бұрғылау-бұл арнайы пішінді құралмен тесік диаметрін ұлғайту 
процесі (сурет. 1.117 (в)). 

Орналастыру-бұл пішіннің дәлдігін жақсарту үшін көп немесе бір 
жүзді құралды қолданатын процесс және (сурет. 1.117 (г)). 

 
а-бұрғылау; б- Трепанациялы бұрғылау; в- Қашау; г-өрістету 

Сурет 1.117-тесіктерді өңдеу 
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Жеңіл геометрия-L, орташа геометрия-M, ауыр геометрия-H 

Сурет 1.116-пластиналар геометриясының түрлері ("Сандвик" 
фирмасының классификациясы бойынша») 

 
Тесіктерді алу. Тесіктерді алудың негізгі әдісі-бұрғылау. Бұрғылау-бұл 

металл кесетін құрал арқылы цилиндрлік тесіктерді жасау процесі. Бұрғылау, 
әдетте, бұрғылау немесе орналастыру сияқты операциялардан бұрын болады. 
Осы операциялардың барлығына ортақ-бұл құралдың айналмалы және 
аудармалы қозғалысының үйлесімі. Тереңдігі аз тесіктер мен терең тесіктерді 
бұрғылау арасында үлкен айырмашылық бар, оларды өңдеу үшін құралдың 
диаметрінен бірнеше есе тереңдікте тесік бұрғылауға мүмкіндік беретін 
арнайы әдістер жасалынған. 

Қандай да бір мағынада бұрғылауды бұрау және фрезерлеу 
операцияларымен салыстыруға болады, бірақ бұрғылау кезінде чиптерді 
эвакуациялауға үлкен мән беріледі. Тесіктің шектеулі кеңістігінде өңдеу 
жоңқаның түзілуін бақылауға қатысты жоғары талаптар қояды. Қатты 
материалдағы бұрғылау-бір операцияда берілген диаметрлі тесік жасаудың 
ең көп таралған әдістерінің бірі (сурет. 1.117 (а)). 

Бұрғылау бұрғылау негізінен үлкен диаметрлі тесіктерді өңдеуде 
қолданылады, өйткені бұл әдіс қатты материалды бұрғылау сияқты қуат 
шығындарын қажет етпейді. Бұрғылау бұрғылары тесіктің барлық 
материалын чиптерге айналдырмайды, бірақ тесіктің өзегін толығымен 
қалдырады, сондықтан олар тек тесіктерді өңдеуге арналған (сурет. 1.117 
(б)). 

Бұрғылау-бұл арнайы пішінді құралмен тесік диаметрін ұлғайту 
процесі (сурет. 1.117 (в)). 

Орналастыру-бұл пішіннің дәлдігін жақсарту үшін көп немесе бір 
жүзді құралды қолданатын процесс және (сурет. 1.117 (г)). 

 
а-бұрғылау; б- Трепанациялы бұрғылау; в- Қашау; г-өрістету 

Сурет 1.117-тесіктерді өңдеу 
 

  
 

 
Сурет 1.118-бұрғылау кезіндегі негізгі параметрлер 

 
Бұрғылау кезіндегі кесу режимдері кесу жылдамдығы, айналу 

жылдамдығы, беру жылдамдығы немесе минуттық беру сияқты 
параметрлермен белгіленеді (сурет. 1.118). 

Кесу жылдамдығы ((vс)) м/мин түрінде көрсетіледі және бұрғылау 
шетіндегі жылдамдықты анықтайды. Кесу жылдамдығы кесу жиегінің 
бойымен шеткі максимумнан бұрғылау осіндегі нөлге дейін өзгереді. 
Ұсынылған жылдамдық мәндері бұрғылау шетіндегі жылдамдыққа жатады. 

Беруі, айналымы (rn) өлшенетін мм/об, шамасын айқындайды осьтік 
орын ауыстыру құралы үшін оның айналым және есептеу үшін 
пайдаланылады жылдамдығы осьтік беру бұрғылар. 

Мм / мин-мен өлшенетін беру жылдамдығы немесе минуттық беру (vf) - 
бұл уақыт бірлігінде оның өткен жолына қатысты құралдың берілуі.  

Бұл шаманың тағы бір атауы – машина беру немесе үстел беру. 
Бұрғылаудың дайындамаға ену жылдамдығы айналымдағы беріліс 
көбейтіндісіне және шыбықтың айналу жылдамдығына тең. 

Бұрғылау жұмысын сипаттайтын негізгі факторлар: 
 тесік диаметрі; 
 тесік тереңдігі; 
 бетінің дәлдігі мен сапасы; 
 өңделетін 
 өңдеу шарттары; 
 өңдеу сенімділігі; 
 өнімділік. 
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Сурет 1.119-чиптердің пайда болуы және шығарылуы, су асты 
 

Пішіні мен өлшемі бар чиптердің пайда болуы, оны тесіктен оңай алып 
тастауға мүмкіндік береді, кез-келген бұрғылау операциясын қарастырған 
кезде бірінші кезектегі мәселе болып табылады (сурет. 1.119). Без 
қанағаттанарлық көшіру жоңқа жұмыс бұрғылар айналады мүмкін 
салдарынан қағуға жаңқа канавок және закупоривания бұрғылар ішіндегі 
тесіктер. 

Қазіргі заманғы бұрғылармен тесіктерді жоғары сапалы өңдеу 
салқындатқыштың жеткілікті мөлшерін пайдалану арқылы чиптердің 
кедергісіз ағып кетуін қамтамасыз еткен кезде ғана мүмкін болады. 

Ауыстырылатын плиталары бар заманауи бұрғыларды қолдану жоғары 
жылдамдықпен және ішкі арналар арқылы белгілі бір қысыммен берілетін 
салқындатқыш ағындармен тесіктен жуылған қырынудың үлкен көлемімен 
өңдеуге мүмкіндік береді. Қажетті қысым (МПа) және көлем (л/мин) СОЖ 
саңылаудың диаметріне, сондай-ақ өңдеу шарттары мен дайындама 
материалының түріне байланысты. 

Бұрғылауды таңдау үшін сізге қажет:  
1. Тесік бетінің диаметрін, тереңдігін және сапасына қойылатын 

талаптарды анықтаңыз (өңдеу сенімділігі мәселелері ескеріледі). 
2. Бұрғылау түрін таңдаңыз (өңделетін материалға және тесік сапасына 

қойылатын талаптарға сәйкес және өңдеудің максималды тиімділігін 
қамтамасыз ететін өрескел немесе әрлеу үшін бұрғылауды таңдаңыз). 

3. Қорытпаның маркасын және геометриясын таңдаңыз 
(ауыстырылатын тақтайшалары бар бұрғыларды қолданған кезде, 
пластиналар осы материалды өңдеуге арналған бұрғылау диаметріне, 
геометриясына және қорытпасына сәйкес бөлек таңдалуы керек; қатты 
қорытпасы бар қатты бұрғылар мен бұрғылар үшін қатты қорытпаның 
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Сурет 1.119-чиптердің пайда болуы және шығарылуы, су асты 
 

Пішіні мен өлшемі бар чиптердің пайда болуы, оны тесіктен оңай алып 
тастауға мүмкіндік береді, кез-келген бұрғылау операциясын қарастырған 
кезде бірінші кезектегі мәселе болып табылады (сурет. 1.119). Без 
қанағаттанарлық көшіру жоңқа жұмыс бұрғылар айналады мүмкін 
салдарынан қағуға жаңқа канавок және закупоривания бұрғылар ішіндегі 
тесіктер. 

Қазіргі заманғы бұрғылармен тесіктерді жоғары сапалы өңдеу 
салқындатқыштың жеткілікті мөлшерін пайдалану арқылы чиптердің 
кедергісіз ағып кетуін қамтамасыз еткен кезде ғана мүмкін болады. 

Ауыстырылатын плиталары бар заманауи бұрғыларды қолдану жоғары 
жылдамдықпен және ішкі арналар арқылы белгілі бір қысыммен берілетін 
салқындатқыш ағындармен тесіктен жуылған қырынудың үлкен көлемімен 
өңдеуге мүмкіндік береді. Қажетті қысым (МПа) және көлем (л/мин) СОЖ 
саңылаудың диаметріне, сондай-ақ өңдеу шарттары мен дайындама 
материалының түріне байланысты. 

Бұрғылауды таңдау үшін сізге қажет:  
1. Тесік бетінің диаметрін, тереңдігін және сапасына қойылатын 

талаптарды анықтаңыз (өңдеу сенімділігі мәселелері ескеріледі). 
2. Бұрғылау түрін таңдаңыз (өңделетін материалға және тесік сапасына 

қойылатын талаптарға сәйкес және өңдеудің максималды тиімділігін 
қамтамасыз ететін өрескел немесе әрлеу үшін бұрғылауды таңдаңыз). 

3. Қорытпаның маркасын және геометриясын таңдаңыз 
(ауыстырылатын тақтайшалары бар бұрғыларды қолданған кезде, 
пластиналар осы материалды өңдеуге арналған бұрғылау диаметріне, 
геометриясына және қорытпасына сәйкес бөлек таңдалуы керек; қатты 
қорытпасы бар қатты бұрғылар мен бұрғылар үшін қатты қорытпаның 

  
 

маркасын таңдау жеткілікті). 
4. Тұтқаның түрін таңдаңыз (қолданылатын жабдыққа сәйкес келетін 

түрді таңдаңыз). [15, б. 89-104] 
 
Бақылау сұрақтары: 
1. CNC машиналарында бөлшектердің дайындамаларын өңдеуде 

қолданылатын кескіштердің негізгі түрлері қандай? 
2. Бұрау үшін кесу құралын таңдау неге байланысты? 
3. CNC машиналарына арналған кескіш құрал қандай талаптарға 

сай болуы керек? 
4. CNC машиналарында қай кескіш құрал ең көп таралған? 
5. Бұрғылау және фрезерлеу операцияларын сипаттайтын негізгі 

факторларды анықтаңыз.  
 
 
1.3.3 Өңдеу ақауларын анықтау және жою. 

 
Тесіктерді өңдеу кезінде пайда болатын ақаулар және бақылау 

әдістері. Тесіктерді өңдеу кезінде кейде әртүрлі себептерден туындаған 
әртүрлі ақаулар пайда болады, мысалы: 

 тесік бүйірге "ілулі" - мүмкін бұрғылаудың дұрыс бұралмауы, 
дайындаманың осіне перпендикуляр емес болуы мүмкін, өйткені алдын-ала 
орталықтандыру болған жоқ; 

 тесіктің диаметрі талап етілетіннен үлкен-бұл құралды дұрыс 
қайрау, машинаның шпинделін ұру, құралды тесікке қарай қисайту және т. б.; 

 тесіктің диаметрі талап етілгеннен аз-құралдың тозуына 
байланысты мүмкін; 

 бетінің кедір - бұдырлығы талап етілгенге сәйкес келмейді-
бұлыңғыр құрал, чиптердің түсуі, шамадан тыс беру, салқындатудың 
жеткіліксіздігі; 

 бетінің бір бөлігі өңделмеген болып қалды - аз мөлшерде немесе 
оның біркелкі бөлінбеуіне байланысты; 

 дөңгелектен ауытқу: сопақша-мысалы, кесу жиектеріне 
қысымның жоғарылауына байланысты, сыпыру салмағы мен тербелмелі 
мандрелден туындаған, кесу-жұқа қабырғалы дайындамаларды үш жақ 
картриджіне бекіту кезінде пайда болуы мүмкін; 

 бойлық бөлімдегі ауытқулар, мысалы, тесік осі мен құралдың осі 
сәйкес келмеген кезде, артқы бастың көлденең бағытта жылжуына 
байланысты және т. б. 

Өндірістің жекелеген және ұсақ сериялы түрлерінде дәлдік дәрежесі 
жоғары емес тесіктердің диаметрлері ШЦ-І штангенциркулімен 0,1 мм 
дейінгі дәлдікпен және ШЦ-ІІ 0,05 мм дейінгі дәлдікпен бақыланады. ШЦ-ІІ 
калипперімен өлшеу кезінде алынған мөлшерге губкалардың қалыңдығын 
қосу керек екенін есте ұстаған жөн (сурет. 1.119, а): 
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D = А + 21, 
мұндағы D-губкалардың қалыңдығы. 

 
а-штангенциркуль; б-микрометриялық штихмас; в-индикаторлық 

нутромер; г-калибр-тығын; А-губкалар арасындағы қашықтық; D-губкалар 
қалыңдығы 

Сурет 1.120-өңделген тесіктерді бақылау үшін қолданылатын құралдар 
 
Дәлдіктің жоғары талаптарымен өңделген тесіктер микрометриялық 

штихмаспен басқарылады (сурет. 1.120, б). Үлкен диаметрлі терең тесіктер 
индикаторлық нутромермен басқарылады (сурет. 1.120, в), Ол эталонды 
сақина немесе микрометр бойынша өлшемге алдын ала бапталады. 

Индикатор 0,01 мм дейінгі дәлдікпен белгіленген мөлшерден ауытқуды 
көрсетеді. Шұңқырдың диаметрі арнайы губкалармен немесе кронштейнмен 
калиппермен басқарылады. 

Жаппай және ауқымды өндірісте тесіктер калибрлі штепсельдермен 
басқарылады (сурет. 1.120, г). 

Осы калибрлердің көмегімен сіз өлшемнің жарамдылығын орната 
аласыз. Тығындардың цилиндрлік беттерінің өлшемдері тесіктің ең кіші 
шекті диаметріне (ПР-мен белгіленген өту бөлігі) және тесіктің ең үлкен 
шекті диаметріне (өтпейтін бөлігі) сәйкес келеді. 

 
Егер ПР тығыны тесікке өтетін болса, тығын өтпейтін болса, мөлшері 

жарамды болып саналады. Диаметрі 100 мм-ден асатын тесіктерді бақылау 
үшін толық емес калибрлі штепсельдер қолданылады (олар бір жақты). 
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D = А + 21, 
мұндағы D-губкалардың қалыңдығы. 

 
а-штангенциркуль; б-микрометриялық штихмас; в-индикаторлық 

нутромер; г-калибр-тығын; А-губкалар арасындағы қашықтық; D-губкалар 
қалыңдығы 

Сурет 1.120-өңделген тесіктерді бақылау үшін қолданылатын құралдар 
 
Дәлдіктің жоғары талаптарымен өңделген тесіктер микрометриялық 

штихмаспен басқарылады (сурет. 1.120, б). Үлкен диаметрлі терең тесіктер 
индикаторлық нутромермен басқарылады (сурет. 1.120, в), Ол эталонды 
сақина немесе микрометр бойынша өлшемге алдын ала бапталады. 

Индикатор 0,01 мм дейінгі дәлдікпен белгіленген мөлшерден ауытқуды 
көрсетеді. Шұңқырдың диаметрі арнайы губкалармен немесе кронштейнмен 
калиппермен басқарылады. 

Жаппай және ауқымды өндірісте тесіктер калибрлі штепсельдермен 
басқарылады (сурет. 1.120, г). 

Осы калибрлердің көмегімен сіз өлшемнің жарамдылығын орната 
аласыз. Тығындардың цилиндрлік беттерінің өлшемдері тесіктің ең кіші 
шекті диаметріне (ПР-мен белгіленген өту бөлігі) және тесіктің ең үлкен 
шекті диаметріне (өтпейтін бөлігі) сәйкес келеді. 

 
Егер ПР тығыны тесікке өтетін болса, тығын өтпейтін болса, мөлшері 

жарамды болып саналады. Диаметрі 100 мм-ден асатын тесіктерді бақылау 
үшін толық емес калибрлі штепсельдер қолданылады (олар бір жақты). 

  
 

Тереңдіктегі тесіктерді бақылау үшін тереңдік өлшегіш сызғышы бар ШЦ-І 
штангенциркульді; нониус бойынша 0,05 мм есептелген 
штангенглубиномерді, шаблондарды пайдаланады. Дәлірек өлшеу үшін-0,01 
мм бөлу бағасы бар микрометриялық тереңдік өлшегіш. Тесіктегі тесіктің ені 
калипермен, шаблонмен бақыланады. [16, 69-71] 

Конустық беттерді өңдеу кезінде келесі ақаулар пайда болуы мүмкін: 
 конустың бұрышы берілгенге сәйкес келмейді. Бұл ақаулық 

конустың көлбеу бұрышын дұрыс есептемегендіктен, калиппердің жоғарғы 
бөлігінің дұрыс бұрылмауынан немесе артқы бас корпусының есептелген 
мәнге дұрыс емес жылжуынан, конус сызғышын орнатудың дәл еместігінен, 
өңдеу кезінде айналмалы плитаны сығудан, кескішті қайрау 
бұрыштарындағы немесе конустық сканерлеу бұрышындағы қателіктерден 
туындауы мүмкін; 

 конустың бұрышы дұрыс, бірақ негіздердің біреуінің диаметрі 
сызбада көрсетілген өлшемдерге сәйкес келмейді. Мұндай ақау 
дайындаманың ұзындығы өзгерген жағдайда пайда болуы мүмкін; 

 конустың түзілуі қисық сызықты. Генератордың қисықтығы 
кескіштің дұрыс орнатылмауына байланысты пайда болуы мүмкін-өнімнің 
осінен жоғары немесе төмен немесе өңдеу кезінде дайындаманы сығу. 

Конустық беттерді бақылау әртүрлі өлшеу құралдарымен жүзеге 
асырылады. Құралды таңдау бақылаудың қажетті дәлдігіне және берілген 
бөлшектерді өндіруде қолданылатын өндіріс түріне байланысты (сурет. 
1.121). 

 
а-калибр - тығынмен; б-калибр - төлкемен; в - конус бұрышын 

бақылауға арналған әмбебап бұрыш өлшегіш ; 1 - сызғыш; 2 - шаршы; 3 - 
қысқыш; 4 - негізгі шәкілі бар негіз; 5-бекіткіш бұранда; 6-сектор; 7 - нониус 

шәкілі; 8-Тұрақты сызғыш; m-  
Сурет 1.121-конустық беттерді бақылау 
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Бір өндірісте дәлдікке қойылатын төмен талаптармен бақылау үшін 
реттелмейтін және реттелетін шаблондар қолданылады. Үлгі бақыланатын 
бетке басылады. Конус бұрышының дәлдігі конустық бет пен шаблон 
арасындағы алшақтықпен анықталады: егер үлкен негізде алшақтық табылса, 
онда конустың бұрышы берілгеннен аз болады; егер кіші негізде болса, онда 
конустың бұрышы берілгеннен үлкен болады. Көбінесе бояуға арналған 
конустық бақылау қолданылады. 

Сериялық және жаппай өндірісте конустық беттер шекті конустық 
штепсельдермен және калибрлі жеңдермен басқарылады (сурет. 1.121, а, б). 
Калибр-тығындағы қауіптер арасындағы қашықтық немесе калибр-төлкенің 
(т) шетіндегі кертпеш мөлшері конустыққа төзімділікке сәйкес келеді. Егер 
бөліктің соңғы беті қауіптер арасында болса немесе олармен сәйкес келсе, 
онда конус дұрыс болады. 

Конустың бұрышы дұрыс жасалған, Егер калибрлі жеңмен басқарылса, 
бақыланатын конустың соңы Кемер шегінде болады (сурет. 1.121, б). Қажет 
болса, конустың бұрышын дәл анықтау үшін әмбебап бұрыш өлшегіш 
қолданылады, оның көмегімен бұрыштың мәні минут дәлдікпен анықталады 
(сурет. 1.121, в). [17, 96-97] 

Бұрандалы беттің, бекіту жіптерінің ақауларының түрлері. Бұрандалы 
бетті өңдеу кезінде берілген параметрлерден бірқатар ауытқулар болуы 
мүмкін. Ақаулардың негізгі түрлері: 

 жіптің толық емес биіктігі (шыбықтың немесе тесіктің дұрыс 
таңдалмағанына байланысты); 

 жіптің бүкіл ұзындығы бойынша біркелкі емес биіктігі (егер өзек 
немесе тесік конустық болса немесе кесу кезінде қиғаш немесе шүмек пайда 
болса); 

 дәл емес өлшемдер (бұранданы кесу кезінде металдың жеткіліксіз 
немесе артық алынуына байланысты); 

 бетінің жеткіліксіз тазалығы (құралдың қатты күңгірттенуіне, 
кесу жылдамдығының жоғарылауына, бөлікті қатты бекітудің 
жеткіліксіздігіне, дұрыс таңдалмаған салқындауға байланысты); 

 жіптің "созылуы" (құралдың баяулауына байланысты). 
Бұрандалы бетті өңдегеннен кейін келесі параметрлерді бақылау керек: 

диаметрлер, профиль бұрышы, жіп қадамы. Жіптің орташа диаметрі 
бұрандалы микрометрмен басқарылады. 

Микрометриялық бұрандада және өкшеде тесіктер жасалады, онда 
бұрандалы кірістірулер орнатылады (жиынтықтан микрометрге дейін): 
микрометриялық бұрандада - профильдің бұрышына тең бұрышы бар 
конустық, өкшеде - призмалық. Бақылау кезінде конустық кірістіру жіп 
ойығына енгізіледі, ал призмалық кірістіру қарама-қарсы бұрылысты 
қамтиды. Микрометрді нөлге орнату үшін орнату үлгісі қолданылады. 
Микрометрмен орташа диаметрді өлшеу қателігі-0,01 мм. 

Жіптерді дәл бақылау (қателігі 0,01 мм-ге дейін) диаметрі жоғары 
дәлдікпен жасалған үш қатайтылған цилиндрлік сымдардың көмегімен 
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Бір өндірісте дәлдікке қойылатын төмен талаптармен бақылау үшін 
реттелмейтін және реттелетін шаблондар қолданылады. Үлгі бақыланатын 
бетке басылады. Конус бұрышының дәлдігі конустық бет пен шаблон 
арасындағы алшақтықпен анықталады: егер үлкен негізде алшақтық табылса, 
онда конустың бұрышы берілгеннен аз болады; егер кіші негізде болса, онда 
конустың бұрышы берілгеннен үлкен болады. Көбінесе бояуға арналған 
конустық бақылау қолданылады. 

Сериялық және жаппай өндірісте конустық беттер шекті конустық 
штепсельдермен және калибрлі жеңдермен басқарылады (сурет. 1.121, а, б). 
Калибр-тығындағы қауіптер арасындағы қашықтық немесе калибр-төлкенің 
(т) шетіндегі кертпеш мөлшері конустыққа төзімділікке сәйкес келеді. Егер 
бөліктің соңғы беті қауіптер арасында болса немесе олармен сәйкес келсе, 
онда конус дұрыс болады. 

Конустың бұрышы дұрыс жасалған, Егер калибрлі жеңмен басқарылса, 
бақыланатын конустың соңы Кемер шегінде болады (сурет. 1.121, б). Қажет 
болса, конустың бұрышын дәл анықтау үшін әмбебап бұрыш өлшегіш 
қолданылады, оның көмегімен бұрыштың мәні минут дәлдікпен анықталады 
(сурет. 1.121, в). [17, 96-97] 

Бұрандалы беттің, бекіту жіптерінің ақауларының түрлері. Бұрандалы 
бетті өңдеу кезінде берілген параметрлерден бірқатар ауытқулар болуы 
мүмкін. Ақаулардың негізгі түрлері: 

 жіптің толық емес биіктігі (шыбықтың немесе тесіктің дұрыс 
таңдалмағанына байланысты); 

 жіптің бүкіл ұзындығы бойынша біркелкі емес биіктігі (егер өзек 
немесе тесік конустық болса немесе кесу кезінде қиғаш немесе шүмек пайда 
болса); 

 дәл емес өлшемдер (бұранданы кесу кезінде металдың жеткіліксіз 
немесе артық алынуына байланысты); 

 бетінің жеткіліксіз тазалығы (құралдың қатты күңгірттенуіне, 
кесу жылдамдығының жоғарылауына, бөлікті қатты бекітудің 
жеткіліксіздігіне, дұрыс таңдалмаған салқындауға байланысты); 

 жіптің "созылуы" (құралдың баяулауына байланысты). 
Бұрандалы бетті өңдегеннен кейін келесі параметрлерді бақылау керек: 

диаметрлер, профиль бұрышы, жіп қадамы. Жіптің орташа диаметрі 
бұрандалы микрометрмен басқарылады. 

Микрометриялық бұрандада және өкшеде тесіктер жасалады, онда 
бұрандалы кірістірулер орнатылады (жиынтықтан микрометрге дейін): 
микрометриялық бұрандада - профильдің бұрышына тең бұрышы бар 
конустық, өкшеде - призмалық. Бақылау кезінде конустық кірістіру жіп 
ойығына енгізіледі, ал призмалық кірістіру қарама-қарсы бұрылысты 
қамтиды. Микрометрді нөлге орнату үшін орнату үлгісі қолданылады. 
Микрометрмен орташа диаметрді өлшеу қателігі-0,01 мм. 

Жіптерді дәл бақылау (қателігі 0,01 мм-ге дейін) диаметрі жоғары 
дәлдікпен жасалған үш қатайтылған цилиндрлік сымдардың көмегімен 

  
 

қарапайым микрометрмен де жүзеге асырылады. Өткізгіштер жіптің 
ойықтарына енеді. 

Бұранда профилі бұранда шаблондарымен, профильдің тиісті 
бұрыштары бар ойықтары бар пластиналармен, профильдің бұрышы мен 
қадамын бір уақытта бақылау үшін - бұранда өлшегіштер жиынтығымен 
бақыланады. Әр шаблонда белгілі бір қадам мен профиль бұрышының 
тарағы және тиісті белгі бар (мысалы: 60°, 2 мм немесе 55°, 11 бұрылыс). 
Үлгіні тарақпен жіпке қолдана отырып, тарақ профилінің қадамы мен 
бұрышының бақыланатын жіп профилінің қадамы мен бұрышымен сәйкес 
келуін анықтаңыз. Жіп қадамын он немесе жиырма бұрылыс арқылы 
қашықтықты өлшеу арқылы масштабты сызғышпен басқаруға болады. 
Алынған өлшем сәйкесінше 10 немесе 20-ға бөлінеді, осылайша екі көршілес 
бұрылыстар арасындағы қашықтықты анықтайды. Дюймдік жіп үшін 1 
ұзындыққа қанша бұрылыс салынғанын анықтаңыз". [17, 82-84] 

 
Бақылау сұрақтары: 
1. Тесіктерді өңдеу әдісі неге байланысты? 
2. Конустық беттерді өңдеу кезінде пайда болатын ақаулар қандай? 
3. Ол шақырылуы мүмкін ақаулар өңдеу кезінде? 
4. Өңдеу ақауларын қалай жоюға болады? 
5. Конустық беттер сериялық және жаппай өндірісте қалай 

бақыланады? 
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ТӘЖІРИБЕЛІК ЖҰМЫСТАР 

 
1.1 тапсырма 

Бастапқы деректер 
Бос: 210×100×7.5 
Материал: D16t  

 

 
Сурет 1.122-практикалық тапсырманың сызбасы 1.1 

 
"Қақпақ" бөлігін жасау кезінде келесі ауысуларды орындаңыз»: 
1. 79×171 өлшемді қалтаны ұнтақтаңыз. 
Құрал: Ф5 ММ цилиндрлік білікшесі бар соңғы кескіш. S=1920 

мм/мин. n=6000 айн/мин. 
Кескіштің ұзындығы-100 мм. 
2. 5 мм ойықты фрезерлеу. 
Құрал: Ф5 ММ цилиндрлік білікшесі бар соңғы кескіш. S=180 мм/мин. 

n=6000 айн/мин. 
3. Суретке сәйкес 4 Ф4 ММ тесік бұрғылаңыз. 
Құрал: бұрғылау Ф4 мм, бұрғылау ұзындығы 80 мм, S=455 мм/мин. 

n=4550 айн/мин. 
Білім, білік және дағдылардың бақыланатын түрлері. 
Сызбалар мен режимдік-технологиялық карталарды оқу дәлдігі. 
Техникалық процеске сәйкес станокты баптау кезінде кескіш құрал мен 

технологиялық жарақты таңдаудың негізділігі. 
Құралдың дұрыс өлшемі. 
Өңдеу шарттары өзгерген кезде станокты баптаудың уақтылы 

орындалуы. 
Тетіктерді аспаптарда орнату дәлдігі 
Басқару бағдарламасының дұрыстығын тексеру. 
Қарапайым басқару бағдарламаларын құрастыру. 
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Жөнге салынған станокты операторға тапсыру ережелерін сақтау.  
Сынақ бөлігін өңдеу нәтижелері бойынша кесу режимдерін түзету 

әдістерін қолдану. 
Құрал түзеткіштерін енгізу. 
Нормаланған уақыт. 
- 3 сағат 
Орындауды бағалау критерийлері. 
Өңделген бөлік түрінің сызбасына сәйкестігі, әрекеттер тізбегі маршрут 

картасына сәйкес келеді. 
Бөлшекті өңдеу кезінде станокқа қызмет көрсету жөніндегі операторға 

Нұсқаулық. 
Басқару бағдарламасының дұрыстығын, машинаны жұмысқа дайындау 

кезіндегі әрекеттер тізбегін тексеру. 
Бөлшекті жасау уақыты тапсырмаға сәйкес келеді 

Жұмысты орындау тәртібі 
1. Орнату нөл станок. 
2.Дайындаманы және құралды орнатыңыз, оның геометриясын алдын-

ала орнатыңыз.  
3. Бөлшекті байланыстыруды жүзеге асырыңыз. Бірінші құралды G54, 

екіншісі G55 арқылы байлаңыз. 
4. Басқару бағдарламасын (O0001) іске қосыңыз және оны 

дайындаманы өңдеуге қосыңыз. 
5. Бөлшекті өңдеу кезінде станокқа қызмет көрсету жөніндегі 

операторға нұсқаулық дайындау. 
Қажетті жабдықтар мен құралдардың тізімі. 
Құрал-жабдықтар: FANUC OTD CNC фрезерлік машинасы 
Құрал: 
1.Кесу: тиісті өту тапсырмасына сәйкес. 
2.Өлшеу: виртуалды верниер, сызғыш. 
Құрал-сайман: машина қысқыштары, планкалар. 
Нормативтік құжаттама, пайдалану жөніндегі нұсқаулықтар. 
 

1.2 тапсырма 
Бастапқы деректер 
1. Бөлшектерді сызу. 
2. Бөлшекке қойылатын техникалық талаптар. 
3. Бөлшектің материалы. 
4. Құрал-жабдықтар 
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1.123-сурет-практикалық тапсырманың сызбасы 1.2 

 
Жасау басқару бағдарламасын (УП) өңдеу үшін бөлшектер фрезерлі 

станокта БП. Бағдарламалық жасақтамаға арналған машинаны орнату. 
Білім, білік және дағдылардың бақыланатын түрлері. 
Сызбалар мен режимдік-технологиялық карталарды оқу дәлдігі. 
Техникалық процеске сәйкес станокты баптау кезінде кескіш құрал мен 

технологиялық жарақты таңдаудың негізділігі. 
Құралдың дұрыс өлшемі. 
Өңдеу шарттары өзгерген кезде станокты баптаудың уақтылы 

орындалуы. 
Тетіктерді аспаптарда орнату дәлдігі 
Басқару бағдарламасының дұрыстығын тексеру. 
Қарапайым басқару бағдарламаларын құрастыру. 
Жөнге салынған станокты операторға тапсыру ережелерін сақтау.  
Сынақ бөлігін өңдеу нәтижелері бойынша кесу режимдерін түзету 

әдістерін қолдану. 
Құрал түзеткіштерін енгізу. 
Нормаланған уақыт. 
3 сағат 
Орындауды бағалау критерийлері. 
Автоматтандырылған жүйеде (бұдан әрі-Cam-ағылш. Компьютер-aided 

manufacturing). 
Кескіш құралды таңдаудың технологиялық және геометриялық 

негізділігі. 
 Өңдеудің әзірленген технологиялық процесінің техникалық деңгейі. 
Технологиялық процесс бөліктің геометриясының барлық элементтерін 

сызбаның техникалық талаптарына сәйкес орындауға мүмкіндік береді. 
Кесу режимдерінің сәйкестігі. 
Басқару бағдарламасының дұрыстығын, машинаны жұмысқа дайындау 

кезіндегі әрекеттер тізбегін тексеру. 
Операция аралық уақытты, қайта орнату уақытын және слесарлық 

операцияны (қылтанақтарды қолмен тазалау) ескере отырып, бөлшекті 
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Кескіш құралды таңдаудың технологиялық және геометриялық 

негізділігі. 
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дайындау (теориялық) уақыты ең аз. 
Жұмысты орындау тәртібі 
1. Бөліктің өнімділігіне талдау жасаңыз. 
2. Фрезерлік станокта өңдеудің маршруттық технологиясын жасау. 
3. Құралдарды таңдау. 
4. Машинада бөлшекті өңдеу және ақпаратты кодтау картасын жасау 

үшін up құру: 
 - Бағдарламалау нұсқаулығын басшылыққа ала отырып, бөлікті өңдеу 

бағдарламасын жасаңыз және оны Flash дискісіне жазыңыз. 
 - Басқару бағдарламасын Flash дискіден станоктың тірегіне енгізіңіз. 
5. Баптау жөніндегі нұсқаулықты басшылыққа ала отырып, станокты 

баптауды жүргізу. 
6. Дайындаманы орнатыңыз және бекітіңіз. Басқару бағдарламасына 

сәйкес дайындаманы өңдеңіз. 
7. Өңделген бөліктің өлшемдерін өлшеңіз, сурет өлшемдерімен 

салыстырыңыз және қажет болған жағдайда қажетті түзету мәнін енгізіңіз. 
8. Жаңа дайындаманы өңдеңіз және бөліктің нақты және сызба 

өлшемдерін салыстырыңыз. 
Қажетті жабдықтар мен құралдардың тізімі. 
Үлгі бөлшектері, жұмыс сызбасы, технологиялық процесті бақылау 

картасы, CNC бақылау-өлшеу құралы жабдықтары 
 

 
1.3 тапсырма 

Бастапқы деректер 
1. Бөлшектерді сызу. 
2. Техникалық талаптар 
3. Бөлшектің материалы. 
 
1. Сызба 

 
1.124-сурет-практикалық тапсырманың сызбасы 1.3 
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2. Техникалық талаптар 
CNC машинасында жасау үшін бағдарлама жазыңыз 
3. Материал бөліктері-Болат 20 
Құрал-жабдықтар 
Бөліктің сызбасына сәйкес фрезерлік станокта басқару бағдарламасын 

жасаңыз 
Білім, білік және дағдылардың бақыланатын түрлері. 
Сызбалар мен режимдік-технологиялық карталарды оқу дәлдігі. 
Техникалық процеске сәйкес станокты баптау кезінде кескіш құрал мен 

технологиялық жарақты таңдаудың негізділігі. 
Құралдың дұрыс өлшемі. 
Өңдеу шарттары өзгерген кезде станокты баптаудың уақтылы 

орындалуы. 
Тетіктерді аспаптарда орнату дәлдігі 
Басқару бағдарламасының дұрыстығын тексеру. 
Қарапайым басқару бағдарламаларын құрастыру. 
Жөнге салынған станокты операторға тапсыру ережелерін сақтау.  
Сынақ бөлігін өңдеу нәтижелері бойынша кесу режимдерін түзету 

әдістерін қолдану. 
Құрал түзеткіштерін енгізу. 
Нормаланған уақыт - 3 сағат. 
Орындауды бағалау критерийлері. 
CAM-да жабдықтың параметрлері Жабдықтың техникалық 

сипаттамаларына сәйкес келеді. 
Кесу құралы рұқсат етілген құралдың функционалды мақсатына сәйкес 

қолданылады, бөлік геометриясының алынған элементтеріне қойылатын 
техникалық талаптарға сәйкес келеді. 

Кесу режимдері қолданылатын жабдықтың режимдеріне және бөліктің 
геометриясының алынған элементтеріне қойылатын техникалық талаптарға 
сәйкес келеді. 

Технологиялық процесс біркелкі және оңтайлы. Операцияларды, қайта 
орнатуды және ауысуды пайдалану логикалық және технологиялық 
негізделген. 

Cam-да бөлшектерді өңдеу стратегиясы (ағылш. Computer - aided 
manufacturing-автоматтандырылған жүйе) бөлшектің геометриясының 
барлық элементтерін сызбаның техникалық талаптарына сәйкес орындауға 
мүмкіндік береді 

Жұмысты орындау тәртібі 
1. Бөліктің өнімділігіне талдау жасаңыз. 
2. Фрезерлік станокта өңдеудің маршруттық технологиясын жасау. 
3. Құралдарды таңдау. 
4. Машинада бөлшекті өңдеу және ақпаратты кодтау картасын жасау 

үшін up құру: 
 - Бағдарламалау нұсқаулығын басшылыққа ала отырып, бөлікті өңдеу 
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2. Техникалық талаптар 
CNC машинасында жасау үшін бағдарлама жазыңыз 
3. Материал бөліктері-Болат 20 
Құрал-жабдықтар 
Бөліктің сызбасына сәйкес фрезерлік станокта басқару бағдарламасын 

жасаңыз 
Білім, білік және дағдылардың бақыланатын түрлері. 
Сызбалар мен режимдік-технологиялық карталарды оқу дәлдігі. 
Техникалық процеске сәйкес станокты баптау кезінде кескіш құрал мен 

технологиялық жарақты таңдаудың негізділігі. 
Құралдың дұрыс өлшемі. 
Өңдеу шарттары өзгерген кезде станокты баптаудың уақтылы 

орындалуы. 
Тетіктерді аспаптарда орнату дәлдігі 
Басқару бағдарламасының дұрыстығын тексеру. 
Қарапайым басқару бағдарламаларын құрастыру. 
Жөнге салынған станокты операторға тапсыру ережелерін сақтау.  
Сынақ бөлігін өңдеу нәтижелері бойынша кесу режимдерін түзету 

әдістерін қолдану. 
Құрал түзеткіштерін енгізу. 
Нормаланған уақыт - 3 сағат. 
Орындауды бағалау критерийлері. 
CAM-да жабдықтың параметрлері Жабдықтың техникалық 

сипаттамаларына сәйкес келеді. 
Кесу құралы рұқсат етілген құралдың функционалды мақсатына сәйкес 

қолданылады, бөлік геометриясының алынған элементтеріне қойылатын 
техникалық талаптарға сәйкес келеді. 

Кесу режимдері қолданылатын жабдықтың режимдеріне және бөліктің 
геометриясының алынған элементтеріне қойылатын техникалық талаптарға 
сәйкес келеді. 

Технологиялық процесс біркелкі және оңтайлы. Операцияларды, қайта 
орнатуды және ауысуды пайдалану логикалық және технологиялық 
негізделген. 

Cam-да бөлшектерді өңдеу стратегиясы (ағылш. Computer - aided 
manufacturing-автоматтандырылған жүйе) бөлшектің геометриясының 
барлық элементтерін сызбаның техникалық талаптарына сәйкес орындауға 
мүмкіндік береді 

Жұмысты орындау тәртібі 
1. Бөліктің өнімділігіне талдау жасаңыз. 
2. Фрезерлік станокта өңдеудің маршруттық технологиясын жасау. 
3. Құралдарды таңдау. 
4. Машинада бөлшекті өңдеу және ақпаратты кодтау картасын жасау 

үшін up құру: 
 - Бағдарламалау нұсқаулығын басшылыққа ала отырып, бөлікті өңдеу 

  
 

бағдарламасын жасаңыз және оны Flash дискісіне жазыңыз. 
  - Басқару бағдарламасын Flash дискіден станоктың тірегіне енгізіңіз. 
5. Баптау жөніндегі нұсқаулықты басшылыққа ала отырып, станокты 

баптауды жүргізу. 
6. Дайындаманы орнатыңыз және бекітіңіз. Басқару бағдарламасына 

сәйкес дайындаманы өңдеңіз. 
7. Өңделген бөліктің өлшемдерін өлшеңіз, сурет өлшемдерімен 

салыстырыңыз және қажет болған жағдайда қажетті түзету мәнін енгізіңіз. 
8. Жаңа дайындаманы өңдеңіз және бөліктің нақты және сызба 

өлшемдерін салыстырыңыз. 
Қажетті жабдықтар мен құралдардың тізімі.  
- бөлшекті сызу; 
- CNC пайдалануға рұқсат етілген Жабдықтың техникалық 

сипаттамалары (кинематика және параметрлер). 
 

1.4 тапсырма  
Бастапқы деректер 
1. Бөлшектерді сызу. 
2. Бөлшекке қойылатын техникалық талаптар. 
3. Бөлшектің материалы. 
 
1. Бөлшектерді сызу. 

 
1.125-сурет-практикалық тапсырманың сызбасы 1.4 

 
2. Техникалық талаптар 
CNC машинасында жасау үшін бағдарлама жазыңыз 
3. Материал бөліктері-Болат 20 
Құрал-жабдықтар 
Бөліктің сызбасына, сондай-ақ қоса берілген құжаттамаға сәйкес 

станокта басқару бағдарламасын жасаңыз. 
Білім, білік және дағдылардың бақыланатын түрлері. 
Сызбалар мен режимдік-технологиялық карталарды оқу дәлдігі. 
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Техникалық процеске сәйкес станокты баптау кезінде кескіш құрал мен 
технологиялық жарақты таңдаудың негізділігі. 

Құралдың дұрыс өлшемі. 
Өңдеу шарттары өзгерген кезде станокты баптаудың уақтылы 

орындалуы. 
Құрылғыларда бөлшектерді орнату дәлдігі. 
Басқару бағдарламасының дұрыстығын тексеру. 
Қарапайым басқару бағдарламаларын құрастыру. 
Жөнге салынған станокты операторға тапсыру ережелерін сақтау.  
Сынақ бөлігін өңдеу нәтижелері бойынша кесу режимдерін түзету 

әдістерін қолдану. 
Құрал түзеткіштерін енгізу. 
Нормаланған уақыт. 
3 сағат 
Орындауды бағалау критерийлері. 
CAM-да жабдықтың параметрлері Жабдықтың техникалық 

сипаттамаларына сәйкес келеді. 
Кесу құралы рұқсат етілген құралдың функционалды мақсатына сәйкес 

қолданылады, бөлік геометриясының алынған элементтеріне қойылатын 
техникалық талаптарға сәйкес келеді. 

Кесу режимдері қолданылатын жабдықтың режимдеріне және бөліктің 
геометриясының алынған элементтеріне қойылатын техникалық талаптарға 
сәйкес келеді. 

Технологиялық процесс біркелкі және оңтайлы. Операцияларды, қайта 
орнатуды және ауысуды пайдалану логикалық және технологиялық 
негізделген. 

Cam-да бөлшектерді өңдеу стратегиясы(технологиялық процесс) 
сызбаның техникалық талаптарына сәйкес бөліктің геометриясының барлық 
элементтерін орындауға мүмкіндік береді. 

Жұмысты орындау тәртібі 
1. Бөліктің өнімділігіне талдау жасаңыз. 
2. Фрезерлік станокта өңдеудің маршруттық технологиясын жасау. 
3. Құралдарды таңдау. 
4. Машинада бөлшекті өңдеу және ақпаратты кодтау картасын жасау 

үшін up құру: 
 - Бағдарламалау нұсқаулығын басшылыққа ала отырып, бөлікті өңдеу 

бағдарламасын жасаңыз және оны Flash дискісіне жазыңыз. 
 - Басқару бағдарламасын Flash дискіден станоктың тірегіне енгізіңіз. 
5. Баптау жөніндегі нұсқаулықты басшылыққа ала отырып, станокты 

баптауды жүргізу. 
6. Дайындаманы орнатыңыз және бекітіңіз. Басқару бағдарламасына 

сәйкес дайындаманы өңдеңіз. 
7. Өңделген бөліктің өлшемдерін өлшеңіз, сурет өлшемдерімен 

салыстырыңыз және қажет болған жағдайда қажетті түзету мәнін енгізіңіз. 
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Техникалық процеске сәйкес станокты баптау кезінде кескіш құрал мен 
технологиялық жарақты таңдаудың негізділігі. 

Құралдың дұрыс өлшемі. 
Өңдеу шарттары өзгерген кезде станокты баптаудың уақтылы 

орындалуы. 
Құрылғыларда бөлшектерді орнату дәлдігі. 
Басқару бағдарламасының дұрыстығын тексеру. 
Қарапайым басқару бағдарламаларын құрастыру. 
Жөнге салынған станокты операторға тапсыру ережелерін сақтау.  
Сынақ бөлігін өңдеу нәтижелері бойынша кесу режимдерін түзету 

әдістерін қолдану. 
Құрал түзеткіштерін енгізу. 
Нормаланған уақыт. 
3 сағат 
Орындауды бағалау критерийлері. 
CAM-да жабдықтың параметрлері Жабдықтың техникалық 

сипаттамаларына сәйкес келеді. 
Кесу құралы рұқсат етілген құралдың функционалды мақсатына сәйкес 

қолданылады, бөлік геометриясының алынған элементтеріне қойылатын 
техникалық талаптарға сәйкес келеді. 

Кесу режимдері қолданылатын жабдықтың режимдеріне және бөліктің 
геометриясының алынған элементтеріне қойылатын техникалық талаптарға 
сәйкес келеді. 

Технологиялық процесс біркелкі және оңтайлы. Операцияларды, қайта 
орнатуды және ауысуды пайдалану логикалық және технологиялық 
негізделген. 

Cam-да бөлшектерді өңдеу стратегиясы(технологиялық процесс) 
сызбаның техникалық талаптарына сәйкес бөліктің геометриясының барлық 
элементтерін орындауға мүмкіндік береді. 

Жұмысты орындау тәртібі 
1. Бөліктің өнімділігіне талдау жасаңыз. 
2. Фрезерлік станокта өңдеудің маршруттық технологиясын жасау. 
3. Құралдарды таңдау. 
4. Машинада бөлшекті өңдеу және ақпаратты кодтау картасын жасау 

үшін up құру: 
 - Бағдарламалау нұсқаулығын басшылыққа ала отырып, бөлікті өңдеу 

бағдарламасын жасаңыз және оны Flash дискісіне жазыңыз. 
 - Басқару бағдарламасын Flash дискіден станоктың тірегіне енгізіңіз. 
5. Баптау жөніндегі нұсқаулықты басшылыққа ала отырып, станокты 

баптауды жүргізу. 
6. Дайындаманы орнатыңыз және бекітіңіз. Басқару бағдарламасына 

сәйкес дайындаманы өңдеңіз. 
7. Өңделген бөліктің өлшемдерін өлшеңіз, сурет өлшемдерімен 

салыстырыңыз және қажет болған жағдайда қажетті түзету мәнін енгізіңіз. 

  
 

8. Жаңа дайындаманы өңдеңіз және бөліктің нақты және сызба 
өлшемдерін салыстырыңыз. 

Қажетті жабдықтар мен құралдардың тізімі. 
- бөлшекті сызу; 
- CNC пайдалануға рұқсат етілген Жабдықтың техникалық 

сипаттамалары (кинематика және параметрлер). 
 

1.5 тапсырма 
Бастапқы деректер 
1. Бөлшектерді сызу. 
2. Бөлшекке қойылатын техникалық талаптар. 
3. Бөлшектің материалы. 
4.Бөлшектерді сызу 

 
1.126-сурет-практикалық тапсырманың сызбасы 1.5 

 
2. Техникалық талаптар 
CNC машинасында жасау үшін бағдарлама жазыңыз 
3. Материал бөліктері-Болат 20 
Құрал-жабдықтар 
Бөліктің сызбасына, сондай-ақ қоса берілген құжаттамаға сәйкес 

фрезерлік станокта басқару бағдарламасын жасаңыз 
Білім, білік және дағдылардың бақыланатын түрлері. 
Сызбалар мен режимдік - технологиялық карталарды оқу дәлдігі. 
Техникалық процеске сәйкес станокты баптау кезінде кескіш құрал мен 

технологиялық жарақты таңдаудың негізділігі. 
Құралдың дұрыс өлшемі. 
Өңдеу шарттары өзгерген кезде станокты баптаудың уақтылы 

орындалуы. 
Тетіктерді аспаптарда орнату дәлдігі 
Басқару бағдарламасының дұрыстығын тексеру. 
Қарапайым басқару бағдарламаларын құрастыру. 
Жөнге салынған станокты операторға тапсыру ережелерін сақтау.  
Сынақ бөлігін өңдеу нәтижелері бойынша кесу режимдерін түзету 

әдістерін қолдану. 
Құрал түзеткіштерін енгізу. 
Нормаланған уақыт. 
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3 сағат 
Орындауды бағалау критерийлері. CAM-да жабдықтың 

параметрлері Жабдықтың техникалық сипаттамаларына сәйкес келеді  
Кесу құралы рұқсат етілген құралдың функционалды мақсатына сәйкес 

қолданылады, бөлік геометриясының алынған элементтеріне қойылатын 
техникалық талаптарға сәйкес келеді. 

Кесу режимдері қолданылатын жабдықтың режимдеріне және бөліктің 
геометриясының алынған элементтеріне қойылатын техникалық талаптарға 
сәйкес келеді. 

Технологиялық процесс біркелкі және оңтайлы. Операцияларды, қайта 
орнатуды және ауысуды пайдалану логикалық және технологиялық 
негізделген. 

Cam-да бөлшектерді өңдеу стратегиясы (технологиялық процесс) 
сызбаның техникалық талаптарына сәйкес бөліктің геометриясының барлық 
элементтерін орындауға мүмкіндік береді 

Жұмысты орындау тәртібі 
1. Бөліктің өнімділігіне талдау жасаңыз. 
2. Фрезерлік станокта өңдеудің маршруттық технологиясын жасау. 
3. Құралдарды таңдау. 
4. Машинада бөлшекті өңдеу және ақпаратты кодтау картасын жасау 

үшін up құру: 
 - Бағдарламалау нұсқаулығын басшылыққа ала отырып, бөлікті өңдеу 

бағдарламасын жасаңыз және оны Flash дискісіне жазыңыз. 
 - Басқару бағдарламасын Flash дискіден станоктың тірегіне енгізіңіз. 
5. Баптау жөніндегі нұсқаулықты басшылыққа ала отырып, станокты 

баптауды жүргізу. 
6. Дайындаманы орнатыңыз және бекітіңіз. Басқару бағдарламасына 

сәйкес дайындаманы өңдеңіз. 
7. Өңделген бөліктің өлшемдерін өлшеңіз, сурет өлшемдерімен 

салыстырыңыз және қажет болған жағдайда қажетті түзету мәнін енгізіңіз. 
Қажетті жабдықтар мен құралдардың тізімі.  
- бөлшекті сызу; 
- CNC қолдануға рұқсат етілген Жабдықтың техникалық 

сипаттамалары (кинематика және параметрлер)  
 

ӨЗІН-ӨЗІ БАҚЫЛАУ СҰРАҚТАРЫ 
 
1. Бағдарламаның басында бағдарламаның басталу коды мен 

бағдарлама нөмірі не үшін? 
2. Салыстырмалы координаттарда бағдарламалау дегеніміз не? 
3. Машинаны қосқаннан кейін алдымен не істеу керек? 
4. CNC станоктарында бағдарламалаудың қай тілі ең танымал? 
5. Құралдың радиусына автоматты түзету функциясы не үшін 

қолданылады? 
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Қысқаша қорытынды 
 

Аспаптың бастапқы нүктеге шығуын бақылау және түзету үшін қажетті 
білімді, іскерлікті және дағдыларды сипаттайтын "құралдың бастапқы 
нүктеге шығуын бақылау және түзету" тарауын зерделеп, білім алушы 
бағдарламалық басқарылатын станоктарда бөлшектерді өңдеудің 
технологиялық циклінің орындалуын қамтамасыз ете алады. Сондай-ақ 
бұйымдарды механикалық өңдеу, құрастыру және бақылау кезінде 
пайдаланылатын, жабдықтың технологиялық мүмкіндіктерін кеңейтетін 
қосалқы жабдықты пайдалану мүмкіндігіне ие болады. Оқу құралында 
материалдар келтірілген, соның арқасында білім алушының өзі: өңделетін 
дайындамаларды орнату және бекіту үшін білдек айлабұйымдарды таңдайды; 
жұмыс аспабын орнату және бекіту үшін білдек айлабұйымдарын қолданады; 
бөлшектерді бұйымдарға қосу үшін пайдаланылатын жинақтау 
айлабұйымдарын іріктеуді жүзеге асырады; бөлшектерді аралық және 
түпкілікті бақылау кезінде және машиналарды құрастыру кезінде 
қолданылатын бақылау айлабұйымдарын іріктеуді жүзеге асырады; ауыр, ал 
автоматтандырылған өндірісте және жеңіл дайындамаларды, бөлшектер мен 
бұйымдарды қармау, ауыстыру және аудару үшін 

Осы модульдің материалын зерделей отырып, білім алушылар 
бөлшектерді механикалық өңдеуді орындай алады, атап айтқанда: 
бағдарламалық басқарылатын станоктарда токарлық, фрезерлік, бұрғылап 
өңдеудің барлық түрлері үшін ұтымды режимдерді таңдауды жүзеге асыра 
алады; кескіш құралды, айлабұйымдарды, өңдеу режимдерін қолдана алады; 
өңдеу ақауларын анықтап, оларды жоя алады. 
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2 тарау. БАҒДАРЛАМАЛЫҚ БАСҚАРЫЛАТЫН СТАНОКТАРДА 
ӨҢДЕУДІҢ БІР ТҮРІ БАР ҚАРАПАЙЫМ БӨЛШЕКТЕРДІ БАСҚАРУ 
ПУЛЬТІНЕН ӨҢДЕУ ПРОЦЕСІ 

 
Модульге қысқаша шолу 

 
Бұл модуль бағдарламалық басқарылатын станоктарда өңдеудің бір 

түрі бар қарапайым бөлшектерді басқару пультінен өңдеу процесін жүргізу 
үшін қажетті білімді, іскерліктер мен дағдыларды сипаттайды. 

Модульді зерделеу нәтижесінде білім алушылар мыналарды меңгереді: 
бағдарламалық басқарылатын станоктардың мақсаттары, мақсаты және 
технологиялық мүмкіндіктері; станоктардың функционалдық схемалары; 
сапаны қамтамасыз ету және өңдеу тиімділігіне қол жеткізу үшін 
бағдарламалық басқарылатын станоктарды басқарудың технологиялық 
міндеттері; бағдарламалық басқарылатын станоктарда өңдеу технологиясы.  

Модульді зерделеу кезінде білім алушылар мыналарды: Сандық 
бағдарламамен басқарылатын көп операциялы станоктарда бөлшектерді 
механикалық өңдеу үшін өндірісті технологиялық дайындау процесін 
таңдауды; бөлшектерді дайындау технологиясына аспаптық жарақтарды 
таңдауды; бөлшектерді дайындау технологиясына кескіш құралды таңдауды 
жүзеге асыруды; бағдарламалық басқарумен жабдықта технологиялық 
процестерді орындау ерекшеліктерін ұсынуды үйренеді. 

Осы модульдің материалын зерттей отырып, студенттер станоктарды 
бағдарламалық басқару жүйелерін қолдана алады, сонымен қатар 
бағдарламалық басқарылатын станоктарда өңдеу технологиясын қолдана 
алады. 

 
 
2.1 Станоктарды бағдарламалық басқару жүйелері. 
 
Біздің айналамыздағы материалдық әлемде көретініміздің көп бөлігі 

сандық басқарылатын станоктардың (CNC) көмегімен жасалған. Өнеркәсіп 
жабдықтарын тиімді және оңтайлы басқару үшін электроника мен есептеу 
техникасының мүмкіндіктерін пайдалану Еңбек өнімділігі мен шығарылатын 
өнімнің сапасын арттыруға мүмкіндік берді. Ал жаппай өндіріс кезінде-оны 
өндіруге кететін шығындарды едәуір азайтыңыз. 

Монотонды және монотонды жұмыстан қалай арылуға және оны кез-
келген "ақылды" механизмдерге тапсыруға болатындығы туралы адамзат 
бұрыннан ойлаған. Кибернетика мен электронды компьютерлер пайда 
болғанға дейін. XVIII ғасырдың басында CNC машинасының прототипін 
тапқыр француз Джозеф Жаккар жасаған. Ол жасаған тоқу механизмі 
картонның бір бөлігімен басқарылды, онда қажетті жерлерде тесіктер 
жасалды. Емес, перфокарта бағдарламасымен?  
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Станоктарды сандық бағдарламалық басқару жүйелері мен мәні. 
Станоктарды басқару автоматының жұмыс бағдарламасы ең жалпы 

жағдайда басқару жүйесінің екі түрін ( жүйе түрлерін) көздеуі тиіс [18]: 
- өлшемдік (бақылаушыға цикл жүрісінің шамасы туралы хабарлайды); 
- командалық (хабарлайды бақылаушы туралы мөлшерлігі жүріс 

уақыты). 
CNC жүйелерінің жіктелуі үш критерий бойынша жүзеге асырылады: 

ақпаратты беру әдісіне байланысты басқару жүйелері сандық, сандық емес 
(камера, көшірме, жол) және уақытша болып бөлінеді. 

Сандық жүйелер дискретті, сандық емес жүйелер үздіксіз класқа 
жатады. 

Камералы жүйелерде атқарушы орган жүрісінің шамасы камера 
профилінің көтерілуімен анықталады. 

Жол жүйелерінде атқарушы органның жүру шамасы, мысалы, екі 
соңғы қосқыш пен ауыспалы аялдаманы шектейді. 

Уақытша жүйелерде атқарушы орган, мысалы, тәуелсіз жетегі немесе 
электронды бақылауы бар командалық аппараттың көмегімен басқарылады. 

Сандық басқару жүйелері деп аталады, өйткені атқарушы механизмнің 
әр жүрісінің мәні сандар арқылы беріледі; ақпараттың әр бірлігі белгілі бір 
мөлшерге дискретті қозғалысқа сәйкес келеді. Бұл мән жүйенің шешімі 
немесе импульс бағасы деп аталады. 

Атқарушы органды импульс бірлігіне көбейтілген кез келген шамаға 
ауыстыруға болады: 

 
𝐿𝐿 =  𝑞𝑞𝑞𝑞2.1. 

 
мұндағы q-импульс бағасы;  
   N-жетек кірісіне берілетін импульстар саны. 
Ақпарат тасымалдағышта жазылған N Саны (перфолента, магниттік 

таспа, магниттік диск және т.б.) бағдарлама болып табылады. Бағдарлама 
белгілі бір Кодтау жүйесімен жазылады. 

Сандық жүйелерде жұмыс органының қозғалу мәні бағдарламашықта 
сандық түрде (перфолента, магниттік таспа, оптоэлектрондық ақпарат 
тасығыштар және т.б.) беріледі. 

Басқару принципі бойынша: 
- ашық CNC жүйелері, 
- жабық CNC жүйелері. 
Функционалдық мақсаты бойынша ерекшеленеді:  
- позициялық, 
- контурлы, 
- әмбебап (аралас) жүйелер. 
Позициялық жүйелерде әр координаталық ось бойынша тек қозғалыс 

мәні бағдарламаланады (2.1-сурет), бұл атқарушы механизмнің бір 
позициядан екінші позицияға жоғары дәлдікпен жылжуын қамтамасыз етеді. 
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Станоктарды сандық бағдарламалық басқару жүйелері мен мәні. 
Станоктарды басқару автоматының жұмыс бағдарламасы ең жалпы 

жағдайда басқару жүйесінің екі түрін ( жүйе түрлерін) көздеуі тиіс [18]: 
- өлшемдік (бақылаушыға цикл жүрісінің шамасы туралы хабарлайды); 
- командалық (хабарлайды бақылаушы туралы мөлшерлігі жүріс 

уақыты). 
CNC жүйелерінің жіктелуі үш критерий бойынша жүзеге асырылады: 

ақпаратты беру әдісіне байланысты басқару жүйелері сандық, сандық емес 
(камера, көшірме, жол) және уақытша болып бөлінеді. 

Сандық жүйелер дискретті, сандық емес жүйелер үздіксіз класқа 
жатады. 

Камералы жүйелерде атқарушы орган жүрісінің шамасы камера 
профилінің көтерілуімен анықталады. 

Жол жүйелерінде атқарушы органның жүру шамасы, мысалы, екі 
соңғы қосқыш пен ауыспалы аялдаманы шектейді. 

Уақытша жүйелерде атқарушы орган, мысалы, тәуелсіз жетегі немесе 
электронды бақылауы бар командалық аппараттың көмегімен басқарылады. 

Сандық басқару жүйелері деп аталады, өйткені атқарушы механизмнің 
әр жүрісінің мәні сандар арқылы беріледі; ақпараттың әр бірлігі белгілі бір 
мөлшерге дискретті қозғалысқа сәйкес келеді. Бұл мән жүйенің шешімі 
немесе импульс бағасы деп аталады. 

Атқарушы органды импульс бірлігіне көбейтілген кез келген шамаға 
ауыстыруға болады: 

 
𝐿𝐿 =  𝑞𝑞𝑞𝑞2.1. 

 
мұндағы q-импульс бағасы;  
   N-жетек кірісіне берілетін импульстар саны. 
Ақпарат тасымалдағышта жазылған N Саны (перфолента, магниттік 

таспа, магниттік диск және т.б.) бағдарлама болып табылады. Бағдарлама 
белгілі бір Кодтау жүйесімен жазылады. 

Сандық жүйелерде жұмыс органының қозғалу мәні бағдарламашықта 
сандық түрде (перфолента, магниттік таспа, оптоэлектрондық ақпарат 
тасығыштар және т.б.) беріледі. 

Басқару принципі бойынша: 
- ашық CNC жүйелері, 
- жабық CNC жүйелері. 
Функционалдық мақсаты бойынша ерекшеленеді:  
- позициялық, 
- контурлы, 
- әмбебап (аралас) жүйелер. 
Позициялық жүйелерде әр координаталық ось бойынша тек қозғалыс 

мәні бағдарламаланады (2.1-сурет), бұл атқарушы механизмнің бір 
позициядан екінші позицияға жоғары дәлдікпен жылжуын қамтамасыз етеді. 

  
 

Бұл жағдайда қозғалыс траекториясы еркін болуы мүмкін. Мұндай жүйелер 
бұрғылау және координаталық бұрғылау машиналарында қолданылады. 

 
Сурет 2.1-позициялық СББ-де координаттар осьтері бойынша орын 

ауыстыруды бағдарламалау 
 
Контурлық жүйелерде инсульттің мәні және қозғалыс заңы 

координаталардың әр осі бойынша бағдарламаланған. Жеке координаталық 
осьтер бойымен қозғалыстарды қосқанда күрделі қисық беттер өңделеді. Бұл 
жүйелер фрезерлік және токарлық станоктарда қолданылады. 

Әмбебап жүйелер-контурлық және позициялық жүйелердің қасиеттері 
бар жүйелер. Мұндай жүйелер әдетте көп мақсатты машиналарда 
қолданылады. 

Басқарылатын координаттар саны бөлшекпен анықталады: 2/1, 3/2, 4/4. 
Нумератор - басқарылатын координаттар саны, деноминатор-бір уақытта 
басқарылатын координаттар саны. 

CNC жүйелерін салыстырмалы талдау 
Контурлық жүйелерде интерполятор көлбеу түзу, доға, шеңбер және т. 

б. түрінде траектория алынатындай етіп бір мезгілде бірнеше координаттар 
бойынша өзара байланысты орын ауыстыруға станок жетектеріне сигналдар 
бере алады. 

Қадамдық қозғалтқыштардың кірісіне электр импульстары, ротордың 
бұрылыстары кіреді (2.2-сурет). Кірістегі әр импульс шығудағы ротордың 
белгілі бір бұрылу бұрышына сәйкес келеді, ал импульстардың ізделу жиілігі 
қадамдық қозғалтқыштың роторының жылдамдығын анықтайды. 

 
ШД-қадамдық қозғалтқыш; УУ-басқару құрылғысы; ФСУ-

фототүсірілім құрылғысы 
2.2 - сурет-қадамдық жетекті басқарудың контурлық жүйесінің 

құрылымдық схемасы. 
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Бұл қозғалтқыштар білікке градуспен шығарылады: 1; 1,5; 3; 4; 5; 
6.°°°°°° Білік қадамы мен жүйенің шешімі арасындағы байланыс қатынас 
арқылы көрінеді: 

 

𝑞𝑞 = 𝛼𝛼𝑡𝑡п
360°                                                       (2.2) 

 
мұндағы α-қадамдық қозғалтқыштың айналу бұрышы;  
    tп- беру бұрандасының қадамы. 
Координаттардың әр осі бойымен қажетті қозғалыс заңын жүзеге асыру 

үшін импульстардың белгілі бір кезектесу тәртібін қамтамасыз ету қажет. 
Егер екі координат бойынша қозғалыс шамаларын қорытындылайтын болсақ, 
жазықтықта кез-келген қисық сызықты траекторияны алуға болады. 
Технологиялық командалар мен өлшемді ақпарат бағдарламашыға жазылады. 

Позициялық жүйелерде (2.3-сурет) бұл байланыс жоқ, сондықтан тірек 
нүктелері арасындағы траекторияны шамамен орнатуға болады. 

Қадамдық қозғалтқыштар негізінен төмен қуатты, сондықтан үлкен 
моменттерді беру үшін моментті күшейткіштер қолданылады. 

 
2.3-сурет-станоктарды басқарудың екі координаталық жүйесінің 

позициялық құрылымдық схемасы 
 
Позициялық жүйелер кейде екі түрге бөлінеді: тікбұрышты, оларда 

координаттар бойымен қозғалыс жылдамдығы реттеледі және бағдарламада 
реттеу жоқ. 

Кері байланыс код шкалалары бар датчиктермен қамтамасыз етіледі. 
Шкалада екі түрлі САПАНЫҢ бөлімдері бар, олардың біреуіне "1", ал 
екіншісіне "0"мәні беріледі. 

Әр элементтің күйі осы элемент өзара әрекеттесетін шкала бөлімімен 
нақты анықталады. Сенсордың әр дискретті мәні өзінің кодтық 
комбинациясына сәйкес келеді. Шкалада 10 кванттау деңгейі бар (немесе 10 
комбинацияны құрайды). 
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Бұл қозғалтқыштар білікке градуспен шығарылады: 1; 1,5; 3; 4; 5; 
6.°°°°°° Білік қадамы мен жүйенің шешімі арасындағы байланыс қатынас 
арқылы көрінеді: 

 

𝑞𝑞 = 𝛼𝛼𝑡𝑡п
360°                                                       (2.2) 

 
мұндағы α-қадамдық қозғалтқыштың айналу бұрышы;  
    tп- беру бұрандасының қадамы. 
Координаттардың әр осі бойымен қажетті қозғалыс заңын жүзеге асыру 

үшін импульстардың белгілі бір кезектесу тәртібін қамтамасыз ету қажет. 
Егер екі координат бойынша қозғалыс шамаларын қорытындылайтын болсақ, 
жазықтықта кез-келген қисық сызықты траекторияны алуға болады. 
Технологиялық командалар мен өлшемді ақпарат бағдарламашыға жазылады. 

Позициялық жүйелерде (2.3-сурет) бұл байланыс жоқ, сондықтан тірек 
нүктелері арасындағы траекторияны шамамен орнатуға болады. 

Қадамдық қозғалтқыштар негізінен төмен қуатты, сондықтан үлкен 
моменттерді беру үшін моментті күшейткіштер қолданылады. 

 
2.3-сурет-станоктарды басқарудың екі координаталық жүйесінің 

позициялық құрылымдық схемасы 
 
Позициялық жүйелер кейде екі түрге бөлінеді: тікбұрышты, оларда 

координаттар бойымен қозғалыс жылдамдығы реттеледі және бағдарламада 
реттеу жоқ. 

Кері байланыс код шкалалары бар датчиктермен қамтамасыз етіледі. 
Шкалада екі түрлі САПАНЫҢ бөлімдері бар, олардың біреуіне "1", ал 
екіншісіне "0"мәні беріледі. 

Әр элементтің күйі осы элемент өзара әрекеттесетін шкала бөлімімен 
нақты анықталады. Сенсордың әр дискретті мәні өзінің кодтық 
комбинациясына сәйкес келеді. Шкалада 10 кванттау деңгейі бар (немесе 10 
комбинацияны құрайды). 

 

  
 

Бастапқы ақпарат перфолентке жазылады. Кейін оқуға келіп түскен 
басқару құрылғысы (БҚ). 

Атқарушы органды (ИО) белгілі бір бағытта белгілі бір шамаға 
жылжыту талап етілсін: 

- басқару құрылғысы сигнал береді; 
- жетек арқылы бойлық берілістің слайдтары қозғала бастайды; 
- кері байланыс құрылғысы слайдтардың нақты орнын өлшейді және 

бұл туралы ақпаратты басқару құрылғысына жібереді. 
Бағдарлама көрсеткен қозғалыс жұмыс істеген кезде кодтық 

комбинациялар сәйкес келеді. Атқарушы механизм тоқтайды. Кадр өзгереді 
және жаңа қозғалыс жасалады [19]. 

Әмбебап CNC жүйелерінде координаталық қозғалыстар арасындағы 
байланыс бағдарламаның сигналдары арқылы бұзылуы мүмкін, сондықтан 
олар позиция ретінде жұмыс істей алады. 

Басқару жүйелерінің мақсаты олардың әртүрлі технологиялық 
мүмкіндіктерімен анықталады. Мысалы, контурлық басқару жүйелері 
қалыптастыру кезінде құралдың есептік нүктесінің қозғалыс 
траекториясында көлбеу сызықтар, доғалар, шеңберлер және бір уақытта 
бірнеше координаттар бойынша дәл қозғалыс қажет болатын басқа бөлімдер 
болған жағдайда қолданылады. 

Типтік мысалдар мыналар болуы мүмкін: пішінді штамптарды, 
турбиналық пышақтарды, әртүрлі дөңгелектер мен конустық беттерді өңдеу, 
егер бұл өңдеу құралдың Кесу пышағын көшіру әдісімен жасалмаса. 

2.4-суретте көрсетілген жүйе контурлы болып табылады. Жетектер 
ретінде фазалық роторы бар асинхронды қозғалтқыштар қолданылады. Кері 
байланыс тізбегіне әртүрлі сенсорлар қосылуы мүмкін, атап айтқанда 
айналмалы трансформаторлар (ВТ), айналмалы индуктосиндер, сызықты 
индуктосиндер, оптоэлектрондық түрлендіргіштер. 

Егер қозғалыс траекториясын кесу кезінде машинаның 
координаттарының осьтеріне параллель болатын бөлімдерге бөлуге болады, 
яғни уақыттың әр сәтінде қалыптау тек бір жетектің қозғалысымен жүзеге 
асырылады, онда сіз тікбұрышты позициялық жүйені қолдана аласыз. Бұл 
жүйелердегі бос қозғалыстар бір уақытта бірнеше координаттар бойынша 
жүзеге асырылуы мүмкін. 

CNC құрылғысы тек өңдеу орындарының координаттарын орнату 
қозғалысын жүзеге асыратын жағдайларда нүктелік позициялық жүйені 
қолдануға болады. Мысал ретінде лазерлік тесуге арналған машина бола 
алады. 
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ИҚ-өлшеу құрылғысы; ИИД-импульстік-индуктивті датчик; М1, М2 – 

қозғалтқыштар; РО – жұмыс органы; ВТ-айналмалы трансформатор 
2.4-сурет-бақылау жетегі бар басқару жүйесінің схемасы  

 
Циклдік бағдарламалық басқару жүйелері 
Циклдік басқару жүйесі Жол және уақыт жүйелерінің белгілерін 

біріктіреді, онда командалардың реттілігі контроллерлермен анықталады, ал 
инсульт мөлшері жол жүйелеріндегідей (соңғы ажыратқыштар мен 
аялдамалар) белгіленеді. Бағдарламалардың циклдік жүйелерінде 
тасымалдаушылар-бұл штепсельдік панельдер немесе оңай ауысатын 
камералары бар командалық құрылғылардың мезгіл-мезгіл айналатын 
барабандары, командалар тізбегі де коммутаторлардың орналасуымен 
анықталады. 

Цикл жүйелері сандарға қарағанда әлдеқайда қарапайым. Бірақ егер 
машинаны қайта орнатудың бір бөлігі болып табылатын Бағдарламаның 
сандық өзгерісі тасымалдаушыны қарапайым ауыстырумен жүзеге асырылса, 
онда циклдарда әлі де көп уақытты қажет ететін қосқыштарды қайта құру 
қажет, бұл жаңа бөлікке орнату үшін қажет уақытты едәуір арттырады және 
тек алынған кезде ғана пайдалы болуы мүмкін.бөлшектердің үлкен партиясы. 
Мұндай жүйелер соншалықты дамыған, оларды электр энергиясының 
қарапайым элементтерінде қолдануға болады. Олардың құрылысы мен 
жұмыс принципін қарастырыңыз. 

Тікбұрышты тордың түйіндеріндегі штепсельдік панельде бір-бірінен 
оқшауланған екі бөліктен тұратын ұялар орналасқан. Егер ұяға металл 
штепсель салынса, онда ұяның жартысы бір-бірімен жабылады. 

Көлденең жолдар бағдарламалауға болатындай етіп жасалады, ал тік 
жолдар саны машинада қолданылатын әртүрлі командалардың санына тең. 

Цикл кезеңдерін ауыстыруды қадамдық іздеуші жүзеге асырады. 
Бастапқы жағдайда оның жылжымалы байланысы "0"күйінде болады.  

"Бастау" түймесін басқан кезде қуат кернеуі қадам іздеушінің сол жақ 
өрісінің түйіспесі арқылы өтеді және қосалқы контактілер мен катушкалар 
қуат көзінің екінші жерге қосылған полюсіне қосылады. Катушка іздеушінің 
якорьін тартады, ал ит жылжымалы контактілердің осінде орналасқан 
ратчиктің келесі тісіне секіреді [20]. 
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ратчиктің келесі тісіне секіреді [20]. 

  
 

Зәкір соққысының соңында қадамдық іздеушінің көмекші контактілері 
ашылады, ток тізбегі оның катушкасы арқылы үзіледі, арматура серіппенің 
әсерінен жоғалады және ит роторды жылжымалы контактілермен бірге бір 
қадамға, яғни "1"күйіне бұрады. Егер сіз осы циклде штепсельді розеткаға 
салсаңыз, онда ток осы ұядан құралдың төмен қозғалысын қамтитын 
электромагниттік муфтаға өтуі мүмкін. 

Бұл қозғалыстың жылдамдығы "жұмыс беру" қатарында штепсельдің 
болуына байланысты, егер ол болмаса, жылдам инсульт қосылады. 
Жүргізіледі жылдам жеткізуі құрал қосымша бөлшектері. Инсульттің 
соңында жол қосқышы іске қосылады, ол электромагниттік муфтаны 
ажыратады және диод арқылы қадамдық іздеушінің катушкасына сигнал 
береді. 

Содан кейін қадам іздеуші "2"күйіне ауысады. Бұл ауысуда 
штепсельдер "солға" және "жұмыс беру" күйіне орнатылады, соның 
арқасында тиісті электромагниттік муфталар іске қосылып, тиісті соңғы 
қосқышқа солға қарай қозғалыс басталады. Осыдан кейін, штепсельдердің 
көрсетілген орналасуына сәйкес, құрал тез қозғалыста алдымен жоғары, 
содан кейін оңға қарай бөлінеді. Егер жұмыс циклі осымен аяқталса, онда 
бесінші ауысуда реле катушкасына ток өтетін "соңы" ашасын орнату керек. 
Бұл реле жұмыс істейді және қадам іздеушінің оң жақ өрісінің қосқышы 
арқылы контактілерімен өзін-өзі құлыптайды. Жылжымалы байланыс осы 
өріс орындалды болатындай ауыстырғанда бір қалыптан екіншісіне 
болмайтындай тізбек үзілген, сондықтан реле катушкасы және қосалқы 
байланыстар адымдық қозғалтқыштың айналатын болады болғанша 
байланыс оң жақ өріс шықса ережеде "0", және шынжыр самоблокировки 
реле прервется. Осылайша, қадамдық қозғалтқыш бастапқы күйіне қалпына 
келтіріледі. Енді "Бастау" түймесін қайтадан бассаңыз, цикл қайталанады. 

Нақты цифрлық басқару тізбектерінде әр бағыт үшін бірнеше жол 
қосқыштары болуы мүмкін, бұл күрделі өңдеу циклдерін қолдануға 
мүмкіндік береді және осы ауысуды шектейтін жол қосқышының нөмірін 
ашадан көрсетуді қажет етеді. Сонымен қатар, машинаның тиісті 
кинематикасы бар панельде шыбықтың айналу жылдамдығын, берілу 
мөлшерін, салқындатуды қосу және өшіруді қамтамасыз етуге болады [21]. 

Смена-ұстау циклінің жүргізіледі перестановкой аша нұсқасы 
төмендегілердің біреуімен анықталады. Жылдам және қатесіз бағдарламалау 
үшін кейде технологиялық процесті жасау кезінде штепсельдерді салу қажет 
ұяларға қарсы тесіктері бар шаблон (перфорацияланған карта) жасалады. 

Қозғалыс мәндерін өзгерту үшін жол қосқыштарына әсер ететін 
камераларды ретке келтіріп, оларды дәл реттеу керек. Кейбір машиналарда 
реттелетін камералар орналасқан оңай ауыстырылатын сызғыштар бар, бұл 
оларды станоктан тыс арнайы құрылғыда және басқа сызғыштар жиынтығы 
бар машина бөлшектердің басқа партиясын өңдеген кезде реттеуге мүмкіндік 
береді. Камераларда олардың жағдайын дәл реттеуге арналған 
микрометриялық құрылғы болуы мүмкін. 
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Жақында циклдік жүйелердің басқару элементтеріндегі сенімділікті 
арттыру үшін байланыс элементтері жоғары беріктігі, сыртқы әсерлерден 
қорғалуы және жоғары ауысу жылдамдығы бар контактісіз жартылай 
өткізгіш құрылғыларға ауыстырылады. 

Жартылай өткізгіш коммутаторлары бар Циклдік жүйелер әлдеқайда 
қарапайым және құны аз. 

CNC станоктарын басқару жүйесін құру принциптері 
Көптеген пішінді бөлшектердің беттері (турбиналық пышақтар, 

пропеллер пышақтары және т.б.) өте күрделі теңдеулермен сипатталады 
немесе тіпті күрделі әмбебап машиналарды қолдануды және оларды өңдеудің 
ұзақ және күрделі есептеу бағдарламаларын орындауды қажет ететін кесте 
түрінде орнатылады. 

Бұл жағдайда тағы бір жол бар: берілген Профильді қарапайым 
сызықтармен, мысалы, сызықтармен немесе шеңбер доғаларымен ауыстыру 
(жуықтау) (2.5-сурет). Бұл сегменттердің ұштарын бағдарламада орнатуға 
болады (тірек нүктелері), сонымен қатар жуықтау сызығының белгісі. Бұл 
жағдайда, әрине, егер траектория учаскесінің теңдеуі негізгі сызықтың 
теңдеуімен сәйкес келмесе, қате пайда болады, сондықтан бағдарламалау 
шығындарын азайту үшін тірек нүктелері арасындағы қашықтықты 
мүмкіндігінше көп жасаған жөн, бірақ жуықтаудың рұқсат етілген қателігі 
алынған жағдайда. 

 

 
2.5-сурет-берілген Профильді (траекторияны) түзу сызықтар 

кесінділерімен ауыстыру 
 

Тірек нүктелері арасындағы аралықтар олардың арасындағы 
интерполяцияны берілген заңға сәйкес жүргізетін арнайы есептеу 
құрылғысымен есептелуі керек, мысалы, сызықтық. Көптеген жағдайларда 
бұл есептеу құрылғысы машинаны басқару жүйесіне кіреді. 

Берілістерді басқарудан басқа, бағдарламада арнайы кодтардың 
көмегімен бірқатар көмекші қозғалыстарды орнатуға болады: жұмыс 
аяқталғаннан кейін машинаны автоматты түрде тоқтату; шыбықтың 
жылдамдығын іске қосу, тоқтату және ауыстыру, салқындатуды қосу және 
өшіру, бағыттағыштарды қысу және босату, құралды ауыстыру және т. б. 
Барлық осы талаптар машинаны басқару жүйесін құру принциптерін 
анықтайды (2.6 және 2.7 суреттер). 
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Жақында циклдік жүйелердің басқару элементтеріндегі сенімділікті 
арттыру үшін байланыс элементтері жоғары беріктігі, сыртқы әсерлерден 
қорғалуы және жоғары ауысу жылдамдығы бар контактісіз жартылай 
өткізгіш құрылғыларға ауыстырылады. 

Жартылай өткізгіш коммутаторлары бар Циклдік жүйелер әлдеқайда 
қарапайым және құны аз. 

CNC станоктарын басқару жүйесін құру принциптері 
Көптеген пішінді бөлшектердің беттері (турбиналық пышақтар, 

пропеллер пышақтары және т.б.) өте күрделі теңдеулермен сипатталады 
немесе тіпті күрделі әмбебап машиналарды қолдануды және оларды өңдеудің 
ұзақ және күрделі есептеу бағдарламаларын орындауды қажет ететін кесте 
түрінде орнатылады. 

Бұл жағдайда тағы бір жол бар: берілген Профильді қарапайым 
сызықтармен, мысалы, сызықтармен немесе шеңбер доғаларымен ауыстыру 
(жуықтау) (2.5-сурет). Бұл сегменттердің ұштарын бағдарламада орнатуға 
болады (тірек нүктелері), сонымен қатар жуықтау сызығының белгісі. Бұл 
жағдайда, әрине, егер траектория учаскесінің теңдеуі негізгі сызықтың 
теңдеуімен сәйкес келмесе, қате пайда болады, сондықтан бағдарламалау 
шығындарын азайту үшін тірек нүктелері арасындағы қашықтықты 
мүмкіндігінше көп жасаған жөн, бірақ жуықтаудың рұқсат етілген қателігі 
алынған жағдайда. 

 

 
2.5-сурет-берілген Профильді (траекторияны) түзу сызықтар 
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құрылғысымен есептелуі керек, мысалы, сызықтық. Көптеген жағдайларда 
бұл есептеу құрылғысы машинаны басқару жүйесіне кіреді. 

Берілістерді басқарудан басқа, бағдарламада арнайы кодтардың 
көмегімен бірқатар көмекші қозғалыстарды орнатуға болады: жұмыс 
аяқталғаннан кейін машинаны автоматты түрде тоқтату; шыбықтың 
жылдамдығын іске қосу, тоқтату және ауыстыру, салқындатуды қосу және 
өшіру, бағыттағыштарды қысу және босату, құралды ауыстыру және т. б. 
Барлық осы талаптар машинаны басқару жүйесін құру принциптерін 
анықтайды (2.6 және 2.7 суреттер). 

  
 

 
Сурет 1.67-құрылымдық схема 

 

 
Сурет 1.67-құрылымдық схема 

 
Бағдарламалар блогы (БПР) – ақпарат тасымалдаушыдан 

(бағдарламашыдан) ақпаратты оқиды; басқару құрылғысы (УУ) – жүйені 
басқарады, бірнеше блоктан тұрады; нысаналы механизмдер (ЦМ) – негізгі 
және қосалқы қозғалыстарды жүзеге асырады; кері байланыс блоктары (ОС) 
– орын ауыстыру мәндерін бақылайды. 

Жетектің қуат элементі ретінде қолдануға болады: асинхронды 
айнымалы қозғалтқыш, фазалық роторлы тұрақты қозғалтқыш, қадамдық, 
гидравликалық және пневматикалық қозғалтқыштар. Трансмиссия энергияны 
түрлендіруді жүзеге асырады; көбінесе люфтсіз беріліс механизмдері, 
редукторлар, толқындық редукторлар, шар-бұрандалы берілістер 
қолданылады. Атқарушы механизмдер, мысалы, үстел, слайд, пиноль, вагон, 
шпиндель. 

Сандық бағдарламалық басқару жүйелерінің жіктелуі (СЧПУ) 
Көптеген жағдайларда басқару координаттарындағы қозғалыстар 

арасындағы функционалды байланыс қажет емес. Бұл жағдайда 
интерполятор жеңілдетіледі, өйткені оның міндеті әр жетекке белгілі бір 
қозғалыс бірліктерін шығару болып табылады, алайда басқару 
координаттары арасында байланыс болмағандықтан, тірек нүктелері 
арасындағы траектория тек бір координатада қозғалғанда ғана анықталады. 
Егер басқару құрылғысы тек бос (орнату) қозғалыстарды жүзеге асыруға 
арналған болса, онда оларды машинаның конструкциясына салынған ең 
жоғары жылдамдықпен жасау керек, ал беру реттегіші алынып тасталады. 

Басқару жүйесін одан әрі жеңілдету үшін бағдарламада қозғалыс мәнін 
орнатуға болмайды, бірақ оны дәл жол қосқыштарының көмегімен машинаға 
орнатуға болады. Бұл жағдайда бағдарламада өңдеу циклінің орындалу 
тәртібі ғана болады, ал қозғалыс мәніне сәйкес келетін сандар болмайды. 
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Осы нұсқаларға сәйкес, олардың технологиялық мүмкіндіктерімен, 
демек, мақсатына қарай, Сандық бағдарламалық басқару жүйелерінің (СББ) 
жіктелуі жасалады. 

Халықаралық жіктеу бойынша: 
1. NC-басқару бағдарламасын Кадрлық оқумен жүйелер, өңдеу 

циклі бойында. Бұл жүйелер ең қарапайым. 
Ақпарат тасымалдаушылардың кемшіліктері: перфолента ластанған 

(цех жағдайында), тозады, нәтижесінде пластикалық перфолента (пленка) 
пайда болды. Бобинадағы перфолентаның максималды ұзындығы-310 М. 

2. SNC-бірдей жұмыс бөліктерін өңдеуден бұрын бүкіл басқару 
бағдарламасын бір рет оқитын жүйе. Ақпарат электронды блокта оқылады 
және есте сақталады. 

3. Кіріктірілген компьютері бар CNC жүйесі. Циклдерді автоматты 
түрде басқаруға мүмкіндік береді (сатылы бұрғылау, 2 өту кезінде сатылы 
білікті өңдеу және т.б.), сондай-ақ машина мен CNC құрылғыларын 
диагностикалауға мүмкіндік береді. Бағдарламаны өңдеу мүмкіндігі бар. 

4. DNC-бір компьютерден машиналар тобын тікелей сандық 
басқару жүйесі. Бағдарлама компьютердің жадына жазылады және әр 
машинаға таратылады. 

5. HNC-басқару пультіндегі бағдарламалардың қолмен жиынтығы 
бар жедел жүйе. 

Бұл құрылғылар заманауи элементтер базасы негізінде салынған. 
 
 
2.1.1 Бағдарламалық басқарылатын станоктардың мақсаттары, 

мақсаты және технологиялық мүмкіндіктері. 
 
Қазіргі жағдайда жұмыстың негізгі түрлері CNC машиналарында 

орындалады. Бөлшектердің негізгі түрлерін жасау технологиясын 
қарастырмас бұрын, машинаның осы түрінің мүмкіндіктерімен танысу керек 
екені белгілі болады. Осы тарауда келтірілген материалдар барлық CNC 
машиналарына және өңделетін бөлшектердің барлық түрлеріне қатысты. 

CNC машиналары кең мүмкіндіктерге ие (2.8-сурет). 
1. Барлық негізгі және қосалқы әрекеттерді автоматтандыру. Негізгі 

әрекеттерге жұмыс органдарының қозғалысы және кесу құралдарының 
өзгеруі жатады. Көмекші әрекеттер: шпиндельдің айналу жиілігі мен берілу 
шамаларының өзгеруі, салқындатуды қосу және өшіру, салқындату 
режимінің өзгеруі, технологиялық тоқтауды қосу, люнеттер мен қоршау 
элементтерінің жағдайын өзгерту, салыстырмалы және абсолютті тірек 
жүйелері мен жұмыс органдарының жағдайын таңдау және т. б. 

2. Құралдарды өзгерту кезінде көп құрал және жылдамдық. 
Көп құрал бір операцияға бір қондырғыда орындалатын көптеген түрлі 

жұмыстарды біріктіруге мүмкіндік береді. Заманауи машиналардағы 
құралдарды автоматты түрде өзгерту уақыты екі секундқа дейін жеткізілді. 
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Осы нұсқаларға сәйкес, олардың технологиялық мүмкіндіктерімен, 
демек, мақсатына қарай, Сандық бағдарламалық басқару жүйелерінің (СББ) 
жіктелуі жасалады. 

Халықаралық жіктеу бойынша: 
1. NC-басқару бағдарламасын Кадрлық оқумен жүйелер, өңдеу 

циклі бойында. Бұл жүйелер ең қарапайым. 
Ақпарат тасымалдаушылардың кемшіліктері: перфолента ластанған 

(цех жағдайында), тозады, нәтижесінде пластикалық перфолента (пленка) 
пайда болды. Бобинадағы перфолентаның максималды ұзындығы-310 М. 

2. SNC-бірдей жұмыс бөліктерін өңдеуден бұрын бүкіл басқару 
бағдарламасын бір рет оқитын жүйе. Ақпарат электронды блокта оқылады 
және есте сақталады. 

3. Кіріктірілген компьютері бар CNC жүйесі. Циклдерді автоматты 
түрде басқаруға мүмкіндік береді (сатылы бұрғылау, 2 өту кезінде сатылы 
білікті өңдеу және т.б.), сондай-ақ машина мен CNC құрылғыларын 
диагностикалауға мүмкіндік береді. Бағдарламаны өңдеу мүмкіндігі бар. 

4. DNC-бір компьютерден машиналар тобын тікелей сандық 
басқару жүйесі. Бағдарлама компьютердің жадына жазылады және әр 
машинаға таратылады. 

5. HNC-басқару пультіндегі бағдарламалардың қолмен жиынтығы 
бар жедел жүйе. 

Бұл құрылғылар заманауи элементтер базасы негізінде салынған. 
 
 
2.1.1 Бағдарламалық басқарылатын станоктардың мақсаттары, 

мақсаты және технологиялық мүмкіндіктері. 
 
Қазіргі жағдайда жұмыстың негізгі түрлері CNC машиналарында 

орындалады. Бөлшектердің негізгі түрлерін жасау технологиясын 
қарастырмас бұрын, машинаның осы түрінің мүмкіндіктерімен танысу керек 
екені белгілі болады. Осы тарауда келтірілген материалдар барлық CNC 
машиналарына және өңделетін бөлшектердің барлық түрлеріне қатысты. 

CNC машиналары кең мүмкіндіктерге ие (2.8-сурет). 
1. Барлық негізгі және қосалқы әрекеттерді автоматтандыру. Негізгі 

әрекеттерге жұмыс органдарының қозғалысы және кесу құралдарының 
өзгеруі жатады. Көмекші әрекеттер: шпиндельдің айналу жиілігі мен берілу 
шамаларының өзгеруі, салқындатуды қосу және өшіру, салқындату 
режимінің өзгеруі, технологиялық тоқтауды қосу, люнеттер мен қоршау 
элементтерінің жағдайын өзгерту, салыстырмалы және абсолютті тірек 
жүйелері мен жұмыс органдарының жағдайын таңдау және т. б. 

2. Құралдарды өзгерту кезінде көп құрал және жылдамдық. 
Көп құрал бір операцияға бір қондырғыда орындалатын көптеген түрлі 

жұмыстарды біріктіруге мүмкіндік береді. Заманауи машиналардағы 
құралдарды автоматты түрде өзгерту уақыты екі секундқа дейін жеткізілді. 

  
 

Құралдар револьверлік бастиектерге немесе құрал-саймандар дүкендеріне 
орналастырылады және көбінесе кесу станогы орындаған кезде ауысым 
позициясына тасымалданады. 

 

 
Сурет 2.8-CNC станоктарының технологиялық мүмкіндіктері 

 
 

 
 

Сурет 2.9-револьвер бастары токарлық станоктардың СББ 
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Сурет 2.10-CNC станоктарының аспаптық дүкендері 
 

3. Төмендегілерді қамтитын жоғары қуат сипаттамалары: 
- негізгі қозғалыс жетегінің қуаты мен айналу сәті және шыбықтың 

айналу жиілігіне байланысты олардың өзгеру сипаты; 
- беру жетектерінің тарту күштері; 
- станоктың жекелеген элементтерінің қаттылығы; 
- виброустойчивость кезінде резании. 
 

 
nном.пр1-1-ші жетектің номиналды қуаты; nном.пр2-ші жетектің номиналды қуаты; 

pном.дв-қозғалтқыштың номиналды қуаты; nmax.пр1-1-ші жетектің максималды қуаты; 
nmax.пр2-2-ші жетектің номиналды қуаты; nmax.дв-қозғалтқыштың номиналды қуаты. 

Сурет 2.11-CNC машинасының негізгі жетегінің қуат графигі 
 

Шпиндельдің айналу диапазонына ауысқан кезде қозғалтқыштың 
номиналды жылдамдығы беріліс коэффициенттерінің шамаларына сәйкес 
мәндерге дейін азаяды. Тиісінше, AB және DE учаскелерінде шпиндельдегі 
айналу моменттері мәндерге дейін артады 

BCD учаскесінде АДЧР (жиілікті реттеудің асинхронды қозғалтқышы) 
күштік сипаттамасының учаскесін пайдаланумен байланысты қуаттың 
белгілі бір "сәтсіздігі" туындауы мүмкін, онда қуат төмендей бастайды. 

4. Негізгі қозғалыс және беріліс жетектерінің жоғары және кең 
жылдамдық сипаттамалары. Кесу жылдамдығының жоғарылауына 
байланысты шыбықтың айналу жиілігінің жоғарғы шегі артады. Жеңіл 
қорытпаларды өңдеу кезінде кесу жылдамдығы бірнеше жүз м/мин, 
шыбықтардың жылдамдығы бірнеше ондаған мың айн/мин мәндеріне жетеді. 

Қосымша уақытты азайту арқылы өнімділікті арттыруға деген ұмтылыс 
бос жүру жылдамдығын арттыру қажеттілігін талап етеді. Қазіргі уақытта ең 
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жылдам жүретін машиналар үшін бұл жылдамдықтар 60 м/мин жетеді. 
Сонымен қатар, жетектердің динамикасы маңызды. Бұл термин қозғалыс 
жылдамдығының максималды мәніне жету сипатын білдіреді. Оған аз уақыт 
ішінде қол жеткізу керек, өйткені қозғалыс мөлшері салыстырмалы түрде аз, 
қанағаттанарлықсыз динамикамен жоғары жылдамдықтар іс жүзінде жүзеге 
асырыла алмайды. 

5. Жұмыс органдарының жоғары дәлдіктегі қозғалысы. Қазіргі заманғы 
машиналар кері байланыс жүйелерімен жабдықталған. Бұл дегеніміз, 
қозғалыс шамалары уақыттың әр сәтінде жұмыс органдарының жағдайын 
бақылайтын сенсорлармен басқарылады. 

Қазіргі заманғы CNC машиналары сызықтық үшін 0,001 мм және 
дөңгелек қозғалыстар үшін 0,001° импульстің бағасына ие (дискрет). Жоғары 
дәлдіктегі машиналарда бұл мәндер 10 есе аз. 

6. Басқарылатын координаттар санының артуы. Машинаның 
координаттары неғұрлым көп болса, соғұрлым оның мүмкіндіктері бай 
болады. Мысалы, айналмалы өңдеу орталығында алты координат болуы 
мүмкін: Z осьтері бойымен үш координаталық сызықтық қозғалыстар 
(шпиндель осі бойымен), X(шпиндель осіне перпендикуляр) және Y (XZ 
осінің жазықтығына перпендикуляр) дайындаманың Z - координаталық 
осінің айналасында айналуы; аспаптық шпиндельді Y - координаталық осінің 
айналасында бұру; шпиндельді өзінің айналу осі - C1 координатасының 
айналасында бұру. Салыстыру үшін: қарапайым CNC токарының екі 
координаты бар: X және Z 

2.12-суретте Фрезерлік-бұрғылау және бұрау топтарының көп қабатты 
машиналары көрсетілген: 

а) айналмалы шпиндельді бабкой және айналмалы үстел бар тік-
Фрезер; 

б) айналмалы айналмалы Глобус үстелімен тік фрезерлік; 
в) айналмалы айналмалы Глобус үстелімен көлденең-ағынды; 
г) тік айналу осі бар айналмалы үстелмен көлденең-ағынды; 
д) екі калибрлі сегіз координаталық өңдеу орталығы; 
е)калипперде револьвер басы және басқа калипперде тік аспаптық 

шпинделі бар алты ерекше өңдеу орталығы. 
2.12-суретте көрсетілген осы машиналардағы шыбықтың айналу 

көрсеткілері "фрезерлік" жұмыс режимі болған кезде басқарылатын 
координат болып табылады. 
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Сурет 2.12-CNC көп Ерекше Машиналар 
 
Дайындама мен кесу құралының қозғалысы қалыптастыру нүктесін 

машинаның жұмыс кеңістігінің кез-келген жерінде табуға мүмкіндік береді. 
Координаталық осьтердің белгіленуі және олардың тікбұрышты 

координаттар жүйесіндегі бағыты ГОСТ 23597-79-да сипатталған. Үш 
сызықтық X, Y, Z және осы сызықтық айналасындағы үш дөңгелек 
басқарылатын а, В, С координаттары негізгі болып табылады. Сондай-ақ, 
машиналарға негізгіге параллель U, V, W екінші реттік қосымша сызықтық 
координаталық осьтер, ал үшінші р, Q, R осьтері негізгіге параллель де, 
параллель емес де берілуі мүмкін. Қосымша айналмалы осьтер D және E 
әріптерімен белгіленеді. 

7. Интерполяция режимінің болуы. Бұл режим жұмыс органдарын 
қатаң бақыланатын жылдамдықтары бар бірнеше координаттар бойынша бір 
уақытта жылжытудан тұрады. Siemens неміс фирмасы қазіргі уақытта 
Sinumerik құрылғыларын сатады, олардың барлығы бір мезгілде 
интерполяция режимінде жұмыс істей алатын 32 координаты бар. 

8. Өңдеу сапасын басқару жүйесі. Кесу құралдарының және жұмыс 
барысында пайда болатын жылу деформацияларымен және кесу 
құралдарының тозуымен байланысты жұмыс органдарының жағдайын 
Өзгертуді автоматты түрде енгізу жүзеге асырылады. 

9. Барлық координаталық осьтер бойымен тұрақты жүйелік қозғалыс 
қателіктерінің шамаларын өтеуді параметрлік енгізу. Осы мүмкіндіктің 
арқасында сіз машинаның бастапқы дәлдігін едәуір арттыра аласыз, содан 
кейін оны жұмыс кезінде сақтай аласыз. 

Өтемақы мәндерін енгізу үшін олар алдымен лазерлік 
интерферометрлер көмегімен қозғалыстардың дәлдігін тексереді (2.13-сурет). 
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9. Барлық координаталық осьтер бойымен тұрақты жүйелік қозғалыс 
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Сурет 2.13-лазерлік интерферометр 
 
Лазерлік автоколлиматорлар (2.14-сурет) беттердің пішінін және өзара 

орналасуын (түзулігін, жазықтығын, перпендикулярлығын, көлбеулігін) 
бақылау кезінде пайдаланылады. 

 

 
 

Сурет 2.14-лазерлік автоколлиматор 
 
10. Басқарылатын координаттардың әрқайсысы үшін сезімталдық 

аймағының көлемін өтеу мүмкіндігі. Сезімталдық аймағы жұмыс органының 
қозғалыс бағытын белгілі бір қозғалыс мөлшерін жоғалту түрінде қалпына 
келтіргенде көрінеді. 

CNC машинасының техникалық жай-күйін диагностикалауды және 
машинаның жұмыс сипаттамаларының оны пайдалану жөніндегі 
нұсқаулықта белгіленген талаптарға сәйкестігін Renishaw (Англия) 
компаниясының QC20-W ballbar сымсыз құрылғысының көмегімен тексеруге 
болады, оның механикалық бөлігі 2.18-суретте көрсетілген, а. 

Екі сфералық топсалы тіректері бар телескопиялық сызықтық сенсор 1 
магниттік ұстағыштағы CNC машинасына 2 бекітіледі: бір ұстаушы машина 
үстелінде, екіншісі үстелге қатысты дөңгелек жолмен қозғалатын шпиндельді 
баста. 1 сфералық тіректердің орталықтары арасындағы қашықтықтың 
өзгеруі 3 орын ауыстыру түрлендіргішінің көмегімен белгіленеді. Өлшеу 
сигналы шеңберде (2.15, б суретті қараңыз) немесе сызықтық профильде 
көрсетіледі. 
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а-құрылғы; б - дөңгелек профильограмма 

Сурет 2.15-сфералық топсалы тіректері бар телескопиялық мандрелдің 
көмегімен тексеру схемасы 

 
Ауытқу ретінде профильограмма мен іргелес эталондық контурлар 

(шеңберлер) арасындағы ең үлкен қашықтық алынады. 
Координаталық орын ауыстырулар мен сезімталдық аймағының 

анықталған қателіктерін CNC құрылғысының параметрлеріне енгізуге 
болады және осылайша қателерді түзетуге болады. 

11. CNC құрылғыларының параметрлерін қолдана отырып, жетектердің 
максималды жүктемелерінің мәндерін енгізу. Бұл негізгі қозғалыс және 
беріліс жетектері үшін шектеулер немесе шамадан тыс жүктеме рұқсаттары 
болуы мүмкін. 

12. Жұмыс органдарының үдеу-тежеу режимдерін СББ 
құрылғыларының параметрлері арқылы енгізу. 

13. Станоктың электрондық, электрлік және механикалық жүйелері мен 
құрылғыларының жай-күйін кең диагностикалау, оның ішінде Интернет 
желісі арқылы қашықтықтан диагностикалау мүмкіндігі. Бұл жағдайда 
станокты дайындаушы тұтынушыдан пайдаланылатын станоктың жай-күйі 
туралы ақпарат алады және қажетті жағдайларда ең қысқа мерзімде көмек 
көрсете алады. 

 
2.1.2 Станоктардың функционалдық сұлбалары. 
 
"Машиналардың функционалды схемасының" қарастырылған 

анықтамасындағы негіз машинаның кинематикалық схемасы болып 
табылады. Кинематикалық схема-бұл бір жазықтықтағы машинаның 
кинематикалық тізбектерінің жиынтығының шартты бейнесі. 

Машинаны кинематикалық реттеу атқарушы органдардың 
қозғалыстарын келісуден тұрады (2.16-суретті қараңыз). Орнату әдісі 
көптеген машиналар үшін бірдей және олардың күрделілігіне байланысты 
емес. Үшін мысал қарастырайық жөндеу токарлық-винторезного станоктың 
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а-құрылғы; б - дөңгелек профильограмма 
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арналған бұранданы кесу. 1-дайындамадағы жіптерді кесу үшін 8-калибрге 2 
кескішпен шпиндельдің айналу жиілігіне сәйкес дайындаманың осі бойымен 
бойлық берілісті хабарлау керек. Сондықтан екі кинематикалық тізбекті 
есептеу керек; жылдамдық (негізгі қозғалыс тізбегі) және жіп кесу. Екі 
жағдайда да кинематикалық тізбектің соңғы элементтерінің есептік 
қозғалыстарын байланыстыратын кинематикалық тепе-теңдік теңдеулері 
жасалуы керек [22].  

Негізгі қозғалыстың кинематикалық тізбегін қарастырыңыз. Шпиндель 
5 бар дайындаманы 1 алады айналу электр қозғалтқыш арқылы белдік беру 
және үш жұп тісті дөңгелектер. Шпиндельдің айналу жиілігі (мин-1) мынадай 
формула бойынша есептеледі 

 
 dvnшп 1000                                       (2.3) 

 
мұндағы ν-кесу жылдамдығы, м / мин (кесу режимдерінің 

анықтамалығы бойынша таңдалады);  
d-дайындаманың диаметрі, мм.  
Шпиндель жиілікпен айналуы керек болған жағдайда электр 

қозғалтқышынан шпиндельге дейінгі кинематикалық тізбектің теңдеуін 
құрамыз  
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мұндағы n-электр қозғалтқыш білігінің айналу жиілігі, мин-1;  
0,985-белдіктің сырғуын ескеретін коэффициент.  
Бұл теңдеуді жалпы түрде ұсынуға болады:  
 

,смпостшп inin  қайдан (2.5) ,постшпсм nini   
мұндағы-тізбекті сипаттайтын тұрақты беріліс қатынасы; постi  
смi  - реттеу механизмінің ауысымдық беріліс қатынасы.  

Қарастырылып отырған кинематикалық тізбекте баптау механизмі 
болып табылатын A-b ауыспалы дөңгелектерді қоспағанда, барлық шамалар 
белгілі. Подставив сандық мәндері, аламыз  
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b
anшп  қайдан .105шпnba  (2.6) 

Біз мәнді анықтайтындықтан; A және b дөңгелектерін анықтаймыз 
және сол арқылы негізгі қозғалыс тізбегін түзетеміз.  dvnшп 1000 baiсм   
Содан кейін біз беру қозғалысының кинематикалық тізбегін (немесе жіп кесу 
тізбегін) орнатуға кірісеміз. 

2 калипперге бекітілген 3 кескіш 4 доңғалақты бұрандадан 5 дөңгелек 
доңғалақтар, екі жұп конустық дөңгелектер және c-d, e - f ауыстырылатын 
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берілістер арқылы айналады . 
 

 
Сурет 2.16-бұранда кескіш станоктың кинематикалық схемасы 

 
Теңдеу құрамыз кинематического балансының жағдайын негізге ала 

отырып, бір айналым шпинделдің резец пер сместится ось бойымен 
дайындаманың шамасына шаға нарезаемой бұранданы: pP  
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Жалпы алғанда, бұл теңдеу келесідей болады:  

,1 ... pвхсмпостшпоб PPii  қайдан ,
.вхпост

p
см pi

P
i   

мұнда-кесілген бұранданың қадамы; - жұмыс істейтін бұранданың 
қадамы. pP вхP .  

Қарастырылып отырған тізбекте: 
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Ауыстырылатын C - d, e - f дөңгелектерін таңдап, біз берілістің 
қозғалыс тізбегін реттейміз. Станоктарды кинематикалық баптау кезінде:  

1) жұмыс органдары қозғалысының сипатын және олардың сәйкестігін 
анықтау;  

2) машинаның барлық кинематикалық тізбектерін анықтаңыз;  
3) станоктың жұмыс органдарын жұппен байланыстыратын 

кинематикалық тізбектердің теңдеулерін құрастыру;  
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берілістер арқылы айналады . 
 

 
Сурет 2.16-бұранда кескіш станоктың кинематикалық схемасы 

 
Теңдеу құрамыз кинематического балансының жағдайын негізге ала 
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Жалпы алғанда, бұл теңдеу келесідей болады:  
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Ауыстырылатын C - d, e - f дөңгелектерін таңдап, біз берілістің 
қозғалыс тізбегін реттейміз. Станоктарды кинематикалық баптау кезінде:  

1) жұмыс органдары қозғалысының сипатын және олардың сәйкестігін 
анықтау;  

2) машинаның барлық кинематикалық тізбектерін анықтаңыз;  
3) станоктың жұмыс органдарын жұппен байланыстыратын 

кинематикалық тізбектердің теңдеулерін құрастыру;  

  
 

4) жөндеу механизмінің беріліс қатынасын анықтаңыз және оларға 
сәйкес ауыстырылатын редукторларды немесе басқа реттеу элементтерін 
таңдаңыз.  

Гитаралардың ауыспалы дөңгелектерін таңдау әдістері 
Гитара-ауыстырылатын берілістердің дұрыс тартылуын қамтамасыз 

ететін құрылғы (2.17-сурет). Жетекші 1 және жетекші 2 біліктер арасындағы l 
қашықтық өзгермейді. Жетек білігіне 3 болтпен бекітілген 4 гитара бұрышы 
еркін орнатылған.  

B, C аралық дөңгелектерінің 5-осі радиалды ойық бойымен қозғалады, 
осылайша C және d дөңгелектерінің орталықтары арасындағы а қашықтығын 
өзгертеді.  

Доға ойығы в мөлшерін реттеуге мүмкіндік береді. Таңдалған 
ауыстырылатын редукторлар 1, 2 біліктердің жеңдеріне қарсы тұрмауы үшін 
олардың адгезия шарттарын сақтау қажет:  

 ;2015  cba  
 .2015  bdc  

Дөңгелектерді таңдау кезінде ауыспалы дөңгелектер жұптарының 
берілу қатынасының рұқсат етілген шектерін де ескеру қажет .8,2

5
1

 i
 

Әр гитараға ауыстырылатын дөңгелектердің белгілі бір жиынтығы 
беріледі.  

 
Сурет 2.17-Қос гитара схемасы 

 
Бірнеше тәсілдерін таңдау сандарды тістерді ауыстырмалы 

дөңгелектер. 
Факторлардың ыдырау әдісі қарапайым және дәл. Бұл әдіс беріліс 

коэффициентінің алымы мен бөлгішін негізгі факторларға бөлуге болатын 
кезде қолданылады.  

Мысалы:  
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Біз берілістердің адгезиясын тексереміз:  

 2015  cba  немесе 60 + 70>40 + 15; 
 2015  bdc  немесе 40+ 80>70 + 15 
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Жиі кездесетін сандарды жуықтау фракцияларымен ауыстыру әдісі-
көбінесе дюймдік жіптерді, құрттарды кесу кезінде және басқа жағдайларда π 
және 25,4 (дюймнің сандық мәні) ауыспалы дөңгелектерді таңдауға ыңғайлы 
шамалармен ауыстырылады, мысалы: 

;51274,251 мммм     1272119722  және т. б. 
Бұл жағдайда алынған қателік берілген шарттан аспауы керек. 

Орнатудың абсолютті қателігі: 
;смсм iii   

түзетудің салыстырмалы қателігі:  

см

смсм

см i
ii

i
i 



  

мұндағы - берілген беріліс қатынасы; - ауыстырылатын 
доңғалақтардың алынған беріліс қатынасы. смi смi  

Ауыстырылатын дөңгелектерді кестелерге сәйкес таңдау әдісі өте дәл, 
бірақ оны доңғалақтарды факторларға бөлу арқылы таңдау мүмкін болмаған 
жағдайда ғана қолдану керек, ауыстырылатын дөңгелектерді жұмыста 
келтірілген кестелерге сәйкес жылдам таңдауға болады [23]. 

Циклдік жүйелердің мақсаты және олардың функционалды 
схемасы. 

Циклдік бағдарламалық басқару жүйесі (CPU) - бұл машинаның жұмыс 
циклі, режимдері және құралдың өзгеруі толық немесе ішінара 
бағдарламаланатын, ал жұмыс органдарының қозғалыс мәндері алдын-ала 
орнатылған аялдамалардың көмегімен белгіленетін бағдарламалық басқару 
жүйесі. 

Машинаның жұмыс циклі-бұл дайындамаларды өңдеуге қажетті және 
белгілі бір ретпен орындалатын барлық қозғалыстардың жиынтығы. 
Процессоры бар кейбір машиналарда кесу режимдері бағдарламаланбайды, 
бірақ қолмен өзгертіледі, ал құралды автоматты түрде өзгерту мүлдем 
болмауы мүмкін.  

CPU жүйелері ең қарапайым және арзан, білікті техникалық қызмет 
көрсетуді қажет етпейді, бірақ камераларды өлшеу өте ұзақ уақытты алады. 
Сондықтан CPU жүйелері салыстырмалы түрде сирек қайта өңделетін орта 
және ірі өндірісте қолдануға экономикалық тұрғыдан тиімді. Жақында 
процессоры бар машиналар жаппай өндірісте қолданыла бастады.  

Цикл бағдарламашылары, өлшемді баптау құрылғылары. 
Цикл бағдарламашылары-бағдарламаны кезең-кезеңмен енгізу 

блогынан бағдарламаның тапсырма блогынан тұрады. Бағдарламаның жұмыс 
блогы толық бағдарламаны есте сақтайды және жүйеге енгізеді, 
бағдарламаны кезең-кезеңмен енгізу блогы бағдарламаның кезеңдерін 
дәйекті оқып, оларды жұмыс істеу үшін жүйеге енгізуге арналған. 
Механикалық, электрлік, пневмогидравликалық және басқа циклдық 
бағдарламашылар шығарады, электрлік типтегі ең көп таралған 
бағдарламашылар-штепсельдік панель [24]. 
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ұя бар. 1 - нің сол жақ жартысы Р1-Р10 релесіне қосылған 2 өткізгіштерге 
қосылған. Реле орамаларының екінші ұштары 5 өткізгішке қосылады. 3 
ұяның оң жартысы A1, A2, AZ, байланыстарына қосылған 6 өткізгіштерге 
қосылған ... , Ап қадам іздеуші (қадам іздеуші 7 - блокқа, ал штепсельдік 
розеткалар, релелер және т.б. 1-блокқа сәйкес келеді).  

 

 
Сурет 2.18-аша панелінің схемасы 

 
Контактілердің біреуінің 7 қадамдық іздегішіне қол тигізгенде, 3 ұяның 

оң жартысы өткізгіш арқылы 9 өткізгішке және сәйкесінше 24 в кернеуі бар 
қуат көзіне қосылады. Бірақ 4 штепсельдері салынған ұяларға байланысты 
релелер ғана қуатталады. Схемада көрсетілген 7 щеткасының позициясында 
Р4 және Р8 релелері бар. Реле электромагниттік муфталарды немесе басқа 
атқарушы элементтерді қосуға бұйрық береді (сәйкесінше 3-блок) және олар 
сәйкесінше 4-блокты машинаның жұмыс органдарын басқарады). Жұмыс 
органы қажетті мәнге ауысады және екпін ПВ1 жол қосқышына басылады. 
Бұл ретте Р4 және Р8 релесінің қуат тізбегі ашылып, электромагнит тізбегі 11 
жабылады; электромагнит 11, зәкірді 10 тартып, 12 ит арқылы храповик 8 
бұрылады, ал 7 щетка адымдық іздеушінің А2 байланысына өтеді [24, б.53].  

Штепсельдік ұялардың келесі көлденең қатарын қуаттандырасыз және 
келесі командалар кешені орындалады. Бұл жағдайда қадам іздеушінің өзі 
қозғалмайды, сондықтан штепсель панелі статикалық типтегі құрылғыға 
жатады.  

Камералық командалық құрылғылар-бұл кинематикалық бағдарлама 
тапсырмасы бар механикалық типтегі бағдарламашылар (2.19-суретті 
қараңыз). Командалық аппараттың 2 барабанының ұяларына шарлар немесе 1 
түйреуіштер салынған, олар бұрылған кезде электрлік контактілерге немесе 8 
соңғы ажыратқыштарға, соның ішінде тиісті атқарушы органдардың 
тізбектеріне әсер етеді. Барабан электромагниттік немесе қадамдық 
қозғалтқышы бар храп механизмімен айналады.  

Барабан шеңберіндегі ұялар саны бағдарламаның мүмкін кезеңдерінің 
санын, 6-барабанның генератрицасы бойындағы ұялар санын анықтайды-
бағдарламаланатын параметрлердің мүмкін болатын ең көп саны. Шарлар, 
штепсельдік панельдердегі штепсельдер сияқты, ұяларға айқын немесе 
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кодталған түрде салынуы мүмкін. Бағдарламаны нақты енгізу ыңғайлы, бірақ 
көптеген параметрлермен кодталған енгізуді қолдану керек.  

 

 
а-жалпы көрініс; б-әрекет принципі 

Сурет 2.19-камера командалық аппараты 
 
Перфоленттері немесе перфокарталары бар бағдарламашылар 

ақпараттың үлкен көлемінде қолданылады. Мұндай тасымалдаушыларды 
сақтауға және қайта пайдалануға болады. 

Бағдарламаланатын контроллер-бұл компьютерлік технологиялар, 
релелік байланыссыз автоматика және жабдықты циклдік бағдарламалық 
басқару негізінде жасалған жүйелі әрекеттің логикалық басқару машинасы. 
Олар сенімді және берік, кішкентай өлшемдері бар, бағдарламаны тез 
өзгертуге мүмкіндік береді, нақты өңдеуге байланысты оңай 
мамандандырылады.  

Станокты ЦПУ-мен өлшемдік баптау құрылғылары жұмыс 
органдарының қажетті жылжу шамасын қамтамасыз етеді. Көбінесе осы 
мақсаттар үшін коммутаторлар мен аялдамалар блогынан тұратын топтық 
жол қосқыштары қолданылады. Тоқтату блогы-бұл жұмыс бөлігінің 
сызбасына сәйкес коммутаторларға әсер ететін аялдамалар орналастырылған, 
сонымен қатар бірыңғай дизайн блогына біріктірілген ойықтары бар панель 
немесе барабан. Блоктардың бірі машинаның бекітілген бөлігіне, екіншісі 
жылжымалы бөлікке бекітілген. Жылжымалы бөлікті жылжытқанда, барлық 
ойықтардың камералары олардың қосқыштарын басады, бірақ қажетті 
команда автоматика схемасымен таңдалады. Кейде панельдер тірек жасайды 
алмалы-салмалы, онда олар қалпына келтіріліп, тыс станоктың нақтылай 
отырып баптау станокта.  

Аялдамалардың бір панелінде (2.20-суретті қараңыз) реттелетін (дәл) 
және реттелмейтін (өрескел) камераларды орналастыруға болады. Реттелетін 
аялдамаларда дәл орнатуға арналған микрометриялық бұрандалар бар.  
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Сурет 2.20-тоқтату панелі 

Механикалық аялдамалардың орнына жез барабандағы магниттік" 
аялдамалар " магниттік қауіптерді қолдануға болады. Барабан бойымен 
қозғалатын және осындай жанасуды кездестіретін магниттік Бас осы кезеңнің 
соңына сигнал береді.  

 
 
2.1.3 Сапаны қамтамасыз ету және өңдеу тиімділігіне қол жеткізу 

үшін бағдарламалық басқарылатын станоктарды басқарудың 
технологиялық міндеттері 

 
Токарлық станоктарда жұмыс өнімділігі мен сапасын арттыру өңдеу 

циклын механикаландырумен және автоматтандырумен байланысты. Өңдеу 
циклі-бұл әр дайындаманы өңдеу кезінде қайталанатын жұмыс 
органдарының қозғалыс жиынтығы. Циклды автоматтандырудың қарапайым 
мысалы-электр қозғалтқышының тізбегін ашатын және 2 калибрінің 
қозғалысын тоқтататын 3 камера мен 4 соңғы ажыратқышты пайдалану (2.21-
сурет). 

Тасымалдаушы-бұл басқару бағдарламасы жазылған деректер 
тасымалдаушысы. Бағдарламалық жасақтама ретінде перфолент, магниттік 
таспа, магниттік диск, флэш - диск, компьютер немесе кәсіпорынның 
компьютерлік желісіне қосылған басқа құралдар, сақтау құрылғылары 
қолданылады. Бағдарламалық жасақтамада геометриялық және 
технологиялық ақпарат ұсынылуы мүмкін. 

Технологиялық ақпарат түрлі құралдарды жұмысқа енгізу реттілігі 
туралы, кесу режимінің өзгеруі және майлау-салқындату сұйықтығын қосу 
және т.б. деректерді қамтиды [25]. 

Геометриялық ақпарат бөлік пен құрал элементтерінің пішіні мен 
өлшемдерін және олардың кеңістіктегі өзара орналасуын сипаттайды. 

Машинаны қолмен басқару кезінде жұмысшы бөліктің сызбасын 
зерттегеннен кейін өңдеу бағдарламасын орнатады. Ол әр түрлі беттерді 
өңдеу кезінде ауысу ретін, жұмыс қозғалыстарының санын, өңдеуге қажетті 
құралды және оны ауыстыру қажеттілігін, кесу режимдерін және т. б. 
анықтайды. 
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1-Электр қозғалтқышы, 2-калибр, 3-камера, 4-соңғы қосқыш 

Сурет 2.21-автоматтандырылған цикл схемасы 
 

Машиналарды бағдарламалық жасақтамамен басқару кезінде 
станоктың түзету уақытын едәуір қысқартатын, бөлшектерді өңдеудің 
жоғары дәлдігі мен тұрақтылығын қамтамасыз ететін жүйелер кеңінен 
қолданылады. 

Машинаны бағдарламалық басқару-бұл оның атқарушы органдарының 
қозғалыстарының мәні мен сипатын анықтайтын сандар немесе таңбалар 
түрінде берілген бағдарлама бойынша оның жұмысын автоматты басқару. 

Бағдарламалық жасақтамада бөлшектерді өңдеу процесінде 
машинаның атқарушы органдарының қозғалу бағдарламасын орнату үшін 
сандарды пайдалануға негізделген сандық бағдарламалық басқару жүйелері 
(СББ) жиі кездеседі. 

СББ орындайтын функцияларды негізгі және қосымша деп бөлуге 
болады. CNC негізгі функциясы-берілген бағдарламаға сәйкес станоктардың 
жетектерін басқару. Қосымша функциялар шыбықтың жылдамдығын, 
құралдың түрін және т. б. өзгертуді қамтиды. 

ЖКСБ-ның жалпыланған құрылымдық схемасы 2.22-суретте 
көрсетілген. 

 
 

2.22-сурет-ЖКСБ-ның жалпыланған құрылымдық схемасы 
 
1 бағдарламаны енгізу құрылғысы бағдарламаны оқиды, яғни.оны 

электрлік сигналдарға айналдырады және 4 бағдарламаны құрылғыға 
жібереді, ол 5 жетекті басқару құрылғысы арқылы басқару объектісіне - 6 
жетекке әсер етеді. 6 беріліс жетегімен байланысты машинаның жылжымалы 
бөлігінің қозғалысы негізгі кері байланыс тізбегіне қосылған 8 сенсорды 
басқарады. 8 құрылғысынан 7 кері байланыс құрылғысы арқылы алынған 
ақпарат құрылғыға 4 бағдарламаны өңдеуге түседі, онда нақты орын 
ауыстыру жүргізілген орын ауыстыруларға тиісті түзетулер енгізу үшін 
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1-Электр қозғалтқышы, 2-калибр, 3-камера, 4-соңғы қосқыш 

Сурет 2.21-автоматтандырылған цикл схемасы 
 

Машиналарды бағдарламалық жасақтамамен басқару кезінде 
станоктың түзету уақытын едәуір қысқартатын, бөлшектерді өңдеудің 
жоғары дәлдігі мен тұрақтылығын қамтамасыз ететін жүйелер кеңінен 
қолданылады. 

Машинаны бағдарламалық басқару-бұл оның атқарушы органдарының 
қозғалыстарының мәні мен сипатын анықтайтын сандар немесе таңбалар 
түрінде берілген бағдарлама бойынша оның жұмысын автоматты басқару. 

Бағдарламалық жасақтамада бөлшектерді өңдеу процесінде 
машинаның атқарушы органдарының қозғалу бағдарламасын орнату үшін 
сандарды пайдалануға негізделген сандық бағдарламалық басқару жүйелері 
(СББ) жиі кездеседі. 

СББ орындайтын функцияларды негізгі және қосымша деп бөлуге 
болады. CNC негізгі функциясы-берілген бағдарламаға сәйкес станоктардың 
жетектерін басқару. Қосымша функциялар шыбықтың жылдамдығын, 
құралдың түрін және т. б. өзгертуді қамтиды. 

ЖКСБ-ның жалпыланған құрылымдық схемасы 2.22-суретте 
көрсетілген. 

 
 

2.22-сурет-ЖКСБ-ның жалпыланған құрылымдық схемасы 
 
1 бағдарламаны енгізу құрылғысы бағдарламаны оқиды, яғни.оны 

электрлік сигналдарға айналдырады және 4 бағдарламаны құрылғыға 
жібереді, ол 5 жетекті басқару құрылғысы арқылы басқару объектісіне - 6 
жетекке әсер етеді. 6 беріліс жетегімен байланысты машинаның жылжымалы 
бөлігінің қозғалысы негізгі кері байланыс тізбегіне қосылған 8 сенсорды 
басқарады. 8 құрылғысынан 7 кері байланыс құрылғысы арқылы алынған 
ақпарат құрылғыға 4 бағдарламаны өңдеуге түседі, онда нақты орын 
ауыстыру жүргізілген орын ауыстыруларға тиісті түзетулер енгізу үшін 

  
 

бағдарлама бойынша берілген орын ауыстырумен салыстырылады. 
Бағдарламаның 1 кіріс құрылғысынан қосымша функцияларды орындау үшін 
электр сигналдары 2 Технологиялық команданың құрылғысына түседі, ол 3 
технологиялық команданың атқарушы элементтеріне әсер етеді 
(қозғалтқыштар, электромагниттер, электромагниттік муфталар және т.б.); 
бұл ретте атқарушы элементтер қосылады немесе өшіріледі [25, 91-бет]. 

CNC машиналары механикалық элементтерді өзгертпестен немесе 
өзгертпестен тез қалпына келтіріледі. Құрылғыға енгізілген кодталған 
команданы өзгерту жеткілікті және ол басқа бағдарлама бойынша жұмыс 
істей бастайды, яғни.басқа дайындаманы (бөлікті) өңдеу. Бұл CNC 
машиналарының жоғары әмбебаптығын анықтайды. CNC машиналарын 
пайдалану басқа бөлшектерді өндіруге жылдам көшу қажет болған жағдайда 
ыңғайлы, оны қарапайым машиналарда өңдеу арнайы жабдықты қолдануды 
қажет етеді. 

CNC машиналарында дайындаманың өлшемдері мен пішінінің дәлдігі, 
сондай-ақ бетінің қажетті кедір-бұдырлығы машинаның қаттылығы мен 
дәлдігімен, станоктың қозғалмалы мүшелерінің орналасуы мен түзетудің 
дискреттілігі мен тұрақтылығымен, сондай-ақ CNC сапасымен қамтамасыз 
етіледі. 

CNC станоктарында автоматты (бағдарлама бойынша) өңдеу сапаның 
тұрақтылығын және бүкіл партияның дайындалған бөлшектерінің сәйкестігін 
қамтамасыз етеді.  

CNC машиналарын қолдану компьютерлік технологияны қолдана 
отырып өндірісті ұйымдастырудың жаңа прогрессивті формаларын құруға 
және жаңа өнімдерді шығаруды игеру уақытын едәуір қысқартуға мүмкіндік 
береді. CNC машиналарын пайдалану кезінде заманауи компьютерлік 
технологияларды қолдана отырып, бағдарламаларды орталықтандырылған 
дайындау мүмкіндігі пайда болады, бір немесе бірнеше машинаны қашықтан 
басқару мүмкіндігі қамтамасыз етіледі. 

 
 
2.2 Бағдарламалық басқарылатын станоктарда өңдеу 

технологиясы 
 
Машина жасау кәсіпорындарында өндірістік процестерді қарқындату, 

соның ішінде механикалық өңдеу өндірістерінің тиімділігін арттыру 
мәселелеріне көп көңіл бөлінеді. Осыған қарамастан, соңғы онжылдықтарда 
өңдеудің күрделілігінің тұрақты өсу тенденциясы байқалады. Авиациялық 
техниканың бірқатар бұйымдары үшін станок жұмыстарының көлемі 
планерді дайындаудың жалпы еңбек сыйымдылығының 30% - нан асты. 

Механикалық өңдеудің күрделілігінің артуы титан қорытпалары мен 
беріктігі жоғары болаттар сияқты қиын өңделетін материалдарды, сондай-ақ 
үлкен қанат конструкциялары мен фюзеляжды (панельдерді), соның ішінде 
беріктігі жоғары материалдарды кеңінен қолданудың салдары болып 
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табылады.  
Қазіргі уақытта титан қорытпалары мен жоғары берікті болаттарды 

қолдану көлемінің өсу қарқыны Композициялық материалдарды қолданудың 
кеңеюіне байланысты біршама төмендеді, бірақ гиперсониялық ұшақтарды 
игеру кезінде титан қорытпалары мен жоғары берікті болаттарды 
қолданудың одан әрі артуын күту керек, демек, өңдеудің күрделілігі. F-22 
қойылымдық партиясын сынау және жетілдіру процесінде өңделетін 
материалдарды қолдану көлемін ұлғайту бағытында қолданылатын 
материалдардың пайыздық қатынасында айтарлықтай өзгеріс болғандығы 
назар аударуға тұрарлық. 

Бұл ПКМ-дан жасалған үлкен габаритті бөлшектердің жеткіліксіз 
пайдалану сенімділігімен түсіндіріледі. Мәселен, ПКМ қанатының 
лонжерондарының деректері бойынша қойылым партиясын сынау 
процесінде бұйымдар титан қорытпаларынан жасалған лонжерондарға 
ауыстырылды. 

Механикалық өңдеу өндірістерін, бірінші кезекте ұшақ жасау 
зауыттарын дамыту СББ бар станоктар паркін, оның ішінде көп құжатты 
станоктар паркін одан әрі ұлғайту жолымен жүріп жатыр.  

Басқа салалардың кәсіпорындарында CNC машиналарын қолдану 
көлемі авиациялық индустриямен салыстыруға келмейді, бірақ оларды 
қолдану сапасы жағынан ғана емес, өзіндік құны бойынша да бәсекеге 
қабілетті өнім өндірісін қамтамасыз ету үшін артады. 

CNC машиналарын кеңінен қолдану, әрі қарай олардың негізінде 
автоматтандырылған шеберханалар мен өндірістерді құру өндірісті 
дайындауға да, бөлшектерді өндірудің технологиялық процестерін жасауға 
да жаңа талаптар қояды. 

Тиімділігі станоктардың СББ қамтамасыз етіледі есебінен: 
1. бөлшектерді механикалық өңдеу процесінде таңбалау 

операцияларын болдырмау; 
2. қисық сызықты беттерді өңдеудің дәлдігі мен тазалығын арттыру; 
3. бөлшектерді дайындаудың негізгі және қосалқы уақытын қысқарту; 
4. кесу режимдерін оңтайландыру; 
5. құрал-сайманның жұмыс орын ауыстыру траекторияларының 

ұзындығын азайту; 
6. қажет болған жағдайда құралдың бос орын ауыстыру 

траекторияларының ұзындығын азайту; 
7. жоғары жылдамдықты бос орын ауыстыру құралы; 
8. қарапайымдылығы және шағын уақыт переналадку; 
9. бөлшектердің мөлшерін өлшеуге кететін уақытты азайту; 
10. бақылау операцияларын тікелей станокта орындау және өлшеу 

хаттамаларын басып шығару мүмкіндіктері; 
11. 5-6 координаталық жабдықты пайдалануды қоспағанда, біліктілігі 

төмен жұмыс күшін пайдалану және жоғары білікті жұмысшыларға 
қажеттілікті азайту, мұнда оператор ретінде орта арнаулы немесе жоғары 
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табылады.  
Қазіргі уақытта титан қорытпалары мен жоғары берікті болаттарды 

қолдану көлемінің өсу қарқыны Композициялық материалдарды қолданудың 
кеңеюіне байланысты біршама төмендеді, бірақ гиперсониялық ұшақтарды 
игеру кезінде титан қорытпалары мен жоғары берікті болаттарды 
қолданудың одан әрі артуын күту керек, демек, өңдеудің күрделілігі. F-22 
қойылымдық партиясын сынау және жетілдіру процесінде өңделетін 
материалдарды қолдану көлемін ұлғайту бағытында қолданылатын 
материалдардың пайыздық қатынасында айтарлықтай өзгеріс болғандығы 
назар аударуға тұрарлық. 

Бұл ПКМ-дан жасалған үлкен габаритті бөлшектердің жеткіліксіз 
пайдалану сенімділігімен түсіндіріледі. Мәселен, ПКМ қанатының 
лонжерондарының деректері бойынша қойылым партиясын сынау 
процесінде бұйымдар титан қорытпаларынан жасалған лонжерондарға 
ауыстырылды. 

Механикалық өңдеу өндірістерін, бірінші кезекте ұшақ жасау 
зауыттарын дамыту СББ бар станоктар паркін, оның ішінде көп құжатты 
станоктар паркін одан әрі ұлғайту жолымен жүріп жатыр.  

Басқа салалардың кәсіпорындарында CNC машиналарын қолдану 
көлемі авиациялық индустриямен салыстыруға келмейді, бірақ оларды 
қолдану сапасы жағынан ғана емес, өзіндік құны бойынша да бәсекеге 
қабілетті өнім өндірісін қамтамасыз ету үшін артады. 

CNC машиналарын кеңінен қолдану, әрі қарай олардың негізінде 
автоматтандырылған шеберханалар мен өндірістерді құру өндірісті 
дайындауға да, бөлшектерді өндірудің технологиялық процестерін жасауға 
да жаңа талаптар қояды. 

Тиімділігі станоктардың СББ қамтамасыз етіледі есебінен: 
1. бөлшектерді механикалық өңдеу процесінде таңбалау 

операцияларын болдырмау; 
2. қисық сызықты беттерді өңдеудің дәлдігі мен тазалығын арттыру; 
3. бөлшектерді дайындаудың негізгі және қосалқы уақытын қысқарту; 
4. кесу режимдерін оңтайландыру; 
5. құрал-сайманның жұмыс орын ауыстыру траекторияларының 

ұзындығын азайту; 
6. қажет болған жағдайда құралдың бос орын ауыстыру 

траекторияларының ұзындығын азайту; 
7. жоғары жылдамдықты бос орын ауыстыру құралы; 
8. қарапайымдылығы және шағын уақыт переналадку; 
9. бөлшектердің мөлшерін өлшеуге кететін уақытты азайту; 
10. бақылау операцияларын тікелей станокта орындау және өлшеу 

хаттамаларын басып шығару мүмкіндіктері; 
11. 5-6 координаталық жабдықты пайдалануды қоспағанда, біліктілігі 

төмен жұмыс күшін пайдалану және жоғары білікті жұмысшыларға 
қажеттілікті азайту, мұнда оператор ретінде орта арнаулы немесе жоғары 

  
 

техникалық білімі бар персонал әрекет ете алады, әсіресе жұмыс 
орындарында тікелей басқару бағдарламаларын әзірлеу қажет болған кезде; 

12. өлшеу датчиктерімен немесе лазерлік өлшеу жүйесімен есептеу 
нәтижелері бойынша құралдың қозғалыс траекторияларын автоматты түрде 
түзету мүмкіндіктері; 

13. бағдарлама бойынша құралды автоматты түрде ауыстыру; 
14. бағдарлама бойынша дайындамаларды автоматты түрде өзгерту 

мүмкіндігі; 
15. көп станциялық қызмет көрсету мүмкіндіктері; 
16. арнайы құрылғыларға шығындарды азайту; 
17. арнайы құралға арналған шығындарды азайту; 
18. жаңа бұйымдар өндірісін дайындау циклын қысқарту; 
19. операцияларды шоғырландыру және тиісінше аяқталмаған 

өндірістегі айналым қаражатын қысқарту; 
20. тазарту жұмыстарының көлемін төмендету; 
21. қажетті өндірістік алаңдарды қысқарту; 
22. қолданылатын жабдықтардың санын ғана емес, олардың түрлерін 

де қысқарту; 
23. бөлшектерді тасымалдауға кететін уақытты азайту. 
Толығырақ қарастырайық, соның арқасында бағдарламалық 

жасақтамамен басқарылатын жабдықты қолдану тиімділігі қамтамасыз 
етіледі. 

1. Бөлшектерді өңдеу процесінде таңбалау жұмыстарын болдырмау: 
таңбалау күрделі штампталған немесе құйылған дайындамалардың негізгі 
беттерін өңдеу үшін ғана қалады. 

2. Қисық сызықты беттерді өңдеудің дәлдігі мен тазалығын 
арттыру: жоғары білікті фрезеровщиктің белгілеуі бойынша қисық сызықты 
беттерді өңдеу дәлдігі ±0,5 мм аспайды, станок үстелін екі координат 
бойынша біркелкі емес қолмен жылжыту салдарынан өңделген беттің үлкен 
көлемді аралау және тазалау жұмыстарын талап ететін форманың 
айтарлықтай макропогрештілігі болады. Аралау жұмыстары үшін, әдетте, 
аралау, бақылау немесе аралас бақылау және аралау құрылғыларын қолдану 
қажет, бұл өндірісті технологиялық дайындау уақытын арттырады. 
Бағдарлама бойынша өңдеу контурдың дәлдігін 0,02–0,05 мм шегінде 
және  Ra = 0,8–2,5 мкм ретті өңделген беттің кедір-бұдырлығын қамтамасыз 
етеді. 

3. Негізгі және көмекші уақыттың қысқаруы: негізгі уақыттың 
қысқаруы CNC жабдығын енгізу кезінде, қарапайым беттерді ұзақ уақыт 
өңдеу кезінде әрдайым бола бермейтінін атап өткен жөн.әмбебап 
машиналарда кесу режимдері жоғары; бұл құрал бұзылған кезде, құрал 
ауыстырылғаннан кейін жұмысшы сынған жерден өңдеуді жалғастырады. 
Бағдарламалық машиналарда бұл жағдайда бүкіл бағдарламаны нөлден 
немесе заманауи басқару жүйелері бар машиналарда кадрдан ойнату қажет. 
Бұл жағдайда қайта орнатылған құралдың өлшемді параметрлерін қалпына 
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келтіру қажеттілігін ескеру қажет. Фасонды беттерді өңдеу кезінде, 
бұранданы кесу кезінде, әсіресе, кесу режимдері әмбебап жабдықта өңдеумен 
салыстыруға келмейді. Жоғары жылдамдықты өңдеуді жүзеге асыруға 
немесе оған жақындауға мүмкіндік беретін заманауи машиналар негізгі 
уақыттың күрт қысқаруын қамтамасыз етеді. Сонымен қатар, құрал-
саймандар дүкендерінің үлкен сыйымдылығы оны қайталау және жұмыс 
уақытын есепке алу есебінен құралдың бағдарламаланатын төзімділігінің 
шағын кезеңдерімен жұмыс істеу мүмкіндігін қамтамасыз етеді. 

Көмекші уақыттың қысқаруына әсер ететін факторлар төменде 
келтірілген. 

1. Кесу режимдерін оңтайландыру: әмбебап жабдықта жұмыс 
істеген кезде кесу режимдері дискретті түрде орнатылады және ауысуларды 
орындау кезінде, әдетте, өзгермейді; бағдарламалық өңдеу кезінде кесу 
режимдері өңделетін диаметрге және бағдарлама бойынша фрезерлеу 
жағдайларына байланысты біртіндеп өзгеруі мүмкін, яғни.осы өңдеу 
шарттары үшін оңтайлы деңгейде ұсталады. 

2. Құралдың жұмыс қозғалысы траекториясының ұзындығын 
азайту: Құралдың жұмыс қозғалысының траекториясы қызметкердің 
біліктілігіне байланысты емес және бағдарламамен беріледі, басқару 
бағдарламаларын әзірлеу кезінде технологиялық тұрғыдан ең аз қолайлы 
өңдеу ұзындығын таңдау мүмкіндігі бар. 

3. Қажет болған жағдайда құралдың бос орын ауыстыру 
траекториясының ұзындығын азайту: құралдың бос орын ауыстыру 
траекториясы жұмысшының біліктілігіне байланысты емес және 
бағдарламамен беріледі, басқару бағдарламаларын әзірлеу кезінде құралдың 
бос орын ауыстыруының ең аз ұзындығын таңдау мүмкіндігі әрқашан бар, 
ұзын өлшемді бөлшектерді өңдеу кезінде жылу кернеулерінің релаксациясын 
қамтамасыз ету үшін бос орын ауыстыру ұзындығын ұлғайтуға болады. 

4. Құралдың бос орын ауыстыруының жоғары жылдамдығы: 
желілік жетектері бар станоктардағы құралдың бос орын ауыстыру 
жылдамдығы 120 м/мин, ал сандық - 60-70 м/мин жетеді. 

5. Қайта орнатудың қарапайымдылығы мен аз уақыты: қайта орнату 
жаңа құрылғыларды, алдын-ала конфигурацияланған құралды құрал-
саймандар дүкеніне (өндірістік жүйелерге арналған қойма) орнатуға, өлшеу 
датчиктерімен немесе лазерлік өлшеу жүйесімен құралды түпкілікті өлшеуге 
немесе ескірген машиналар үшін Z координатына "0" орнатуға дейін азаяды. 

6. Бөлшектердің мөлшерін өлшеуге кететін уақытты азайту: 
әмбебап жабдықта өлшемдер сынақ өткізу және өлшеу әдісімен алынады, 
бағдарламалық жасақтамада өлшемдерді автоматты түрде алу әдісі 
қолданылады, сонымен қатар өлшеу кезінде өлшеу датчиктерін бағдарлама 
жұмысшысының араласуынсыз жасауға болады. 

7. Бақылау операцияларын тікелей станокта орындау және өлшеу 
хаттамаларын басып шығару мүмкіндігі: қатты емес немесе ұзын өлшемді 
бөлшектерді өңдеу кезінде бекіту күштері алынғаннан кейін бөлшектердің 
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келтіру қажеттілігін ескеру қажет. Фасонды беттерді өңдеу кезінде, 
бұранданы кесу кезінде, әсіресе, кесу режимдері әмбебап жабдықта өңдеумен 
салыстыруға келмейді. Жоғары жылдамдықты өңдеуді жүзеге асыруға 
немесе оған жақындауға мүмкіндік беретін заманауи машиналар негізгі 
уақыттың күрт қысқаруын қамтамасыз етеді. Сонымен қатар, құрал-
саймандар дүкендерінің үлкен сыйымдылығы оны қайталау және жұмыс 
уақытын есепке алу есебінен құралдың бағдарламаланатын төзімділігінің 
шағын кезеңдерімен жұмыс істеу мүмкіндігін қамтамасыз етеді. 

Көмекші уақыттың қысқаруына әсер ететін факторлар төменде 
келтірілген. 

1. Кесу режимдерін оңтайландыру: әмбебап жабдықта жұмыс 
істеген кезде кесу режимдері дискретті түрде орнатылады және ауысуларды 
орындау кезінде, әдетте, өзгермейді; бағдарламалық өңдеу кезінде кесу 
режимдері өңделетін диаметрге және бағдарлама бойынша фрезерлеу 
жағдайларына байланысты біртіндеп өзгеруі мүмкін, яғни.осы өңдеу 
шарттары үшін оңтайлы деңгейде ұсталады. 

2. Құралдың жұмыс қозғалысы траекториясының ұзындығын 
азайту: Құралдың жұмыс қозғалысының траекториясы қызметкердің 
біліктілігіне байланысты емес және бағдарламамен беріледі, басқару 
бағдарламаларын әзірлеу кезінде технологиялық тұрғыдан ең аз қолайлы 
өңдеу ұзындығын таңдау мүмкіндігі бар. 

3. Қажет болған жағдайда құралдың бос орын ауыстыру 
траекториясының ұзындығын азайту: құралдың бос орын ауыстыру 
траекториясы жұмысшының біліктілігіне байланысты емес және 
бағдарламамен беріледі, басқару бағдарламаларын әзірлеу кезінде құралдың 
бос орын ауыстыруының ең аз ұзындығын таңдау мүмкіндігі әрқашан бар, 
ұзын өлшемді бөлшектерді өңдеу кезінде жылу кернеулерінің релаксациясын 
қамтамасыз ету үшін бос орын ауыстыру ұзындығын ұлғайтуға болады. 

4. Құралдың бос орын ауыстыруының жоғары жылдамдығы: 
желілік жетектері бар станоктардағы құралдың бос орын ауыстыру 
жылдамдығы 120 м/мин, ал сандық - 60-70 м/мин жетеді. 

5. Қайта орнатудың қарапайымдылығы мен аз уақыты: қайта орнату 
жаңа құрылғыларды, алдын-ала конфигурацияланған құралды құрал-
саймандар дүкеніне (өндірістік жүйелерге арналған қойма) орнатуға, өлшеу 
датчиктерімен немесе лазерлік өлшеу жүйесімен құралды түпкілікті өлшеуге 
немесе ескірген машиналар үшін Z координатына "0" орнатуға дейін азаяды. 

6. Бөлшектердің мөлшерін өлшеуге кететін уақытты азайту: 
әмбебап жабдықта өлшемдер сынақ өткізу және өлшеу әдісімен алынады, 
бағдарламалық жасақтамада өлшемдерді автоматты түрде алу әдісі 
қолданылады, сонымен қатар өлшеу кезінде өлшеу датчиктерін бағдарлама 
жұмысшысының араласуынсыз жасауға болады. 

7. Бақылау операцияларын тікелей станокта орындау және өлшеу 
хаттамаларын басып шығару мүмкіндігі: қатты емес немесе ұзын өлшемді 
бөлшектерді өңдеу кезінде бекіту күштері алынғаннан кейін бөлшектердің 

  
 

бүлінуіне байланысты жұмыс орнында бақылау жиі қиын болады. 
Сондықтан, бөлшектерді машинадан шығармай бақылау жиі қамтамасыз 
етіледі, бақылау қызметкерінің жұмысы кезінде жабдық тоқтап қалады, 
бағдарлама бойынша өлшеу датчиктерімен бөліктің параметрлерін өлшеу 
машинаның жұмыс уақытын қысқартады, бөлікті қабылдау басып 
шығарылған хаттамаға сәйкес жүзеге асырылады. 

8. 5-6 координаталық жабдықты пайдалануды қоспағанда, 
біліктілігі төмен жұмыс күшін пайдалану және жоғары білікті 
жұмысшыларға қажеттілікті азайту, мұнда оператор ретінде орта арнаулы 
немесе жоғары техникалық білімі бар персонал болуы мүмкін, әсіресе жұмыс 
орындарында тікелей басқару бағдарламаларын әзірлеу қажет болған кезде. 

9. Өлшеу датчиктерін немесе лазерлік өлшеу жүйесін есептеу 
нәтижелері бойынша құралдың қозғалыс траекторияларын автоматты түрде 
түзету мүмкіндіктері: бұл әрекеттер басқару бағдарламасында 
қарастырылған. 

10. Бағдарлама бойынша құралды автоматты түрде өзгерту 
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әзірлеу мен бақылау уақытының едәуір қысқаруын қамтамасыз етеді, 
қарапайым жабдықтар өндіріске көп уақытты қажет етпейді. 

Сонымен қатар, кейбір жағдайларда тегістеу жабдықтарынан бас 
тартуға болатындығын атап өткен жөн. 

Мұндай жабдықты пайдалану өндірістік циклден кем дегенде фрезерлік 
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және бұрғылау жабдықтарын, сондай-ақ фрезерлік және бұрғылау 
жұмыстарына арналған арнайы құрылғыларды алып тастауға мүмкіндік 
береді. Егер токарь өңделген беттердің қажетті дәлдігі мен кедір-
бұдырлығын қамтамасыз етсе және бөлік болашақта термиялық өңдеуден 
өтпесе, онда тегістеу жабдықтарын алып тастау туралы мәселені қарастыруға 
болады. 

Көптеген бағдарламалық жасақтама машиналары әмбебап негізде 
құрылды, олардың негізгі орналасуын сақтап қалды, мысалы, 
бағыттағыштардың көлденең орналасуы бар станоктар (16k20f3s32, MK6758) 
және фрезерлік станоктар, мысалы 6n13sn3k, немесе SPU20 сияқты көлбеу 
төсегі бар мамандандырылған станоктар және арнайы фрезерлік станоктар 
(сурет.2.23 а,б; сурет. 2.24 а,б). 

 

 
Сурет 2.23 а- бағыттауышы көлденең орналасқан СББ бар әмбебап 

токарлық станогі с ЧПУ  

 
 

Сурет 2.23 B-әмбебап негізінде құрылған CNC фрезерлік машина 
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Сурет 2.24 A-SPU20 заманауи CNC токарлық орталық машина 

 

 
 

Сурет 2.24 B - FP27VS3 заманауи CNC фрезерлік станогы 
 
Бағдарламалық жабдықтың дәлдігі мен өнімділігін арттыру үшін 

қазіргі заманғы станоктардың төсектері кейбір жағдайларда сызықтық кеңею 
коэффициенті төмен және демпферлік қасиеттері бар полимербетоннан 
(гранитаннан) жасалады. 

Токарлық және фрезерлік станоктардың шпиндельдерінің дизайны 
айтарлықтай өзгерді. 

Қазіргі заманғы станоктың шпинделінің типтік дизайны 2.25-суретте 
көрсетілген. 

Қазіргі заманғы станоктың шпинделі көлденең бұрғылау 
машиналарының шпиндельдерімен көптеген ұқсастықтарға ие, атап айтқанда 
ол жоғары қаттылықты қамтамасыз ететін 5 мойынтіректе орналасқан. 

Момент механикалық қораптан немесе кең реттелетін электр 
қозғалтқышынан емханалық белдіктермен беріледі. Мұның бәрі 4-5 квалитет 
тегістеу тобының машиналарында алынған дәлдікті, өңделетін материалға 
байланысты Ra = 0,2–0,8 мкм шегінде өңделген беттің дәлдігі мен кедір-
бұдырлығын қамтамасыз етеді. 
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Сурет 2.25-қазіргі заманғы станоктың шпиндельді тобы 

Фрезерлік станоктар, әсіресе өңдеу орталығы сияқты, көбінесе электр 
шпиндельдерімен жабдықталған. Пайдалану тұрғысынан олардың басты 
ерекшелігі-керамикадан жасалған жылжымалы денелермен гибридті 
жылжымалы подшипниктерді қолдану. Шарлардың аз массасы 
центрифугалық күштердің әсерінен соңғылардың деформациясын азайту 
арқылы рұқсат етілген жылдамдықты арттырады, керамиканың жоғары 
серпімді модулі айналу денелерінің серпімді деформациясын төмендетеді. 

Сонымен қатар, керамика Болат сақиналармен суық микро 
дәнекерлеуге (жабысқақ өзара әрекеттесуге) бейім емес, бұл олардың 
бағыттаушы беттерін зақымдауы мүмкін. Толық керамикалық подшипниктер 
өндірісін игеру алюминий қорытпаларынан жасалған бөлшектерді жоғары 
жылдамдықты фрезерлеуді одан әрі дамыту үшін рұқсат етілген 
жылдамдықты арттырады. 

Қазіргі уақытта біз алюминий қорытпаларын жоғары жылдамдықты 
өңдеуге жақындап келеміз (кесу жылдамдығының диапазоны 3 мың м/мин-
ден асады, іс жүзінде аз игерілген). Оны игеру үшін жоғары айналу 
жылдамдығынан басқа үлкен моменттері бар электр шыбықтары қажет. 

Сонымен, қазіргі уақытта INGERCOL MasterMill Milling машинасының 
негізгі қозғалысының жетегі шыбықтың айналу жиілігі 32 мың мин–1 дейін 
және моменті 10 мыңға дейін. Н·м. 

Шыңдалған болаттарды жоғары жылдамдықты өңдеу жақсы дамыған 
деп санауға болады (штамптар мен қалыптар, шыңдалған аспаптық 
болаттарды фрезерлеу кезінде кесу жылдамдығы 80-200 м/мин аралығында). 
Заманауи фрезерлік станоктың шпинделінің типтік дизайны 2.26-суретте 
көрсетілген. 

 



183
  
 

 
Сурет 2.25-қазіргі заманғы станоктың шпиндельді тобы 

Фрезерлік станоктар, әсіресе өңдеу орталығы сияқты, көбінесе электр 
шпиндельдерімен жабдықталған. Пайдалану тұрғысынан олардың басты 
ерекшелігі-керамикадан жасалған жылжымалы денелермен гибридті 
жылжымалы подшипниктерді қолдану. Шарлардың аз массасы 
центрифугалық күштердің әсерінен соңғылардың деформациясын азайту 
арқылы рұқсат етілген жылдамдықты арттырады, керамиканың жоғары 
серпімді модулі айналу денелерінің серпімді деформациясын төмендетеді. 

Сонымен қатар, керамика Болат сақиналармен суық микро 
дәнекерлеуге (жабысқақ өзара әрекеттесуге) бейім емес, бұл олардың 
бағыттаушы беттерін зақымдауы мүмкін. Толық керамикалық подшипниктер 
өндірісін игеру алюминий қорытпаларынан жасалған бөлшектерді жоғары 
жылдамдықты фрезерлеуді одан әрі дамыту үшін рұқсат етілген 
жылдамдықты арттырады. 

Қазіргі уақытта біз алюминий қорытпаларын жоғары жылдамдықты 
өңдеуге жақындап келеміз (кесу жылдамдығының диапазоны 3 мың м/мин-
ден асады, іс жүзінде аз игерілген). Оны игеру үшін жоғары айналу 
жылдамдығынан басқа үлкен моменттері бар электр шыбықтары қажет. 

Сонымен, қазіргі уақытта INGERCOL MasterMill Milling машинасының 
негізгі қозғалысының жетегі шыбықтың айналу жиілігі 32 мың мин–1 дейін 
және моменті 10 мыңға дейін. Н·м. 

Шыңдалған болаттарды жоғары жылдамдықты өңдеу жақсы дамыған 
деп санауға болады (штамптар мен қалыптар, шыңдалған аспаптық 
болаттарды фрезерлеу кезінде кесу жылдамдығы 80-200 м/мин аралығында). 
Заманауи фрезерлік станоктың шпинделінің типтік дизайны 2.26-суретте 
көрсетілген. 

 

  
 

 
 

2.26-сурет-Фрезерлік-бұрғылау-бұрғылау тобының өңдеу орталығының 
электр шпинделі 

 
Гибридті мойынтіректер 80 мың мин–1 және одан жоғары жылдамдықта 

жұмыс істеуге мүмкіндік береді, олар шыбықтың жоғары қаттылығын, оның 
дірілге жақсы төзімділігін қамтамасыз етеді, бірақ теңгерімсіздік пен жоғары 
динамикалық жүктемелерден қорқады. Айта кету керек, электр шыбықтары 
діріл датчиктерімен жабдықталған, жұмыс кезінде құралды бекіту күштерін 
бақылау және температураны ұзарту, сонымен қатар қуат пен момент 
бойынша жүктеме сипаттамаларының сипаттамаларына ие.  

Кесу режимдерін есептеу кезінде осы ерекшеліктерді ескеру қажет. 
Кіріктірілген редукторсыз электр қозғалтқышы үшін қуат пен моменттің 
айналу жиілігіне типтік тәуелділігі 2.27-суретте көрсетілген. 

 
2.27-сурет-электр білігінің типтік жүктеме сипаттамалары 

 
Айналу жиілігі аз болған кезде логарифмдік масштабтағы электр 

машинасының номиналды қуаты сызықтық түрде нөлдік мәнге дейін 
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төмендейді, ал үлкен номиналды жиілік машина паспортында көрсетілгенге 
тең тұрақты болып қалады. 

Моменттер басқа үлгі бойынша өзгереді -  Мкр const номиналды айналу 
жиілігіне жеткенге дейін, содан кейін минималды мәнге дейін төмендейді. 

Жабдықты таңдағанда, машинаның бірдей моделі Тапсырыс берушінің 
таңдауы бойынша өңделетін материалдарға байланысты негізгі қозғалыс 
жетектерінің әртүрлі түрлерімен жабдықталуы мүмкін екенін ескеру қажет. 
Олардың бірі-негізгі, ал басқалары - опциялар, яғни олар қосымша ақыға 
жеткізіледі. Жабдықтың технологиялық мүмкіндіктері жетек құралдарын, 
қарсы шпиндельдерді, нөлдік санақ датчиктерін және өлшеуіштерді және т. 
б. қолдану арқылы кеңейтіледі. Мұның бәрі CNC машиналарында 
бөлшектерді өңдеудің технологиялық процестерін жасауға арнайы 
көзқарасты қажет етеді. 

Әмбебап жабдықтар үшін әзірленген технологиялық процестер CNC 
жабдығында көшірілген кезде типтік тәсілді қолдану машина сағатының 
қымбаттығына байланысты өндіріс тиімділігінің төмендеуіне әкеледі. 
Технологиялық процестерді әзірлеу бойынша технологтың жұмысы 
шығармашылық екенін және оны әлі де компьютерлік бағдарламалармен 
толығымен ауыстыруға болмайтынын есте ұстаған жөн, олар тек бұрын 
қабылданған немесе рәсімделген технологиялық шешімдерді модельдеу 
мәселелерін шешеді (стандартты өңдеу циклдері). Бұл жағдайда Технолог 
басқарушы бағдарламаларды әзірлеу уақытын қысқартуға, визуализация 
арқылы қабылданған шешімдерді тексеруге және машинада бағдарламаны 
тексерместен және жабдықты жасамай-ақ өрескел қателіктерден аулақ болуға 
мүмкіндік алады. Деформацияны азайту, бөлшектердің дәлдігі мен қажетті 
ресурстарын қамтамасыз ету мәселелері шешілмейді. 

 
 
2.2.1 Сандық бағдарламамен басқарылатын көп операциялы 

станоктарда бөлшектерді механикалық өңдеуге арналған өндірісті 
технологиялық дайындау процесі. 

 
Бөлшектерді өңдеудің технологиялық процесін жобалау келесі 

міндеттерді шешеді: бөліктің жұмыс сызбасын талдау, дайындаманы таңдау, 
орналасу (орнату) схемасы, координаталар жүйесінің басталуы, құрал және 
дайындаманың бетін өңдеудің реттілігін анықтау, кесу режимдерін таңдау, 
құралдардың траекториясын жобалау және есептеу, траекторияның әр 
бөлігінің жұмыс уақытын анықтау. 

CNC станоктарында дайындамаларды өңдеудің технологиялық 
процесін жобалаудың реттілігі [25, б. 84]: 

1) бөліктің жұмыс сызбасын зерттеу және талдау. 
2) дайындаманы алу әдісін, мөлшерін және конфигурациясын таңдау. 
3) дайындаманы станокқа орналастыру және бекіту схемасын анықтау. 
4) станоктың және дайындаманың (бөлшектің) координаттар жүйесін 
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төмендейді, ал үлкен номиналды жиілік машина паспортында көрсетілгенге 
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және координаттардың шығу тегін таңдау. 
5) эскиздер картасын ресімдеу: тіректер мен қысқыштарды, сондай-ақ 

координаталық осьтерді көрсете отырып, жұмыс жағдайындағы дайындама 
сызбасы. 

6) кескіш құралдың қажетті жиынтығын анықтау. 
7) дайындаманың бетін өңдеудің реттілігін, рұқсат етілген мөлшерді 

және жұмыс өткелдерінің санын анықтау. 
8) дайындаманы өңдеудің барлық өтпелерінде кесу режимдерінің 

мақсаты. 
9) эскиздер картасын ресімдеу: құралдың нөмірін, құралдың кескіш 

ұстағыштан ұшып шығуын және кескіш ұстағыштың бүйір бетінен қозғалыс 
траекториясы бағдарламаланатын құралдың тән нүктесіне дейінгі 
қашықтықты көрсете отырып, оған бекітілген кескіш құралдары бар кескіш 
ұстағыш. 

10) дайындаманың (бөліктің) шығу тегіне қатысты траекторияның 
бастапқы нүктесінің орнын таңдау. 

11) кескіш құралдардың қозғалыс траекториясын жобалау; әрбір 
құралдың қозғалыс траекториясын өңделетін дайындаманың сызбасы 
бойынша эскиздер картасына салу қажет. 

12) траекторияның тірек нүктелерінің координаталарын және 
координаталық өсулерді есептеу және оларды есептеу-технологиялық 
картаға енгізу. 

13) траекторияның әрбір учаскесін пысықтау уақытын айқындау.  
14) Операциялық картаны, эскиздер картасын және есептік-

технологиялық картаны түпкілікті ресімдеу. 
Жұмыс сызбаларын талдау және шығу тегін таңдау. 
CNC машиналарында дайындамаларды өңдеу тікбұрышты 

координаттар жүйесінде көрсетілген тірек нүктелерінің координаталарын 
білдіретін командалар бойынша жүргізілетіндіктен, бөліктің сызбаларындағы 
өлшемдер тікбұрышты координаттар жүйесінде де көрсетілуі керек. Ол үшін 
бөліктің (дайындаманың) координаттар жүйесінің басталуын белгілеп, 
координаталық осьтердің оң бағыттарын таңдау керек. Жиі үшін ось 
координаттар жүйесін дайындау (бөлшектер) қабылдайды базалық бетінің 
(немесе ось) дайындау (бөлшектер). Осьтердің оң бағыты машинаның 
координаталық осьтерінің оң бағытына сәйкес келетін етіп таңдалады. 

2.28-суретте дайындаманың (бөліктің) координаттар жүйесінің 
басталуы ретінде дайындаманың негізгі ұшының орталық осьтері арқылы 
өтетін сызықпен қиылысу нүктесі алынады. Дайындаманың (бөліктің) 
координаталық жүйесінің басталуын дайындаманың (бөліктің) басқа 
беттерімен біріктіруге болады. Мысалы,2.28, б суретте координаталар 
жүйесінің басталуы ретінде дайындаманың (бөліктің) соңы мен центрлер 
сызығының қиылысу нүктесі алынады. Бұл бағдарламалауды жеңілдету үшін 
бұрау кезінде пайдалы. 
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2.28 - сурет-дайындаманың (бөліктің) координаттар жүйесінің 

басталуын таңдау нұсқалары) 
Дайындамаларды таза (өңделген) беттерге негіздеген жөн. Үшін 

токарлық өңдеу чистовые базасын жолымен алынуы мүмкін жанып алу 
немесе жолақтардың дайындау. Бөлшек дайындамалар, әдетте, орталықтарда 
алдын-ала дайындалған орталық тесіктерге орнатылады немесе 
дайындаманың қысқышы (автоматты түрде) сыртқы немесе ішкі цилиндрлік 
бет бойымен үш камералы өздігінен жүретін картриджде жүзеге асырылады. 

Дайындаманың беттерін өңдеу реттілігін анықтау. Дайындаманы 
таңдағаннан кейін, оны орналастыру және станокта бекіту әдісі барлық 
өтулердің мазмұнын, әр жұмыс және бос жүрістердің ұзындығын, әр құрал 
бойынша кесу мен жүгіруді ескере отырып сипаттайды.  

Бір жұмыс кезінде өңдеуді жүргізу керек. Алдын ала бұрау кезінде кесу 
тереңдігі мүмкіндігінше тағайындалады (машинаның қуатымен шектеледі). 
Соңғы өңдеу кезінде кесу тереңдігі қажетті дәлдік пен кедір-бұдырға 
байланысты тағайындалады. Алдын-ала және түпкілікті қайрауға арналған 
құралы мөлшері анықтамалық әдебиетте көрсетілген. 

Кесетін құралды таңдау. Кескіш құралды таңдау мәселесі жалпы 
технологиялық стандарттар мен машина жасау ұсыныстарының негізінде 
шешіледі және негізінен осы дайындаманы өңдеуге қажетті құралдардың 
барлық түрлерін тағайындауға және олардың технологиялық және 
геометриялық параметрлерін, мысалы, кесу бөлігінің материалы, қайрау 
геометриясын анықтауға дейін азаяды. 

CNC станоктарының жұмыс тәжірибесі көрсеткендей, көптеген машина 
бөлшектерінің дайындамаларын өңдеу үшін Сіз кескіш құралдың (кескіштер, 
бұрғылар, есептегіштер және т.б.) және жабдықтардың типтік жиынтығын 
қолдана аласыз. Ерекшелік-бұл арнайы өндіріс технологиясы арнайы 
құралды әзірлеуді және жасауды қажет ететін бөлшектердің аз бөлігі. 

Кесу режимдерін анықтау. CNC машиналары үшін кесу режимдерін 
есептеу тиісті стандарттарды қолдана отырып, әмбебап машиналар үшін 
белгілі стандартты әдістерге сәйкес жасалады. 

Алдын ала бұралу кезіндегі беру мәні аспаптық және өңделген 
материалдардың брендіне, технологиялық жүйенің қаттылығына, 
дайындаманың өлшеміне және кесу тереңдігіне, түпкілікті - бетінің қажетті 
кедір-бұдырлығына байланысты. Кесу жылдамдығы кескіштің беріктігімен, 
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қолдана аласыз. Ерекшелік-бұл арнайы өндіріс технологиясы арнайы 
құралды әзірлеуді және жасауды қажет ететін бөлшектердің аз бөлігі. 

Кесу режимдерін анықтау. CNC машиналары үшін кесу режимдерін 
есептеу тиісті стандарттарды қолдана отырып, әмбебап машиналар үшін 
белгілі стандартты әдістерге сәйкес жасалады. 

Алдын ала бұралу кезіндегі беру мәні аспаптық және өңделген 
материалдардың брендіне, технологиялық жүйенің қаттылығына, 
дайындаманың өлшеміне және кесу тереңдігіне, түпкілікті - бетінің қажетті 
кедір-бұдырлығына байланысты. Кесу жылдамдығы кескіштің беріктігімен, 

  
 

кесу тереңдігімен, берілуімен және басқа да факторлармен анықталады. 
Кескіштің орташа тұрақтылығы әдетте 30-ға тең болады...90 мин. 

Операциялық картаны жасау. Механикалық өңдеудің операциялық 
картасы (ОК) негізгі технологиялық құжат болып табылады. 

ОК-да жазылған технологиялық операцияның әр ауысуында 
технологиялық дайындықтың келесі кезеңін орындау кезінде есептелетін 
тірек нүктелерінің координаталарының мәндерінен басқа, олардың негізінде 
басқару бағдарламасын құру үшін барлық қажетті мәліметтер болуы керек. 

ОК-да құралды ауыстырудың әр циклі жеке көмекші ауысумен 
жасалады. Әрбір құралға оның операцияға қатысу ретін және айналмалы 
кескіш ұстағыштың қандай да бір позициясына жататынын көрсететін нөмір 
беріледі. МК-да сондай-ақ операцияны орындауға, технологиялық тоқтау 
кезіндегі жұмысшының іс-қимылына байланысты жұмыстар мен 
технологиялық жарақтандыру құралдары туралы барлық мәліметтер болуға 
тиіс. 

Мысал. Жең өңдеудің операциялық картасын жасау керек, оның эскизі 
2.29-суретте, CNC токарлық станокта көрсетілген. Дайындама-құбыр. 

 
Сурет 2.29-жең эскизі 

 
Технологиялық маршрут өңдеу дайындамалар төлкелер тұрады бес 

өтуілер, олар орындалған соң төлкені ø28е8 аясында ұстаумен дөңгелек 
тегістеу станогында тегістейді. 5-ші және 10-шы токарлық операциялық 
карталар CNC дайындаманы өңдеу операциялары жеңдер (сурет 1.2)  

Резұстауашының бастапқы орнын анықтау 
Бағдарламаланатын нүктеге сәйкес келетін кескіштердің кейбір 

түрлерінің кесу жиектері 2.30-суретте көрсетілген 
 

 
а-кесінді; б - өткінші оң иілген; в - кесінді (ойықты); г - фасонды; д - 
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өткінші сол жақ бүгілген; е-ағынды 
2.30-сурет-кескіштердің кейбір түрлерінің бағдарламаланатын 

нүктелері 
 
Суппорттың бастапқы қалпы (ЖК) бойлық бағытта (Z осі бойынша) 

кескіштің бағдарламаланатын нүктесі дайындаманың бойлық өлшемі мен 
кесу шамасын ескере отырып, дайындаманың ұшынан белгілі бір 
қашықтықта болатындай етіп таңдалады. Бұл позиция Z қашықтығымен 
(2.30-сурет) машинаның бекітілген позициясынан (FP) (машинаның нөлі) 
бағдарламаланатын құрал нүктесіне дейін орнатылады. 

Калиппердің көлденең бағыттағы бастапқы орналасуы (X осі бойынша) 
дайындаманың диаметріне және машинаның төлқұжат деректері бойынша 
өңдеудің ең үлкен рұқсат етілген диаметріне байланысты. Бұл позиция X-тің 
0С басынан бастап (2.31-сурет) машинаның координаталық жүйесінің 
бағдарламаланатын кесу нүктесіне дейінгі қашықтығымен анықталады [26, 
47 б.]. 

 

 
2.31-сурет-бағдарлама бойынша жұмысты бастамас бұрын кескіштің 

бастапқы жағдайы 
Құралдар қозғалысының траекторияларын жобалау 
Құралдың траекториясы эскиздер картасында дайындаманың кескінінің 

масштабына тең масштабта тікелей дайындаманың эскизінің астына 
салынған. Траекторияның тірек нүктелері араб цифрларымен белгіленеді. Бір 
нүктенің Қос нөмірленуіне жол берілмейді. Көлденең қозғалыстар үшін 
бастапқы және соңғы диаметр және траекторияның әр бөлімі үшін бойлық 
қозғалыстар мөлшері траектория схемасына қолданылады. Құралдың 
траекториясын құрудың мысалын қарастырыңыз. 

Мысал. Ø 28×136 мм шыбықтан дайындамаларды өңдеу кезінде 
кескіштің траекториясын салу керек (2.32-сурет). 

Дайындаманың бір бетін өңдеу құралдың бір жұмыс соққысында 
орындалмайды (бөлім ø12 мм). Сондықтан, алдымен 50 мм ұзындықта ø25-0,2 
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бұрау жасалады, содан кейін ø12 мм алу үшін ұзындығы 9+0,36 ММ 
дайындама учаскесіндегі барлық құралы үш жұмыс кезінде кезекпен 
алынады. 

Бұл жағдайда құралдың траекториясы келесідей көрінеді (2.32-сурет): 
0-1-калибрді құралмен ø24, 8 мм-ге дейін көлденең жылжыту; 
1-2-құралдың ұзындығы 51 мм бойлық қозғалысы; 
2-3-көлденең бағытта ø29 мм дейін құралды бұру; 
3-4-құралды z координаты бойынша бастапқы нүктеге шығару үшін 

калибрдің жылдам жүріспен бойлық қозғалысы; 
4-5-құралдың ø 20 мм дейін көлденең қозғалысы; 
5-6-құралдың ұзындығы 10,36 ММ бойлық қозғалысы; 
6-7-ø 26 мм дейін бұрғыш; 
7-8-калипперді бойлық бағытта жылдам бағытта бұру. 

 
 

Сурет 2.32-кескіштің траекториясын құру мысалы 
 

Әрі қарай, қозғалыс циклі тек өңдеудің соңғы диаметрлерінің 
өзгеруімен екі рет қайталанады (бөлімдер 8 - 9 - 10 - 7- 8 - 11 - 12 - 7 ø 12 мм 
дайындаманың бетін көп өтпелі өңдеуді сипаттайды), бұл ретте әрбір жұмыс 
жүрісінен кейін құрал ø 26 мм-ге сәйкес келетін 7-ші нүктеге оралады. Соңғы 
жұмыс соққысынан кейін Құрал 7-ші нүктеден 0-ші нүктеге оралады және 
дайындаманы өңдеу аяқталады. 
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2.33-сурет  есептеу-технологиялық картаның мысалы 

 
Ақпаратты кодтау 
CNC құрылғысы басқару тақтасынан да, бағдарламашыдан да 

дайындаманы өңдеуге арналған бағдарламаны жадқа енгізу мүмкіндігін 
қарастырады. 2.34-суретте бағдарламалау кезінде қолданылатын мекен-жай 
таңбаларының мәндері көрсетілген. 
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2.33-сурет  есептеу-технологиялық картаның мысалы 

 
Ақпаратты кодтау 
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Мекенжай символы Мекенжай символының мәні 

 

Таза өңдеу әдібі 
Қандай кадрдан бастап қайталанады 
45 бұрышты жүз 
Уақыт ұсталымы 
Беру функциясы (жылдам жүріс) 
Беру функциясы (жұмыс жүрісі) 
Даярлық функциясы 
Қатылымдар саны 
Цикл 
Қосалқы функция  
Кадр нөмірі 
Кесу тереңдігі 
Кескіш ені 
Ойық 
Доға 
Бас қозғалыс жылдамдығы 
Құралдың функциясы 
Үстелім кезіндегі Х осі бойынша жылжу 
Үстелім кезіндегі Z осі бойынша жылжу 
Абсолютті мәндер кезіндегі Х осі бойынша жылжу 
Абсолютті мәндер кезіндегі Z осі бойынша жылжу 
Кадр соңы (ПС) 

 
 

2.34-сурет-бағдарламалау кезінде қолданылатын мекен-жай 
таңбаларының мәндері 

 
Экспозиция уақыты d мекен-жайы бойынша жеке кадрмен ондық нүкте 

бағдарламалаумен 0,001 секундқа дейінгі дәлдікпен бағдарламаланады. 
Бағдарламалау кезінде қолданылатын m мекен-жайы бойынша көмекші 

командалар 2.2-кестеде келтірілген. Қалған М командалары станоктың 
электроавтоматикасына беріледі 

 
Кесте 2.2-көмекші командалар 
Команда Команда функциясы 

М00 Бағдарламаланатын тоқтату 
М01 Растау арқылы тоқтату 
М02 Бағдарламаның соңы 
М08 Салқындатуды қосу 
М09 Салқындату өшіру 

 
Машинада бағдарламалауды жеңілдету үшін Бағдарламада l мекен-

жайы бойынша орнатылған тұрақты циклдар қолданылады. 
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Кесте 2.3-L командасының тұрақты циклдері 
Команда Команда функциясы 

L01 Ою 
L02 Ойық 
L03 Төменгі Ілмек 

 
L 01 циклын бағдарламалаудан бұрын циклдің бастапқы нүктесін 

бағдарламалау керек. Осы нүктенің x координатасы сыртқы жіптегі жіптің 
сыртқы диаметріне немесе ішкі жіптегі жіптің ішкі диаметріне тең болуы 
керек. Осы нүктенің z координаты жіптің басталу координатасынан жіптің 
Қос қадамына тең немесе одан үлкен мәнге (жетектің үдеуін қамтамасыз ету 
үшін) тұруы керек. 

CNC фрезерлік станокта дайындамаларды өңдеу 
Сандық басқаруы бар 6р11ф3-01 тік фрезерлік станок күрделі 

конфигурациядағы бөлшектерді: корпустарды, плиталарды, рамаларды, 
рычагтарды, шанышқыларды және басқа бөлшектерді көлемді және 
контурлы фрезерлеу үшін қолданылады. 

Үстелге бекітілген дайындама үстелдің қозғалысы есебінен бойлық 
бағытта (x координаты бойынша), көлденең бағытта (Y координаты 
бойынша) - слайдтардың қозғалысы есебінен жылжи алады. Тік қозғалыс (z 
координаты бойынша) жүгірткінің қозғалысымен жүзеге асырылады. 
Үстелдің тік қозғалысы мүмкін (орнату қозғалысы) - 380 мм. 

Машинада МЕСТ сәйкес координаталық осьтер келесідей бағытталған. 
Z осі машинаның шпинделінің айналу осіне сәйкес келеді. Z осінің оң бағыты 
ретінде жүгірткіні жоғары қарай жылжыту бағыты алынады. X осінің оң 
бағыты үшін оңға, ал Y осінің оң бағыты үшін үстелді төсекке жылжыту 
қабылданады. 

Нөлдік нүктелердің координаттары: 
- шпиндель осі үстелдің орталық тесігіне сәйкес келеді. X осі бойынша 

± мм, Y осі бойынша ± мм қозғалыс болуы мүмкін; 
- шпиндельдің ұшы жоғарғы төтенше жағдайда. 350 мм-ге тең Z осі 

бойынша үстелдің қозғалысы мүмкін. 
Дайындама ретінде сіз тікбұрышты пішінді немесе бөліктің мөлшеріне 

жақын басқа конфигурацияны ала аласыз. Барлық жағдайларда CNC 
машиналарында Өңделетін бөлшектер үшін дайындамаларды алудың 
прогрессивті әдістерін қолданған жөн. 

Дайындаманы орнату арнайы плитада немесе УСП-да (немесе бірнеше 
рет қолданылатын басқа жабдықта) жүргізілуі мүмкін. Технологиялық 
негіздер үш өзара перпендикуляр жазықтық ("координаталық бұрышқа" 
орнату) немесе жазықтық және алдын-ала дайындалған екі тесік болуы 
мүмкін. Бекіту схемасын таңдағанда, кескішті өңделген беттерге жеткізудің 
ыңғайлылығын қамтамасыз ету қажет. 

Координаталар жүйесін және координаталардың шығу тегін таңдау 
кезінде координаталық осьтер ретінде өңделетін дайындамалардың базалық 
беттерін (осьтерін), конструкторлық немесе технологиялық немесе ең көп 
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Кесте 2.3-L командасының тұрақты циклдері 
Команда Команда функциясы 

L01 Ою 
L02 Ойық 
L03 Төменгі Ілмек 
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мөлшер берілген беттерді (осьтерді) таңдаған жөн. 
Кескіш құрал ретінде, әдетте, соңғы немесе соңғы кескіштерді 

таңдаңыз. Соңғы диірменнің диаметрі ішкі бұрыштардың дөңгелектенуінің 
ең кіші радиусына сүйене отырып таңдалады, ал кескіштің қаттылық 
жағдайын ескеру қажет (Фрезер қабырғасының биіктігі бойынша). Құралдың 
Кесу бөлігінің материалы жалпы технологиялық стандарттар мен машина 
жасау ұсыныстарына негізделген. 

Кесу режимдерін есептеу және таңдау әмбебап машиналар үшін белгілі 
стандартты әдістерге сәйкес және қолданыстағы стандарттарды қолдана 
отырып жүзеге асырылады.  

Дайындаманы өңдеу дәйектілігі оның конфигурациясына байланысты. 
Құрылымдық аймақтарды өңдеудің мұндай реттілігі қолайлы: 

- ішкі контурларды және оларға жанасатын жазықтықтарды өңдеу; 
- сыртқы контурлар мен оларға іргелес жазықтықтарды өңдеу. 
Технологиялық ауысулар әр құрылымдық аймақ үшін бөлек жасалады. 

Өрескел ауысулар металды алып тастау уақытының минималды жағдайынан 
және соңғы ауысуларға біркелкі рұқсат беруден жасалған. Өрескел өтулерге 
арналған құралы (3-5) мм, ал соңғы өтулер (0,5 -1,0) мм шегінде қамтамасыз 
етілген жөн. 

Ұштық кескішпен жазықтықты фрезерлеу кезінде көрші жолдар 
арасындағы қашықтық кескіштің диаметрінің 0,6 - 0,8-ге тең болады. 

Траекторияның әрбір учаскесінің басталу және аяқталу координаттары, 
координаталық орын ауыстырулардың шамалары мен белгілері, әрбір 
учаскедегі құралдың айналу жиілігі мен берілуі, әрбір учаскенің пысықталу 
уақыты туралы мәліметтер және басқа да қажетті деректер есептеу-
технологиялық картаға енгізіледі. 

Дайындамаларды CNC бұрғылау станогында өңдеу 
CNC бұрғылау машинасында дайындаманы өңдеудің технологиялық 

жұмысын жобалау кезінде бөліктің сызбасына технологиялық бақылау 
жүргізу, станоктың үстеліне дайындаманы орнату схемасын және 
координаталар жүйесін таңдау; тесіктерді өңдеуге арналған кесу 
құралдарының қажетті жиынтығын таңдау; машинаның паспорттық 
мәліметтеріне сәйкес кесу режимін есептеу және түзету; технологиялық 
ауысулардың ең ұтымды реттілігін анықтау (өңдеуге кететін уақытты азайту 
шартынан). 

Өңдеу дәйектілігі ұқсас қолмен басқарылатын станоктар сияқты 
принциптерге сәйкес таңдалады, бірақ сонымен бірге CNC бұрғылау 
машиналарында өңдеу ерекшеліктері ескеріледі: 

- диаметрі 15 мм дейінгі тесіктерді бұрғылау алдында 
орталықтандыруды жүргізу қажет; 

- 6, 7, 8 дәлдік квалитеттерінің тесіктерін орталық аралық қашықтыққа 
қатаң төзімділікпен өңдеу кезінде әрбір тесікті қажетті дәлдікті, беттің 
пішінін және кедір-бұдырлығын қамтамасыз ететін барлық өтпелер бойынша 
толық өңдеу ұсынылады; 
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- 11-12 дәлдік квалитеттері бойынша бір диаметрлі тесіктерді өңдеу 
кезінде барлық тесіктерді бір құралмен, содан кейін бірдей ретпен - басқа 
құралмен және т.б. сызу талаптарын орындағанға дейін жүйелі өңдеу жүзеге 
асырылады. 

Технологиялық операцияны әзірлеу барысында эскиздер картасында 
технологиялық эскиз жасалады, онда: 

а) дайындаманы орнату схемасын көрсетеді; 
б) x0y және X0Z жазықтықтарындағы координаталар осьтерін, тірек 

(нөлдік нүкте) және құралдың траекториясының бастапқы нүктесін таңдайды 
және көрсетеді. 

в) өңделетін тесіктерді оларды өңдеудің ұсынылған дәйектілігіне 
сәйкес нөмірлейді. 

Бөлшектің технологиялық эскизін әзірлеу кезінде өңдеу кезінде 
сақталған бөліктің барлық өлшемдері (тесіктердің координаттары) бір 
базадан қойылып, абсолютті шамаларда көрсетілуі керек (қажет болған 
жағдайда өлшемдерді қайта есептеу керек), ал технологиялық негіздер 
"өзгермелі" нөлдік осьтермен байланысты болуы керек. Координаталық белгі 
осы нүктенің қай квадрантта "өзгермелі" нөлге қатысты екенін көрсетуі 
керек. 

 
2.35-сурет-құралдың ось бойынша баптау сызбасы 

 
 

Құралдарды бастиекке орналастыру олардың операцияларға қатысу 
тәртібіне сәйкес жүргізілуі керек. Егер тесіктерді толық өңдеуге қажетті 
құралдардың саны алтыдан көп болса, онда "құралды ауыстыру" командасы 
бойынша бастың кез-келген позицияларындағы құралдарды бағдарламаның 
жұмысын тоқтатып, құралды тиісті ауыстырғаннан кейін жұмысты 
жалғастыра отырып ауыстыруға болады. 
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2.2.2 Бөлшектерді дайындау технологиясына арналған аспаптық 
құралдарды таңдау. 

 
CNC өңдеу әмбебап станоктарда өңдеуге қарағанда белгілі бір 

артықшылықтарға ие, мысалы, жоғары өнімділік, икемділік және тиімділік. 
Алайда, CNC машиналарының артықшылығы іс жүзінде жүзеге асырылуы 
үшін өндірісті технологиялық дайындауды дұрыс ұйымдастыру және 
орындау қажет. 

Технологиялық процестерді және CNC машиналарында өңдеуге 
арналған басқару бағдарламасын жасау кезінде қолданылатын 
технологиялық құжаттаманы анықтамалық және ілеспе деп бөлуге болады.  

СББ бар станоктарда өндірісті технологиялық дайындау кезінде 
пайдаланылатын анықтамалық құжаттамаға мыналар жатады: 

-конструкторлық-технологиялық белгілері бойынша бөлшектердің 
жіктеуіштері; 

- типтік технологиялық процестердің сипаттамасы; 
- кәсіпорын стандарттары, CNC станоктарының, кесу, өлшеу және 

көмекші құралдардың, құрылғылар мен өңделетін материалдардың 
каталогтары мен картотекалары; 

- кесу режимдерінің нормативтері; 
- төзімділік және қону кестелері; 
- басқару бағдарламаларын есептеу, кодтау, жазу, бақылау және 

редакциялау бойынша нұсқаулықтар; 
- CNC машиналарында жұмыс істеу кезінде экономикалық 

параметрлерді есептеу бойынша әдістемелік материалдар. 
Ілеспе құжаттама өндірісті технологиялық дайындаудың тиісті 

кезеңінің орындалуына қарай жасалады. Жұмыстың алдыңғы кезеңі үшін 
жасалған құжаттама, әдетте, келесі кезеңдер үшін бастапқы құжат болып 
табылады.  

Өндірісті технологиялық дайындау үшін қолданылатын ілеспе 
құжаттаманың толықтығы мен формасы әр түрлі болуы мүмкін – осы 
кәсіпорында қабылданған құжат айналымы мен бағдарламалау әдістеріне 
байланысты. Мысалы, компьютерлік интеграцияланған өндірісте қағаз 
тасымалдағыштардағы ілеспе технологиялық құжаттама мүлдем болмауы 
мүмкін, ал барлық қажетті ақпарат электронды түрде болады және 
компьютерлердің жадында сақталады. Жалпы жағдайда, ілеспе құжаттама, 
әдетте, келесі құжаттарды қамтиды: 

- технологиялық процестің картасы; 
- операциялық карта; 
- бөліктің операциялық сызбасы; 
- станокты баптау картасы; 
- құралды баптау картасы; 
- операциялық есептеу-технологиялық картасы; 
- ақпаратты кодтау картасы. 



196
  
 

CNC машиналарына арналған операцияларды жобалау 
ерекшеліктері 

Сандық басқарылатын станоктар-бұл тез бағдарламаланатын 
технологиялық жүйелер, олар әсіресе ұсақ және орташа сериялы өндірісті 
автоматтандыру үшін тиімді. CNC машиналарының негізгі ерекшелігі-
олардың технологиялық икемділігі, соның арқасында жаңа бөлшектерді 
шығаруға жылдам көшу жүзеге асырылады. CNC машиналарының 
технологиялық икемділігі келесі факторлармен анықталады. 

1 сандық мәліметтер массиві немесе геометриялық модель түрінде 
бастапқы геометриялық ақпарат ретінде жасалған бөліктердің өлшемдерін 
тікелей анықтау. 

2 Әр өткелде шпиндельдің жылдамдығын, жұмыс жылдамдығы мен 
жеделдетілген берілу жылдамдығын, кесу тереңдігін және т. б. анықтайтын 
қажетті технологиялық ақпараттың сандық тапсырмасы. 

3 барлық қосалқы өткелдерді және құралды автоматты түрде ауыстыру 
командаларын автоматты басқару, СКС қосу және өшіру, дайындамаларды 
ауыстыру және бекіту және т. б. 

4 кесу құралдары мен кесу режимдерін өлшемдік баптаудың 
қарастырылған түзетулерін орындау. 

Металл кесетін станоктарды сандық басқару алфавиттік–сандық кодта 
жасалған берілген басқару бағдарламасына сәйкес дайындаманы машинада 
өңдеу процесін икемді автоматтандыруды қамтамасыз етеді. Бағдарлама 
тасымалдаушысы ретінде перфолент, магнит таспасының кассетасы, дискета 
қолданылады. Басқару бағдарламасын CNC жүйелерінде сегіз жолды 
перфолентке жазу үшін халықаралық жеті биттік ISO-7Bit кодын қолдануға 
негізделген ақпаратты кодтаудың бірыңғай әдісі қолданылады. Басқару 
бағдарламасында өндірілген бөліктің геометриялық параметрлері және 
машинада бөлшектерді жасау процесін анықтайтын технологиялық 
командалар туралы ақпарат бар.  

Басқару бағдарламасы дәйекті түрде жазылған кадрлардан тұрады, 
олардың әрқайсысы белгіленген ретпен жазылған бағдарламалық сөздердің 
белгілі бір санын қамтиды. Әр сөз өз кезегінде тиісті команданың кодын 
анықтайтын мекен-жай әрпінен және келесі сандар тобынан тұрады.  

Up әзірлеу және машинаны қажетті күйге келтіру үшін бастапқы 
мәліметтер-бұл бөлік пен дайындаманың сызбалары, бөлікке әзірленген 
технология және қолданылатын жабдық пен жабдықтың технологиялық 
деректері. 

CNC станоктарында фрезерлеу 
Қалыптастыру қозғалысын басқару үшін өндірілген бөлікті машинаның 

координаталық жүйесіне бағыттау қажет. 
2.36-суретте CNC машинасында өңдеуге арналған корпус бөлігі 

көрсетілген.  
 



197
  
 

CNC машиналарына арналған операцияларды жобалау 
ерекшеліктері 

Сандық басқарылатын станоктар-бұл тез бағдарламаланатын 
технологиялық жүйелер, олар әсіресе ұсақ және орташа сериялы өндірісті 
автоматтандыру үшін тиімді. CNC машиналарының негізгі ерекшелігі-
олардың технологиялық икемділігі, соның арқасында жаңа бөлшектерді 
шығаруға жылдам көшу жүзеге асырылады. CNC машиналарының 
технологиялық икемділігі келесі факторлармен анықталады. 

1 сандық мәліметтер массиві немесе геометриялық модель түрінде 
бастапқы геометриялық ақпарат ретінде жасалған бөліктердің өлшемдерін 
тікелей анықтау. 

2 Әр өткелде шпиндельдің жылдамдығын, жұмыс жылдамдығы мен 
жеделдетілген берілу жылдамдығын, кесу тереңдігін және т. б. анықтайтын 
қажетті технологиялық ақпараттың сандық тапсырмасы. 
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Металл кесетін станоктарды сандық басқару алфавиттік–сандық кодта 
жасалған берілген басқару бағдарламасына сәйкес дайындаманы машинада 
өңдеу процесін икемді автоматтандыруды қамтамасыз етеді. Бағдарлама 
тасымалдаушысы ретінде перфолент, магнит таспасының кассетасы, дискета 
қолданылады. Басқару бағдарламасын CNC жүйелерінде сегіз жолды 
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негізделген ақпаратты кодтаудың бірыңғай әдісі қолданылады. Басқару 
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Up әзірлеу және машинаны қажетті күйге келтіру үшін бастапқы 
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Қалыптастыру қозғалысын басқару үшін өндірілген бөлікті машинаның 

координаталық жүйесіне бағыттау қажет. 
2.36-суретте CNC машинасында өңдеуге арналған корпус бөлігі 

көрсетілген.  
 

  
 

 
 

 
2.36-сурет - Өңдеу орталығында өңдеуге арналған корпус бөлігінің 

эскизі 
 

Бірінші операцияда бөліктің негізі (А беті) өңделеді, ол кейіннен басқа 
беттерді өңдеудің технологиялық негізі болып табылады. 

Осындай орналасу схемасына сәйкес дайындаманы CNC көп мақсатты 
машинада орнату жүзеге асырылады, 2.37-суретті қараңыз. 
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1-спутник, 2. қаптау тақтасы, 3 – дайындама, 4 – шпиндель, 5-тірек 

элементтері мен құрылғылар. I, II – I және II жағынан дайындаманы дәйекті 
өңдеуге арналған позициялар. 

2.37-сурет-6904vmf1 көп мақсатты машинада өңдеу кезінде 
дайындаманы спутникке орнату 

 
3-дайындама а жазықтығына негізделген, 2-ші спутникке бекітілген 2-

ші тақтайшаға (адаптерге) орнатылады. Мұндай орнату схемасы 
дайындаманы барлық 4 жағынан өңдеуге мүмкіндік береді. 

Сызба негізінде өңдеудің геометриялық жоспары жасалады және 
технологиялық ауысулардың реттілігі анықталады. Ол үшін I және II 
өңделген жақтарды белгілеңіз (оларды позиция деп атауға болады), әр тесікке 
реттік нөмір беріледі (2.38-суретті қараңыз). 
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А) – II жағынан - (ұзын) 

 

 
б) – i жағынан - (қысқа) 

 
Сурет 2.38-өңдеу үшін қайта есептеу өлшемдері:  

 
Қабылданған орналасу схемасына сәйкес, әрбір орнату үшін бөлік 

бастапқы тірек жүйесін (нөлдік бөлік) таңдайды. Мысалы, I жағы үшін-XOY 
координаталық жүйесі, II жағы үшін – YOZ координаталық жүйесі. Осы 
координаталық жүйелерге қатысты дайындаманың өңделген беттерінің 
орнын анықтайтын барлық өлшемдер қайта есептеледі. 

Бөліктің жұмыс сызбасында тиісті рұқсаттары бар өлшемдер абсолютті 
мәндерде де (өлшемдерді қоюдың координаталық әдісі) және өсінділерде де 
(тізбек әдісі) көрсетілуі мүмкін. Бірақ басқару бағдарламасын жасау кезінде 
сіз орташа өлшемдерді белгілеуіңіз керек. Бұл ауытқу мөлшерін әзірлеу 
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үдерісінде туындайтын СББ станоктарында, бірге тең ықтималдықпен болуы 
мүмкін, қалай үлкейтуге де, кішірейтуге, орындалатын мөлшері. Орташа 
Өлшем номиналды өлшемге қатысты толеранттылық өрісінің орналасуын 
ескере отырып есептелуі керек. 

Басқару бағдарламасын құру үшін әзірленген техникалық процесс 
белгілі бір CNC жүйесіне арналған бағдарламалау нұсқауларына сәйкес ISO-
7Bit халықаралық кодымен кодталады. Өңдеу процесін кодтау 
технологиялық бағдарламалық картада (бланк-бағдарламада) көрсетіледі. 

Технологиялық бағдарламалық картадан кодталған ақпарат CNC 
машинасының компьютерінің жадына беру үшін тасымалдаушыға 
(перфолент, магниттік кассета және т.б.) беріледі. Соңғы CNC жүйелерінде 
басқару бағдарламасын тікелей машинада жасауға және өңдеуге болады. 

CNC станоктарында токарлық өңдеу. 
Шағын және орта өндірісте сатылы біліктерді өңдеу үшін CNC 

машиналарын қолдану тиімді (2.39-сурет).  
 

 
Сурет 2.39-CNC станокта токарлық өңдеу 

 
CNC станоктары күрделі көп сатылы дайындамаларды, әсіресе қисық 

беттерді өңдеуде тиімді.  
Мысалы, дайындау кезінде – прокат, (2.40 – сурет), алдын ала өңдеу 

бес жүйелі жұмыс жүрісі үшін (1-5), ал әрлеу (6) - бөліктің соңғы контуры 
бойынша калибрдің бір жұмыс жүрісі үшін орындалады. CNC машиналары 
автоматты циклде жұмыс істейді, бұл көп станокқа қызмет көрсетуді 
жеңілдетеді, алдын-ала жасалған басқару бағдарламасына (up) сәйкес әртүрлі 
мөлшердегі сатылы біліктерді қайрау үшін қарапайым және жылдам қайта 
орнатуға мүмкіндік береді. CNC токарлық станоктарда өңдеу уақыты 
әдеттегіден 1,5-2 есе қысқарады, бұл теледидардың азаюына байланысты. 

Мұндай машиналарда сызықты дөңгелек интерполяторы және жіп 
кесуге арналған құрылғысы бар контурлық жүйелер бар. Бұл жүйелер 
дайындамаларды күрделі профильмен өңдеуді, құралдың Кесу жиегінің 
орнын түзетуді, көмекші қозғалыстардың жоғары жылдамдығын қамтамасыз 
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үдерісінде туындайтын СББ станоктарында, бірге тең ықтималдықпен болуы 
мүмкін, қалай үлкейтуге де, кішірейтуге, орындалатын мөлшері. Орташа 
Өлшем номиналды өлшемге қатысты толеранттылық өрісінің орналасуын 
ескере отырып есептелуі керек. 

Басқару бағдарламасын құру үшін әзірленген техникалық процесс 
белгілі бір CNC жүйесіне арналған бағдарламалау нұсқауларына сәйкес ISO-
7Bit халықаралық кодымен кодталады. Өңдеу процесін кодтау 
технологиялық бағдарламалық картада (бланк-бағдарламада) көрсетіледі. 

Технологиялық бағдарламалық картадан кодталған ақпарат CNC 
машинасының компьютерінің жадына беру үшін тасымалдаушыға 
(перфолент, магниттік кассета және т.б.) беріледі. Соңғы CNC жүйелерінде 
басқару бағдарламасын тікелей машинада жасауға және өңдеуге болады. 

CNC станоктарында токарлық өңдеу. 
Шағын және орта өндірісте сатылы біліктерді өңдеу үшін CNC 

машиналарын қолдану тиімді (2.39-сурет).  
 

 
Сурет 2.39-CNC станокта токарлық өңдеу 

 
CNC станоктары күрделі көп сатылы дайындамаларды, әсіресе қисық 

беттерді өңдеуде тиімді.  
Мысалы, дайындау кезінде – прокат, (2.40 – сурет), алдын ала өңдеу 

бес жүйелі жұмыс жүрісі үшін (1-5), ал әрлеу (6) - бөліктің соңғы контуры 
бойынша калибрдің бір жұмыс жүрісі үшін орындалады. CNC машиналары 
автоматты циклде жұмыс істейді, бұл көп станокқа қызмет көрсетуді 
жеңілдетеді, алдын-ала жасалған басқару бағдарламасына (up) сәйкес әртүрлі 
мөлшердегі сатылы біліктерді қайрау үшін қарапайым және жылдам қайта 
орнатуға мүмкіндік береді. CNC токарлық станоктарда өңдеу уақыты 
әдеттегіден 1,5-2 есе қысқарады, бұл теледидардың азаюына байланысты. 

Мұндай машиналарда сызықты дөңгелек интерполяторы және жіп 
кесуге арналған құрылғысы бар контурлық жүйелер бар. Бұл жүйелер 
дайындамаларды күрделі профильмен өңдеуді, құралдың Кесу жиегінің 
орнын түзетуді, көмекші қозғалыстардың жоғары жылдамдығын қамтамасыз 

  
 

етеді. Станоктар құралды немесе кескіш блоктарды автоматты түрде 
ауыстыруға арналған револьверлік бастиектермен немесе дүкендермен 
жабдықталады. 

CNC станоктары үшін технологиялық операцияны әзірлеу мыналарды 
қамтиды: 

– дайындаманың сызбасын, содан кейін операциялық эскизді жасау; 
- құрылғының орналасу схемасы мен дизайнын таңдау; 
- өтулер санын анықтау және беттерді өңдеу реттілігін әзірлеу; 
- станоктың үлгісін және кескіш құралдардың үлгі өлшемдерін таңдау; 
- өңдеуге арналған рұқсаттарды, кесу режимдерін және уақыт 

нормаларын есептеу; 
- кескіш құралдардың тірек нүктелерінің координаталарын есептеу; 
- ОП әзірлеу.  
Орналасқанына: 
- біліктер-орталықтарда; 
- фланецтер-картриджде; 
- жеңдер-картриджде. 
Өңделетін беттер негізгі және қосымша болып бөлінеді: 
- соңғы өңдеуді өту немесе бұрғылау кескішімен жүзеге асыруға 

болатын учаскелер негізгі болып жіктеледі. 
- қалған беттер – қосымша (соңғы және бұрыштық ойықтар, бұрандалы 

беттер және т.б.). 
Орындалу реті:  
- негізгі учаскелерді алдын ала өңдеу (ұштарын кесу, бұрғылау 

алдында орталықтандыру, отв бұрғылау.  20 мм-ге дейін-бір бұрғымен, 20 
мм-ден көп-  

- қосымша учаскелерді өңдеу (ажарлағыш дөңгелектердің шығуына 
арналған жыралардан, бұрамалардан және т.б. басқа). 

- егер ішкі беттерді тегістеу және әрлеу бір кескішпен жүргізілсе, 
барлық қосымша учаскелер өңдеуден кейін өңделеді; 

- беттердің негізгі бөліктерін түпкілікті өңдеу, алдымен-ішкі, содан 
кейін сыртқы; 

Стандартты құралдар жиынтығына кескіштер кіреді: өту, кесу (ойық), 
контур, бұрандалы, бұрыштық ойықтар үшін, сондай-ақ бұрғылау. Өңдеуді 
жеңілдету үшін үлкен диаметрлі бұрғылауды, бұрғылау мандрелін қосуға 
болады. 

Станоктың және дайындаманың координат жүйелерін үйлестіру үшін 
Хс, Zс станоктың, ХП, Уп айла-бұйымдарының, Хд, Уд бөлшектерінің, хи, 
Zи құралдарының және хо, Zо суппортының координаталық жүйелері бар 
схема жасалады (2.40-сурет). 
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2.40 - сурет-токарлық өңдеу кезінде координаттар жүйесін үйлестіру 

схемасы. 
 

Кескіш ұстағыштың бастапқы (нөлдік) орнын жұмыс кеңістігінің кез 
келген нүктесінде орнатуға болады. 

Құралдың қозғалыс траекториясының барлық тірек нүктелерінің 
орналасуы машинаның жұмыс кеңістігінің X, Z координаттарында 
анықталады. 

Геометриялық және технологиялық ақпарат машинаның және CNC-нің 
әр нақты моделі үшін қол жетімді бағдарламалау нұсқауларында келтірілген 
ережелерге сәйкес кодталған және бағдарламашыға жазылады. 

Өңдеу дәлдігі: 
- бір беттік өңдеу 12-13 квалитеттің дәлдігін береді, кедір-бұдыр Rа=3,2 

мкм. Бұл жағдайда филе радиусы кескіштің жоғарғы жағындағы радиусқа 
тең; басқа жағдайларда өтпелі бет Бағдарлама бойынша орындалады; 

- ra < 1.6 мкм кедір-бұдырлығын қамтамасыз ету үшін, соңғы соңғы 
ауысуда берілісті азайтады және айналу жылдамдығын арттырады; 

- 7-9 квалитеттің дәлдігі үшін түпкілікті өңдеу мөлшеріне түзетумен 
соңғы кескішпен жүзеге асырылады. 

Өңдеу схемалары. Қазіргі заманғы CNC тұрақты (стандартты) цикл 
бойынша өңдеуді қамтамасыз ете алады.  

 
2.2.3 Бөлшектерді дайындау технологиясына кескіш құралды 

таңдау. 
 
CNC станоктары үшін құралдарды таңдау процесін шартты түрде төрт 

кезеңге бөлуге болады: 
- бірінші кезең - осы бөлікті өңдеу бағытын анықтайтын құрал 

түрлерінің жиынтығын тағайындау; 
- екінші кезең - машина жасау нормаларына сәйкес жасалатын 

құралдың әр түрінің технологиялық параметрлерін таңдау (кесу бөлігінің 
материалы, кесу жиегінің қайрау бұрыштары, тістер саны); 

- үшінші кезең - CNC машинасында өңдеу ерекшелігін көрсететін және 
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жұмыс мазмұнын анықтайтын таңдалған құралдың геометриялық 
параметрлерін есептеу;  

- төртінші кезең - арнайы кесу құралдарының дизайн ерекшеліктерін 
анықтау. 

Құралдарды таңдау кезеңдерінің мазмұнын толығырақ қарастырыңыз. 
Өңдеу бағытын анықтайтын құралдар түрлерінің жиынтығын тағайындау. 
Станоктар үшін құралдардың саны, олардың мақсаты мен өңдеу реттілігі 
контур түзілетін негізгі және қосымша аймақтардың сипатымен, тесіктердің 
мөлшері мен өңдеу қажеттілігімен, сондай-ақ револьвер басының жұмыс 
позицияларының санымен анықталады. 

 

 
 

2.41-сурет-кескіш құралды таңдаудың үлкейтілген блок-схемасы. 
 

Бетінің сыртқы негізгі аймақтарын өңдеу үшін өтпелі және соңғы өту 
(контурлық) кескіштер тағайындалады. Бұл кескіштер дайындаманың айналу 
осіне перпендикуляр немесе параллель орнатылады. Дайындамада олар 
болмаған кезде ішкі негізгі аймақтарды (тесіктер аймақтарын) өңдеуді 
бұрғылаудан бастайды. Диаметрі 25 мм-ге дейінгі тесіктер 118° бұрышпен 
спиральды бұрғылаумен өңделеді (2.43-сурет, а). Диаметрі бар тесіктер 25, 
30, 35, 40, 45, 50 мм жоғарғы жағы 118° бұрышпен екі бұрғымен және 
жоғарғы жағы 180° бұрышпен төменгі бұрғымен өңделеді (2.43-сурет, б).  
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2.42-сурет-CNC машиналарына арналған кескіш құралды таңдаудың 

кеңейтілген схемасы 
 
 

Терең түбі бар диаметрі 25 мм-ден асатын тесіктер үш құралмен 
өңделеді: шыңы 118° болатын бұрышы бар бұрғылау; шыңы 180° болатын 
бұрышы бар төменгі бұрғылау; түбінің шығыңқы бөлігінің ұшын кесіп өтетін 
бұрғылау кескіші (2.43-сурет, в). Тегіс түбі бар диаметрі 46 мм-ден асатын 
тесіктер екі құралмен өңделеді: 118° бұрышы бар бұрғылау және тесік осінің 
өтетін жеріне дейін кесілген өтпелі кескіш (2.43-сурет, г).  

Қосымша аймақтарды өңдеу үшін бұрыштық ойықтар, бұрандалы, кесу 
үшін сыртқы, кесілген кескіштер қажет. Бірдей аймақтарды өңдеуге 
мүмкіндік беретін әртүрлі конфигурациялардың құралдарынан әртүрлі 
аймақтарды өңдеуге болатын құралдар таңдалады. 
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2.43-сурет-Ішкі негізгі аймақтарды өңдеуге арналған құрал 

 
2.44-суретте кесу құралдарының белгіленген жиынтығымен CNC 

токарлық станокта бөлшектерді өңдеудің типтік реттілігі көрсетілген. 
Фрезерлік, көп мақсатты машиналар үшін негізгі және қосымша 

аймақтар кескіштердің кең спектрімен өңделеді: соңы, соңы, сфералық, ойық, 
саңырауқұлақ, осьтік кесу және т. б. 

Ұшақтарды өңдеуге ұсынылған соңғы кескіштерді таңдағанда, ең аз 
өту санын қамтамасыз ететін кескішті таңдаңыз. Алайда, түпкілікті таңдау 
кезінде операцияда өңделген барлық ұшақтарды өңдеу үшін таңдалған соңғы 
кескіштердің диаметрлері ескеріледі. Мүмкіндігінше көп ұшақтардың бір 
кескішімен өнімді жұмысты қамтамасыз ету қажет. Сондықтан, 
қолданылатын соңғы кескіштердің ішінен кіші диаметрлі кескіштерді таңдау 
керек. 

 

 
(1-7-ауысулар мен құралдар тізбегі) 

2.44-сурет - кесу құралдарының белгіленген жиынтығымен өңдеудің 
типтік реттілігі 
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Жоғары жылдамдықты диірмендердің диаметрі 5-50 ММ, карбидті 
диірмендер-20-50 мм, ойықтар мен ойықтарды өңдеуге арналған үш жақты 
диірмендердің диаметрі 160 мм-ге дейін және ені 5-36 ММ. Кілттің диаметрі 
5-12 мм (жоғары жылдамдықты болат) және 4-12 қатты қорытпадан тұрады. 
D ұшының, кілттің және үш жақты фрезалардың диаметрі осы Ойықты және 
бөліктің контурлық бетін өңдеу үшін мүмкіндігінше қабылданады. 

Диаметрі 80 мм-ден 250 мм-ге дейінгі тесіктерді өрескел тегістеу үшін 
қатты қорытпадан жасалған тетраэдрлік пластиналарды механикалық 
бекітумен реттелетін бұрғылау бастиектерін қолдану керек. Диаметрі 22-ден 
180 мм-ге дейінгі тесіктерді тегістеу үшін Карбид тақталарымен 
жабдықталған кескіштері бар екі бұрандалы бұрғылау мандрельдері 
ұсынылуы мүмкін. Диаметрі 10-30 мм тесіктерді бұрғылау кескіштің 
радиалды реттелетін қозғалысы бар бұрғылау бастарымен жүзеге асырылуы 
керек. 

 
 1-6-қолданылатын құрал 

2.45-сурет - "корпус" түріндегі бөлікті өңдеу аймақтары» 
 
2.45-суретте "корпус" түріндегі бөлікті фрезерлеу кезінде аймақтар 

бойынша өңдеу реттілігі көрсетілген»: 
- а аймағы-жоғарғы жазықтықты фрезерлеу; шеткі фреза 7; 
- в аймағы-жоғарғы кемерді фрезерлеу; оң жақ бұрышы бар алмалы-

салмалы пышақтары бар 2 шеткі фреза; 
- в аймағы-төменгі кемерді фрезерлеу; 2 шеткі фреза; 
- l аймағы-бүйір бетін фрезерлеу; жоғары жылдамдықты кескіш кескіш 

3; 
- d аймағы-терезені фрезерлеу; соңғы тістері бар соңғы кескіш 4; 
- Е аймағы-контурлы ойықты фрезерлеу; 5 карбидті соңғы фреза; 
- ж аймағы-бойлық ойықты фрезерлеу; карбидті қосылатын пышақтары 

бар 6 ойықты дискілі фреза. 
Таңдалған кесу құралының технологиялық параметрлерін 

анықтау. Технологиялық параметрлерді таңдаудағы негізгі критерийлер 
қаттылық, беріктік, дәлдік және әмбебаптылық болып табылады. Құрал 
параметрлерін тағайындау үшін CNC машиналарында жұмыс істеу кезінде 
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Жоғары жылдамдықты диірмендердің диаметрі 5-50 ММ, карбидті 
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5-12 мм (жоғары жылдамдықты болат) және 4-12 қатты қорытпадан тұрады. 
D ұшының, кілттің және үш жақты фрезалардың диаметрі осы Ойықты және 
бөліктің контурлық бетін өңдеу үшін мүмкіндігінше қабылданады. 
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бекітумен реттелетін бұрғылау бастиектерін қолдану керек. Диаметрі 22-ден 
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жабдықталған кескіштері бар екі бұрандалы бұрғылау мандрельдері 
ұсынылуы мүмкін. Диаметрі 10-30 мм тесіктерді бұрғылау кескіштің 
радиалды реттелетін қозғалысы бар бұрғылау бастарымен жүзеге асырылуы 
керек. 

 
 1-6-қолданылатын құрал 

2.45-сурет - "корпус" түріндегі бөлікті өңдеу аймақтары» 
 
2.45-суретте "корпус" түріндегі бөлікті фрезерлеу кезінде аймақтар 

бойынша өңдеу реттілігі көрсетілген»: 
- а аймағы-жоғарғы жазықтықты фрезерлеу; шеткі фреза 7; 
- в аймағы-жоғарғы кемерді фрезерлеу; оң жақ бұрышы бар алмалы-

салмалы пышақтары бар 2 шеткі фреза; 
- в аймағы-төменгі кемерді фрезерлеу; 2 шеткі фреза; 
- l аймағы-бүйір бетін фрезерлеу; жоғары жылдамдықты кескіш кескіш 

3; 
- d аймағы-терезені фрезерлеу; соңғы тістері бар соңғы кескіш 4; 
- Е аймағы-контурлы ойықты фрезерлеу; 5 карбидті соңғы фреза; 
- ж аймағы-бойлық ойықты фрезерлеу; карбидті қосылатын пышақтары 

бар 6 ойықты дискілі фреза. 
Таңдалған кесу құралының технологиялық параметрлерін 

анықтау. Технологиялық параметрлерді таңдаудағы негізгі критерийлер 
қаттылық, беріктік, дәлдік және әмбебаптылық болып табылады. Құрал 
параметрлерін тағайындау үшін CNC машиналарында жұмыс істеу кезінде 

  
 

оларға қойылатын негізгі талаптарды білу қажет. 
Кескіштерге қойылатын талаптар. Кескіштер керек: 
- кесу процесінде оның құрылымдық және геометриялық 

параметрлерінің тұрақтылығын қамтамасыз ететін құралдың корпусына 
механикалық түрде бекітілген, аударылмайтын пластиналарды 
мүмкіндігінше ұстаңыз; 

- құралдың әмбебаптығын қамтамасыз ететін тақталардың ұтымды 
пішіндеріне ие болыңыз, бұл бөліктің беттерінің максималды санын бір 
кескішпен өңдеуге мүмкіндік береді; 

- барлық құралдардың тікелей және инверттелген күйде жұмыс істеу 
мүмкіндігіне жол беру; 

- сол жақта қолдануды қарастыру; 
- қолмен басқарылатын станоктарға арналған әмбебап құралмен 

салыстырғанда құралдың, әсіресе кескіш ендірмелердің дәлдігін қамтамасыз 
ету; 

- чиптерді қалыптастыру және оны қатты қорытпаны басу және күйдіру 
процесінде пайда болған ойықтарға немесе пластиналардың алдыңғы 
беттеріндегі кесілген Гауһар шеңберге шығару қанағаттанарлық. 

Кескіштерге қойылатын талаптар. Кескіштер керек: 
- чиптердің күшейтілген шығуын қамтамасыз етіңіз. Бұған спиральдың 

бұрышын көтеру арқылы қол жеткізіледі. Мысалы, алюминий қорытпаларын 
өңдеу кезінде 35-50°көлбеу бұрышы бар арнайы 2-3 тіс кескіштері 
ұсынылады. Сондай-ақ, жоңқалы ойықтарды жылтырату және кесу 
жиектерін Алмаспен жетілдіру ұсынылады; 

- кесу күшінің осьтік компонентінің бағытын бөлікті машина үстеліне 
қысатындай етіп өзгертіңіз. Бұған сол жақ спиральмен оң жақ фрезаларды 
және оң жақ спиральмен сол жақ фрезаларды қолдану арқылы қол 
жеткізіледі, бұл жұқа жалпақ бөліктерді өңдеу жағдайларын жақсартуға 
көмектеседі; 

- кескіш тістерінің асимметриялық орналасуымен құралдың дірілін 
азайтыңыз; 

- кескіштің ұшын қайрау металлға тік кесуге мүмкіндік беруі керек. 
Мұндай қайрау екі және төрт тісті диірмендерде жасалуы мүмкін. Соңғы 
жағдайда екі қарама-қарсы тіс бұрышпен тартылады; 

- құралдың Кесу бөлігінің қаттылығын жоғарылату, бұл өзектің 
көлденең қимасының диаметрін жоғарылату (яғни, ойықтың тереңдігін 
төмендету), сондай-ақ конустық өзекшені (өзгермелі тереңдіктің ойықтары) 
қолдану арқылы қол жеткізіледі. 

 
2.2.4 Бағдарламалық басқарылатын жабдықта технологиялық 

процестерді орындау ерекшеліктері. 
 
Құрастыруды автоматтандыру өнімнің сапасын арттырады, өйткені 

субъективті фактордың әсері ішінара немесе толығымен жойылады; еңбек 
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өнімділігін арттырады (кейде ондаған есе); құрастыру жұмыстарының құнын 
төмендетеді; жұмысшыларды босатады; еңбек жағдайларын жеңілдетеді 
және жақсартады; өндіріс орындарын азайтады (әсіресе шағын бұйымдарды 
жинау кезінде); жарақаттануды азайтады. Автоматтарда қолмен құрастыру 
мүмкін емес бұйымдарды жинауға болады (мысалы, электронды өнеркәсіп 
бұйымдарын вакуумда, улы, жарылғыш орта немесе жоғары температура 
жағдайында құрастыру; миниатюралық бұйымдарды құрастыру). 

Құрастырылатын бұйымдар конструкцияларының технологиялық 
жұмыс істемеуі, бөлшектер мен құрастыру бірліктерінің жеткіліксіз 
біріздендірілуі, мамандандырылған немесе қайта жөнделетін үлгілік 
Автоматты құрастыру жабдығының болмауы немесе болмауы, жиналатын 
бұйымдар бөлшектерінің жеткіліксіз жоғары сапасы, технологтар мен 
конструкторлардың қажетті нормативтермен, есептік және анықтамалық 
материалдармен қамтамасыз етілмеуі, сондай-ақ өндірісте жақсы тексерілген 
үлгілік шешімдердің шектеулі саны құрастыру жұмыстарын автоматтандыру 
жолындағы кедергі болып табылады. 

Автоматты құрастыруды жобалаудың кейбір ерекшеліктерін 
қарастырыңыз. Ең алдымен, олар технологиялық тұрғыдан жиналған 
объектілердің конструкцияларын мұқият өңдеуге қатысты. Бұйымның 
конструкциясы құрастыруға тәуелді машинаның пайдалану сапасына 
құрастырудың неғұрлым үнемді технологиялық процесін қолдану арқылы 
қол жеткізуге болатындай болуы тиіс. 

Автоматты құрастырудың технологиялық процесі қолмен және 
механикаландырылған Құрастырудың технологиялық процесінен 
айтарлықтай ерекшеленеді. Егер кішкентай өнімдерді қолмен құрастыру 
кезінде қарапайым құралдар жиі қажет болса, онда сол өнімдерді автоматты 
түрде құрастыру кезінде барлық құрастыру ауысуларын сенімді түрде 
орындайтын Автоматты құрылғылардың күрделі кешені қажет. Сонымен, 
өнімді автоматты құрастыру қондырғысында құрастыру үшін сізде: 

1) бөлшектерге арналған бункерлік-бағдарлаушы құрылғылар; 
2) Алдын ала бағдарланған түрде күрделі бөлшектермен жүктелетін 

кассеталар; 
3) бағдарланған түрде бөлшектер қорын жасайтын және бункерлік-

бағдарлаушы құрылғылардың өнімділігін теңестіретін жинақтағыштар; 
4) бөлшектерді жинақтағыштан беруді қамтамасыз ететін 

Қоректендіргіштер 
кесіндіге; 
5) автоматтың құрастыру позициясына бөлшектерді даналап беруді 

қамтамасыз ететін кескіштер; 
6) біріктірілетін бөлшектерді престеумен, жаншумен, желімдеумен, 

бұраумен және басқа әдістермен бекітуге арналған құрылғылар; 
7) арнайы функцияларды орындайтын құрылғылар (үрлеу, майлау және 

т. б.).); 
8) орындалатын қосылыстардың дұрыстығын бақылайтын құрылғылар; 
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өнімділігін арттырады (кейде ондаған есе); құрастыру жұмыстарының құнын 
төмендетеді; жұмысшыларды босатады; еңбек жағдайларын жеңілдетеді 
және жақсартады; өндіріс орындарын азайтады (әсіресе шағын бұйымдарды 
жинау кезінде); жарақаттануды азайтады. Автоматтарда қолмен құрастыру 
мүмкін емес бұйымдарды жинауға болады (мысалы, электронды өнеркәсіп 
бұйымдарын вакуумда, улы, жарылғыш орта немесе жоғары температура 
жағдайында құрастыру; миниатюралық бұйымдарды құрастыру). 

Құрастырылатын бұйымдар конструкцияларының технологиялық 
жұмыс істемеуі, бөлшектер мен құрастыру бірліктерінің жеткіліксіз 
біріздендірілуі, мамандандырылған немесе қайта жөнделетін үлгілік 
Автоматты құрастыру жабдығының болмауы немесе болмауы, жиналатын 
бұйымдар бөлшектерінің жеткіліксіз жоғары сапасы, технологтар мен 
конструкторлардың қажетті нормативтермен, есептік және анықтамалық 
материалдармен қамтамасыз етілмеуі, сондай-ақ өндірісте жақсы тексерілген 
үлгілік шешімдердің шектеулі саны құрастыру жұмыстарын автоматтандыру 
жолындағы кедергі болып табылады. 

Автоматты құрастыруды жобалаудың кейбір ерекшеліктерін 
қарастырыңыз. Ең алдымен, олар технологиялық тұрғыдан жиналған 
объектілердің конструкцияларын мұқият өңдеуге қатысты. Бұйымның 
конструкциясы құрастыруға тәуелді машинаның пайдалану сапасына 
құрастырудың неғұрлым үнемді технологиялық процесін қолдану арқылы 
қол жеткізуге болатындай болуы тиіс. 

Автоматты құрастырудың технологиялық процесі қолмен және 
механикаландырылған Құрастырудың технологиялық процесінен 
айтарлықтай ерекшеленеді. Егер кішкентай өнімдерді қолмен құрастыру 
кезінде қарапайым құралдар жиі қажет болса, онда сол өнімдерді автоматты 
түрде құрастыру кезінде барлық құрастыру ауысуларын сенімді түрде 
орындайтын Автоматты құрылғылардың күрделі кешені қажет. Сонымен, 
өнімді автоматты құрастыру қондырғысында құрастыру үшін сізде: 

1) бөлшектерге арналған бункерлік-бағдарлаушы құрылғылар; 
2) Алдын ала бағдарланған түрде күрделі бөлшектермен жүктелетін 

кассеталар; 
3) бағдарланған түрде бөлшектер қорын жасайтын және бункерлік-

бағдарлаушы құрылғылардың өнімділігін теңестіретін жинақтағыштар; 
4) бөлшектерді жинақтағыштан беруді қамтамасыз ететін 

Қоректендіргіштер 
кесіндіге; 
5) автоматтың құрастыру позициясына бөлшектерді даналап беруді 

қамтамасыз ететін кескіштер; 
6) біріктірілетін бөлшектерді престеумен, жаншумен, желімдеумен, 

бұраумен және басқа әдістермен бекітуге арналған құрылғылар; 
7) арнайы функцияларды орындайтын құрылғылар (үрлеу, майлау және 

т. б.).); 
8) орындалатын қосылыстардың дұрыстығын бақылайтын құрылғылар; 

  
 

9) жиналған бұйымды автоматтан ыдысқа немесе тасымалдағышқа 
жоғалтпай немесе бағытын өзгертпей Келесі автоматқа беру үшін алып 
тастауға арналған механизмдер. 

Жиналатын өнімнің күрделі негізгі бөлшектері құрастыру орнында 
қолмен немесе дүкеннен (тасымалдаушыдан) механикалық қолмен 
орнатылады, содан кейін оны бекітеді (қажет болса) және құрастыру соңында 
шығарылады. Кез-келген құрастыру машинасының дизайнында 
қолданылатын қажетті құрылғылар мен механизмдердің жоғарыда аталған 
тізімі барлық ауысулар үшін технологиялық операцияларды мұқият әзірлеу 
қажеттілігін көрсетеді. Іс жүзінде әр технологиялық операцияның құрылымы 
машинаны жобалау процесінде жасалады және түзетіледі. Сонымен қатар, 
машинаны жобалау кезінде жиналған бөліктердің де, бүкіл құрастыру 
қондырғысының да конструкцияларын қосымша технологиялық нақтылау 
қажеттілігі туындауы мүмкін. Машинаның дизайны бірқатар есептеулермен 
бірге жүреді - уақыт, дәлдік, беріктік және сенімділік үшін есептеулер. 

Автоматты құрастыру ұштасатын бөлшектерді дәл және сапалы 
дайындау қажеттілігін негіздейді, ол толық және (сирек) ішінара өзара 
алмасу қағидаты бойынша орындалады. Бұл бөлшектерді бекіту мен 
таңдауды жояды. Дәл емес дайындалған және тазаланбаған бөлшектер 
құрастыру машинасын тоқтатады. Егер өнімдегі бөлшектердің саны көп 
болса, онда бөлшектердің төмен сапасына байланысты машинаның істен 
шығу ықтималдығы артады, бұл автоматты құрастырудың өнімділігін 
айтарлықтай төмендетеді. Тәжірибе көрсеткендей, құрастыру 
автоматтарының істен шығуының 80% - ы бөлшектердің сапасыз өндірілуіне 
байланысты. Жабдықтың өзінің бұзылуы, тозуы және құрылымдық 
жетілмегендігі себептері бойынша істен шығуы сирек кездеседі. 

Автоматты құрастыру жағдайында автоматты құрастыру 
позициясының орындалу ұзақтығы сәйкес келуі керек ағындағы құрастыру 
процесінің сағаты ерекше мәнге ие болады. Құрастыру позициясының 
ұзақтығы: 

tсб.п. = tп + tор + tс + tп.c                                (2.8) 
 
жиналатын бөлшектерді құрастыру позициясына ауыстыру уақыты, 

мин;tп 
tор - бөлшектерді бағдарлау уақыты, мин;  
tс - бөлшектерді түйіндестіру (құрастыру) уақыты, мин;  
tп.c - жиналған бөлшектерді келесі құрастыру орнына ауыстыру 

уақыты, мин. 
Компонент және қатынасы анықталады:tп 
 

tп = l
vд

                                                    (2.9) 

мұндағы-дүкен науасынан құрастыру позициясына дейінгі учаскенің 
ұзындығы, м;l 
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vд- жиналатын бөлшектердің қозғалу жылдамдығы немесе беру 
механизмінің қозғалу жылдамдығы, м / мин. 

Компонент ұқсас тәуелділікпен анықталады .tп.c Бағдарлау уақыты 
формула бойынша анықталады:tор 

 
tор = lм

vм
                                                   (2.10) 

 
мұндағы-бағдарлаушы механизмдердің жұмыс жүрісінің ұзындығы, 

м;lм 
vм - механизмдердің қозғалыс жылдамдығы, м / мин. 
Жиналатын объектіде конъюгацияны жүзеге асыру үшін қажетті уақыт 

конъюгация сипатымен анықталады.tс 
Өз салмағының әсерінен бір-біріне еркін (саңылаумен) кіретін 

бөлшектерді біріктіру кезінде: 
 

tс = √2h
g                                                  (2.11) 

 
мұндағы-бөлшектің құлау биіктігі, м; - ауырлық күшінің үдеуі 

(техникалық есептеулерде 9,81 м/с2 қабылданады).hg 
Егер конъюгация пресс астындағы созумен жүзеге асырылса, онда: 
 

tс = 1
nд.х.

                                                 (2.12) 

 
мұндағы-минутына екі рет басу саны.nд.х. 
Бұрандалы қосылысты жұптастыруға қажетті уақыт: 
 

tс = lp
ns                                                 (2.13) 

 
мұндағы-бұрандалы қосылыстың (бұраудың) ұзындығы, мм;lp 
n - бұралатын бөлшектің айналу жиілігі, айн / мин;  
s - жіп қадамы, ММ. 
Осылайша, автоматты құрастыру позициясының ұзақтығы автоматты 

құрастыру процесінде қолданылатын әртүрлі механизмдердің қозғалу 
жылдамдығымен анықталады. 

Автоматтандырылған құрастыру операциясын жобалауды, 
операцияның циклограммасын есептеуді және құрастыруды аяқтайды. 
Шексіз позициялардың механизмдерінің қозғалу жылдамдығында 
циклограмманы жасау кезінде дизайнер үшін қалаған бағытта түзетулер 
енгізуге болады, өйткені машинаның өнімділігі тек шектеулі позиция 
циклінің ұзақтығына байланысты болады. Егер автоматты құрастыру желісі 
бірнеше дәйекті жұмыс істейтін құрастыру автоматтарынан тұрса, онда бүкіл 
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vд- жиналатын бөлшектердің қозғалу жылдамдығы немесе беру 
механизмінің қозғалу жылдамдығы, м / мин. 

Компонент ұқсас тәуелділікпен анықталады .tп.c Бағдарлау уақыты 
формула бойынша анықталады:tор 

 
tор = lм

vм
                                                   (2.10) 

 
мұндағы-бағдарлаушы механизмдердің жұмыс жүрісінің ұзындығы, 

м;lм 
vм - механизмдердің қозғалыс жылдамдығы, м / мин. 
Жиналатын объектіде конъюгацияны жүзеге асыру үшін қажетті уақыт 

конъюгация сипатымен анықталады.tс 
Өз салмағының әсерінен бір-біріне еркін (саңылаумен) кіретін 

бөлшектерді біріктіру кезінде: 
 

tс = √2h
g                                                  (2.11) 

 
мұндағы-бөлшектің құлау биіктігі, м; - ауырлық күшінің үдеуі 

(техникалық есептеулерде 9,81 м/с2 қабылданады).hg 
Егер конъюгация пресс астындағы созумен жүзеге асырылса, онда: 
 

tс = 1
nд.х.

                                                 (2.12) 

 
мұндағы-минутына екі рет басу саны.nд.х. 
Бұрандалы қосылысты жұптастыруға қажетті уақыт: 
 

tс = lp
ns                                                 (2.13) 

 
мұндағы-бұрандалы қосылыстың (бұраудың) ұзындығы, мм;lp 
n - бұралатын бөлшектің айналу жиілігі, айн / мин;  
s - жіп қадамы, ММ. 
Осылайша, автоматты құрастыру позициясының ұзақтығы автоматты 

құрастыру процесінде қолданылатын әртүрлі механизмдердің қозғалу 
жылдамдығымен анықталады. 

Автоматтандырылған құрастыру операциясын жобалауды, 
операцияның циклограммасын есептеуді және құрастыруды аяқтайды. 
Шексіз позициялардың механизмдерінің қозғалу жылдамдығында 
циклограмманы жасау кезінде дизайнер үшін қалаған бағытта түзетулер 
енгізуге болады, өйткені машинаның өнімділігі тек шектеулі позиция 
циклінің ұзақтығына байланысты болады. Егер автоматты құрастыру желісі 
бірнеше дәйекті жұмыс істейтін құрастыру автоматтарынан тұрса, онда бүкіл 

  
 

желінің циклограммасын жасаңыз. Мұндай желінің өнімділігі өнімнің 
қажетті шығуын қамтамасыз етуі керек уақытты шектейтін машинаның 
өнімділігімен анықталады. Бұл жағдайда шексіз машиналардың өнімділігі 
бүкіл желінің сенімділігін арттыру үшін қажетті бағытта түзетілуі мүмкін. 

Автоматты құрастырудың дамыған технологиялық процесі және 
құрастыру жұмыстарын есептеу үшін белгіленген жағдайлар Арнайы 
құрастыру жабдықтарын жобалаудың техникалық тапсырмасын 
тұжырымдауға мүмкіндік береді. Техникалық тапсырма құрастыру 
құрылғылары мен құралдарын жобалау үшін де жасалуы керек, өйткені 
автоматтандырылған өндіріс жағдайында олар көп жағдайда арнайы типтегі 
және мақсаттағы құрылғылар болып табылады. Алайда, бұл 
автоматтандырылған құрастыру кезінде стандартты және қалыпқа 
келтірілген құралдар мен құрылғыларды пайдалану мүмкін емес дегенді 
білдірмейді. 

Құрастырудың типтік және топтық технологиялық процестерін 
жобалау. Жаңадан игерілген өнімдердің технологиясын әзірлеу тиісті типтік 
технологиялық процестерді пайдалану кезінде айтарлықтай жеңілдетілуі 
мүмкін. Көптеген ұқсас қосылыстар мен құрастыру қондырғылары үшін 
технологияның мазмұны бірдей екендігі белгілі.  

Бір типтегі, мысалы, операцияларды қамтуы мүмкін; жылжымалы 
подшипниктерді біліктерге басу; мойынтіректерді корпусқа орнату; 
жеңдерді, саусақтарды, осьтерді қамтитын бөлікке басу; редукторлар, 
доңғалақтар, шыбықтар біліктеріне орнату және бекіту; біліктерді 
мойынтіректерге салу, бұрандалы және тойтарылған қосылыстардың әртүрлі 
түрлерін құрастыру және т. б. Зерттеулер көрсеткендей, құрастыру 
жұмыстарының көпшілігі типтік болып табылады. Жаппай өндірісте тек 6% 
және сериялық өндірістерде құрастыру жұмыстарының шамамен 20% - ы 
арнайы, қайталанбайтын операциялар болып табылады.  

Типтік процестерді жалпылау, белгілі бір қосылыстар тобына қатысты 
олардың ең прогрессивті технологиялық шешімдерінің үлкен тобынан 
оқшаулау технологиялық процестерді типтеу болып табылады. 

Машина жасаудың бүкіл саласы бойынша озық тәжірибені жалпылау 
арқылы жүзеге асырылатын қосылыстар мен құрастыру бірліктерінің әртүрлі 
жіктеу топтары үшін типтік технологиялық процестерді әзірлеу неғұрлым 
ұтымды технологияны құруға мүмкіндік береді. Нәтижесінде зауыттарда 
жаңа өнімдерге арналған нақты процестерді әзірлеу кезінде стандартты 
технологияны қолдану өндірісті дайындау циклін қысқартып қана қоймай, 
осы мақсаттарға жұмсалатын шығындарды азайтып қана қоймайды, сонымен 
қатар жоғары сапалы және үнемді процесті құруға мүмкіндік береді. 

Типтеудің негізі олардың құрылымдық және технологиялық 
белгілерінің ортақтығы негізінде конъюгациялар мен құрастыру бірліктерінің 
ұтымды жіктелуі болып табылады. Құрастырудың үлгілік технологиялық 
процестері құрастырылатын Бұйымдарды, құрастыру бірліктері мен 
қосындыларын машина жасаудың осы саласы жағдайында олардың 
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конструктивтік ерекшеліктерін ескере отырып жіктеуді қамтиды. 
Құрастыру бірліктерінің әрбір типі, сондай-ақ құрастыру 

жұмыстарының түрі (тойтару, дәнекерлеу, бұрандалы қосылыстар), 
қолданылатын материалдар, габаритті өлшемдер және басқа да 
конструктивтік факторлар үшін неғұрлым дамыған үлгілік өкіл (бір немесе 
бірнеше) бөлінеді, ол үшін қолданылатын жабдықтар мен жарақтарды, 
сондай-ақ әртүрлі жағдайларда құрастыру операцияларын орындауға 
арналған уақыт нормаларын көрсете отырып, үлгілік технологиялық 
процестер әзірленеді. Топтық технологиялық процестерді енгізу арқылы 
шағын көлемді өндірісте ірі көлемді өндірістің ұтымды әдістерін құрастыру 
кезінде үлкен экономикалық нәтижеге қол жеткізуге болады. 

Топтық технологиялық процестерді дамытудың негізгі кезеңдері: 
1) кәсіпорын шығаратын барлық бұйымдарды олардың конструктивтік 

және технологиялық біркелкілігі белгісі бойынша топтарға бөлу; 
2) құрастыруда аса күрделі және конструкциялық-құрастыру 

бірліктерінің ең көп саны бар кешенді бұйымның әрбір тобында бөлу; 
3) кешенді бұйымды құрастыру бірліктеріне бөлу; 
4) құрастырудың кешенді технологиялық схемасын әзірлеу; 
5) Осы құрастыру бірліктерін құрастыруға топтық технологиялық 

карталарды әзірлеу; 
6) бұйымды жалпы құрастырудың топтық технологиялық процесін 

әзірлеу. 
Топтық өңдеу операциялары кейбір жағдайларда 

механикаландырылған және тіпті револьверлік бастиектермен және тез 
ауысымды баптаулармен жабдықталған құрылғыларды қолдану арқылы 
автоматтандырылуы мүмкін. 

CNC функционалды компоненттері. 
Кәдімгі станоктан CNC машинасын жасау үшін оның құрылымына 

белгілі бір компоненттерді енгізу қажет. Бағдарламаны орындау үшін 
машинаны компьютерге қосу жеткіліксіз - машинаның механикалық және 
электронды "толтыруын" жаңарту қажет. Шартты түрде ЖКС (сандық 
бағдарламалық жасақтама жүйесі) үш ішкі жүйеге бөлуге болады: 

- басқарудың ішкі жүйесі; 
- жетектердің ішкі жүйесі; 
- кері байланыс ішкі жүйесі. 
Басқарудың ішкі жүйесі-бүкіл ЖКС-ның орталық бөлігі болып 

табылады. Бір жағынан, ол басқару бағдарламасын оқиды және белгілі бір 
операцияларды орындау үшін машинаның әртүрлі агрегаттарына командалар 
береді. Екінші жағынан, ол адаммен өзара әрекеттеседі, бұл операторға өңдеу 
процесін бақылауға мүмкіндік береді. Ішкі жүйенің жүрегі-бұл машинаның 
барлық электронды компоненттерін басқаруға жауап беретін контроллер 
(процессор). Басқару жүйесі жабық немесе ашық болуы мүмкін. Жабық 
жүйелерде өзіндік алгоритмдер мен жұмыс циклдері бар. Жабық жүйелерді 
өзгерту мүмкін емес. Ашық жүйелер өндіріске көбірек енгізілуде, өйткені 
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конструктивтік ерекшеліктерін ескере отырып жіктеуді қамтиды. 
Құрастыру бірліктерінің әрбір типі, сондай-ақ құрастыру 

жұмыстарының түрі (тойтару, дәнекерлеу, бұрандалы қосылыстар), 
қолданылатын материалдар, габаритті өлшемдер және басқа да 
конструктивтік факторлар үшін неғұрлым дамыған үлгілік өкіл (бір немесе 
бірнеше) бөлінеді, ол үшін қолданылатын жабдықтар мен жарақтарды, 
сондай-ақ әртүрлі жағдайларда құрастыру операцияларын орындауға 
арналған уақыт нормаларын көрсете отырып, үлгілік технологиялық 
процестер әзірленеді. Топтық технологиялық процестерді енгізу арқылы 
шағын көлемді өндірісте ірі көлемді өндірістің ұтымды әдістерін құрастыру 
кезінде үлкен экономикалық нәтижеге қол жеткізуге болады. 

Топтық технологиялық процестерді дамытудың негізгі кезеңдері: 
1) кәсіпорын шығаратын барлық бұйымдарды олардың конструктивтік 

және технологиялық біркелкілігі белгісі бойынша топтарға бөлу; 
2) құрастыруда аса күрделі және конструкциялық-құрастыру 

бірліктерінің ең көп саны бар кешенді бұйымның әрбір тобында бөлу; 
3) кешенді бұйымды құрастыру бірліктеріне бөлу; 
4) құрастырудың кешенді технологиялық схемасын әзірлеу; 
5) Осы құрастыру бірліктерін құрастыруға топтық технологиялық 

карталарды әзірлеу; 
6) бұйымды жалпы құрастырудың топтық технологиялық процесін 

әзірлеу. 
Топтық өңдеу операциялары кейбір жағдайларда 

механикаландырылған және тіпті револьверлік бастиектермен және тез 
ауысымды баптаулармен жабдықталған құрылғыларды қолдану арқылы 
автоматтандырылуы мүмкін. 

CNC функционалды компоненттері. 
Кәдімгі станоктан CNC машинасын жасау үшін оның құрылымына 

белгілі бір компоненттерді енгізу қажет. Бағдарламаны орындау үшін 
машинаны компьютерге қосу жеткіліксіз - машинаның механикалық және 
электронды "толтыруын" жаңарту қажет. Шартты түрде ЖКС (сандық 
бағдарламалық жасақтама жүйесі) үш ішкі жүйеге бөлуге болады: 

- басқарудың ішкі жүйесі; 
- жетектердің ішкі жүйесі; 
- кері байланыс ішкі жүйесі. 
Басқарудың ішкі жүйесі-бүкіл ЖКС-ның орталық бөлігі болып 

табылады. Бір жағынан, ол басқару бағдарламасын оқиды және белгілі бір 
операцияларды орындау үшін машинаның әртүрлі агрегаттарына командалар 
береді. Екінші жағынан, ол адаммен өзара әрекеттеседі, бұл операторға өңдеу 
процесін бақылауға мүмкіндік береді. Ішкі жүйенің жүрегі-бұл машинаның 
барлық электронды компоненттерін басқаруға жауап беретін контроллер 
(процессор). Басқару жүйесі жабық немесе ашық болуы мүмкін. Жабық 
жүйелерде өзіндік алгоритмдер мен жұмыс циклдері бар. Жабық жүйелерді 
өзгерту мүмкін емес. Ашық жүйелер өндіріске көбірек енгізілуде, өйткені 

  
 

оператор Барлық алгоритмдер мен жұмыс циклдеріне толық қол жеткізе 
алады және өңдеу бағдарламасын өзгертуге мүмкіндік береді. 

Жетектердің ішкі жүйесі-басқару ішкі жүйелерінің командаларының 
орындалуын қамтамасыз ететін Қозғалтқыштар мен беріліс жүйесі. 

Кері байланыс ішкі жүйесі әр түрлі сенсорларды қолдана отырып, 
машинаның және жұмыс бөлігінің ағымдағы жағдайы туралы ақпаратты 
басқарудың ішкі жүйесін қамтамасыз етуге арналған. 

 
ТӘЖІРИБЕЛІК ЖҰМЫСТАР 

 
2.1 тапсырма 

Бастапқы деректер 

 
Сурет 2.46-практикалық тапсырманың сызбасы 2.1 

 
1. "Плита" бөлігінің сыртқы контурын өңдеу үшін up жасаңыз 

(сурет.1)CNC фрезерлік станокта құралдың радиусына түзетусіз.  
Бөліктің өлшемдері, мм. 

Бұрыш 
αº 

Диаметрі 
кр. цилмен 

фрездер.хвостовиком, 
ММ. 

А В R1 R2 Қалыңдығы 
бөлшектер 

70 70 10 10 6 130 6 
 

Білім, білік және дағдылардың бақыланатын түрлері. 
Сандық бағдарламалық басқару жүйелерінің құрамы, құрылымы, 

жұмыс істеуі, олардың мүмкіндіктері, техникалық және функционалдық 
сипаттамалары. 

Басқару бағдарламаларының құрылымы мен кодтары. 
Тиімді бағдарламалау әдістері. 
Құрастыру басқарушы бағдарламалар өңдеу үшін станоктарда СББ. 
Көп осьті және көп контурлы өңдеуді бағдарламалау; құрал мен 

дайындаманы байланыстыруды қоса алғанда, СББ бар станоктарды баптау 
бойынша. 

Нормаланған уақыт. 
3 сағат 
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Орындауды бағалау критерийлері. 
Бөліктің сызбасын талдау. 
Технологиялық өңдеу реттілігін әзірлеу.  
Құралды таңдау және кесу режимдерін есептеу. 
Үлгіні өңдеуге дайындау. Геометрияны талдау. 
Бөлік пен дайындаманың геометриясын анықтау. 
Кескіш құралдың міндеті. 
Құру операциялары. 
Постпроцессирлеу (бағдарламаны G-кодтарда жазу). 
Жұмысты орындау тәртібі 
1.Операциялық эскизді орындау 
2. Кесу режимдерін тағайындау 
3. Бос бөлшектерді таңдаңыз. 
4. Біз тірек нүктелерінің координаталарын анықтаймыз және оларды 

кестеге келтіреміз 
Траектория мен бөліктің контурының тірек нүктелерінің координаттары кестеде 

келтірілген 

Нүкте нөмірі 
Координаттары, мм 

X (диаметрлерде) Z 
   
   

 
5.Біз up қолжазбасын түсіндірмелермен құрастырамыз 
Қажетті жабдықтар мен құралдардың тізімі. 
1. Бөлшектің материалы  
2. Дайындау 
3. Құрал  
4. Кескіш құрал 
 

2.2 тапсырма 
 
Бастапқы деректер 
 

 
2.47-сурет-практикалық тапсырманың сызбасы 2.2 

 
1. Құру УП өңдеу бөлшектер "Білік" (сур.1) CNC токарлық станокта. 
Бөліктің өлшемдері, мм 
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Орындауды бағалау критерийлері. 
Бөліктің сызбасын талдау. 
Технологиялық өңдеу реттілігін әзірлеу.  
Құралды таңдау және кесу режимдерін есептеу. 
Үлгіні өңдеуге дайындау. Геометрияны талдау. 
Бөлік пен дайындаманың геометриясын анықтау. 
Кескіш құралдың міндеті. 
Құру операциялары. 
Постпроцессирлеу (бағдарламаны G-кодтарда жазу). 
Жұмысты орындау тәртібі 
1.Операциялық эскизді орындау 
2. Кесу режимдерін тағайындау 
3. Бос бөлшектерді таңдаңыз. 
4. Біз тірек нүктелерінің координаталарын анықтаймыз және оларды 

кестеге келтіреміз 
Траектория мен бөліктің контурының тірек нүктелерінің координаттары кестеде 

келтірілген 

Нүкте нөмірі 
Координаттары, мм 

X (диаметрлерде) Z 
   
   

 
5.Біз up қолжазбасын түсіндірмелермен құрастырамыз 
Қажетті жабдықтар мен құралдардың тізімі. 
1. Бөлшектің материалы  
2. Дайындау 
3. Құрал  
4. Кескіш құрал 
 

2.2 тапсырма 
 
Бастапқы деректер 
 

 
2.47-сурет-практикалық тапсырманың сызбасы 2.2 

 
1. Құру УП өңдеу бөлшектер "Білік" (сур.1) CNC токарлық станокта. 
Бөліктің өлшемдері, мм 

  
 

D1 145 
D2 90 
D3 80 
D4 50 
L1 175 
L2 145 
L3 75 
L4 36 
B 5 

 

Білім, білік және дағдылардың бақыланатын түрлері. 
Сандық бағдарламалық басқару жүйелерінің құрамы, құрылымы, 

жұмыс істеуі, олардың мүмкіндіктері, техникалық және функционалдық 
сипаттамалары. 

Басқару бағдарламаларының құрылымы мен кодтары. 
Тиімді бағдарламалау әдістері. 
Құрастыру басқарушы бағдарламалар өңдеу үшін станоктарда СББ. 
Көп осьті және көп контурлы өңдеуді бағдарламалау; құрал мен 

дайындаманы байланыстыруды қоса алғанда, СББ бар станоктарды баптау 
бойынша. 

Нормаланған уақыт. 
4 сағат  
Орындауды бағалау критерийлері. 
Бөліктің сызбасын талдау. Технологиялық өңдеу реттілігін әзірлеу. 

Құралды таңдау және кесу режимдерін есептеу. 
Үлгіні өңдеуге дайындау. Геометрияны талдау. Бөлік пен 

дайындаманың геометриясын анықтау. Кескіш құралдың міндеті. 
Құру операциялары. Постпроцессирлеу (бағдарламаны G-кодтарда 

жазу). 
Жұмысты орындау тәртібі 
1.Операциялық эскизді әзірлеу 
2. Өтпелі операциялар жоспарын жасаңыз 
3. Өңдеу үшін кескіштерді таратыңыз 
4. Таңдау " 0 " бөлшектер 
5.Құралдардың бастапқы нүктесінің хи, Zи координаттарын және 

траектория мен бөлік контурының тірек нүктелерінің координаталарын 
анықтаңыз 

Траектория мен бөліктің контурының тірек нүктелерінің координаттары кестеде 
келтірілген 

Нүкте нөмірі 
Координаттары, мм 

X (диаметрлерде) Z 
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6.Құраймыз қолжазба УП түсіндірулермен кадрлар.  
Кадрлар құрамы Кадрларға түсініктеме 
  

 
Қажетті жабдықтар мен құралдардың тізімі. 
1. материал бөліктері-болат 45  
2. Дайындама-өлшемдері бар дөңгелек илек: D=150 мм; L= 185 мм; 
3. Құрылғы-3 камералы өзін-өзі орталықтандыратын картридж.  
4. Pramet фирмасының кескіш құралы. 
5. Кескіштер  
7. Up әзірлеу кезінде стандартты циклдарды қолданыңыз: G70-әрлеу, 

G71-тегістеу, G75-сыртқы ойықты бұру. 
 

2.3 тапсырма 
 

Бастапқы деректер 

 
2.48-сурет-практикалық тапсырманың сызбасы 2.3 

 
"Негіз" бөлігінде "қалтаны" өңдеуге арналған буманы жасаңыз 

(сурет.1) фрезерлік станокта фреза радиусына түзетумен СББ. 
Бөліктің өлшемдері, мм. 

А В C. D R Ойықтың 
тереңдігі 

60 50 30 25 12,5 2 
 
Білім, білік және дағдылардың бақыланатын түрлері. 
Сандық бағдарламалық басқару жүйелерінің құрамы, құрылымы, 

жұмыс істеуі, олардың мүмкіндіктері, техникалық және функционалдық 
сипаттамалары. 

Басқару бағдарламаларының құрылымы мен кодтары. 
Тиімді бағдарламалау әдістері. 
Құрастыру басқарушы бағдарламалар өңдеу үшін станоктарда СББ. 
Көп осьті және көп контурлы өңдеуді бағдарламалау; құрал мен 

дайындаманы байланыстыруды қоса алғанда, СББ бар станоктарды баптау 
бойынша. 

Нормаланған уақыт. 
4 сағат 
Орындауды бағалау критерийлері. 
Бөліктің сызбасын талдау. 
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6.Құраймыз қолжазба УП түсіндірулермен кадрлар.  
Кадрлар құрамы Кадрларға түсініктеме 
  

 
Қажетті жабдықтар мен құралдардың тізімі. 
1. материал бөліктері-болат 45  
2. Дайындама-өлшемдері бар дөңгелек илек: D=150 мм; L= 185 мм; 
3. Құрылғы-3 камералы өзін-өзі орталықтандыратын картридж.  
4. Pramet фирмасының кескіш құралы. 
5. Кескіштер  
7. Up әзірлеу кезінде стандартты циклдарды қолданыңыз: G70-әрлеу, 

G71-тегістеу, G75-сыртқы ойықты бұру. 
 

2.3 тапсырма 
 

Бастапқы деректер 

 
2.48-сурет-практикалық тапсырманың сызбасы 2.3 

 
"Негіз" бөлігінде "қалтаны" өңдеуге арналған буманы жасаңыз 

(сурет.1) фрезерлік станокта фреза радиусына түзетумен СББ. 
Бөліктің өлшемдері, мм. 

А В C. D R Ойықтың 
тереңдігі 

60 50 30 25 12,5 2 
 
Білім, білік және дағдылардың бақыланатын түрлері. 
Сандық бағдарламалық басқару жүйелерінің құрамы, құрылымы, 

жұмыс істеуі, олардың мүмкіндіктері, техникалық және функционалдық 
сипаттамалары. 

Басқару бағдарламаларының құрылымы мен кодтары. 
Тиімді бағдарламалау әдістері. 
Құрастыру басқарушы бағдарламалар өңдеу үшін станоктарда СББ. 
Көп осьті және көп контурлы өңдеуді бағдарламалау; құрал мен 

дайындаманы байланыстыруды қоса алғанда, СББ бар станоктарды баптау 
бойынша. 

Нормаланған уақыт. 
4 сағат 
Орындауды бағалау критерийлері. 
Бөліктің сызбасын талдау. 

  
 

Технологиялық өңдеу реттілігін әзірлеу.  
Құралды таңдау және кесу режимдерін есептеу. 
Үлгіні өңдеуге дайындау. Геометрияны талдау. 
Құру операциялары. 
Постпроцессирлеу (бағдарламаны G-кодтарда жазу). 
Жұмысты орындау тәртібі 
1.Операциялық эскизді әзірлеу. 
2. Кесу режимдерін тағайындау және кодтау. 
3. Таңдаймыз нөл бөлшектер орталығында симметрия. 
4. Біз тангенс доғасының бойымен кесуді қамтамасыз ететін траектория 

сызбасын жасаймыз. 
5.Бөліктің траекториясы мен контурының тірек нүктелерінің 

координаталарын анықтаңыз және оларды кестеге салыңыз. 
 

Траектория мен бөліктің контурының тірек нүктелерінің координаттары кестеде 
келтірілген 

Нүкте нөмірі 
Координаттары, мм 

X (диаметрлерде) У Z 
    

 
6.Құраймыз қолжазба УП түсіндірулермен кадрлар.  
Басқару бағдарламасының кестесі. 
Кадрлар құрамы. Кадрларға түсініктеме. 
Қажетті жабдықтар мен құралдардың тізімі. 
1. Бөлшектің материалы.  
2. Дайындау.  
3. Құрал.  
4. Кескіш құрал. 
 

2.4 тапсырма 
 

Бастапқы деректер 

 
Сурет 2.49-практикалық тапсырманың сызбасы 2.4 
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Fanuc жүйесінің HAAS SL-20 токарлық станогында "Рупор" бөлшегінің 
Жонғылау өңдеуін құру . Дайындау прокат Ø120 ММ. 

Бөліктің өлшемдері, мм 
D1 30 
D2 31 
D3 46 
D4 55 
L1 155 
L2 100 
L3 80 
L4 56 

 
Білім, білік және дағдылардың бақыланатын түрлері. 
Сандық бағдарламалық басқару жүйелерінің құрамы, құрылымы, 

жұмыс істеуі, олардың мүмкіндіктері, техникалық және функционалдық 
сипаттамалары. 

Басқару бағдарламаларының құрылымы мен кодтары. 
Тиімді бағдарламалау әдістері. 
Құрастыру басқарушы бағдарламалар өңдеу үшін станоктарда СББ. 
Көп осьті және көп контурлы өңдеуді бағдарламалау; құрал мен 

дайындаманы байланыстыруды қоса алғанда, СББ бар станоктарды баптау 
бойынша. 

Нормаланған уақыт-4 сағат. 
Орындауды бағалау критерийлері. 
Бөліктің сызбасын талдау. 
Технологиялық өңдеу реттілігін әзірлеу.  
Құралды таңдау және кесу режимдерін есептеу. 
Үлгіні өңдеуге дайындау. Геометрияны талдау. 
Бөлік пен дайындаманың геометриясын анықтау. 
Кескіш құралдың міндеті. 
Құру операциялары. 
Постпроцессирлеу (бағдарламаны G-кодтарда жазу). 
Жұмысты орындау тәртібі 
1. Операциялық эскизді әзірлеу. 
2. Өтпелі операциялар жоспарын жасаңыз. 
3. Кесу режимдерін тағайындау және кодтау. 
4. "0" мәліметтерін таңдаңыз. 
5. Кескіштің траекториясының тірек нүктелерін анықтаңыз және 

оларды кестеге салыңыз. 
Траектория мен бөліктің контурының тірек нүктелерінің координаттары кестеде 

келтірілген 

Нүкте нөмірі 
Координаттары, мм 

X (диаметрлерде) У Z 
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Fanuc жүйесінің HAAS SL-20 токарлық станогында "Рупор" бөлшегінің 
Жонғылау өңдеуін құру . Дайындау прокат Ø120 ММ. 

Бөліктің өлшемдері, мм 
D1 30 
D2 31 
D3 46 
D4 55 
L1 155 
L2 100 
L3 80 
L4 56 

 
Білім, білік және дағдылардың бақыланатын түрлері. 
Сандық бағдарламалық басқару жүйелерінің құрамы, құрылымы, 

жұмыс істеуі, олардың мүмкіндіктері, техникалық және функционалдық 
сипаттамалары. 

Басқару бағдарламаларының құрылымы мен кодтары. 
Тиімді бағдарламалау әдістері. 
Құрастыру басқарушы бағдарламалар өңдеу үшін станоктарда СББ. 
Көп осьті және көп контурлы өңдеуді бағдарламалау; құрал мен 

дайындаманы байланыстыруды қоса алғанда, СББ бар станоктарды баптау 
бойынша. 

Нормаланған уақыт-4 сағат. 
Орындауды бағалау критерийлері. 
Бөліктің сызбасын талдау. 
Технологиялық өңдеу реттілігін әзірлеу.  
Құралды таңдау және кесу режимдерін есептеу. 
Үлгіні өңдеуге дайындау. Геометрияны талдау. 
Бөлік пен дайындаманың геометриясын анықтау. 
Кескіш құралдың міндеті. 
Құру операциялары. 
Постпроцессирлеу (бағдарламаны G-кодтарда жазу). 
Жұмысты орындау тәртібі 
1. Операциялық эскизді әзірлеу. 
2. Өтпелі операциялар жоспарын жасаңыз. 
3. Кесу режимдерін тағайындау және кодтау. 
4. "0" мәліметтерін таңдаңыз. 
5. Кескіштің траекториясының тірек нүктелерін анықтаңыз және 

оларды кестеге салыңыз. 
Траектория мен бөліктің контурының тірек нүктелерінің координаттары кестеде 

келтірілген 

Нүкте нөмірі 
Координаттары, мм 

X (диаметрлерде) У Z 
    

  
 

 
6. Құраймыз қолжазба УП түсіндірулермен кадрлар.  
Басқару бағдарламасының кестесі. 

Кадрлар құрамы Кадрларға түсініктеме 
  

 
Қажетті жабдықтар мен құралдардың тізімі. 
1. Бөліктің материалы-болат 45. 
2. Дайындама-өлшемдері бар дөңгелек илек: D=120 мм; L= 162 мм; 
3. Құрылғы-3 камералы өзін-өзі орталықтандыратын картридж, сыртқы 

шикізат цилиндрі және іргелес ұшы негіз болып табылады, орнату 
тексерумен жүзеге асырылады.  

4. Pramet фирмасының кескіш құралы.  
5. Ромбтық пластинаны механикалық бекітумен сыртқы контурлық 

бұруға арналған кескіш. 
6. Орталық бұрғылау.  
7. Бұрғылау спиралі. 
8.  Жону кескіші Резец расточной. 

 
2.5 тапсырма 

 
Бастапқы деректер 
 

 
2.50-сурет-практикалық тапсырманың сызбасы 2.5 

 
Ірі көлемді өндіріс жағдайлары үшін операциялық эскизді, өңдеу 

схемасын және техникалық талаптарды бақылау схемасын жасаңыз. 
Дайындама параметрлері 

Сызықтық 
өлшемдер 

Диаметрлік өлшемдері Техникалық 
талаптар 

код мөлше
рі 

ø °1 ø °2 ø °3 

(5°-7°) 24–0,52 40-0,62 35-0,62 10+0,43 ©1°, 2°=±0,45 
(5°–8°) 64–0,74 
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Бөлік параметрлері 
Сызықтық 
өлшемдер 

Диаметрлік 
өлшемдері 

Техникалық 
талаптар 

код мөлшері ø °1  ø °2  ø °3 
5 - 6 18–0,18 40-

0,62 
35-

0,62 
10+0,43 ©1°, 2°=±0,45 

(5–7) 23-0,21 
(5–8) 
5 - 6 

63–0,30 
18–0,18 

©2, 1=±0,05 
© 4, 2=±0,03 

 
Білім, білік және дағдылардың бақыланатын түрлері. 
1. Бөлшектерді өңдеу кезіндегі негізгі ұғымдар мен анықтамалар. 
2. Бөлшектерді механикалық өңдеу кезінде негіздеу. 
3. Операциялық эскиздер мен механикалық өңдеу схемаларын ресімдеу 

ережесі. 
Нормаланған уақыт. 
4 сағат 
Орындауды бағалау критерийлері. 
Бөліктің сызбасын талдау. 
Өңдеу схемасын әзірлеудің дұрыстығы.  
Берілген техникалық талапты тексеру схемасын әзірлеудің дұрыстығы. 
Геометрияны талдау. 
Бөлік пен дайындаманың геометриясын анықтау. 
Жұмысты орындау тәртібі 
1.Операциялық эскизді әзірлеу 
2. Механикалық өңдеу схемасын жасаңыз 
3. Беттердің орналасуы бойынша берілген техникалық талапты тексеру 

сызбасын жасаңыз. 
4. Түсініктеме шарттарына қатысты орналасу. 
5. Таңдалған бекіту схемасына байланысты мүмкін қателіктерді 

талдаңыз. 
6. Қажет болған жағдайда орындалатын өлшемге немесе техникалық 

талапқа рұқсатты есептеуді жүзеге асыру, сондай-ақ операциялық Өлшем 
тізбегін құру қажет. 

7. Техникалық талаптардың орындалуын тексеру үшін бақылау 
құрылғысының схемасын жасау қажет. 

Қажетті жабдықтар мен құралдардың тізімі: бөлшектердің 
сызбалары, эскиздер. 
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Бөлік параметрлері 
Сызықтық 
өлшемдер 

Диаметрлік 
өлшемдері 

Техникалық 
талаптар 

код мөлшері ø °1  ø °2  ø °3 
5 - 6 18–0,18 40-

0,62 
35-

0,62 
10+0,43 ©1°, 2°=±0,45 

(5–7) 23-0,21 
(5–8) 
5 - 6 

63–0,30 
18–0,18 

©2, 1=±0,05 
© 4, 2=±0,03 

 
Білім, білік және дағдылардың бақыланатын түрлері. 
1. Бөлшектерді өңдеу кезіндегі негізгі ұғымдар мен анықтамалар. 
2. Бөлшектерді механикалық өңдеу кезінде негіздеу. 
3. Операциялық эскиздер мен механикалық өңдеу схемаларын ресімдеу 

ережесі. 
Нормаланған уақыт. 
4 сағат 
Орындауды бағалау критерийлері. 
Бөліктің сызбасын талдау. 
Өңдеу схемасын әзірлеудің дұрыстығы.  
Берілген техникалық талапты тексеру схемасын әзірлеудің дұрыстығы. 
Геометрияны талдау. 
Бөлік пен дайындаманың геометриясын анықтау. 
Жұмысты орындау тәртібі 
1.Операциялық эскизді әзірлеу 
2. Механикалық өңдеу схемасын жасаңыз 
3. Беттердің орналасуы бойынша берілген техникалық талапты тексеру 

сызбасын жасаңыз. 
4. Түсініктеме шарттарына қатысты орналасу. 
5. Таңдалған бекіту схемасына байланысты мүмкін қателіктерді 

талдаңыз. 
6. Қажет болған жағдайда орындалатын өлшемге немесе техникалық 

талапқа рұқсатты есептеуді жүзеге асыру, сондай-ақ операциялық Өлшем 
тізбегін құру қажет. 

7. Техникалық талаптардың орындалуын тексеру үшін бақылау 
құрылғысының схемасын жасау қажет. 

Қажетті жабдықтар мен құралдардың тізімі: бөлшектердің 
сызбалары, эскиздер. 

 
  

  
 

ӨЗІН-ӨЗІ БАҚЫЛАУ СҰРАҚТАРЫ 
 
1. Бөлшектерді CNC машинасында өңдеу кезінде қандай бөлшектер 

мен up параметрлері бақыланады? 
2. Түзету учаскелерін аймақтарға бөлу қандай мақсатта 

қолданылады? 
3. H33 жүйесінде жұмыс істейтін қандай дайындық функцияларын 

білесіз? 
4. М функциялары не үшін қызмет етеді және сіз не білесіз? 
5. Дөңгелек интерполяцияны кодтауға мысал келтіріңіз. 
6. Беру кодының құрылымын түсіндіріңіз. 
7. F0 режимін қолданудың мәнін түсіндіріңіз. 
8. F4 режимін қолданудың мәнін түсіндіріңіз. 
9. Типтік басында және соңында командалардың мәні мен мақсатын 

түсіндіріңіз. 
Қысқаша қорытынды 

 
"Бағдарламалық басқаруы бар станоктарда өңдеудің бір түрі бар 

қарапайым бөлшектерді басқару пультінен өңдеу процесі" тарауын зерттей 
отырып, біліктер мен дағдыларды, сондай-ақ станоктарда бағдарламалық 
басқару жүйесін қолдануды сипаттайды. Тарауда бағдарламалық 
басқарылатын машиналардың мақсаттары, мақсаты және технологиялық 
мүмкіндіктері қарастырылған. Станоктардың функционалдық сұлбаларын 
анықтау. Сапаны қамтамасыз ету және өңдеу тиімділігіне қол жеткізу үшін 
бағдарламалық басқарылатын станоктарды басқарудың технологиялық 
міндеттерін ұсыну. 

Бағдарламалық басқарылатын станоктарда өңдеу технологиясын 
анықтайды. Сандық бағдарламамен басқарылатын көп операциялы 
станоктарда бөлшектерді механикалық өңдеу үшін өндірісті технологиялық 
дайындау процесін қарастырады. Бөлшектерді жасау технологиясына 
арналған құралдарды таңдау ұсынылған. Бөлшектерді дайындау 
технологиясына кесу құралын таңдауды көрсетеді. Бағдарламалық 
басқарылатын жабдықта технологиялық процестерді орындау ерекшеліктері 
ұсынылған. 
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3 тарау. БАҒДАРЛАМАЛЫҚ БАСҚАРЫЛАТЫН СТАНОКТАРДА 
ӨТУЛЕР САНЫ КӨП КҮРДЕЛІ БӨЛШЕКТЕРДІ БАСҚАРУ 
ПУЛЬТІНЕН ӨҢДЕУ ПРОЦЕСІ. 

 
Модульге қысқаша шолу 

 
Бұл модуль бағдарламалық басқарылатын станоктар операторының 

жұмыс біліктілігін алу үшін қажетті білімді, іскерлікті және дағдыларды 
сипаттайды. 

Модульді зерделеу нәтижесінде білім алушылар мыналарды меңгереді: 
жұмыс процесінде жекелеген тораптар мен механизмдерді баптау; 
бағдарламалық басқарылатын станоктарда көп өту саны бар күрделі 
бөлшектерді басқару пультінен өңдеу процесін жүргізу. 

Модульді зерделеу кезінде білім алушылар: құрал-саймандар мен 
құрылғылардың жұмысындағы ақауларды жоюды; бөлшектердің бетін 
бақылау-өлшеу аспаптарымен және құралдарымен өңдеуді бақылауды жүзеге 
асыруды; блоктарды құрал-сайманмен ауыстыруды орындауды; құралдың 
бастапқы нүктеге шығуын және оны түзетуді үйренеді; 

Осы модульдің материалын зерделей отырып, білім алушылар 
жұмысшы біліктілігін алу үшін кәсіби практикадан өте алады  

 
3.1. Жұмыс процесінде Жекелеген тораптар мен механизмдерді 

баптау. 
 
CNC станоктарында өңдеу дәлдігі. Автоматты немесе жартылай 

автоматты режимде жұмыс істеу үшін CNC машинасы, ең алдымен, жалпы 
қателікке байланысты жасалған бөлшектердің дәлдігін қамтамасыз етуі 
керек. Жалпы қателік өз кезегінде бірқатар факторлардан тұрады [27]: 

- машинаның дәлдігі; 
- басқару жүйесінің түрі; 
- дайындаманы орнату қателіктері; 
- құрал-саймандарды өлшемге баптау қателіктері; 
- станокты өлшемге баптау қателіктері; 
- құралды дайындау қателіктері; 
- кескіш құралдың өлшемді тозуы; 
-жүйенің қаттылығы "Станок-құрал-құрал-бөлшек" (бұдан әрі-ЖҚТБ). 
Машинаның дәлдігі, ең алдымен, оның геометриялық дәлдігі, ᴛ деп 

түсініледі.ᴇ. жүктелмеген күйдегі дәлдік. Дәлдіктің төрт класындағы 
машиналар бар: h (қалыпты), P (жоғары), B (жоғары), A (әсіресе жоғары). 
Станоктардың дәлдік нормаларына сәйкестігін тексеру кезінде геометриялық 
пішіндердің дәлдігі мен негізгі беттердің орналасуы, бағыттағыштар 
бойынша қозғалыстардың дәлдігі, айналу осьтерінің орналасу дәлдігі, 
өңделген беттердің дәлдігі, өңделген беттердің кедір-бұдырлығы 
анықталады. 
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Станокты өлшемге баптау қателіктері. 
Машинаны өлшем бойынша реттеу кесу құралының өлшеміне сәйкес 

келетін машинаның жұмыс элементтерін және құрылғының негізгі 
элементтерін өңдеу процесінде болып жатқан құбылыстарды ескере отырып, 
қажетті мөлшерді алуды қамтамасыз ететін жағдайға үйлесімді орнатудан 
тұрады. Машинаны орнатудың қателігі машинаның жұмыс элементтері мен 
құралдарын дәл есептелген күйге келтіру мүмкін еместігінен туындайды. 
Өндірістің қажетті дәлдігін қамтамасыз ету үшін реттеуші сынақ жолдарын 
пайдаланады. Орнату мөлшерін реттеу дегеніміз-құралдардың өлшемді тозуы 
немесе жүйенің температуралық деформациясы нәтижесінде өзгерген орнату 
мөлшерін қалпына келтіру. Бөлшектердің партиясын өңдеу кезінде 
көтергіштердің санын азайту үшін дұрыс орнату мөлшерін таңдау өте 
маңызды. 

ЖҚТБ жүйесінің қаттылығы. Серпімді деформациялар. Жоғарыда 
айтылғандай, СПИД жүйесі серпімді жүйе болып табылады. Серпімді 
жүйенің қаттылығы деп оның деформацияға қарсы тұру қабілеті түсініледі. 
Кесу күштерінің әсерінен қаттылық жеткіліксіз болған кезде, СПИД 
жүйесінің деформациясы пайда болады, бұл өңделген беттің пішіні мен 
өлшемдерінің қателігін тудырады. Жылу деформациясы машинаның 
бастапқы кезеңінде қарқынды жүреді, содан кейін деформация мөлшері 
тұрақтандырылады және одан әрі жұмысқа әсер етпейді. Бастапқы кезеңде 
болатын өзгерістер өңдеудің дәлдігіне айтарлықтай әсер етуі мүмкін, осыған 
байланысты бөлшектерді өңдеу басталғанға дейін машинаны жылыту қажет. 
Сондай-ақ, жабдықтың ұзақ тоқтауына жол бермеу керек.Кесу аймағында 
шығарылатын жылу дайындаманың қызуына ықпал етеді, әсіресе жоғары 
кесу жылдамдығында көп жүрісті тегістеу кезінде. Бұл жағдайда оның 
деформациясы пайда болады. Жоғары дәлдікті алу үшін, өңдеуді бастамас 
бұрын, дайындаманың салқындауын қамтамасыз ету өте маңызды. Осы 
мақсаттар үшін CUT 100 сияқты СОЖ көмегімен өңдеу қолданылады, ал 
бірнеше дайындамаларды (көп мақсатты) станоктарда өңдеу кезінде 
температураны тұрақтандыруға уақыт сақталатын ұтымды өңдеу схемасы да 
қолданылады. Сонымен қатар, жоғары дәлдіктегі станоктар термоконстантты 
үй-жайларда орнатылады. 

Дайындамаларға дайындаманың жекелеген бөліктері оларды дайындау 
кезінде біркелкі салқындаған кезде пайда болатын ішкі кернеулер тән. Уақыт 
өте келе ішкі кернеулер тегістеледі, ал дайындама деформацияланады. 
Деформация процесі әсіресе жоғары кернеулері бар беткі қабаттарды алып 
тастағаннан кейін белсенді жүреді. Мұндай деформациялардың әсерін азайту 
үшін өрескел және әрлеу деформацияларын бөліп алу керек, ал жоғары 
дәлдіктегі бөлшектерді алу үшін табиғи немесе жасанды қартаю өрескел 
және әрлеу жұмыстары арасында жасалуы керек. 

Токарлық станокты баптау-бұл дайындамаларды (бөлшектерді) өңдеу 
бойынша Өндірістік тапсырманы орындау барысында өңдеу өлшемдерінің 
қажетті өзгеру процесі. 
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Станокты өлшемге баптау қателіктері. 
Машинаны өлшем бойынша реттеу кесу құралының өлшеміне сәйкес 

келетін машинаның жұмыс элементтерін және құрылғының негізгі 
элементтерін өңдеу процесінде болып жатқан құбылыстарды ескере отырып, 
қажетті мөлшерді алуды қамтамасыз ететін жағдайға үйлесімді орнатудан 
тұрады. Машинаны орнатудың қателігі машинаның жұмыс элементтері мен 
құралдарын дәл есептелген күйге келтіру мүмкін еместігінен туындайды. 
Өндірістің қажетті дәлдігін қамтамасыз ету үшін реттеуші сынақ жолдарын 
пайдаланады. Орнату мөлшерін реттеу дегеніміз-құралдардың өлшемді тозуы 
немесе жүйенің температуралық деформациясы нәтижесінде өзгерген орнату 
мөлшерін қалпына келтіру. Бөлшектердің партиясын өңдеу кезінде 
көтергіштердің санын азайту үшін дұрыс орнату мөлшерін таңдау өте 
маңызды. 

ЖҚТБ жүйесінің қаттылығы. Серпімді деформациялар. Жоғарыда 
айтылғандай, СПИД жүйесі серпімді жүйе болып табылады. Серпімді 
жүйенің қаттылығы деп оның деформацияға қарсы тұру қабілеті түсініледі. 
Кесу күштерінің әсерінен қаттылық жеткіліксіз болған кезде, СПИД 
жүйесінің деформациясы пайда болады, бұл өңделген беттің пішіні мен 
өлшемдерінің қателігін тудырады. Жылу деформациясы машинаның 
бастапқы кезеңінде қарқынды жүреді, содан кейін деформация мөлшері 
тұрақтандырылады және одан әрі жұмысқа әсер етпейді. Бастапқы кезеңде 
болатын өзгерістер өңдеудің дәлдігіне айтарлықтай әсер етуі мүмкін, осыған 
байланысты бөлшектерді өңдеу басталғанға дейін машинаны жылыту қажет. 
Сондай-ақ, жабдықтың ұзақ тоқтауына жол бермеу керек.Кесу аймағында 
шығарылатын жылу дайындаманың қызуына ықпал етеді, әсіресе жоғары 
кесу жылдамдығында көп жүрісті тегістеу кезінде. Бұл жағдайда оның 
деформациясы пайда болады. Жоғары дәлдікті алу үшін, өңдеуді бастамас 
бұрын, дайындаманың салқындауын қамтамасыз ету өте маңызды. Осы 
мақсаттар үшін CUT 100 сияқты СОЖ көмегімен өңдеу қолданылады, ал 
бірнеше дайындамаларды (көп мақсатты) станоктарда өңдеу кезінде 
температураны тұрақтандыруға уақыт сақталатын ұтымды өңдеу схемасы да 
қолданылады. Сонымен қатар, жоғары дәлдіктегі станоктар термоконстантты 
үй-жайларда орнатылады. 

Дайындамаларға дайындаманың жекелеген бөліктері оларды дайындау 
кезінде біркелкі салқындаған кезде пайда болатын ішкі кернеулер тән. Уақыт 
өте келе ішкі кернеулер тегістеледі, ал дайындама деформацияланады. 
Деформация процесі әсіресе жоғары кернеулері бар беткі қабаттарды алып 
тастағаннан кейін белсенді жүреді. Мұндай деформациялардың әсерін азайту 
үшін өрескел және әрлеу деформацияларын бөліп алу керек, ал жоғары 
дәлдіктегі бөлшектерді алу үшін табиғи немесе жасанды қартаю өрескел 
және әрлеу жұмыстары арасында жасалуы керек. 

Токарлық станокты баптау-бұл дайындамаларды (бөлшектерді) өңдеу 
бойынша Өндірістік тапсырманы орындау барысында өңдеу өлшемдерінің 
қажетті өзгеру процесі. 

  
 

 
 

3.1-сурет-УЧПУ бар бұранда кескіш станоктың жылдамдық қорабы 
 
УЧПУ және компьютерлік префиксі бар заманауи станоктарда белсенді 

бақылау және өңдеуді адаптивті басқару, сондай-ақ ақауларды 
диагностикалау жүйелері қарастырылған. Ол үшін токарлық машинаның 
негізгі түйіндерінде диагностикалық мәліметтер мәтіндік хабарлама түрінде 
компьютер консолінің дисплейіне шығатын түйіндер мен құрылғылардың 
жұмыс параметрлерін бақылаудың арнайы сенсорлары орнатылған. 
Синхронды электр қозғалтқышы, редукторлар, "құрт" және құрт редукторы 
бар алты позициялы револьвер басының жұмысындағы ақаулар, әдетте, 
тістердің, берілістердің және берілістердің тозуына әкеледі. Тозған құралды 
алып тастағаннан кейін ат 220 МР қайрау ажарлау станогының көмегімен 
бұлдыр (БББ бар станоктан тыс) орнына жаңа кесу құралын өлшемді күйге 
келтіруді жүргізеді. 

 
Сурет 3.2-қайрау АЖ 220 МР тегістеу машинасы 
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1 - тегістеу басы, 2 - тегістеу шеңбері; 3 - сол жақ артқы бас; 4 - айналмалы үстелді 

бекітуге арналған алты қырлы гайка; 5 - эксцентрлік түйреуіш; 6 - конустың реттеу 
бұрандасы; 7 - ит; 8 - үстелді жылжыту тұтқасы; 9 - стопор; 10 - тегістеу басының 
көлденең жылжуының ұшқышы; 11 - тегістеу шеңбері; 12 - оң артқы бас; 13 - айналмалы 
үстел; 14 - жылжымалы үстел; 15 - үстелді жұқа жеткізуге арналған тұтқа; 16 - көпір; 17 - 
станокты көтеруге арналған болт; 18 - қозғалтқыш; 19 - белдік қақпағы; 20 - тегістеу 
шпинделі; 21 - айналмалы тірек; 22 - бұрыштық тірек; 23 - тіректі бекітуге арналған алты 
қырлы гайка; 24 - шаңнан қорғайтын гофр; 25 - тегістеу басының көлденең жылжуының 
маховигі; 26 - тегістеу басының тік жылжуының маховигі; 27 - электр шкафы; 28 - электр 
шкафының тұтқасы; 29 - төсек қақпағы; 30 - үстелдің құлыптау бұрандасы; 31 - салазки; 
32 - электр пульті; 33 - реттегіш болт; 34 - гайка; 35 - монтаждық пластина. 

 
3.3-сурет-ат 220 МР қайрау ажарлау станогының компоненттерінің атауы және 

орналасуы: 
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1 - тегістеу басы, 2 - тегістеу шеңбері; 3 - сол жақ артқы бас; 4 - айналмалы үстелді 

бекітуге арналған алты қырлы гайка; 5 - эксцентрлік түйреуіш; 6 - конустың реттеу 
бұрандасы; 7 - ит; 8 - үстелді жылжыту тұтқасы; 9 - стопор; 10 - тегістеу басының 
көлденең жылжуының ұшқышы; 11 - тегістеу шеңбері; 12 - оң артқы бас; 13 - айналмалы 
үстел; 14 - жылжымалы үстел; 15 - үстелді жұқа жеткізуге арналған тұтқа; 16 - көпір; 17 - 
станокты көтеруге арналған болт; 18 - қозғалтқыш; 19 - белдік қақпағы; 20 - тегістеу 
шпинделі; 21 - айналмалы тірек; 22 - бұрыштық тірек; 23 - тіректі бекітуге арналған алты 
қырлы гайка; 24 - шаңнан қорғайтын гофр; 25 - тегістеу басының көлденең жылжуының 
маховигі; 26 - тегістеу басының тік жылжуының маховигі; 27 - электр шкафы; 28 - электр 
шкафының тұтқасы; 29 - төсек қақпағы; 30 - үстелдің құлыптау бұрандасы; 31 - салазки; 
32 - электр пульті; 33 - реттегіш болт; 34 - гайка; 35 - монтаждық пластина. 

 
3.3-сурет-ат 220 МР қайрау ажарлау станогының компоненттерінің атауы және 

орналасуы: 
 

  
 

Бұл машина станоктар мен фрезерлік станоктарды қайта өңдеуге 
арналған. Мұны істеу үшін көлденең және бойлық қозғалыстардың 
ұшқыштарын қолдана отырып, кескішті дұрыс күйге келтіру керек. Тегістеу 
дөңгелегі мен кескіштің профильдерін салыстыра отырып, кескіштің дұрыс 
орналасуын тексеріңіз. 

Проекторды тұтқаны пайдаланып тік оське орнатыңыз. Осьтік 
позицияны орнатқаннан кейін, проектордың тірегін тік позиция тұтқасы 
арқылы тігінен жылжыту арқылы фокусты табыңыз.  

Радиусы 1,5 мм Профильді гауһар шеңбер қажет. Мандрел көлденең 
жазықтықта 0° бұрышта орналасуы керек және тегістеу дөңгелегі 0°бұрышта 
орналасуы керек. 

Кескішті қаншалықты терең тегістеу керек екеніне байланысты 
мандрел қажетті тегістеу мөлшеріне дейін алға қарай созылады. Айналмалы 
топсаның бүйір бетіне қатысты шамамен 8 мм ішінде орналасқан, оны 3.4-
суреттен көруге болады: 

 

 
 

Сурет 3.4-кескіштің шығуын реттеу 
 
Кескіш аспап токарь-оператордың тұрақты бақылауымен CNC 

токарлық станоктарда пайдаланылады, ол жөндеу кезінде бұлдыр құралды 
уақтылы ауыстырып, жұмыс барысында болуы мүмкін авариялық жағдайлар 
туындаған кезде оның зақымдану дәрежесін барынша азайтуы тиіс. Қазіргі 
заманғы кескіш құрал 3.5-суретте көруге болатын құрастырмалы құралмен, 
яғни дәнекерленген карбидті пластиналармен (көп қырлы) кесу тақталарын 
немесе кескіш кірістірулерді механикалық бекітумен жасалады. Мұндай 
пластиналар сыну, кесу жиегін бояу, дайындаманың беткі сапасының 
нашарлауы және т.б. салдарынан кесу қасиеттерін жоғалтады. 
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h-кескіш биіктігі, f - кескіш басының ені, b - кескіш ені, l1 - кескіш 

ұзындығы, l2-кескіш басының ұзындығы. 
3.5-сурет-тұтқаны ұстап тұру 

 
CNC станоктарында өрескел және жартылай өңдеу кезінде кенеттен 

істен шығудың негізгі себептері: кескіштердің сапасыз жиналуы, олардың 
чиптерінің зақымдануы, сынық түріндегі дайындаманың ақаулары (бұл 
ұлулар дайындамаларында кездеседі), дайындаманың шамадан тыс мөлшері, 
дайындаманың соғылуы, дайындамадағы қабыршақтар, дайындаманың 
қаттылығының жоғарылауы, машинаның істен шығуы, дайындаманың нашар 
бекітілуі.станоктың картриджінде немесе люнетте, кесу процесінде діріл. 

 
 
3.2. Құрал мен құрылғылардың жұмысындағы ақауларды жою. 
 
Құрал мен құрылғылардың жұмысындағы жиі және тән проблемалар. 
Токарлық станоктың жұмысы барысында туындайтын жиі және 

сипатты ақаулар 3.1-кестеде келтірілген. 
 
Кесте 3.1. Токарлық станоктың жұмысы кезінде туындайтын 

ақаулықтарды жоюдың түрлері, себептері және әдістері 
Ақаулар Пайда болу себептері Пайда болу әдістері 

1 2 3 
Станок болмайды Блоктау құрылғыларының іске 

қосылуы 
Кернеудің төмендеуі немесе 
болмауы 
Беру жетектерінің қоректенуінің 
болмауы 

Жылжымалы қоршаудың 
жағдайын тексеру 
Желідегі кернеудің болуын және 
деңгейін тексеру 
Беру жетектерін қоректендіруді 
жүзеге асыратын аппараттардың 
жұмысын тексеру 

Жұмыс кезінде электр 
қозғалтқышын өз бетінше 
ажырату 

Электр қозғалтқышының шамадан 
тыс жүктелуінен жылу релесінің іске 
қосылуы 

Кесу немесе беру жылдамдығын 
азайтыңыз 

Жетек белдігі паспорттық 
белдіктен аспайтын жүктеме 
кезінде тайып кетеді 

Жетек белдігінің жеткіліксіз кернеуі Жетек белбеуінің кернеуін 
арттырыңыз 

Салқындату сорғысы жұмыс 
істемейді  

Майлайтын сұйықтықтың болмауы 
Сорғының Электр қозғалтқышын 

Майлау-салқындату сұйықтығын 
қосыңыз 



229
  
 

 
h-кескіш биіктігі, f - кескіш басының ені, b - кескіш ені, l1 - кескіш 

ұзындығы, l2-кескіш басының ұзындығы. 
3.5-сурет-тұтқаны ұстап тұру 

 
CNC станоктарында өрескел және жартылай өңдеу кезінде кенеттен 

істен шығудың негізгі себептері: кескіштердің сапасыз жиналуы, олардың 
чиптерінің зақымдануы, сынық түріндегі дайындаманың ақаулары (бұл 
ұлулар дайындамаларында кездеседі), дайындаманың шамадан тыс мөлшері, 
дайындаманың соғылуы, дайындамадағы қабыршақтар, дайындаманың 
қаттылығының жоғарылауы, машинаның істен шығуы, дайындаманың нашар 
бекітілуі.станоктың картриджінде немесе люнетте, кесу процесінде діріл. 

 
 
3.2. Құрал мен құрылғылардың жұмысындағы ақауларды жою. 
 
Құрал мен құрылғылардың жұмысындағы жиі және тән проблемалар. 
Токарлық станоктың жұмысы барысында туындайтын жиі және 

сипатты ақаулар 3.1-кестеде келтірілген. 
 
Кесте 3.1. Токарлық станоктың жұмысы кезінде туындайтын 

ақаулықтарды жоюдың түрлері, себептері және әдістері 
Ақаулар Пайда болу себептері Пайда болу әдістері 

1 2 3 
Станок болмайды Блоктау құрылғыларының іске 

қосылуы 
Кернеудің төмендеуі немесе 
болмауы 
Беру жетектерінің қоректенуінің 
болмауы 

Жылжымалы қоршаудың 
жағдайын тексеру 
Желідегі кернеудің болуын және 
деңгейін тексеру 
Беру жетектерін қоректендіруді 
жүзеге асыратын аппараттардың 
жұмысын тексеру 

Жұмыс кезінде электр 
қозғалтқышын өз бетінше 
ажырату 

Электр қозғалтқышының шамадан 
тыс жүктелуінен жылу релесінің іске 
қосылуы 

Кесу немесе беру жылдамдығын 
азайтыңыз 

Жетек белдігі паспорттық 
белдіктен аспайтын жүктеме 
кезінде тайып кетеді 

Жетек белдігінің жеткіліксіз кернеуі Жетек белбеуінің кернеуін 
арттырыңыз 

Салқындату сорғысы жұмыс 
істемейді  

Майлайтын сұйықтықтың болмауы 
Сорғының Электр қозғалтқышын 

Майлау-салқындату сұйықтығын 
қосыңыз 

  
 

қосу қалқанында сақтандырғыштар 
жанып кетті 

Сақтандырғыштарды ауыстыру 

Станок дірілдейді Іргетасқа деңгей бойынша 
машинаны дұрыс орнатпау 
Сына бағыттайтын суппорттың 
тозуы 
 
Кесу режимі дұрыс таңдалмаған 
Кескіш дұрыс емес 

Машинаны деңгей бойынша 
тексеріңіз 
 
 
Жылдамдату және мұның қысу 
планкалар және тіректік 
бұрандалар клина 
Кесу, беру жылдамдығын 
өзгертіңіз 
Кескішті қайрауды өзгерту 

Машина өңдеу дәлдігін 
қамтамасыз етпейді 

Картриджге бекітілген бөлік 
(дайындама) үлкен ұшуға ие 
Шпиндельге патронды қатты 
бекітпеу 
Беру жетектеріндегі люфт 
ұлғайтылды  
 
Орталықтарда өңдеу кезінде артқы 
бастардың көлденең ығысуы 

Бөлшекті люнетпен немесе 
орталықпен ұстаңыз 
 
Картридждің бекіту бұрандаларын 
қатайтыңыз 
Таңдау белбеулер да 
редукторларда бу және шарикті 
бұрамалы жұп 
Артқы басын реттеңіз 

Үзік-үзік беті Орталықтарда дайындаманы нашар 
бекіту 
Картридждегі дайындаманың әлсіз 
қысқышы  
Кескіш ұстағышқа әлсіз бекіту 
Кескіш ұстағыштан үлкен кету 
Резец орнатылған төмен орталықтың 
дайындау (бөлшектер) 
Шпиндель саңылаулары және 
суппорттың бағыттаушы 
саңылаулары 

Дайындаманы орталықтарда 
бекітіңіз немесе орталықтарды 
өзгертіңіз 
Патронды бекіту 
Кескішті бекіту 
 
Кескіштің шығуын азайтыңыз 
 
Кескішті ортаға орнатыңыз 
 
Жоюға саңылаулар 

Тесік диаметрі бұрғылау 
диаметрінен үлкен 

Ұзындығы бірдей емес бұрғылаудың 
кесу жиектері 

Дайын бөліктегі ақау түзетіледі 

Тесік осі дайындаманың 
осіне сәйкес келмейді 
(бөлік) 

Бұрғылау осіне реттелетін 
жиектердің тең емес ұзындығы мен 
көлбеуі 

Дайын бөліктегі ақау түзетіледі 

Тесік диаметрі бұрғылау 
диаметрінен үлкен және 
конустық түбі сатылы 

Бұрғылау осіне реттелетін 
жиектердің ұзындығы мен көлбеуі 
бірдей емес 

Дайын бөліктегі ақау түзетіледі 

Шеттердегі тесіктің 
өлшемдері дайындаманың 
(бөліктің) ортасына 
қарағанда үлкен) 

Бұрғылау ортаңғы осьтің үстіне 
немесе астына орнатылады немесе 
артқы бас корпусы жылжытылады 

Дайын бөліктегі ақау түзетіледі 

Тесік осі тесіктің соңындағы 
бөліктің осіне сәйкес 
келмейді 

Бұрғылау жолында дайындаманың 
ішінде раковина немесе легирленген 
металдардың (никель, молибден) 
қатты бөлшектері болды) 

Дайын бөліктегі ақау түзетіледі 

Бөліктегі тесік бетінің кедір-
бұдырлығы берілген тесікке 
сәйкес келмейді 

Үлкен бұрғылау 
Бұрғылау дұрыс емес 
Таспалардың тозуы 
Дайындамада бұрғылау кезінде 
тесіктен чиптерді үнемі алып тастау 

Арнаны азайту 
Переточить сверло 
Деген сверло 
Чиптерді үнемі алып тастаңыз 
және майлаушы салқындатқышты 
қолданыңыз 

Өңделген беттің сопақтығы Шпиндельді ұру Станокты жөндеу және баптау 
жүргізу 

Өңделген беттің конусы Орталықтарда жұмыс істеген кезде 
шпиндель мен артқы бабка 
орталықтарының ығысуы 
Патрондағы жұмыс кезінде 
бағыттаушы төсектің немесе 
суппорттың тозуы 

Осьтік желі бойынша орталықтар 
орнату 
Станокты жөндеу және баптау 
жүргізу 
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Өңделген цилиндрлік беттің 
қисықтығы немесе дөңестігі 

Технологиялық жүйенің төмен 
қаттылығы 
Кескіш осьтік сызықтан төмен 
немесе жоғары орнатылған 
Кескіш құралдың үлкен тозуы 

Ұзын дайындамаларды 
(бөлшектерді) өңдеу кезінде 
люнетті орнату 
Кескішті ортаға (осьтік сызыққа) 
орнатыңыз) 
Деген резец 

Кескіш кескішпен 
кесілгеннен кейін бөліктің 
ұштарының қисықтығы 
немесе дөңестігі 

Жіңішке немесе дұрыс емес өткір 
кескіш 
Кескіштің үлкен тозуы 
Кескіш дайындаманың (бөліктің) 
осіне перпендикуляр емес 
орнатылады) 

Кескішті қайта салыңыз 
 
Кескішті қайрау (немесе 
ауыстыру) 
Кескішті дайындаманың осіне 
перпендикуляр орнатыңыз 
(бөлшектер) 

Үлкен кедір-бұдыр Кескіш дұрыс емес 
Кесу кезінде кескішті үлкен беру 

Кескішті қайта салыңыз 
Кескішті азайту 

Конустың бұрышы дұрыс, 
бірақ үлкен және кіші 
негіздердің өлшемдері дәл 
емес (CNC машиналарында) 

Көлденең беру лимиті бойынша 
орнатудың дәл еместігі 

Соңғы өту кезінде лимб мөлшерін 
мұқият орнатыңыз 

Конустың бұрышы сызбада 
көрсетілгенге сәйкес 
келмейді (CNC жоқ 
станоктарда) 

Калиппердің жоғарғы бөлігін артқы 
бұрышқа бұрудың дәл еместігі 
Дайындаманы өңдеу процесінде 
айналмалы плитаны сығу 
Артқы басын есептік шамаға дәлме-
дәл ауыстыру 
Конустық сызғышты орнатудың дәл 
еместігі 
Кескішті қайрау бұрышының немесе 
конустық жайма бұрышының 
қателігі 

Суппорт плитасының бұрылу 
бұрышын реттеу 
Бұрылмалы табақты мықтап 
бекітіңіз 
Артқы басын ауыстыру 
Конус сызғышын орнатуды реттеу 
Құралды қайрау бұрыштарына 
төтеп беріңіз 

Конустың бұрышы дұрыс, 
бірақ негіздердің біреуінің 
диаметрі дәл емес (CNC 
машиналарында) 

Дайындаманың ұзындығының 
дәлдігі бұзылған 

Дайындаманы ұзындығы бойынша 
мұқият бақылаңыз 

Конустың түзілуі қисық 
сызықты (CNC жоқ 
станоктарда) 

Кескіш орталықтан жоғары немесе 
төмен орнатылады (осьтік сызық) 

Кескішті дәл ортасында орнатыңыз 
(осьтік сызық) 

 
3.1-кестені талдау көрсеткендей, токарлық машиналардағы ақаулар 

негізінен кескіш ұстағыштың түйінінде пайда болады және құралмен 
байланысты: кескіш құралдың тозуы, оны дұрыс орнатпау, майлау-
салқындату сұйықтығының жеткіліксіз түсуі. Басқа ақаулар токарлық жетек 
жүйесінде, әсіресе негізгі қозғалыс жүйесінде (электр қозғалтқыштарынан) 
сына белдікті беріліс болған кезде пайда болады [29]. 

Егер көріңіз мүмкін үлкен алуан жабдықтардың кесетін құралдармен 
кейбір жүйесін, онда, меніңше, орынды бөлуге болады, бұл ақаулар 
төмендегідей. 

1. Құралдардың жұмыс қабілеттілігін бұзатын және оларды тез 
ауыстыру қажеттілігіне алып келетін ақаулар: 

- тозудың қалыпты шамасына жеткен кезде құралдың төмен 
тұрақтылығы; 

- құралдың кесу элементтерін бояу; 
- құралдың бұзылуы; 
- станоктың қалыпты жұмысын бұзатын дірілдер; 
- өңделетін металды желімдеу және құралды қайнату. 
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Өңделген цилиндрлік беттің 
қисықтығы немесе дөңестігі 

Технологиялық жүйенің төмен 
қаттылығы 
Кескіш осьтік сызықтан төмен 
немесе жоғары орнатылған 
Кескіш құралдың үлкен тозуы 

Ұзын дайындамаларды 
(бөлшектерді) өңдеу кезінде 
люнетті орнату 
Кескішті ортаға (осьтік сызыққа) 
орнатыңыз) 
Деген резец 

Кескіш кескішпен 
кесілгеннен кейін бөліктің 
ұштарының қисықтығы 
немесе дөңестігі 

Жіңішке немесе дұрыс емес өткір 
кескіш 
Кескіштің үлкен тозуы 
Кескіш дайындаманың (бөліктің) 
осіне перпендикуляр емес 
орнатылады) 

Кескішті қайта салыңыз 
 
Кескішті қайрау (немесе 
ауыстыру) 
Кескішті дайындаманың осіне 
перпендикуляр орнатыңыз 
(бөлшектер) 

Үлкен кедір-бұдыр Кескіш дұрыс емес 
Кесу кезінде кескішті үлкен беру 

Кескішті қайта салыңыз 
Кескішті азайту 

Конустың бұрышы дұрыс, 
бірақ үлкен және кіші 
негіздердің өлшемдері дәл 
емес (CNC машиналарында) 

Көлденең беру лимиті бойынша 
орнатудың дәл еместігі 

Соңғы өту кезінде лимб мөлшерін 
мұқият орнатыңыз 

Конустың бұрышы сызбада 
көрсетілгенге сәйкес 
келмейді (CNC жоқ 
станоктарда) 

Калиппердің жоғарғы бөлігін артқы 
бұрышқа бұрудың дәл еместігі 
Дайындаманы өңдеу процесінде 
айналмалы плитаны сығу 
Артқы басын есептік шамаға дәлме-
дәл ауыстыру 
Конустық сызғышты орнатудың дәл 
еместігі 
Кескішті қайрау бұрышының немесе 
конустық жайма бұрышының 
қателігі 

Суппорт плитасының бұрылу 
бұрышын реттеу 
Бұрылмалы табақты мықтап 
бекітіңіз 
Артқы басын ауыстыру 
Конус сызғышын орнатуды реттеу 
Құралды қайрау бұрыштарына 
төтеп беріңіз 

Конустың бұрышы дұрыс, 
бірақ негіздердің біреуінің 
диаметрі дәл емес (CNC 
машиналарында) 

Дайындаманың ұзындығының 
дәлдігі бұзылған 

Дайындаманы ұзындығы бойынша 
мұқият бақылаңыз 

Конустың түзілуі қисық 
сызықты (CNC жоқ 
станоктарда) 

Кескіш орталықтан жоғары немесе 
төмен орнатылады (осьтік сызық) 

Кескішті дәл ортасында орнатыңыз 
(осьтік сызық) 

 
3.1-кестені талдау көрсеткендей, токарлық машиналардағы ақаулар 

негізінен кескіш ұстағыштың түйінінде пайда болады және құралмен 
байланысты: кескіш құралдың тозуы, оны дұрыс орнатпау, майлау-
салқындату сұйықтығының жеткіліксіз түсуі. Басқа ақаулар токарлық жетек 
жүйесінде, әсіресе негізгі қозғалыс жүйесінде (электр қозғалтқыштарынан) 
сына белдікті беріліс болған кезде пайда болады [29]. 

Егер көріңіз мүмкін үлкен алуан жабдықтардың кесетін құралдармен 
кейбір жүйесін, онда, меніңше, орынды бөлуге болады, бұл ақаулар 
төмендегідей. 

1. Құралдардың жұмыс қабілеттілігін бұзатын және оларды тез 
ауыстыру қажеттілігіне алып келетін ақаулар: 

- тозудың қалыпты шамасына жеткен кезде құралдың төмен 
тұрақтылығы; 

- құралдың кесу элементтерін бояу; 
- құралдың бұзылуы; 
- станоктың қалыпты жұмысын бұзатын дірілдер; 
- өңделетін металды желімдеу және құралды қайнату. 

  
 

2. Бөлшектердің ақаулығына әкелетін ақаулар: 
- мөлшері бойынша; 
- өңделген беттің тазалығы бойынша. 
3. Басқа да проблемалар, олардың себептері көбінесе кесу құралымен 

емес, станокпен, құралмен, қосалқы (бекіту) құралмен тікелей байланысты. 
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3. Діріл дайындаманың дұрыс емес формасы жағдайында пайда 
болады, бұл картридж жүйесінің теңгерімсіздігіне әкеледі - жоғары 
жылдамдықпен жұмыс жасау кезінде үлкен центрифугалық күштердің 
әсерінен бөлік. Теңгерімсіздікті жою үшін қарсы салмақ патронының тиісті 
орындарында көздеу қажет. 

4. Тербелістер чиптің тұрақты және тыныш бұйралануын қамтамасыз 
етпейтін чиптің дұрыс емес мөлшері мен пішінінен туындауы мүмкін. 

Діріл сөндіргіштердің көптеген түрлері бар; олардың кейбіреулері өте 
күрделі, бірақ сонымен қатар зауытта кеңінен қолданылатын салыстырмалы 
түрде қарапайым, ыңғайлы және сенімді діріл сөндіргіштер бар. Төменде 
осындай дірілдеткіштердің екі дизайны сипатталған. Құрылымның соққы 
дірілін басатын құралы негізінен токарлық және бұрғылау машиналарына 
арналған. Ол тек төрт бөліктен тұрады: болт Бастиекке жеңге басылады, ал 
серіппе болт өзегі мен жең арасындағы сақина қуысына орналастырылады; 
содан кейін қақпақ жеңге толық өту үшін бұралады. 

Құралдың тұрақтылығы жеткілікті үлкен болуы үшін сізге қажет: 
1. Құрал-сайман материалын дұрыс таңдау (құрал-сайман болатының 

немесе қатты қорытпаның маркалары) және құралды дұрыс термиялық 
өңдеу. 

Жоғарыда аталған мәселе бойынша егжей-тегжейлі нұсқаулар берілді. 
Титан-вольфрамның орнына вольфрам қатты қорытпаларын қолдану 

Болат бөлшектерін жоғары кесу жылдамдығымен өңдеу кезінде карбидті 
құралдардың өте тез түсуіне әкеледі. Бұл жағдайда кескіштің алдыңғы 
бетінде терең тесіктің пайда болуы тән. 

Марканы, қатты қорытпаны құрамында кобальт аз (және Болатты өңдеу 
кезінде - титан көп) бар басқасына ауыстыру арқылы тыныш жағдайда 
жұмыс істейтін құралдардың беріктігін едәуір арттыру мүмкіндігін ескеру 
қажет. 

2. Құралдың кесу бөлігінің дұрыс геометриясы. 
Бөліктің материалының қасиеттеріне және өңдеу жағдайларына 

байланысты алдыңғы және артқы бұрыштарды дұрыс таңдауды қамтамасыз 
ету қажет. Жоспардағы бұрыштар да үлкен рөл атқарады; олар 
мүмкіндігінше аз болуы керек, өйткені бұл бөліктің дизайнына, оның 
тұрақтылығына, ауысулардың сипатына мүмкіндік береді (мысалы, жіптерді 
өту кезінде сіз қоршау конусының кішкене бұрышы бар шүмекті қолдана 
аласыз, ал бос жіптермен қоршау бөлігі қысқа болуы керек) және т. б. 
Күрделі профилі бар құралдар жеткілікті мөлшердегі бүйірлік артқы 
бұрыштарға ие болуы керек. 

3. Дұрыс кесу режимдерімен жұмыс. 
Егер кесу режимі тым жоғары болса (әсіресе кесу жылдамдығы), онда, 

әрине, тіпті жақсы дайындалған құрал да тез түсіп кетеді. Кесу режимдерін 
тағайындау кезінде арнайы әзірленген стандарттарды қолдану керек. 

Тот баспайтын болатты титан-вольфрамды қатты қорытпалармен 
жабдықталған құралдармен өңдеу кезінде құралдың тез тозуы тым жоғары 
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кесу жылдамдығымен ғана емес, керісінше өте төмен жылдамдықпен де 
туындауы мүмкін екенін есте ұстаған жөн. Кобальт қатты қорытпасында 
неғұрлым аз болса және титан көп болса, осы қорытпаны қолдану әлі де 
орынды болатын минималды кесу жылдамдығының деңгейі соғұрлым 
жоғары болады. Аз кесу жылдамдығымен жұмыс істеуге жол бермеу 
минералды керамикаға жатады. 

Әдетте, мұндай жағдайларда кескіш пышақтардың тозуы абразиядан 
емес, ең кішкентай бояулардан болады. Сондықтан карбидті және 
минералкерамикалық құралдардың өте тез күңгірттенуімен оның сипатын 
үлкейткішпен тексеру керек. 

Құралдардың тез тозуы шамадан тыс аз берілістермен жұмыс кезінде 
де байқалады. Минималды рұқсат етілген кесу қалыңдығы: Карбид үшін 0,07 
мм және жоғары жылдамдықты құралдар үшін 0,02 мм. 

4. Құралды дұрыс салқындату. 
Бұл кез-келген кесу құралының қалыпты жұмыс істеуі үшін және, ең 

алдымен, оның қалыпты тұрақтылығы үшін қажет Жалпы жағдайлар. Демек, 
төмен қарсылықтың негізгі себептері: 

- аспаптық материалдың сапасы нашар; 
- құралдың Кесу бөлігінің дұрыс емес геометриясы; 
-кесудің жоғары (кейде төмен) режимдерімен жұмыс істеу; 
Кесу құралдарының төмен төзімділігінің мүмкін себептері: 
- бөліктің материалдық өнімділігінің нашарлауы-қаттылықтың 

жоғарылауы, Болаттың осы маркасын басқа, қиын жұмыс істейтін және т.б. 
ауыстыру және т. б. бұл жағдайда тұрақтылықтың төмендеуі тек бір 
операцияда ғана емес, сонымен қатар бөлікті өңдеуге қатысатын барлық 
құралдарда да байқалады. Кескіш құралдардың төзімділігіне, сондай-ақ кесу 
процесінің басқа аспектілеріне өңделетін металдың микроқұрылымы үлкен 
әсер етеді; бұл мәселе төменде көрсетілген; 

- құралды қайрау сапасы нашар. Қайрау сапасы құралдың төзімділігіне 
өте үлкен әсер етеді. Дұрыс емес қайраудың нәтижесі болып табылатын 
геометриядағы қателіктер, сондай-ақ өткір беттерді күйдіріп, тістердің 
шамадан тыс соғылуы (көп қырлы аспаптарда) қарсылықты бірнеше есе 
төмендетеді. 

 
3.3. Бөлшектердің бетін бақылау-өлшеу аспаптарымен және 

құралдарымен өңдеуді бақылау. 
 
Бақылау-өлшеу аспаптарының құрылысы, мақсаты, қолданылуы. 

Дайындамаларды (бөлшектерді) өңдеу процесінде өңделетін беттердің 
параметрлерін бақылау және өлшеу үшін әртүрлі өлшеу құралдары мен 
құралдары, сондай-ақ шаблондар, өлшемдер және калибрлер сияқты 
құрылғылар қолданылады. 

Шаблондар жасалған бөліктердің радиусын бақылау, кесілген бөліктің 
профилін және кесілген жіптің профилін тексеру үшін қолданылады және 
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олардың бетіндегі сандық белгілер түрінде көрсетілген тиісті параметрлердің 
металл плиталары түрінде орындалады (беттің дөңгелектеу радиусы, 
профиль өлшемдері, жіп өлшемдері, сондай - ақ оның сыртқы түрі-
бұрандалы, метрикалық, дюймдік, трапеция). 

Шаралар-өлшем бірлігін не оның қысқаша немесе бөлшек мәнін 
жаңғыртатын құрылғылар. Оларға: штрих - масштабты сызғыштар, 
протакторлар, ұзындықтың жазықтық-параллель өлшемдері, бұрыштық 
өлшемдер-бұрыштық плиткалар, бұрыш өлшегіштер, бұрыштамалар және 
кронциркульдер [29] жатады. 

Калибрлер (3.6-сурет) біліксіз бақылау құралдары болып табылады. 
Дайындамаларды (бөлшектерді) токарлық өңдеуді орындау кезінде ең үлкен 
және ең кіші бойлық өлшемдері бар шекті калибрлер қолданылады. Мұндай 
калибрлердің екі өлшемі бар - Өтпелі және өтпейтін; осыған сәйкес олардың 
бетіне әріптік белгілер қойылады: ПР және жоқ. Дайындамаларда 
(бөлшектерде) диаметрі 1 - ден 3 мм-ге дейінгі тесіктерді бақылау үшін 
калибрлер сымнан жасалған ендірмелері бар екі жақты тығындар түрінде, ал 
диаметрі 3-тен 50 мм-ге дейінгі тесіктерді бақылау үшін конустық 
құйрықтары бар екі жақты тығындар қолданылады. 

 
3.6-сурет-тесікті басқаруға арналған штепсельдік калибрлер 
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олардың бетіндегі сандық белгілер түрінде көрсетілген тиісті параметрлердің 
металл плиталары түрінде орындалады (беттің дөңгелектеу радиусы, 
профиль өлшемдері, жіп өлшемдері, сондай - ақ оның сыртқы түрі-
бұрандалы, метрикалық, дюймдік, трапеция). 

Шаралар-өлшем бірлігін не оның қысқаша немесе бөлшек мәнін 
жаңғыртатын құрылғылар. Оларға: штрих - масштабты сызғыштар, 
протакторлар, ұзындықтың жазықтық-параллель өлшемдері, бұрыштық 
өлшемдер-бұрыштық плиткалар, бұрыш өлшегіштер, бұрыштамалар және 
кронциркульдер [29] жатады. 

Калибрлер (3.6-сурет) біліксіз бақылау құралдары болып табылады. 
Дайындамаларды (бөлшектерді) токарлық өңдеуді орындау кезінде ең үлкен 
және ең кіші бойлық өлшемдері бар шекті калибрлер қолданылады. Мұндай 
калибрлердің екі өлшемі бар - Өтпелі және өтпейтін; осыған сәйкес олардың 
бетіне әріптік белгілер қойылады: ПР және жоқ. Дайындамаларда 
(бөлшектерде) диаметрі 1 - ден 3 мм-ге дейінгі тесіктерді бақылау үшін 
калибрлер сымнан жасалған ендірмелері бар екі жақты тығындар түрінде, ал 
диаметрі 3-тен 50 мм-ге дейінгі тесіктерді бақылау үшін конустық 
құйрықтары бар екі жақты тығындар қолданылады. 

 
3.6-сурет-тесікті басқаруға арналған штепсельдік калибрлер 

  

  
 

3.6-суретте: А - екі жақты тығын-сымнан жасалған ендірмесі бар 
калибр; б - конустық ілмегі бар ендірмесі бар екі жақты тығын; в - бір жақты 
тығын-калибр; г - екі жақты тығын-саптамасы бар калибр; д - екі жақты 
толық емес тығын-калибр; е - бір жақты толық емес тығын-калибр; ж - бір 
жақты толық емес тығын-тұтқасы бар калибр; з - бір жақты толық емес 
тығын-жапсырмасы бар калибр. 

Штепсельдердің бір жақты орналасуы бар калибрлер дайындамадағы 
(бөліктегі) тесікті тез өлшеу үшін қолданылады. Мұндай калибрлерде өту 
(ПР) және өтпейтін (өтпейтін) өлшемдер тұтқаның бір жағында орналасқан. 
Калибрлер-саптамалары бар екі жақты штепсельдер диаметрі 30-дан 100 мм-
ге дейінгі дайындамалардағы (бөлшектердегі) тесіктерді бақылау үшін 
қолданылады. Екі жақты орындаудағы толық емес штепсельдер түріндегі 
калибрлер диаметрі 18 - ден 100 мм-ге дейінгі тесіктерді бақылау үшін, ал бір 
жақты-диаметрі 50-ден 300 мм-ге дейінгі тесіктерді бақылау үшін 
қолданылады. 

Өлшеу кезінде 50 - ден 150 мм-ге дейінгі бөліктердегі тесіктерді және 
диаметрі 150-ден 300 мм-ге дейінгі жапсырмаларды басқаруға арналған 
тұтқалары бар толық емес бір жақты штепсельдері бар калибрлер өте 
ыңғайлы. 

Кронштейндер станокта өңделетін осьтер немесе біліктер түріндегі 
дайындамалардың (бөлшектердің) параметрлерін бақылау үшін 
қолданылады, олар әртүрлі конструкцияларда болады (3.7-сурет): 

 

 
а - екі жақты қапсырма; б-екі жақты қапсырма; в-тікбұрышты пішінді бір жақты 

қапсырма; г-білік диаметрін бақылауға арналған қапсырма; д - тұтқасыз бір жақты 
қапсырмалар; е-бірдей, бірақ тұтқасы бар; ж - қосылатын губкалары бар бір жақты 

құйылған қапсырма; з - реттелетін қапсырма: 1-корпус; 2-бекітілген губка; 3-кірістіру; 4-
бұрандалар 

3.7-сурет-білікті басқаруға арналған қапсырмалар 



236
  
 

Реттеу үшін диаметрі 10 - нан 180 мм - ге дейінгі біліктерді бақылауға 
арналған тікбұрышты пішінді біржақты табақты немесе диаметрі 3-тен 50 
мм-ге дейінгі біліктер мен осьтерді бақылауға арналған тұтқасы жоқ және 
диаметрі 50-ден 170 мм-ге дейінгі біліктер мен осьтерді бақылауға арналған 
тұтқасы бар; 

Екі жақты табақ және штампталған-диаметрі 2-ден 50 мм-ге дейін және 
3-тен 100 мм-ге дейін біліктер мен осьтерді бақылау үшін; 

Диаметрі 100-325 мм осьтерді (біліктерді) бақылауға арналған алмалы-
салмалы губкалары бар бір жақты құйма; 

Реттелетін, реттелетін кірістірулер мен бұрандалары бар. 
Микрометриялық құралдар-бұл 0,1-ден 0,01 мм-ге дейінгі дәлдікпен 

жасалған бөлшектердің әртүрлі параметрлерін өлшеу үшін қолданылатын 
құралдар. Оларға мыналар жатады: 

0,01 мм дейінгі дәлдікпен сыртқы өлшеуге арналған микрометрлер; 
Бөлшектердің ішкі өлшемдерін 0,01 мм дейінгі дәлдікпен өлшеуге 

арналған нутромерлер; 
Тесіктердің, кемерлердің, жыралардың және т. б. тереңдігін 0,1 мм 

дейінгі дәлдікпен өлшеуге арналған тереңдікті өлшегіштер. Бұл құралдардың 
өлшенген мөлшерінің шамасы негізгі шәкіл мен барабан шәкілі 
көрсеткіштерінің қосындысымен анықталады. Негізгі шкаланың көрсеткіші 
бойлық сызықтан төмен түсірілген бүтін миллиметр және осы сызықтан 
жоғары орналасқан жарты миллиметр санымен анықталады. 

Микрометр (сурет 3.8, а) бөліктің сыртқы параметрлерін өлшеу үшін 
қолданылады. Мұнда 1 кронштейнінің бір ұшында 2 өкшесі, ал екінші 
жағында 5 микрометриялық бұрандасы бар 3 сабағы бар. 

Табан мен микрометриялық бұранданың 3 ұштары өлшеу беттері 
болып табылады. 3 бұрандасы 6 айналмалы барабанмен тығыз байланысты, 
оның конустық бөлігіне nonius шкаласы (50 бөлім) қолданылады. 
Микрометриялық бұранданың басында тұрақты өлшеу қысымын қамтамасыз 
ететін құрылғы, микрометриялық бұранданы айналдыруды тоқтататын және 
бөлік параметрін өлшеу кезінде бұралатын 7-ротчот бар (микрометрдің 
өлшеу беттері мен бөлік бетінің тығыз жанасуы кезінде).  

Осыдан кейін, өлшеу кезінде бөліктің өлшемі 4 арнайы стопормен 
бекітіледі. Микрометриялық бұранданың қадамы 0,5 мм, яғни бұранданың 
толық айналымдағы бойлық қозғалысы 0,5 мм, ал нониус шкаласының 
бөліну бағасы 0,01 мм (0,5 мм: 50 = = 0,01 мм).  

Өлшенген Өлшем негізгі шәкіл мен барабан шәкілі көрсеткіштерінің 
сомасы ретінде айқындалады (3.8 Б, в-сурет).  
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Реттеу үшін диаметрі 10 - нан 180 мм - ге дейінгі біліктерді бақылауға 
арналған тікбұрышты пішінді біржақты табақты немесе диаметрі 3-тен 50 
мм-ге дейінгі біліктер мен осьтерді бақылауға арналған тұтқасы жоқ және 
диаметрі 50-ден 170 мм-ге дейінгі біліктер мен осьтерді бақылауға арналған 
тұтқасы бар; 

Екі жақты табақ және штампталған-диаметрі 2-ден 50 мм-ге дейін және 
3-тен 100 мм-ге дейін біліктер мен осьтерді бақылау үшін; 

Диаметрі 100-325 мм осьтерді (біліктерді) бақылауға арналған алмалы-
салмалы губкалары бар бір жақты құйма; 

Реттелетін, реттелетін кірістірулер мен бұрандалары бар. 
Микрометриялық құралдар-бұл 0,1-ден 0,01 мм-ге дейінгі дәлдікпен 

жасалған бөлшектердің әртүрлі параметрлерін өлшеу үшін қолданылатын 
құралдар. Оларға мыналар жатады: 

0,01 мм дейінгі дәлдікпен сыртқы өлшеуге арналған микрометрлер; 
Бөлшектердің ішкі өлшемдерін 0,01 мм дейінгі дәлдікпен өлшеуге 

арналған нутромерлер; 
Тесіктердің, кемерлердің, жыралардың және т. б. тереңдігін 0,1 мм 

дейінгі дәлдікпен өлшеуге арналған тереңдікті өлшегіштер. Бұл құралдардың 
өлшенген мөлшерінің шамасы негізгі шәкіл мен барабан шәкілі 
көрсеткіштерінің қосындысымен анықталады. Негізгі шкаланың көрсеткіші 
бойлық сызықтан төмен түсірілген бүтін миллиметр және осы сызықтан 
жоғары орналасқан жарты миллиметр санымен анықталады. 

Микрометр (сурет 3.8, а) бөліктің сыртқы параметрлерін өлшеу үшін 
қолданылады. Мұнда 1 кронштейнінің бір ұшында 2 өкшесі, ал екінші 
жағында 5 микрометриялық бұрандасы бар 3 сабағы бар. 

Табан мен микрометриялық бұранданың 3 ұштары өлшеу беттері 
болып табылады. 3 бұрандасы 6 айналмалы барабанмен тығыз байланысты, 
оның конустық бөлігіне nonius шкаласы (50 бөлім) қолданылады. 
Микрометриялық бұранданың басында тұрақты өлшеу қысымын қамтамасыз 
ететін құрылғы, микрометриялық бұранданы айналдыруды тоқтататын және 
бөлік параметрін өлшеу кезінде бұралатын 7-ротчот бар (микрометрдің 
өлшеу беттері мен бөлік бетінің тығыз жанасуы кезінде).  

Осыдан кейін, өлшеу кезінде бөліктің өлшемі 4 арнайы стопормен 
бекітіледі. Микрометриялық бұранданың қадамы 0,5 мм, яғни бұранданың 
толық айналымдағы бойлық қозғалысы 0,5 мм, ал нониус шкаласының 
бөліну бағасы 0,01 мм (0,5 мм: 50 = = 0,01 мм).  

Өлшенген Өлшем негізгі шәкіл мен барабан шәкілі көрсеткіштерінің 
сомасы ретінде айқындалады (3.8 Б, в-сурет).  

  
 

 
а-микрометр; б-бірінші микрометрмен өлшеу; В-екінші микрометрмен 

өлшеу; г-микрометриялық нутромер; д-нутромерге арналған ұзартқыш өзек 
Сурет 3.8-Микрометриялық құралдар: 

 
Микрометрлерді өлшеу шектерімен дайындайды 0-25; 25-50; 50-75; 75-

100; 100-125; 125-150; 150-175; 175-200; 200-225; 225-250; 250-275; 275-300; 
300-400; 400-500 және 500-600 мм. 

Микрометриялық нутромер (3.8-сурет, г) бөлшектердің ішкі 
өлшемдерінің параметрлерін өлшеу үшін қолданылады. Бұл өлшеу құралы 
0,01 мм-ге дейін қате береді және 2 өзегі бар, оның бұрандалы саңылауына 
микрометриялық бұранда салынған 4, белгіленген позицияда өлшеу кезінде 3 
тоқтатқышпен бекітілген. Микрометриялық бұрандалы жұптың қадамы 0,5 
мм. Өзек пен бұранданың ұштарында сфералық өлшеу беттері бар 
1. Аспаптың оң жағындағы 5В Барабан 6 гайкамен тығыз байланысты. Өлшеу 
шегін арттыру үшін қосымша ұзартқыш өзектер қолданылады (3.8-сурет, 
д). Бөлшектің ішкі бөлігін өлшеу кезіндегі өлшеу нәтижесі негізгі өзектің 
бетіне салынған негізгі шкаланың көрсеткіштері мен өлшеу процесінде 
айналатын барабанның сол жағындағы шкаланың қосындысы ретінде 
анықталады. 

Микрометриялық тереңдікті өлшегіштер-бөлшектердегі 
саңылаулардың тереңдігін, сондай-ақ кертпештерді, жыраларды және т. б. 
өлшеуге арналған арнайы құралдар. 

Штангенин құралдары дайындамаларды (бөлшектерді) токарлық 
станоктарда өңделетін өлшеулер үшін жиі пайдаланылады. Бұл құралдар 
ШЦ-1, ШЦ-П, ШЦ-Ш маркалы штангенциркульдерге бөлінеді (3.9-сурет); 
штангенглубиномерлер; штангенрейсмустар. 

Штангалық құралдардың айрықша дизайн ерекшелігі-штанганың және 
санау құрылғысының болуы. Дайындамалардың (бөлшектердің) токарлық 
станогында өңделетін параметрлерді өлшеу штангаға басылған 1 мм бөлумен 
негізгі штрихтық шкаланың көмегімен жүргізіледі. Негізгі шкала бойынша 
анықтамалық дәлдікті арттыру үшін штангалық құралдар кері санау 
құрылғысымен жабдықталған - nonius - құралдың өзегіне бекітілген 
жылжымалы вагонға қолданылатын қосымша штрих-шкала. Нониус 
шкаласының ұзындығы негізгі шкаланың бөліністерінің бүтін санына тең, ал 
нониус шкаласындағы бөлінулер саны бір үлкенге тең болады. 
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а-ШЦ-1; б-ШЦ - П; в-ШЦ-Ш; 7-штанга; 

2 - өлшеу губкалары; 3-рамка; 4-рамка қысқышы; 5-нониус; 6-
микрометриялық беру 

1.46 сурет - Сарқырама 
 
Өлшеудің соңғы нәтижесі-екі шаманың қосындысы: бүтін (бүтін 

миллиметр) және бөлшек (миллиметрдің үлесі). Тұтас бөлік нониус 
шкаласының нөлдік соққысының орналасуымен анықталады, яғни. негізгі 
шкаланың басынан бастап нонийдің нөлдік соққысына дейін толығымен 
сәйкес келетін миллиметр саны. 3.10-суреттегі мысалда нониустың нөлдік 
соққысы негізгі шкаланың 20-шы және 21-ші соққыларының арасында 
орналасқан, яғни. өлшемнің бүкіл бөлігі 20 мм болады. Өлшемнің бөлшек 
бөлігі негізгі шкаланың кез-келген штрихына сәйкес келетін нониус 
штрихімен анықталады, өйткені сілтеме мәнінің көбейтіндісі (нониус 
бойынша сілтеме негізгі шкаланың бөліну бағасын нониус шкаласының 
бөліну санына бөлуден алынған бөлшекке тең) бірлікке көбейтілген негізгі 
шкаланың тиісті штрихына сәйкес келетін штрих нөміріне тең. 3.10-суреттегі 
мысалда нониус бойынша есептеу мәні 1:10 = 0,1 мм және бөлшек бөлігі 
0,1×7 = 0,7 мм ретінде анықталады (нониус шкаласының алтыншы соққысы 
сәйкес келеді). Осыдан біз өлшенетін мөлшерді табамыз: 20 мм + 0,7 мм = 
20,7 ММ. 

 
3.10-сурет-штангенинструменттің нониус шкаласы бойынша есептеу 

мысалы. 
 
Нониустың анықтамалық дәлдігін арттыру және сәйкес келетін 

соққыларды дұрыс табу міндетін жеңілдету үшін созылған нониус шкаласы 
қолданылады - "қалыпты" шкала 2 немесе 3 есе артады және алынған сегмент 
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бөлу аралықтарының санына бөлінеді. Бұл жағдайда нониус шкаласының әр 
интервалы негізгі шкаланың бір бөліміне емес, екі-үшке сәйкес келеді. 
Негізгі шкаланың қанша бөлінісі нониус шкаласының бір бөлінісіне сәйкес 
келетінін көрсететін мән нониус модулі деп аталады. Аспаптық өндіріс 1; 2 
және 5 модульдері бар және нониус 0,05 және 0,1 мм болатын тірек 
құралдарын шығарады. 

ШЦ-I, ШЦ-П және ШЦ-Ш калиперлері сыртқы және ішкі 
диаметрлерді, ұзындықтарды, қалыңдығын, тереңдігін және т. б. өлшеу үшін 
кеңінен қолданылады. 

ШЦ-I Штангенциркуль (3.9, а-сурет) губкалардың екі жақты 
орналасуымен сыртқы және ішкі өлшемдерді өлшеу үшін қолданылады, 
өлшеу шегі 0-ден 125 мм-ге дейін, есептеу шамасы 0,1 мм. Губкалардың екі 
жақты орналасуы бар ШЦ-Н Штангенциркуль (3.9, Б-сурет) өлшеуге және 
белгілеуге арналған, өлшеу шегі 0-ден 200 мм-ге дейін және 0-ден 320 мм-ге 
дейін, есептеу шамасы 0,05 және 0,1 мм. ШЦ-Ш Штангенциркуль (3.9, в-
сурет) есептеу шамасы 0,05 және 0,1 мм; 240-тан 710 мм-ге дейін; 320-дан 
1000 мм-ге дейін; 500-ден 1400 мм-ге дейін; есеп шамасы 0,1 мм-ге дейін 
800-ден 2000 мм-ге дейін өлшеу шектері болады. ШЦ-Ш Штангенциркуль 
тесіктер мен біліктердің диаметрлерін, ұзындығын, қалыңдығын, тереңдігін 
өлшеуге арналған. 

Штангенглубиномерлер ойықтардың, ойықтардың, кемерлердің және 
т.б. тереңдігін өлшеу үшін қолданылады.; олардың өлшеу шегі 200, 320 және 
500 мм және нониус бойынша есептеу мөлшері 0,05 және 0,1 мм. 
Құрылымдық жағынан, олар калиперден ерекшеленеді, өйткені жақтаудағы 
жылжымалы губкалар тірек негізі түрінде жасалады, ал штангада бекітілген 
губкалар жоқ. 

Штангенрейсмустар таңбалау жұмыстарын орындау үшін 
пайдаланылады және штангенциркульдерден ерекшеленеді, себебі 
штангенрейсмустағы қозғалмайтын губкалар дәл өңделген төменгі 
жазықтығы бар массивтік негізмен ауыстырылады. Бұл құралдың 
жылжымалы жақтауында ауыстырылатын өлшеу аяқтары орнатылған бір 
губка бар. 

Индикатор-машина тораптарының дәлдігін тексеруге, алдын-ала 
өңделген бөлшектерді орнатуға, соғуды (айналу осінен ауытқу), сопақтықты, 
цилиндрлік беттердің конусын және т. б. тексеруге арналған өлшеу құралы. 

Индикаторлар сағат және тұтқалар түрінде болады. Ең көп таралған 
сағат түріндегі индикаторлар 0,01 және 0,001 мм бөлу бағасымен. 3.11-
суретте көрсетілген сағат түріндегі Индикатор 8 өлшеу жолағының 
аудармалы қозғалысын 5-қолдың айналмалы қозғалысына айналдыратын 
редукторларды қолдануға негізделген. 3 индикатордың теруінде екі шкала 
бар: теріс ауытқуларды санау үшін қызыл және оңды санау үшін қара. Әр 
шкалада 100 бөлім бар.  
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Сурет 3.11-сағат индикаторы 

 
Өлшеу кезінде индикатор 7 гильзаның артындағы тірекке немесе 1 

корпусындағы көзге бекітіледі. Бұл жағдайда 9 өлшеу ұшының 10 шары 
өлшенетін бетімен үнемі байланыста болады. Жиекті тоқтату 2 бұрандамен 
жүргізіледі. 

УЧПУ және компьютерлік приставкамен жабдықталған қазіргі заманғы 
токарлық станоктарда станоктың координаттық жүйесіндегі кескіш құралдың 
жағдайын автоматты түрде түзете отырып, өңделетін дайындамалардың 
(бөлшектердің) бетін автоматты өлшеу кешені қолданылады. 3.12-суретте 1 
дайындаманың Сыртқы диаметрін өлшеу схемасы мысал ретінде көрсетілген. 

 
3.12-сурет-өңделетін бөлшектердің беттерін автоматты түрде өлшеу 

және кескіш құралдың жағдайын автоматты түрде түзету схемасы 
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3 револьвер басының бір позициясында 2 байланыс индикаторы 
бекітілген. USP бағдарламасы бойынша шпиндельді тоқтатқаннан кейін 
индикатор дайындаманың өңделген сыртқы бетіне жоғарыдан, содан кейін 
төменнен тиеді. 2-индикатордан кері байланыс 4-сенсоры арқылы сигнал 
ХББ-ға түседі, ол ХХ және х2 өлшемдерін бекітеді; бұл ретте х2-хх 
айырмашылық өлшенетін диаметрге тең болады. Жанасу сигналы сондай-ақ 
5 қабылдау құрылғысы және 6 түрлендіргіші арқылы ТЖББ-ге беріледі, онда 
тиісті есептеу жүргізіледі. Содан кейін 8 транзисторлық түрлендіргіш 
арқылы қажетті сигнал 9 беріліс қозғалтқышының қоздыру орамасына түседі, 
ол 10 шарлы бұрандалы жұпты айналдырып, калибрдің жағдайын құралмен 
реттейді. Өлшеу қателігі 0,004-0,005 мм құрайды, бұл реттеушінің 
араласуынсыз Автоматты циклде өңдеу қатесін 0,02-ден 0,03 мм-ге дейін 
қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Өлшеулерді орындау кезінде жоғарыда 
аталған барлық операциялар компьютер дисплейінде көрсетіледі. 

Бақылау әдістері. 
Дайындамаларды (бөлшектерді) станоктарда токарлық өңдеу кезінде 

олардың мөлшерін бақылау жүзеге асырылады, ол үшін пассивті, белсенді 
және аралас әдістер қолданылады. 

Дайындамалардың (бөлшектердің) мөлшерін Белсенді бақылау әдістері 
осы бақылаудың деректері бойынша станоктардың жұмысына бір мезгілде 
әсер ете отырып, оларды токарлық станоктарда өңдеу кезінде 
пайдаланылады. Белсенді бақылау құралдары-өңдеу кезінде бөліктің 
өңделетін элементінің мөлшерін өлшейтін және қажетті, жарамды өлшемді 
алу туралы сигнал беретін өлшеу құрылғылары. Соңғы жылдары Белсенді 
бақылау құралдарына принтерлері бар компьютерлік консольдер де қосылды, 
бұл жағдайда өлшеу нәтижелері туралы ақпарат компьютер дисплейінде 
көрсетіледі, содан кейін принтерде басып шығарылады. 

Белсенді бақылау әдістері тікелей және жанама болып бөлінеді. 
Тікелей белсенді бақылау әдісі сипатталады: жұмыс бөлігінің 

өлшемдерін өлшеу жүргізілетін және құрылғының бөлігі болып табылатын 
контактілі өлшеу басының (немесе ұшының) болуы. Өлшеу құралының 
бөліктің өңделетін бетімен жанасу процесінде тиісті ақпарат CNC токарлық 
станокта немесе компьютердің дисплей экранында орнатылған сандық 
индикация тақтасында бірден көрсетіледі, содан кейін принтерде басып 
шығарылады (өлшеу кезінде бірден). Егер өңдеу режимінде қандай да бір 
ауытқу анықталса, токарьға (операторға) дисплей экранына өңдеу процесін 
түзету бойынша тиісті командалар беріледі. 

Тетіктердің токарлық станоктарында өңделетін параметрлерді белсенді 
бақылаудың жанама әдісі өлшеу құралында түйіспелі өлшеу басының 
(ұшының) болмауымен тікелей әдістен ерекшеленеді. Мұндай құрылғылар 
оптикалық-механикалық жүйелермен жабдықталған және оптометрлер, 
интерферометрлер деп аталады; жақында лазерлік интерферометрлер 
қолданылады. Мұндай құрылғылар әртүрлі жабдықтардың ерекше маңызды 
бөліктерінің параметрлерін өлшеу кезінде қолданылады. 



242
  
 

Аралас өлшеу әдісі. 
Қазіргі заманғы машина жасауда күрделі машиналар мен жабдықтарды 

өндіруде көбінесе біріктірілген беттері күрделі профильге ие бөліктердің 
қосылыстары қолданылады, мысалы, Бұрандалы бөлшектер, саңылаулы беті 
бар бөлшектер, тартылатын бөлшектер, құрт редукторлары және т. б. Мұндай 
бөліктердің жарамдылығын анықтау үшін әр бөліктің беті бақыланады - 
өлшемдер кешені және оның барлық элементтерінің орналасуы тексеріледі. 
Осы мақсатта, әдетте, калибр немесе эталон деп аталатын үлгі жасалады, ол 
бақыланатын бөлікке сәйкес келетін бөлік сияқты (мысалы, бақылау үшін, 
жеңдер білік тәрізді үлгіні жасайды және керісінше) және оның бетін 
бақыланатын бөліктің бетімен байланыстырады. Егер бөлік пен үлгі бір-
біріне сәйкес келмесе, онда бұл бөлік жарамсыз, жарамсыз және өлшемдер 
кешені және оның бетіндегі элементтердің орналасуы дегенді білдіреді. 
Бақылаудың бұл әдісі күрделі немесе аралас деп аталады, өйткені ол әдетте 
пассивті және белсенді бақылау әдістерін біріктіреді. Біріктірілген кешенді 
бақылау әдісі тек жарамды немесе жарамсыз деген сұраққа жауап береді. 
"Жарамды" деп жауап беру кезінде машинаның немесе жабдықтың кез-
келген түйінінде күрделі контуры бар жұп бөлшектердің жиналуына кепілдік 
беріледі. "Жарамсыз" деп жауап беру кезінде параметрлердің техникалық 
құжаттама бойынша талап етілетін параметрлерден ауытқу орнын анықтау 
мақсатында қайталама өлшеулер орындалады, соның салдарынан 
бақыланатын бөлшектің үлгімен, яғни машина немесе жабдық торабын 
құрастыру кезінде қосылатын бөлшекпен жинақталуы мүмкін емес. Бұл 
жағдайда бөліктің жарамдылығын бақылаудың пассивті әдісі қолданылады. 
Аралас өлшеу әдісі күрделі бөліктердің жарамдылығын бақылау кезінде 
негізгі болып табылады. 

Рычагты - тісті өлшеу бастиектері-бір айналымды ИГ және көп 
айналымды МИГ 3-тен 20 мкм-ге дейін дайындауға рұқсаты бар машиналар 
мен құрал-саймандар бөлшектері беттерінің сызықтық өлшемдері мен 
пішінінің ауытқуларын өлшеу үшін қолданылады. Сағат түріндегі индикатор 
сияқты осы өлшеу бастарының жұмыс принципі және құрылғысы. 

Индикаторлы нутромерлер тесіктерді өлшеу үшін қолданылады.  
Өлшемге және "нөлге" индикаторлық нутромерлерді орнату үшін 

өлшенетін тесіктің номиналды өлшемі бойынша таңдалған ұзындықтың 
соңғы өлшемдерінен, екі бүйірден (жалпақ параллель немесе радиус) және 
ұстағыштардан немесе орнату сақиналарынан - тесіктің диаметрі мен бетінің 
пішіні бойынша жоғары дәлдікпен жасалған болаттан жасалған жиынтықтар 
қолданылады (әр сақинаның нақты мөлшері оның бетіне қолданылады). 
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Аралас өлшеу әдісі. 
Қазіргі заманғы машина жасауда күрделі машиналар мен жабдықтарды 

өндіруде көбінесе біріктірілген беттері күрделі профильге ие бөліктердің 
қосылыстары қолданылады, мысалы, Бұрандалы бөлшектер, саңылаулы беті 
бар бөлшектер, тартылатын бөлшектер, құрт редукторлары және т. б. Мұндай 
бөліктердің жарамдылығын анықтау үшін әр бөліктің беті бақыланады - 
өлшемдер кешені және оның барлық элементтерінің орналасуы тексеріледі. 
Осы мақсатта, әдетте, калибр немесе эталон деп аталатын үлгі жасалады, ол 
бақыланатын бөлікке сәйкес келетін бөлік сияқты (мысалы, бақылау үшін, 
жеңдер білік тәрізді үлгіні жасайды және керісінше) және оның бетін 
бақыланатын бөліктің бетімен байланыстырады. Егер бөлік пен үлгі бір-
біріне сәйкес келмесе, онда бұл бөлік жарамсыз, жарамсыз және өлшемдер 
кешені және оның бетіндегі элементтердің орналасуы дегенді білдіреді. 
Бақылаудың бұл әдісі күрделі немесе аралас деп аталады, өйткені ол әдетте 
пассивті және белсенді бақылау әдістерін біріктіреді. Біріктірілген кешенді 
бақылау әдісі тек жарамды немесе жарамсыз деген сұраққа жауап береді. 
"Жарамды" деп жауап беру кезінде машинаның немесе жабдықтың кез-
келген түйінінде күрделі контуры бар жұп бөлшектердің жиналуына кепілдік 
беріледі. "Жарамсыз" деп жауап беру кезінде параметрлердің техникалық 
құжаттама бойынша талап етілетін параметрлерден ауытқу орнын анықтау 
мақсатында қайталама өлшеулер орындалады, соның салдарынан 
бақыланатын бөлшектің үлгімен, яғни машина немесе жабдық торабын 
құрастыру кезінде қосылатын бөлшекпен жинақталуы мүмкін емес. Бұл 
жағдайда бөліктің жарамдылығын бақылаудың пассивті әдісі қолданылады. 
Аралас өлшеу әдісі күрделі бөліктердің жарамдылығын бақылау кезінде 
негізгі болып табылады. 

Рычагты - тісті өлшеу бастиектері-бір айналымды ИГ және көп 
айналымды МИГ 3-тен 20 мкм-ге дейін дайындауға рұқсаты бар машиналар 
мен құрал-саймандар бөлшектері беттерінің сызықтық өлшемдері мен 
пішінінің ауытқуларын өлшеу үшін қолданылады. Сағат түріндегі индикатор 
сияқты осы өлшеу бастарының жұмыс принципі және құрылғысы. 

Индикаторлы нутромерлер тесіктерді өлшеу үшін қолданылады.  
Өлшемге және "нөлге" индикаторлық нутромерлерді орнату үшін 

өлшенетін тесіктің номиналды өлшемі бойынша таңдалған ұзындықтың 
соңғы өлшемдерінен, екі бүйірден (жалпақ параллель немесе радиус) және 
ұстағыштардан немесе орнату сақиналарынан - тесіктің диаметрі мен бетінің 
пішіні бойынша жоғары дәлдікпен жасалған болаттан жасалған жиынтықтар 
қолданылады (әр сақинаның нақты мөлшері оның бетіне қолданылады). 

 

  
 

 
а-орталық көпірмен; Б-саңылаудағы нутрометр; в-шарикті кірістері бар 

нутрометр. 
3.13-сурет-Индикаторлық нутромерлер 

 
Орталықтандырғыш көпірі бар және шарикті ендірмелері бар 

индикаторлық нутромерлерді пайдалана отырып, бөлшектердегі 
саңылаулардың диаметрлерін және олардың беттерінің ауытқуларын өлшеу 
микрометриялық нутромерлерді пайдаланғанға қарағанда анағұрлым өнімді 
және дәл болады. 

 
3.14-сурет-Индикаторлық тереңдік өлшегіш 

 
Индикаторлық тереңдік өлшегіштер ойықтардың, ойықтардың 

тереңдігін, бір жаққа бағытталған ұштар арасындағы қашықтықты өлшеу 
кезінде қолданылады (3.14-сурет). 
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Индикаторлық қапсырмалар машиналар мен жабдықтардың сериялық 
өндірісінде цилиндрлік бөліктердің сызықтық өлшемдерін өлшеу үшін 
қолданылады. 

Құрылғыға ұқсас тұтқалы қапсырмалар машина жасауда қатаң рұқсат 
етілген бөлшектерді-қозғалтқыштардың, турбиналардың, станоктардың, 
құралдардың, жылжымалы подшипниктермен жұпталған машина 
бөлшектерін өлшеу үшін қолданылады. 

Тұтқалы микрометрлер қарапайым тегіс микрометрлерден ратчеттің 
болмауымен және екі тірек аймағының болуымен ерекшеленеді: біріншісі 
сабақтар мен барабандардың шкаласы бойынша, екіншісі индикатор (бір 
жақты) типті өлшеу басының дөңгелек шкаласы бойынша. Бұл жағдайда 
өлшеу күші серіппе арқылы беріледі, ол жылжымалы өкшені бөліктің бетіне, 
ал бөліктің өзі микровинт ұшына қарсы басады. Тұтқалы микрометрдің 
өзіндік өлшемді құрылғысы бар-микровинт + жаңғақ + баған + кронштейн, 
бұл тікелей бағалау әдісімен өлшеулерді жүргізуге мүмкіндік береді, 
сәйкесінше оған үлгілер (стандарттар) қажет емес. Бөліктің өлшемі 
микропараның жіп қадамымен салыстыру арқылы анықталады және баған 
мен барабанның шкаласы бойынша есептеледі, ал барабанның бөлу бөліктері 
жебенің басы бойынша есептеледі. 

Белсенді бақылау құралдары. 
Трехконтактная скоба болып табылады қарапайым соның ішінде. Ол 

цилиндрлік бөлшектерді әрлеу немесе дөңгелек Тегістеу арқылы өңдеген 
кезде өлшемді бақылау үшін қолданылады және өңдеу аяқталғаннан кейін 
немесе өлшеу аяқталғаннан кейін сигнал береді. 

Мұндай кронштейн (3.15 - сурет) 2-кронштейнмен станокта ілінеді; 
оның үш ұшы бар: төменгі бекітілген 7, бүйірлік ауыспалы ұшы-8 және 3-
өлшеу өзегіне бекітілген жоғарғы жылжымалы өлшеу ұшы 6. Өлшеу 
штангасы 5 серіппелі вагонға 4 серіппемен қозғалатын 9 жалпақ 
серіппелерден ілулі.  

 
3.15-сурет-үш түйіспелі аспалы қапсырма 
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Индикаторлық қапсырмалар машиналар мен жабдықтардың сериялық 
өндірісінде цилиндрлік бөліктердің сызықтық өлшемдерін өлшеу үшін 
қолданылады. 

Құрылғыға ұқсас тұтқалы қапсырмалар машина жасауда қатаң рұқсат 
етілген бөлшектерді-қозғалтқыштардың, турбиналардың, станоктардың, 
құралдардың, жылжымалы подшипниктермен жұпталған машина 
бөлшектерін өлшеу үшін қолданылады. 

Тұтқалы микрометрлер қарапайым тегіс микрометрлерден ратчеттің 
болмауымен және екі тірек аймағының болуымен ерекшеленеді: біріншісі 
сабақтар мен барабандардың шкаласы бойынша, екіншісі индикатор (бір 
жақты) типті өлшеу басының дөңгелек шкаласы бойынша. Бұл жағдайда 
өлшеу күші серіппе арқылы беріледі, ол жылжымалы өкшені бөліктің бетіне, 
ал бөліктің өзі микровинт ұшына қарсы басады. Тұтқалы микрометрдің 
өзіндік өлшемді құрылғысы бар-микровинт + жаңғақ + баған + кронштейн, 
бұл тікелей бағалау әдісімен өлшеулерді жүргізуге мүмкіндік береді, 
сәйкесінше оған үлгілер (стандарттар) қажет емес. Бөліктің өлшемі 
микропараның жіп қадамымен салыстыру арқылы анықталады және баған 
мен барабанның шкаласы бойынша есептеледі, ал барабанның бөлу бөліктері 
жебенің басы бойынша есептеледі. 

Белсенді бақылау құралдары. 
Трехконтактная скоба болып табылады қарапайым соның ішінде. Ол 

цилиндрлік бөлшектерді әрлеу немесе дөңгелек Тегістеу арқылы өңдеген 
кезде өлшемді бақылау үшін қолданылады және өңдеу аяқталғаннан кейін 
немесе өлшеу аяқталғаннан кейін сигнал береді. 

Мұндай кронштейн (3.15 - сурет) 2-кронштейнмен станокта ілінеді; 
оның үш ұшы бар: төменгі бекітілген 7, бүйірлік ауыспалы ұшы-8 және 3-
өлшеу өзегіне бекітілген жоғарғы жылжымалы өлшеу ұшы 6. Өлшеу 
штангасы 5 серіппелі вагонға 4 серіппемен қозғалатын 9 жалпақ 
серіппелерден ілулі.  

 
3.15-сурет-үш түйіспелі аспалы қапсырма 

  
 

Өзектің орын ауыстыруы 1 есептеу басына беріледі, оның өлшеу ұшы 3 
өзектің жоғарғы тірегімен жанасады. Бөлшектерді токарлық станокта өңдеу 
кезінде 6 ұшы элементтің өңделген бетіне сырғиды, барлық өлшемді 
өзгерістерді қабылдайды және оларды санау басына береді.  

Көлденең калибрге орнатылған индуктивті сенсордан тұратын 
токарлық станокқа сандық индикациясы бар құрылғы және станок 
станогының станогында токарь алдында орнатылған индикация блогы (3.16-
сурет) токарлық станоктарда өңдеу процесінде алынған мөлшерді Белсенді 
бақылау үшін қолданылады. 

 
а-сандық индикация блогы; б-токарлық станоктағы блок түрі 

Сурет 3.16-токарлық станок үшін сандық индикациясы бар құрылғы 
 
Сенсор көлденең калибрдің қозғалысы туралы сигналдар береді және 

бұл сигналдар сандық дисплей тақтасында көрінеді. Индикация блогы "+" 
(қосу) және "-" (алу) белгілері бар кілтпен жабдықталған. Білікті бұраған 
кезде пернені " - " белгісі пайда болғанға дейін, ал тесікті бұраған кезде 
"+"белгісі пайда болғанға дейін басады. 

Өлшеу-басқару құрылғылары. 
УЧПУ және компьютерлік тіркемелері бар қазіргі заманғы жону 

станоктар бір позициялы (немесе қарапайым) немесе көп позициялы (немесе 
күрделі) өлшеу-басқару құрылғыларымен жабдықталған, олардың жиынтығы 
дайындамаларды (бөлшектерді) токарлық өңдеудің әрбір нақты жағдайында 
технологиялық операциялардың сипатына байланысты болады. 

3.17-суретте ЖББҚ токарлық станоктарда ішкі тесіктерді өңдеу кезінде 
қолданылатын қарапайым өлшеу-басқарушы (командалық-басқарушы) аспап 
көрсетілген. Пневматикалық өлшеу басы 2 өлшеу контактілерімен бөліктің 
ашылуын өңдеу кезінде өлшемнің өзгеруін қабылдайды және бұл 
өзгерістерді пневматикалық-электрлік байланыс кері санағына 5 жібереді. 
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Сурет 3.17-командалық-басқару өлшеу құралы 

 
CNC және өлшеу және басқару құрылғылары бар станоктарда 

дайындамаларды өңдеу кезіндегі операциялардың реттілігі келесідей: 
1) дайындаманы кесу құралымен өңдеу; 
2) алынған мөлшерді өлшеу; 
3) алынған ақпаратты талдау блогына деректерді беру; 
4) кескіш құралдың орнын ауыстыруға команда беру; 
5) кескіш құралды бекіту сигналы; 
6) дайындаманы өңдеуді жалғастыру: бастапқы өңдеуден кейін-жарты 

өңдеу аяқталғаннан кейін-өлшеу; 
7) өлшеу деректерін ақпаратты талдау блогына беру; 
Сонымен қатар, аралық командалар беріледі: негізгі жетекті іске қосу, 

кесу құралының орнын өлшеу және өзгерту кезінде оны тоқтату, кесу 
құралын беруді бастау, тоқтату және т. б. 

Машина жасауды дамытудың қазіргі кезеңі өлшеу және басқару 
құрылғыларының одан әрі күрделенуімен сипатталады-олар негізгі 
компоненттер ретінде лазерлік және оптикалық-механикалық 
құрылғылармен жабдықталған. Тиісінше, өлшеу және басқару құрылғыларын 
пайдалану күрделене түседі және қызмет көрсететін персоналдың - 
реттеушілер мен токарь операторларының біліктілігіне қойылатын талаптар 
артады. 

Бір типтегі бөлшектердің үлкен партияларын өндірудегі өлшеу және 
басқару құрылғылары дайындамаларды өңдеуге кететін уақытты едәуір 
азайтуға және қажетті параметрлердің бөлшектерін алуға мүмкіндік береді. 
Алайда, өлшеу және басқару құрылғыларын реттеу және баптау күрделі және 
ұзақ процестер болып табылады. Оларды пайдалану шаңның, газдың, 
температураның өзгеруінің болмауын талап етеді (ең дұрысы, олардың 
жұмыс аймағындағы температура 20 °C-қа тең болуы керек). Сондықтан 
дамыған елдерде бөлшектерді бұрау көлемі үнемі азаяды және 
композициялық және ұнтақты материалдардан жоғары қысыммен қалыптау 
немесе құю арқылы жасалған бөлшектердің өндірісі артады.  
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Сурет 3.17-командалық-басқару өлшеу құралы 

 
CNC және өлшеу және басқару құрылғылары бар станоктарда 

дайындамаларды өңдеу кезіндегі операциялардың реттілігі келесідей: 
1) дайындаманы кесу құралымен өңдеу; 
2) алынған мөлшерді өлшеу; 
3) алынған ақпаратты талдау блогына деректерді беру; 
4) кескіш құралдың орнын ауыстыруға команда беру; 
5) кескіш құралды бекіту сигналы; 
6) дайындаманы өңдеуді жалғастыру: бастапқы өңдеуден кейін-жарты 

өңдеу аяқталғаннан кейін-өлшеу; 
7) өлшеу деректерін ақпаратты талдау блогына беру; 
Сонымен қатар, аралық командалар беріледі: негізгі жетекті іске қосу, 

кесу құралының орнын өлшеу және өзгерту кезінде оны тоқтату, кесу 
құралын беруді бастау, тоқтату және т. б. 

Машина жасауды дамытудың қазіргі кезеңі өлшеу және басқару 
құрылғыларының одан әрі күрделенуімен сипатталады-олар негізгі 
компоненттер ретінде лазерлік және оптикалық-механикалық 
құрылғылармен жабдықталған. Тиісінше, өлшеу және басқару құрылғыларын 
пайдалану күрделене түседі және қызмет көрсететін персоналдың - 
реттеушілер мен токарь операторларының біліктілігіне қойылатын талаптар 
артады. 

Бір типтегі бөлшектердің үлкен партияларын өндірудегі өлшеу және 
басқару құрылғылары дайындамаларды өңдеуге кететін уақытты едәуір 
азайтуға және қажетті параметрлердің бөлшектерін алуға мүмкіндік береді. 
Алайда, өлшеу және басқару құрылғыларын реттеу және баптау күрделі және 
ұзақ процестер болып табылады. Оларды пайдалану шаңның, газдың, 
температураның өзгеруінің болмауын талап етеді (ең дұрысы, олардың 
жұмыс аймағындағы температура 20 °C-қа тең болуы керек). Сондықтан 
дамыған елдерде бөлшектерді бұрау көлемі үнемі азаяды және 
композициялық және ұнтақты материалдардан жоғары қысыммен қалыптау 
немесе құю арқылы жасалған бөлшектердің өндірісі артады.  

 
 
 

  
 

3.4. Блоктарды құралмен ауыстыру. 
 
Жылдам ауысымды аспаптық жүйелер 3.18 суретте көрсетілген 
 

 
  

3.18-сурет-жылдам ауысымды аспаптық жүйе 
 
Өнімділік туралы айтқанда, олар көбінесе металды кесудің тиімділігін 

білдіреді. Алайда, кем дегенде, егер көп болмаса, машинаны пайдалану 
коэффициенті немесе металды кесуге кететін уақыттың үлесі маңызды.  

Жылдам ауысымды аспаптық жүйенің көмегімен құралды өлшеуге, 
баптауға және өзгертуге кететін уақытты азайту арқылы машиналарды 
пайдалану коэффициенті едәуір артады. 

Өнімділікке әсер ету факторлары 
Өнімділік - бұл белгілі бір уақыт аралығында өндірілген бөлшектердің 

саны: ауысым, апта және т.б. аспаптық жүйелерді таңдағанда, олардың осы 
көрсеткіштерді қалай жақсартуға болатындығын қамтамасыз ету қажет. Екі 
маңызды факторды ескеру қажет: 

Металл кесу тиімділігі: оны кез-келген операция үшін металды алу 
жылдамдығымен (см3/мин) өлшеуге болады 

Машинаны пайдалану коэффициенті: станокта металды кесу 
уақытының үлесі (ұзақ уақыт бойы үздіксіз өндірісті қамтамасыз ету 
мүмкіндігі) 

Машинаны пайдалану коэффициенті машинаның конфигурациясы мен 
жабдықтарымен тығыз байланысты. Жаңа машинаны инвестициялай отырып, 
оның ең жақсы технологияларды қолданатындығына көз жеткізу керек. 

Жылдам ауысымды аспаптық жүйелердің артықшылықтары. 
CNC станоктарында және бойлық бұрау машиналарында құралдың 

өзгеруі тез жүреді, бірақ әдетте құралды орнату уақытына байланысты өңдеу 
орталықтарына қарағанда пайдалану жылдамдығы төмен. Құралдың жылдам 
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өзгеруі машинада тиімді кесу уақытының үлесін арттыру үшін автоматты 
құралдың өзгеруі (ATC) жоқ жерде қолданылады. Жылдам өзгеретін 
аспаптық жүйелерді қолданудың көптеген артықшылықтары бар. 

Аспаптық жиынтықтарды қолдана отырып, партияларды ауыстыруға 
кететін уақытты азайту. 

Құралдың бір түрінен екіншісіне өтуге кететін уақытты едәуір 
қысқарту. 

Қашау жүктеу талап етеді сәл көп уақыт бұрын құралдары хвостовиком 
үшін түзету биіктігін орталықтар мен жеткізу МСС 

Жылдам ауысымды аспаптық жүйелердің артықшылығы ұзын 
бұрғылау мандрелдерімен бірге одан да көп көрінеді. 10×D дейінгі бұрғылау 
мандрельдерін 1 минуттан аз уақыт ішінде 2 мкм дәлдікпен ауыстыруға 
болады 

Жетек құралдары 5-20 минуттан 30 секундқа дейін. Әдетте, жетек 
құрал-саймандары ER немесе соңғы фрезерлік ұстағыштар болып табылады. 
ER максималды диаметрі 25 мм болатын соңғы диірмендермен шектелген, 
бұл екі бөлек жетек ұстағышты білдіреді. 3.19-суретте көрсетілгендей, бір 
аспаптық блокпен барлық қолдану салалары қамтылады. 

 

 
 

3.19-сурет-құралды өзгертуге арналған аспаптық блок 
 
Екі позициялы аспаптық блоктардағы құрал позицияларының көбеюі 

блокты ішкі және сыртқы операциялар үшін пайдалануға мүмкіндік береді. 
Жетек құрал-саймандары бар токарлық орталықтарда көбінесе 

құралдарды бекітуге арналған позициялар аз болады. Екі позициялы 
құралдар блоктары қосалқы құралдарды немесе кеңейтілген құралдарды 
қолдануға мүмкіндік береді, бұл бөлшектердің кең спектрін өңдеу кезінде 
құралды өзгерту қажеттілігін азайтады. Екі позициялы аспаптық блоктарды 
машинада Y осі, жарты позицияда револьвер басын бұру немесе қарсы 
шпиндель болған кезде қолдануға болады (3.20-сурет). 
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өзгеруі машинада тиімді кесу уақытының үлесін арттыру үшін автоматты 
құралдың өзгеруі (ATC) жоқ жерде қолданылады. Жылдам өзгеретін 
аспаптық жүйелерді қолданудың көптеген артықшылықтары бар. 

Аспаптық жиынтықтарды қолдана отырып, партияларды ауыстыруға 
кететін уақытты азайту. 

Құралдың бір түрінен екіншісіне өтуге кететін уақытты едәуір 
қысқарту. 

Қашау жүктеу талап етеді сәл көп уақыт бұрын құралдары хвостовиком 
үшін түзету биіктігін орталықтар мен жеткізу МСС 

Жылдам ауысымды аспаптық жүйелердің артықшылығы ұзын 
бұрғылау мандрелдерімен бірге одан да көп көрінеді. 10×D дейінгі бұрғылау 
мандрельдерін 1 минуттан аз уақыт ішінде 2 мкм дәлдікпен ауыстыруға 
болады 

Жетек құралдары 5-20 минуттан 30 секундқа дейін. Әдетте, жетек 
құрал-саймандары ER немесе соңғы фрезерлік ұстағыштар болып табылады. 
ER максималды диаметрі 25 мм болатын соңғы диірмендермен шектелген, 
бұл екі бөлек жетек ұстағышты білдіреді. 3.19-суретте көрсетілгендей, бір 
аспаптық блокпен барлық қолдану салалары қамтылады. 

 

 
 

3.19-сурет-құралды өзгертуге арналған аспаптық блок 
 
Екі позициялы аспаптық блоктардағы құрал позицияларының көбеюі 

блокты ішкі және сыртқы операциялар үшін пайдалануға мүмкіндік береді. 
Жетек құрал-саймандары бар токарлық орталықтарда көбінесе 

құралдарды бекітуге арналған позициялар аз болады. Екі позициялы 
құралдар блоктары қосалқы құралдарды немесе кеңейтілген құралдарды 
қолдануға мүмкіндік береді, бұл бөлшектердің кең спектрін өңдеу кезінде 
құралды өзгерту қажеттілігін азайтады. Екі позициялы аспаптық блоктарды 
машинада Y осі, жарты позицияда револьвер басын бұру немесе қарсы 
шпиндель болған кезде қолдануға болады (3.20-сурет). 

  
 

 
Сурет 3.20 екі позициялы аспаптық блоктар 

 
Қатты балқитын құралды әр ауыстырған сайын байланыстыруды қайта 

жүргізу қажет. Ауыстырмалы пластиналары бар кескіштермен, бұрғылармен 
жұмыс істеу кезінде кесу тақталарын өзгерту қажет. Дублер құралдарын 
қолдану және машинадан тыс тақтайшаларды өзгерту әлдеқайда жылдам. 

Айналмалы емес құралға арналған құрал блоктары: жақсы қол жетімді 
Жеке кесу тақталарын тікелей станокта тез ауыстыруға болады. Алайда, 
құралды алу мүмкіндігі оның қызмет көрсетуін жақсартады, бекітудің 
дұрыстығын қамтамасыз етеді және 3.21-суретте көрсетілгендей қосалқы 
бөлшектерді сатып алу қажеттілігіне байланысты жоспардан тыс 
тоқтатулардың алдын алады. 

 
Сурет 3.21-айналмалы емес құралы үшін аспаптық блоктар 

 
Түтіктердің, шлангтардың жағдайын түзету енді қажет емес. 
Орташа алғанда, SZZ жеткізу үшін түтіктің орнын түзету кезінде 

операторға 2-3 әрекет қажет. Бұл кезде машина тоқтап қалады. Чипті 
бөлшектеуге қанағаттанарлықсыз бақылау көбінесе түтіктің ығысуына 
әкеледі, сондықтан өңдеу кезінде 3.22-суретте көрсетілгендей оның жағдайы 
үнемі түзетіліп отырады. 
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Сурет 3.22-СОЖ жеткізуге арналған түтіктер 

 
"Бірінші сынақ бөлігінің" немесе "өлшеу өткелдерінің" қажеттілігін 

жою арқылы өндіріс жылдамдығы артып, ақау саны азаяды. Бір жылға 
есептеулер бойынша, егер құралдың тез өзгеруі қолданылса, өндірілген 
бөлшектердің қосымша Саны және қалдықтардың азаюы айтарлықтай.  

Сынақ бөліктері-ауқымды өндіріс: әр құрал өзгергеннен кейін бірінші 
бөлік жиі қабылданбайды және құралды өзгертуге кететін уақыт келесідей 
бөлінеді: құралды өзгерту (ескі ығысуды сақтау), бүкіл бөлікті өңдеу, дайын 
бөлікті өлшеу және ығысуды түзету. 

Шағын орташа өндіріс кезіндегі сынақ жолдары: құралды мөлшеріне 
қарай түзетумен сынақ өтуін орындау ақаулы бөліктің өндірілуіне жол 
бермейді, бірақ көп уақытты алуы мүмкін. Құралды өзгертуге кететін уақыт 
келесідей бөлінеді: құралды ауыстыру, ығысуды қайтару, кесу, өлшеу және 
түзету. 

Эргономика және оператор үшін пайдаланудың қарапайымдылығы. 
Оператор үшін жылдам ауысымды аспаптық жүйенің көптеген 

артықшылықтары бар-мысалы, құралдарды машинадан тыс ауыстыру 
апаттар, қателер санын азайтады және құлаған бөлшектерді іздеу уақытын 
қысқартады. Сондай-ақ, Станоктардың барлық түрлерінде бірыңғай аспаптық 
жүйені пайдалану оңай (3.23-сурет). 

Бойлық бұрау машиналарына арналған жылдам ауысымды жүйе 
Бойлық бұрылыс автоматтарындағы кішігірім жұмыс аймағына 

байланысты құралды орнату және өзгерту үшін орын шектеулі. Көбінесе кесу 
тақтасын ауыстыру үшін ұстағыштарды алып тастау керек, бұл әдеттегі 
токарлық орталықпен салыстырғанда орнату уақытын арттырады. 

Жылдам ауысымды аспаптық жүйе әдеттегі ұстағыштармен 
салыстырғанда бойлық бұрау автоматтарында тиімді өңдеу уақытын 
барынша арттырады. Құралды пластинаны ауыстыру үшін машинадан алып 
тастауға болады және тез және дәл жерге қайтаруға болады, оны дереу іске 
қосуға, өлшеуге жүгінбестен бастауға болады.  
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Сурет 3.22-СОЖ жеткізуге арналған түтіктер 

 
"Бірінші сынақ бөлігінің" немесе "өлшеу өткелдерінің" қажеттілігін 

жою арқылы өндіріс жылдамдығы артып, ақау саны азаяды. Бір жылға 
есептеулер бойынша, егер құралдың тез өзгеруі қолданылса, өндірілген 
бөлшектердің қосымша Саны және қалдықтардың азаюы айтарлықтай.  

Сынақ бөліктері-ауқымды өндіріс: әр құрал өзгергеннен кейін бірінші 
бөлік жиі қабылданбайды және құралды өзгертуге кететін уақыт келесідей 
бөлінеді: құралды өзгерту (ескі ығысуды сақтау), бүкіл бөлікті өңдеу, дайын 
бөлікті өлшеу және ығысуды түзету. 

Шағын орташа өндіріс кезіндегі сынақ жолдары: құралды мөлшеріне 
қарай түзетумен сынақ өтуін орындау ақаулы бөліктің өндірілуіне жол 
бермейді, бірақ көп уақытты алуы мүмкін. Құралды өзгертуге кететін уақыт 
келесідей бөлінеді: құралды ауыстыру, ығысуды қайтару, кесу, өлшеу және 
түзету. 

Эргономика және оператор үшін пайдаланудың қарапайымдылығы. 
Оператор үшін жылдам ауысымды аспаптық жүйенің көптеген 

артықшылықтары бар-мысалы, құралдарды машинадан тыс ауыстыру 
апаттар, қателер санын азайтады және құлаған бөлшектерді іздеу уақытын 
қысқартады. Сондай-ақ, Станоктардың барлық түрлерінде бірыңғай аспаптық 
жүйені пайдалану оңай (3.23-сурет). 

Бойлық бұрау машиналарына арналған жылдам ауысымды жүйе 
Бойлық бұрылыс автоматтарындағы кішігірім жұмыс аймағына 

байланысты құралды орнату және өзгерту үшін орын шектеулі. Көбінесе кесу 
тақтасын ауыстыру үшін ұстағыштарды алып тастау керек, бұл әдеттегі 
токарлық орталықпен салыстырғанда орнату уақытын арттырады. 

Жылдам ауысымды аспаптық жүйе әдеттегі ұстағыштармен 
салыстырғанда бойлық бұрау автоматтарында тиімді өңдеу уақытын 
барынша арттырады. Құралды пластинаны ауыстыру үшін машинадан алып 
тастауға болады және тез және дәл жерге қайтаруға болады, оны дереу іске 
қосуға, өлшеуге жүгінбестен бастауға болады.  

  
 

 

 
Сурет 3.23-бойлық бұрау машиналарына арналған Жылдам ауысымдық 

жүйе 
 
Жону оправаларын жылдам орнату расточных оправок. 
Бұрғылау мандрельдерін револьвердің басына орнату орталықтардың 

ұзындығы, биіктігі бойынша орналасуына, сондай-ақ құралдың артқы 
жағына SZZ арқылы жеткізілуіне байланысты құралдың білікшесімен 
салыстырғанда көп уақытты алады.  

3.24-суретте көрсетілгендей, мұндай жеңдер цилиндрлік бұрғылау 
мандрельдерін машинаға орнатқан кезде орталықтардың дұрыс биіктігіне 
жетудің қарапайым және жылдам әдісін ұсынады. Жеңге орнатылған 
серіппелі бекіткіш орталықтардың дәл биіктігін қамтамасыз етіп, 
бөлшектердің тұрақты, жоғары сапасын қамтамасыз ете отырып, бұрандалы 
мандрелдің ойығына оңай бекітіледі. 

Жеңдер жоғары қысымды СОЖ үшін металл тығыздағышпен, сондай – 
ақ түпнұсқада-төмен қысымды СОЖ үшін силикон тығыздағышпен 
толтырылған ойықпен қол жетімді. 

 
  

Сурет 3.24 - Жонғышқа арналған жону 
 
Станоктарды пайдаланудың максималды коэффициентін және металды 

кесудің тиімділігін қамтамасыз ететін модульдік жылдам құрал-саймандар 
жүйесі. Төменде 3.25-суретте сегменттік Цангпен бекітудің кейбір негізгі 
артықшылықтары келтірілген.  
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Сурет 3.25 - сегменттік цанга 

 
Камера білігінің жетегі бар тартпа қосылысты бекіту үшін, сегменттік 

Цангпен бекіту және кесу басын шығару үшін қолданылады. Құрал блогын 
қолмен құлыптау және ашу үшін тек жарты айналым қажет. Өздігінен 
жабылатын камера механизмі өңдеу кезінде құралдың босатылуына жол 
бермейді (3.26-сурет). 

 
Сурет 3.26-камера механизмі 

 
Жоғары дәлдіктегі байланыс және оның өзін-өзі орталықтандыратын 

құрылымы бірдей ұстағышта бірдей кескіш басы үшін X, y және z осьтерінде 
±2 микроннан аз қайталанатын дәлдікті қамтамасыз етеді.  

Бұл үлкен партияларды шығару үшін машинадан тыс алдын-ала 
баптауға немесе басқа партияға ауысқан кезде құралдар жиынтығын 
пайдалануға мүмкіндік береді. Екі жағдайда да өлшеу өткелдерінің 
қажеттілігі жойылады, тезірек іске қосу және некенің аз пайызы қамтамасыз 
етіледі.  

Жоғары тұрақтылық. 
Тұрақтылық иілу кезіндегі қаттылық пен берілетін моментпен 

сипатталады. Тамаша тұрақтылықты қамтамасыз ететін негізгі қасиеттер: 
Соңғы және конустық байланыс: иілу моменттеріне төтеп береді және 

позициялау дәлдігін қамтамасыз етеді. 
Көпбұрышты байланыс: үлкен байланыс аймағы моментті түйреуіштер 

немесе кілттер сияқты қосымша бөлшектерсіз беруге мүмкіндік береді. Бұл 
жағдайда жүктеме бағытқа қарамастан біркелкі бөлінеді, ал көпбұрышты 
профильдің өзін-өзі орталықтандыруы кесу жиегінің машина 
орталықтарының осінің биіктігіне қатысты дәл орналасуын қамтамасыз етеді. 
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Сурет 3.25 - сегменттік цанга 

 
Камера білігінің жетегі бар тартпа қосылысты бекіту үшін, сегменттік 

Цангпен бекіту және кесу басын шығару үшін қолданылады. Құрал блогын 
қолмен құлыптау және ашу үшін тек жарты айналым қажет. Өздігінен 
жабылатын камера механизмі өңдеу кезінде құралдың босатылуына жол 
бермейді (3.26-сурет). 

 
Сурет 3.26-камера механизмі 

 
Жоғары дәлдіктегі байланыс және оның өзін-өзі орталықтандыратын 

құрылымы бірдей ұстағышта бірдей кескіш басы үшін X, y және z осьтерінде 
±2 микроннан аз қайталанатын дәлдікті қамтамасыз етеді.  

Бұл үлкен партияларды шығару үшін машинадан тыс алдын-ала 
баптауға немесе басқа партияға ауысқан кезде құралдар жиынтығын 
пайдалануға мүмкіндік береді. Екі жағдайда да өлшеу өткелдерінің 
қажеттілігі жойылады, тезірек іске қосу және некенің аз пайызы қамтамасыз 
етіледі.  

Жоғары тұрақтылық. 
Тұрақтылық иілу кезіндегі қаттылық пен берілетін моментпен 

сипатталады. Тамаша тұрақтылықты қамтамасыз ететін негізгі қасиеттер: 
Соңғы және конустық байланыс: иілу моменттеріне төтеп береді және 

позициялау дәлдігін қамтамасыз етеді. 
Көпбұрышты байланыс: үлкен байланыс аймағы моментті түйреуіштер 

немесе кілттер сияқты қосымша бөлшектерсіз беруге мүмкіндік береді. Бұл 
жағдайда жүктеме бағытқа қарамастан біркелкі бөлінеді, ал көпбұрышты 
профильдің өзін-өзі орталықтандыруы кесу жиегінің машина 
орталықтарының осінің биіктігіне қатысты дәл орналасуын қамтамасыз етеді. 

  
 

Үлкен қысқыш күш: сегменттік Цангпен бекіту үлкен қысқыш күш жасайды, 
бұл екі ұшақтың бойымен тартылу мен жанасуды қамтамасыз етеді, бұл кесу 
кезінде пайда болатын иілу моментіне төзімділікті арттырады (3.27-сурет). 

 

 
Сурет 3.27 - сегменттік цанга 

 
C3-тен C10-ға дейінгі барлық өлшемдер CNC станоктарында құралды 

тез өзгерту үшін қолданылады. Көлемі машинаның өлшеміне және кесу 
режиміне байланысты. Айналмалы станоктың калибрлерінің интерфейстері 
әр түрлі болады, және кез-келген қолмен жұмыс жасайтын құрал-
саймандарды тікелей станок өндірушісі жеткізеді немесе 3.28-суретте 
көрсетілген арнайы блок ретінде бөлек тапсырыс береді. 

 

 
а) VDI-DIN 69880  б) құйрық 

 

 
в) CBI (болтпен бекіту 

 
Сурет 3.28-арнайы блоктардың түрлері 

 
Айналмалы станоктарға арналған блоктар. 
CBI револьвер бастиектеріне арналған аспаптық блоктар (болтпен 

бекіту) 
Бейімделген аспаптық блоктар (MACU) көптеген станоктардың 

револьвер басының интерфейстерінің өзіндік дизайны үшін стандартты өнім 
ретінде ұсынылады. 

3.29-суретте диск интерфейсі (CDI) көрсетілген. 
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Сурет 3.29-диск интерфейсі (CDI) 

 
CDI жүйесі-бұл VDI жүйесін ауыстыру ретінде кез-келген түрдегі 

машиналарда қолдануға арналған револьвер бастарының интерфейсі. 
Көптеген машина өндірушілері револьвер бастарына арналған CDI бекіту 
жүйесін ұсынады. 

Бекітілген бекіту тетіктері жеке талаптарға сәйкес құрал блоктарын 
жасау үшін қолданылады. Олар айналмалы станоктардың аспаптық 
блоктарында, Қос позициялы блоктарда немесе қолданыстағы револьвер 
бастарын құралды жылдам өзгерту құрылғыларымен қайта жабдықтауда 
кеңінен қолданылады. 

3.30-суретте машинадағы құралдардың конфигурациясы көрсетілген. 
 

 
3.30-сурет-станоктағы құралдардың конфигурациясы 

 
Оңтайлы шпиндель интерфейсін, аспаптық жүйені және оның 

жұмысына арналған картриджді таңдап, CNC машинасының операторы 
өңдеу процесін оңтайландырып, өз машинасынан барынша пайда көре алады. 

Модульдік аспаптық жабдықтар тиімділік пен икемділікті қамтамасыз 
етеді, ал жылдам ауысымдық жабдықтар машинаның пайдалану 
жылдамдығын арттырады. 

СОЖ жеткізу жүйесін, теңдестіру және ұзақ ұшулармен жұмыс істеу 
бойынша ұсыныстарды ескере отырып, сіз өз операцияларыңызды одан әрі 
оңтайландыруға болады. Интерполяциялық бұралу (3.31-сурет). 
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Оңтайлы шпиндель интерфейсін, аспаптық жүйені және оның 

жұмысына арналған картриджді таңдап, CNC машинасының операторы 
өңдеу процесін оңтайландырып, өз машинасынан барынша пайда көре алады. 
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оңтайландыруға болады. Интерполяциялық бұралу (3.31-сурет). 

  
 

 
 

3.31 - сурет-интерполяциялық бұралу түрі 
 
Интерполяциялық бұрау-бұл соңғы буын өңдеу орталықтары мен В 

осі бар көп мақсатты станоктар үшін жасалған әмбебап бұрау әдісі. Токарлық 
операцияны X және Y осі бойымен құралдың айналмалы қозғалысына, 
машинаның шпинделін бір уақытта айналдыру арқылы интерполяция 
әдісімен орындауға болады. 

Дөңгелек қозғалыстың диаметрі соңғы өңдеу жұмыстарын орындау 
үшін ұлғайтылуы немесе азаюы мүмкін, сонымен қатар ішкі немесе сыртқы 
диаметрді өңдеу үшін Z осінің қозғалысымен біріктірілуі мүмкін. 

Дәстүрлімен салыстырғанда интерполяциялық бұралу. 
Машиналардың барлық тұжырымдамалары көп функциялы өңдеу 

мүмкіндігімен жасалған. Айналдыру, бұрғылау және фрезерлеу бойлық 
бұрылыс машиналарында және өңдеу орталықтарында (5 координатқа дейін 
(3.32-сурет) орындалуы мүмкін. Токарлық операциялар кезінде бөліктің 
симметрия осіне айналуы үшін машинаның осі қолданылады. 

 
Сурет 3.32-өңдеу орталықтары 

 
Симметриялық емес бөліктердегі симметриялы цилиндрлік элементтер 

стандартты өңдеу орталықтарындағы бұрғылау құралдарының көмегімен 
орындалды. Алайда, контурлау үшін дөңгелек интерполяция әдісімен 
фрезерлеу немесе W осі бар бас қажет болды. 

Бұл әдіс дәстүрлі бұрғылау немесе бұрау операцияларымен 
тиімділікпен бәсекелеспейді, бірақ ол интерполяция арқылы фрезерлеуге 
нақты балама ұсынады. 
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Интерполяциялық бұрауды жаңа станоктарда, мысалы, фланецтер, 
тығыздағыш ойықтар және параллель емес тесіктер асимметриялық 
бөліктерде өңделген кезде қолдану керек (3.33-сурет). 

 
  
3.33 - сурет-фланецтерді, тығыздағыш ойықтарды және параллель емес 

тесіктерді өңдеу. 
 
Шпиндельдегі момент - егер шпиндель салыстырмалы түрде төмен 

жиілікте айналса, бұрау кезінде кесу тереңдігі шпиндельдің шамадан тыс 
үлкен интерфейсі болмауы керек – Байланыс фрезерлік операциялар үшін 
әдеттегіден гөрі көп моментті бере алуы керек. ISO 50 конусы немесе HSK-
A-ға қарағанда көбірек момент береді. 3.34-суретте интерполяциялық бұралу 
мен интерполяциялық бұрылуға арналған құралды қолдану арасындағы 
интерполяциялық бұралу арасындағы айырмашылықтар көрсетілген. 

 
 Сурет 3.34-кесте жылжыту айырмашылықтар 

 
Құралдың радиусы X, Y осьтері бойымен қозғалысты шектеу үшін 

жұмыс бөлігінің радиусына жақын таңдалуы керек, яғни бөліктің үлкен 
радиусы үшін үлкен радиусы немесе айналу осінен ығысуы бар кескіш 
құралдар қажет. 

Ұзын профильдерді өңдеу қажет болған жағдайда, құралдың радиусын 
таңдау керек, ол шпиндель корпусынан үлкен болады. Бұл ұзын жұқа 
құралдарға қажеттілікті азайту арқылы геометриялық өткізгіштік пен 
процестің тұрақтылығын жақсартады. 

Құралдың салмағы, моменті және диаметрі дүкен мен құралды өзгерту 
құрылғысының мүмкіндіктерінен асып кетпеуі керек. 
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Ұзын профильдерді өңдеу қажет болған жағдайда, құралдың радиусын 
таңдау керек, ол шпиндель корпусынан үлкен болады. Бұл ұзын жұқа 
құралдарға қажеттілікті азайту арқылы геометриялық өткізгіштік пен 
процестің тұрақтылығын жақсартады. 

Құралдың салмағы, моменті және диаметрі дүкен мен құралды өзгерту 
құрылғысының мүмкіндіктерінен асып кетпеуі керек. 

  
 

Қолданыстағы модульдік жүйелерді интерполяциялық бұралу 
талаптарына сәйкес келетін мамандандырылған шешімдерді алу үшін 
біріктіруге болады – әрқайсысының бөліктің өңделетін бетінің диаметрі мен 
геометриясына байланысты өз позициясы бар. 

Кескіш бастиектерді соңғы бекіту және шпиндель корпусымен 
саңылауды қамтамасыз ету үшін қолданылатын үлкен диаметрлі бұрғылау 
құралына арналған сырғытпалары бар жылдам ауысымды аспаптық блоктар. 

Ішкі және сыртқы беттерді өңдеуге арналған кескіш бастарға арналған 
әртүрлі интерфейстері бар адаптерлер. 

Ауыстыру мөлшері аз адаптерлер аралықты қамтамасыз етеді және 
құралдың радиусын арттырады. 

Үлкен тереңдікке дейін бұрғылауға арналған модульдік кескіш бастары 
бар дірілге қарсы мандрельдер. 

Модульдік токарлық адаптерлер мен кескіш бастары үлкен осьтік 
жылжуды және профильді өңдеуді қамтамасыз етеді. 

Үлкен диаметрлі бұрғылау құралдарына арналған кескіш кірістірулер 
мен біріктірілген сырғытпалар шпиндель корпусымен алшақтықты 
қамтамасыз ету үшін үлкен диаметрлі құралдарды жинауға мүмкіндік береді. 

Осьтен жылжуды қамтамасыз ету үшін радиалды аспаптық блоктар. 
Токарлық орталықтар (3.35-сурет). 

 
Сурет 3.35-токарлық орталықтар 

 
Айналдыру орталықтары көп мақсатты және бірнеше осьтерде жұмыс 

істеуге мүмкіндік береді. Бұл дегеніміз, револьвердің басында сізде c осі, Y 
осі және жетек құралдары болуы мүмкін, бұл тек бұралуды ғана емес, 
сонымен қатар фрезерлеуді, бұрғылауды және бұранданы шүмекпен кесуге 
мүмкіндік береді. 

Токарлық орталықтардың конфигурациясы. 
Шығарылатын бөлшектердің түріне байланысты станоктардың 

конфигурациясының бірнеше нұсқасы болуы мүмкін (3.36-сурет). Дұрыс 
таңдау оңтайлы және сенімді өңдеуді қамтамасыз етеді. 
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Сурет 3.36-машина конфигурациясы 
 
Револьвер басының интерфейсі. 
Жетек аспаптық блоктарының дамуы токарлық орталықтардың 

шынымен көп мақсатты машиналарға айналуына әкелді. 
Револьвер бастарының екі дәстүрлі түрі – призмалық біліктер мен VDI 

үшін – бұрылыс орталықтары тек станок орталықтарының осіне сәйкес 
келетін бұрғылау жұмыстарын және бұрғылау тесіктерін орындай алатын 
кезде де жасалды. Призмалық біліктер мен VDI үшін револьвер бастары 
(3.37-сурет) әдеттегі токарлық орталықтарға сәйкес келеді. 

 
Сурет 3.37-револьвер басының интерфейсі 

 
Жетек құралына арналған аспаптық блоктар (3.38-сурет). 
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Сурет 3.37-револьвер басының интерфейсі 

 
Жетек құралына арналған аспаптық блоктар (3.38-сурет). 
 

  
 

 
Сурет 3.38-жетек құралы 

 
Жетегі бар құралдар фрезерлік және бұрғылау жұмыстарын жүргізуге 

мүмкіндік береді, ал негізгі шпиндельдегі с осін басқару қажет. Сіз екі осьте 
операцияларды жасай аласыз, мысалы, орталық сызық бойымен кілт 
ойықтары немесе тесіктер жасай аласыз. Қалталарды фрезерлеу немесе 
дайындаманың осіне қатысты ығысумен тесіктерді бұрғылау үшін құралды Y 
осі бойынша жылжыту мүмкіндігі қажет. 

Бұрғылау жұмыстарында чиптердің тиімді эвакуациялануын және 
өңдеу процесінің сенімділігін қамтамасыз ету үшін жоғары қысыммен СКС 
ішкі берілісі бар жетекті аспаптық блоктарды қолдану ұсынылады. 

Y осі бойынша ығысу, позициялардағы ығысу. 
Y осі (3.39-сурет) үш осьте фрезерлеу және орталық сызықтан 

ығысумен бұрғылау үшін жетек құралдарын пайдалануға мүмкіндік береді. 
Бұл опция көптеген беттерді фрезерлеуді жеңілдетеді. Айналдыру 
құралының позицияларының санын екі есе арттыратын опцияларды қосуға 
болады, бұл құрал блоктарының түрлерін өзгерту қажеттілігін азайтып, 
қосалқы құралдардың санын немесе ұстағыштарды таңдауды арттырады. 

 
Сурет 3.39-Y Осі 

  
Жарты позицияда револьвер басын бұру құралдар санын көбейте 

отырып, екі позициялы аспаптық блоктарды пайдалануға мүмкіндік береді. 
Бұл опция Y осі бойымен қозғалу мүмкіндігі бар машиналарда қажет емес 
(3.40-сурет), сондықтан ол әдетте жетек құралынсыз токарлық орталықтарда 
кездеседі. 
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3.40-сурет-позицияларда бұрылыс 

 
Көбінесе бөлікті жасау үшін оны екі жағынан өңдеу қажет. 

Контршпинделдер шыбықты берумен бірге жиі пайдаланылады, және 
осындай комбинациямен оператордың қатысуынсыз дайын бөлшектерді 
өндіруге болады. 

Ірі көлемді өндіріс жағдайында төменгі револьвердің басын негізгіге 
қосымша пайдалану өңдеу циклінің уақытын екі есе қысқартуы мүмкін. 
Төменгі револьвер басы негізгі шпиндельде және контршпинделде тандемді 
айналдыруға және бір мезгілде өңдеуге мүмкіндік береді, бұл өңдеу циклінің 
ұзақтығын қысқартады. Әдеттегі қолдану-біліктер сияқты ұзын жұқа 
бөліктер және қосалқы шпиндельді қолдана отырып, екі жағынан өңделген 
бөліктер. 

Станоктан тыс құралдарды алдын-ала өлшеу кезінде әр бекіту 
позициясы үшін оңтайлы нөлдік позицияны анықтау керек. Құрал 
ұстағышының офсеттік функциясы конфигурацияланған құралды құрал 
блогына орнатуға және өлшеу уақытын үнемдеуге және ақаулықты азайтуға 
мүмкіндік беретін бірінші бөлікті өңдеуді бірден бастауға мүмкіндік береді. 

Болашақ станоктар мен құрал-саймандарға қойылатын талаптар 
жаһанданудың жалпы сын-тегеуріндерімен, білікті персоналдың 
тапшылығымен, бұйымдарды пайдалану циклдерінің қысқаруымен және 
өндірістік шығыстарды төмендетудің тұрақты талаптарымен айқындалады. 
Соңғы екі онжылдықта жалпы тенденциялар өндіруші компаниялардың 
назарында, ең алдымен, кезеңдер саны мен өндірістің жалпы уақыты (TMT) 
төмендегенін көрсетеді. Бұл әлі күнге дейін GPM ортасында, оператордың аз 
қатысуымен процестерді автоматтандырудың жоғары деңгейін қамтамасыз 
етеді. 

Станоктарда, құралдар мен автоматтандырылған өндіріс жүйелерінде 
өндіріс жалпы мәселелерді шешу үшін келесі қадамдар жасай алатындай 
жаңа мүмкіндіктер пайда болады. 

Автоматтандырудың дамуына қатысты токарлық орталықтар өңдеу 
орталықтарынан артта қалады, бірақ біз одан әрі эволюция (және революция) 
келесі салаларға қатысты болады деп болжаймыз: 

Құралды автоматты түрде өзгерту-роботтарды немесе порталдарды 
пайдалану. 
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3.40-сурет-позицияларда бұрылыс 

 
Көбінесе бөлікті жасау үшін оны екі жағынан өңдеу қажет. 

Контршпинделдер шыбықты берумен бірге жиі пайдаланылады, және 
осындай комбинациямен оператордың қатысуынсыз дайын бөлшектерді 
өндіруге болады. 

Ірі көлемді өндіріс жағдайында төменгі револьвердің басын негізгіге 
қосымша пайдалану өңдеу циклінің уақытын екі есе қысқартуы мүмкін. 
Төменгі револьвер басы негізгі шпиндельде және контршпинделде тандемді 
айналдыруға және бір мезгілде өңдеуге мүмкіндік береді, бұл өңдеу циклінің 
ұзақтығын қысқартады. Әдеттегі қолдану-біліктер сияқты ұзын жұқа 
бөліктер және қосалқы шпиндельді қолдана отырып, екі жағынан өңделген 
бөліктер. 

Станоктан тыс құралдарды алдын-ала өлшеу кезінде әр бекіту 
позициясы үшін оңтайлы нөлдік позицияны анықтау керек. Құрал 
ұстағышының офсеттік функциясы конфигурацияланған құралды құрал 
блогына орнатуға және өлшеу уақытын үнемдеуге және ақаулықты азайтуға 
мүмкіндік беретін бірінші бөлікті өңдеуді бірден бастауға мүмкіндік береді. 

Болашақ станоктар мен құрал-саймандарға қойылатын талаптар 
жаһанданудың жалпы сын-тегеуріндерімен, білікті персоналдың 
тапшылығымен, бұйымдарды пайдалану циклдерінің қысқаруымен және 
өндірістік шығыстарды төмендетудің тұрақты талаптарымен айқындалады. 
Соңғы екі онжылдықта жалпы тенденциялар өндіруші компаниялардың 
назарында, ең алдымен, кезеңдер саны мен өндірістің жалпы уақыты (TMT) 
төмендегенін көрсетеді. Бұл әлі күнге дейін GPM ортасында, оператордың аз 
қатысуымен процестерді автоматтандырудың жоғары деңгейін қамтамасыз 
етеді. 

Станоктарда, құралдар мен автоматтандырылған өндіріс жүйелерінде 
өндіріс жалпы мәселелерді шешу үшін келесі қадамдар жасай алатындай 
жаңа мүмкіндіктер пайда болады. 

Автоматтандырудың дамуына қатысты токарлық орталықтар өңдеу 
орталықтарынан артта қалады, бірақ біз одан әрі эволюция (және революция) 
келесі салаларға қатысты болады деп болжаймыз: 

Құралды автоматты түрде өзгерту-роботтарды немесе порталдарды 
пайдалану. 

  
 

Тиімділік пен коммуникацияны жақсарту үшін стандарттау. 
Револьвер басының интерфейсі – жалпы шпиндельді интерфейстер 

құралды ұтымды пайдалануға мүмкіндік беретін өңдеу орталықтары сияқты, 
жалпы бекіту түйіндерін пайдалану үшін жаңа ISO интерфейсі қажет. 

Токарлық орталықтар құралдың револьвер басымен тез өзгеруімен 
сипатталады, бірақ әдетте өңдеу орталықтарымен салыстырғанда пайдалану 
коэффициенті төмен, өйткені құралды ауыстыру және күйге келтіру үшін көп 
уақыт қажет. Құралды өлшеуге, орнатуға және өзгертуге кететін уақытты 
азайту және өңдеуге қосымша уақыт алу үшін жылдам ауыстырғыш 
ұстағыштарды пайдаланыңыз. 

Револьверлік бастиектердің әрбір түрі үшін аспаптық блоктардың 
конструкциясы стандартты кескіш бастиектерді бекіту кезінде құралдың 
ұшуы осы станок үшін рұқсат етілген мәннен аспайтындай етіп әзірленген. 
Жетекші құрал-саймандар блоктарын пайдалану кезінде құралмен 
револьвердің басын бұру мүмкіндігін қамтамасыз етіп қана қоймай, 
тұрақтылықты арттыру үшін құралдың ұзындығын мүмкіндігінше қысқарту 
ұсынылады. 

Жетекші аспаптық блоктарда мойынтіректер өңдеу орталықтарына 
қарағанда бір-біріне жақын орналасқан. Қысқа ұшу дірілді азайтады, бұл 
өнімділік пен сенімділікті арттырады.  

Ішкі өңдеу үшін минималды жұмыс ұзындығын қамтамасыз ететін 
және револьвер басының саңылауына сәйкес келетін қысқа құралдар (3.41-
сурет) ұсынылады. Қысқа құралдарда манипуляторды ұстап алуға арналған 
ойықтар жоқ және тек қолмен ауыстыруға арналған. 

 
Сурет 3.41-құралдар мысалдары 

 
Токарлық өңдеу цилиндрлік және пішінді беттерді бір сымды құралдың 

көмегімен алуға мүмкіндік береді. Айналдырудың мәні-бұл құрал 
салыстырмалы бойлық қозғалыс жасайды, ал дайындама айналады. 

Айналдыру-әр түрлі факторларды мұқият ескеруді қажет ететін жоғары 
оңтайландыру деңгейі бар металдарды кесудегі ең көп таралған процесс. 

Айналдыруды бірқатар негізгі операцияларға бөлуге болады (бойлық 
бұрау, кесу және профильді өңдеу), мұнда өңдеуді тиімді орындау үшін 
белгілі бір құралдар, кесу режимдері және бағдарламалау қажет.  

Кертпештерді қарама-қарсы бағытта өңдеу үшін арнайы арналған кері 
бұрғылауға арналған құралдар бар (3.42-сурет). 
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Сурет 3.42-құрал түрі 

 
Жақсы айналдыру сапасы негізінен аспаптық жүйеге және аспаптық 

материалға байланысты. 
Цилиндрлік бұрғылау мандрельдері мен адаптерлер кесілген 

бұтақтарға бекітілуі мүмкін. Үлкен бұрғылау мандрельдерін екі кесілген жең 
көмегімен бекітуге болады (3.43-сурет). 

 

 
3.43-сурет-қиылған төлкемен жиынтықтағы құрал 

 
Екі тілінген төлкеге бекітілген құрал 
Бұрғылау мандрелінің оңтайлы жұмыс істеуі үшін маңызды факторлар-

бұл құрал мен ұстағыштың контактісі, дизайны және өлшемді дәлдігі. 
Максималды тұрақтылыққа мандрелді толығымен жабатын ұстағышпен қол 
жеткізіледі. Призмалық V-тәрізді ұстағыштар және бұрандалармен бекітілген 
цилиндрлік ұстағыштар оправкаларды бекіту үшін ұсынылмайды (3.44-
сурет). 
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Сурет 3.42-құрал түрі 

 
Жақсы айналдыру сапасы негізінен аспаптық жүйеге және аспаптық 

материалға байланысты. 
Цилиндрлік бұрғылау мандрельдері мен адаптерлер кесілген 

бұтақтарға бекітілуі мүмкін. Үлкен бұрғылау мандрельдерін екі кесілген жең 
көмегімен бекітуге болады (3.43-сурет). 

 

 
3.43-сурет-қиылған төлкемен жиынтықтағы құрал 

 
Екі тілінген төлкеге бекітілген құрал 
Бұрғылау мандрелінің оңтайлы жұмыс істеуі үшін маңызды факторлар-

бұл құрал мен ұстағыштың контактісі, дизайны және өлшемді дәлдігі. 
Максималды тұрақтылыққа мандрелді толығымен жабатын ұстағышпен қол 
жеткізіледі. Призмалық V-тәрізді ұстағыштар және бұрандалармен бекітілген 
цилиндрлік ұстағыштар оправкаларды бекіту үшін ұсынылмайды (3.44-
сурет). 
  

  
 

 
а) мандрелді толығымен қамтитын ұстаушы 

  

 
б) V-тәрізді ұстағыш 

  

 
в) бұрандалары бар цилиндрлік ұстағыш 

 
3.44 - сурет-ұстаушылардың түрлері 

 
Инструменталдық модульдік тез ауысымды жабдықтау жүйесі (3.45-

сурет), ол шпиндельге тікелей интеграциялану кезінде инструменталдық 
баптаулардың тұрақтылығы мен әмбебаптығын арттырады, мысалы, 
көпмақсатты станоктарда, айналдыру мүмкіндігі бар өңдеу орталықтарында 
және токарлық-Карусельді станоктарда. 

 
 

Сурет 3.45-аспаптық модульдік жылдам ауыстыру аспаптық жүйесі 
 
Мандрельдер мен адаптерлер құрал ішіндегі демпферлік механизм 

арқылы дірілді азайтуға арналған. Көптеген операторлар оларды ұзақ 
ұшулармен жұмыс істеу үшін пайдаланады. Дегенмен, өнімділіктің 
айтарлықтай өсуіне және бетінің сапасын жақсартуға қысқа мерзімде (3×D) 
қол жеткізуге болады. 
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3.5. Құралдың бастапқы нүктеге шығуы және оны түзету. 
 
Қолмен басқарылатын әмбебап станоктарда жұмыс істеу кезінде 

өндірілетін бөлшектердің қажетті мөлшеріне, әдетте, дайындаманы оның 
негізгі беттеріне қатысты өңдеу арқылы қол жеткізіледі. CNC 
машиналарында бөлшектердің қажетті өлшемдеріне белгілі бір себептер 
бойынша таңдалған координаталар жүйесінің анықтамалық басына қатысты 
дайындаманы өңдеу арқылы қол жеткізіледі. 

Шын мәнінде, CNC машинасында жұмыс істеу кезінде сіз бір емес, бір 
уақытта бірнеше координаттар жүйесімен айналысуыңыз керек, олардың ең 
бастысы келесі үшеуі. 

1. Машинаның координаталық жүйесі. Машинаның координаттар 
жүйесі негізгі есептеу жүйесі болып табылады, оның аясында машинаның 
атқарушы органдарының шекті қозғалысы, сондай-ақ олардың бастапқы 
және ағымдағы жағдайы анықталады. Әр түрлі CNC машиналарында 
олардың түріне және моделіне байланысты координаталық жүйелер әртүрлі 
орналасады. Бұл координаталар жүйесінің басталуы машина өндірушісі 
анықтаған нүктеде орналасқан және пайдаланушының өзгеруіне жатпайды. 
Станоктың координаталық жүйесін есептеудің басы болып табылатын нүкте 
станоктың нөлі немесе станоктың нөлдік нүктесі деп аталады [30]. 

2. Бөліктің координаталық жүйесі. Бөліктің координаттар жүйесі 
өңдеуді бағдарламалаудың негізгі жүйесі болып табылады және 
технологиялық құжаттаманың сызбасы немесе эскизі бойынша 
тағайындалады. Оның координаталық осьтері және тірек негізі бар, оған 
қатысты бөліктің барлық өлшемдері анықталған және бөлік контурларының 
барлық тірек нүктелерінің координаттары берілген. Бұл жағдайда тірек 
нүктелері оның контурын құрайтын және технологиялық ауысулардағы 
құралдың траекториясына әсер ететін бөліктің геометриялық элементтерінің 
басталу, аяқталу және қиылысу немесе жанасу нүктелері болып саналады. 
Бөліктің координаталық жүйесінің бастапқы нүктесі бөліктің нөлі немесе 
бөліктің нөлдік нүктесі деп аталады. 

3. Координатная система инструмента. Құралдың координаттар 
жүйесі өңдеу кезінде ұстағышқа қатысты оның кесу бөлігінің орнын 
анықтауға арналған. Құралдың координаталық жүйесін есептеудің басталуы-
жұмыс құралының бағдарламаланған қозғалысы басталатын нүкте. Бұл нүкте 
құрал нөлі немесе өңдеу нөлі деп аталады. Әдетте, өңдеудің нөлдік 
координаттары бөліктің координаталық жүйесінде орнатылады, бірақ 
сонымен бірге өңдеудің нөлдік координаттары бөліктің нөліне сәйкес 
келмеуі мүмкін. 

CNC машинасында бөлікті өңдеудің технологиялық процесін жасау 
кезінде басқару бағдарламасының бұйрықтарын орындау басталатын 
бастапқы қозғалыс нүктесін анықтау қажет. Ең дұрысы, бастапқы қозғалыс 
нүктесінің орналасуы, онда ол құралдың нөліне сәйкес келеді, ал бөлік пен 
машинаның координаталық осьтері бір-біріне параллель болады. Бұл 
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жағдайда машинаның атқарушы органдарының қозғалыс траекторияларын 
бағдарламалау процесі айтарлықтай жеңілдетілген, сондықтан басқару 
бағдарламасында қателіктер пайда болу ықтималдығы төмендейді. 

CNC машиналарында жұмыс істеу кезінде қолданылатын негізгі 
координаттар жүйелерінің нөлдік және бастапқы нүктелері, әдетте, арнайы 
белгілерге ие, олардың көмегімен олардың машина пультінде немесе 
технологиялық құжаттаманың эскиздерінде орналасуы көрсетіледі. Бұл 
белгілер әдетте пиктограммадан және латын алфавитінің бас әрпінен тұрады. 
Өкінішке орай, отандық мемлекеттік стандарттарда бұл белгілер 
анықталмаған. Бірнеше салалық стандарттар бар (мысалы, авиация 
саласында), бірақ олар бір-бірімен нашар үйлеседі. 

CNC бойынша отандық техникалық әдебиеттерде әр түрлі авторлардың 
негізгі координаттар жүйелерінің нөлдік нүктелері әр түрлі болады-олар 
қандай CNC жүйесін негіз ретінде қабылдағанына байланысты. Сондықтан, 
маман машинаның қашықтан басқару құралында немесе құжаттамада өзі 
үшін ерекше белгілер жүйесімен кездесетініне дайын болуы керек.  

Машинаның нөлдік нүктесі M. 
M машинасының нөлдік нүктесі-берілген машинаға қатысты 

координаттар жүйесінің бастапқы нүктесі. Машинадағы осы нүктенің орнын 
өндіруші белгілейді және өзгертуге болмайды. Әдетте М нүктесін атқарушы 
органдардың барлық орын ауыстырулары координаттардың оң мәндері 
саласында болатын жағдайда дайындаманы алып жүретін атқарушы 
органның базалық нүктесімен біріктіреді [31]. 

 

 
 

Сурет 3.46-CNC токарлық және тік фрезерлік станокта нөлдік нүктелердің 
орналасуы 

 
Машинаның бастапқы нүктесі R. 
R машинасының бастапқы нүктесі өсінділердегі қозғалыстарды есептеу 

кезінде (салыстырмалы координаттар жүйесінде) машинаның атқарушы 
органдарының қозғалысын бақылау үшін қолданылады. R нүктесінің 
координаттары М нүктесіне қатысты тұрақты мәнге ие, бұл ретте R 
нүктесінің координаталардың әрбір осі бойынша орнын датчик белгілейді 
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және басқару бағдарламасы ескереді. R нүктесінің көмегімен М станогының 
нөлдік нүктесі мен станоктағы қуатты әрбір қосу мен ажыратқаннан кейін 
берудің қадағалаушы жетектерінің нөлге Автоматты шығу нүктесі арасында 
байланыс орнатылады. Салыстырмалы орын ауыстыруларды есептеу жүйесін 
калибрлеу үшін станокта қоректендіруді қосқаннан кейін координаталардың 
әрбір осі бойынша атқарушы органдарды R нүктесіне шығару қажет. 

Бос нүкте W. 
Дайындаманың нөлдік нүктесі W-дайындаманың координаттар 

жүйесінің басы. Оның машинаның координаттар жүйесінде орналасуы осы 
дайындаманы өңдеу процесінің сипаттамаларына сүйене отырып еркін 
тағайындалады. Практикалық себептерге байланысты олар әдетте W нүктесін 
сызбадағы өлшемнің басталуымен біріктіруге тырысады. Бұл жағдайда 
басқару бағдарламасын құру кезінде өлшемді деректерді Сызбадан тікелей 
пайдалануға болады. 

Құралдың нөлдік нүктесі E. 
Е құралының нөлдік нүктесі құралы бар ұстағышты тасымалдайтын 

машина элементінің негізгі нүктесі болып табылады. Машинадағы осы 
нүктенің орнын өндіруші белгілейді және өзгертуге болмайды. Әдетте 
құралдың нөлдік нүктесі: 

- токарлық станоктарда-револьвер басының ұстағышы осі мен 
револьвер басының шетінің қиылысында; 

- фрезерлік станоктарда-шпиндель осі мен оның ұшының қиылысында. 
Станокты баптау кезінде ұстағышқа бекітілген құралдың кесу бөлігінің 

шыңының орналасуы дәл өлшенуі немесе құралдың нөлдік нүктесіне 
қатысты қойылуы тиіс. Құралдың кесу бөлігінің жоғарғы жағы R дөңгелектеу 
радиусымен және құралдың координаталық жүйесіндегі p теориялық 
шыңының координаттарымен сипатталады. Құралды баптау машинаның 
өзінде - әдетте оптикалық өлшеу жүйесінің көмегімен немесе машинаның 
сыртында-құралдарды орнатуға арналған арнайы құрылғының көмегімен 
жүзеге асырылады. Бұл ретте, егер баптау станоктың өзінде жүргізілсе, онда 
құралдың Кесу бөлігінің жоғарғы координаталарын өлшеу деректері басқару 
пультінің пернелерін қолдана отырып, станоктың СББ жүйесіне автоматты 
түрде енгізіледі. 

Құралдарды орнатуға арналған арнайы құрылғы құралы бар ұстағыш 
үшін бірдей орынға және құрал үшін машина сияқты бірдей негізгі нүктеге 
ие. Ұстағышы бар құрал осы құрылғыға орнатылады, содан кейін құралдың 
Кесу бөлігінің жоғарғы координаталарын өлшеу жүргізіледі. Содан кейін 
өлшеу деректері станоктың CNC жүйесіне қолмен енгізіледі. 

Құралды станоктан тыс орнатқан кезде құралдың координаталық 
жүйесіне қатысты тағы бір бастапқы нүкте қолданылады. Бұл құралды 
орнату нүктесі. 

В құралын орнату нүктесі-ұстағышпен жиналған құралдың негізгі 
нүктесі. Ол құралы бар ұстағыш станокта орнатылмаған жағдайда 
қолданылады, мысалы, станоктан тыс жөндеу жұмыстары кезінде. Құралды 
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және басқару бағдарламасы ескереді. R нүктесінің көмегімен М станогының 
нөлдік нүктесі мен станоктағы қуатты әрбір қосу мен ажыратқаннан кейін 
берудің қадағалаушы жетектерінің нөлге Автоматты шығу нүктесі арасында 
байланыс орнатылады. Салыстырмалы орын ауыстыруларды есептеу жүйесін 
калибрлеу үшін станокта қоректендіруді қосқаннан кейін координаталардың 
әрбір осі бойынша атқарушы органдарды R нүктесіне шығару қажет. 

Бос нүкте W. 
Дайындаманың нөлдік нүктесі W-дайындаманың координаттар 

жүйесінің басы. Оның машинаның координаттар жүйесінде орналасуы осы 
дайындаманы өңдеу процесінің сипаттамаларына сүйене отырып еркін 
тағайындалады. Практикалық себептерге байланысты олар әдетте W нүктесін 
сызбадағы өлшемнің басталуымен біріктіруге тырысады. Бұл жағдайда 
басқару бағдарламасын құру кезінде өлшемді деректерді Сызбадан тікелей 
пайдалануға болады. 

Құралдың нөлдік нүктесі E. 
Е құралының нөлдік нүктесі құралы бар ұстағышты тасымалдайтын 

машина элементінің негізгі нүктесі болып табылады. Машинадағы осы 
нүктенің орнын өндіруші белгілейді және өзгертуге болмайды. Әдетте 
құралдың нөлдік нүктесі: 

- токарлық станоктарда-револьвер басының ұстағышы осі мен 
револьвер басының шетінің қиылысында; 

- фрезерлік станоктарда-шпиндель осі мен оның ұшының қиылысында. 
Станокты баптау кезінде ұстағышқа бекітілген құралдың кесу бөлігінің 

шыңының орналасуы дәл өлшенуі немесе құралдың нөлдік нүктесіне 
қатысты қойылуы тиіс. Құралдың кесу бөлігінің жоғарғы жағы R дөңгелектеу 
радиусымен және құралдың координаталық жүйесіндегі p теориялық 
шыңының координаттарымен сипатталады. Құралды баптау машинаның 
өзінде - әдетте оптикалық өлшеу жүйесінің көмегімен немесе машинаның 
сыртында-құралдарды орнатуға арналған арнайы құрылғының көмегімен 
жүзеге асырылады. Бұл ретте, егер баптау станоктың өзінде жүргізілсе, онда 
құралдың Кесу бөлігінің жоғарғы координаталарын өлшеу деректері басқару 
пультінің пернелерін қолдана отырып, станоктың СББ жүйесіне автоматты 
түрде енгізіледі. 

Құралдарды орнатуға арналған арнайы құрылғы құралы бар ұстағыш 
үшін бірдей орынға және құрал үшін машина сияқты бірдей негізгі нүктеге 
ие. Ұстағышы бар құрал осы құрылғыға орнатылады, содан кейін құралдың 
Кесу бөлігінің жоғарғы координаталарын өлшеу жүргізіледі. Содан кейін 
өлшеу деректері станоктың CNC жүйесіне қолмен енгізіледі. 

Құралды станоктан тыс орнатқан кезде құралдың координаталық 
жүйесіне қатысты тағы бір бастапқы нүкте қолданылады. Бұл құралды 
орнату нүктесі. 

В құралын орнату нүктесі-ұстағышпен жиналған құралдың негізгі 
нүктесі. Ол құралы бар ұстағыш станокта орнатылмаған жағдайда 
қолданылады, мысалы, станоктан тыс жөндеу жұмыстары кезінде. Құралды 

  
 

машинада орнатқан кезде, В нүктесі, әдетте, Е құралының нөлдік нүктесімен 
біріктіріледі. 

Құралдың өзгеру нүктесі N. 
N құралының өзгеру нүктесі-бұл бір құралдың екіншісіне ауысатын 

машинаның жұмыс кеңістігіндегі координаталық нүкте. CNC жүйелерінің 
көпшілігінде құралды ауыстыру нүктесінің орны ауыспалы болып табылады 
және басқару бағдарламасын жасау кезінде тағайындалады. 

CNC токарлық станокта жұмыс істеу кезінде W дайындаманың нөлдік 
нүктесі әдетте шпиндель осінде машинаның нөлдік нүктесінен м қашықтықта 
орналасады, яғни станоктың координаттар жүйесінде, әдетте, Xw = 0 болады. 
W нүктесінің Z осі бойынша М нүктесіне қатысты ығысу мәні көбінесе ерікті 
болып табылады және көбінесе бағдарламаны жасаушының біліктілігіне 
байланысты болады. Дайындаманың нөлдік нүктесі сызбадағы бөліктің 
нөлдік нүктесімен біріктірілгені жөн. Бұл жағдайда басқару бағдарламасын 
құру кезінде сызбада көрсетілген өлшемді тізбектерді тікелей пайдалануға 
болады. 

CNC токарлық станокта дайындаманың нөлдік нүктесін орнату 
кезіндегі әрекеттер тізбегі. 

Орнатудың алдын-ала шарттары: 
- кесу құралдарын өңдеу үшін қажетті кесу бөлігінің геометриялық 

өлшемдері өлшенеді және басқару бағдарламасында ескеріледі; 
- таңдалған құралдар револьвер басының қысқыш құрылғыларына 

бекітіліп, көлденең бағытта орнатылады; 
- револьвер басына қатысты құралдардың ұшуы өлшенеді және басқару 

бағдарламасында ескеріледі; 
- дайындама шпиндельге дұрыс бекітілген. 
1. Револьвер бастиегін бұру кезінде бекітілген дайындамамен және 

станоктың бөлшектерімен құралдардың соқтығысуына жол берілмейтініне 
көз жеткізіңіз. 

2. Бекітілген дайындамаға қатысты кесу құралдарының 
орналасуына сәйкес айналу бағытын таңдау арқылы шыбықтың айналуын 
қосыңыз. 

3. Басқару пультінен тиісті пәрменді қолдана отырып, револьвер 
басына бекітілген кескіштердің бірін (мысалы, кесу) жұмыс жағдайына 
жылжытыңыз. 

4. Жұмыс құралын шпиндельсіз жұмыс бөлігінің сыртқы бетіне 
қолмен басқару арқылы немесе машина пультіндегі тиісті пернелер арқылы 
абайлап жеткізіңіз. Құралдың Кесу бөлігінің жоғарғы жағына айналмалы 
дайындаманың бетіне көзбен көрінетін із пайда болғанға дейін тигізіп, 
құралдың қозғалысын тоқтатыңыз. 

5. CNC индикациялау жүйесі арқылы Z осі бойынша машина 
калибрінің ағымдағы мәнін анықтаңыз. 

CNC фрезерлік станокта дайындаманың нөлдік нүктесін орнату 
CNC фрезерлік станокта жұмыс істеу кезінде W дайындаманың нөлдік 
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нүктесі машинаның жұмыс аймағында кез-келген жерде орналасуы мүмкін. 
Айналмалы өңдеу сияқты, дайындаманың нөлдік нүктесі сызбадағы бөліктің 
нөлдік нүктесімен біріктірілгені жөн. 

Басқару бағдарламасын әзірлеуді жеңілдету үшін дайындаманың 
нөлдік нүктесінің координаттарын және оның координаталық жүйесінің 
бағытын таңдағанда келесі ережелерді басшылыққа алу ұсынылады: 

- бос орынды барлық немесе мүмкіндігінше көп тірек нүктелерінің оң 
координаталық мәндері болатындай етіп тағайындаңыз; 

- дайындаманың координаталық осьтерін бөліктің симметрия 
осьтерімен немесе өлшемдердің ең көп саны қойылған сыртқы сызықтармен 
біріктіру; 

- дайындаманың координаталық жазықтықтарын технологиялық 
базалардың беттерімен біріктіру немесе параллель орналастыру; 

- дайындаманың координаталық осьтерінің бағыты машинаның 
координаталық осьтерінің бағытымен біріктіріледі. 

Мысал ретінде, жоғарыда аталған өлшемдерге сәйкес келетін тігінен 
фрезерлік станоктың жұмыс үстеліне бекітілген дайындаманың нөлдік 
нүктесін тағайындау нұсқасын қарастырыңыз. 

CNC фрезерлік станокта дайындаманың нөлдік нүктесін орнату 
кезіндегі әрекеттер тізбегі. 

Орнатудың алдын-ала шарттары: 
- кесу құралдарын өңдеу үшін қажетті кесу бөлігінің геометриялық 

өлшемдері өлшенеді және басқару бағдарламасында ескеріледі; 
- таңдалған құралдар автоматты құралды ауыстыру құрылғысына 

бекітілген; 
- құралды автоматты ауыстыру құрылғысына қатысты құралдардың 

ұшып шығуы басқару бағдарламасында ескерілген (егер станок құралдың 
ұшып шығуын түзету құрылғысымен жабдықталмаса); 

- дайындама жұмыс үстелінде оның координаталық осьтері станоктың 
координаталық осьтеріне параллель орналасқан күйде орнатылады және 
сенімді бекітіледі; 

- бірінші рет қолданылатын құрал шпиндельге орнатылып, бекітілген; 
- шыбықтың айналуы қосулы. 
Z осі бойынша дайындаманың нөлдік нүктесін орнату. 
1. Жұмыс құралының төменгі ұшының дайындаманың жоғарғы 

бетінен жоғары орналасуына кепілдік беріңіз. 
2. Қолмен басқару немесе машина пультіндегі тиісті пернелерді 

пайдаланып, дайындаманы XY жазықтығында жұмыс құралының астына 
жылжытыңыз. 

3. Жұмыс құралын дайындаманың жоғарғы жазықтығына абайлап 
апарыңыз, дайындаманың бетіне құралдың Кесу бөлігінің жоғарғы жағымен 
көзге көрінетін із пайда болғанша түртіңіз және құралдың қозғалысын 
тоқтатыңыз. 
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нүктесі машинаның жұмыс аймағында кез-келген жерде орналасуы мүмкін. 
Айналмалы өңдеу сияқты, дайындаманың нөлдік нүктесі сызбадағы бөліктің 
нөлдік нүктесімен біріктірілгені жөн. 

Басқару бағдарламасын әзірлеуді жеңілдету үшін дайындаманың 
нөлдік нүктесінің координаттарын және оның координаталық жүйесінің 
бағытын таңдағанда келесі ережелерді басшылыққа алу ұсынылады: 

- бос орынды барлық немесе мүмкіндігінше көп тірек нүктелерінің оң 
координаталық мәндері болатындай етіп тағайындаңыз; 

- дайындаманың координаталық осьтерін бөліктің симметрия 
осьтерімен немесе өлшемдердің ең көп саны қойылған сыртқы сызықтармен 
біріктіру; 

- дайындаманың координаталық жазықтықтарын технологиялық 
базалардың беттерімен біріктіру немесе параллель орналастыру; 

- дайындаманың координаталық осьтерінің бағыты машинаның 
координаталық осьтерінің бағытымен біріктіріледі. 

Мысал ретінде, жоғарыда аталған өлшемдерге сәйкес келетін тігінен 
фрезерлік станоктың жұмыс үстеліне бекітілген дайындаманың нөлдік 
нүктесін тағайындау нұсқасын қарастырыңыз. 

CNC фрезерлік станокта дайындаманың нөлдік нүктесін орнату 
кезіндегі әрекеттер тізбегі. 

Орнатудың алдын-ала шарттары: 
- кесу құралдарын өңдеу үшін қажетті кесу бөлігінің геометриялық 

өлшемдері өлшенеді және басқару бағдарламасында ескеріледі; 
- таңдалған құралдар автоматты құралды ауыстыру құрылғысына 

бекітілген; 
- құралды автоматты ауыстыру құрылғысына қатысты құралдардың 

ұшып шығуы басқару бағдарламасында ескерілген (егер станок құралдың 
ұшып шығуын түзету құрылғысымен жабдықталмаса); 

- дайындама жұмыс үстелінде оның координаталық осьтері станоктың 
координаталық осьтеріне параллель орналасқан күйде орнатылады және 
сенімді бекітіледі; 

- бірінші рет қолданылатын құрал шпиндельге орнатылып, бекітілген; 
- шыбықтың айналуы қосулы. 
Z осі бойынша дайындаманың нөлдік нүктесін орнату. 
1. Жұмыс құралының төменгі ұшының дайындаманың жоғарғы 

бетінен жоғары орналасуына кепілдік беріңіз. 
2. Қолмен басқару немесе машина пультіндегі тиісті пернелерді 

пайдаланып, дайындаманы XY жазықтығында жұмыс құралының астына 
жылжытыңыз. 

3. Жұмыс құралын дайындаманың жоғарғы жазықтығына абайлап 
апарыңыз, дайындаманың бетіне құралдың Кесу бөлігінің жоғарғы жағымен 
көзге көрінетін із пайда болғанша түртіңіз және құралдың қозғалысын 
тоқтатыңыз. 

 

  
 

4. CNC индикациялау жүйесі арқылы Z осі бойынша машинаның 
шпиндельді позициясының ағымдағы мәнін анықтаңыз. 

5. Енгізу осы мәні координаттары ретінде ығысу нөлден санау 
жүйесіне СББ пернесін жолығуыңыз есептеу жүйесі координаттары. Егер 
дайындаманың жоғарғы жазықтығын өңдеуге рұқсатты ескеру қажет болса, 
онда осы координатаның сандық мәніне тиісті түзету енгізе отырып, 
шыбықтың ағымдағы күйінің координатын CNC жүйесіне енгізер алдында 
алдын-ала ескеру ұсынылады. 

 Дайындаманың нөлдік нүктесін X осі бойынша орнату. 
6. Қолмен басқару немесе машина пультіндегі тиісті пернелер 

көмегімен жұмыс құралын Z осі бойымен оның дайындамамен жанасуын 
болдырмайтын биіктікке жылжытыңыз. 

7. Дайындаманы X осі бойымен координаталардың теріс мәндеріне 
қарай жұмыс құралының кескіш бөлігінің диаметрлі өлшемі көрсетілген 
бағытта дайындаманың өлшемінен асып кететін жағдайға жылжытыңыз. 

8. Жұмыс құралын Z осі бойымен құралдың кесу бөлігі 
дайындаманың жоғарғы жазықтығынан төмен орналасқан жерге 
жылжытыңыз. 

9. Абайлаңыз әкімдердің жұмыс құралы осі бойынша X к бүйір 
бетінің дайындау, жанасу бетінің дайындау шыңы режущей части құралының 
пайда болуына дейін көзбен елеулі ізінің жылжуды тоқтату құралы. 

10. CNC индикациялау жүйесі арқылы X осі бойынша машинаның 
шпиндельді позициясының ағымдағы мәнін анықтаңыз. 

11. Құралдың Кесу бөлігінің радиусын ескере отырып, 
координатаның осы мәнін қайта есептеңіз және алынған мәнді CNC жүйесіне 
нөлдік сілтеме ретінде енгізіңіз. Мысалы, егер кескіштің радиусы 15 мм 
болса, онда XW = - 15 мәні CNC жүйесіне енгізіледі. 

12. Станоктың басқару пультіндегі координаталарды есептеу 
жүйесінің нөлдеу пернесін басыңыз. 

Y осі бойынша дайындаманың нөлдік нүктесін орнату 
Y осі бойынша дайындаманың нөлдік нүктесін орнату тәртібі X осі 

бойынша орнату тәртібімен бірдей. 
Ескертпе: егер қандай да бір себептер бойынша нөлдік нүктелерді 

орнату кезінде кескіш құралдың дайындамамен жанасуын болдырмау қажет 
болса, онда баптау шпиндель ажыратылған кезде ұзындықтың соңғы 
шаралары немесе өлшеу индикаторларының көмегімен жүргізіледі. 

Станоктарды сандық басқару. 
Аспаптың қозғалыс траекториясы. 
Механикалық өңдеу кезінде кескіш құрал өтуі керек кез-келген 

траекторияны түзу сызықтар мен шеңбер доғаларының сегменттерінен 
қарапайым қозғалыстарға бөлуге болады. CNC – де мұндай қозғалыстар 
интерполяциялар деп аталады (латынның interpolatio сөзінен - "жаңарту", 
"өзгерту"). Қазіргі уақытта өндірілген барлық CNC жүйелері арнайы 
электронды блок-интерполятормен жабдықталған, соның арқасында олар 
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орындалатын қозғалыс траекториясының аралық нүктелерін автоматты түрде 
есептеу арқылы құрал мен дайындаманың тікелей сызық немесе шеңбер 
бойымен өзара қозғалысын басқара алады. 

3.47-суретте кескіш құралдың тік сызықты қозғалысы (сызықтық 
интерполяция), 3.48 – суретте бұл қозғалысты станоктың CNC жүйесімен 
жақындату көрсетілген. 3.49-суретте – кесу құралын шеңбер доғасы бойымен 
жылжыту жағдайы (дөңгелек интерполяция), 3.50-суретте-оны жақындату.  

 

 
 

3.47-сурет-кескіш құралдың тік сызықты қозғалысы (сызықтық 
интерполяция) 

 

 
Сурет 3.48-сызықтық интерполяцияны жақындату 

 

 
 

Сур. 3.49-кесу құралын доға бойымен жылжыту (дөңгелек 
интерполяция) 
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орындалатын қозғалыс траекториясының аралық нүктелерін автоматты түрде 
есептеу арқылы құрал мен дайындаманың тікелей сызық немесе шеңбер 
бойымен өзара қозғалысын басқара алады. 

3.47-суретте кескіш құралдың тік сызықты қозғалысы (сызықтық 
интерполяция), 3.48 – суретте бұл қозғалысты станоктың CNC жүйесімен 
жақындату көрсетілген. 3.49-суретте – кесу құралын шеңбер доғасы бойымен 
жылжыту жағдайы (дөңгелек интерполяция), 3.50-суретте-оны жақындату.  

 

 
 

3.47-сурет-кескіш құралдың тік сызықты қозғалысы (сызықтық 
интерполяция) 

 

 
Сурет 3.48-сызықтық интерполяцияны жақындату 

 

 
 

Сур. 3.49-кесу құралын доға бойымен жылжыту (дөңгелек 
интерполяция) 

  
 

 
Сурет 3.50-дөңгелек интерполяцияны жақындату 

 
3.51 және 3.52 суреттерде А нүктесінен В нүктесіне дейінгі сызықтар 

басқару бағдарламасымен берілген құралдың траекториясын көрсетеді. X1-
ден Xi-ге дейінгі және Y1-ден Yi-ге дейінгі сегменттер берілген қозғалысты 
сәйкесінше X және Y координаталық осьтері бойымен элементар 
қозғалыстарға ауыстыруды көрсетеді. Суреттерден көрініп тұрғандай, 
берілген бір қозғалыс процесінде қарапайым қозғалыстар әрқашан бірдей 
бола бермейді. CNC жүйесінің өзі екі шарт негізінде әр элементарлық 
қозғалыстың мөлшерін анықтайды: 

- берілген орын ауыстыру траекториясынан Элементарлық орын 
ауыстыру траекториясының ауытқуы бағдарламада белгіленген жуықтау 
шамасынан аспауы тиіс (жуықтау қателігі осы өлшемді өңдеудің дәл 
еместігіне барлық рұқсат ету өрісінің 15-25% - на тең деп есептеледі); 

- әр түрлі координаталық осьтер бойындағы Элементарлық қозғалыстар 
бір уақытта бастапқы нүктеде басталып, берілген орын ауыстырудың соңғы 
нүктесіне жеткенде бір уақытта тоқтайтындай етіп бір-бірімен келісілуі 
керек. 

Құралды түзету. 
Up бұрылыс кезінде XI Z кескішінің нақты шығу мәндері үшін және 

фрезерлеу кезінде l кескішінің және D диаметрінің шығу мәндері үшін 
жасалады. Алайда, CNC машинасында кесу құралдарын нақты пайдалану 
кезінде осы параметрлердің мәні әртүрлі болуы мүмкін, мысалы, құралдың 
тозуына байланысты. Әртүрлі ұшып шығу фрездерін (3.51-сурет), диаметрін 
(3.52-сурет) немесе әртүрлі ұшып шығу кескіштерін (3.53-сурет) қолдану УП 
бойынша өңдеу кезінде бөлік өлшемдерінің ауытқуына әкелуі мүмкін. 
Сондықтан CNC жүйелерінде түзету мүмкіндігі қарастырылған: құралдың 
геометриясы (диаметрі, шығуы); құралдың тозуы. 

Түзетуді орындау кезінде CNC жүйесі құралдың нақты параметрлерін 
ескере отырып, up-дегі траекториялардың тірек нүктелерін қайта есептейді. 
Құралдарды түзету бойынша деректер енгізіледі 
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3.51-сурет-әр түрлі шығулары бар оп фрезді пайдалану L 

 
Сурет 3.52-әр түрлі диаметрі D бар кескішті пайдалану 

 
жадыны түзету регистрлерінде (түзеткіштерде) (олар 400-ге дейін 

немесе одан да көп болуы мүмкін). 
Түзету түрі түзетуді шақыруға арналған бағдарламаланатын 

мекенжаймен байланысты (3.53-сурет): 
- мекен-жайы Н-түзету құралдың ұшуы бойынша жасалуы мүмкін 

екенін көрсетеді; 
- d мекен-жайы-түзету құралдың диаметрі бойынша жасалуы мүмкін 

екенін көрсетеді. 
N немесе D мекен-жайының артында тұрған сан нақты түзету мәні 

енгізілген HSPU жадындағы түзеткіш нөмірін көрсетеді. 3.1-кестеде оқу 
үлгерімінің жадындағы түзеткіштердің мүмкін мазмұны көрсетілген. 
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3.51-сурет-әр түрлі шығулары бар оп фрезді пайдалану L 

 
Сурет 3.52-әр түрлі диаметрі D бар кескішті пайдалану 

 
жадыны түзету регистрлерінде (түзеткіштерде) (олар 400-ге дейін 

немесе одан да көп болуы мүмкін). 
Түзету түрі түзетуді шақыруға арналған бағдарламаланатын 

мекенжаймен байланысты (3.53-сурет): 
- мекен-жайы Н-түзету құралдың ұшуы бойынша жасалуы мүмкін 

екенін көрсетеді; 
- d мекен-жайы-түзету құралдың диаметрі бойынша жасалуы мүмкін 

екенін көрсетеді. 
N немесе D мекен-жайының артында тұрған сан нақты түзету мәні 

енгізілген HSPU жадындағы түзеткіш нөмірін көрсетеді. 3.1-кестеде оқу 
үлгерімінің жадындағы түзеткіштердің мүмкін мазмұны көрсетілген. 

  
 

 
 

3.53-сурет-х осі бойынша әртүрлі ұшып шығатын кескіштерді АЖ-да 
пайдалану 

 
3.54-сурет-құралдарды түзетуді анықтауға арналған Н және D 

мекенжайлары 
 
Түзету белгілерін есепке алу бұрғымен өңдеу үлгісінде ұсынылған 

(3.55-сурет). Жоғарыда келтірілген мысалда қолданылатын бұрғылау up-де 
көрсетілгеннен өзгеше және бұл айырмашылық құралдың кетуін түзету 
арқылы жойылады. 

Тым ұзақ бұрғылау кезінде Н оң мәні ұзындықты түзету кестесіне 
жазылады, тым қысқа бұрғылау кезінде-минус Н. 

Up-де n немесе D мекенжайларын қолдана отырып түзетуді қолдануға 
сілтеме болған кезде, CNC жүйесі әрдайым геометриялық түзету мәнін тозу 
мәнімен қорытындылайды. Егер, мысалы, бағдарламада H2 мекен-жайы бар 
түзетуге сілтеме болса, құралдың ұзындығына түзету жоғарыдағы кесте 
бойынша 830,500 + (-0,102) = 830,398 ретінде анықталады. 

N және D мекенжайлары модальды. Түзету мәндері қуатты өшіргеннен 
кейін CNC жүйесінің жадында сақталады. 
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Кесте 3.2-ЖКС жадындағы корректорлардың мазмұны 

 Мекен жайы Мекен жайы 

Нөмірі 
түзету 

Геометриялық 
Шамасы Тозу Геометриялық 

Шамасы Тозу 

01 
02 

-350,200 
830,500 

0,130 
-0,102 

-32,120 
52,328 

0,012 
-0,008 

 

 
3.55-сурет-құралдың ұзындығын түзету белгілерін кестеге енгізу 

мысалы 
 

3.6. Күрделілігі орташа бөлшектер мен күрделі бөлшектерді 
басқару пультінен өңдеу процесі. 

 
Жұмыс сипаттамасы. Кескіш құрал мен әмбебап айла-бұйымдарды 

қолдана отырып, әмбебап токарлық станоктарда 12-14 квалитет бойынша 
және белгілі бір қарапайым және күрделілігі орташа бөлшектерді өңдеу 
немесе жекелеген операцияларды орындау үшін бапталған 
мамандандырылған станоктарда 8-11 квалитет бойынша бөлшектерді 
токарлық өңдеу. Сыртқы және ішкі үшбұрышты және тікбұрышты жіптерді 
шүмекпен немесе плашкамен кесу. Орталықтардың биіктігі 650-2000 мм 
станоктарды (токарлық-орталықты) басқару, біліктілігі анағұрлым жоғары 
токардың басшылығымен бөлшектерді орнату және алу кезінде көмек 
көрсету. Чиптерді тазалау. 

Білуге тиіс: бір типті токарлық станоктардың құрылысы мен жұмыс 
қағидаты; неғұрлым кең таралған әмбебап құрылғылардың атауы, мақсаты 
мен қолданылу шарттары; бақылау-өлшеу аспаптарының құрылысы; кескіш 
құралдың мақсаты мен қолданылу ережесі; бұрыштар, кескіштер мен 
бұрғыларды қайрау және орнату ережесі; шақтамалар мен қондырмалардың 
жүйесі; кедір-бұдырлық квалитеттері мен параметрлері; салқындататын және 
майлайтын сұйықтықтардың мақсаты мен қасиеттері. 

Жұмыс үлгілері. 
1. Баллондар мен фитингтер-токарлық өңдеу. 
2. Болттар мен сомындар-бұранданы плашкамен және шүмекпен кесу. 
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Кесте 3.2-ЖКС жадындағы корректорлардың мазмұны 

 Мекен жайы Мекен жайы 

Нөмірі 
түзету 

Геометриялық 
Шамасы Тозу Геометриялық 

Шамасы Тозу 

01 
02 

-350,200 
830,500 

0,130 
-0,102 

-32,120 
52,328 

0,012 
-0,008 

 

 
3.55-сурет-құралдың ұзындығын түзету белгілерін кестеге енгізу 

мысалы 
 

3.6. Күрделілігі орташа бөлшектер мен күрделі бөлшектерді 
басқару пультінен өңдеу процесі. 

 
Жұмыс сипаттамасы. Кескіш құрал мен әмбебап айла-бұйымдарды 

қолдана отырып, әмбебап токарлық станоктарда 12-14 квалитет бойынша 
және белгілі бір қарапайым және күрделілігі орташа бөлшектерді өңдеу 
немесе жекелеген операцияларды орындау үшін бапталған 
мамандандырылған станоктарда 8-11 квалитет бойынша бөлшектерді 
токарлық өңдеу. Сыртқы және ішкі үшбұрышты және тікбұрышты жіптерді 
шүмекпен немесе плашкамен кесу. Орталықтардың биіктігі 650-2000 мм 
станоктарды (токарлық-орталықты) басқару, біліктілігі анағұрлым жоғары 
токардың басшылығымен бөлшектерді орнату және алу кезінде көмек 
көрсету. Чиптерді тазалау. 

Білуге тиіс: бір типті токарлық станоктардың құрылысы мен жұмыс 
қағидаты; неғұрлым кең таралған әмбебап құрылғылардың атауы, мақсаты 
мен қолданылу шарттары; бақылау-өлшеу аспаптарының құрылысы; кескіш 
құралдың мақсаты мен қолданылу ережесі; бұрыштар, кескіштер мен 
бұрғыларды қайрау және орнату ережесі; шақтамалар мен қондырмалардың 
жүйесі; кедір-бұдырлық квалитеттері мен параметрлері; салқындататын және 
майлайтын сұйықтықтардың мақсаты мен қасиеттері. 

Жұмыс үлгілері. 
1. Баллондар мен фитингтер-токарлық өңдеу. 
2. Болттар мен сомындар-бұранданы плашкамен және шүмекпен кесу. 

  
 

3. Қайырмалы болттар, ұстағыштар-толық токарлық өңдеу. 
4. Ұзындығы 1500 мм - ге дейінгі біліктер (ұзындықтың диаметрге 

қатынасы 12-ге дейін) - сыдырма. 
5. Бұранда диаметрі 24 мм-ге дейін бұранда-бұраманы плашкамен және 

шүмекпен кесу арқылы токарлық өңдеу. 
6. Жағалар мен клуппалар-толық токарлық өңдеу. 
7. Жеңдер тегіс және диаметрі мен ұзындығы 100 мм - ге дейін-бұрау. 
8. Металл емес материалдардан жасалған жеңдер, жолдар түріндегі 

бөлшектер-Н12-Н14 бойынша токарлық өңдеу.  
9. Диаметрі 200 мм дейінгі дискілер, шайбалар - толық токарлық өңдеу. 
10. Диаметрі 200 мм дейін резинометалл бітеуіштер-токарлық өңдеу 

(жинақта). 
11. Дайындамалар-кесу және орталықтандыру. 
12. Ине-платина бұйымдарын дайындау-ұзындығы бойынша кесінді. 
13. Құйылған қағаз бұйымдары-токарлық өңдеу. 
14. Сыртқы және ішкі кілттер-толық өңдеу. 
15. Диаметрі 200 мм дейінгі сақиналар-толық токарлық өңдеу. 
16. Диаметрі 200 мм - ге дейінгі қарапайым қақпақтар-толық токарлық 

өңдеу. 
17. Сығымдалған бөлшектердің литниктері-кесінді. 
18. Метчики, қашау, бұрғы - подрезание бүйірінде және әдіптеу 

мойынның дәнекерлеуге. 
19. Күрделі емес пішіндегі өтпелі ұштықтар-толық токарлық өңдеу. 
20. N 9-14 таврлық полособульбалық профиль үлгілері-толық токарлық 

өңдеу. 
21. Тереңдігі 20 бұрғылау диаметріне дейінгі тесік бұрғылау болып 

табылады. 
22. Диаметрі 200 мм - ге дейін дәнекерленген, дәнекерленген, 

дәнекерленген-толық токарлық өңдеу. 
23. Тығындар, түйреуіштер-толық токарлық өңдеу. 
24. Көзілдіріктер, жіптің диаметрі 24 мм - ге дейін, ұзындығы 200 мм-ге 

дейін-толық токарлық өңдеу. 
25. Диаметрі 200 мм дейінгі құбырлар мен келте құбырлар - ұштарын 

кесу, фасоктарды қайрау (люнетсіз өңдеу). 
26. Фланецтер, маховиктер, шкивтер тегіс және сына белдікті 

берілістерге арналған, диаметрі 200 мм дейінгі цилиндрлік тістегеріктер-
токарлық өңдеу. 

Токарь 3-разряд. 
Жұмыс сипаттамасы. Әмбебап токарлық станоктарда 8-11 квалитет 

бойынша бөлшектерді және 12-14 квалитет бойынша күрделі бөлшектерді 
өңдеу. Бөлшектерді 7-10 квалитет бойынша белгілі бір бөлшектерді өңдеу 
немесе жекелеген операцияларды орындау үшін бапталған 
мамандандырылған станоктарда өңдеу.  
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Қабырғасының қалыңдығы 1 мм-ге дейін және ұзындығы 200 мм-ге 
дейін жұқа қабырғалы бөлшектерді токарлық өңдеу.  

Біліктілігі анағұрлым жоғары токардың басшылығымен қосарланған 
плазмалы-механикалық өңдеу әдісімен токарлық жұмыстарды орындау.  

Сыртқы және ішкі бір жақты үшбұрышты, тікбұрышты және трапеция 
тәрізді бұрандаларды кескішпен кесу. Берілген конустық беттерді алу үшін 
қажетті есептеулерді орындау. Еденнен көтеру-тасымалдау жабдығын 
басқару. Жүктерді көтеру, орнын ауыстыру, орнату және қоймалау үшін 
ілмектеу және байлау. Слюда мен микалекстен жасалған дайындамаларды 
токарлық өңдеу. 

Білуге тиіс: әмбебап токарлық станоктардың құрылымын, баптау және 
дәлдікке тексеру ережесін; біліктілігі анағұрлым жоғары токарьмен бірге 
қызмет көрсетілетін ірі габаритті станоктарды басқару ережесін; әмбебап 
және арнайы айлабұйымдардың құрылымын және қолдану ережесін; 
плазматронның құрылымын және қолдану ережесін; бақылау-өлшеу 
құралдары мен аспаптарының нысанын және қолдану ережесін; аспаптық 
болаттан немесе қатты қорытпалардан немесе керамикадан жасалған 
пластинамен жасалған кесу құралының геометриясын және қайрау ережесін; 
Шақтамалар мен қондырмалар жүйесін; кедір-бұдырлық квалитеттері мен 
параметрлерін; өңделетін материалдардың негізгі қасиеттерін. 

 
Жұмыс үлгілері. 
1. Тежегіш башмақтар-балқымадан кейін токарлық өңдеу. 
2. Тегіс және конустық призмалық болттар-H9-H11 толық токарлық 

өңдеу (3-4 дәлдік класы). 
3. Бұранда диаметрі 24 мм - ден 100 мм-ге дейінгі бұрандалар, 

шанышқылар, бұрандалар, муфталар, талреп құлақшалары, тығындар, 
түйреуіштер, гужондар, штуцерлер-бұранданы кесіп, толық токарлық өңдеу. 

4. Ұзындығы 1500 мм - ге дейін тегіс және сатылы роликтер-толық 
токарлық өңдеу. 

5. Ұзындығы 1500 мм - ден жоғары біліктер (ұзындықтың диаметрге 
қатынасы 12-ден жоғары) - сыдырма. 

6. Ұзындығы 1000 мм - ге дейінгі біліктер мен осьтер-терең тесіктерді 
бұрғылау және толық бұрау. 

7. Аяқтарының саны беске дейінгі біліктер мен осьтер - толық 
токарлық өңдеу. 

8. Престерге, компрессорларға және қозғалтқыштарға арналған иінді 
біліктер - мойындарды алдын ала қайрау, мойындардың ұштарын кесу және 
конусты қайрау. 

9. Біліктер, осьтер және басқа бөлшектер - тегістеуге рұқсат етілген 
токарлық өңдеу. 

10. Бұрандалы дәнекерлеу-соңғы өңдеу. 
11. Кесу ұзындығы 500 мм - ге дейін калибрлі бұрандалар-толық 

токарлық өңдеу. 
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Қабырғасының қалыңдығы 1 мм-ге дейін және ұзындығы 200 мм-ге 
дейін жұқа қабырғалы бөлшектерді токарлық өңдеу.  

Біліктілігі анағұрлым жоғары токардың басшылығымен қосарланған 
плазмалы-механикалық өңдеу әдісімен токарлық жұмыстарды орындау.  

Сыртқы және ішкі бір жақты үшбұрышты, тікбұрышты және трапеция 
тәрізді бұрандаларды кескішпен кесу. Берілген конустық беттерді алу үшін 
қажетті есептеулерді орындау. Еденнен көтеру-тасымалдау жабдығын 
басқару. Жүктерді көтеру, орнын ауыстыру, орнату және қоймалау үшін 
ілмектеу және байлау. Слюда мен микалекстен жасалған дайындамаларды 
токарлық өңдеу. 

Білуге тиіс: әмбебап токарлық станоктардың құрылымын, баптау және 
дәлдікке тексеру ережесін; біліктілігі анағұрлым жоғары токарьмен бірге 
қызмет көрсетілетін ірі габаритті станоктарды басқару ережесін; әмбебап 
және арнайы айлабұйымдардың құрылымын және қолдану ережесін; 
плазматронның құрылымын және қолдану ережесін; бақылау-өлшеу 
құралдары мен аспаптарының нысанын және қолдану ережесін; аспаптық 
болаттан немесе қатты қорытпалардан немесе керамикадан жасалған 
пластинамен жасалған кесу құралының геометриясын және қайрау ережесін; 
Шақтамалар мен қондырмалар жүйесін; кедір-бұдырлық квалитеттері мен 
параметрлерін; өңделетін материалдардың негізгі қасиеттерін. 

 
Жұмыс үлгілері. 
1. Тежегіш башмақтар-балқымадан кейін токарлық өңдеу. 
2. Тегіс және конустық призмалық болттар-H9-H11 толық токарлық 

өңдеу (3-4 дәлдік класы). 
3. Бұранда диаметрі 24 мм - ден 100 мм-ге дейінгі бұрандалар, 

шанышқылар, бұрандалар, муфталар, талреп құлақшалары, тығындар, 
түйреуіштер, гужондар, штуцерлер-бұранданы кесіп, толық токарлық өңдеу. 

4. Ұзындығы 1500 мм - ге дейін тегіс және сатылы роликтер-толық 
токарлық өңдеу. 

5. Ұзындығы 1500 мм - ден жоғары біліктер (ұзындықтың диаметрге 
қатынасы 12-ден жоғары) - сыдырма. 

6. Ұзындығы 1000 мм - ге дейінгі біліктер мен осьтер-терең тесіктерді 
бұрғылау және толық бұрау. 

7. Аяқтарының саны беске дейінгі біліктер мен осьтер - толық 
токарлық өңдеу. 

8. Престерге, компрессорларға және қозғалтқыштарға арналған иінді 
біліктер - мойындарды алдын ала қайрау, мойындардың ұштарын кесу және 
конусты қайрау. 

9. Біліктер, осьтер және басқа бөлшектер - тегістеуге рұқсат етілген 
токарлық өңдеу. 

10. Бұрандалы дәнекерлеу-соңғы өңдеу. 
11. Кесу ұзындығы 500 мм - ге дейін калибрлі бұрандалар-толық 

токарлық өңдеу. 

  
 

12. Жеңдер-ішкі бойлық және бұрандалы майлау ойықтарын өңдеу. 
13. Жеңдер тегіс және диаметрі мен ұзындығы 100 мм - ден асатын 

жағы бар-толық токарлық өңдеу. 
14. Морзе конусы бар өтпелі Жеңдер-толық токарлық өңдеу. 
15. Жаңғақтар М22 дейін, түйреуіштер М20 дейін, фланецтер дейін 

Д100 мм - толық токарлық өңдеу. 
16. Жіп диаметрі 100 мм - ге дейінгі жаңғақтар мен ілмектер-толық 

токарлық өңдеу. 
17. Кесу ұзындығы 50 мм - ге дейін калибрлі жаңғақтар-кесу, бұрғылау, 

бұрғылау және кесу. 
18. М24 және одан жоғары бұрандалы диаметрі жоғары дәлдіктегі 

жаңғақтар-шүмектің астына бұрау. 
19. Металл емес материалдардан жасалған жеңдер, сақиналар түріндегі 

бөлшектер-токарлық өңдеу. 
20. Диаметрі 200 мм - ден асатын дискілер, шайбалар-толық токарлық 

өңдеу. 
21. Диффузорлар, адаптерлер, конустық ұштықтар, диаметрі 200 мм - 

ден асатын түптер-толық токарлық өңдеу. 
22. Түбі-қасқалша және фасками соңғы токарлық өңдеу. 
23. Коннекторларға арналған штепсельдер-толық бұрау. 
24. Оттегі аспаптары клапандарының дайындамалары-қайрау. 
25. Кірістірілген пышақтары бар есептегіштер мен кескіштер - толық 

токарлық өңдеу. 
26. Трапецеидалды және арнайы бұрамаға арналған калибрлер 

(тығындар, сақиналар) - тегістеуге арналған әдіппен токарлық өңдеу. 
27. Диаметрі 280 мм дейінгі тізелер, төртбұрыштар, кресттер - толық 

токарлық өңдеу. 
28. Электрлік сағаттар мен уақыт құралдарының доңғалақтары мен 

жеңдері - тесіктерді бұрғылау. 
29. Сфералық төсеме сақиналар-шаблон бойынша қайрау, жону. 
30. Майлау, бекіту және қысу сақиналары-соңғы өңдеу. 
31. Диаметрі 200 мм - ден асатын сақиналар-толық токарлық өңдеу. 
32. Диаметрі 150 мм және одан жоғары және қабырға қалыңдығы 8 мм - 

ге дейін тығыздағыш сақиналар-3 дәлдік класы бойынша токарлық өңдеу. 
33. Күрделілігі орташа клапандардың корпустары мен қақпақтары - 

толық токарлық өңдеу. 
34. Жоғары қысымды клапанды қалыптардың корпустары-алдын ала 

өңдеу. 
35. Вентильдердің корпустары-қайрау, бұранданы кесу. 
36. Цистерналар мен резервуарлардың корпустары-дәнекерлеуге 

токарлық өңдеу. 
37. Екі жарты манжеттің қақпағы-түпкілікті өңдеу. 
38. Диаметрі 500 мм - ге дейінгі лабиринтті ойықтары бар қақпақтар, 

сақиналар-толық токарлық өңдеу. 



278
  
 

39. Шыбындар-шеңберді радиус бойымен бұрау арқылы толық өңдеу. 
40. Қайтармайтындар-толық токарлық өңдеу. 
41. Жылжымалы құрамның доңғалақ жұптарының осьтері-тегістеуге 

рұқсат етілген токарлық өңдеу. 
42. Бұрғылау картридждері-толық өңдеу. 
43. Келте құбырлар, үшайырлар-толық токарлық өңдеу. 
44. Ауыстырмалы қосқыштарға арналған тақталар - толық токарлық 

өңдеу. 
45. Плашка-бұраманы шүмекпен кесу арқылы токарлық өңдеу. 
46. Поршеньдер-түбін кесу, сыртқы бетін тегістеу, камераны тегістеу. 
47. Сымнан жасалған серіппелер-орау. 
48. Кесу және тесу пуансондары-тегістеуге арналған токарлық өңдеу. 
49. Кескіш ұстағыштар, тісті рельстер, конустық тесіктері бар 

калибрлерге арналған тұтқалар - толық токарлық өңдеу. 
50. Бұйра тұтқалар мен тұтқалар-толық бұрау. 
Токарь 4-разряд. 
Жұмыс сипаттамасы. Күрделі бөлшектерді әмбебап токарлық 

станоктарда 7-10 квалитет бойынша, сондай-ақ біріктірілген плазмалық-
механикалық өңдеу әдісін қолдана отырып токарлық өңдеу және келтіру. 
Плазмалық қондырғыны қосу және сөндіру. Жылжымалы және 
жылжымайтын люнеттерді қолдана отырып, ұзын біліктер мен бұрандаларды 
токарлық өңдеу, зеңбіректі бұрғылармен және басқа да арнайы құралдармен 
тесіктерді терең бұрғылау және бұрғылау. Қабырғасының қалыңдығы 1 мм-ге 
дейін және ұзындығы 200 мм-ден асатын жұқа қабырғалы бөлшектерді 
токарлық өңдеу. Кесу ішкі және сыртқы двухзаходных треугольных, тік 
бұрышты, полукруглых, пилообразных және трапецеидалды резьб. 
Бөлшектерді әртүрлі айлабұйымдарда және бұрыштамада көлденең және тік 
жазықтықта дәл салыстыра отырып орнату. Станокты, плазмалық 
қондырғыны және плазматронды біріктірілген жұмысқа баптау.  

Білуге тиіс: түрлі үлгідегі токарлық станоктардың құрылымы мен 
кинематикалық тәсімдері, оларды дәлдікке тексеру ережесі; әмбебап және 
арнайы айлабұйымдардың конструктивтік ерекшеліктері мен қолдану 
ережесі; бақылау-өлшеу аспаптары мен аспаптарының құрылысы; кескіш 
құралдың геометриясы, термоөңдеу, қайрау және жетілдіру ережесі; 
қарапайым және орташа күрделіктегі бейіндерді калибрлеудің негізгі 
қағидаттары; станоктың анықтамалығы мен паспорты бойынша кесу 
режимдерін айқындау ережесі; шектеулер мен қондырмалар жүйесі; кедір-
бұдырлықтың квалитеттері мен параметрлері; Электротехника негіздері және 
плазмалық қондырғының, сору желдеткішінің және салқындату жүйесінің 
қауіпсіз плазмалы қыздыру және плазматронды баптау тәсілдері. 

 
Жұмыс үлгілері 
1. Артқы Бабки-пиноль астындағы станоктағы тесіктің соңғы 

саңылауы. 
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39. Шыбындар-шеңберді радиус бойымен бұрау арқылы толық өңдеу. 
40. Қайтармайтындар-толық токарлық өңдеу. 
41. Жылжымалы құрамның доңғалақ жұптарының осьтері-тегістеуге 

рұқсат етілген токарлық өңдеу. 
42. Бұрғылау картридждері-толық өңдеу. 
43. Келте құбырлар, үшайырлар-толық токарлық өңдеу. 
44. Ауыстырмалы қосқыштарға арналған тақталар - толық токарлық 

өңдеу. 
45. Плашка-бұраманы шүмекпен кесу арқылы токарлық өңдеу. 
46. Поршеньдер-түбін кесу, сыртқы бетін тегістеу, камераны тегістеу. 
47. Сымнан жасалған серіппелер-орау. 
48. Кесу және тесу пуансондары-тегістеуге арналған токарлық өңдеу. 
49. Кескіш ұстағыштар, тісті рельстер, конустық тесіктері бар 

калибрлерге арналған тұтқалар - толық токарлық өңдеу. 
50. Бұйра тұтқалар мен тұтқалар-толық бұрау. 
Токарь 4-разряд. 
Жұмыс сипаттамасы. Күрделі бөлшектерді әмбебап токарлық 

станоктарда 7-10 квалитет бойынша, сондай-ақ біріктірілген плазмалық-
механикалық өңдеу әдісін қолдана отырып токарлық өңдеу және келтіру. 
Плазмалық қондырғыны қосу және сөндіру. Жылжымалы және 
жылжымайтын люнеттерді қолдана отырып, ұзын біліктер мен бұрандаларды 
токарлық өңдеу, зеңбіректі бұрғылармен және басқа да арнайы құралдармен 
тесіктерді терең бұрғылау және бұрғылау. Қабырғасының қалыңдығы 1 мм-ге 
дейін және ұзындығы 200 мм-ден асатын жұқа қабырғалы бөлшектерді 
токарлық өңдеу. Кесу ішкі және сыртқы двухзаходных треугольных, тік 
бұрышты, полукруглых, пилообразных және трапецеидалды резьб. 
Бөлшектерді әртүрлі айлабұйымдарда және бұрыштамада көлденең және тік 
жазықтықта дәл салыстыра отырып орнату. Станокты, плазмалық 
қондырғыны және плазматронды біріктірілген жұмысқа баптау.  

Білуге тиіс: түрлі үлгідегі токарлық станоктардың құрылымы мен 
кинематикалық тәсімдері, оларды дәлдікке тексеру ережесі; әмбебап және 
арнайы айлабұйымдардың конструктивтік ерекшеліктері мен қолдану 
ережесі; бақылау-өлшеу аспаптары мен аспаптарының құрылысы; кескіш 
құралдың геометриясы, термоөңдеу, қайрау және жетілдіру ережесі; 
қарапайым және орташа күрделіктегі бейіндерді калибрлеудің негізгі 
қағидаттары; станоктың анықтамалығы мен паспорты бойынша кесу 
режимдерін айқындау ережесі; шектеулер мен қондырмалар жүйесі; кедір-
бұдырлықтың квалитеттері мен параметрлері; Электротехника негіздері және 
плазмалық қондырғының, сору желдеткішінің және салқындату жүйесінің 
қауіпсіз плазмалы қыздыру және плазматронды баптау тәсілдері. 

 
Жұмыс үлгілері 
1. Артқы Бабки-пиноль астындағы станоктағы тесіктің соңғы 

саңылауы. 

  
 

2. Баллондар-толық токарлық өңдеу. 
3. Әмбебап клеттердің бандаждары-кесу. 
4. Диаметрі 500 мм дейінгі кабельдік барабандар-ағындарды кесу, 

толық токарлық өңдеу. 
5. М48-ден жоғары болттар мен гайкалар-түпкілікті өңдеу. 
6. Ұзындығы 500 мм - ге дейінгі бу турбиналарының катушкалары мен 

жиынтық катушкалары-толық токарлық өңдеу. 
7. Ұзындығы 1500 мм - ден асатын тегіс және сатылы біліктер-толық 

токарлық өңдеу. 
8. Көп сатылы қуыс білікшелер-қайрау, бұрғылау және жону. 
9. Құбыр илектеу, құбыр түзету және құбыр дәнекерлеу орнақтарының 

біліктері-толық токарлық өңдеу. 
10. Ұзындығы 5000 мм дейінгі тегіс және сатылы біліктер-тегістеуге 

арналған әдіппен қайрау. 
11. Ұзындығы 1000 - нан 2000 мм-ге дейінгі біліктер мен осьтер-терең 

тесіктерді бұрғылау және толық токарлық өңдеу. 
12. Аяқтарының саны бестен асатын біліктер мен осьтер - толық 

токарлық өңдеу. 
13. Ұзындығы 1000 мм дейінгі дизельді тарату біліктері-камераларды 

әрлеу және кесу. 
14. Диаметрі 500 мм - ге дейін, ұзындығы 2000 мм-ге дейін прокат 

стандарының тісті доңғалақтарының біліктері-толық токарлық өңдеу. 
15. Престер мен компрессорларға арналған иінді біліктер-мойындарды 

әрлеу және жылтырату. 
16. Бу турбиналарының біліктері-алдын ала өңдеу. 
17. Ұзындығы 500 - ден 1500 мм-ге дейінгі калибрлі бұрандалар-толық 

токарлық өңдеу. 
18. Микрометрлерге арналған бұрандалар-бұрандаларды кесу. 
19. Ұзындығы 2000 мм - ге дейін жұмыс істейтін бұрандалар-толық 

токарлық өңдеу. 
20. Алмалы-салмалы тығындар-толық токарлық өңдеу. 
21. Диаметрі 70 мм - ге дейінгі лайнерлер, қыстырғыштар және шар 

бастары-толық токарлық өңдеу. 
22. Жеңдер-түпкілікті өңдеу. 
23. Диаметрі 600 мм дейінгі кеме дизельді цилиндрлерінің жеңдері-

түпкілікті өңдеу. 
24. Жеңдер мен поршеньдер-Н9 (3 дәлдік класы) бойынша ішкі 

ойықтарды түпкілікті өңдеу. 
25. Бұрандалы диаметрі 100 мм - ден асатын жаңғақтар мен ілмектер-

толық токарлық өңдеу. 
26. Жіптері бар арнайы жаңғақтар-термиялық өңдеуден кейін толық 

өңдеу. 
27. Калиппер жаңғақтары-кесу, бұрғылау, бұрғылау және кесу. 
28. Орталықтар арасындағы дәл қашықтықта бірнеше параллель 
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тесіктері бар бөліктер-тесіктерді аяқтау. 
29. Қиын өңделетін болаттар мен қорытпалардан жасалған білік тәрізді 

бөлшектер - плазмалық қыздыруды қолдана отырып, токарлық өңдеу. 
30. Конус жіптері бар бөлшектер-бұл жіптерді кесу арқылы толық 

өңдеу. 
31. Бөлшектер күрделі конфигурациялы бірнеше беттен - түпкілікті 

өңдеу. 
32. Күйдірілген фарфор мен дунит керамикасынан жасалған химиялық 

жабдықтар мен химиялық Жабдықтардың бөлшектері-токарлық өңдеу. 
33. Металл өңдейтін станоктардың әмбебап патрондарына арналған 

дискілер-спиральды ұшына кесу арқылы толық өңдеу. 
34. Үшбұрышты жіптерге арналған калибрлер (штепсельдер, 

сақиналар) және тегіс - толық токарлық өңдеу. 
35. Конус жіптеріне арналған калибрлер (тығындар мен сақиналар) - 

жіптерді жетілдіруге кесу. 
36. Жарты көтергіштегі калибрлер-алдын-ала кесу. 
37. Поршеньдік сақиналар-тегістеуге рұқсат етілген толық токарлық 

өңдеу. 
38. Бұрандалы сақиналар - толық токарлық өңдеу. 
39. Гидромашиналардың корпустары мен қақпақтары, бұрғылайтын 

және тегістейтін пневмомашиналардың корпустары - түпкілікті өңдеу. 
40. Диаметрі 150 мм - ден асатын стақандар мен тығыздамалардың 

корпустары-өткелдер мен қонулардың көп санымен соңғы өңдеу. 
41. Клапандар, мойынтіректер, білік қораптары, роликтер - түпкілікті 

өңдеу. 
42. Шартты өтуі 200 мм дейін клинкетті ысырмалардың корпустары 

мен сыналары - толық токарлық өңдеу. 
43. Крандардың корпустары - конустық тесіктерді тірекке айналдыру. 
44. Қос сүзгілердің корпустары-тесіктерді өңдеу. 
45. Орталықтан тепкіш сорғылардың корпустары-толық токарлық 

өңдеу. 
46. Корпустар: шартты өтуі 32 мм - ге дейін және Корпус денесінің 

ұзындығы нығыздағыш алаңнан фланецке дейін 150 мм және одан жоғары 
арматура: жоғары қысымды клапанды колонкалар; өзара қиылысатын осьтері 
бар күрделі қоршау-соңғы өңдеу. 

47. Диаметрі 500 мм - ден асатын лабиринтті ойықтары бар қақпақтар, 
сақиналар-толық токарлық өңдеу. 

48. Әмбебап картридждерге арналған камералар-диск астындағы 
жіптерді кесу. 

49. Қалыптарды шығаруға және кесуге арналған матрицалар, 
пуансондар, пуансонды ұстағыштар, пресс-қалыптар - толық токарлық өңдеу. 

50. Бір жақты трапеция және екі жақты үшбұрышты, тікбұрышты, 
жартылай шеңберлі жіптері бар шүмектер-толық токарлық өңдеу. 
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тесіктері бар бөліктер-тесіктерді аяқтау. 
29. Қиын өңделетін болаттар мен қорытпалардан жасалған білік тәрізді 

бөлшектер - плазмалық қыздыруды қолдана отырып, токарлық өңдеу. 
30. Конус жіптері бар бөлшектер-бұл жіптерді кесу арқылы толық 

өңдеу. 
31. Бөлшектер күрделі конфигурациялы бірнеше беттен - түпкілікті 

өңдеу. 
32. Күйдірілген фарфор мен дунит керамикасынан жасалған химиялық 

жабдықтар мен химиялық Жабдықтардың бөлшектері-токарлық өңдеу. 
33. Металл өңдейтін станоктардың әмбебап патрондарына арналған 

дискілер-спиральды ұшына кесу арқылы толық өңдеу. 
34. Үшбұрышты жіптерге арналған калибрлер (штепсельдер, 

сақиналар) және тегіс - толық токарлық өңдеу. 
35. Конус жіптеріне арналған калибрлер (тығындар мен сақиналар) - 

жіптерді жетілдіруге кесу. 
36. Жарты көтергіштегі калибрлер-алдын-ала кесу. 
37. Поршеньдік сақиналар-тегістеуге рұқсат етілген толық токарлық 

өңдеу. 
38. Бұрандалы сақиналар - толық токарлық өңдеу. 
39. Гидромашиналардың корпустары мен қақпақтары, бұрғылайтын 

және тегістейтін пневмомашиналардың корпустары - түпкілікті өңдеу. 
40. Диаметрі 150 мм - ден асатын стақандар мен тығыздамалардың 

корпустары-өткелдер мен қонулардың көп санымен соңғы өңдеу. 
41. Клапандар, мойынтіректер, білік қораптары, роликтер - түпкілікті 

өңдеу. 
42. Шартты өтуі 200 мм дейін клинкетті ысырмалардың корпустары 

мен сыналары - толық токарлық өңдеу. 
43. Крандардың корпустары - конустық тесіктерді тірекке айналдыру. 
44. Қос сүзгілердің корпустары-тесіктерді өңдеу. 
45. Орталықтан тепкіш сорғылардың корпустары-толық токарлық 

өңдеу. 
46. Корпустар: шартты өтуі 32 мм - ге дейін және Корпус денесінің 

ұзындығы нығыздағыш алаңнан фланецке дейін 150 мм және одан жоғары 
арматура: жоғары қысымды клапанды колонкалар; өзара қиылысатын осьтері 
бар күрделі қоршау-соңғы өңдеу. 

47. Диаметрі 500 мм - ден асатын лабиринтті ойықтары бар қақпақтар, 
сақиналар-толық токарлық өңдеу. 

48. Әмбебап картридждерге арналған камералар-диск астындағы 
жіптерді кесу. 

49. Қалыптарды шығаруға және кесуге арналған матрицалар, 
пуансондар, пуансонды ұстағыштар, пресс-қалыптар - толық токарлық өңдеу. 

50. Бір жақты трапеция және екі жақты үшбұрышты, тікбұрышты, 
жартылай шеңберлі жіптері бар шүмектер-толық токарлық өңдеу. 

 

  
 

Токарь 5-разряд. 
Жұмыс сипаттамасы. 6-7 квалитеттер бойынша ауысулар саны көп 

күрделі бөлшектер мен құралдарды токарлық өңдеу және жетілдіру, әртүрлі 
айлабұйымдардың көмегімен орын ауыстыруды және құрама бекітуді және 
бірнеше жазықтықта нақты салыстыруды талап етеді. Сыртқы және ішкі 
фасонды беттерді және қисық сызықты цилиндрлік беттермен жанасқан 
беттерді өңдеу және өлшеу үшін қол жетпейтін орындармен қайрау. Бірнеше 
люнеттерді қолдана отырып, ұзын біліктер мен бұрандаларды токарлық 
өңдеу. Әр түрлі профильдегі және қадамдағы көп кіретін бұрандаларды кесу 
және домалату. Құрттарды 8-9 дәлдік дәрежесі бойынша түпкілікті кесу. 
Бірнеше жанасатын беті бар құралды жетілдіру бойынша операцияларды 
орындау. Әмбебап жабдықта Күрделі ірі габаритті бөлшектер мен 
тораптарды токарлық өңдеу.  

Білуге тиіс: Әртүрлі конструкциялы токарлық станоктардың, әмбебап 
және арнайы айлабұйымдардың конструктивтік ерекшеліктері мен дәлдігін 
тексеру ережесі; плазмалық қыздыру қондырғысының техникалық 
сипаттамалары мен пайдалану ерекшеліктері; бөлшектерді орнату және 
салыстырып тексеру тәсілдері; геометрия, термоөңдеу, әр түрлі кескіш 
құралдың қайрау және жетілдіру ережесі; орындалатын жұмыс шегінде 
металдарды кесу теориясының негіздері; күрделі профильдерді калибрлеудің 
негізгі принциптері; бақылау-өлшеу құралдары мен аспаптарын баптау және 
реттеу ережесі; станоктың анықтамалығы мен паспорты бойынша кесу 
режимін айқындау ережесі. 

Жұмыс үлгілері 
1. Орта және үлкен кемелердің руль баллерлері-түпкілікті токарлық 

өңдеу. 
2. Диаметрі 500 мм жоғары кабельді барабандар-жылғаларды кесу, 

толық токарлық өңдеу. 
3. М80 жоғары болттар, сомындар, түйреуіштер - соңғы бұрау. 
4. Ұзындығы 500 мм - ден асатын бу турбиналарының катушкалары 

мен жиынтық катушкалары-толық токарлық өңдеу. 
5. Рельстерді, арқалықтарды, швеллерлерді, шеңберлерді, бұрыштарды, 

трактор башмактарын рельс арқалығы мен ірі сұрыпты орнақтарда прокаттау 
кезінде күйдіретін қара және жартылай көтергіш көтермелердің біліктері - 
толық қабатпен өңдеу. 

6. Сорттық орнақтардың және жабық калибрлі аралық клеттердің 
бастапқы клеттерінің біліктері-толық токарлық өңдеу. 

7. Серіппелі жолақты илемдеуге арналған жылтыратқыш роликтер-
толық токарлық өңдеу. 

8. Ұзындығы 5000 мм - ден жоғары тегіс және сатылы біліктер-
плазмалық жылытуды қолданбай және қолданбай ажарлауға жіберумен 
қайрау. 

9. Еспелі біліктер (ұзындықтың диаметрге қатынасы 30 - ға дейін) - 
толық токарлық өңдеу. 
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10. Байланыстырушы шыбықтың саны алты және одан көп иінді 
біліктер-байланыстырушы шыбықтың мойындарын түпкілікті қайрау, 
щектерді кесу және желке салу. 

11. Ұзындығы 1000 - нан 6000 мм-ге дейінгі дизельді тарату біліктері-
түпкілікті өңдеу. 

12. Ұзындығы 2000 мм - ден асатын біліктер мен осьтер-терең 
тесіктерді бұрғылау және толық токарлық өңдеу. 

13. Кеменің тіреуіш біліктері-түпкілікті өңдеу. 
14. Диаметрі 500 мм - ден асатын, ұзындығы 2000 мм-ден асатын 

илектеу орнақтарының тісті доңғалақтарының білік-тістегеріштері-толық 
токарлық өңдеу. 

15. Көп жүрісті трапецеидалды бұрамасы бар бұрандалар мен 
сомындар-бұранданы қайрау және кесу. 

16. Ұзындығы 15000 мм - ден асатын калибрлі бұрандалар-толық 
токарлық өңдеу. 

17. Кесу ұзындығы 2000 - нан 7000 мм-ге дейін жұмыс істейтін 
бұрандалар-толық токарлық өңдеу. 

18. Алмалы-салмалы тығындар-толық токарлық өңдеу. 
19. Диаметрі 600 мм - ден асатын кеме дизельдерінің цилиндрлерінің 

төлкелері-соңғы өңдеу. 
20. Бұрандалы тарақтар, бұрандалы калибрлер, Морзе конустарының 

калибрлері - тегістеуден кейін жетілдіру. 
21. Арнайы металл емес материалдардан жасалған бу-май 

сорғыларының, химиялық Сорғылардың және орташа мөлшердегі 
қондырғылардың, түзету тораптарының, роторлы доңғалақ жетегінің 
редукторының бөлшектері-толық токарлық өңдеу. 

22. Колпакка құрылғысының дискілері, буландырғыштың карусельдері, 
өлшемі 500 мм дейінгі вакуумдық қалпақтар-соңғы өңдеу. 

23. Су және бу инжекторлары-толық токарлық өңдеу. 
24. Диаметрі 100 мм - ден асатын конус бұрамасы бар калибрлер 

(тығындар, шығыршықтар) - бұранданы жетілдіру, жетілдіру. 
25. Ескіш біліктерге арналған конусты калибрлер (тығындар, төлкелер) 

- конусты калибр бойынша жетілдіре отырып, таза жаю. 
26. 10 - сынып бойынша өңдеудің сорғыштығы мен тазалығын сақтай 

отырып, өтулер саны көп жоғары қысымды күрделі клапандар-толық 
токарлық өңдеу. 

27. Ұзындығы 15000 мм дейінгі гидравликалық престердің 
колонналары-толық токарлық өңдеу. 

28. Корпустар-тазалықтың 8 сыныбына дейін жылтыратумен сыртқы 
сфераларды шаблон бойынша өңдеу және ішкі сфераның шаблоны бойынша 
тегістеу. 

29. Жоғары қысымды герметикалық коннекторлардың корпустары 
күрделі - толық токарлық өңдеу. 

30. Дуим бұйымдарының корпустары-түпкілікті өңдеу. 
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10. Байланыстырушы шыбықтың саны алты және одан көп иінді 
біліктер-байланыстырушы шыбықтың мойындарын түпкілікті қайрау, 
щектерді кесу және желке салу. 

11. Ұзындығы 1000 - нан 6000 мм-ге дейінгі дизельді тарату біліктері-
түпкілікті өңдеу. 

12. Ұзындығы 2000 мм - ден асатын біліктер мен осьтер-терең 
тесіктерді бұрғылау және толық токарлық өңдеу. 

13. Кеменің тіреуіш біліктері-түпкілікті өңдеу. 
14. Диаметрі 500 мм - ден асатын, ұзындығы 2000 мм-ден асатын 

илектеу орнақтарының тісті доңғалақтарының білік-тістегеріштері-толық 
токарлық өңдеу. 

15. Көп жүрісті трапецеидалды бұрамасы бар бұрандалар мен 
сомындар-бұранданы қайрау және кесу. 

16. Ұзындығы 15000 мм - ден асатын калибрлі бұрандалар-толық 
токарлық өңдеу. 

17. Кесу ұзындығы 2000 - нан 7000 мм-ге дейін жұмыс істейтін 
бұрандалар-толық токарлық өңдеу. 

18. Алмалы-салмалы тығындар-толық токарлық өңдеу. 
19. Диаметрі 600 мм - ден асатын кеме дизельдерінің цилиндрлерінің 

төлкелері-соңғы өңдеу. 
20. Бұрандалы тарақтар, бұрандалы калибрлер, Морзе конустарының 

калибрлері - тегістеуден кейін жетілдіру. 
21. Арнайы металл емес материалдардан жасалған бу-май 

сорғыларының, химиялық Сорғылардың және орташа мөлшердегі 
қондырғылардың, түзету тораптарының, роторлы доңғалақ жетегінің 
редукторының бөлшектері-толық токарлық өңдеу. 

22. Колпакка құрылғысының дискілері, буландырғыштың карусельдері, 
өлшемі 500 мм дейінгі вакуумдық қалпақтар-соңғы өңдеу. 

23. Су және бу инжекторлары-толық токарлық өңдеу. 
24. Диаметрі 100 мм - ден асатын конус бұрамасы бар калибрлер 

(тығындар, шығыршықтар) - бұранданы жетілдіру, жетілдіру. 
25. Ескіш біліктерге арналған конусты калибрлер (тығындар, төлкелер) 

- конусты калибр бойынша жетілдіре отырып, таза жаю. 
26. 10 - сынып бойынша өңдеудің сорғыштығы мен тазалығын сақтай 

отырып, өтулер саны көп жоғары қысымды күрделі клапандар-толық 
токарлық өңдеу. 

27. Ұзындығы 15000 мм дейінгі гидравликалық престердің 
колонналары-толық токарлық өңдеу. 

28. Корпустар-тазалықтың 8 сыныбына дейін жылтыратумен сыртқы 
сфераларды шаблон бойынша өңдеу және ішкі сфераның шаблоны бойынша 
тегістеу. 

29. Жоғары қысымды герметикалық коннекторлардың корпустары 
күрделі - толық токарлық өңдеу. 

30. Дуим бұйымдарының корпустары-түпкілікті өңдеу. 

  
 

31. Редукторлардың корпустары-толық токарлық өңдеу. 
32. Ішкі және сыртқы өткелдері көп корпустар-н7 бойынша өңдеу. 
33. 0,05 мм - ге дейін сорғыштығын сақтай отырып, көп өту саны бар 

жоғары қысымды күрделі Клапандардың корпустары-түпкілікті өңдеу. 
34. Ұсталық-престеу жабдықтарының ықтырмалары-толық токарлық 

өңдеу. 
35. Қалыптау, шабу, тарту штамптарының матрицалары, пуансондары; 

сығымдау қалыптары үшін матрица мөлшеріне жылтыратумен күрделі 
пішіндегі соғу штамптары мен пресс-қалыптар-шаблон бойынша сфералық 
Ұяларды ойып салу. 

36. Күрделі құрылғылар-машинаның калибрінде бұрғылау. 
37. Үшбұрышты, тікбұрышты және трапеция тәрізді жіптері бар 

бұрандалы бұрандалар - толық токарлық өңдеу. 
38. Күрделі центрифугалардың роторлары-толық өңдеу. 
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46. Көп кіретін құрттар - соңғы жіп. 
47. Байланыстырушы шыбықтар-толық токарлық өңдеу. 
48. Диаметрі 2000 мм - ге дейінгі цилиндрлік тістегеріштер, тегіс 
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токарлық өңдеу және жетілдіру. Әр түрлі конфигурациядағы бірнеше 
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және деформацияға ұшыраған жұқа қабырғалы ұзын бөлшектерді әмбебап 
және бірегей токарлық станоктарда токарлық өңдеу.  

Білуге тиіс: әртүрлі үлгідегі токарлық станоктардың құрылымы мен 
дәлдігін тексеру ережесі; күрделі бөлшектерді орнату, бекіту және салыстыру 
тәсілдері және өңдеудің технологиялық кезектілігін анықтау әдістері; кескіш 
құралдың барлық түрлерінің құрылысы, геометриясы және термоөңдеу, 
қайрау және жетілдіру ережесі; белгіленген дәлдік пен өңдеу тазалығына қол 
жеткізу тәсілдері; плазмалық-механикалық өңдеуге қойылатын талаптар 
және осы әдіспен арнайы айлабұйымдарды қолдану шарттары; күрделі 
профильдерді калибрлеудің негізгі қағидаттары; станоктың анықтамалығы 
мен паспорты бойынша кесудің ең тиімді режимдерін айқындау ережесі; 
күрделі токарлық жұмыстарды орындаумен байланысты есептер. 

Жұмыс үлгілері. 
1. Прокат және сым орнақтарының блюминг, слябинг біліктері мен таза 

клеттері - плазмалық қыздырусыз және онсыз толық токарлық өңдеу. 
2. Рельстер мен пішінді профильдерді прокаттауға арналған алдын ала 

тазалау клеттерінің біліктері - толық токарлық өңдеу. 
3. Жеңіл профильдерді илеуге арналған әмбебап клеттердің орамалары-

толық токарлық өңдеу. 
4. Калибрлеу қондырғысының орамдары-толық токарлық өңдеу. 
5. Ашық калибрі бар таза клеттердің және жабық калибрі бар тазалау 

алдындағы клеттердің біліктері-толық токарлық өңдеу. 
6. Ұзындығы 6000 мм - ден асатын дизельді тарату біліктері-түпкілікті 

өңдеу. 
7. Гидравликалық турбиналардың біліктері-біліктер мен жейделерді 

плазмалық қыздырусыз және онсыз толық таза өңдеу. 
8. Жоғары және төмен қысымды бу турбиналарының біліктері-

тегістеуге және бұранданы кесуге немесе муфталар бойынша конустарды 
жалғауға әрлеу. 

9. Жоғары және төмен қысымды бу турбиналарының біліктері-
ажарлауға және бұрамаларды кесуге немесе плазмалық қыздыруды қолдана 
отырып, муфталар бойынша конустарды жалғауға әрлеу. 

10. Үдеткіш біліктер-біртіндеп өсіп келе жатқан қадаммен сегіз кіріс 
жіптерді кесу. 

11. Еспелі біліктер (ұзындықтың диаметрге қатынасы 30-дан жоғары) - 
толық токарлық өңдеу. 

12. Шарлардың астындағы радиус спиралы бар бұрандалар-екі 
жұпталған бөліктің спиралын түпкілікті жетілдіру. 

13. Кесу ұзындығы 7000 мм - ден асатын жұмыс істейтін бұрандалар-
жіптерді кесу арқылы толық токарлық өңдеу. 

14. Дейдвудты төлкелер-кемедегі борштангпен жону. 
15. Көп бұрандалы бұрғылау бастары - толық токарлық өңдеу. 
16. Көп арналы магний бастары-негізгі жетілдіру. 
17. Арнайы металл емес материалдар мен қышқыл қорытпаларынан 
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жасалған химиялық сорғыларға және ірі қондырғыларға арналған күрделі 
бөлшектер мен түйіндер - толық токарлық өңдеу. 

18. Колпакка құрылғысының дискілері, буландырғыштың карусельдері, 
көлемі 500 мм - ден асатын вакуумдық қалпақтар-толық токарлық өңдеу. 

19. Көп кіретін трапеция тәрізді жіптері бар бұрандалы калибрлер-
толық токарлық өңдеу. 

20. Гидравликалық престер колонналары-толық токарлық өңдеу. 
21. Күрделі конфигурациядағы қақпақтар-толық токарлық өңдеу. 
22. Күрделі конфигурациядағы көп орынды қалыптар-жылтыратумен 

толық өңдеу. 
23. Диаметрі 5000 мм жоғары ескіш бұрандалардың күпшектері-соңғы 

өңдеу. 
24. Диаметрі 2000 мм-ден асатын цилиндрлік тістегершіктер, тегіс 

Тегершіктер - плазмалық қыздыруды қолдана отырып, толық токарлық 
өңдеу. 

25. Ұзындығы 10000 мм - ден асатын реттелетін қадамның есу 
біліктерінің штангалары-таза өңдеу. 

 
 

ТӘЖІРИБЕЛІК ЖҰМЫСТАР 
 

3.1 тапсырма 
Бастапқы деректер 
Механикалық өңдеудің икемді өндірістік Модулінің құрылымын 

жасаңыз. 
Білім, білік және дағдылардың бақыланатын түрлері. 
Механикалық өңдеудің технологиялық операцияларын автоматтандыру 

әдістемесін қолдану. 
Нормаланған уақыт. 
2 сағат 
Орындауды бағалау критерийлері. 
Таңдалған GPM орналасуын негіздеу. 
ГПМ эскизі. 
GPM компоненттерінің сипаттамасы. 
Жұмысты орындау тәртібі 
1. Белгілі бір уақыт аралығында жүйенің жұмыс істеуін қамтамасыз ету 

үшін техникалық автоматтандыру құралдарына қажеттілікті анықтаңыз. 
2. Қажетті техникалық жабдықтарды таңдау. 
3. Әзірлеу бетті үйлестіру ЖКМ. 
Қажетті жабдықтар мен құралдардың тізімі. 
Анықтамалық материалдар. 
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3.2 тапсырма 
Бастапқы деректер 

 
3.56-сурет-3.2 практикалық тапсырмаға Сызба 

 
Механикалық өңдеудің икемді өндірістік кешенінің жұмыс алгоритмін 

жасаңыз. 
Материал ағынының элементі / бағыты - қоймадан GPM-ге дайындық. 
Білім, білік және дағдылардың бақыланатын түрлері. 
1. Технологиялық процестерді, өндірістер мен кәсіпорындарды 

Автоматтандыру және басқару жүйелерін интеграциялау әдістері. 
2. Автоматтандыру құралдарымен механикалық өңдеудің икемді 

өндірістік кешенінің жұмыс функцияларын анықтау. 
3. Икемді автоматтандырылған сайттың жұмыс істеу алгоритмін құру. 
4. Автоматтандырылған өндірістерде пайдалануға арналған 

технологиялық процесті және жабдықты бағалау әдістемесі. 
5. Машина жасау өндірісін автоматтандыру әдістемесі. 
6. Автоматтандырылған технологиялық процестерді оңтайландыру 

әдістері. 
Нормаланған уақыт. 
3 сағат 
Орындауды бағалау критерийлері. 
Икемді автоматтандырылған учаскенің (ГАУ) жұмыс істеу алгоритмі 

дұрыс жасалған. 
Жұмысты орындау тәртібі 
1. Оқытушы берген аспалы көлік жүйесі бар икемді 

автоматтандырылған учаскенің схемасына сәйкес GPM жұмысының 
функцияларын автоматтандыру құралдарымен және GPS жұмысын 
қамтамасыз ететін техникалық құралдармен қарастырыңыз. 

2. ГПМ, технологиялық жабдықты автоматтандыру құралдары мен 
ГАУ жұмысын зерттеу, оның құрамына мыналар кіреді: CNC мод станоктары 
негізінде ГПМ. 16К20Ф3, 1720пф30, 1в340пф30; НЦ-31 типті Робот-
манипулятор; қабылдау-беру құрылғылары; НЦ-32 типті аспалы көлік 
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Материал ағынының элементі / бағыты - қоймадан GPM-ге дайындық. 
Білім, білік және дағдылардың бақыланатын түрлері. 
1. Технологиялық процестерді, өндірістер мен кәсіпорындарды 

Автоматтандыру және басқару жүйелерін интеграциялау әдістері. 
2. Автоматтандыру құралдарымен механикалық өңдеудің икемді 

өндірістік кешенінің жұмыс функцияларын анықтау. 
3. Икемді автоматтандырылған сайттың жұмыс істеу алгоритмін құру. 
4. Автоматтандырылған өндірістерде пайдалануға арналған 

технологиялық процесті және жабдықты бағалау әдістемесі. 
5. Машина жасау өндірісін автоматтандыру әдістемесі. 
6. Автоматтандырылған технологиялық процестерді оңтайландыру 

әдістері. 
Нормаланған уақыт. 
3 сағат 
Орындауды бағалау критерийлері. 
Икемді автоматтандырылған учаскенің (ГАУ) жұмыс істеу алгоритмі 

дұрыс жасалған. 
Жұмысты орындау тәртібі 
1. Оқытушы берген аспалы көлік жүйесі бар икемді 

автоматтандырылған учаскенің схемасына сәйкес GPM жұмысының 
функцияларын автоматтандыру құралдарымен және GPS жұмысын 
қамтамасыз ететін техникалық құралдармен қарастырыңыз. 

2. ГПМ, технологиялық жабдықты автоматтандыру құралдары мен 
ГАУ жұмысын зерттеу, оның құрамына мыналар кіреді: CNC мод станоктары 
негізінде ГПМ. 16К20Ф3, 1720пф30, 1в340пф30; НЦ-31 типті Робот-
манипулятор; қабылдау-беру құрылғылары; НЦ-32 типті аспалы көлік 

  
 

роботы; АТСС; штабелер; монорельсті аспалы жүйе; рольганг (тізбекті) типті 
қабылдау-беру жүйелері; дайындамаларды жинақтауға және ГПМ құралын 
күйге келтіруге арналған секция. 

3. Берілген тапсырмаға сәйкес аспалы көлік жүйесі бар икемді 
автоматтандырылған учаскенің жұмыс істеу алгоритмін жасаңыз. 

4.Бөлім бойынша материалдық ағын элементінің қозғалу реттілігінің 
циклограммасын жасаңыз. 

Қажетті жабдықтар мен құралдардың тізімі. 
Анықтамалық материалдар. 
Берілген маршрутқа сәйкес GAU ішкі жүйелерінің материалдық ағын 

элементін жылжыту бойынша әрекеттер алгоритмін жасау кезінде 
қателіктерден аулақ болуды сипаттаудың қарапайымдылығы үшін 
материалдық ағын элементінің бағытын бастапқы нүктеден соңғы орын 
ауыстыру нүктесіне дейін учаске схемасына қолдану ұсынылады.  

Циклограмманы құрастырудың ыңғайлылығы үшін бүкіл кешен 
модульдерге, ал соңғысы, өз кезегінде, жабдықтың жекелеген түрлеріне 
бөлінуі керек. Салынған циклограмманы талдау нәтижесінде Автоматты 
кешенді басқару жүйесін әзірлеу үшін ұсыныстар беріледі және оның 
құрылымдық схемасы жасалады. Басқару жүйесінің құрылымдық 
схемасының суреті қажетті қолтаңбалармен, сондай-ақ құрамдас элементтер 
мен олардың арасындағы ақпараттық байланыстарды сипаттайтын түсіндірме 
мәтінмен толықтырылады 

 
 

3.3 тапсырма 
Бастапқы деректер 

 
 

3.57-сурет-3.3 практикалық тапсырмаға Сызба 
 
2p135f2 моделінің машинасында бөлшектерді өңдеудің басқару 

бағдарламасын жасаңыз. 
 
 
 

1
00 

Б 
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Кесте 3.3-бастапқы деректер 
дана 8 

DА, мм 12 
Б, ММ. 40 
DВ, мм 20 

Дайындама 
санаты Шойын, НВ = 200 

 
Білім, білік және дағдылардың бақыланатын түрлері. 
Сандық бағдарламалық басқару жүйелерінің құрамы, құрылымы, 

жұмыс істеуі, олардың мүмкіндіктері, техникалық және функционалдық 
сипаттамалары. 

Басқару бағдарламаларының құрылымы мен кодтары. 
Тиімді бағдарламалау әдістері. 
Құрастыру басқарушы бағдарламалар өңдеу үшін станоктарда СББ. 
Көп осьті және көп контурлы өңдеуді бағдарламалау; аспап пен 

дайындаманы байланыстыруды қоса алғанда, СББ бар станоктарды баптау 
бойынша 

Нормаланған уақыт. 
4 сағат 
Орындауды бағалау критерийлері. 
Сурет дәл және толық сипатталған. Дайындау, кесу және бақылау-

өлшеу аспаптары технологиялық процеске сәйкес таңдап алынды. Станокты 
баптау сызбаның талаптарына сәйкес берілген режимге, өз жұмысының 
нәтижелері үшін технологиялық жауапкершілікке станоктың процесі мен 
паспортына сәйкес келеді. Бөлшектерді өңдеу технологиялық процеске 
(басқару бағдарламасына) сәйкес жүзеге асырылады. Өлшемдердің дәлдігі 
мен беттердің сапасы сызбаның талаптарына және бағалау критерийлеріне 
сәйкес келеді. Еңбек қауіпсіздігі ережелерін сақтау. СББ бар станоктарға 
қызмет көрсету станоктың паспортына және технологиялық процесіне 
(басқару бағдарламасына) сәйкес жүргізіледі.  

Қызмет көрсетілетін станоктар жүйелерінің жұмысын станок 
паспортына сәйкес сандық табло және сигналдық шамдардың көрсеткіштері 
бойынша бақылау. Бақылау-өлшеу аспаптары мен құралдары сызба және 
технологиялық карта талаптарына сәйкес таңдалған. Уақытты ұтымды бөлу. 
Бөлшекті жасау уақыты тапсырмаға сәйкес келеді 

Жұмысты орындау тәртібі 
1. 2p1354f2 моделінің Тік бұрғылау машинасының технологиялық 

сипаттамасын және С-70/3 координаты түріндегі CNC құрылғысының 
бағдарламалау ерекшеліктерін зерттеу. 

2. Тапсырма нұсқасының өлшеміне сәйкес бөлікті сызыңыз, 
бағдарламаның координаттар жүйесін таңдаңыз. 

3. Бөлшектерді өңдеудің технологиялық бағытын жасаңыз. 
Механикалық өңдеудің операциялық картасын жасаңыз  

4. Бөлшектерді машина үстеліне орнату және бекіту әдісін 
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Кесте 3.3-бастапқы деректер 
дана 8 

DА, мм 12 
Б, ММ. 40 
DВ, мм 20 

Дайындама 
санаты Шойын, НВ = 200 

 
Білім, білік және дағдылардың бақыланатын түрлері. 
Сандық бағдарламалық басқару жүйелерінің құрамы, құрылымы, 

жұмыс істеуі, олардың мүмкіндіктері, техникалық және функционалдық 
сипаттамалары. 

Басқару бағдарламаларының құрылымы мен кодтары. 
Тиімді бағдарламалау әдістері. 
Құрастыру басқарушы бағдарламалар өңдеу үшін станоктарда СББ. 
Көп осьті және көп контурлы өңдеуді бағдарламалау; аспап пен 

дайындаманы байланыстыруды қоса алғанда, СББ бар станоктарды баптау 
бойынша 

Нормаланған уақыт. 
4 сағат 
Орындауды бағалау критерийлері. 
Сурет дәл және толық сипатталған. Дайындау, кесу және бақылау-

өлшеу аспаптары технологиялық процеске сәйкес таңдап алынды. Станокты 
баптау сызбаның талаптарына сәйкес берілген режимге, өз жұмысының 
нәтижелері үшін технологиялық жауапкершілікке станоктың процесі мен 
паспортына сәйкес келеді. Бөлшектерді өңдеу технологиялық процеске 
(басқару бағдарламасына) сәйкес жүзеге асырылады. Өлшемдердің дәлдігі 
мен беттердің сапасы сызбаның талаптарына және бағалау критерийлеріне 
сәйкес келеді. Еңбек қауіпсіздігі ережелерін сақтау. СББ бар станоктарға 
қызмет көрсету станоктың паспортына және технологиялық процесіне 
(басқару бағдарламасына) сәйкес жүргізіледі.  

Қызмет көрсетілетін станоктар жүйелерінің жұмысын станок 
паспортына сәйкес сандық табло және сигналдық шамдардың көрсеткіштері 
бойынша бақылау. Бақылау-өлшеу аспаптары мен құралдары сызба және 
технологиялық карта талаптарына сәйкес таңдалған. Уақытты ұтымды бөлу. 
Бөлшекті жасау уақыты тапсырмаға сәйкес келеді 

Жұмысты орындау тәртібі 
1. 2p1354f2 моделінің Тік бұрғылау машинасының технологиялық 

сипаттамасын және С-70/3 координаты түріндегі CNC құрылғысының 
бағдарламалау ерекшеліктерін зерттеу. 

2. Тапсырма нұсқасының өлшеміне сәйкес бөлікті сызыңыз, 
бағдарламаның координаттар жүйесін таңдаңыз. 

3. Бөлшектерді өңдеудің технологиялық бағытын жасаңыз. 
Механикалық өңдеудің операциялық картасын жасаңыз  

4. Бөлшектерді машина үстеліне орнату және бекіту әдісін 
  
 

таңдаңыз. Жөндеу картасын жасаңыз. 
5. Жүргізуге және ақпаратты кодтау. Есептеу-технологиялық 

картаны жасау 
 
Қажетті жабдықтар мен құралдардың тізімі. 
 
3.4-кесте-шпиндельдің айналу жиілігінің кодтары 

Команда коды, F Шпиндельдің айналу 
жылдамдығы, айн / мин. 

01 31,5 
02 45 
03 63 
04 90 
05 125 
06 180 
07 250 
08 355 
09 500 
10 710 
11 1000 
12 1400 

 
3.5-кесте-координаттар бойынша беру кодтары 

Код 
командалар, S 

Суппортты беру мм / мин 

01 10 
02 12,5 
03 16 
04 20 
05 25 
06 31,5 
07 40 
08 50 
09 63 
10 80 
11 100 
12 125 
13 160 
14 200 
15 250 
16 315 
17 400 
18 500 
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Кесте 3.6-Z осі бойынша Автоматты циклдар 
Команда 
коды, G 

Функция құрылымы Мақсаты 

G80 Тұрақты циклдарды болдырмау  
G81 Бұрғылау циклы: жылдам су асты  

 координатқа R, беру қозғалысы  
 z координатына, құралды бұру  
 R координатына 

Бұрғылау  
 тұрақты цикл бойынша 

   G82 G81 сияқты, тесіктің түбінде алдын-
ала анықталған аялдама бар. 

Соңғы кесу  
тұрақты цикл бойынша 

G84 G81 сияқты, төменгі жағына дейін. 
Шпиндельді беру және айналдыру бір 
мезгілде жұмыс күшінің бастапқы 
позициясына дейін, содан кейін 
бастапқы позицияға жылдам қозғалыс. 

Бұранданы кесу  
тұрақты цикл бойынша 

G86 G 84 сияқты, бірақ шпиндельді 
айналдыру жоқ 

Растачивание  
 тұрақты цикл бойынша 

қашау 
G92 
G92 
G94 

G81, G82, G84, G86-ға ұқсас, бірақ 
сонымен бірге: R координатасының 
басында жылдам әрі қарай бұру. 

Жұмыс органын жоғарғы 
бастапқы қалпына келтіру 

үшін 
 

3.7-кесте - қосалқы командалардың кодтары 
Команда коды, М Команда атауы 

М00 
М01 
М02 
М03 

 
М04 

 
М05 
М06 
М08 
М09 
М30 

Бағдарламаланған тоқтату 
Растау арқылы тоқтату 
Бағдарламаның соңы 
Шпиндельдің айналуын сағат тілімен қосу 
Шпиндельді сағат тіліне қарсы бұраңыз 
Шыбықтың айналуын қосу 
Құралды ауыстыру 
Салқындатуды қосу 
Салқындатуды өшіру 
Бағдарламалық жасақтаманың соңы 
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Кесте 3.6-Z осі бойынша Автоматты циклдар 
Команда 
коды, G 

Функция құрылымы Мақсаты 

G80 Тұрақты циклдарды болдырмау  
G81 Бұрғылау циклы: жылдам су асты  

 координатқа R, беру қозғалысы  
 z координатына, құралды бұру  
 R координатына 

Бұрғылау  
 тұрақты цикл бойынша 

   G82 G81 сияқты, тесіктің түбінде алдын-
ала анықталған аялдама бар. 

Соңғы кесу  
тұрақты цикл бойынша 

G84 G81 сияқты, төменгі жағына дейін. 
Шпиндельді беру және айналдыру бір 
мезгілде жұмыс күшінің бастапқы 
позициясына дейін, содан кейін 
бастапқы позицияға жылдам қозғалыс. 

Бұранданы кесу  
тұрақты цикл бойынша 

G86 G 84 сияқты, бірақ шпиндельді 
айналдыру жоқ 

Растачивание  
 тұрақты цикл бойынша 

қашау 
G92 
G92 
G94 

G81, G82, G84, G86-ға ұқсас, бірақ 
сонымен бірге: R координатасының 
басында жылдам әрі қарай бұру. 

Жұмыс органын жоғарғы 
бастапқы қалпына келтіру 

үшін 
 

3.7-кесте - қосалқы командалардың кодтары 
Команда коды, М Команда атауы 

М00 
М01 
М02 
М03 

 
М04 

 
М05 
М06 
М08 
М09 
М30 

Бағдарламаланған тоқтату 
Растау арқылы тоқтату 
Бағдарламаның соңы 
Шпиндельдің айналуын сағат тілімен қосу 
Шпиндельді сағат тіліне қарсы бұраңыз 
Шыбықтың айналуын қосу 
Құралды ауыстыру 
Салқындатуды қосу 
Салқындатуды өшіру 
Бағдарламалық жасақтаманың соңы 

 
 

  

  
 

3.4 тапсырма 
Бастапқы деректер 

 
 

3.58-сурет-3.4 практикалық тапсырмаға Сызба 
 
Кесте 3.8-бастапқы деректер 

Бақыланатын учаскенің ұзындығыℓуч., 
м 

Интервал 
ұзындығыℓинт., мм 

120 дейін 10 
125-тен жоғары 200-ге дейін 15 
200-ден жоғары 320-ға дейін 25 
320-дан жоғары 500-ге дейін 35 

 
1. Машинаның жұмыс органының бір жақты тәсілімен позициялау 

дәлдігін бағалау және позициялау қатесінің графигін құру.  
Токарлық станок 16к20ф3. 
Z координаты бойынша калибр (сурет.3.58) 
Білім, білік және дағдылардың бақыланатын түрлері. 
Позициялау дәлдігі ұғымы және позициялау дәлдігіне әсер ететін 

факторлар. 
Өлшеу нәтижелерін өңдеу әдістемесі. 
Жұмыс органы берілген нүктеге оң және сол жаққа жақындаған кезде 

орналасудың қайталануы. 
Жұмыс органының машинаның бекітілген нүктесіне оралу дәлдігі. 
CNC жүйесі мен машина арқылы импульсті өңдеу дәлдігі. 
CNC жүйесі мен машина механикасының орналасу дәлдігіне әсері. 
Нормаланған уақыт. 
4 сағат 
Орындауды бағалау критерийлері. 
Оптикалық өлшеу жүйесін қолдана отырып, орналасу дәлдігін бағалау.  
Параметр мәндері және формулаларды қолдану. 
Позициялау қатесінің құрамдас бөліктері. 
Графиктерді құру. 
Сезімталдық аймағын анықтау. 
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Жұмысты орындау тәртібі 
1. 3.8-кестеге сәйкес интервалдардың ұзындығын табамыз.  
2. 1, 2, 3 нүктелеріндегі интервалдар бойынша Z осінің бағыты 

бойынша қозғалыс үшін бастапқы болып табылатын а нүктесін 
анықтаймыз.....11 және В нүктесі, түйінді а нүктесіне қайтару үшін бастапқы 
болып табылады. 

3. Сайттағы позициялау дәлдігін бағалау сызбасын сызыңыз.  
4. Жұмыс органының (станоктың суппорты) шығу дәлдігінің мәндерін 

өлшеу берілген 1, 2, 3 нүктелерге рет-ретімен жүргізіледі...11 микроскоп 
бойынша. Zф суппортының нақты ережелерінің мәндері 3.9-кестеге енгізіледі 

5. Есептеулерді жеңілдету мақсатында 2-кестенің деректері негізінде 
3.10-кесте жасалады, онда қосу немесе алу белгісі бар жұмыс органының 
қозғалу шамалары ғана келтіріледі. Zi үшін плюс белгісі ZF – тің нақты 
жағдайы бағдарламаланатын Zpr − ден аз болса , минус белгісі-егер ZF Zpr-
ден үлкен болса , яғни zi = Zpr-ZF алынған белгімен жазылады. 

6. Өлшеу нәтижелері бойынша позициялау дәлдігі бағаланады. 
7. Алынған мәліметтер негізінде позициялау қатесінің графигі 

құрылады және СББ – станок жүйесінің дәлдігі туралы қорытынды жасалады. 
8. Позициялаудың қайталануын және сезімталдық аймағының шамасын 

бағалау жүргізіледі. Машинаның жұмыс органының бір жағынан берілген 
нүктеге бірнеше рет шығуы (мысалы, сол жақта) позициялаудың 
қайталануын сипаттайды. Осы нүкте үшін неғұрлым сенімді суретті алу үшін 
өлшеулер саны кем дегенде 20 рет қайталанады. Zф нақты жағдайларын 
өлшеу нәтижелері 3.11-кестеге енгізіледі. 

9. Позициялаудың қайталануының таралу тығыздығы функциясының 
сипатын бағалау үшін сол және оң жақтан бірнеше тәсілмен позициялау 
қатесінің пайда болу схемасы жасалады. 

10. CNC жүйесі мен машина арқылы бір импульсті өңдеуді бағалау 
жүргізіледі. Бір импульстарды өңдеуді бағалауды үш түрлі жылдамдықта 
жүргізу ұсынылады: 

 S1 = 10 мм/мин; 
 S2 = 50 мм/мин; 
 S3 = 200 мм/мин; 

11. Параметрлерді өлшеу және есептеу нәтижелері бойынша (, S , σо∂, 
3σоσ) бірлік импульстарды өңдеу кезінде позициялау дәлдігінің графигі 
жасалады және машинаның бірлік импульстарын орындау мүмкіндігі туралы 
қорытынды жасалады. Z  

Қажетті жабдықтар мен құралдардың тізімі. 
СББ бар станок Станок с ЧПУ.моделі 16к20ф3. 
Оптикалық анықтамалық жүйе. 
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Жұмысты орындау тәртібі 
1. 3.8-кестеге сәйкес интервалдардың ұзындығын табамыз.  
2. 1, 2, 3 нүктелеріндегі интервалдар бойынша Z осінің бағыты 

бойынша қозғалыс үшін бастапқы болып табылатын а нүктесін 
анықтаймыз.....11 және В нүктесі, түйінді а нүктесіне қайтару үшін бастапқы 
болып табылады. 

3. Сайттағы позициялау дәлдігін бағалау сызбасын сызыңыз.  
4. Жұмыс органының (станоктың суппорты) шығу дәлдігінің мәндерін 

өлшеу берілген 1, 2, 3 нүктелерге рет-ретімен жүргізіледі...11 микроскоп 
бойынша. Zф суппортының нақты ережелерінің мәндері 3.9-кестеге енгізіледі 

5. Есептеулерді жеңілдету мақсатында 2-кестенің деректері негізінде 
3.10-кесте жасалады, онда қосу немесе алу белгісі бар жұмыс органының 
қозғалу шамалары ғана келтіріледі. Zi үшін плюс белгісі ZF – тің нақты 
жағдайы бағдарламаланатын Zpr − ден аз болса , минус белгісі-егер ZF Zpr-
ден үлкен болса , яғни zi = Zpr-ZF алынған белгімен жазылады. 

6. Өлшеу нәтижелері бойынша позициялау дәлдігі бағаланады. 
7. Алынған мәліметтер негізінде позициялау қатесінің графигі 

құрылады және СББ – станок жүйесінің дәлдігі туралы қорытынды жасалады. 
8. Позициялаудың қайталануын және сезімталдық аймағының шамасын 

бағалау жүргізіледі. Машинаның жұмыс органының бір жағынан берілген 
нүктеге бірнеше рет шығуы (мысалы, сол жақта) позициялаудың 
қайталануын сипаттайды. Осы нүкте үшін неғұрлым сенімді суретті алу үшін 
өлшеулер саны кем дегенде 20 рет қайталанады. Zф нақты жағдайларын 
өлшеу нәтижелері 3.11-кестеге енгізіледі. 

9. Позициялаудың қайталануының таралу тығыздығы функциясының 
сипатын бағалау үшін сол және оң жақтан бірнеше тәсілмен позициялау 
қатесінің пайда болу схемасы жасалады. 

10. CNC жүйесі мен машина арқылы бір импульсті өңдеуді бағалау 
жүргізіледі. Бір импульстарды өңдеуді бағалауды үш түрлі жылдамдықта 
жүргізу ұсынылады: 

 S1 = 10 мм/мин; 
 S2 = 50 мм/мин; 
 S3 = 200 мм/мин; 

11. Параметрлерді өлшеу және есептеу нәтижелері бойынша (, S , σо∂, 
3σоσ) бірлік импульстарды өңдеу кезінде позициялау дәлдігінің графигі 
жасалады және машинаның бірлік импульстарын орындау мүмкіндігі туралы 
қорытынды жасалады. Z  

Қажетті жабдықтар мен құралдардың тізімі. 
СББ бар станок Станок с ЧПУ.моделі 16к20ф3. 
Оптикалық анықтамалық жүйе. 

 
 
 
 

  
 

3.9-кесте-есептік мәндерді толтыру 
ℓуч. = ___мм, ℓинт. = _____ 

Нөмірі 
өлшеу 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Суппорт позицияларының номиналды 
бағдарламаланатын мәндері Zпр , мм 

           
Нақты мәніZф, мм 

1            
2            
3            

 
3.10-кесте-ауытқу велечиндерін шамаларын толтыру 

ℓуч. = ___мм, ℓинт. = _____ 
Нөм
ірі 

өлш
ем- 
лық 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Суппорт позицияларының номиналды 
бағдарламаланатын мәндері Zпр , мм 

           
Бағдарламаланған ауытқу шамасы Zi, мкм 

1            
S            
σо∂            

 
3.11-кесте-жалпы деректерді толтыру 
Нөмірі 
өлшеу 

Сол жақ тәсіл, Zпр = 25 мм Оң жақ тәсіл,  Zпр = 25 мм 

Zфмм Zi = Zпр - Zф 
Мм 

нөмірі 
интервал 

Zфмм Zi = Zпр - Zфмм 
 

нөмірі 
интервал 

1       
2       
       
18       

 
3.5 тапсырма 

Бастапқы деректер 

 
3.59-сурет-3.5 практикалық тапсырмаға Сызба 
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Дайындамадан SM-250e2f3 шағын токарлық станокта бөлшектерді 
өндірудің технологиялық процесін жасаңыз.  

Материал-мыс. 
Кестедегі барлық өлшемдер миллиметрмен көрсетілген. 
Бөлік екі қондырғыда жасалуы керек. 
Білім, білік және дағдылардың бақыланатын түрлері. 
1. Технологиялық процестерді, өндірістер мен кәсіпорындарды 

Автоматтандыру және басқару жүйелерін интеграциялау әдістері. 
2. Автоматтандыру құралдарымен механикалық өңдеудің икемді 

өндірістік кешенінің жұмыс функцияларын анықтау. 
3. Компьютерлік басқарылатын токарлық станоктың командалық 

жүйесін игеру. 
4. Автоматтандырылған өндірістерде пайдалануға арналған 

технологиялық процесті және жабдықты бағалау әдістемесі. 
5. Машина жасау өндірісін автоматтандыру әдістемесі. 
6. Автоматтандырылған технологиялық процестерді оңтайландыру 

әдістері. 
Нормаланған уақыт. 
4 сағат 
Орындауды бағалау критерийлері. 
- имитатор режимінде басқарушы бағдарламаларды құрастыру және 

жөндеу. 
- басқару бағдарламасында белгіленген кесу режимдерінің дұрыстығы. 
Жұмысты орындау тәртібі 
1. Кесу режимдерін есептеңіз. 
2. 1 – қосымшада орналасқан бағдарламалау нұсқаулығын және M 

және G функцияларын қолдана отырып, дайындамадан бөлік жасау үшін 
басқару бағдарламасын жасаңыз. 

3. Пайдаланушы ретінде бастапқы деректерді енгізумен және 
бағдарламаның бастапқы деректерін таңдаумен" диагностика " терезесінде 
жұмыс жасаңыз 

4. Бағдарлама ұсынатын есептік мәліметтер негізінде кесудің 
оңтайлы режимін таңдаңыз. Алынған деректерді салыстыру және талдау. 

5. Графикалық тәуелділіктерді құрыңыз. 
6. Басқару бағдарламасын таңдалған кесу режиміне сәйкес реттеңіз. 
7. Басқару бағдарламасын имитациялық режимде орындаңыз. 
Қажетті жабдықтар мен құралдардың тізімі. 
Компьютерлік басқарылатын шағын габаритті токарлық станок.  
5‑қосымша   
Бағдарламаланатын М -, G-кодтардың тізбесі  
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Дайындамадан SM-250e2f3 шағын токарлық станокта бөлшектерді 
өндірудің технологиялық процесін жасаңыз.  

Материал-мыс. 
Кестедегі барлық өлшемдер миллиметрмен көрсетілген. 
Бөлік екі қондырғыда жасалуы керек. 
Білім, білік және дағдылардың бақыланатын түрлері. 
1. Технологиялық процестерді, өндірістер мен кәсіпорындарды 

Автоматтандыру және басқару жүйелерін интеграциялау әдістері. 
2. Автоматтандыру құралдарымен механикалық өңдеудің икемді 

өндірістік кешенінің жұмыс функцияларын анықтау. 
3. Компьютерлік басқарылатын токарлық станоктың командалық 

жүйесін игеру. 
4. Автоматтандырылған өндірістерде пайдалануға арналған 

технологиялық процесті және жабдықты бағалау әдістемесі. 
5. Машина жасау өндірісін автоматтандыру әдістемесі. 
6. Автоматтандырылған технологиялық процестерді оңтайландыру 

әдістері. 
Нормаланған уақыт. 
4 сағат 
Орындауды бағалау критерийлері. 
- имитатор режимінде басқарушы бағдарламаларды құрастыру және 

жөндеу. 
- басқару бағдарламасында белгіленген кесу режимдерінің дұрыстығы. 
Жұмысты орындау тәртібі 
1. Кесу режимдерін есептеңіз. 
2. 1 – қосымшада орналасқан бағдарламалау нұсқаулығын және M 

және G функцияларын қолдана отырып, дайындамадан бөлік жасау үшін 
басқару бағдарламасын жасаңыз. 

3. Пайдаланушы ретінде бастапқы деректерді енгізумен және 
бағдарламаның бастапқы деректерін таңдаумен" диагностика " терезесінде 
жұмыс жасаңыз 

4. Бағдарлама ұсынатын есептік мәліметтер негізінде кесудің 
оңтайлы режимін таңдаңыз. Алынған деректерді салыстыру және талдау. 

5. Графикалық тәуелділіктерді құрыңыз. 
6. Басқару бағдарламасын таңдалған кесу режиміне сәйкес реттеңіз. 
7. Басқару бағдарламасын имитациялық режимде орындаңыз. 
Қажетті жабдықтар мен құралдардың тізімі. 
Компьютерлік басқарылатын шағын габаритті токарлық станок.  
5‑қосымша   
Бағдарламаланатын М -, G-кодтардың тізбесі  
 

  

  
 

Кесте 3.12-М-функциялар 
М00 Бағдарламаланатын тоқтауды тоқтату. Орындау оператор осы функциямен шақырылған 

диалогта ОК түймесін басқаннан кейін жалғасады. Мысал: N01 M00 
M02 Бағдарламаны орындауды тоқтату. Мысал: N01 M02 
М03 Шпиндельді сағат тілімен қосу. Мысал: N01 S1000 M03-1000 айн/мин Жиілікке қосу. 
М04 Шпиндельді сағат тіліне қарсы қосыңыз. Мысал. 

N01 S1000 M04 – 1000 айн/мин жиілікке қосу. 
M05 Шпиндельді тоқтату. Мысал: N01 M05 
M06 Құралды револьвер басының бір позициясына ауыстыру (РГ). Мысал: N01 M06. Режимінде 

ИМИТАТОР, бірлесіп параметрі Т құралды ауыстыру жүргізіледі ұстанымын РГ көрсетілген 
параметрі. Т. 
Мысалы: N10 T2 M06-2-ші РГ позициясын таңдау. Бұл ретте, сондай-ақ РГ екінші 
позициясы үшін ұшулар белгіленеді. 

M13 Pn Бөлшектерді токарлық станокта қысыңыз (пинолидің алға жылжуы). N-секундтағы қысу 
уақыты. Мысал: M13 P10 

M14 Pn Бөлшектерді токарлық станокта ашыңыз (пинолидің артқа қозғалысы). N-секундпен 
ашылатын уақыт. Мысал: M14 P10 

М100 Бекітілген нүктенің координаттарын орнату. Мысал: N01 M100 Xn Yn Zn P10-xn yn zn 
координаттары бар №10 бекітілген нүктені орнату. Е айнымалыларынан X, Y, Z 
параметрлерінің мәндерін орнатуға рұқсат етіледі. 
Мысал: N10 M100 XE11 P4-х координатасы бойынша Е11 айнымалысының мәніне тең 
тұрақты нүкте мәнін орнату. 200N, 210n, 220n параметрлерінен X, Y, Z параметрлерінің 
мәндерін орнатуға рұқсат етіледі. Мысал: N10 M100 x#2005 P4-х координатасы бойынша 
2005 параметрінің мәніне тең тұрақты нүкте мәнін орнату. 

М101 Е айнымалысының мәнін орнату. 
Мысалы: N01 M101 @_число_Еп мәнін _число_ в переменную En 

М102 Құралдың шығу мәндерін орнату. 
Мысал: N01 M102 Xn Yn Zn P_ құрал_-zna орнату- 
нөмірі бар құрал-сайман корректоры үшін xn Yn Zn ұшулар саны 
_ құрал_. 
91 параметрлерінен X, Y, Z параметрлерінің мәндерін орнатуға рұқсат етіледі 
200n, 210n, 220n. 
Мысал: N10 M102 x#2005 P4-2005 параметрінің мәніне тең х координатасы бойынша ұшуды 
орнату 

М103 Шеңбер доғасының жуықтау дәлдігін орнату. 
Мысал: N01 M103 Cn-шеңбер доғасын N бөліктерге бөлу. Машина режимінде тым көп 
дәлдікті орнату ұсынылмайды (үлкен N мәні). Бұл машина жетегінің жылдамдығын 
төмендетеді 

M200 Мысал: N01 M200 En @__g71 P100 саны-EP айнымалысын санмен салыстыру: егер e < @ 
болса, онда G71 P100 функциясын орындау. 

М201 Е параметрін санмен салыстыру: егер Е > @ болса, онда _Шығу_ 
Мысал: N01 M201 En @__g71 P100 саны-EP айнымалысын санмен салыстыру: егер E > @ 
болса, онда G71 P100 функциясын орындау. 

M202  Е параметрін санмен салыстыру: егер Е = @ болса, онда _Шығу_ 
Мысал: N01 M202 En @__g71 P100-салыстыру- 
саны бар ауыспалы Еп: егер Е = @ болса, онда функцияны орындау 
G71 P100. 

М203 Е параметрін санмен салыстыру: егер Е 1 @ болса, онда _Шығу_ 
Мысал: N01 M202 En @__g71 P100-салыстыру- 
саны бар ауыспалы Еп: егер Е 1@ болса, онда G71 P100 функциясын орындау. Ескерту: 
_әрекет_ –G функциясы. 

М300 Қосу Е=Е + Сан 
Мысал: N01 M300 En @ _ сан_-EP айнымалысын санмен қосу және нәтижені EP 
айнымалысына жазу. 

M301 Шегеру Е=е-Сан 
Мысал: n01 M301 en @ _ саны_ - 
Азайту келген айнымалы Еп санының және жазба нәтижесін переменную Еп. 

М302 Көбейту Е=Е * Сан 
Мысал: N01 M302 En @ _ сан_-EP айнымалысын санға көбейту және нәтижені EP 
айнымалысына жазу. 

М303 Бөлу Е=е / Сан 
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Мысал: n01 M303 en @ _ саны_ - 
Еп айнымалысын санға бөлу және нәтижені Еп айнымалысына жазу. 

М305 E айнымалыларын evariables файлына сақтаңыз.dat 
M306 E айнымалыларын evariables файлынан жүктеңіз.dat 

 
Кесте 3.13-G-функциялары 

Функция 
белгісі Функция мазмұны 

G00 Максималды жылдамдықпен нүктеге жылжу 
Мысал: N01 G00 XnYnZn 

G01 Сызықтық интерполяция. Мысал: N01 G01 XnYnZn 
Xn,Yn, Zn – интерполяцияның n-ші нүктесінің координаттары 

G02 Дөңгелек интерполяция сағат тілімен. Мысал. 
N15 G02 U-10. W-10. I-10. K0. F150-шеңбер доғасы, соңы- 
оның нүктесі i-10 ығысуымен орналасқан. K0. бастықтардан- 
ной нүктесі. I-шеңбердің центрінің салыстырмалы ығысуы- 
х координатасы бойынша бастапқы нүктеге қатысты. K-салыстырмалы 
шеңбердің центрінің бастапқы нүктеге қатысты ығысуы 
координате Z. 
Доғаның тағы бір нұсқасы-доғаның радиусын қолдана отырып- 
гін. Мысал: N10G02 X-40. Z-20. R50 F100 
Сіз доғаны Test файлы арқылы басқара аласыз.prq-ол G01 функциясын қолдана 
отырып, жуықталған Кіші Бағдарламаны жазады 

G03 Дөңгелек интерполяция сағат тіліне қарсы. (G02 қараңыз) 
G04 Үзіліс. Мысал: N01 G04 P10-10 секунд кідірту. 
G20 Бойлық айналу циклі. Пішім: 

N…G20 X(U)..Z (W)...F... немесе 
N…G20 X(U)..Z(W)… R.. F...(конус) 
X(U), Z (W) – абсолюттік (инкре- 
к профилінің координаттары, 
R [мм] –өсу өлшемдері 
бағыты бар х осі бойынша конус (+/-) 
Ескертпелер: 
Бұл цикл модальды және сол топтың G командасымен жойылады; 
Келесі жақтаулар үшін X және Z координаттарын, сондай – ақ R-конус үшін 
көрсететін өзгертілген координаттарды ғана бағдарламалау керек 

G24 Соңғы өңдеу циклі. Пішім: 
N…G24 X(U)..Z (W)...F... немесе 
N…G24 X(U)..Z(W)… R.. F...(конус) 
X(U), Z (W) – абсолюттік (инкре- 
к профилінің координаттары, 
R [мм] –өсу өлшемдері 
бағыты бар х осі бойынша конус (+/-) 

G25 Орын ауыстыруға тыйым салу аймақтарын бақылауды қосу. Аймақтар "токарлық 
станок – тыйым салу аймақтары"мәзірі арқылы анықталуы тиіс. 

G26 Тыйым салу аймақтарын бақылауды жою. 
G28 Бір өткелден бұранданы кесу. Мысал: N01 G28 Z-30. E1 – 

1 мм қадаммен ою. G28 пәрменін іске қоспас бұрын негізгі қозғалыс басталуы керек. 
Е параметрі шпиндельдің бір айналымына ММ калибрдің жылдамдығын анықтайды. 

G37 Бекітілген нүктеге шығу. Мысал: N01 G37 Pn-N параметрімен берілген нүктеге шығу. 
Мысалы: N01 G37 X-20. Z-30. 

G70 Кіші бағдарламадан қайтару. Мысал: N01 G70-бұл ішкі бағдарламаның соңғы 
жақтауы. 

G71 Кіші Бағдарламаны шақыру. Мысал: N01 G71 P200-200 кадрдан басталатын ішкі 
қоңырау. Ішкі бағдарлама G70 командасымен аяқталуы керек. 

G72 Берілген кадрға сөзсіз ауысу. Мысал: N01 G72 N150, N01 G72 P150 бірдей – №150 
кадрға өту 

G92 Координаталық жүйенің орталығын ауыстыру тапсырмасы. Мысал. 
N01 G92 Xn Yn Zn. 

G93 Координаттық жүйе орталығының ығысуын болдырмау. 
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Мысал: n01 M303 en @ _ саны_ - 
Еп айнымалысын санға бөлу және нәтижені Еп айнымалысына жазу. 

М305 E айнымалыларын evariables файлына сақтаңыз.dat 
M306 E айнымалыларын evariables файлынан жүктеңіз.dat 

 
Кесте 3.13-G-функциялары 

Функция 
белгісі Функция мазмұны 

G00 Максималды жылдамдықпен нүктеге жылжу 
Мысал: N01 G00 XnYnZn 

G01 Сызықтық интерполяция. Мысал: N01 G01 XnYnZn 
Xn,Yn, Zn – интерполяцияның n-ші нүктесінің координаттары 

G02 Дөңгелек интерполяция сағат тілімен. Мысал. 
N15 G02 U-10. W-10. I-10. K0. F150-шеңбер доғасы, соңы- 
оның нүктесі i-10 ығысуымен орналасқан. K0. бастықтардан- 
ной нүктесі. I-шеңбердің центрінің салыстырмалы ығысуы- 
х координатасы бойынша бастапқы нүктеге қатысты. K-салыстырмалы 
шеңбердің центрінің бастапқы нүктеге қатысты ығысуы 
координате Z. 
Доғаның тағы бір нұсқасы-доғаның радиусын қолдана отырып- 
гін. Мысал: N10G02 X-40. Z-20. R50 F100 
Сіз доғаны Test файлы арқылы басқара аласыз.prq-ол G01 функциясын қолдана 
отырып, жуықталған Кіші Бағдарламаны жазады 

G03 Дөңгелек интерполяция сағат тіліне қарсы. (G02 қараңыз) 
G04 Үзіліс. Мысал: N01 G04 P10-10 секунд кідірту. 
G20 Бойлық айналу циклі. Пішім: 

N…G20 X(U)..Z (W)...F... немесе 
N…G20 X(U)..Z(W)… R.. F...(конус) 
X(U), Z (W) – абсолюттік (инкре- 
к профилінің координаттары, 
R [мм] –өсу өлшемдері 
бағыты бар х осі бойынша конус (+/-) 
Ескертпелер: 
Бұл цикл модальды және сол топтың G командасымен жойылады; 
Келесі жақтаулар үшін X және Z координаттарын, сондай – ақ R-конус үшін 
көрсететін өзгертілген координаттарды ғана бағдарламалау керек 

G24 Соңғы өңдеу циклі. Пішім: 
N…G24 X(U)..Z (W)...F... немесе 
N…G24 X(U)..Z(W)… R.. F...(конус) 
X(U), Z (W) – абсолюттік (инкре- 
к профилінің координаттары, 
R [мм] –өсу өлшемдері 
бағыты бар х осі бойынша конус (+/-) 

G25 Орын ауыстыруға тыйым салу аймақтарын бақылауды қосу. Аймақтар "токарлық 
станок – тыйым салу аймақтары"мәзірі арқылы анықталуы тиіс. 

G26 Тыйым салу аймақтарын бақылауды жою. 
G28 Бір өткелден бұранданы кесу. Мысал: N01 G28 Z-30. E1 – 

1 мм қадаммен ою. G28 пәрменін іске қоспас бұрын негізгі қозғалыс басталуы керек. 
Е параметрі шпиндельдің бір айналымына ММ калибрдің жылдамдығын анықтайды. 

G37 Бекітілген нүктеге шығу. Мысал: N01 G37 Pn-N параметрімен берілген нүктеге шығу. 
Мысалы: N01 G37 X-20. Z-30. 

G70 Кіші бағдарламадан қайтару. Мысал: N01 G70-бұл ішкі бағдарламаның соңғы 
жақтауы. 

G71 Кіші Бағдарламаны шақыру. Мысал: N01 G71 P200-200 кадрдан басталатын ішкі 
қоңырау. Ішкі бағдарлама G70 командасымен аяқталуы керек. 

G72 Берілген кадрға сөзсіз ауысу. Мысал: N01 G72 N150, N01 G72 P150 бірдей – №150 
кадрға өту 

G92 Координаталық жүйенің орталығын ауыстыру тапсырмасы. Мысал. 
N01 G92 Xn Yn Zn. 

G93 Координаттық жүйе орталығының ығысуын болдырмау. 

  
 

Мысал: N01 G93 
G500 Көрсетілген нөмірмен хабарламаны экранға шығару. Орындалуы 

УП үзіледі. Жүйе "ОК"түймесін басуды күтеді. 
Мысал: N102 G500 P4-P4 нөмірімен хабарлама шығару. 
Хабарламаларды өңдеу "қосулы" мәзірі арқылы жүзеге асырылады- 
құрылыс-G500 функциясы". 
Мысал: n102 G500 Px en-х ЖӘНЕ пе нөмірімен хабарлама шығару- 
белдік En. 
Мысал: N102 G500 P1 #2xxx-1 нөмірі бар хабарламаны шығару және 
параметр # 2xxx. 

G800 Берілген ойықтарды өңдеу (стандартта жоқ). 
Пішімі: G800 x{U} Z{W} QP-мұндағы Q-салыстырмалы тереңдік 
х, P координатасындағы ойықтар-ойықтардың саны. Циклдің нәтижесі-x{U} Z{W} 
соңғы нүктесі бар сызықтағы Q тереңдігімен берілген ойықтар саны. Егер соңғы 
нүктенің х координатасы бастапқы нүктенің х координатасынан өзгеше болса, онда х 
координатасының өзгеруін ескере отырып, ойықтар тесіледі. 

 
 

ӨЗІН-ӨЗІ БАҚЫЛАУ СҰРАҚТАРЫ 
 
1. Айналдыру процесінде шаблондар не үшін қолданылатынын 

түсіндіріңіз. 
2. Калибрлердің не екенін түсіндіріңіз. 
3. Бөлшектердің өңделген тесіктері қандай калибрлермен өлшенеді? 
4. Өңделген білікті басқару үшін қандай калибрлер қолданылады? 
5. Микрометриялық құралдар дегеніміз не? 
6. Микрометрдің негізгі бөліктері қандай? 
7. Токарлық станокта өңделген бөлшектердің калипері нені өлшейді? 
8. Токарлық станоктарда өңделген бөлшектерде 0,5 мм дейінгі 

дәлдікпен ойықтардың, ойықтардың тереңдігін өлшеу үшін қандай Бақылау-
өлшеу құралы қолданылады? 

9. Бақылау-өлшеу құралы - индикатор не үшін қолданылады? 
10. CNC токарлық станокта өңделетін бөлшектердің беттерін 

автоматты түрде өлшеу қалай жүргізілетінін түсіндіріңіз. 
 

Қысқаша қорытынды 
 
"Бағдарламалық басқарылатын станоктарда көп ауысулары бар күрделі 

бөлшектерді басқару тақтасынан өңдеу процесі" тарауын зерттей отырып, 3-
дәрежелі бағдарламалық басқарылатын станоктар операторының біліктілігін 
алуды бақылау үшін қажетті білім, білік және дағдыларды сипаттайды. 
Жұмыс процесінде Жекелеген тораптар мен механизмдерді баптауға 
орындау. Құралдар мен құрылғылардың жұмысындағы ақаулықтарды жоюды 
көрсетеді. Бақылау-өлшеу аспаптары мен құралдарымен бөлшектердің бетін 
өңдеуді бақылауды қарастырады. Блоктарды құралмен ауыстыру процесі 
көрсетілген. Құралдың бастапқы нүктеге шығуын бақылауға және оны 
түзетуге үйретеді. 

Басқару пультінен күрделілігі орташа бөлшектерді және 8-11 квалитет 
бойынша күрделі бөлшектерді бағдарламалық басқарылатын станоктарда көп 
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ҚОРЫТЫНДЫ 
 
Аспаптың бастапқы нүктеге шығуын бақылау және түзету үшін қажетті 

білімді, іскерлікті және дағдыларды сипаттайтын "құралдың бастапқы 
нүктеге шығуын бақылау және түзету" тарауын зерделеп, білім алушы 
бағдарламалық басқарылатын станоктарда бөлшектерді өңдеудің 
технологиялық циклінің орындалуын қамтамасыз ете алады. Сондай-ақ 
бұйымдарды механикалық өңдеу, құрастыру және бақылау кезінде 
пайдаланылатын, жабдықтың технологиялық мүмкіндіктерін кеңейтетін 
қосалқы жабдықты пайдалану мүмкіндігіне ие болады. Оқу құралын зерделей 
отырып, білім алушы бөлшектерді механикалық өңдеуді орындай алады, атап 
айтқанда: бағдарламалық басқарылатын станоктарда токарлық, фрезерлік, 
бұрғылап өңдеудің барлық түрлері үшін ұтымды режимдерді таңдауды 
жүзеге асырады; кескіш құралды, айлабұйымдарды, өңдеу режимдерін 
қолдану; өңдеу ақауларын анықтау және оларды жою. 

"Бағдарламалық басқаруы бар станоктарда өңдеудің бір түрі бар 
қарапайым бөлшектерді басқару пультінен өңдеу процесі" тарауының 
материалынан өткеннен кейін білім алушы бағдарламалық басқаруы бар 
станоктарда өңдеу технологиясын анықтай алады, сандық басқаруы бар көп 
операциялы станоктарда бөлшектерді механикалық өңдеуге арналған 
өндірісті технологиялық дайындау процесін қарастыра алады. Тарауда 
бөлшектерді жасау технологиясына арналған құрал-саймандар мен кескіш 
құралдарды таңдау ұсынылған. Бағдарламалық басқарылатын жабдықта 
технологиялық процестерді орындау ерекшеліктері ұсынылған. 

"Бағдарламалық басқарылатын станоктарда өтулер саны көп күрделі 
бөлшектерді басқару пультінен өңдеу процесі" тарауын зерделеу нәтижесінде 
білім алушылар мыналарды меңгереді: жұмыс процесінде Жекелеген 
тораптар мен механизмдерді баптау; бағдарламалық басқарылатын 
станоктарда өтулер саны көп күрделі бөлшектерді басқару пультінен өңдеу 
процесін жүргізу. 

Модульді зерделеу кезінде білім алушылар: құрал-саймандар мен 
құрылғылардың жұмысындағы ақауларды жоюды; бөлшектердің бетін 
бақылау-өлшеу аспаптарымен және құралдарымен өңдеуді бақылауды жүзеге 
асыруды; блоктарды құрал-сайманмен ауыстыруды орындауды; құралдың 
бастапқы нүктеге шығуын және оны түзетуді үйренеді. 
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Қысқартулар 
 
CAM - (ағылш. Computer - aided manufacturing) - автоматтандырылған 

жүйе 
АДЧР-жиілікті реттеудің асинхронды қозғалтқышы 
АКС-Автоматты жылдамдық қораптары 
ASI-құралды автоматты түрде ауыстыру 
ҚБАЖ-кәсіпорынды басқарудың автоматтандырылған жүйесі 
ГАУ-икемді автоматтандырылған учаске 
АПК-икемді өндірістік кешен 
ГПМ-икемді өндірістік модуль 
GPS-икемді өндіріс жүйесі 
ЕСТПП-өндірісті технологиялық дайындаудың бірыңғай жүйесі 
ИМ-атқарушы механизм 
ИП-бастапқы позиция 
МС-көп мақсатты станоктар 
ОК-операциялық карта 
ПР-өнеркәсіп қызметкерлері 
ПС Жер серігі құрылғылары 
РТК-есептеу-технологиялық картасы 
САП- автоматтандырылған бағдарламалау жүйесі 
СКД-бөлшектің координаттар жүйесі 
ЖМК - ауыспалы көп қырлы пластиналар 
СОЖ-майлау-салқындату сұйықтықтары 
СОТС-күзет-дабыл сигнализациясы жүйесі 
СПИД-жүйе "Станок-Приспособление-Инструмент-Деталь» 
СЧПУ-сандық бағдарламалық басқару жүйесі 
ТП технологиялық процесс 
ТУ-техникалық шарттар; 
УАСИ-құралды автоматты ауыстыру құрылғысы 
УП-басқару бағдарламасы 
УЧПУ-сандық бағдарламалық басқару құрылғысы 
Ф1-сандық индикациясы және алдын ала координаттары бар станоктар 
Ф2-ЧПУ позициялық және тікбұрышты жүйелері бар машиналар 
Ф3-ЧПУ контурлық жүйелері бар машиналар 
Ф4-әмбебап жүйесі бар машиналар 
ФП-бекітілген ереже 
ЭЕМ-электрондық есептеу машинасы 
 

  



301
  
 

Қысқартулар 
 
CAM - (ағылш. Computer - aided manufacturing) - автоматтандырылған 

жүйе 
АДЧР-жиілікті реттеудің асинхронды қозғалтқышы 
АКС-Автоматты жылдамдық қораптары 
ASI-құралды автоматты түрде ауыстыру 
ҚБАЖ-кәсіпорынды басқарудың автоматтандырылған жүйесі 
ГАУ-икемді автоматтандырылған учаске 
АПК-икемді өндірістік кешен 
ГПМ-икемді өндірістік модуль 
GPS-икемді өндіріс жүйесі 
ЕСТПП-өндірісті технологиялық дайындаудың бірыңғай жүйесі 
ИМ-атқарушы механизм 
ИП-бастапқы позиция 
МС-көп мақсатты станоктар 
ОК-операциялық карта 
ПР-өнеркәсіп қызметкерлері 
ПС Жер серігі құрылғылары 
РТК-есептеу-технологиялық картасы 
САП- автоматтандырылған бағдарламалау жүйесі 
СКД-бөлшектің координаттар жүйесі 
ЖМК - ауыспалы көп қырлы пластиналар 
СОЖ-майлау-салқындату сұйықтықтары 
СОТС-күзет-дабыл сигнализациясы жүйесі 
СПИД-жүйе "Станок-Приспособление-Инструмент-Деталь» 
СЧПУ-сандық бағдарламалық басқару жүйесі 
ТП технологиялық процесс 
ТУ-техникалық шарттар; 
УАСИ-құралды автоматты ауыстыру құрылғысы 
УП-басқару бағдарламасы 
УЧПУ-сандық бағдарламалық басқару құрылғысы 
Ф1-сандық индикациясы және алдын ала координаттары бар станоктар 
Ф2-ЧПУ позициялық және тікбұрышты жүйелері бар машиналар 
Ф3-ЧПУ контурлық жүйелері бар машиналар 
Ф4-әмбебап жүйесі бар машиналар 
ФП-бекітілген ереже 
ЭЕМ-электрондық есептеу машинасы 
 

  

  
 

ГЛОССАРИЙ 
 
Автоматты циклдер-белгілі бір ретпен орындалатын машина 

түйіндерінің автоматты түрде орындалатын қозғалыстарының жиынтығы. 
Айналмалы фрезерлік (шпиндельді) бас - машинаның шпинделінен 

айналатын және бұрылу мүмкіндігі бар өз шпинделі бар құрылғы. 
Әмбебап Фрезер станогы-әртүрлі дайындамаларда әртүрлі фрезерлік 

операцияларды орындауға арналған фрезерлік станок. 
Бөлгіш бастиек-өңделетін дайындаманы белгілі бір бұрышқа бұруға 

арналған металл кесетін станоктардың құрылғысы; өңделетін бөлшектерді 
белгілі бір бұрышқа бұруға арналған металл кесетін станоктардың (негізінен 
фрезерлік) құрылғысы. Механикалық және оптикалық бөлу басын 
ажыратыңыз. 

Білдек станок-астық пен аралық өнімдерді ұнтақтауға арналған білдек. 
Баяулату механизмі-жұмыс күшін белгілі бір мөлшерге дейін азайту 

механизмі. 
Бағыттағыштар-белгілі бір бағытта машинаның бір түйінін екіншісіне 

қатысты жылжыту үшін қолданылатын беттер. 
Басқарылатын координаттар-қозғалысты басқару жүзеге 

асырылатын машина тораптарының қозғалыс координаттары. 
Басқару бағдарламасы-технологиялық процестің орындалуын 

қамтамасыз ететін командалардың реттілігі. 
Бетінің кедір - бұдырлығы-өңделетін беттің микротарлығы; машина 

жасауда-өңделген беттің микротарлығының жиынтығы. Беттің кедір-
бұдырлығы бұзылулардың орташа және максималды биіктігін және олардың 
енін, олардың арасындағы орташа қашықтықты және т. б. сипаттайтын 
параметрлер жиынтығымен сипатталады. D. әр түрлі өнімдерге арналған 
параметрлердің мәні және оларды пайдалану шарттары стандарттармен 
белгіленеді. 

Беру механизмі-беру жылдамдығы мен бағытын өзгертуге арналған 
металл кесетін машинаның көп буынды механизмі. 

Бір шпиндельді станоктар - бір шпиндельді станоктар. 
Бойлық фрезерлік станоктар  - үстелді тек бойлық бағытта 

жылжытатын фрезерлік станоктар. 
Бұрғылау-фрезерлік станок-дайындамаларды бұрғылауға және 

фрезерлеуге арналған металл кесетін станок. 
Бақылау-реттелетін жетек - қозғалатын түйіннің жылдамдығын 

басқару құрылғысы бар жетек, оның нақты уақыт режиміндегі орны. 
Бұрғылау - алдын ала бұрғыланған немесе құйма арқылы алынған 

тесікті бұрғылау арқылы өңдеу. 
Бұрғылау - (жартылай өңдеу) қысқа, сатылы және дәл өлшемді және 

пішінді тесіктерді өңдеуде қолданылады. 
Валец-дәнді және аралық ұнтақтау өнімдерін ұсақтауға арналған 

білдек станогының жұмыс органы. 
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Гоферлер-кез-келген бетіндегі өткір ойықтар. 
Гидрожүйе-гидростанция, құбырлар жиынтығы және жұмыс органы. 
Гидростанция (гидронасосты қондырғы) - электр энергиясы 

қысыммен қозғалатын сұйықтық энергиясына айналатын құрылғы. 
Гидрофицирленген қысқыш айлабұйым-гидрофицирленген жетекті 

пайдаланатын қысуға арналған айлабұйым. 
Дискреттілік-басқару ақпаратының бірлігі үшін машина түйінін мм-ге 

жылжыту; (лат. Discretus-бөлінген, үзік-үзік), үзік-үзік; үздіксіздікке қарсы. 
Дөңгелек айналмалы үстел-өз осінің айналасында айналу арқылы 

позициялауға немесе беруге арналған үстел. 
Дөңгелек беру-үстел осінің айналасында айналмалы қозғалыс арқылы 

жүзеге асырылатын беру. 
Жіп кесу жұмыстары-дайындамалардың сыртқы немесе ішкі бетіндегі 

жіптерді чиптерді алып тастау арқылы кесу. 
Жылдамдық қорабы-беріліс қатынасын өзгерту арқылы кіріс білігінің 

тұрақты айналу жиілігі кезінде шығыс білігінің айналу жиілігін өзгертуге 
арналған көп буынды механизм; жетектің тұрақты айналу жиілігі кезінде 
жетек білігінің (шпиндельдің) айналу жиілігін өзгертуге арналған металл 
кесетін және басқа да станоктардың механизмі; ауыспалы тісті берілісі бар 
редуктор. Көлік машиналарында (автомобильдерде, тракторларда және т.б.). 
Беріліс қорабы беріліс қорабы деп аталады. 

Жүгірткі-басқа түйінмен үдемелі жұпты құрайтын станоктың түйіні; 
(крейцкопф), қозғалмайтын бағыттағыштар бойынша кері-ілгерілемелі 
қозғалысты жасайтын қос иінді-жүгірткі механизмінің бөлшегі. 

Консольді гидролазгрузка-гидравликалық құрылғыларды қолдану 
жолымен оны жылжытқан кезде бағыттаушы консольдегі реакцияларды 
азайту. 

Көлденең фрезер станогы-көлденең орналасқан шпинделі бар фрезер 
станогы. 

Көлденең шпиндель-осі көлденең орналасқан шпиндель. 
Кең әмбебап фрезерлік станок-жетілдірілген технологиялық 

мүмкіндіктері бар фрезерлік станок. 
Консольді фрезерлік станок-жұмыс үстелі консольде орналасқан 

фрезерлік станок. 
Контурлық-позициялық жүйе-контур бойынша да, позициялау 

режимінде де жұмыс істеу мүмкіндігі бар жүйе. 
Көшіру станогы-көшіру құрылғысын пайдалана отырып, қисық 

сызықты беттерді өңдеуге арналған станок; қисық сызықты беттерді көшіру 
әдісімен өңдеуге арналған металл кесетін станок. Айналдыру, фрезерлеу, 
тегістеу және т. б. Көшіру машиналары бар. Көшіру машиналары өрнектерді 
гравюра Құралдары бар дүкен-құралдарды орналастыруға арналған 
құрылғы. 

Көп операциялы өңдеу-бөлікті бір орнату кезінде көптеген 
операцияларды орындау. 
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Көп жұмыс істейтін машина-бір шпинделі бар және CNC жүйесімен 
және құралды сақтауға және өзгертуге арналған дүкенмен жабдықталған 
машина. 

Көп шпиндельді станок-бірнеше шпиндельді станок. 
лауға арналған машиналар деп те аталады. 
Кесте жазықтығы - дайындамаларды немесе құрылғыларды 

бекітуге арналған үстелдің жұмыс беті. 
Кесу-чиптерді алып тастау арқылы металдарды өңдеу. 
Кілтек-екі жанасатын бөліктің ойықтарына орнатылатын және 

олардың салыстырмалы түрде бұрылуына немесе жылжуына жол бермейтін 
кілтек түйіспесінің бөлігі. (польск. Szponka, нем. Spon, span - шымшу, сына). 

Көлденең инсульт-үстелдің бойлық осіне перпендикуляр қозғалыс. 
Карбидті құрал-Кескіш элементі қатты қорытпадан (вольфрам 

карбиді, титан карбиді және т.б.) жасалған құрал. 
Қашау басы-қашау операцияларын орындауға арналған металл кескіш 

станоктардың құрылғысы. 
Қайта өңдеу-тесіктерді жартылай өңдеу кезіндегі технологиялық 

операция. 
Люнет-дайындаманың бүгілуіне жол бермеу үшін қосымша қолдау; 

(люнет) (франц . Lunette, әріптер. - шұңқыр), аркадағы немесе қабырғадағы 
Арка саңылауы, төменнен көлденеңмен шектелген. Арқылы люне... Drill steel 
support; 

Морзе конусы-құрал мен шыбықты жұптастыруға арналған конустың 
кішкене бұрышы бар конустық бет. 

Негізгі қозғалыс жетегі-кесу жылдамдығын қамтамасыз ететін жетек 
(кескіштің дайындамаға қатысты салыстырмалы жылдамдығы). 

Осьтік беру-құралдың немесе дайындаманың осі бойымен қозғалу 
арқылы жүзеге асырылатын беру. 

Орталықтар сызығы-машинаның немесе Бақылау-өлшеу құралының 
орталықтары арқылы өтетін қиял сызығы. 

Өңделетін бет-кесілген материалдың беткі қабаты. 
Өңдеу орталығы-берілген бағдарлама бойынша әртүрлі құралдармен 

бірнеше технологиялық операцияларды дәйекті орындауға арналған CNC 
және ASI машинасы; сандық басқарылатын көп жұмыс істейтін машинаның 
кең таралған атауы. 

Планшайба-өңделетін дайындаманы немесе құралды бекіту және 
оларға айналуды беру үшін токарлық, бұрғылау және басқа да станоктардың 
шпинделіне орнатылған фланец түріндегі құрал. 

Пішінді тесік-дөңгелектен басқа пішіні бар тесік. 
Станоктың дәлдік сыныбы - н-қалыпты дәлдік, п-жоғары дәлдік, в - 

жоғары дәлдік, а - аса жоғары дәлдік, с - ерекше дәлдік. 
Саңылау - тығыз жанаспайтын беттер арасындағы қашықтық. Екі 

доптың немесе доп пен борттың арасындағы кішкене қашықтық. 
Станина-жұмыс тораптары мен тетіктері монтаждалатын машинаның 



304
  
 

негізгі бөлігі; жұмыс тораптары мен тетіктері монтаждалатын машинаның 
негізгі салмақ түсетін бөлігі. Күш-жігерді, әрекетті қабылдайды. 

Соңғы кескіш-осі өңделетін бетке перпендикуляр болатын тегіс 
беттерді өңдеуге арналған кескіш. 

Сандық көрсеткіш құрылғысы - бақыланатын параметрлердің 
мәндерін сандық түрде көрсететін құрылғы. 

Станоктың шпинделі-дайындамаларды немесе кесетін құралдарды 
бекітуге арналған станоктың жылдамдық қорабының шығу білігі. 

Түйіндердің жылдам қозғалысы-түйіндердің жұмыс жылдамдығынан 
едәуір жоғары жылдамдықпен орнатылуы. 

Тік фрезерлік станок-шпиндельдің тік орналасуы бар фрезерлік 
станок. 

Тік шпиндель-осі тігінен орналасқан шпиндель. 
Төсек айнасы-төсек бағыттаушыларының негізгі жазықтығы. 
Тіс тесігі-тісті доңғалақ түріндегі құралмен тістерді сүргілеу, тісті 

тәжінің ұшының контуры кесу жиегі ретінде қызмет етеді. 
Тісті дөңгелектеу-тістердің ұштарын дөңгелектеу. 
Тісті кескіш станоктар-тісті доңғалақтардың тістерін өңдеуге 

арналған фрезерлік станоктар. 
Тісті доңғалақ-басқа буынның (дөңгелектер, рейкалар және т.б.) 

тістерімен өзара әрекеттесу арқылы қозғалысты беруге арналған шығыңқы 
(тісті) доңғалақ; тістердің тұйық жүйесі бар және басқа буынның 
(дөңгелектер, құрттар, рейкалар) үздіксіз қозғалысын қамтамасыз ететін тісті 
механизмнің буыны. 

Таңбалау жұмыстары-дайындамаларға механикалық өңдеуге жататын 
беттердің контурларын көрсететін нүктелер мен желілерді, сондай-ақ 
станоктарда орнату кезінде дайындамаларды салыстырып тексеруге арналған 
осьтік және қосалқы желілер мен Орталық белгілерді салумен байланысты 
жұмыстар. 

Үздіксіз беруді реттеу-берілген диапазонда жұмыс органдарының кез-
келген қозғалу жылдамдығын қамтамасыз етеді, қажетті өңдеу режимдерін 
дәл орнатуға мүмкіндік береді 

Үстіңгі фрезерлік (шпиндельді) бас - машинаның шпинделінен 
айналуды алатын өз шпинделі бар құрылғы. 

Үстелді беру-технологиялық операцияларды орындау кезінде үстелді 
жылжыту. 

Үстелдің жұмыс беті-оған бөлшектерді немесе құрылғыларды 
орнатуға және бекітуге арналған үстелдің беті. 

Фасонды фреза - фреза беттерді өңдеу үшін, қайталанатын қандай 
нысан бойынша оның өзіне. 

Фрезер (шпиндель) басы-шпиндельді көтеретін фрезерлік машинаның 
бөлігі. Көлденең, тік және көлбеу, оның ішінде бұрылыс бар. 

Фрезерлеу-жоңқаны көп тармақты айналмалы құралмен-фрезамен 
алып тастау арқылы өңдеу – (металл өңдеуде) , фрезаның көмегімен 
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негізгі бөлігі; жұмыс тораптары мен тетіктері монтаждалатын машинаның 
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материалдарды кесу арқылы өңдеу. Кескіш айналмалы, ал дайындама 
негізінен аударма қозғалысын жасайды. Фрезерлік станоктарда жүзеге 
асырылады. Кескіш құрал - Кескіш айналмалы қозғалысқа ие, ал өңделетін 
дайындама аударма болып табылатын чиптерді алып тастау арқылы 
Материалдарды өңдеу 

Фрезерлік магистраль-әдетте жұмыс құралымен мандрелді қолдау 
үшін қолданылатын консоль сәулесі түрінде жасалған машинаның түйіні. 

Шпиндель конусы - құралдарды орнату үшін қолданылатын 
шыбықтың ұшындағы конустық тесік. Екі өзара перпендикуляр беттерді бір 
уақытта өңдеуге арналған соңғы фрезерлік кескіш. 

Шпиндельді мандрел-металл кесетін станоктардың шпинделінде 
құралдар мен дайындамаларды бекіту және орналастыру үшін қолданылатын 
құрылғы. 

Шпоночный паз - паз орнату үшін кілтектер. 
Штоссель-өзара қозғалыс жасайтын кескіш ұстағыш. 
Цапфа-жылжымалы немесе жылжымалы тіректерге сүйенетін біліктің 

немесе осьтің бөлігі. Мойынтірекке сүйенетін осьтің немесе біліктің соңғы 
бөлігі. (от нем . Zapfen), осьтің немесе біліктің тірек бөлігі. Цапфу соңында 
шыбық деп аталады, ал ортасында - мойын.  

Цилиндрлік кескіш - осі өңделетін бетке параллель болатын тегіс 
беттерді өңдеуге арналған кескіш. 

Экструдистант-өңделетін беттің контурына қатысты кескіш 
орталығының траекториясы. 

Электрмагниттік муфта-электрмагнитпен басқарылатын муфта. 
Электр жетегі-электр қозғалтқышын басқару жүйесі. 
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БАҚЫЛАУ-ӨЛШЕУ 
МАТЕРИАЛДАРЫ 

 
БАҚЫЛАУ-ӨЛШЕУ 

МАТЕРИАЛЫ 1 ТАРАУ 
1. Айналмалы денелер сияқты 
бөлшектердің дайындамаларының 
сыртқы және ішкі беттерін өңдеуге 
арналған машиналар қандай: 
A. Токарлық 
B. Фрезерлік 
C. Көп мақсатты 
D. Сверлильно бұрғылап-қашау 
E. Созылыңқы 
2. Машиналарды автоматтандыру 
деңгейлерін анықтаңыз: 
A. Төмен, орташа, жоғары 
B. Бастапқы, кәсіби 
C. Аралас, көп мақсатты 
D. Карусельді, сандық, центрлік 
E. Бастапқы, екінші, үшінші 
3. Көп мақсатты машиналарды (МС) CNC 
құрылғыларымен жабдықтау және 
құралды автоматты түрде ауыстыру 
арқылы айтарлықтай азаяды: 
A. Өңдеу кезіндегі қосалқы уақыт 
B. Бастапқы айналу жылдамдығы 
C. Дайындаманың айналу уақыты 
D. Қосымша жіп фрезерлеу 
E. Радиалды беру қозғалысы 
4. Әр түрлі тәсілдермен беттерді өңдеуді 
жүзеге асыратын жоғары 
автоматтандырылған CNC машинасы: 
A. Көп мақсатты 
B. Долбежный 
C. Сүргілеу 
D. Аралас 
E. Тегістеу 
5. Көп мақсатты машинаның дәлдік 
класы: 
A. П (жоғары дәлдік) 
B. Н (қалыпты дәлдік) 
C. В (жоғары дәлдік) 
D. А (әсіресе жоғары дәлдік) 
E. С (шебер-станок) 
6. Корпустың бөлшектерін өңдеуге 
қызмет ететін көп мақсатты машинаны 
анықтаңыз: 
A. ИР500ПМФ4 көп мақсатты станок 
B. Көпмақсатты станок РВ02МФ1 
C. Көпмақсатты станок П500ПМФ4 

D. ИР400МФ04 көпмақсатты станок 
E. Көпмақсатты станок МС30ПМФ01 
7. CNC машиналарының тиімділігі, 
олардың өнімділігін арттыру көбінесе 
мыналарға байланысты: 
A. Көмекші құралдың техникалық 
деңгейі 
B. Жабдық параметрлерін реттеу 
C. Станок жабдықтарының 
әмбебаптығы 
D. Технологиялық процестерді 
біріктіру 
E. Корпустық бөлшектердің 
дайындамаларын бекіту 
8. Токарлық станоктардың көмекші 
құралы: 
A. Кескіштерді, бұрғыларды, 
зенкерлерді бекіту 
B. Қашау, кескіш ұстағыштарды 
орнату 
C. Виброустойчивость гайковертов, 
қалуының 
D. Суппорттарды, патрондарды, 
фрездерді тасымалдау 
E. Жабдықтарды, жиектемелерді 
құрастыру 
9. Бұрғылау-бұрғылау және фрезерлік 
топтардың көп мақсатты станоктарына 
арналған көмекші құралдың ерекшелігі: 
A. Құйрықтар Морзе конусы түрінде 
болады 
B. Құралды бекіту қолмен жасалады 
C. Құралдың барлық бөліктері 
жұмсақ және жылу өткізгіш 
D. Тұтқада арнайы беттер жоқ 
E. Құрал станоктың мандреліне 
орнатылады 
10. Технологиялық жабдықтар бірнеше 
белгілер бойынша жіктеледі: 
A. Нысаналы мақсаты, мамандану 
дәрежесі 
B. Автоматтандыру деңгейі, 
әмбебаптығы 
C. Бақылаудың мақсаты, 
технологиялық белгілері 
D. Автоматтандыру деңгейі, 
мамандандыру деңгейі 
E. Өлшеу мақсаты, механикаландыру 
белгілері 
11. Дайындамалардың пішініне 
байланысты өзгереді: 
A. Орнатылған элементтер мен 
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пикаптардың пішіні 
B. Дайындамалардың технологиялық 
белгілері 
C. Құрылғылардың дірілге 
тұрақтылығы және сенімділігі 
D. Дайындалған бөліктің дизайны 
E. Дайындамаларды өңдеу процесі 
12. Өңдеу түріне байланысты келесі 
станоктар бөлінеді: 
A. Бұрғы, бұрғылау, фрезерлік 
B. Бұрғылау, тегістеу, әмбебап 
C. Бұрғылау, аралас, зенкер 
D. Фрезерлік, бекіту, токарлық 
E. Созылмалы, арнайы, әмбебап 
13.  Мамандандыру дәрежесі бойынша 
станоктар бөлінеді:  
A. Әмбебап, мамандандырылған 
және арнайы 
B. Аралас, ерекше, дәл 
C. Арнаулы, арнаулы, арнаулы 
D. Өңдеу, әмбебап, корпустық 
E. Кондукторлық, көп мақсатты, 
мамандандырылған 
14. ICE цилиндрлер блогы сияқты корпус 
бөліктерінің ерекшелігі: 
A. Кондукторлармен өңделетін терең 
тесіктердің болуы 
B. Жетілдірілген технологиялық 
мүмкіндіктер 
C. Арнайы ерекшелігі бөлшектер 
D. Тар, өңделмеген тесіктердің аз 
саны 
E. Өңделген ойықтардың үлкен саны 
15. Гидрофицирленген базалық 
плитадағы дайындама бекітілуі мүмкін: 
A. Гидроцилиндром 
B.  Резцедержавкой 
C.  Зенкером 
D.  Прихватом 
E.  Кантователь 
16. Құрал-саймандарға арналған 
құралдар: 
A. Қатты, дірілге төзімді 
B. Әмбебап, жылу өткізгіш 
C. Электрлендірілген, қатты 
D. Сенімді, үнемді 
E. Эстетикалық, мамандандырылған 
17. CNC станоктары үшін құралды 
бекітуге арналған токарлық топ кеңінен 
қолданылады: 
A. Патрондар, оправкалар, 
резцедержавкалар 

B. Гайковерттер, калипперлер, 
зенкерлер 
C. Кескіштер, ілгектер, жақтаулар 
D. Цилиндрлер, патрондар, 
калибрлер 
E. Оправалар, фрездер, миксер 
18. Фрезерлік және көп мақсатты CNC 
станоктары үшін құралды бекіту кеңінен 
қолданылады: 
A. Патрондар, өтпелі төлкелер, 
оправкалар 
B. Калипперлер, патрондар, 
кескіштер 
C. Бұрғылар, зенкерлер, фрезалар 
D. Гайковерттер, мандрелдер, 
төлкелер 
E. Суппорттар, бұрғылар, 
кантовательдер 
19. Құрастыру қондырғысының 
технологиялық белгісі: 
A. Оны басқа элементтерден бөлек 
жинау мүмкіндігі 
B. Құрастыру кезіндегі сенімділік 
және беріктік 
C. Бөлшекті механизмге 
жылжытудың жеңілдетілген процесі 
D. Бірліктің бөлек құрылымы 
E. Дайындаманың дірілге төзімділігі 
және қаттылығы 
20. Қолмен құрастыру үшін кеңінен 
қолданылады: 
A. Тасымалды құрастыру 
құрылғылары 
B. Қатты көлік механизмдері 
C. Әмбебап бекіту құралдары 
D. Мамандандырылған жабдықтар 
E. Аралас резцедержатели 
21. Портативті құрастыру 
құрылғыларына мыналар жатады: 
A. Пресс-қапсырмалар, гайковерттер, 
ультрадыбыстық дәнекерлегіштер 
B. Пневматикалық шприцтер, 
бұрағыштар, оправкалар 
C. Қол дозаторлары, патрондар, 
төлкелер 
D. Бұрандалар, кескіш ұстағыштар, 
кантовательдер 
E. Дәнекерлеу үтіктері, шприцтер, 
калипперлер 
22. Бақылау құрылғылары: 
A. Машинаның дайындамаларын, 
бөлшектері мен тораптарын тексеру 
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B. Технологиялық процестің 
мониторингі 
C. Орташа дайындамалардың 
сенімділігін арттыру 
D. Құрастыру желілерін 
автоматтандыру 
E. Технологиялық процесті 
жеңілдету 
23. Шағын және орта бөліктерді тексеру 
үшін: 
A. Стационарлық бақылау құралдары 
B. Шүмектер немесе аударғыштар 
C. A. өлшеу құрылғылары 
D. Бекіту жабдығы 
E. Әмбебап токарлық құралдар 
24. CNC машиналарында бөлшектерді 
өңдеу дәлдігін арттыру қолдану арқылы 
жүзеге асырылады: 
A. Автоматты өлшеу құрылғыларын 
B. Дірілге төзімді зенкерлер, фрез 
C. Немесе механизмдердің 
D. Көлік-аударғыш құрылғылар 
E. Тізбекті жетекті көтергіштер 
25. Автоматтандырылған өндірісте 
редукторлардың дайындамаларын 
тасымалдау үшін: 
A. Тізбекті конвейер 
B. Көлік аударғыш 
C. Кескіш немесе өлшеуіш 
D. Көтергіш 
E. Жетек механизмі 
26. Конвейерде дайындаманы 180° бұру 
үшін қолданылады: 
A. Жетек механизмі бар аударғыш 
B. Жылжымалы гидрожетек 
C. Дірілге төзімді есептегіштер 
D. Қатты гидроцилиндр 
E. Жиналмалы кескіш құрылғылар 
27. Дайындаманы жылжыту биіктігін 
өзгерту қажет болған кезде: 
A. Көтергіш құрылғылар 
B. Кантователи 
C. Токарлық құрылғылар 
D. Бекіту жабдығы 
E. Пневмоцилиндрлер 
28. Өңделетін материалдың 
қаттылығының жоғарылауымен кесу 
жылдамдығы келесідей: 
A. Азайту, бірақ екі еседен артық 
емес 
B. Берілген мәнді қалдыру 
C. Төрт есе ұлғайту 

D. Ұлғайту, бірақ үш еседен артық 
емес 
E. Дәл екі есе азайтыңыз 
29. Рационалды кесу режимдерін 
тағайындау мыналарды қамтиды: 
A. Фрезер сияқты берілген өңдеу 
шарттары үшін таңдау 
B. Кесу бөлігінің материалын, 
бақылау жабдықтарын таңдау 
C. Салқындату шарттары, жылыту 
шарттары 
D. Типтік өңдеу процесін анықтау 
E. Көліктік-канттық құрал 
30. Тесіктерді өңдеу кезінде кесу 
жылдамдығы мыналарға байланысты: 
A. Кесу құралы, кесу тереңдігі, 
азықтандыру 
B. Өңдеудің технологиялық процесі, 
жабдықтың сенімділігі 
C. Құрал-сайман, орнату дәлдігі 
D. Токарлық құрылғылар, беру, 
жиіліктер 
E. Өңделетін материалды, станоктың 
үлгілік тораптарын 
31. CNC машинасының Күрделі 
Технологиялық жүйесінің ажырамас 
бөлігі болып табылатын құралды 
анықтаңыз: 
A. Кесу 
B. Көп мақсатты 
C. Фрезер 
D. Әмбебап 
E. Аралас 
32. Бұрау үшін кесу құралын таңдау неге 
байланысты екенін анықтаңыз: 
A. Берілген бөліктің контурын 
құрайтын беттер 
B. Құралдың технологиялық 
мүмкіндіктері 
C. Жылдамдық, беру, кесу 
жылдамдығы 
D. Өңделетін бөліктің материалы 
E. Станоктың кешенді 
технологиялық жүйесі 
33. CNC станоктарында өңдеу режимдері 
мен әдістері: 
A. Бұрау, фрезерлеу 
B. Домалату, аралау 
C. Абразивтілік, илектеу 
D. Ұңғылау, спиливание 
E. Ұңғылау, растягивание 
34. Өңдеу ақауларын жою әдісі: 
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B. Технологиялық процестің 
мониторингі 
C. Орташа дайындамалардың 
сенімділігін арттыру 
D. Құрастыру желілерін 
автоматтандыру 
E. Технологиялық процесті 
жеңілдету 
23. Шағын және орта бөліктерді тексеру 
үшін: 
A. Стационарлық бақылау құралдары 
B. Шүмектер немесе аударғыштар 
C. A. өлшеу құрылғылары 
D. Бекіту жабдығы 
E. Әмбебап токарлық құралдар 
24. CNC машиналарында бөлшектерді 
өңдеу дәлдігін арттыру қолдану арқылы 
жүзеге асырылады: 
A. Автоматты өлшеу құрылғыларын 
B. Дірілге төзімді зенкерлер, фрез 
C. Немесе механизмдердің 
D. Көлік-аударғыш құрылғылар 
E. Тізбекті жетекті көтергіштер 
25. Автоматтандырылған өндірісте 
редукторлардың дайындамаларын 
тасымалдау үшін: 
A. Тізбекті конвейер 
B. Көлік аударғыш 
C. Кескіш немесе өлшеуіш 
D. Көтергіш 
E. Жетек механизмі 
26. Конвейерде дайындаманы 180° бұру 
үшін қолданылады: 
A. Жетек механизмі бар аударғыш 
B. Жылжымалы гидрожетек 
C. Дірілге төзімді есептегіштер 
D. Қатты гидроцилиндр 
E. Жиналмалы кескіш құрылғылар 
27. Дайындаманы жылжыту биіктігін 
өзгерту қажет болған кезде: 
A. Көтергіш құрылғылар 
B. Кантователи 
C. Токарлық құрылғылар 
D. Бекіту жабдығы 
E. Пневмоцилиндрлер 
28. Өңделетін материалдың 
қаттылығының жоғарылауымен кесу 
жылдамдығы келесідей: 
A. Азайту, бірақ екі еседен артық 
емес 
B. Берілген мәнді қалдыру 
C. Төрт есе ұлғайту 

D. Ұлғайту, бірақ үш еседен артық 
емес 
E. Дәл екі есе азайтыңыз 
29. Рационалды кесу режимдерін 
тағайындау мыналарды қамтиды: 
A. Фрезер сияқты берілген өңдеу 
шарттары үшін таңдау 
B. Кесу бөлігінің материалын, 
бақылау жабдықтарын таңдау 
C. Салқындату шарттары, жылыту 
шарттары 
D. Типтік өңдеу процесін анықтау 
E. Көліктік-канттық құрал 
30. Тесіктерді өңдеу кезінде кесу 
жылдамдығы мыналарға байланысты: 
A. Кесу құралы, кесу тереңдігі, 
азықтандыру 
B. Өңдеудің технологиялық процесі, 
жабдықтың сенімділігі 
C. Құрал-сайман, орнату дәлдігі 
D. Токарлық құрылғылар, беру, 
жиіліктер 
E. Өңделетін материалды, станоктың 
үлгілік тораптарын 
31. CNC машинасының Күрделі 
Технологиялық жүйесінің ажырамас 
бөлігі болып табылатын құралды 
анықтаңыз: 
A. Кесу 
B. Көп мақсатты 
C. Фрезер 
D. Әмбебап 
E. Аралас 
32. Бұрау үшін кесу құралын таңдау неге 
байланысты екенін анықтаңыз: 
A. Берілген бөліктің контурын 
құрайтын беттер 
B. Құралдың технологиялық 
мүмкіндіктері 
C. Жылдамдық, беру, кесу 
жылдамдығы 
D. Өңделетін бөліктің материалы 
E. Станоктың кешенді 
технологиялық жүйесі 
33. CNC станоктарында өңдеу режимдері 
мен әдістері: 
A. Бұрау, фрезерлеу 
B. Домалату, аралау 
C. Абразивтілік, илектеу 
D. Ұңғылау, спиливание 
E. Ұңғылау, растягивание 
34. Өңдеу ақауларын жою әдісі: 

  
 

A. Алдын-ала бақылау 
B. Ақаулы өнімді жою 
C. Абразивті кесу 
D. Өңдеу жылдамдығын арттыру 
E. Бұрғылау бөлігі 
35. Өңдеу кезінде қандай ақау пайда 
болуы мүмкін: 
A. Өнімнің мөлшері талап етілгеннен 
үлкен 
B. Бөліктің қаттылығы жоғарылайды 
C. Өнімнің эстетикасы жеткіліксіз 
D. Материалдар қорытпасының 
құрамы өзгерді 
E. Дайындаманың диаметрі берілген 
диаметрге тең 
36. Бұл ақау конустың көлбеу бұрышын 
дұрыс есептемегендіктен пайда болуы 
мүмкін: 
A. Конустың бұрышы берілген мәнге 
сәйкес келмейді 
B. Бөлшектерді өңдеу процесінің 
бұзылуы 
C. Конус бетінің түрін өзгерту 
D. Конустың симметриясы мен кедір-
бұдырлығы 
E. Дайындамадан бұрыштың шамалы 
ауытқуы 
37. Жұмысшының тікелей қатысуынсыз 
чиптерді алып тастау процесі жүретін 
уақыт: 
A. Машина уақыты 
B. Автоматтандырылған уақыт 
C. Аралас уақыт 
D. Жұмыс уақыты 
E. Арнайы уақыт 
38. Металл кесетін станоктарда өңдеу 
кезінде өнімділікті арттыру шектеулі: 
A. Станоктың өндірістік 
мүмкіндіктері 
B. Машинаның құрылымдық 
ерекшеліктері 
C. Станоктың көмекші құралы 
D. Машина уақыты 
E. Өңдеу процесінің әмбебаптығы 
39. Кез-келген жағдай үшін фрезерлеу 
режимін анықтауға арналған Компонент: 
A. Өндірістік сипаттамасы 
B. Өңдеу жылдамдығы 
C. Тиімсіз станок қуаты 
D. Жүгірудің орташа шамасы 
E. Құрастыру құралы 
40. СББ бар станоктарды жұмысқа 

дайындау кезіндегі негізгі іс-шара болып 
табылады: 
A. Басқарушы бағдарламаларды 
жасау 
B. Көлік құралын тексеру 
C. Кесу жылдамдығын есептеу 
D. Қосалқы жабдықтарды бөлшектеу 
E. Дайындаманың қозғалыс 
ұзындығын анықтау 
41. Дайындамаларды механикалық өңдеу 
процестерін Автоматтандырудың негізгі 
бағыттарының бірі: 
A. CNC машиналарын қолдану 
B. Өнімділікті арттыру 
C. Өңдеу процестерін біріктіру 
D. Машиналардың мүмкіндіктерін 
зерттеу 
E. Тиімді қуаттың төмендеуі 
42. Бағдарламаларды құрастырудың және 
өңдеу процесінің дәстүрлі әдістері ықпал 
етті: 
A. Технологиялық процесті тежеу 
B. Өңдеу құнын төмендету 
C. Станоктардың өнімділігін арттыру 
D. Жаңа өнімді енгізу процесін 
жеделдету 
E. Тиімді өнімділікті арттыру 
43. Басқару бағдарламаларын құрудың 
дәстүрлі әдістерінің мәселелерін шешу 
үшін мыналар қолданылады: 
A. Модульдік технология 
B. Адаптивті технология 
C. Аралас өндіріс 
D. Әмбебап жабдық 
E. Мамандандырылған өндіріс 
44. Металдарды тарту станоктарында көп 
қырлы кескіш құралмен кесу арқылы 
өңдеу процесі: 
A. Созу 
B. Тегістеу 
C. Сүргілеу 
D. Әдіптеу 
E. Фрезерлеу 
45. Құралдың салыстырмалы түрде 
қайтымды қозғалысы кезінде жүзеге 
асырылатын жоңқаны алып тастау 
арқылы Материалдарды өңдеу процесі: 
A. Сүргілеу 
B. Ұңғылату 
C. Әдіптеу 
D. Кесу 
E. Фрезерлеу 
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46. Дайындамалардың бетін абразивтік 
құралмен өңдеу: 
A. Тегістеу 
B. Дөңгелектеу 
C. Созу 
D. Ұңғылау 
E. Сүргілеу 
47. Алдын ала бұрғыланған, ыстық 
немесе суық штамптау және құю арқылы 
алынған тесіктердің беттерін өңдеу әдісі: 
A. Ұңғылау 
B. Араластыру 
C. Домалату 
D.  Ұңғылату 
E. Бұрғылау 
48. Циклограммалардың түрлерін 
анықтаңыз: 
A. Сызықтық, дөңгелек 
B. Біріктірілген, бөлек 
C. Көпмақсатты, көпмақсатты 
D. Аралас, шартты 
E. Әмбебап, күрделі 
49. Өнімділікті арттыру үшін машиналар 
жабдықталуы мүмкін: 
A. Жетек құралымен 
B. Әмбебап циклограмма 
C. Технологиялық конвейер 
D. Аралас өлшеуішпен 
E. Сәулелік дозатормен 
50. Үздіксіз материалда тесіктер мен 
соқыр тесіктерді алу процесі: 
A. Бұрғылау 
B. Созу 
C. Ұңғылау 
D. Тегістеу 
E. Точение 
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1 А 11 А 21 А 31 А 41 А 
2 А 12 А 22 А 32 А 42 А 
3 А 13 А 23 А 33 А 43 А 
4 А 14 А 24 А 34 А 44 А 
5 А 15 А 25 А 35 А 45 А 
6 А 16 А 26 А 36 А 46 А 
7 А 17 А 27 А 37 А 47 А 
8 А 18 А 28 А 38 А 48 А 
9 А 19 А 29 А 39 А 49 А 
1
0 А 20 А 30 А 40 А 50 А 

 
БАҚЫЛАУ-ӨЛШЕУ 

МАТЕРИАЛЫ 2-ТАРАУ 
 

1. Басқарушы бағдарлама бұл:  
A. Машина жетектерін басқаратын 
бағдарлама жұмыс органдарының 
қозғалысын қамтамасыз етеді;  
B. Беттерді өңдеу жолын көрсететін 
бағдарлама;  
C. Машинадағы қозғалыстар жүзеге 
асырылатын командалардың реттелген 
жиынтығы;  
D. Бөлік контурларын өңдеуді 
қамтамасыз ететін кадрлар жиынтығы;  
E. Бөлшектерді өңдеудің 
технологиялық процесін анықтайтын 
бағдарлама.  
2. М5 коды не үшін қолданылады:    
A. СОЖ беруді өшіру    
B. Шпиндельді сағат тілімен қосу     
C. Бағдарламаның соңы    
D. Шпиндельді тоқтату    
E. Жоңқа бұруды қосу  
3. G90 коды арқылы бағдарламаланатын 
координаттар жүйесі:  
A. Абсолюттік    
B. Инкременттік     
C. Поляр    
D. Декартова   Декарттық 
E. Полюстік  
4. Бағдарламалық басқарылатын 
станоктардың модельдерінің белгілерінде 
әріп қосылады:     
A. А    
B. Б    
C. В    
D. Ф.    
E. М  
5. Бір ақпарат ағынының болуымен 
сипатталатын CNC жүйелері деп 
аталады:     
A. Бейімделгіш     
B. Жабық    
C. Разомкнутыми   ашық  
D. Неадаптивными   бейімделмеген 
E. Негізгі  
6. Қандай машина жоқ     
A. Фрезер    
B. Токарлық    
C. Нақыштау    
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46. Дайындамалардың бетін абразивтік 
құралмен өңдеу: 
A. Тегістеу 
B. Дөңгелектеу 
C. Созу 
D. Ұңғылау 
E. Сүргілеу 
47. Алдын ала бұрғыланған, ыстық 
немесе суық штамптау және құю арқылы 
алынған тесіктердің беттерін өңдеу әдісі: 
A. Ұңғылау 
B. Араластыру 
C. Домалату 
D.  Ұңғылату 
E. Бұрғылау 
48. Циклограммалардың түрлерін 
анықтаңыз: 
A. Сызықтық, дөңгелек 
B. Біріктірілген, бөлек 
C. Көпмақсатты, көпмақсатты 
D. Аралас, шартты 
E. Әмбебап, күрделі 
49. Өнімділікті арттыру үшін машиналар 
жабдықталуы мүмкін: 
A. Жетек құралымен 
B. Әмбебап циклограмма 
C. Технологиялық конвейер 
D. Аралас өлшеуішпен 
E. Сәулелік дозатормен 
50. Үздіксіз материалда тесіктер мен 
соқыр тесіктерді алу процесі: 
A. Бұрғылау 
B. Созу 
C. Ұңғылау 
D. Тегістеу 
E. Точение 
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Жа
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№ 
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1 А 11 А 21 А 31 А 41 А 
2 А 12 А 22 А 32 А 42 А 
3 А 13 А 23 А 33 А 43 А 
4 А 14 А 24 А 34 А 44 А 
5 А 15 А 25 А 35 А 45 А 
6 А 16 А 26 А 36 А 46 А 
7 А 17 А 27 А 37 А 47 А 
8 А 18 А 28 А 38 А 48 А 
9 А 19 А 29 А 39 А 49 А 
1
0 А 20 А 30 А 40 А 50 А 

 
БАҚЫЛАУ-ӨЛШЕУ 

МАТЕРИАЛЫ 2-ТАРАУ 
 

1. Басқарушы бағдарлама бұл:  
A. Машина жетектерін басқаратын 
бағдарлама жұмыс органдарының 
қозғалысын қамтамасыз етеді;  
B. Беттерді өңдеу жолын көрсететін 
бағдарлама;  
C. Машинадағы қозғалыстар жүзеге 
асырылатын командалардың реттелген 
жиынтығы;  
D. Бөлік контурларын өңдеуді 
қамтамасыз ететін кадрлар жиынтығы;  
E. Бөлшектерді өңдеудің 
технологиялық процесін анықтайтын 
бағдарлама.  
2. М5 коды не үшін қолданылады:    
A. СОЖ беруді өшіру    
B. Шпиндельді сағат тілімен қосу     
C. Бағдарламаның соңы    
D. Шпиндельді тоқтату    
E. Жоңқа бұруды қосу  
3. G90 коды арқылы бағдарламаланатын 
координаттар жүйесі:  
A. Абсолюттік    
B. Инкременттік     
C. Поляр    
D. Декартова   Декарттық 
E. Полюстік  
4. Бағдарламалық басқарылатын 
станоктардың модельдерінің белгілерінде 
әріп қосылады:     
A. А    
B. Б    
C. В    
D. Ф.    
E. М  
5. Бір ақпарат ағынының болуымен 
сипатталатын CNC жүйелері деп 
аталады:     
A. Бейімделгіш     
B. Жабық    
C. Разомкнутыми   ашық  
D. Неадаптивными   бейімделмеген 
E. Негізгі  
6. Қандай машина жоқ     
A. Фрезер    
B. Токарлық    
C. Нақыштау    

  
 

D. Карусель-токарлық    
E. Модулярлық  
7. Стандартты машинаны басқару тілі 
қалай аталады?     
A. RoboCam    
B. Cadcom    
C. G&M    
D. DIN-0993    
E. 3-D Max  
8. CNC жүйесінің қай тірегі жоқ: 
A. Fanuc     
B. Mazatroll    
C. Sharpcam    
D. Sinumerik    
E. Haidehain  
9. М мекен-жайы бар кодтар деп аталады:    
A. Негізгі     
B. Қосымша    
C. Жөндеу    
D. Күні мектепалды даярлық    
E. басты  
10. Бағдарламаның соңына дейін немесе 
басқа кодты жойғанға дейін әрекет ететін 
кодтар деп аталады:     
A. Негізгі    
B. Салыстырмалы    
C. Модальдық емес    
D. Модаль    
E. басты  
11. Сызықтық қозғалыстарға жауап 
беретін кодтар:     
A. G2 G3    
B. G1 G2    
C. G0 G4    
D. G1 G0    
E. G1 G2  
12. Құралды таңдау қандай кодпен 
белгіленеді?     
A. S    
B. T    
C. F    
D. D    
E. M  
13. Машинаның нөлдік нүктесі шартты 
түрде әріппен белгіленеді:     
A. М    
B. W    
C. N    
D. T    
E. S  
14. Нөлдік нүктеге қатысты сілтеме 
нүктесі деп аталады:    

A. Координат    
B. Полюспен    
C. Жүйесі    
D. Нөлдік нүкте    
E. Тірек нүктесі  
15. G кодтары деп аталады:     
A. басты    
B. Негізгі  
C. Қосымша    
D. Тірек    
E. Бағдарламалық  
16. Шыбықтың айналуы сағат тілімен 
бағдарламаланатын код қандай:  
A. М4    
B. М6    
C. М2    
D. М5    
E. , м3  
17. Айналмалы қозғалыстар кодтардың 
көмегімен бағдарламаланады     
A. G1 G0 
B. G2 G4 
C. G3 G2 
D. G4 G3 
E. G0 G4 
18. Станоктар нарығында ең көп таралған 
CNC сөресі:     
A. Sinumerik    
B. Hendehain     
C. Mazatroll    
D. Fanuc    
E. Sydec  
19. Оң қол ережесі анықтау үшін 
қолданылады:     
A. Полюстер    
B. Координаттар жүйесі    
C. Тірек нүктелері    
D. Станоктың жұмыс істеу принципі    
E. Бөлшектерді орнату  
20. Бағдарламаны қалпына келтіру үшін 
CNC тартпасының басқару тақтасындағы 
түйме деп аталады:     
A. Prog. Stop    
B. Rewind    
C. Repeat    
D. Reset    
E. Destroy  
21. G41 коды арналған:     
A. Жедел орын ауыстыру    
B. Құралды түзетуді өшіру    
C. Құралды түзетуді қосу    
D. Беруді қосу     
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E. Беруді өшіру  
22. N30 T1 M6 жолы мыналарға 
арналған:     
A. Құралды құрал басына орнату    
B. Құралды ұзындығы бойынша 
түзету    
C. Құралды станоктан алу    
D. Осы құралмен өңдеуді тоқтату    
E. Құралды радиус бойынша түзету  
23. Шыбықтың айналу санын анықтауға 
арналған Код:     
A. T    
B. S    
C. F    
D. D    
E. M  
24. Жол N.. M03 S400 арналған:     
A. Шпиндельді сағат тіліне қарсы 400 
айн/мин қосу     
B. Шпиндельді өшіру     
C. Шпиндельді сағат тілі бойынша 
қосу 400 об мин     
D. СОЖ қосу    
E. Беруді қосу  
25. F коды мәнді көрсету үшін қайта 
тағайындалған:     
A. берілген    
B. кесу жылдамдығы    
C. жиіліктер    
D. құралы    
E. айналымдар    
26. G91 коды арқылы қандай жүйе 
бағдарламаланады :    
A. Абсолюттік    
B. Инкременттік     
C. Поляр    
D. Декартова    
E. Полюстік  
27. Құралды түзету код арқылы 
орнатылады:      
A. T    
B. D    
C. S    
D. F    
E. M  
28. Бөліктің нөлдік нүктесінің белгісі 
әріппен белгіленеді:     
A. W    
B. M    
C. N    
D. T    
E. F  

29. Өңдеу жазықтығын таңдауға қандай 
кодтар тобы жауап береді:      
A. G0-G4    
B. G21-G23    
C. G17-G19    
D. G41-G44    
E. G90-G91  
30. M30 код функциясы:    
A. Бағдарламаның басталуы    
B. Уақытша тоқтату    
C. Бағдарламаның ауысуы    
D. Кіші бағдарламаны шақыру    
E. Бағдарламаның соңы  
31. Шпиндельді уақытша тоқтату кодтың 
көмегімен жасалуы мүмкін:     
A. , м3    
B. М10    
C. М2    
D. М5    
E. М30  
32. Бағдарламалау кезінде ANG пәрмені 
қолданылады:     
A. Жазықтықтар    
B. Бұрыштар    
C. Ойықтар    
D. Тіліктер    
E. Кемер  
33. Басқару тақтасындағы JOG түймесі:  
A. Құралды басқару     
B. Қолмен басқару режиміне ауысу    
C. Станокты өшіру    
D. Түзету тапсырмалары    
E. Станок тораптарының осьтері 
бойынша орын ауыстыру  
34. Ең көп берілуімен жедел орын 
ауыстыру кодты жүзеге асырады:     
A. G1    
B. G2    
C. G0    
D. G4    
E. G3  
35. Бағдарламаның уақытша тоқтатылуы 
кодпен бағдарламаланған:     
A. G21    
B. G0    
C. M30    
D. G55    
E. G71  
36. Жазық және кеңістіктік 
бөлшектерді өңдеуге арналған станоктар:   
A. Токарлық     
B. Сверлильно-қашау     
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E. Беруді өшіру  
22. N30 T1 M6 жолы мыналарға 
арналған:     
A. Құралды құрал басына орнату    
B. Құралды ұзындығы бойынша 
түзету    
C. Құралды станоктан алу    
D. Осы құралмен өңдеуді тоқтату    
E. Құралды радиус бойынша түзету  
23. Шыбықтың айналу санын анықтауға 
арналған Код:     
A. T    
B. S    
C. F    
D. D    
E. M  
24. Жол N.. M03 S400 арналған:     
A. Шпиндельді сағат тіліне қарсы 400 
айн/мин қосу     
B. Шпиндельді өшіру     
C. Шпиндельді сағат тілі бойынша 
қосу 400 об мин     
D. СОЖ қосу    
E. Беруді қосу  
25. F коды мәнді көрсету үшін қайта 
тағайындалған:     
A. берілген    
B. кесу жылдамдығы    
C. жиіліктер    
D. құралы    
E. айналымдар    
26. G91 коды арқылы қандай жүйе 
бағдарламаланады :    
A. Абсолюттік    
B. Инкременттік     
C. Поляр    
D. Декартова    
E. Полюстік  
27. Құралды түзету код арқылы 
орнатылады:      
A. T    
B. D    
C. S    
D. F    
E. M  
28. Бөліктің нөлдік нүктесінің белгісі 
әріппен белгіленеді:     
A. W    
B. M    
C. N    
D. T    
E. F  

29. Өңдеу жазықтығын таңдауға қандай 
кодтар тобы жауап береді:      
A. G0-G4    
B. G21-G23    
C. G17-G19    
D. G41-G44    
E. G90-G91  
30. M30 код функциясы:    
A. Бағдарламаның басталуы    
B. Уақытша тоқтату    
C. Бағдарламаның ауысуы    
D. Кіші бағдарламаны шақыру    
E. Бағдарламаның соңы  
31. Шпиндельді уақытша тоқтату кодтың 
көмегімен жасалуы мүмкін:     
A. , м3    
B. М10    
C. М2    
D. М5    
E. М30  
32. Бағдарламалау кезінде ANG пәрмені 
қолданылады:     
A. Жазықтықтар    
B. Бұрыштар    
C. Ойықтар    
D. Тіліктер    
E. Кемер  
33. Басқару тақтасындағы JOG түймесі:  
A. Құралды басқару     
B. Қолмен басқару режиміне ауысу    
C. Станокты өшіру    
D. Түзету тапсырмалары    
E. Станок тораптарының осьтері 
бойынша орын ауыстыру  
34. Ең көп берілуімен жедел орын 
ауыстыру кодты жүзеге асырады:     
A. G1    
B. G2    
C. G0    
D. G4    
E. G3  
35. Бағдарламаның уақытша тоқтатылуы 
кодпен бағдарламаланған:     
A. G21    
B. G0    
C. M30    
D. G55    
E. G71  
36. Жазық және кеңістіктік 
бөлшектерді өңдеуге арналған станоктар:   
A. Токарлық     
B. Сверлильно-қашау     

  
 

C. Тегістеу    
D. Сүргілеу    
E. Фрезерлік  
37. F беру қандай бірліктерде 
өлшенеді :     
A. мм / мин     
B. айн / мин     
C. мм    
D. с    
E. мин  
38. Жоқ бағдарламалау әдісін 
көрсетіңіз:    
A. қолмен    
B. Графикалық    
C. Бағдарламалық     
D. CAM     
E. CNC тіреуіші  
39. Кодтаудың жалпы атауы:     
A. ISO-7 bit    
B. MIS    
C. ASTM    
D. CAM    
E. RoboCam  
40. Машинаның жұмыс режиміне өту 
үшін оператордың құралдар 
тақтасындағы батырма:     
A. JOG    
B. Cycle Start    
C. Stop  
D. Reset    
E. Auto  
41. Машинаның жұмысқа дайын 
түймесі:     
A. Start    
B. Reset    
C. Jog    
D. Machine Ready     
E. Stop  
42. G0 коды қызмет етеді:     
A. Сағат тілімен айналмалы қозғалыс     
B. Сағат тіліне қарсы айналмалы 
қозғалыс     
C. Берілген қызмет көрсетумен 
сызықтық орын ауыстыру    
D. Жылдам берілісі бар сызықтық 
қозғалыс     
E. Ең аз жеткізумен орын ауыстыру  
43. Бөліктің құрылымын құрайтын 
нүктелер деп аталады:    
A. Негізгі     
B. Тірек    
C. Координаталық    

D. Бұрыштық    
E. Модаль  
44. Шпиндельді сағат тіліне қарсы 
қосуға арналған Код:     
A. , м3    
B. М2    
C. М1    
D. М4    
E. М5  
45. Көптеген станоктар ұзақ өлшемді 
бөлшектерді өңдейді:     
A. Кесілген бөлшектерді жинауға 
арналған құрылғы    
B. Жаңа шыбықты автоматты түрде 
беру    
C. Жазық бөлшектерді өңдеу 
құрылғысы    
D. Құрылғы тазалау     
E. Жарамды бөлікті тазалау 
құрылғысы  
46. N ... жолында G1 X18 Y25 Z-2 
F150 беру мәні:     
A. 15    
B. 1,5    
C. 0,15    
D. 150    
E. 1500  
47. Ауыстыру үшін TRANS 
командасы:    
A. Нөлдік нүкте    
B. Полюстер     
C. Құрал    
D. Бөлшектер    
E. Базасын  
48. CNC токарлық сату нарығындағы 
көшбасшы фирма: 
A. Hendehain    
B. Mazatroll    
C. DMG    
D. Mori Seiki     
E. Sydec  
49. Бағдарламаның аяқталуын 
білдіретін Код:    
A. М25    
B. М15    
C. М10    
D. М30    
E. М5  
50. Кіші Бағдарламаны шақыру 
кодтың көмегімен жүзеге асырылады:     
A. M21     
B. L12    
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C. L10    
D. M15    
E. L25    
 
 
 
 

Жауап кодтары 
№ Жа

уап
тар 

№ Жа
уап
тар 

№ Жа
уап
тар 

№ Ж
ау
ап
та
р 

№ Жа
уап
тар 

1 C.  11 D 21 С 31 D 41 D 
2 D  12 B 22 А 32 В 42 C. 
3 А 13 A 23 B 33 В 43 В 
4 D 14 В 24 С 34 C. 44 D 
5 В 15 В 25 А 35 D 45 A 
6 Е 16 Е 26 В 36 Е 46 D 
7 С 17 C. 27 B 37 A 47 В 
8 C. 18 A 28 A 38 B 48 С 
9 В 19 В 29 C. 39 A 49 D 
10 C. 20 D 30 Е 40 E. 50 C. 
 
БАҚЫЛАУ-ӨЛШЕУ 
МАТЕРИАЛЫ 3-ТАРАУ 

 
1. Машинадағы қозғалыстар жүзеге 
асырылатын командалардың реттелген 
жиынтығы: 
A. Жұмыс бағдарламасы; 
B. Басқару бағдарламасы; 
C. Өңдеу бағдарламасы; 
D. Кадрлық бағдарлама; 
E. Кесу бағдарламасы . 
2. Шпиндельді тоқтату үшін қандай код 
қолданылады: 
A. М4 
B. , м3 
C. М5 
D. М2 
E. М1 
3. Абсолютті координаттар жүйесі код 
арқылы бағдарламаланады:  
A. G90 
B. G80  
C. G91 
D. G81 
E. G84 
4. CNC жүйесі бар бұрандалы кескіш 
машинада таңбалау болады:  
A. 2Н150Ф1 
B. 3М32Ф2 

C. 16К20Ф1 
D. 65А60Ф1-11 
E. 5М12Ф2 
5. Бірнеше ақпарат ағындарының 
болуымен сипатталатын CNC жүйелері 
деп аталады:  
A. Бейімделгіш  
B. Жабық 
C. Разомкнутыми 
D. Неадаптивными 
E. Негізгі  
6. Қандай машина жоқ:  
A. Фрезер 
B. Токарлық 
C. Нақыштау 
D. Карусель-токарлық 
E. Координаттық-су 
7. Машинаны бағдарламалау үшін кодтар 
қолданылады ма?  
A. R&T 
B. G&M 
C. M 
D. G 
E. D & T 
8. Ресей Федерациясында CNC жүйесінің 
қандай тірегі жасалады: 
A. Fanuc  
B. Mazatroll 
C. Sydec  
D. Sinumerik 
E. Haidehain 
9. Көмекші-мекен-жайы бар кодтар: 
A. M 
B. G 
C. T 
D. N 
E. D 
10. Тек кадрдың белгілі бір сәтінде 
әрекет ететін кодтар:  
A. Негізгі  
B. Салыстырмалы 
C. Модальдық емес 
D. Модаль 
E. басты  
11. Айналмалы қозғалыстарға жауап 
беретін кодтар:  
A. G2 G3 
B. G1 G2 
C. G0 G4 
D. G1 G0 
E. G1 G2 
12. Құралды түзету қандай кодпен 
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C. L10    
D. M15    
E. L25    
 
 
 
 

Жауап кодтары 
№ Жа

уап
тар 

№ Жа
уап
тар 

№ Жа
уап
тар 

№ Ж
ау
ап
та
р 

№ Жа
уап
тар 

1 C.  11 D 21 С 31 D 41 D 
2 D  12 B 22 А 32 В 42 C. 
3 А 13 A 23 B 33 В 43 В 
4 D 14 В 24 С 34 C. 44 D 
5 В 15 В 25 А 35 D 45 A 
6 Е 16 Е 26 В 36 Е 46 D 
7 С 17 C. 27 B 37 A 47 В 
8 C. 18 A 28 A 38 B 48 С 
9 В 19 В 29 C. 39 A 49 D 
10 C. 20 D 30 Е 40 E. 50 C. 
 
БАҚЫЛАУ-ӨЛШЕУ 
МАТЕРИАЛЫ 3-ТАРАУ 

 
1. Машинадағы қозғалыстар жүзеге 
асырылатын командалардың реттелген 
жиынтығы: 
A. Жұмыс бағдарламасы; 
B. Басқару бағдарламасы; 
C. Өңдеу бағдарламасы; 
D. Кадрлық бағдарлама; 
E. Кесу бағдарламасы . 
2. Шпиндельді тоқтату үшін қандай код 
қолданылады: 
A. М4 
B. , м3 
C. М5 
D. М2 
E. М1 
3. Абсолютті координаттар жүйесі код 
арқылы бағдарламаланады:  
A. G90 
B. G80  
C. G91 
D. G81 
E. G84 
4. CNC жүйесі бар бұрандалы кескіш 
машинада таңбалау болады:  
A. 2Н150Ф1 
B. 3М32Ф2 

C. 16К20Ф1 
D. 65А60Ф1-11 
E. 5М12Ф2 
5. Бірнеше ақпарат ағындарының 
болуымен сипатталатын CNC жүйелері 
деп аталады:  
A. Бейімделгіш  
B. Жабық 
C. Разомкнутыми 
D. Неадаптивными 
E. Негізгі  
6. Қандай машина жоқ:  
A. Фрезер 
B. Токарлық 
C. Нақыштау 
D. Карусель-токарлық 
E. Координаттық-су 
7. Машинаны бағдарламалау үшін кодтар 
қолданылады ма?  
A. R&T 
B. G&M 
C. M 
D. G 
E. D & T 
8. Ресей Федерациясында CNC жүйесінің 
қандай тірегі жасалады: 
A. Fanuc  
B. Mazatroll 
C. Sydec  
D. Sinumerik 
E. Haidehain 
9. Көмекші-мекен-жайы бар кодтар: 
A. M 
B. G 
C. T 
D. N 
E. D 
10. Тек кадрдың белгілі бір сәтінде 
әрекет ететін кодтар:  
A. Негізгі  
B. Салыстырмалы 
C. Модальдық емес 
D. Модаль 
E. басты  
11. Айналмалы қозғалыстарға жауап 
беретін кодтар:  
A. G2 G3 
B. G1 G2 
C. G0 G4 
D. G1 G0 
E. G1 G2 
12. Құралды түзету қандай кодпен 

  
 

белгіленеді?  
A. S 
B. T 
C. F 
D. D 
E. M 
13. Референттің нөлдік нүктесі шартты 
түрде әріппен белгіленеді:  
A. М 
B. W 
C. N 
D. R 
E. S 
14. Машиналық координаттар жүйесінің 
белгіленуі бар:  
A. BNS 
B. ETS 
C. MSK 
D. NTS 
E. BKS 
15. Негізгі кодтар деп аталады:  
A. M 
B. S 
C. T 
D. D 
E. G 
16. СОЖ қосу қандай кодпен 
бағдарламаланады: 
A. М8 
B. М6 
C. М2 
D. М5 
E. , м3 
17. Chr коды кесу үшін қолданылады: 
A. Ойықтар 
B. Радиусы бар жүздер 
C. Сызықтық фаскалар 
D. Қойыңыз 
E. Қадамдар  
18. Жапондық CNC сөресі:  
A. Sinumerik 
B. Hendehain  
C. Mazatroll 
D. Fanuc 
E. Sydec  
19. Координаттар жүйесінің орналасуын 
қандай ереже бойынша анықтауға 
болады: 
A. Полюс ережесі 
B. Оң қол ережесі 
C. Қолдау ережесі 
D. Машинаның жұмыс ережесі 

E. Бөлікті орнату ережесі 
20. Төтенше тоқтату үшін CNC 
тартпасының басқару тақтасындағы 
түйме түсі бар:  
A. Сары 
B. Қызыл 
C. Жасыл 
D. Көк 
E. Қара 
21. G40 коды арналған:  
A. Жедел орын ауыстыру 
B. Құралды түзетуді өшіру 
C. Құралды түзетуді қосу 
D. Беруді қосу  
E. Беруді өшіру  
22. N... G0 X5 Y-5 жолы мыналарға 
арналған:  
A. Құралды құрал басына орнату 
B. Сызықты х5 у5 нүктесіне 
жылжыту 
C. Құралды станоктан алу 
D. Осы құралмен өңдеуді тоқтату 
E. Жеделдетілгенді х5 у5 нүктесіне 
ауыстыру  
23. Беру санын белгілеуге арналған Код: 
A. T 
B. S 
C. F 
D. D 
E. M 
24. Жол N.. G01 X5 F400 арналған:  
A. Шпиндельді сағат тіліне қарсы 400 
айн/мин қосу  
B. Шпиндельді өшіру  
C. 400 мм мин берумен нүктеге 
ауысу  
D. Жедел орын ауыстыру 
E. Беруді қосу 
25. Т коды қайта тағайындалған:   
A. берілген 
B. кесу жылдамдығы 
C. жиіліктер 
D. құрал 
E. айналымдар  
26. Қосымша координаттар жүйесі код 
арқылы орнатылады:  
A. G90 
B. G91 
C. G89 
D. G74 
E. G54 
27. S250 кодында шыбықтың айналу 
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саны тең:    
A. 25 мин 
B. 2,5 мин  
C. 250 мин  
D. 0,25 туралы мин  
E. 2500 туралы мин  
28. Құралдың нөлдік нүктесінің белгісі 
әріппен белгіленеді: 
A. W 
B. M 
C. N 
D. T 
E. F 
29. Координаттарды өңдеу жүйесін 
таңдауға жауап беретін кодтардың қай 
тобы: 
A. G0-G4 
B. G21-G23 
C. G17-G19 
D. G41-G44 
E. G90-G91 
30. Бағдарламаның аяқталуына қандай 
код жауап береді: 
A. М5 
B. М8 
C. М20 
D. М30 
E. М9 
31. СОЖ беруді өшіруді кодтың 
көмегімен жасауға болады: 
A. , м3 
B. М9 
C. М2 
D. М5 
E. М30 
32. Rnd пәрмені бағдарламалау кезінде 
қолданылады: 
A. Жазықтықтар 
B. Бұрыштар 
C. Радиустарының 
D. Тіліктер 
E. Кемер 
33. Басқару тақтасындағы AUTO түймесі 
мыналарға арналған: 
A. Құралды басқару  
B. Қолмен басқару режиміне ауысу 
C. Автоматты режимге ауысу  
D. Түзету тапсырмалары 
E. Станок тораптарының осьтері 
бойынша орын ауыстыру 
34. Сағат тілімен айналмалы қозғалысты 
код жүзеге асырады: 

A. G1 
B. G2 
C. G0 
D. G4 
E. G3 
35. G55 коды сізге:  
A. Станокты уақытша тоқтату 
B. Тастауға бағдарламасы 
C. СОЖ беруді өшіру 
D. Пульттен орын ауыстыруды растау  
E. Қосымша қозғалыс осьтерін қосу  
36. Дөңгелек бөлшектерді өңдеуге 
арналған станоктар: 
A. Токарлық  
B. Сверлильно-қашау  
C. Тегістеу 
D. Сүргілеу 
E. Фрезерлік  
37. Мм/омен не өлшенеді:  
A. Жиілік 
B. Припуск  
C. Жылжыту 
D. . 
E. Беру 
38. Бағдарламалаудың ең қолайлы әдісін 
көрсетіңіз: 
A. қолмен 
B. Графикалық 
C. Бағдарламалық  
D. CAM  
E. CNC тіреуіші 
39. Қашықтан басқару панеліндегі 
жабдықты жарықтандыруға жауап 
беретін батырма: 
A. Machine Ready 
B. Machine Light 
C. Machine Stat 
D. Machin Work 
E. Machin Door 
40. Машинаны басқару пультіндегі 
ұшқыштар, әдетте, жауап береді: 
A. Беру және айналымдар 
B. Жылдамдық және айналым 
C. Жылдамдық және беру 
D. Құралы және жылдамдық 
E. Құралы және айналымдар 
41. Машинадағы қателерді оқуға 
арналған батырма:  
A. Jog 
B. Reset 
C. Alarm 
D. Error 
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саны тең:    
A. 25 мин 
B. 2,5 мин  
C. 250 мин  
D. 0,25 туралы мин  
E. 2500 туралы мин  
28. Құралдың нөлдік нүктесінің белгісі 
әріппен белгіленеді: 
A. W 
B. M 
C. N 
D. T 
E. F 
29. Координаттарды өңдеу жүйесін 
таңдауға жауап беретін кодтардың қай 
тобы: 
A. G0-G4 
B. G21-G23 
C. G17-G19 
D. G41-G44 
E. G90-G91 
30. Бағдарламаның аяқталуына қандай 
код жауап береді: 
A. М5 
B. М8 
C. М20 
D. М30 
E. М9 
31. СОЖ беруді өшіруді кодтың 
көмегімен жасауға болады: 
A. , м3 
B. М9 
C. М2 
D. М5 
E. М30 
32. Rnd пәрмені бағдарламалау кезінде 
қолданылады: 
A. Жазықтықтар 
B. Бұрыштар 
C. Радиустарының 
D. Тіліктер 
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C. Автоматты режимге ауысу  
D. Түзету тапсырмалары 
E. Станок тораптарының осьтері 
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34. Сағат тілімен айналмалы қозғалысты 
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A. G1 
B. G2 
C. G0 
D. G4 
E. G3 
35. G55 коды сізге:  
A. Станокты уақытша тоқтату 
B. Тастауға бағдарламасы 
C. СОЖ беруді өшіру 
D. Пульттен орын ауыстыруды растау  
E. Қосымша қозғалыс осьтерін қосу  
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B. Сверлильно-қашау  
C. Тегістеу 
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E. Фрезерлік  
37. Мм/омен не өлшенеді:  
A. Жиілік 
B. Припуск  
C. Жылжыту 
D. . 
E. Беру 
38. Бағдарламалаудың ең қолайлы әдісін 
көрсетіңіз: 
A. қолмен 
B. Графикалық 
C. Бағдарламалық  
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E. CNC тіреуіші 
39. Қашықтан басқару панеліндегі 
жабдықты жарықтандыруға жауап 
беретін батырма: 
A. Machine Ready 
B. Machine Light 
C. Machine Stat 
D. Machin Work 
E. Machin Door 
40. Машинаны басқару пультіндегі 
ұшқыштар, әдетте, жауап береді: 
A. Беру және айналымдар 
B. Жылдамдық және айналым 
C. Жылдамдық және беру 
D. Құралы және жылдамдық 
E. Құралы және айналымдар 
41. Машинадағы қателерді оқуға 
арналған батырма:  
A. Jog 
B. Reset 
C. Alarm 
D. Error 

  
 

E. Enter  
42. G3 коды қызмет етеді: 
A. Сағат тілімен айналмалы қозғалыс  
B. Сағат тіліне қарсы айналмалы 
қозғалыс  
C. Берілген қызмет көрсетумен сызықтық 
орын ауыстыру 
D. Жылдам берілісі бар сызықтық 
қозғалыс  
E. Ең аз жеткізумен орын ауыстыру 
43. Құралды дұрыс кесу және өңдеуді 
бастау үшін құралды беру керек: 
A. Бөліктің ортасына 
B. Бөлшектің басталу нүктесіне 
C. Өңдеу құралының нөлдік 
нүктесінен сызықтық түрде қызмет етіңіз 
D. Жұмысты бастау нүктесінің 
жанындағы нүкте 
E. Сызықтық қозғалыстар жасамаңыз 
44. Шыбықты сағат тіліне қарсы өшіру 
коды: 
A. М30 
B. М20 
C. М10 
D. М15 
E. М18 
45. Көптеген фрезерлік станоктар бар: 
A. Кесілген бөлшектерді жинауға 
арналған құрылғы 
B. Жаңа шыбықты автоматты түрде беру 
C. Жазық бөлшектерді өңдеу құрылғысы 
D. Құрылғы тазалау  
E. Құралды автоматты түрде ауыстыру 
құрылғысы  
46. N... G1 x18 Y25 Z-2 F150 жолында 
орын ауыстыру осьтер бойынша 
жүргізіледі: 
A. X 
B. X Y 
C. Z X 
D. X Y Z 
E. Y Z 
47. Ауыстыру үшін ATRANS командасы: 
A. Нөлдік нүкте 
B. Полюстер  
C. Құрал 
D. Бөлшектер 
E. Базасын 
48. CNC фрезерлік станоктарды сату 
нарығындағы көшбасшы: 
A. Hendehain 
B. Mazatroll 

C. DMG 
D. Mori Seiki  
E. Sydec  
49. Панельдегі кілтті ауыстыру келесіден 
өтуге мүмкіндік береді: 
A. Жұмыс режиміне орнату режимі 
B. Өңдеу режимін беру режиміне 
C. Беру режиміне қосу режимі 
D. Баптау режиміне баптау режимі 
E. Өшіру режиміне орнату режимдері 
50. Кіші бағдарламаны жою кодтың 
көмегімен жүзеге асырылады: 
A. M21  
B. L12 
C. L10 
D. M15 
E. L250 
 

Жауап кодтары 
№ Жауап

тар № Жауап
тар № Жауап
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1 
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3 
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3 

D 
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4 
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4 
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4 
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4 

С 
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5 
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5 
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5 

Е 
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6 
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6 
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6 
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6 

D 
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7 
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7 
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7 
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7 

B 
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8 
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8 
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8 

D 4
8 

С 

9 A 1
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9 

Е 3
9 

B 4
9 

А 

1
0 

D 2
0 

В 3
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D 4
0 

А 5
0 

Е 
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ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 
 
Осы оқу құралында келесі қолданыстағы мемлекеттік стандарттар 

қолданылады және аталады: 
 
МЕМСТ 14691-69 автоматты реттеу жүйелеріне арналған атқарушы 

құрылғылар. Терминдер 
ГОСТ 25762-83 кесу арқылы өңдеу. Жалпы ұғымдардың терминдері, 

анықтамалары және белгілері 
ГОСТ 25751-83 Кесетін құралдар. Жалпы ұғымдардың терминдері мен 

анықтамалары 
ГОСТ 25762-83 кесу арқылы өңдеу. Жалпы ұғымдардың терминдері, 

анықтамалары және белгілері 
ГОСТ 21445-84 абразивті материалдар мен құралдар. Терминдер мен 

анықтамалар 
ГОСТ 25686-85 манипуляторлар, автооператорлар және өнеркәсіптік 

роботтар. Терминдер мен анықтамалар 
ГОСТ 26050-89 өнеркәсіптік роботтар. Жалпы техникалық талаптар  
ҚР СТ ИСО 16100-1-2011 өндірісті автоматтандыру жүйелері және 

интеграция. 
ҚР СТ 2.30-2007 Қазақстан Республикасының өлшем бірлігін 

қамтамасыз етудің мемлекеттік жүйесі. Өлшем құралдарына метрологиялық 
аттестаттау жүргізу тәртібі. 

ҚР СТ 1.9-2007 Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Техникалық 
реттеу жүйесі. Халықаралық, өңірлік және ұлттық стандарттарды және 
стандарттау, метрология, сертификаттау және аккредиттеу жөніндегі 
нормативтік құжаттарды қолдану тәртібі. 

ҚР СТ ИСО 13041-8-2011 Сандық бағдарламамен басқарылатын көп 
мақсатты Токарлық станоктар 
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