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АЛҒЫ СӨЗ 
 
Оқу құралы өзектендірілген типтік оқу жоспарларына сәйкес 

әзірленген және 0907000 - Жылутехникалық  жабдықтар және жылумен 
қамту жүйесі (түріне қарай) мамандығы бойынша «Жылу желілік 
жабдықтарын жөндеу слесары» біліктілігінің кәсіби модульдері бойынша 
колледж студенттеріне арналған.  

Жылу желілері жабдықтарын жөндеу жөніндегі слесарь-тиісті құрал-
саймандар мен айлабұйымдарды қолдана отырып, жылу желілері 
жабдықтары мен жылу беру жабдығының бөлшектерін бөлшектеу, жөндеу, 
құрастыру және өңдеу жөніндегі жұмыстарды орындайтын маман. 

 Қазіргі жағдайда жылу желілері жабдығын жөндеу жөніндегі 
слесарьдан: жөнделетін жабдықтың және оның тораптарының жұмыс істеу 
принципін, орналасуы мен мақсатын; слесарлық өңдеу тәсілдерін, күрделі 
емес слесарлық және өлшеу құралдары мен айлабұйымдардың нысанын және 
қолдану ережесін; бекіту арматурасы мен құбыр жолдардың ернемектік 
қосылыстарын бөлшектеу және жинау кезектілігі мен ережесін; такелаж 
жұмыстарының қарапайым тәсілдерін білу талап етіледі. 

Жылу желілері жабдықтарын жөндеу жөніндегі слесарь жылу желілері 
мен энергия қондырғыларының үздіксіз жұмысын тұтынушыларға энергия 
жеткізуін қамтамасыз етеді. 

Оқулықтың негізгі бөлімдері «Жылу желілік жабдықтарын жөндеу 
бойынша слесарь» біліктілігіне арналған кәсіби құзыреттілікті көрсетеді. Оқу 
құралында суреттер мен сұлбалар, кестелер, әдістемелік нұсқаулар және 
кәсіби модуль бойынша практикалық жұмыстар, сонымен бақылау сұрақтары 
және тапсырмалары сүйемелденетін теориялық және практикалық 
материалдар бар. 

Оқу құралы осы саладағы жұмыс берушілердің талаптарына сәйкес 
техникалық және кәсіптік білімі бар мамандарды даярлауға бағытталған. 
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1 БӨЛІМ 
ЖЫЛУ ЖЕЛІЛЕРІ ЖАБДЫҚТАРЫНЫҢ БӨЛІКТЕРІН ӨНДІРУ 

 
Бөлімнің қысқаша сипаттамасы 
 
Бұл бөлім жұмыстың тиімділігін сипаттайды және жылу желілері 

жабдықтарының бөлшектерін слесарлық өңдеуді орындау үшін қажетті 
дағдылар мен білім алуға мүмкіндік береді. 

Оқып-үйрену нәтижесінде білім алушылар игереді: стандартты және 
қарапайым бір үлгідегі практикалық міндеттерді шешу; аспаптар мен 
жабдықтарды пайдалана білу; Еңбек заттары мен құралдарын тексеру және 
жұмысқа дайындау; механизмдерді, электрондық жабдықты, Көлік 
құралдарын басқару; жабдықты монтаждау, реттеу және баптау 
дағдыларына; аспаптар мен жабдықтар ақауларының себептерін анықтауға; 
аспаптар мен жабдықтарды профилактикалық қарап-тексеруден өткізуге; 
ақауларды жоюға; алынған нәтижелерді ескере отырып, қызметті түзетуге 
құқығы бар. 

Бөлімді оқып-үйрену кезінде білім алушылар: құрал-жабдықтардың, 
жүйелердің құрылымын, жұмыс істеу принципі мен пайдалану қағидаларын; 
энергетика саласындағы нормативтік-құқықтық актілердің нормаларын, 
талаптарын; техникалық шарттарды, стандарттарды және материалдарға, 
процестерге арналған стандарттардан рұқсат етілген ауытқуларды; өлшеу 
құралдары мен олардың көрсеткіштерін тағайындауды; автоматтандыру және 
сигнал беру схемаларын; жабдық жұмысы бөлігіндегі нормаларды, 
талаптарды білуді; техникалық құжаттаманы, техникалық және 
технологиялық процестерді білуді; аспаптар мен жабдықтарды пайдалану 
және жөндеу қағидаларын білуді үйренеді. 

Оқымас бұрын «090702 2 - Қазандықтар мен шаң дайындау 
цехтарындағы жабдықтарды жөндеуге арналған слесарь» біліктілігінің 
барлық бөлімдерін толық игеру қажет. 

 
 

1.1 Жылыту жабдықтарында қолданылатын материалдар және 
олардың қасиеттері 

 
1.1.1 Болаттар мен шойындар 

 
Металл қорытпалары - құрамы жағынан күрделі, екі немесе одан да көп 

металдардың немесе металдардың кейбір бейметалдармен өзара әрекеттесуі 
нәтижесінде пайда болған заттар. Қорытпаға кіретін химиялық элементтер 
немесе олардың тұрақты қосылыстары әдетте компоненттер деп аталады. 
Қорытпалар екі, үш немесе одан да көп компоненттерден тұруы мүмкін [1]. 

Қорытпада сандық жағынан басым болатын компонент негізгі деп 
аталады. Қажетті заттарды беру үшін қорытпаға енгізілген компоненттер 
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қасиеттері легирлеуші деп аталады. Қорытпа компоненттерінің жиынтығы 
жүйе деп аталады [1]. 

Өнеркәсіпте қолданылатын металл қорытпалары бірнеше белгілер 
бойынша жіктеледі: химиялық құрамы, тотығу дәрежесі, сапасы, 
тағайындалуы және т.б. Белгілердің бұл әртүрлілігі барлық қорытпалар үшін 
бірыңғай жіктеу жүйесін құруды қиындатады. 

Барлық металдар мен қорытпалар қара және түсті болып бөлінеді. Қара 
металл темір мен оның қорытпалары (болат пен шойын), түсті металлға 
темірден басқа барлық металдар мен қорытпалар жатады.  

Химиялық құрамы бойынша болаттар көміртекті және легірленген 
болып бөлінеді. Болаттың сапасы металлургиялық өндіріс технологиясымен 
анықталатын күкірт пен фосфордың зиянды қоспаларының құрамына 
байланысты жіктеледі. Тағайындау бойынша болаттар құрылымдық және 
аспаптық болып бөлінеді. 

Шойындар графит қосындыларының пішіні мен құрылымы бойынша 
жіктеледі. 

Жабдықтар мен бөлшектерді өндіру үшін құрылымдық болаттар 
қолданылады, шүмектер, штамптар және суық бағыттағы соққылар өндіру 
үшін қарапайым пішінді ұсақ құралдарды жасау үшін аспаптық болат 
қолданылады. 

 
 

1.1 сурет - Көміртекті болаттардың жіктелуі. 
 

Құрылымдық болаттар жоғары құрылымдық беріктікке ие болуы керек, 
жұмыс жағдайында құрылымның ұзақ және сенімді жұмысын қамтамасыз 
етуі керек. Сондықтан құрылымдық материалдарға қойылатын талаптардың 
ерекшелігі кез-келген сипаттаманы емес, жоғары механикалық қасиеттер 
кешенін қамтамасыз ету қажеттілігі болып табылады. 

Құрылымдық элементтерді, машина бөлшектері мен механизмдерін 
өндіруге арналған материалдар жоғары беріктігі мен икемділігімен қатар, 
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тұтқырлық маржасы бар соққы жүктемелеріне жақсы қарсы тұруы керек. 
Ауыспалы жүктеме кезінде құрылымдық материалдар жоғары шаршауға, ал 
үйкеліс кезінде тозуға төзімді болуы керек. Көптеген жағдайларда 
коррозияға төзімділік қажет. Бөлшектерде әрдайым кернеу 
концентраторлары болып табылатын ақаулар бар екенін ескере отырып, 
құрылымдық материалдар сынғыш сынуға және жарықтардың таралуына 
жоғары қарсылыққа ие болуы керек. 

Құрылымдық материалдар жоғары сенімділік пен құрылымдық 
беріктіктен басқа жоғары технологиялық қасиеттерге ие болуы керек - 
құюдың жақсы қасиеттері, қысыммен кесу, кесу, пісіру қабілеті жақсы. 
Құрылыс материалдары арзан болуы керек және құрамында сирек легірлеуші 
элементтер болмауы керек. 

Қазіргі уақытта қолданылатын және болашақта болжанатын барлық 
материалдардың ішінен тек болат әртүрлі механикалық сипаттамалардың 
жоғары мәндерінің үйлесімін және салыстырмалы түрде төмен құны бар 
жақсы өнімділікті алуға мүмкіндік береді. Сондықтан болат негізгі және ең 
көп таралған құрылымдық материал болып табылады. 

Әмбебап қолданылатын құрылымдық болаттар көміртекті және 
легірленген болып бөлінеді. 

Легирленген құрылымдық болаттардың көміртегіге қарағанда негізгі 
артықшылығы-ферриттің қатаюына және қаттылықтың жоғарылауына 
байланысты жоғары беріктік, қыздыру кезінде аустениттік астықтың аз өсуі 
және жоғары тұтқырлық, жоғары қаттылық және қатаюдан кейін жұмсақ 
салқындатқыштарды қолдану мүмкіндігі, диффузиялық процестердің 
тежелуіне байланысты температураға қарсы тұрақтылық. Жоғары 
температурадағы демалыс қатайтылған кернеуді одан әрі төмендетеді. 
Легирленген болаттар термиялық өңдеуден кейін механикалық қасиеттердің 
жоғары деңгейіне ие. Сондықтан легирленген болаттан жасалған бөлшектер 
әдетте термиялық өңдеуден өтуі керек. 

Құрылымдық болаттардың келесі түрлері бар: көміртекті, құрылыс, 
цемент, жақсартылған, жоғары беріктігі, серіппелі, мойынтірек, тозуға 
төзімді [1]. 

Құрамында 2,14% - дан аз көміртегі бар көміртегі бар темір 
қорытпалары көміртекті болаттар деп аталады. Көміртекті болаттар 
кристалдануды аустениттің пайда болуымен аяқтайды. Олардың 
құрылымында эвтектика (ледебурит) жоқ, сондықтан олар жоғары 
икемділікке ие, әсіресе қызған кезде және жақсы деформацияланған. 

Көміртекті (легірленбеген) болаттар ең арзан болаттар болып табылады 
және қара металлургия өнімдерінің шамамен 80% құрайды. Бұл болаттар 
әртүрлі тәсілдермен оттегі түрлендіргіштерінде, ашық пештерде және электр 
пештерінде ериді, бұл қоспалардың құрамы мен сапасын анықтайды. 
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Ең жақсы қасиеттерге зиянды қоспалар - күкірт пен фосфор, сондай-ақ 
газдар мен металл емес қосындылардың құрамы жағынан таза электрлік 
болат ие. Бұл аса маңызды бөлшектерді шығаруға кетеді [1]. 

Көміртек-көміртекті болаттың құрылымы мен қасиеттерін анықтайтын 
маңызды элемент. Құрамы аз өзгерсе де, көміртегі болаттың қасиеттерінің 
өзгеруіне айтарлықтай әсер етеді. Болат құрылымында көміртегі 
жоғарылаған кезде цементиттің мөлшері артады.  Құрамында 0,8% С-ті болат 
феррит пен перлиттен тұрады,  ал 0,8% С-тан жоғары болатта (сурет.1.2) 
құрылымында перлиттен басқа құрылымдық бос екінші цементит пайда 
болады. 

Ферриттің беріктігі төмен, бірақ салыстырмалы түрде пластикалық. 
Цементит жоғары қаттылықпен сипатталады, бірақ сынғыш. Сондықтан 
көміртегі құрамы жоғарылаған сайын қаттылығы мен беріктігі жоғарылайды 
және болаттың беріктігі мен икемділігі төмендейді. 

 

 
 

1.2 сурет - Болаттың қасиеттеріне көміртегі құрамының әсері. 
 

Күштілігі 0,8-1,0% көміртекке дейін артады. Көміртегінің 0,8% -дан 
астам өсуімен пластикалық қасиеттер ғана емес, беріктік те төмендейді. Бұл 
перлит дәндерінің айналасында морт цементит желісінің пайда болуымен 
байланысты, ол тиеу кезінде оңай бұзылады. Осы себепті гиперэктэктоидты 
болаттар арнайы күйдіруге ұшырайды, нәтижесінде түйіршікті перлиттің 
құрылымы алынады. 

Көміртек болаттың технологиялық қасиеттеріне айтарлықтай әсер 
етеді: дәнекерлеуге, қысыммен және кесу арқылы өңдеуге жарамды. 

Құрамыныда көміртегі жоғарылауымен дәнекерлеу қабілеті 
нашарлайды, сондай-ақ ыстықта және әсіресе суық күйде деформациялау 
қабілеті нашарлайды. 
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Орташа көміртекті болаттар кесу арқылы жақсы өңделеді, олардың 
құрамында 0,3–0,4% С бар, төмен көміртекті болаттар өңдеу кезінде нашар 
бетті және қиын қырынуды береді. Жоғары көміртекті болаттар қаттылықтың 
жоғарылауына ие, бұл құралдың беріктігін төмендетеді [1]. 

Болаттың қасиеттеріне қоспалардың әсері. 
Көміртекті болаттардағы тұрақты қоспалар: марганец, кремний, күкірт, 

фосфор, сондай - ақ жасырын қоспалар-газдар: оттегі, азот, сутегі. 
Пайдалы қоспалар марганец пен кремний болып табылады. Олар 

болатқа дезоксидтеу үшін балқыту процесінде енгізіледі: 
 

FeO + Mn → MnO + Fe; 2FeO + Si → SiO2 + 2Fe. 
 
Көміртекті болатта 0,8% Мn  дейін болады. Марганец, 

тотықсыздандырудан басқа, ферритте толығымен ериді және оны қатайтады, 
Болаттың қаттылығын арттырады, сонымен қатар күкірттің зиянды әсерін 
азайтады: FeS + Мn → MnS + Fe. 

Толығымен тотықсыздандырылған көміртекті болатта 0,4% дейін Си 
болады. Кремний пайдалы қоспалар болып табылады, өйткені ол болатты 
тиімді түрде тотықсыздандырады және ферритте толық еріп, оның қатаюына 
ықпал етеді. 

Күкірт пен фосфор болаттағы зиянды қоспалар болып табылады. 
Болаттағы күкірттің негізгі көзі – шикізат - шойын. Күкірт болаттың 
икемділігі мен тұтқырлығын төмендетеді, әсіресе төмен температурада, 
сонымен қатар илектеу және соғу кезінде болаттың қызыл сынғыштығын 
хабарлайды. Күкірт болатта ерімейді. Ол темірмен FeS қосылысын құрайды - 
темір сульфиді, металда жақсы ериді. Марганецтің аз мөлшерімен болаттағы 
күкірттің жоғары ерітіндісіне байланысты Fe—FeS эвтектикасы пайда болуы 
мүмкін (Т балқу = 988 °С). Эвтектика астық шекараларында орналасқан. Болат 
дайындамаларды ыстық деформация температурасына дейін қыздырған кезде 
эвтектиктер болаттың сынғыштығын айтады, ал кейбір жағдайларда олар 
тіпті еріп, деформацияланған кезде жарықтар мен жарықтар пайда болуы 
мүмкін. Марганец қызыл сынуды жояды, өйткені марганец сульфидтері дән 
шекараларында тор түзбейді және балқу температурасы шамамен 1620 °C 
құрайды, бұл ыстық деформация температурасынан жоғары. Сонымен қатар, 
марганец сульфидтері, басқа металл емес қосындылар сияқты, тұтқырлық 
пен икемділікті төмендетеді, болаттың шаршау күшін азайтады. Сондықтан 
болаттағы күкірт мөлшері мүмкіндігінше аз болуы керек [1]. 

Күкірттің жоғары (0,2% - ға дейін) құрамы жауапсыз мақсаттағы 
бекіткіш бөлшектерді дайындауға арналған автоматты болаттарда ғана 
рұқсат етіледі. 

Фосфордың негізгі көзі-бастапқы шойын балқытылатын кендер. 
Фосфор-бұл зиянды қоспа, ферритте 1,2 % дейін ериді. Ферритте ериді, 
фосфор оның икемділігін төмендетеді. Фосфор темірден кристалды тордың 
түріне, атомдардың диаметріне және олардың құрылымына байланысты күрт 
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ерекшеленеді. Сондықтан фосфор астық шекараларына жақын орналасқан 
және олардың салқындауына ықпал етеді, салқындықтың температуралық 
шегін арттырады. 

Жасырын қоспалар-оттегі, азот, сутегі - болатта не ферритте қатты 
ерітінді түрінде болады  немесе химиялық қосылыстар (нитридтер, оксидтер) 
түзеді,  немесе металл кеуектерінде еркін күйде болады. Ферритте оттегі мен 
азот аз ериді. Олар көміртекті болатты сынғыш металл емес қоспалармен 
ластайды, болаттың тұтқырлығы мен икемділігін төмендетеді. Сутегі қатты 
ерітіндіде болады және болатты қатты ұсақтайды. Сутегі құрамының 
жоғарылауы, әсіресе хром және хромо - никель болаттарында, ішкі жарықтар 
- флокендердің пайда болуына әкеледі. 

Тіпті газдардың аз концентрациясы болаттың пластикалық және тұтқыр 
сипаттамаларын нашарлататын қасиеттерге күрт теріс әсер етеді. Сондықтан 
вакуумдау болаттың қасиеттерін жақсарту үшін маңызды операция болып 
табылады. 

Сонымен қатар, көміртекті болаттарда Сг, Ni, Cu  сияқты кездейсоқ 
қоспалар бар, олардың болуы зарядтың ластануына байланысты. 

Көміртекті болаттар құрылымына, өндіріс тәсілі мен 
тотықсыздандырғышына және сапасына қарай жіктеледі. 

Құрылымы бойынша мыналарды ажыратады: 1) құрылымы феррит пен 
перлиттен тұратын 0,8% С дейінгі эвтектоидты болат; 2) құрылымы тек 
перлиттен тұратын шамамен 0,8% С эвтектоидты; 3) 0,8–2,14% С бар 
заэвтектоидты; оның құрылымы цементит торымен шектесетін перлит 
түйірлерінен тұрады. 

Өндіріс әдісіне сәйкес электр пештерінде, ашық пештерде және оттегі 
түрлендіргіш әдісімен ерітілген болаттар ерекшеленеді. 

Тотықсыздандырғыш әдісімен қайнаған, жартылай тыныш және 
тыныш болаттар ерекшеленеді. 

Қайнаған болат ең арзан, өйткені оны балқыту кезінде арнайы 
қоспалардың ең аз мөлшері жұмсалады және жарамды өнімнің максималды 
шығымдылығы қамтамасыз етіледі. Кремний мен марганецтің төмендеуі 
тыныш болатқа қарағанда аз күш пен икемділікті тудырады. Дамыған 
ликвация қайнаған болаттың кемшіліктері, құйманың бас бөлігінде көміртек 
400% ке дейін мүмкін, ал күкірт 900 % олардың орташа құрамының  
құрайды. Тыныш болатта көміртегі құрамының тек 60% - ға, ал күкірт 
бойынша болаттағы олардың орташа мөлшерінен 110% - ға асады. Қайнаған 
болат химиялық құрамы  бойынша біртекті емес тыныш болаттан қарағанда. 
Құйманың әртүрлі бөліктерінен жасалған парақтар мен профильдер 
көміртегі, күкірт және фосфор құрамымен ерекшеленеді. Сондықтан 
қайнаған болаттан жасалған прокат ол тіпті бір балқыту металының 
құрылымы мен механикалық қасиеттерінің сипаттайды. Орташа алғанда, 
қайнаған болатта шамамен 0,02 % оттегі бар, бұл тыныш болатқа қарағанда 
бірнеше есе көп. Қайнаған болаттың суыққа төзімділігі төмен, орташа 
есеппен Т50 тыныш болат үшін Т50-ге қарағанда 10-20 °C жоғары. Сынғыш 
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ерекшеленеді. Сондықтан фосфор астық шекараларына жақын орналасқан 
және олардың салқындауына ықпал етеді, салқындықтың температуралық 
шегін арттырады. 

Жасырын қоспалар-оттегі, азот, сутегі - болатта не ферритте қатты 
ерітінді түрінде болады  немесе химиялық қосылыстар (нитридтер, оксидтер) 
түзеді,  немесе металл кеуектерінде еркін күйде болады. Ферритте оттегі мен 
азот аз ериді. Олар көміртекті болатты сынғыш металл емес қоспалармен 
ластайды, болаттың тұтқырлығы мен икемділігін төмендетеді. Сутегі қатты 
ерітіндіде болады және болатты қатты ұсақтайды. Сутегі құрамының 
жоғарылауы, әсіресе хром және хромо - никель болаттарында, ішкі жарықтар 
- флокендердің пайда болуына әкеледі. 

Тіпті газдардың аз концентрациясы болаттың пластикалық және тұтқыр 
сипаттамаларын нашарлататын қасиеттерге күрт теріс әсер етеді. Сондықтан 
вакуумдау болаттың қасиеттерін жақсарту үшін маңызды операция болып 
табылады. 

Сонымен қатар, көміртекті болаттарда Сг, Ni, Cu  сияқты кездейсоқ 
қоспалар бар, олардың болуы зарядтың ластануына байланысты. 

Көміртекті болаттар құрылымына, өндіріс тәсілі мен 
тотықсыздандырғышына және сапасына қарай жіктеледі. 

Құрылымы бойынша мыналарды ажыратады: 1) құрылымы феррит пен 
перлиттен тұратын 0,8% С дейінгі эвтектоидты болат; 2) құрылымы тек 
перлиттен тұратын шамамен 0,8% С эвтектоидты; 3) 0,8–2,14% С бар 
заэвтектоидты; оның құрылымы цементит торымен шектесетін перлит 
түйірлерінен тұрады. 

Өндіріс әдісіне сәйкес электр пештерінде, ашық пештерде және оттегі 
түрлендіргіш әдісімен ерітілген болаттар ерекшеленеді. 

Тотықсыздандырғыш әдісімен қайнаған, жартылай тыныш және 
тыныш болаттар ерекшеленеді. 

Қайнаған болат ең арзан, өйткені оны балқыту кезінде арнайы 
қоспалардың ең аз мөлшері жұмсалады және жарамды өнімнің максималды 
шығымдылығы қамтамасыз етіледі. Кремний мен марганецтің төмендеуі 
тыныш болатқа қарағанда аз күш пен икемділікті тудырады. Дамыған 
ликвация қайнаған болаттың кемшіліктері, құйманың бас бөлігінде көміртек 
400% ке дейін мүмкін, ал күкірт 900 % олардың орташа құрамының  
құрайды. Тыныш болатта көміртегі құрамының тек 60% - ға, ал күкірт 
бойынша болаттағы олардың орташа мөлшерінен 110% - ға асады. Қайнаған 
болат химиялық құрамы  бойынша біртекті емес тыныш болаттан қарағанда. 
Құйманың әртүрлі бөліктерінен жасалған парақтар мен профильдер 
көміртегі, күкірт және фосфор құрамымен ерекшеленеді. Сондықтан 
қайнаған болаттан жасалған прокат ол тіпті бір балқыту металының 
құрылымы мен механикалық қасиеттерінің сипаттайды. Орташа алғанда, 
қайнаған болатта шамамен 0,02 % оттегі бар, бұл тыныш болатқа қарағанда 
бірнеше есе көп. Қайнаған болаттың суыққа төзімділігі төмен, орташа 
есеппен Т50 тыныш болат үшін Т50-ге қарағанда 10-20 °C жоғары. Сынғыш 

  
 

сынуға төмен қарсылық әсіресе қайнаған болаттан едәуір қалыңдықтағы (14-
20 мм немесе одан көп) прокатқа тән. 

Тыныш болат қайнаған болатқа қарағанда химиялық құрамы жағынан 
әлдеқайда біртекті. Тыныш болатта қалдық (қышқыл еритін) алюминийдің 
болуына байланысты, ол қайнаған болатқа қарағанда астықтың өсуіне ие. 
Сондықтан, біртекті және ұсақ түйіршікті тыныш болаттан жасалған 
прокаттың беріктігі мен салқындауы қайнаған болаттан жасалған прокатқа 
қарағанда жоғары. 

Бірақ тыныш болат қатайған кезде, қалыптарда үлкен шөгу қабығы 
пайда болады, оны алып тастау үшін олар құйманы кесуге жүгінеді (салмағы 
бойынша 12-16%). Осы шығындарға, сондай-ақ қосымша шығындарға, соның 
ішінде ферроқорытпалар мен алюминийді қышқылдандыруға байланысты, 
тыныш болат қайнауға қарағанда қымбат. 

Аралық тотықсыздандыру дәрежесі бар болат - жартылай тыныш. 
Қайнағаннан айырмашылығы, ол аз мөлшерде тотықсыздандырмен құю 
алдында өңделеді. 

Химиялық құрамның, микроқұрылымның және механикалық 
қасиеттердің біркелкілігі, сынғыштыққа төзімділік және беріктік 
көрсеткіштері бойынша жартылай тыныш болаттан жасалған прокат тыныш 
болаттан жасалған прокаттан төмен және ол мен қайнаған болаттан жасалған 
прокат арасында аралық позицияны алады. 

Аралық дәрежесі бар болат бар - жартылай тыныш. Қайнағаннан 
айырмашылығы, ол аз мөлшерде тотықсыздандырмен құю алдында өңделеді. 

Химиялық құрамның, микроқұрылымның және механикалық 
қасиеттердің біркелкілігі, сынғыштыққа төзімділік және беріктік 
көрсеткіштері бойынша жартылай тыныш болаттан жасалған прокат тыныш 
болаттан жасалған прокаттан төмен және ол мен қайнаған болаттан жасалған 
прокат арасында аралық орналасуы алады. 

Қайнаған болаттың басты артықшылығы-жоғары (95% - дан астам) 
жарамды өнім. Марганецпен және кремниймен тотықсыздандырылған 
жартылай тыныш болатта кірістілік шамамен 90% құрайды. 

Тыныш болат кремний, марганец және алюминиймен тотықсызделген. 
Тыныш болаттың жарамды құймаларының өнімділігі шамамен 85% құрайды, 
бірақ металл әлдеқайда тығыз және біркелкі химиялық құрамға ие. 

Кәдімгі сапалы болаттар мен сапалы болаттар ажыратады. Сапалы 
қарапайым болаттарда  құрамында S = 0,05 % - дан және Р = 0,04 % - дан 
аспайды. Сапалы болаттар құрамында S = 0,04% - дан аспайды (0,03 % - ға 
дейін аспаптық болаттар болған жағдайда) және Р = 0,035 % - дан аспайды, 
олар металл емес қоспалармен және газдармен аз ластанған. Әсіресе жауапты 
жағдайларда бұл болаттарда S = 0,02 % және Р =0,03 %  аз болады. 
Сондықтан көміртегі мөлшері бірдей болған кезде сапалы болаттар жоғары 
икемділік пен тұтқырлыққа ие болады, әсіресе төмен температурада. Төмен 
температурада, атап айтқанда, Солтүстік және Сібір жағдайында 
қолданылатын бұйымдарды жасау үшін сапалы болаттар қолайлы. 
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Кәдімгі сапалы болаттар МЕМСТ 380-2005 сәйкес жасалады. Оларды 
балқыту әдетте үлкен ашық пештерде және оттегі түрлендіргіштерінде 
жасалады. Оларды «Ст» әріптерімен және 0-ден 6-ға дейінгі сандармен 
белгілеңіз, мысалы: Ст0, Ст1, Ст6. «Ст» әріптері «Болат» білдіреді, сандар - 
химиялық құрамына байланысты Болат маркасының шартты нөмірі. 
Марканың соңында «кп», «пс», «сп» әріптері бар, олар залалсыздандыру 
әдісін көрсетеді: «кп» - қайнаған, «пс» - жартылай тыныш, «сп» - тыныш. 

Кәдімгі сапалы болатты химиялық талдау 1.1-кестеде көрсетілген 
стандарттарға сәйкес келуі керек. 

 
1.1 кесте - Кәдімгі сападағы көміртекті болаттардың химиялық құрамы 
 

Болат маркасы Салмақ үлесі, % 
C Mn Si 

Cт0 ≤ 0,23 – – 
Ст1кп 0,06–0,12 0,25–0,5 0,12–0,3 
Ст1сп 0,06–0,12 0,25–0,5 0,07 
Ст2кп 0,09–0,15 0,25–0,5 0,12–0,3 
Ст2сп 0,09–0,15 0,25–0,5 ≤0,07 
Ст3кп 0,14–0,22 0,3–0,6 0,05–0,17 
Ст3сп 0,14–0,22 0,4–0,65 0,12–0,3 
Ст4кп 0,18–0,27 0,4–0,65 ≤0,07 
Ст4сп 0,18–0,27 0,4–0,7 0,12–0,3 
Ст5кп 0,28–0,37 0,4–0,7 0,05–0,17 
Ст5сп 0,28–0,37 0,5–0,8 0,15–0,35 
Ст6кп 0,38–0,49 0,5–0,8 0,05–0,17 
Ст6сп 0,38–0,49 0,5–0,8 0,15–0,35 

 
Ст3сп үшін σв = 380-410 МПа прокаттың қалыңдығы 10 мм-ге дейін 

болғанда және σв = 370-480 МПа прокаттың қалыңдығы 10 мм-ден жоғары 
болғанда. 

Ст0, Ст1, Ст2, Ст3 болат маркалары Құрылыс конструкциялары, 
арматуралар, якорь болттары, тойтармалар, құбырлар, болттар және т.б. үшін 
табақтық және сорттық прокаттарда қолданылады. Механикалық қасиеттері 
1.2-кестеде көрсетілген. 

Ст3, Ст4, Ст5, Ст6 маркалы конструкциялық болаттар шағын және 
орташа кернеулердің әсеріне ұшыраған машина бөлшектері үшін 
қолданылады (біліктер, сомындар, шайбалар, шағын қималардың термиялық 
өңделген бөлшектері және т. б.). 

Қоспалардың рұқсат етілген мөлшері жоғары болған кезде, бұл 
болаттарда басқа топтардың болаттарына қарағанда металл емес қоспалар 
көп болады.  

Прокат болатында, әдетте, сол бағытқа байланысты прокат бағытына 
бағытталған жолақты немесе тігіс құрылымы пайда болады металл емес 
қосындылардың бөлшектер тізбегі. Жолақ құрылымы металл 
анизотропиясын көрсетеді. 
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Кәдімгі сапалы болаттар МЕМСТ 380-2005 сәйкес жасалады. Оларды 
балқыту әдетте үлкен ашық пештерде және оттегі түрлендіргіштерінде 
жасалады. Оларды «Ст» әріптерімен және 0-ден 6-ға дейінгі сандармен 
белгілеңіз, мысалы: Ст0, Ст1, Ст6. «Ст» әріптері «Болат» білдіреді, сандар - 
химиялық құрамына байланысты Болат маркасының шартты нөмірі. 
Марканың соңында «кп», «пс», «сп» әріптері бар, олар залалсыздандыру 
әдісін көрсетеді: «кп» - қайнаған, «пс» - жартылай тыныш, «сп» - тыныш. 

Кәдімгі сапалы болатты химиялық талдау 1.1-кестеде көрсетілген 
стандарттарға сәйкес келуі керек. 

 
1.1 кесте - Кәдімгі сападағы көміртекті болаттардың химиялық құрамы 
 

Болат маркасы Салмақ үлесі, % 
C Mn Si 

Cт0 ≤ 0,23 – – 
Ст1кп 0,06–0,12 0,25–0,5 0,12–0,3 
Ст1сп 0,06–0,12 0,25–0,5 0,07 
Ст2кп 0,09–0,15 0,25–0,5 0,12–0,3 
Ст2сп 0,09–0,15 0,25–0,5 ≤0,07 
Ст3кп 0,14–0,22 0,3–0,6 0,05–0,17 
Ст3сп 0,14–0,22 0,4–0,65 0,12–0,3 
Ст4кп 0,18–0,27 0,4–0,65 ≤0,07 
Ст4сп 0,18–0,27 0,4–0,7 0,12–0,3 
Ст5кп 0,28–0,37 0,4–0,7 0,05–0,17 
Ст5сп 0,28–0,37 0,5–0,8 0,15–0,35 
Ст6кп 0,38–0,49 0,5–0,8 0,05–0,17 
Ст6сп 0,38–0,49 0,5–0,8 0,15–0,35 

 
Ст3сп үшін σв = 380-410 МПа прокаттың қалыңдығы 10 мм-ге дейін 

болғанда және σв = 370-480 МПа прокаттың қалыңдығы 10 мм-ден жоғары 
болғанда. 

Ст0, Ст1, Ст2, Ст3 болат маркалары Құрылыс конструкциялары, 
арматуралар, якорь болттары, тойтармалар, құбырлар, болттар және т.б. үшін 
табақтық және сорттық прокаттарда қолданылады. Механикалық қасиеттері 
1.2-кестеде көрсетілген. 

Ст3, Ст4, Ст5, Ст6 маркалы конструкциялық болаттар шағын және 
орташа кернеулердің әсеріне ұшыраған машина бөлшектері үшін 
қолданылады (біліктер, сомындар, шайбалар, шағын қималардың термиялық 
өңделген бөлшектері және т. б.). 

Қоспалардың рұқсат етілген мөлшері жоғары болған кезде, бұл 
болаттарда басқа топтардың болаттарына қарағанда металл емес қоспалар 
көп болады.  

Прокат болатында, әдетте, сол бағытқа байланысты прокат бағытына 
бағытталған жолақты немесе тігіс құрылымы пайда болады металл емес 
қосындылардың бөлшектер тізбегі. Жолақ құрылымы металл 
анизотропиясын көрсетеді. 

  
 

1.2 кесте - Жай сапалы көміртекті болаттардан прокаттың (кем емес) 
механикалық қасиеттері 

 

Тали 
маркасы 

σв, 
МПа 

σт, МПа, прокат қалыңдығы кезінде, мм 
δ, %, прокат 

қалыңдығы кезінде, 
мм 

< 10 10–20 20–40 40–100 > 100 ≤ 20 20–40 > 40 
Cт0 ≥ 300 – – – – – 18 18 15 

Cт3кп 360–460 235 235 225 215 185 27 26 24 
Ст3пс 370–480 245 245 235 225 205 26 25 23 
Ст3сп 380–490 255 245 235 225 205 25 25 22 
Ст4кп 400–510 255 255 245 235 225 25 24 22 
Ст4пс,  
Cт4сп 410–530 265 265 255 245 235 24 23 21 

Ст5пс 490–630 285 285 275 265 255 20 19 17 
Ст5сп 490–630 295 285 275 265 255 20 19 17 
Ст6пс,  
Ст6сп ≥ 590 315 315 315 295 295 15 14 12 

 
Сапалы көміртекті болаттар МЕМСТ 1050-2013 сәйкес электр 

пештерінде, оттегі түрлендіргіштерінде және мартен пештерінде 
балқытылады. Олар зиянды қоспалардың (күкірт - 0,04% -дан, фосфор - 
0,035% -дан аспайтын) құрамына қатысты қатаң Talapтарға бағынады. 
Қаптауға қолданылатын 11кп және 18кп болат маркалары үшін күкірт пен 
фосфор мөлшері 0,035 % аспауы керек. 

Сапалы көміртекті болаттар екі цифрлы 05, 10, 15, ..., 60 сандарымен 
белгіленеді, бұл көміртектің орташа пайыздық мөлшерін жүзден бір 
бөлігімен көрсетеді. 

Қайнаған немесе жартылай тыныш болатты белгілеу кезінде 
тотықсыздану дәрежесі сұрыптың соңында көрсетіледі: кп, пс. Тыныш болат 
жағдайында тотықсыздану дәрежесі көрсетілмеген. 

Көміртегі құрамы бойынша жоғары сапалы көміртекті болаттар төмен 
көміртекті (0,25% С дейін), орташа көміртекті (0,3-0,5% С) және жоғары 
көміртекті құрылымдық (0,65% С дейін) болып бөлінеді. 

Маңызды өнімдер үшін құрамында күкірт пен фосфордың мөлшері аз 
жоғары сапалы болаттар қолданылады. Жоғары сапалы болаттардағы зиянды 
қоспалардың төмен мөлшері олардың құнын одан әрі арттырады және 
оларды өндіруді қиындатады. Әдетте, жоғары сапалы болаттар көміртекті 
емес, легірленген болаттар болып табылады. Жоғары сапалы болаттарды 
тағайындау кезінде А әрпі сұрыптың соңында қосылады, мысалы, У10A 
болаты. 

Құрамында 0,7 - 1,3% С болатын көміртекті болаттар әсер ететін және 
кесетін құралдарды жасау үшін қолданылады. Олар У7, У13 деп белгіленеді, 
мұндағы «У» көміртекті болатты білдіреді, ал саны көміртегінің оннан бір 
бөлігі. 
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Жоғары сапалы көміртекті болаттардың химиялық құрамының 
ерекшеліктері (1.3-кесте) - прокат болатының салқындауы кезінде «қызудың» 
алдын алу және оның қаттылығының болмауын қамтамасыз ету үшін 
көміртектің рұқсат етілген мөлшерінің тарылуы (0,08%), хромның қалыпқа 
келтірілген мөлшері (0,10 - 0,25%). күкірт пен фосфордың мөлшерін 
шектейтін (әр элементтің 0,035% -ына дейін) көміртегі құрамына қарамастан 
255 НВ жоғары. 

 
1.3 кесте - Сапалы көміртекті болаттардың химиялық құрамы (МЕМСТ 

1050-88) 
 

Болат маркасы C,% Mn,% Si,% Cr,%, 
артық емес 

05кп ≤0,06 ≤0,4 ≤0,03 ≤0,1 
08кп  0,05–0,12       0,25–0,50 ≤ 0,03 0,10 
08пс 0,05–0,11 0,35–0,65 0,05–0,17 0,10 
08 0,05–0,12 0,35–0,65 0,17–0,37 0,10 

10кп 0,07–0,14 0,25–0,50 ≤ 0,07 0,15 
10пс 0,07–0,14 0,35–0,65 0,07–0,17 0,15 
10 0,07–0,14 0,35–0,65 0,17–0,37 0,15 

11кп 0,05–0,12 0,30–0,50 ≤ 0,06 0,15 
15кп 0,12–0,19 0,25–0,50 ≤ 0,07 0,25 
15пс 0,12–0,19 0,35–0,65 0,05–0,17 0,25 
15 0,12–0,19 0,35–0,65 0,17–0,37 0,25 

18кп 0,12–0,20 0,30–0,50 0,17–0,37 0,15 
20кп 0,17–0,24 0,25–0,50 0,17–0,37 0,25 
20пс 0,17–0,24 0,35–0,65 0,17–0,37 0,25 
20 0,17–0,24 0,50–0,80 0,17–0,37 0,25 
25 0,22–0,30 0,50–0,80 0,17–0,37 0,25 
30 0,27–0,35 0,50–0,80 0,17–0,37 0,25 
35 0,32–0,40 0,50–0,80 0,17–0,37 0,25 
40 0,37–0,45 0,50–0,80 0,17–0,37 0,25 
45 0,42–0,50 0,50–0,80 0,17–0,37 0,25 
50 0,47–0,55 0,50–0,80 0,17–0,37 0,25 
55 0,52–0,60 0,50–0,80 0,17–0,37 0,25 

58 (55пс) 0,55–0,63 ≤ 0,20 0,10–0,30 0,15 
60 0,57–0,65 0,50–0,80 0,17–0,37 0,25 

 
05, 08, 10, 15, 20 болаттардың беріктігі төмен, созылғыштығы жоғары, 

ұңғыманы дәнекерлейді және аз кернеулі машиналар бөлшектері мен 
құрылымдарын жасау үшін қолданылады. Бөлшектер қатаю арқылы 
қатайтылмайды, бірақ оларды химиялық термиялық өңдеу - карбюрлеу 
әдісімен қатайтуға болады. 

25, 30, 35, 40, 45, 50 болаттар созылғыштықтың төзімділігі төмен және 
созылғыштығы төмен болады. Олар термиялық өңдеумен қатайтылған 
бөлшектерге қолданылады (біліктер, біліктер, тісті доңғалақтар, таңғыштар, 
таспалы серіппелер, серіппелі сақиналар). Осы маркалы болаттар 
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Жоғары сапалы көміртекті болаттардың химиялық құрамының 
ерекшеліктері (1.3-кесте) - прокат болатының салқындауы кезінде «қызудың» 
алдын алу және оның қаттылығының болмауын қамтамасыз ету үшін 
көміртектің рұқсат етілген мөлшерінің тарылуы (0,08%), хромның қалыпқа 
келтірілген мөлшері (0,10 - 0,25%). күкірт пен фосфордың мөлшерін 
шектейтін (әр элементтің 0,035% -ына дейін) көміртегі құрамына қарамастан 
255 НВ жоғары. 

 
1.3 кесте - Сапалы көміртекті болаттардың химиялық құрамы (МЕМСТ 

1050-88) 
 

Болат маркасы C,% Mn,% Si,% Cr,%, 
артық емес 

05кп ≤0,06 ≤0,4 ≤0,03 ≤0,1 
08кп  0,05–0,12       0,25–0,50 ≤ 0,03 0,10 
08пс 0,05–0,11 0,35–0,65 0,05–0,17 0,10 
08 0,05–0,12 0,35–0,65 0,17–0,37 0,10 

10кп 0,07–0,14 0,25–0,50 ≤ 0,07 0,15 
10пс 0,07–0,14 0,35–0,65 0,07–0,17 0,15 
10 0,07–0,14 0,35–0,65 0,17–0,37 0,15 

11кп 0,05–0,12 0,30–0,50 ≤ 0,06 0,15 
15кп 0,12–0,19 0,25–0,50 ≤ 0,07 0,25 
15пс 0,12–0,19 0,35–0,65 0,05–0,17 0,25 
15 0,12–0,19 0,35–0,65 0,17–0,37 0,25 

18кп 0,12–0,20 0,30–0,50 0,17–0,37 0,15 
20кп 0,17–0,24 0,25–0,50 0,17–0,37 0,25 
20пс 0,17–0,24 0,35–0,65 0,17–0,37 0,25 
20 0,17–0,24 0,50–0,80 0,17–0,37 0,25 
25 0,22–0,30 0,50–0,80 0,17–0,37 0,25 
30 0,27–0,35 0,50–0,80 0,17–0,37 0,25 
35 0,32–0,40 0,50–0,80 0,17–0,37 0,25 
40 0,37–0,45 0,50–0,80 0,17–0,37 0,25 
45 0,42–0,50 0,50–0,80 0,17–0,37 0,25 
50 0,47–0,55 0,50–0,80 0,17–0,37 0,25 
55 0,52–0,60 0,50–0,80 0,17–0,37 0,25 

58 (55пс) 0,55–0,63 ≤ 0,20 0,10–0,30 0,15 
60 0,57–0,65 0,50–0,80 0,17–0,37 0,25 

 
05, 08, 10, 15, 20 болаттардың беріктігі төмен, созылғыштығы жоғары, 

ұңғыманы дәнекерлейді және аз кернеулі машиналар бөлшектері мен 
құрылымдарын жасау үшін қолданылады. Бөлшектер қатаю арқылы 
қатайтылмайды, бірақ оларды химиялық термиялық өңдеу - карбюрлеу 
әдісімен қатайтуға болады. 

25, 30, 35, 40, 45, 50 болаттар созылғыштықтың төзімділігі төмен және 
созылғыштығы төмен болады. Олар термиялық өңдеумен қатайтылған 
бөлшектерге қолданылады (біліктер, біліктер, тісті доңғалақтар, таңғыштар, 
таспалы серіппелер, серіппелі сақиналар). Осы маркалы болаттар 

  
 

калибрленген салқындатылған болат түрінде дәл өлшемдерде шығарылады, 
бұл кейбір жағдайларда көп еңбекті қажет ететін өңдеу жұмыстарын жояды. 

Ыстықтай иленген және соғылған болаттың механикалық қасиеттері 
1.4 кестеде көрсетілген. Тұтынушының қалауы бойынша прокат өнімдері 
термиялық өңделген күйде (сөндіруден және шынықтырудан кейін) немесе 
суық күйде дайындалады. Прокаттан кейінгі өнімнің механикалық қасиеттері 
1.5 кестеде көрсетілген. 

 
1.4 кесте - Диаметрі (қалыңдығы) 80 мм-ден аспайтын прокатталған 

сапалы көміртекті болаттың механикалық қасиеттері 
 

Болат маркасы 
Кем емес 

σ0,2, МПа σв, МПа δ, % ψ, % 
08 196 320 33 60 
10 205 330 31 55 
15 225 370 27 55 
20 245 410 25 55 
25 275 450 23 50 
30 295 490 21 50 
35 315 530 20 45 

Болат маркасы 
Кем емес 

σ0,2, МПа σв, МПа δ, % ψ, % 
40 335 570 19 45 
45 355 600 16 40 
50 375 630 14 40 
55 380 650 13 35 

58 (55пс) 315 600 12 28 
60 400 680 12 35 

 
Сапалы көміртекті болаттар үшін тұтынушының келісімімен прокаттың 

механикалық қасиеттері оның қалыңдығына байланысты стандартталған. 
Технологияда жоғары сапалы болаттар кеңінен қолданылады, өйткені 

олардың құрамындағы көміртегі мен термиялық өңдеуге байланысты олар 
әртүрлі механикалық және технологиялық қасиеттерге ие. 

Төмен көміртекті болаттар тағайындалуы бойынша екі кіші топқа 
бөлінеді. 

1. Болат 05, 08, 10 - беріктігі төмен, икемділігі жоғары; терең сурет салу 
қабілетіне байланысты олар әр түрлі бұйымдарды суық штамптау үшін 
қолданылады. Ыстықтай илектелген күйде термиялық өңдеусіз олар суық 
деформация және дәнекерлеу арқылы жасалған шайбаларға, төсемелерге, 
қаптамаларға және басқа бөлшектерге қолданылады. 

2. 15, 20, 25 - цементтелген болаттар қатты, тозуға төзімді бетті және 
тұтқыр өзекті қажет ететін кішкене бөліктерге (жұдырықшалар, итергіштер, 
аз жүктелген берілістер және т.б.) арналған. Цементтелгеннен кейін беткі 
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қабат суда қатаю арқылы күшейтіледі. Ортасы тесуы төмен болғандықтан, 
тәртібі әлсіз болады. 

 
1.5 кесте - Суық өңделген немесе термиялық өңделген күйдегі жоғары 

сапалы көміртекті болаттардан прокаттың (кем емес) механикалық қасиеттері 
 

Болат 
маркасы 

Күйдірілген күйі Күйдірген немесе жоғары 
жіберуден кейін 

σв, МПа δ, % ψ, % σв, МПа δ, % ψ,% 

10 410 8 50 290 26 55 

15 440 8 45 340 23 55 

20 490 7 40 390 21 50 

25 540 7 40 410 19 50 

30 560 7 35 440 17 45 

35 590 6 35 470 15 45 

40 610 6 35 510 14 40 

Болат 
маркасы 

Күйдірілген күйі Күйдірген немесе жоғары 
жіберуден кейін 

σв, МПа δ, % ψ, % σв, МПа δ, % ψ,% 

45 640 6 30 540 13 40 

50 660 6 30 560 12 0 

10 410 8 50 290 26 55 

15 440 8 45 340 23 55 

20 490 7 40 390 21 50 

25 540 7 40 410 19 50 

30 560 7 35 440 17 45 

35 590 6 35 470 15 45 

40 610 6 35 510 14 40 

45 640 6 30 540 13 40 

50 660 6 30 560 12 0 

 
Бұл болаттар ыстықтай илектелген және қалыпқа келтірілгеннен кейін 

де қолданылады. Олар пластикалық, жақсы штампталған және 
дәнекерленген: олар төмен беріктігі бар машиналар мен құрылғылардың 
бөлшектерін (бекіткіштер, жеңдер, фитингтер және т. б.), сондай-ақ минус 
40-тан 425 °C-қа дейінгі температурада қысыммен жұмыс істейтін қазандық-
турбиналық бөлшектер үшін қолданылады. 
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қабат суда қатаю арқылы күшейтіледі. Ортасы тесуы төмен болғандықтан, 
тәртібі әлсіз болады. 

 
1.5 кесте - Суық өңделген немесе термиялық өңделген күйдегі жоғары 

сапалы көміртекті болаттардан прокаттың (кем емес) механикалық қасиеттері 
 

Болат 
маркасы 

Күйдірілген күйі Күйдірген немесе жоғары 
жіберуден кейін 

σв, МПа δ, % ψ, % σв, МПа δ, % ψ,% 

10 410 8 50 290 26 55 

15 440 8 45 340 23 55 

20 490 7 40 390 21 50 

25 540 7 40 410 19 50 

30 560 7 35 440 17 45 

35 590 6 35 470 15 45 

40 610 6 35 510 14 40 

Болат 
маркасы 

Күйдірілген күйі Күйдірген немесе жоғары 
жіберуден кейін 

σв, МПа δ, % ψ, % σв, МПа δ, % ψ,% 

45 640 6 30 540 13 40 

50 660 6 30 560 12 0 

10 410 8 50 290 26 55 

15 440 8 45 340 23 55 

20 490 7 40 390 21 50 

25 540 7 40 410 19 50 

30 560 7 35 440 17 45 

35 590 6 35 470 15 45 

40 610 6 35 510 14 40 

45 640 6 30 540 13 40 

50 660 6 30 560 12 0 

 
Бұл болаттар ыстықтай илектелген және қалыпқа келтірілгеннен кейін 

де қолданылады. Олар пластикалық, жақсы штампталған және 
дәнекерленген: олар төмен беріктігі бар машиналар мен құрылғылардың 
бөлшектерін (бекіткіштер, жеңдер, фитингтер және т. б.), сондай-ақ минус 
40-тан 425 °C-қа дейінгі температурада қысыммен жұмыс істейтін қазандық-
турбиналық бөлшектер үшін қолданылады. 

 
 

  
 

Болаттарды таңбалау принциптері. 
Легирленген болаттарды таңбалаудың әріптік-цифрлық жүйесі 

қабылданды. Болаттың әр маркасында әріптер мен сандардың белгілі бір 
тіркесімі бар. Легірлеуші элементтер орыс алфавитінің әріптерімен 
белгіленеді: Х-хром, Н-никель, в-вольфрам, М - молибден, ф - ванадий, т - 
титан, Ю - алюминий, Д - мыс, Г - марганец, С - кремний, К - кобальт, Ц - 
цирконий, Р - бор, Ц-ниобий. Болат маркасының ортасындағы А әрпі азот 
құрамын көрсетеді, ал марканың соңында Болат жоғары сапалы, маркалы 
белгілерге толықтырулар 1.6 - кестеде көрсетілген.  

Құрылымдық болат маркалары үшін алғашқы екі сан пайыздың жүзден 
бір бөлігіндегі көміртегі мөлшерін көрсетеді. Егер легірлеуші элементтің 
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Құрылымдық болаттарда негізгі легірлеуші элементтер ретінде хром 
2% дейін, никель 1-4 %, марганец 2% дейін, кремний 0,6–1,2% қолданылады. 
Мо, W, V, Ti сияқты легірлеуші элементтер әдетте болатқа Cr, Ni-мен бірге 
белгілі бір Физика-механикалық қасиеттерді қосымша жақсарту үшін 
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Мысалы, болат 18ХГТ құрамында%, 0,17–0,23 С; 1,0-1,3 Cr, 0,8-1,1 Mn, 
шамамен 0,1 Ti. 

 
1.6 кесте - Жоғары және ерекше жоғары сапалы болаттардың маркалық 

белгілеріне толықтырулар 
 

Болаттың таңбалы 
белгісіне қосымша Алғашқы өңдеу Кейінгі қайта құю 

ВД Вакуумды доғалы қайта құю – 
ВИ Вакуумды-индукциялық 

балқыма 
– 

ИД дәл сол Вакуумды-доғалы 
ИП дәл сол Плазмалық-доғалы 
ИШ дәл сол Электрошлакты 
ИЛ дәл сол Электронды-сәулелі 
ГР Газ қышқылды рафинациялау – 
П Плазмалы доғалы қайта балқу – 

ПТ Плазмалық балқу – 
ПД дәл сол Вакуумды-доғалы 
ПЛ дәл сол Электронды-сәулелі 

 
Болат 38ХН3МФА  (%) — 0,33–0,40 С; 1,2–1,5 Cr; 3,0–3,5 Ni; 0,35–0,45 

Мо; 0,1–0,18 V; ЗОХГС болаты — 0,32–0,39 С; 1,0–1,4 Cr; 0,8–1,1 Mn; 1,1–1,4 
Si. 
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Құралдық болаттарда болат маркасын белгілеудің басында оныншы 
үлестегі көміртегінің құрамын көрсететін цифр қойылады пайыз. Егер 
көміртегі мөлшері шамамен 1% немесе одан көп болса, бастапқы сан 
төмендетіледі. 

Мысалы, болаттың 3Х2В8Ф құрамында,%: 0,3–0,4 С; 2,2–2,7 Cr; 7,5–
8,5 W; 0,2–0,5 V; 5ХНМ — 0,5–0,5 С; 0,5–0,8 Сг; 1,4–1,8 Ni; 0,19–0,30 Мо; 
ХВГ — 0,90–1,05 С; 0,9–1,2 Cr; 1,2–1,6 W; 0,8–1,1 Mn. 

Мойынтірек болатының маркасын белгілеуге: «Ш» әрпі және 
легірлеуші элементтерді білдіретін әріптер кіреді. «Х» әрпінің артында 
(хроммен қосындыланған) пайыздың оныншы бөлігіндегі хромның массалық 
үлесіне сәйкес келетін сандар келтіріледі (мысалы, ШХ15, ШХ15СГ, 
ШХ20СГ). 

Кез келген болат маркасының соңындағы «А» әрпі болаттың жоғары 
сапалы (30ХГСА, У7А) санатына жататынын, марканың белгілеуінің 
ортасында болаттың азотпен (16Г2АФ) қосылғанын, марканың басында — 
Автоматты Болаттың кесу арқылы жоғары өңделетінін (А35Г) көрсетеді. 
Марканың басындағы AC әріптері қорғасынмен Автоматты Болат (АС35Г2) 
екенін көрсетеді. 

Жоғары сапалы болат брендтің соңында сызықша арқылы «Ш» әрпін 
немесе басқа әріптерді (кесте) қосу арқылы белгіленеді. 1.6). Бұл дегеніміз, 
ол сульфидтер мен оксидтерден тиімді тазартуды қамтамасыз ететін электр 
шламын ерітуге ұшырады. 

Құрылымдық болат маркасының соңында қосымша әріптік белгілер 
болуы мүмкін: ПП - беріктілігі төмендеген болат, Л - құю, K - қазандықтарға 
арналған болат және т.б. 

Құрылыс болаты «С» әрпімен (құрылыс) және шартты түрде прокаттың 
аққыштық шегіне сәйкес келетін сандармен белгіленеді. Марканың 
соңындағы «К» әрпі - атмосферада коррозияға төзімділігі жоғары болаттың 
химиялық құрамының нұсқасы, ал «Т» әрпі - ыстыққа төзімді илек (мысалы, 
С245, С345Т, С390К). 

Электрлік болаттарды таңбалау кезінде (1211, 1313, 2211 және т.б.) 
бірінші сан құрылымдық күйі мен илемдеу түрі бойынша сыныпты, екіншісі 
- кремнийдің құрамын, үшіншісі - гистерезистегі шығындарды, төртіншісі - 
негізгі нормаланатын сипаттамасы бойынша топты білдіреді. Алғашқы үш 
сан болаттың түрін, ал төртіншісі болаттың осы түрінің реттік нөмірін 
білдіреді. 

Тез кесілетін болат маркасының белгісіне мыналар кіреді: «Р» әрпі, 
вольфрамның орташа массалық үлесін пайызбен көрсететін сан. Барлық Тез 
кесілетін болаттарда хромның массалық үлесі шамамен 4% құрайды, 
сондықтан брендтің белгілеуінде олар «Х» әрпін көрсетпейді. Ванадий, 
әртүрлі маркалардағы массалық үлесі 1-ден 5% - ға дейін, егер оның орташа 
массалық үлесі 2,5% - дан асатын болса, маркадағы «Ф» әрпімен белгіленеді. 

Тез кесіледтін болаттың маркалық белгісіндегі массалық көміртегі 
көрсетілмеген, өйткені ол ванадийдің массалық үлесіне пропорционалды. 
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Егер тез кесіледтін болат молибденмен немесе кобальтпен легирленген 
болса, онда олардың массалық үлесі маркада көрсетіледі. Мысалы,  тез 
кесіледтін болат құрамында, %: 1,0-1,1 С; 3.0-3.6 Cr; 8,5-9,6 Вт; 2,1-2,5 В; 7.5-
8.5 Co; 3.8-4.3 Mo, P9M4K8 белгіленеді. 

«Электросталь» зауыты шығаратын стандартты емес легирленген 
болаттар ЭИ (зерттеу электр болаты) немесе ЭП (сыналатын электр болаты) 
әріптерінің тіркесімімен белгіленеді. Златоуст металлургия зауыты 
шығаратын легірленген болат ЗИ әріптерімен, ал «Днепроспецсталь»-ДИ 
зауыты таңбаланған. Барлық жағдайларда әріптердің тіркесімінен кейін 
болаттың реттік нөмірі болады, мысалы, ЭИ 417, ЭП 767, ЗИ 8, ДИ 8 және 
т.б. Марканы металлургия және машина жасау зауыттары игергеннен кейін 
шартты белгілер болаттың химиялық құрамын көрсететін жалпы 
қабылданған таңбамен ауыстырылады. 

Құйма болаттар деформацияланатын әріптік-сандық жүйемен 
таңбаланады, бірақ марканың соңында қосымша Л әрпі қойылады, бұл құйма 
болатты білдіреді. 

Аспаптық болаттар мен қатты қорытпалар. 
Аспаптық материалдар металл өңдеу процесінде қолданылатын 

құралдарды жасауға, сондай-ақ өлшеуге арналған. Бұл материалдар аспаптық 
болаттарға, қатты қорытпаларға және ерекше қатты материалдарға бөлінеді. 

Мақсаты бойынша аспаптық материалдар кесу, штамптау және өлшеу 
құралдарына арналған материалдарға жіктеледі. 

Кескіш құрал өңделген металмен ұзақ уақыт байланыста және үйкеліс 
жағдайында жұмыс істейді. Пайдалану процесінде кесу жиегінің 
конфигурациясы мен қасиеттері өзгеріссіз қалуы керек. Кескіш құралды 
өндіруге арналған Материал жоғары қаттылыққа (60-62 HRCЭ) және тозуға 
төзімділікке ие болуы керек - үйкеліс жағдайында жиектің кесу қасиеттерін 
ұзақ уақыт сақтау мүмкіндігі. 

Сонымен қатар, Кесу құралы кесу жиегінің пішінін сақтау үшін жоғары 
беріктігі мен жеткілікті тұтқырлығына ие болуы керек және иілу (кесу) және 
бұрау (бұрғылау) моменттері мен динамикалық жүктемелер кезінде бұзылуға 
қарсы тұруы керек. 

Кесу процесінде құралдың кесу жиегі қызады. Сондықтан, аспаптық 
материалдарға қойылатын негізгі талап-жоғары жылу кедергісі (қызылға 
төзімділік) - жұмыс кезінде ұзақ уақыт қыздыру кезінде қаттылық пен кесу 
қасиеттерін сақтау мүмкіндігі. 

Ыстыққа төзімділігі бойынша қолданылатын материалдар: 
- көміртекті және төмен легірленген болаттар, 200 °C дейін ыстыққа 

төзімді (ыстыққа төзімді емес); 
- 400-500 °C дейін ыстыққа төзімді орташа легірленген болаттар 

(жартылай ыстыққа төзімді); 
- 600-640 °C дейін ыстыққа төзімді жоғары легірленген Тез кесілетін 

болаттар (ыстыққа төзімді); 
- 800-1000 °C дейін ыстыққа төзімді қатты қорытпалар; 
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- 1200 °C дейін ыстыққа төзімді арнайы қатты материалдар. 
МЕМСТ 1435-99 сәйкес инструментальды көміртекті болаттар «У» 

әрпімен және көміртегінің орташа пайыздық үлесін көрсететін санмен 
белгіленеді. Аспапты жасау үшін У7-У13 маркалы және У7A-У13A маркалы 
жоғары сапалы болаттар қолданылады, олардың химиялық құрамы 1.7 
кестеде көрсетілген. 

 
1.7 кесте - Аспапты көміртекті болаттардың маркалары және химиялық 

құрамы 

Болат 
маркасы 

Элементтің салмақты үлесі, % 

Көміртек Кремний Қорғасын Күкірт 
(артық емес) 

Фосфор 
(артық 
емес) 

У7 0,65–0,74 0,17–0,33 0,17–0,33 0,028 0,030 

У8 0,75–0,84 0,17–0,33 0,17–0,33 0,028 0,030 

У8Г 0,80–0,90 0,17–0,33 0,33–0,58 0,028 0,030 

У9 0,85–0,94 0,17–0,33 0,17–0,33 0,028 0,030 

У10 0,95–1,04 0,17–0,33 0,17–0,33 0,028 0,030 

У11 1,05–1,14 0,17–0,33 0,17–0,33 0,028 0,030 

У12 1,15–1,24 0,17–0,33 0,17–0,33 0,028 0,030 

У13 1,25–1,35 0,17–0,33 0,17–0,33 0,028 0,030 

У7А 0,65–0,74 0,17–0,33 0,17–0,28 0,018 0,025 

У8А 0,75–0,84 0,17–0,33 0,17–0,28 0,018 0,025 

У8ГА 0,80–0,90 0,17–0,33 0,33–0,58 0,018 0,025 

У9А 0,85–0,94 0,17–0,33 0,17–0,28 0,018 0,025 

У10А 0,95–1,04 0,17–0,33 0,17–0,28 0,018 0,025 

У11А 1,05–1,14 0,17–0,33 0,17–0,28 0,018 0,025 

У12А 1,15–1,24 0,17–0,33 0,17–0,28 0,018 0,025 

У13А 1,25–1,35 0,17–0,33 0,17–0,28 0,018 0,025 

 
Механикалық қасиеттері мен тағайындалуы бойынша көміртекті 

болаттар: 
- соққылық жүктемелерге ұшырайтын (қашау, соққы және т.б.) жоғары 

кесу қабілеті бар құрал-саймандарды жасауға арналған беріктігі жоғары 
болаттар (У7-У9); 

- соққылық жүктемелерге ұшырамайтын кесу құралдарын жасауға 
арналған қатты қаттылығы жоғары болаттар (У10 - У13) (файлдар, 
қырғыштар және т.б.). 

Көміртекті болаттарды қолдану өрістері 1.8 кестеде көрсетілген. 
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- 1200 °C дейін ыстыққа төзімді арнайы қатты материалдар. 
МЕМСТ 1435-99 сәйкес инструментальды көміртекті болаттар «У» 

әрпімен және көміртегінің орташа пайыздық үлесін көрсететін санмен 
белгіленеді. Аспапты жасау үшін У7-У13 маркалы және У7A-У13A маркалы 
жоғары сапалы болаттар қолданылады, олардың химиялық құрамы 1.7 
кестеде көрсетілген. 

 
1.7 кесте - Аспапты көміртекті болаттардың маркалары және химиялық 

құрамы 

Болат 
маркасы 

Элементтің салмақты үлесі, % 

Көміртек Кремний Қорғасын Күкірт 
(артық емес) 

Фосфор 
(артық 
емес) 

У7 0,65–0,74 0,17–0,33 0,17–0,33 0,028 0,030 

У8 0,75–0,84 0,17–0,33 0,17–0,33 0,028 0,030 

У8Г 0,80–0,90 0,17–0,33 0,33–0,58 0,028 0,030 

У9 0,85–0,94 0,17–0,33 0,17–0,33 0,028 0,030 

У10 0,95–1,04 0,17–0,33 0,17–0,33 0,028 0,030 

У11 1,05–1,14 0,17–0,33 0,17–0,33 0,028 0,030 

У12 1,15–1,24 0,17–0,33 0,17–0,33 0,028 0,030 

У13 1,25–1,35 0,17–0,33 0,17–0,33 0,028 0,030 

У7А 0,65–0,74 0,17–0,33 0,17–0,28 0,018 0,025 

У8А 0,75–0,84 0,17–0,33 0,17–0,28 0,018 0,025 

У8ГА 0,80–0,90 0,17–0,33 0,33–0,58 0,018 0,025 

У9А 0,85–0,94 0,17–0,33 0,17–0,28 0,018 0,025 

У10А 0,95–1,04 0,17–0,33 0,17–0,28 0,018 0,025 

У11А 1,05–1,14 0,17–0,33 0,17–0,28 0,018 0,025 

У12А 1,15–1,24 0,17–0,33 0,17–0,28 0,018 0,025 

У13А 1,25–1,35 0,17–0,33 0,17–0,28 0,018 0,025 

 
Механикалық қасиеттері мен тағайындалуы бойынша көміртекті 

болаттар: 
- соққылық жүктемелерге ұшырайтын (қашау, соққы және т.б.) жоғары 

кесу қабілеті бар құрал-саймандарды жасауға арналған беріктігі жоғары 
болаттар (У7-У9); 

- соққылық жүктемелерге ұшырамайтын кесу құралдарын жасауға 
арналған қатты қаттылығы жоғары болаттар (У10 - У13) (файлдар, 
қырғыштар және т.б.). 

Көміртекті болаттарды қолдану өрістері 1.8 кестеде көрсетілген. 
 
 

  
 

1.8 кесте - Аспаптық көміртекті болаттың шамамен мақсаты 
 

Болат маркасы Қолдану аясы 
У7, У7А Ағашты өңдеу үшін: балта, бағаналар, кескіштер, кесектер. 

Шағын өлшемдегі пневматикалық құралдар үшін: кескіш, қысқыш, 
соққы. Темір ұстасы үшін.Ине сым үшін. 
Слесарлық-монтаждау құралдары үшін: балғалар, балға, сақал, бұрағыш, 
құрама тістеуіктер, үшкір тістеуіктер, бүйір тістеуіктер және т. б. 

У8, У8А, У8Г, 
У8ГА, У9, 
У9А 

Кескіш жиектің қызуын тудырмайтын жағдайларда жұмыс істейтін 
құралдарды дайындау үшін. Ағашты өңдеу үшін: кескіш, Зенковка, 
цековок, балта, кескіш, кескіш, бойлық және дөңгелек аралар. Қалайы-
қорғасын қорытпаларын қысыммен құю қалыптарына арналған илектеу 
роликтер, тақталар мен өзектер үшін.Слесарлық-монтаждық құралдар 
үшін: тойтармалар, кернерлер, сақалдар, бұрағыштар, құрама 
тістеуіктер, сүйір тістеуіктер, бүйір тістеуіктер және т.б. қарапайым 
пішінді калибрлер мен беріктіктің төмен сыныптары үшін қысқыштар. 
Қалыңдығы 2,5-тен 0,02 мм-ге дейін суықтай илектелген жылу таспасы 
үшін, күрделі конфигурациядағы жалпақ және бұралған серіппелер мен 
серіппелі бөлшектерді, клапандарды, зондтарды, құстарды, құрылымдық 
және ұсақ бөлшектердің Қос пышақтарының ламелаларын, соның ішінде 
сағаттарды және т. б. жасауға арналған (таспа МЕМСТ 2283 және 
МЕМСТ 21996 және бірқатар арнайы техникалық шарттарға сәйкес 
жасалған) 
 

У10А, У12А Өзектер үшін 
У10, У10А Ине сым арналған 
У10, У10А, 
У11, У11А 

Кескіш жиектің қызуын тудырмайтын жағдайларда жұмыс істейтін 
құралдарды дайындау үшін. 
Ағашты өңдеу үшін: қолмен, көлденең және ағаш ұстасы, машина 
ұстасы, спиральды бұрғылау. 
Шағын көлемдегі және қима бойынша күрт ауыспастан суық штамптау 
(тарту, түсіру, кесу және шабу) штамптары үшін . 
Қарапайым пішінді калибрлер және төмен дәлдік сыныптары үшін. 
Роликтер, файлдар, шаблондар, слесарлар және т. б. үшін. 
Файлдар, шаберлер үшін. 
Қалыңдығы 2,5-тен 0,02 мм-ге дейін, жалпақ және бұралған серіппелер 
мен күрделі конфигурацияның серіппелі бөлшектерін, клапандарды, 
зондтарды, жамбастарды, сауу пышақтарының ламелаларын, 
құрылымдық және ұсақ бөлшектерді, соның ішінде сағаттарды және т. б. 
жасауға арналған  (таспа МЕМСТ 2283 және МЕМСТ 21996 және 
бірқатар техникалық шарттарға сәйкес жасалған) 

У12, У12А Қол шүмектері, егеулер, слесарлық шаберлер үшін. 
Кесу және шабу шағын көлемді және қима бойынша кенеттен өтпей-ақ, 
суықтай түсіру пуансондары мен шағын өлшемді штемпельдерді, 
қарапайым пішінді калибрлер мен дәлдіктің төмендетілген кластарын 
суықтай штампылауға арналған штампылар. 

У13, У13А Орташа және шамалы меншікті қысым кезінде тозуға төзімділігі төмен 
құралдар үшін (кесу жиегін қыздырмай): егеулер, ұстара жүздері мен 
пышақтар, өткір хирургиялық құралдар, шаберлер, нақышталған 
құралдар. 
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Ұрмалы аспаптарға арналған болат. 
Мақсатты негізге ала отырып, бұл болаттарға ие болу керек: жоғары 

соққы жүктемелерінде жұмыс істейтін құралдың кесу жиектерінің сынуы мен 
сынуын болдырмайтын жоғары беріктігі; ыстық ортадағы жоғары беріктік 
пен қаттылық, яғни соққы күшінің жоғарылауын қамтамасыз ететін үлкен 
учаскелерде изотермиялық қатаюды қабылдау мүмкіндігі. 

Осы топтағы болаттардың қасиеттерінің қажетті кешені тиісті легирлеу 
арқылы қамтамасыз етіледі. 

Хромосиликонды болаттар (4ХС, 6ХС) маймен салқындатылған кезде 
диаметрі 50-60 мм дейінгі үлгілерде күйдіріледі. Сонымен қатар, кремний 
легірленген болаттар температураға төзімділік пен беріктікті жақсартады. 
Бұл болаттардың жетіспеушілігі - 46-50 HRCE қаттылығы үшін 270-400 °C 
температурада шыңдалғаннан кейінгі бірінші класты сынғыштық. 
Сондықтан, бұл жағдайда қанағаттанарлық тұтқырлықты алу үшін 
изотермиялық сөндіруді қолдану қажет. 

 
Машина жасауға арналған болаттар.  
Қолдану салаларына байланысты олар негізгі жеті топқа бөлінеді. 

Оларға жоғары және күрделі легирленген және өте жоғары сапалы болаттар 
жатады. 

Қосымша беріктігі мен беріктігі бар болаттар: 
а) тісті доңғалақтар, біліктер, зымыран денелерін өндіру үшін 

N18K9M5T маркалары қолданылады; 
б) Н10Х12Д2Т маркасы - бірдей бөлшектерді шығаруға арналған, бірақ 

коррозияға төзімді 
в) Н4Х12К15М4Т маркасы - бірдей бөлшектерді өндіруге арналған, 

бірақ ыстыққа төзімді (химиялық жабдық бөлшектері, жылу электр 
станциялары) 

Ыстыққа төзімді болаттар: 
а) Х5, Х6СМ, 3ХВН7С2, Х17, Х28 маркалары - тотықтырғыш ортада 

жұмыс істейтін бөлшектерді (қазандық қондырғыларының бөліктерін қоса 
алғанда), жылу алмастырғыш құбырларды және пиролиз қондырғыларын 
жасау үшін қолданылады. Қарқынды тотығудың басталу температурасы 600-
11500С құрайды. 

б) Х20Н14С2 маркасы - тотықтырғыш және көміртектік ортаға төзімді 
бөлшектер үшін (пеш конвейерлері, карбюризацияға арналған қораптар). 

15XM, 12X1M1F, 25X2MF, 0X3MVF маркалы ыстыққа төзімді 
болаттар (400-5000С температураға дейін); Х5М, Х6СМ, 40Х10С2М, 20Х13, 
Х12ВМБФ (500-6000С); 08Х18Н9Т, 40Х14Н14В2М (600-6500С); қорытпасы 
KhN35VTYu (700-800 0С) майды тазартатын жабдықтың бу қыздыр-
ғыштарын, клапандарды, қалақтарды, турбиналық дискілерді, қозғалтқыш 
бекіткіштерін, автомобиль және трактор қозғалтқыштарына арналған 
клапандарды жасау үшін қолданылады. 

 



25
  

 

Ұрмалы аспаптарға арналған болат. 
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пен қаттылық, яғни соққы күшінің жоғарылауын қамтамасыз ететін үлкен 
учаскелерде изотермиялық қатаюды қабылдау мүмкіндігі. 

Осы топтағы болаттардың қасиеттерінің қажетті кешені тиісті легирлеу 
арқылы қамтамасыз етіледі. 

Хромосиликонды болаттар (4ХС, 6ХС) маймен салқындатылған кезде 
диаметрі 50-60 мм дейінгі үлгілерде күйдіріледі. Сонымен қатар, кремний 
легірленген болаттар температураға төзімділік пен беріктікті жақсартады. 
Бұл болаттардың жетіспеушілігі - 46-50 HRCE қаттылығы үшін 270-400 °C 
температурада шыңдалғаннан кейінгі бірінші класты сынғыштық. 
Сондықтан, бұл жағдайда қанағаттанарлық тұтқырлықты алу үшін 
изотермиялық сөндіруді қолдану қажет. 

 
Машина жасауға арналған болаттар.  
Қолдану салаларына байланысты олар негізгі жеті топқа бөлінеді. 

Оларға жоғары және күрделі легирленген және өте жоғары сапалы болаттар 
жатады. 

Қосымша беріктігі мен беріктігі бар болаттар: 
а) тісті доңғалақтар, біліктер, зымыран денелерін өндіру үшін 

N18K9M5T маркалары қолданылады; 
б) Н10Х12Д2Т маркасы - бірдей бөлшектерді шығаруға арналған, бірақ 

коррозияға төзімді 
в) Н4Х12К15М4Т маркасы - бірдей бөлшектерді өндіруге арналған, 

бірақ ыстыққа төзімді (химиялық жабдық бөлшектері, жылу электр 
станциялары) 

Ыстыққа төзімді болаттар: 
а) Х5, Х6СМ, 3ХВН7С2, Х17, Х28 маркалары - тотықтырғыш ортада 

жұмыс істейтін бөлшектерді (қазандық қондырғыларының бөліктерін қоса 
алғанда), жылу алмастырғыш құбырларды және пиролиз қондырғыларын 
жасау үшін қолданылады. Қарқынды тотығудың басталу температурасы 600-
11500С құрайды. 

б) Х20Н14С2 маркасы - тотықтырғыш және көміртектік ортаға төзімді 
бөлшектер үшін (пеш конвейерлері, карбюризацияға арналған қораптар). 

15XM, 12X1M1F, 25X2MF, 0X3MVF маркалы ыстыққа төзімді 
болаттар (400-5000С температураға дейін); Х5М, Х6СМ, 40Х10С2М, 20Х13, 
Х12ВМБФ (500-6000С); 08Х18Н9Т, 40Х14Н14В2М (600-6500С); қорытпасы 
KhN35VTYu (700-800 0С) майды тазартатын жабдықтың бу қыздыр-
ғыштарын, клапандарды, қалақтарды, турбиналық дискілерді, қозғалтқыш 
бекіткіштерін, автомобиль және трактор қозғалтқыштарына арналған 
клапандарды жасау үшін қолданылады. 

 

  
 

Жылдам кесілетін болаттар. 
Жылдам кесілетін болаттар кесу жиектерін айтарлықтай жүктеу және 

жылыту (600-640 °C дейін) жағдайында жұмыс істейтін кесу құралын жасау 
үшін кеңінен қолданылады (1.9-кесте). Болаттардың бұл тобына басқа 
Карбид түзуші элементтермен (молибден, хром, ванадий) бірге жоғары 
қаттылыққа, беріктікке, екі есе қатайту нәтижесінде жоғары қаттылыққа, 
беріктікке, жылу мен тозуға төзімділікке ие болаттар жатады: а) қатаю 
кезінде мартенсит; б) қатаю фазаларының бөлінуін тудыратын 
салыстырмалы түрде жоғары босату кезінде дисперсиялық қатаю (500-620 
°С). Жоғары жылдамдықтағы болаттар. 

Жылдам кесілетін болаттар кесу жиектерін едәуір күш салу және 
қыздыру (600-640 °C дейін) жағдайында жұмыс істейтін кескіш құралдарды 
жасау үшін кеңінен қолданылады (кесте 1.9). Бұл болаттар тобына жоғары 
легирленген вольфрам басқа карбид түзетін элементтермен (молибден, хром, 
ванадий) қос қатаю нәтижесінде жоғары қаттылық, беріктік, жылу және 
тозуға төзімділікке ие болаттарды қосады: а) сөндіру кезінде мартенситтік; б) 
салыстырмалы түрде жоғары температурада (500-620 °C) жауын-шашынның 
қатаюы, бұл қатаю фазаларының жауын-шашынына әкеледі. 

Жылдам кесілетін болаттарға «Р» әрпі (жылдам - жылдам) және орташа 
W мазмұнын көрсететін сан, сондай-ақ легірленген болаттардың стандартты 
таңбалауындағы сияқты басқа легірлеуші элементтер мен олардың мөлшерін 
көрсететін келесі әріптер мен сандар қойылады. Жылдам кесілетін 
болаттардың маркаларында көміртек пен хром көрсетілмейді (олардың 
массалық үлесі сәйкесінше «1%» және «4%»), сондай-ақ 1% дейін молибден 
және болаттардағы ванадий P18, P9, P9K5, P6M5 және т.б. 

 
Ұнтақты жылдам кесілетін болаттар 
Құрал-саймандар өндірісінде ұнтақты болаттарды қолдану дәстүрлі 

өндірістің жылдам кесілетін болаттарына қарағанда мүмкіндік береді: 
1) макро - және микроликвация және шлак қосындылары болмаған 

кезде дисперсті карбидтерді біркелкі тарата отырып, ұсақ түйіршікті 
құрылымды алу; 

2) жоғары көміртекті күрделі легірленген болаттар үшін өте маңызды 
технологиялық икемділікті арттыру; 

3) ауқымды фактордың беріктікке, тұтқырлыққа әсерін едәуір азайтады 
және осылайша дәстүрлі технология бойынша алынған металмен 
салыстырғанда үлкен секциялардың дайындамаларында механикалық 
қасиеттердің жоғары деңгейін қамтамасыз етеді; 

4) ажарлауды едәуір жақсарту (оның ішінде құрамында 3-6% ванадий 
және одан көп болаттар бар) және қайрау кезінде күйдіру және 
микрожарықтар түріндегі ақаулардың пайда болу ықтималдығын азайту 
салдарынан құралдар жұмысының сенімділігін арттыру; 5) құралдардың 
төзімділігін 1,5–3 есеге арттыру (1.10-кесте). 
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Ұнтақты жылдам кесілетін болат осы айырмашылықтарға байланысты 
жоғары жылу кедергісіне, тозуға төзімділікке және өңдеуге ие.  

 
1.9 кесте - Жылдам болаттардың негізгі маркаларын қолдану өрістері. 
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Ұнтақты жылдам кесілетін болат осы айырмашылықтарға байланысты 
жоғары жылу кедергісіне, тозуға төзімділікке және өңдеуге ие.  

 
1.9 кесте - Жылдам болаттардың негізгі маркаларын қолдану өрістері. 
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1.10 кесте – Ұнтақты тез кесілетін болатты қолдану қасиеттері және 
мысалдары. 

 

Болат 
маркасы 

Р6М5 
маркалы 

салыстырмал
ы болат, 

шлифовка 

Иілген 
кезде 

мықтыл
ық шегі,  

МПа 

Құралдың 
тұрақтылығы 

Мақсаты 
Тұрақт
ылық 
коэфф

и-
циенті 

Марка 
болатпе

н 
салысты
рғанда 

Р6М5Ф3
-МП 1,0–1,2 3500–

4400 

1,3–1,8 Р6М5Ф3 

Төмен және орта легірленген 
болаттарды өңдеуге арналған 
пішінді кескіштер, бұрғылар, 

римерлер, зенкерткіштер, 
крандар, қыстырғыштар, 

кескіштер, қашау, қырғыштар 

2,0–5,0 Х12МФ 

Легірленген болаттар мен 
қорытпаларды суық және 

жартылай ыстық экструзиялау 
құралдары 

Р7М2Ф6
-МП 1,0–1,2 3500–

4200 1,3–3,0 Р18 

Арматуралар, крандар, 
ақырлы диірмендер, 

жонғыштар, әрлеуге арналған 
кескіштер, орташа легірленген 

құрылымдық, коррозияға 
төзімді болаттар және жоғары 
температуралы болаттар мен 

қорытпалар 

Р7М2Ф6
-МП 1,0–1,2 3500–

4200 3,0–5,0 Х12МФ 

Көміртекті және легірленген 
болаттарды суық қалыпқа 
келтіруге (тесуге, бұзуға, 

экструзияға) арналған 
құралдар 

Р6М5К5-
МП 1,0–1,3 3000–

3800 1,5–2,0 Р6М5К5 

Орташа легирленген, 
легирленген, коррозияға 

төзімді болаттарды, ыстыққа 
төзімді болаттар мен 

қорытпаларды өңдеуге 
арналған пішінді кескіштер, 

бұрғылар, реймерлер, 
зеңбіректер, фрезалар, 

қырғыштар 

Р9М4К8-
МП 1,0–1,3 3000–

3700 1,5–2,0 Р9М4К8 

Жоғары берік болаттарды 
және ыстыққа төзімді 

болаттар мен қорытпаларды 
өңдеуге арналған фасонды 

кескіштер, бұрғылар, 
қашауыштар, зенкерлер, 

фрезалар (құрт, шеткі, дискілі, 
арнайы), қашауыштар, 

шеверлер. 
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Шойындар. 
Шойындар - құрамында 2% -дан астам көміртегі бар және эвтектика 

түзетін қататын темір-көміртекті қорытпалар. Болаттан айырмашылығы, 
шойындардың созымдылығы төмен. Алайда, құю қасиеттері жоғары, 
беріктігі және салыстырмалы түрде арзан болғандықтан, шойындар машина 
жасауда кеңінен қолданылады. 

Шойын домна пештерінде, купельді пештерде және электр пештерінде 
балқытылады. Домна пештерінде балқытылған шойын конверсиялық, арнайы 
(ферроқорытпалар) және құю болып табылады. Болат пен шойынды кейіннен 
балқыту үшін конвертерлік және арнайы шойындар қолданылады. Шойын 
купаларда және электр пештерінде балқытылады. Барлық шойындардың 
шамамен 20% құюға арналған. 

 
Шойындардың классификациясы. 
Шойын құю және механикалық қасиеттері оның эвтектикаға 

қаншалықты жақын болатындығына байланысты. Мұны бағалау үшін екі 
көрсеткіш қолданылады: 

Эвтектіліктің дәрежесі дегеніміз - шойын құрамындағы көміртегі С 
концентрациясының эвтектикадағы концентрациясына кремний мен 
фосфордың әсерін ескере отырып: 

Р)0,3(Si4,26
СSэ 

 ,                             (1.1) 

 
мұндағы 4.26 - «темір-графит» жүйесінің эвтектикасындағы 

көміртектің концентрациясы; 
              Si және P - шойын құрамындағы осы элементтердің мөлшері,%. 
 
Көміртектің эквиваленті келесідей анықталады: 
 

Р)(Si30,ССэк  ,                          (1.2) 
 
Шойындар: гиперэктектикалық (Se <1, Cev <4.2-4.3), эвтектикалық 

(Se≈1, Seq≈4.2-4.3) және гиперевтектикалық (Se> 1, Cev> 4.2–) болып 
бөлінеді. 4.3). 

Кристалдану және одан әрі салқындату кезіндегі шойындар басқаша 
әрекет етуі мүмкін: не Fe-Fe3C күйлерінің метастұрлы диаграммасына сәйкес 
(көміртегі Fe3C түрінде болатын ақ шойындар) немесе тұрақты Fe-C 
схемасына сәйкес (сұр шойындар, қандай көміртегі графит түрінде болады). 

 
Шойынды графиттеу. 
Графиттеу - шойындарды кристалдану немесе салқындату кезінде 

графиттің бөліну процесі. Графит кристалдану кезінде сұйық фазадан да, 
қатты фазадан да түзілуі мүмкін. 
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Шойындар. 
Шойындар - құрамында 2% -дан астам көміртегі бар және эвтектика 

түзетін қататын темір-көміртекті қорытпалар. Болаттан айырмашылығы, 
шойындардың созымдылығы төмен. Алайда, құю қасиеттері жоғары, 
беріктігі және салыстырмалы түрде арзан болғандықтан, шойындар машина 
жасауда кеңінен қолданылады. 

Шойын домна пештерінде, купельді пештерде және электр пештерінде 
балқытылады. Домна пештерінде балқытылған шойын конверсиялық, арнайы 
(ферроқорытпалар) және құю болып табылады. Болат пен шойынды кейіннен 
балқыту үшін конвертерлік және арнайы шойындар қолданылады. Шойын 
купаларда және электр пештерінде балқытылады. Барлық шойындардың 
шамамен 20% құюға арналған. 

 
Шойындардың классификациясы. 
Шойын құю және механикалық қасиеттері оның эвтектикаға 

қаншалықты жақын болатындығына байланысты. Мұны бағалау үшін екі 
көрсеткіш қолданылады: 

Эвтектіліктің дәрежесі дегеніміз - шойын құрамындағы көміртегі С 
концентрациясының эвтектикадағы концентрациясына кремний мен 
фосфордың әсерін ескере отырып: 

Р)0,3(Si4,26
СSэ 

 ,                             (1.1) 

 
мұндағы 4.26 - «темір-графит» жүйесінің эвтектикасындағы 
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              Si және P - шойын құрамындағы осы элементтердің мөлшері,%. 
 
Көміртектің эквиваленті келесідей анықталады: 
 

Р)(Si30,ССэк  ,                          (1.2) 
 
Шойындар: гиперэктектикалық (Se <1, Cev <4.2-4.3), эвтектикалық 

(Se≈1, Seq≈4.2-4.3) және гиперевтектикалық (Se> 1, Cev> 4.2–) болып 
бөлінеді. 4.3). 

Кристалдану және одан әрі салқындату кезіндегі шойындар басқаша 
әрекет етуі мүмкін: не Fe-Fe3C күйлерінің метастұрлы диаграммасына сәйкес 
(көміртегі Fe3C түрінде болатын ақ шойындар) немесе тұрақты Fe-C 
схемасына сәйкес (сұр шойындар, қандай көміртегі графит түрінде болады). 

 
Шойынды графиттеу. 
Графиттеу - шойындарды кристалдану немесе салқындату кезінде 

графиттің бөліну процесі. Графит кристалдану кезінде сұйық фазадан да, 
қатты фазадан да түзілуі мүмкін. 

  
 

Шойынды графиттеу және оның толықтығы салқындату 
жылдамдығына, химиялық құрамына және графиттендіру орталықтарының 
болуына байланысты. 

Салқындату жылдамдығының әсері шойынды графиттеу өте баяу 
жүретіндігіне және бірнеше кезеңдерді қамтитындығына байланысты: 

- сұйық фазада немесе аустенитте графиттендіру орталықтарын 
қалыптастыру; 

- көміртек атомдарының графиттену орталықтарына диффузиясы; 
- графиттік жауын-шашынның өсуі. 
Цементитті графиттеу кезінде Fe3C алдын-ала ыдырау және 

көміртектің аустенитте еруі кезеңдері қосылады. Шойынды салқындату 
неғұрлым баяу болса, соғұрлым графиттеу процесі дамиды. 

Графиттеу дәрежесіне байланысты ақ, сұр және жартылай шойындар 
ажыратылады. 

Ақ шойындарды жылдамдатылған салқындату және сұйық шойынды 
1114 ° С-тан төмен салқындату арқылы алады, мұнда құрылымдық және 
кинетикалық ерекшеліктерге байланысты графиттен гөрі Fe3C метастабильді 
фазасы пайда болады. Fe3C түрінде байланысқан көміртегі бар ақ шойындар 
өте қатты, сынғыш және кесілуі өте қиын. Сондықтан олар құрылымдық 
материал ретінде пайдаланылмайды, бірақ күйдіруді графиттеу арқылы 
созылғыш темір алу үшін қолданылады. 

Сұр шойындар - сұйық фазаның супер салқындату дәрежесі төмен 
болған кезде, тар температура диапазонында салқындату жылдамдығымен 
ғана қалыптасады. Бұл жағдайда көміртектің барлығы немесе көпшілігі 
пластиналы графит түрінде, ал цементит түріндегі көміртектің мөлшері 0,8% 
-дан аспайды. Сұр шойындардың технологиялық және беріктік қасиеттері 
жақсы, бұл олардың құрылымдық материал ретінде кең қолданылуын 
анықтайды. 

Жартылай шойындар - олар ақ және сұр шойындар арасындағы аралық 
орынды алады және оларда көміртектің негізгі мөлшері (0,8% -дан жоғары) 
Fe3C түрінде болады. Шойын перлит, ледебурит және пластиналы графит 
құрылымына ие. 

 
Сұр шойындардың жіктелуі. 
Сұр шойынды графит қосындылары бар металл негізден тұратын 

құрылым ретінде қарастыруға болады. Шойынның қасиеттері металл 
негізінің қасиеттеріне және графит қосылыстарының сипатына байланысты. 

Металл негізі мыналар болуы мүмкін: 0,8% С цементит түрінде, ал 
қалған көміртегі графит түрінде болғанда, перлит; цементит түріндегі 
көміртектің мөлшері 0,8% С-тан аз болған кезде феррит-перлит; көміртегі 
графит түрінде болған кезде ферритті болады. 

Графит қосындыларының пішініне қарай сұр шойындар келесіге 
жіктеледі: 

- пластиналы графитпен шойын; 
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- қабыршақты графитпен шойын (иілгіш шойын); 
- түйіндік шойын (созылғыш шойын); 
- вермикулярлы графитпен шойын. 
1.3-суретте шойындардың метал негізінің құрылымы және графит 

формасы бойынша жалпыланған жіктелуі көрсетілген [2]. 
 

 
 

1.3 сурет - Графит қосындыларының пішініне байланысты кристалдық 
тордың көрінісі. 

 

 
 

а) пластиналы графит; б) қабыршақталған графит; в) түйінді графит; г) 
вермикулярлы графит × 200. 

 
1.4 сурет - Шойындағы графиттің әртүрлі формалары. 
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- қабыршақты графитпен шойын (иілгіш шойын); 
- түйіндік шойын (созылғыш шойын); 
- вермикулярлы графитпен шойын. 
1.3-суретте шойындардың метал негізінің құрылымы және графит 

формасы бойынша жалпыланған жіктелуі көрсетілген [2]. 
 

 
 

1.3 сурет - Графит қосындыларының пішініне байланысты кристалдық 
тордың көрінісі. 

 

 
 

а) пластиналы графит; б) қабыршақталған графит; в) түйінді графит; г) 
вермикулярлы графит × 200. 

 
1.4 сурет - Шойындағы графиттің әртүрлі формалары. 

  
 

Шойындардың маркалары, қасиеттері және қолданылуы. 
Құймаларға арналған пластиналы графиті бар шойын. Сұр шойынның 

үлесіне пластиналық графит жалпы өндірістің шамамен 80% құрайды шойын 
құймалары. 

Өткір жиектері бар графит тақталары тірі бөлімді азайтады металл 
матрицасы және ең бастысы-ішкі хабтар жарықтардың пайда болуына және 
дамуына ықпал ететін кернеулер. Пластиналардың жанындағы созылу 
кернеулерінің шоғырлану коэффициенті графит 7,5-ке жетеді. Графит 
пластиналыры шойынның созылу беріктігі мен созылғыштығын айтарлықтай 
төмендетеді. Сұр түсті пластиналы шойындардың созылуы, әдетте, 0,5-1,0% -
дан аспайды және стандарт бойынша кепілдік берілмейді. Графит 
қосындыларының сығылу беріктігі анағұрлым әлсіз, сондықтан шойын 
әсіресе сығымдалатын бөлшектерді жасау үшін қолданылған тиімді. 

Ішкі кернеу концентраторларының көп мөлшерінің болуы пластиналар 
түрінде графит сұр шойынды сыртқы түріне сезімтал етеді кернеу 
концентраторлары: құйма қималары арасындағы өткір ауысулар, құйма 
бетінің кесінділері, ойықтары, сызаттары және басқа да кедір-бұдырлары.  

Шойын құрылымының сандық параметрлері МЕМСТ 3443-2005 
сәйкес. Нысаны, мөлшері, таралуы және көлемдік графит қосылыстарының 
үлесі, феррит пен перлиттің қатынасы және дисперсиясы пластиналық 
перлит анықтамалық құрылымдармен салыстыру арқылы анықталады  

Пластиналық графиті бар сұр шойын СЧ әріптермен белгіленеді олар 
кепілдік берілген уақытша нөмірді білдіреді созылу кедергісі в  в 1МПа *10   
МЕМСТ 1412-85 сұр шойынның алты негізгі маркасын қамтиды - СЧ 10-дан 
СЧ 35-ке дейін (кесте 1.11). Тұтынушының қалауы бойынша құймаларды 
дайындау үшін СЧ 18, СЧ 21, СЧ 24 маркалы шойынға рұқсат етіледі. 1.11-
кестеде келтірілген химиялық құрам сипаттамасы тапсыру болып 
табылмайды, бірақ шойынның құрылымы соған байланысты және 
сәйкесінше в  байланысты. Химиялық құрамды қажетті деңгейге жету үшін 
құю өндірушісі в  белгілейді. 

Шойынның құрылымы оның химиялық құрамына ғана емес, балқу 
және құю жағдайларына да байланысты болғандықтан, бұл жағдайлар 
шойынның механикалық қасиеттеріне де әсер етеді. Салқындату үдеуімен 
графит қосындылары жұқа болады, оның мөлшері азаяды, перлиттің үлесі 
артады, ал перлитте жұлдызаралық арақашықтық азаяды. Барлық осы 
факторлар шойынның берілген химиялық құрамы үшін беріктік пен 
қаттылықтың жоғарылауына әкеледі [3]. 

Нақты пішінді құймаларда салқындату жылдамдығы олардың 
қабырғаларының қимасына байланысты. Қабырғаның көлденең қимасы 
жоғарылаған сайын салқындату жылдамдығы төмендейді, бұл в төмендеуге 
әкеледі 
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1.11 кесте - Қабыршық графитті шойындардың беріктігі және 
химиялық құрамы (массасы%) 

 
Шойын 
маркасы 

s в, МПа 
(кгс/мм2) Көміртек Кремний Марганец Фосфор Күкірт 

артық емес 
  3,5–3,7 2,2–2,6 0,5–0,8 0,3 0,15 

СЧ 15 150 (15) 3,5–3,7 2,0–2,4 0,5–0,8 0,2 0,15 
СЧ 20 200 (20) 3,3–3,5 1,4–2,4 0,7–1,0 0,2 0,15 
СЧ 25 250 (25) 3,2–3,4 1,4–2,2 0,7–1,0 0,2 0,15 
СЧ 30 300 (30) 3,0–3,2 1,3–1,9 0,7–1,0 0,2 0,12 СЧ 35 350 (35) 2,9–3,0 1,2–1,5 0,7–1,1 0,2 

 
Графит жоңқаны сынғыш етеді, сондықтан сұр шойын кесу арқылы 

жақсы өңделеді. Ең жақсы құю қасиеттері (үлкен сұйықтық сыйымдылығы, 
графит пайда болған кезде нақты көлемнің ұлғаюына байланысты аз шөгу) 
төмен маркалы шойындарға ие (СЧ 10, СЧ 15). Дегенмен, машина жасауда 
кеңінен қолданылатын шойын маркалары 20–СЧ 35. 

Сұр шойынды қолданудың негізгі бағыттары-станоктар жасау және 
ауыр машина жасау (станоктар, әртүрлі корпус бөліктері, ысырмалардың 
корпустары, ірі жабдықтардың қақпақтары және т. б.), автомобиль өнеркәсібі 
және ауылшаруашылық техникасы, санитарлық-техникалық жабдықтар 
(жылыту радиаторлары, құбырлар, ванналар) және т. б. 

Пластиналық графитпен шойын құймалары, әдетте, термиялық 
өңдеуден өтеді. Термиялық өңдеудің ең көп таралған түрі-құю кезінде 
әрдайым пайда болатын құю кернеуін азайту үшін 450-600 °С құймаларын 
тазарту. Тазартудың негізгі мақсаты-өлшемді тұрақтандыру. 

Графиттеуші күйдіру. Құймалардың жұқа бөлімдерінде тез 
салқындауға байланысты шойын ақ болады. Сонымен қатар, құю кезінде, 
әсіресе кокиль құю кезінде беті ағартылуы мүмкін. Кесу арқылы өңдеуді 
жақсарту және икемділікті арттыру үшін ағартуды жою үшін 850-950 °C 
температурада графиттеу арқылы тазарту жүргізіледі, ұстау уақыты 0,5-5 
сағат, салқындату - пешпен бірге 300 °C дейін [3]. 

Қатайтатын термиялық өңдеу (қалыпқа келтіру немесе төмен 
температуралы қатайту) кең қолданыс таппады. Бұл ішкі кесектер ретінде 
әрекет ететін пластиналық графит металл негізінің беріктігі мен 
тұтқырлығын едәуір төмендететіндігіне байланысты. Сондықтан оны 
термиялық өңдеу кезінде қатайту көп нәтиже бермейді және көбінесе тиімсіз. 

 
Шар тәрізді графитті шойынды құймалар үшін. 
Құю алдында шойынға құйылған кезде ≈0,5% магний немесе церий 

графит сфералық немесе оған жақын түрінде кристалданады. Бұл процесс 
модификация деп аталады. Аз дәрежеде сфералық графит, пластинадан гөрі 
металл матрицаның қимасын әлсіретеді, ең бастысы бұл осындай күшті 
кернеу хабы. Бұл жағдай қажетті құрылымды қалыптастыру мүмкіндігімен 
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1.11 кесте - Қабыршық графитті шойындардың беріктігі және 
химиялық құрамы (массасы%) 

 
Шойын 
маркасы 

s в, МПа 
(кгс/мм2) Көміртек Кремний Марганец Фосфор Күкірт 

артық емес 
  3,5–3,7 2,2–2,6 0,5–0,8 0,3 0,15 
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Графит жоңқаны сынғыш етеді, сондықтан сұр шойын кесу арқылы 
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бірге металл матрицасы шойындарға жоғары беріктік беруге мүмкіндік 
береді,иілгіштік және жоғары соққы тұтқырлығы. 

Өнеркәсіпте қолданылатын шар тәрізді графитті шойынды 40-шы 40-
жылдардан бастап, жоғары беріктігі деп аталады және ВЧ әріптерімен 
белгіленеді, уақыт кедергісінің мәнін созылған кезде 1МПа *10  көрсетеді 
(мысалы, ВЧ 50). 

Жоғары берік шойындардың механикалық қасиеттері негізінен металл 
негізінің құрылымына байланысты. ВЧ 35, ВЧ 40 маркалы шойындарда 
ферритті негіз, ВЧ 45 және ВЧ 50 - перлитті-ферритті, ВЧ 60, ВЧ 70, ВЧ 80 - 
перлитті. Металл негізінің қажетті құрылымы құю және кейінгі термоөңдеу 
процесінде қалыптасады. 

 
 

1.1.2 Полимерлік материалдар 
 
Полимерлер - синтетикалық немесе табиғи заттар (бейорганикалық 

және органикалық, аморфты және кристалды), химиялық немесе 
координациялық байланыстармен ұзын макромолекулалармен байланысқан, 
олар бірдей құрылымдағы көптеген элементар бірліктерден (мономерден) 
тұрады. 

Полимер - бұл жоғары молекулалық қосылыс: полимердегі мономер 
бірліктерінің саны (полимерлену дәрежесі) жеткілікті үлкен болуы керек. 
Нәтижесінде мономерлердің молекулалық салмағы бірнеше мыңнан бірнеше 
миллионға дейін болуы мүмкін. Көптеген жағдайларда, егер келесі мономер 
бірлігі қосылған кезде молекулалық қасиеттері өзгермейтін болса, 
молекуланы полимерлер қатарына жатқызу үшін мономерлердің 
(бірліктердің) санын жеткілікті деп санауға болады. Макромолекулалардың 
осындай үлкен өлшемдерімен полимерлердің қасиеттері 
макромолекулалардың химиялық құрамымен ғана емес, олардың өзара 
орналасуымен және құрылымымен де анықталады. 

Полимерлі макромолекулалар - бұл бірнеше қайталанатын 
құрылымдық фрагменттерден тұратын тізбектер - бірнеше атомдардан 
тұратын мономер бірліктері. Мұндай тізбектің көлденең қимасы нанометрдің 
оннан бір бөлігін, ал ұзындығы мың нанометрді құрайды. Сондықтан 
полимерлі макромолекулалар икемділікпен ерекшеленеді, ол сегменттердің 
көлемімен шектеледі - бірнеше бірліктен тұратын қатаң қималар. 
Макромолекулалардың икемділігі - олардың қолданбалы маңыздылығын 
анықтайтын полимерлердің ерекше белгілерінің бірі. 

Полимерлі макромолекулалар бірдей химиялық құрамға ие бола алады, 
бірақ мөлшері бойынша әр түрлі болады. Материалдың физико-химиялық 
сипаттамаларында күшті шашырау тудыратын бұл құбылыс полидисперсия 
деп аталады. Макромолекулаларды бірдей химиялық құрылымдағы 
мономерлерден немесе бір-біріне ұқсамайтын мономер бірліктерінен құруға 
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болады. Бірінші жағдайда қосылыстар гомополимерлер (немесе полимерлер) 
деп аталады. Оларға, мысалы, поливинилхлорид, табиғи каучук және т.б. 

Молекулаларында бірнеше типті қайталанатын топтар бар жоғары 
молекулалық қосылыстар сополимерлер немесе гетерополимерлер деп 
аталады. Кейде заттың макромолекуласы ауыспалы химиялық құрамы 
әртүрлі біртекті сегменттерден (блоктардан) тұруы мүмкін - құрамы 
сополимерлер. 

Синтез процесінде кейбір мономерлерден тұратын негізгі молекулалық 
тізбекке көбінесе басқа мономерлерден бөлшектер қосылады («егу»). Бұл 
жағдайда трансплантат деп аталатын сополимерлер алынады. Магистраль 
бірдей атомдардан тұрғанда полимер гомохейн деп аталады. Егер ол әртүрлі 
типтегі атомдардан тұрғызылса, онда оны гетерохейн деп атайды [3]. 

Полимерлерге көптеген табиғи органикалық қосылыстар жатады: 
белоктар, нуклеин қышқылдары, полисахаридтер, каучук және басқа 
органикалық заттар. Көп жағдайда полимер термині органикалық 
қосылыстарға қатысты, бірақ бейорганикалық полимерлер көп. 

Көптеген полимерлер табиғи шыққан элементтердің қарапайым 
қосылыстары негізінде синтетикалық жолмен полимерлену, 
поликонденсация және химиялық түрлендіру жолымен дайындалады. 
Полимер атаулары мономер атауынан поли- префиксімен алынған: 
полиэтилен, полипропилен, поливинилацетат және т.б. 

Табиғи органикалық полимерлер өсімдіктер мен жануарлар 
организмдерінде түзіледі. Олардың ішіндегі ең маңыздылары - өсімдіктер 
мен жануарлардың денелері негізінен құралған және Жердегі тіршілік етуді 
қамтамасыз ететін полисахаридтер, белоктар және нуклеин қышқылдары. 
Жердегі тіршіліктің пайда болуының шешуші кезеңі қарапайым органикалық 
молекулалардан күрделі, жоғары молекулалық құрылымдардың пайда болуы 
болды деп есептеледі. Табиғи полимерлі материалдарға былғары, мех, жүн, 
жібек, мақта және т.б. 

Сәйкес өңдеумен полимер тәрізді материалдарды құрайтын цемент, әк, 
саз сияқты байланыстырғыш заттар кеңінен қолданылады. Тізбекті 
полимерлердің өнеркәсіптік өндірісі екі бағытта дамыды: не табиғи 
органикалық полимерлерді жасанды полимерлі материалдармен өңдеу 
арқылы, не органикалық төмен молекулалы қосылыстардан жасанды 
полимерлерді синтездеу арқылы. Бірінші жағдайда полимерлер өндірісі 
целлюлозаға негізделген. 

Целлюлоза эфирлері мен эфирлері әлі күнге дейін пленкалар, 
талшықтар, бояулар мен лактар мен қоюландырғыштар үшін қолданылады. 
Синтетикалық полимерлердің өндірісі фенол мен формальдегидтің 
конденсация өнімі бакелит шайырынан басталды, оны қыздырғанда үш 
өлшемді полимерге айналады. 

Полистирол және поливинилхлорид - тамаша электр оқшаулағыш 
материалдар. 50-ші жылдары. ХХ ғасыр полиэфир талшығы жасалды, оның 
негізінде лавсан сияқты маталар, сондай-ақ жасанды жүн (полипропилен 



35
  

 

болады. Бірінші жағдайда қосылыстар гомополимерлер (немесе полимерлер) 
деп аталады. Оларға, мысалы, поливинилхлорид, табиғи каучук және т.б. 

Молекулаларында бірнеше типті қайталанатын топтар бар жоғары 
молекулалық қосылыстар сополимерлер немесе гетерополимерлер деп 
аталады. Кейде заттың макромолекуласы ауыспалы химиялық құрамы 
әртүрлі біртекті сегменттерден (блоктардан) тұруы мүмкін - құрамы 
сополимерлер. 

Синтез процесінде кейбір мономерлерден тұратын негізгі молекулалық 
тізбекке көбінесе басқа мономерлерден бөлшектер қосылады («егу»). Бұл 
жағдайда трансплантат деп аталатын сополимерлер алынады. Магистраль 
бірдей атомдардан тұрғанда полимер гомохейн деп аталады. Егер ол әртүрлі 
типтегі атомдардан тұрғызылса, онда оны гетерохейн деп атайды [3]. 

Полимерлерге көптеген табиғи органикалық қосылыстар жатады: 
белоктар, нуклеин қышқылдары, полисахаридтер, каучук және басқа 
органикалық заттар. Көп жағдайда полимер термині органикалық 
қосылыстарға қатысты, бірақ бейорганикалық полимерлер көп. 

Көптеген полимерлер табиғи шыққан элементтердің қарапайым 
қосылыстары негізінде синтетикалық жолмен полимерлену, 
поликонденсация және химиялық түрлендіру жолымен дайындалады. 
Полимер атаулары мономер атауынан поли- префиксімен алынған: 
полиэтилен, полипропилен, поливинилацетат және т.б. 

Табиғи органикалық полимерлер өсімдіктер мен жануарлар 
организмдерінде түзіледі. Олардың ішіндегі ең маңыздылары - өсімдіктер 
мен жануарлардың денелері негізінен құралған және Жердегі тіршілік етуді 
қамтамасыз ететін полисахаридтер, белоктар және нуклеин қышқылдары. 
Жердегі тіршіліктің пайда болуының шешуші кезеңі қарапайым органикалық 
молекулалардан күрделі, жоғары молекулалық құрылымдардың пайда болуы 
болды деп есептеледі. Табиғи полимерлі материалдарға былғары, мех, жүн, 
жібек, мақта және т.б. 

Сәйкес өңдеумен полимер тәрізді материалдарды құрайтын цемент, әк, 
саз сияқты байланыстырғыш заттар кеңінен қолданылады. Тізбекті 
полимерлердің өнеркәсіптік өндірісі екі бағытта дамыды: не табиғи 
органикалық полимерлерді жасанды полимерлі материалдармен өңдеу 
арқылы, не органикалық төмен молекулалы қосылыстардан жасанды 
полимерлерді синтездеу арқылы. Бірінші жағдайда полимерлер өндірісі 
целлюлозаға негізделген. 

Целлюлоза эфирлері мен эфирлері әлі күнге дейін пленкалар, 
талшықтар, бояулар мен лактар мен қоюландырғыштар үшін қолданылады. 
Синтетикалық полимерлердің өндірісі фенол мен формальдегидтің 
конденсация өнімі бакелит шайырынан басталды, оны қыздырғанда үш 
өлшемді полимерге айналады. 

Полистирол және поливинилхлорид - тамаша электр оқшаулағыш 
материалдар. 50-ші жылдары. ХХ ғасыр полиэфир талшығы жасалды, оның 
негізінде лавсан сияқты маталар, сондай-ақ жасанды жүн (полипропилен 

  
 

және нитрон) алынады. 50-ші жылдардың ортасында ашылды. ХХ ғасыр 
катализаторлар және олардың қарқынды өнеркәсіптік дамуы полипропилен 
және төмен қысымды полиэтилен сияқты полимерлік материалдардың, 
сондай-ақ кристалдануға қабілетті стереорегулярлық полимерлердің пайда 
болуына әкелді. Содан кейін полиуретандар алынды - ең көп таралған 
тығыздағыштар, жабысқақ және кеуекті жұмсақ материалдар (көбік резеңке), 
сонымен қатар полисилоксандар - органикалық полимерлермен 
салыстырғанда ыстыққа төзімділігі мен икемділігі жоғары органоэлементті 
полимерлер. Полимерлердің жіктелуі. Құрам, құрылым және қасиеттер 
арасындағы байланысты зерттеу ыңғайлы болу үшін. 

Нақты техникалық материалдарда полимерлердің жеке түрлері де, 
полимерлердің әр түрлі топтарының бір-бірімен және басқа материалдар 
түрлерімен үйлесуі қолданылады. Соңғылары композиттік деп аталады 
(мысалы, шыны талшық). 

Полимерлердің механикалық қасиеттері (серпімділігі, беріктігі, 
соққыға беріктігі) олардың құрылымына ғана емес, сонымен қатар 
физикалық күйіне, температурасына, ылғалдылығына және т.б. 
Полимерлерге тән полидисперсия олардың механикалық қасиеттерінің 
айтарлықтай шашырауына әкеледі. Механикалық кернеу әсерінен 
полимерлер үш физикалық күйде болуы мүмкін - шыны тәрізді, жоғары 
серпімді және тұтқыр. Осы күйлердің қайсысы іске асады, температураның 
атомдар қозғалысының сипатын және макромолекулалардың 
қозғалғыштығын, соның салдарынан полимердің құрылымын 
анықтайтындығына байланысты. 

Полимерлер, мысалы, полиэтилен және поливинилхлорид және сол 
сияқтылар. құбырларды (1.12 кесте), жылу техникасы бөлшектерін, 
пломбаларды, тығыздағыштарды, май пломбаларын және т.б. 

Полимерлі құбырлардың алғашқысы болып ПВХ құбырлары табылады, 
олардың өндірісі соғысқа дейінгі жылдары - «қатты» пластиктендірілмеген 
поливинилхлоридтен (PVCU, RPVC, U-PVC немесе  UPVC аббревиатурасы) 
бастап, технологиялық қасиеттерін жақсарту үшін пластиктендірілген (PVC-
P аббревиатурасы). немесе FPVC), хлорланған поливинилхлорид (CPVC, 
PVC-C немесе PVCC аббревиатурасы) және жоғары молекулалық 
поливинилхлорид (HMW PVC аббревиатурасы). 
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1.12 кесте - Полимерлі құбырлардың түрлері 
 

Бір қабатты 
 

 

Екі қабатты гофр 
(а - саңылаулы дренаж, 

б - қатты) 
 

  

Спираль 

 

Фольга арқылы 
нығайтылған 

полипропилен 
 

Тормен күшейтілген 
полиэтилен 

 
 

Көп қабатты 
гидрооқшаулағыш 

 

 
 
Поливинилхлоридті құбырлардың артықшылығы (кесте 1.14) 

ультрафиолет сәулеленуіне төмен сезімталдықты, басқа полимерлермен және 
сополимерлермен салыстырғанда тұтанғыштықтың төмендеуін және 
агрессивті ортаға төзімділіктің жоғарылауын қамтиды. Кемшіліктері - 
спектрдің көрінетін бөлігінде температураның жоғарылауы және жарықтың 
ұзақ әсер етуі кезінде HCL-дің деструктивті шығарындылары, бұл 
өндірушілерді тұрақтандырғыштарды шикізат құрамына енгізуге мәжбүр 
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1.12 кесте - Полимерлі құбырлардың түрлері 
 

Бір қабатты 
 

 

Екі қабатты гофр 
(а - саңылаулы дренаж, 

б - қатты) 
 

  

Спираль 

 

Фольга арқылы 
нығайтылған 

полипропилен 
 

Тормен күшейтілген 
полиэтилен 

 
 

Көп қабатты 
гидрооқшаулағыш 

 

 
 
Поливинилхлоридті құбырлардың артықшылығы (кесте 1.14) 

ультрафиолет сәулеленуіне төмен сезімталдықты, басқа полимерлермен және 
сополимерлермен салыстырғанда тұтанғыштықтың төмендеуін және 
агрессивті ортаға төзімділіктің жоғарылауын қамтиды. Кемшіліктері - 
спектрдің көрінетін бөлігінде температураның жоғарылауы және жарықтың 
ұзақ әсер етуі кезінде HCL-дің деструктивті шығарындылары, бұл 
өндірушілерді тұрақтандырғыштарды шикізат құрамына енгізуге мәжбүр 

  
 

етеді, ыстыққа төзімділігі төмен (PVC-P немесе қатты винил пластик үшін, 
шамамен 75 градус, хлорланған ПВХ үшін 60-65% хлор бар) CPVC-де RPVC 
немесе CPVC-де 57% -ға қарсы - 90 градусқа дейін). Полимерлі құбырлардың 
негізгі қасиеттері 1.13 кестеде көрсетілген. 

 
1.13 кесте - Полимерлі құбырлардың негізгі қасиеттері 
 

Негізгі 
қасиеттер 

Құйылған 
полиэтилен 

(РЕ-Х) 

ПВХ 
(PVC) 

ХПВХ 
(CPVC) 

Полипро
пилен 
(РР) 

Поливинил
- 

иденфтори
д (PVDF) 

Металло-
пластикті

к 

Тығыздық, г/см3 0,93-0,95 1,4 1,5-1,6 0,93 1,78 -- 

ТКЛР, мм/мК 0,12-0,14 0,06 0,062 0,12 0,12 0,26 х 10-
4 

Үзілу кезінде, % 200-500 5-10 3-8 800 110 -- 
Тығыздық 

моделі, МПа 550-800 до 4000 до 3000 900 2100 -- 

Жылуға 
төзімділік, 

Вт/мК 
0,40-0,41 0,13-

0,15 0,16 0,15-0,2 0,19 0,43 

Жұмыс 
температурасы, 

С0 /жұмыс 
қысымы, МПа 

95/0,85 75/0,85 93/0,47 75/0,6 145/0,8 
95- 

110/0,8-
0,92 

 
Болат, шойын және мыс құбырларымен салыстырғанда, полимерлі 

құбырлар өндіріс кезінде атмосфераны өте аз мөлшерде ластайды, электр 
энергиясының салыстырмалы түрде аз мөлшерін қажет етеді, жерге төселген 
кезде олар топырақты ластайды және хлорланған құбырларын қоспағанда, 
CPVC тасымалданатын суға ластаушы әсер етпейді. 

Пластмассалар (немесе пластмассалар) - толтырғыштары бар 
органикалық полимер байланыстырғыштар негізінде алынған жасанды 
материалдар. Полимер байланыстырғышының болуына байланысты бұл 
материалдар жұмсартуға және қыздырғанда пластикке айналуға қабілетті, 
бұл оларға қысым кезінде берілген пішін беруге мүмкіндік береді. Полимер 
байланыстырғышының сипатына, толтырғыштың түріне және қолданылатын 
қысым мөлшеріне байланысты пластмасса өнімнің қатты күйге өтуі оны 
қосымша қыздырғанда немесе кейіннен салқындату процесінде жүреді. 

Толтырғыштар материалға жоғарылатылған механикалық беріктік және 
басқа да ерекше қасиеттер береді (үйкеліс, антифрикция және т.б.). 
Икемділікті арттыру үшін пластификаторларды жартылай фабрикатқа қайнау 
температурасы жоғары және мұздату температурасы төмен органикалық 
заттар түрінде қосады (мысалы, олеин қышқылы, стеарин, дибутил фталат 
және т.б.). 
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1.14 кесте - Полимерлі құбырлардың артықшылықтары 
 

Операциялық 
қасиеттер 

Полимерлі құбырлар 
 

Болат құбырлар 
 

Орташа 
пайдалану 

мерзімі, жылдар 

50 және одан да көп 
 15-20 

Тозуға төзімді жылына 0,06-дан 0,5 мм-ге дейін - 
болатқа қарағанда 4 есе жоғары 

Ілеспе электрохимиялық 
коррозиямен тозуға сезімтал 

Аязға төзімді 

-50 градус және одан төмен сынғыш 
температурада қасиеттерін 

өзгертпестен бірнеше рет мұздату / 
еріту 

Газ және сусымалы 
материалдарды тасымалдау 
кезінде жоғары, ал сұйық 

орталарды тасымалдауда төмен 

Коррозияға 
төзімділік 

Металл-полимерді қоспағанда, 
агрессивті орталарға қарағанда 
жоғары, ағындардың әсерінен 

шұңқырлы коррозияға сезімтал 

Атмосфералық, сулы, 
электрохимиялық және т.б. 

коррозия, мырышпен немесе 
мырыш-алюминиймен 

протекторлық қорғаныспен 
коррозияға төзімділігі шектеулі 

Ішкі беттің 
қасиеттері 

Төмен беттік кедір-бұдыр, 
жинақталу қаупін жояды және 

тасымалданатын ағынның 
турбуленттілігін төмендетеді 

Құбырдың гидравликалық 
кедергісінің жоғарылауымен 

жұмыс кезінде өткізу 
қабілеттілігінің айтарлықтай 

нашарлауы 

Салыстырмалы 
кеңейту 

 

Материалдың жұмысқа 
қабілеттілігін арттыратын әр түрлі 

типтегі құбырлар үшін 100-ден 
800% -ға дейін 

20-30% 

Жылу 
өткізгіштік 

 

Металл-полимерлі құбырлар үшін 
0,13-тен 0,43 Вт/мК дейін 

 

Салқын суды тасымалдау 
кезінде тұман тудыратын  

47 Вт /м К дейін 

Пластикалық 
 

20-40 диаметрлі радиустарда 
көрінетін деформацияларсыз иілу 

(материалға байланысты) 

Төмен, арматура көмегімен 
құбырлардың иілуін қажет 

етеді 

Иілімділік 
Жылу кеңеюін / созылуын төсеу 

схемаларының конструктивті 
шешімдерімен өтеуге болады 

Құбырдың термиялық кеңеюін 
қажет ететін кеңейту 

қосылыстары 

Жік саны 

Кішкентай диаметрлі полиэтилен 
және полипропилен құбырлары 

үшін катушкаларға жеткізуге 
болады, бұл құбырдағы түйіспелер 

санын едәуір азайтады 

Құбырдың 1 км-ге кемінде 90 
түйіспелі 

 

Тасымалдаудың 
және орнатудың 
ыңғайлылығы 

 

Төмен үлес салмағы және әр түрлі 
диаметрлі құбырлардың көптеген 

түрлерін (дәнекерлеу, 
электрофузия, розетка) дәнекерлеу 

мүмкіндігі 

Үлкен диаметрлі құбырларды 
төсеу үшін муфталардағы 
біріктіретін қосылыстар, 

автогенді дәнекерлеу, 
фланецтік қосылыстар үшін 

арнайы жабдық қажет 

Төсеу әдісі 
Ескі құбырларды, күн сәулесінің 

УФ сәулелеріне төзімді құбырларын 
жер үстінен қазып алу 

Траншея немесе жер / ауа 
оқшаулағышпен және 

коррозиядан қорғаумен 
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1.14 кесте - Полимерлі құбырлардың артықшылықтары 
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қабілеттілігінің айтарлықтай 

нашарлауы 

Салыстырмалы 
кеңейту 

 

Материалдың жұмысқа 
қабілеттілігін арттыратын әр түрлі 

типтегі құбырлар үшін 100-ден 
800% -ға дейін 

20-30% 

Жылу 
өткізгіштік 

 

Металл-полимерлі құбырлар үшін 
0,13-тен 0,43 Вт/мК дейін 

 

Салқын суды тасымалдау 
кезінде тұман тудыратын  

47 Вт /м К дейін 

Пластикалық 
 

20-40 диаметрлі радиустарда 
көрінетін деформацияларсыз иілу 

(материалға байланысты) 

Төмен, арматура көмегімен 
құбырлардың иілуін қажет 

етеді 

Иілімділік 
Жылу кеңеюін / созылуын төсеу 

схемаларының конструктивті 
шешімдерімен өтеуге болады 

Құбырдың термиялық кеңеюін 
қажет ететін кеңейту 

қосылыстары 

Жік саны 

Кішкентай диаметрлі полиэтилен 
және полипропилен құбырлары 
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Пластификатор пластмассаны серпімді етеді, бұл өнімді қажетті 
пішінге келтіруді жеңілдетеді. Сонымен, бастапқы құрамда термореактивті 
байланыстырғыштардың қатайтқыштары немесе тежегіштері 
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декоративті мақсаттарда қолданылатын органикалық бояулардың 
алкогольдік ерітінділері) болуы мүмкін. 

Ингибиторлар пластиктен жасалған жартылай фабрикаттарды 
мерзімінен бұрын (өздігінен) емдеуден қорғайды. Пластмассалардың 
қасиеттері құрамның бөлшектерінің құрамы, пішіні және мөлшері 
(байланыстырғыш, толтырғыш, пластификатор, ингибитор және т.б.) сияқты 
композициялардың параметрлеріне, сондай-ақ олардың сандық 
арақатынасына байланысты. Бұл параметрлердің өзгеруі пластмассалардың 
сипаттамаларын айтарлықтай кең ауқымда өзгертуге мүмкіндік береді. 

Тұтқыр табиғаты бойынша пластмассалар термопластикалық 
полимерлер негізінде алынған термопластикалық (термопластиктер) және 
термореактивті шайырлар негізінде алынған термореактивті (термореактивті 
пластиктер) болып бөлінеді. Көптеген пластмассалар, негізінен 
термопластикалық, тек байланыстырғыштан (полимерден) тұрады, мысалы 
полиэтилен, органикалық шыны және т.б. 

Полипропилен құбырларды, құрылымдық бөлшектерді, сорғы 
корпусын, әртүрлі контейнерлерді және т.б. жасау үшін қолданылады. 
Полипропилен пленкалары полиэтилен пленкаларымен бірдей мақсаттарда 
қолданылады. Полистирол аморфты құрылымға және айтарлықтай беріктікке 
ие. Жоғары қаттылықтың арқасында полистирол механикалық тұрғыдан 
жақсы өңделеді, бірақ крекингке бейім. Диэлектрлік сипаттамалары бойынша 
ол полиэтиленге жақын. Полистирол химиялық құрамы бойынша қышқылдар 
мен сілтілерге төзімді, спирттерде, бензинде, майларда, суда ерімейді. 
Алайда, ол полярлы емес болғандықтан, бензол немесе дихлорэтан сияқты 
көптеген полярлы емес еріткіштерде ериді. 

Политетрафторэтилен тізбектерінен тұратын фторопластиктер 
(политетрафторэтилен, фторопластик) - зигзаг спиралдары түрінде 
макромолекулалары бар қаныққан полимерлер. Аморфты фазаның жоғары 
серпімді күйінде болуы фторопластикаға қатысты жұмсақтық береді. 
Фторопласттардың бұзылуы 688 К-ден жоғары температурада жүреді, 523 К-
ден аспайтын температураға дейін қыздыру фторопласттардың механикалық 
қасиеттеріне аз әсер етеді, өйткені олардың кристалдану жылдамдығы төмен, 
демек оларды 523 К температурада ұзақ уақыт қолдануға болады. 

Фторопласттың кемшіліктері - суық ағын (қайта кристалдану 
салдарынан), улы фтордың жоғары температурада бөлінуі және оны өңдеу 
қиындығы (икемділігі төмен болғандықтан). Ол кескіш құралдармен жақсы 
өңделген. Фторопластика химиялық заттарға арналған құбырлар мен 
ыдыстарды, клапандардың бөліктерін, крандар мен сорғыларды 
(прокладкалар, манжеттер, сильфондар), электронды және радиобөлшектерді, 
металл подшипниктері мен втулкаларындағы үйкеліске қарсы жабындарды 
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және басқаларын жасау үшін қолданылады. Фторопластиктерден жанбайтын 
талшықтар мен пленкалар жасалады, химиялық төзімді, бұл оларды 
контейнерлер, жеңдер, комбинезондар, диафрагмалар және т.б. 

Жоғары серпімді табиғи полимерлер - резеңкелер бар, олардың 
негізінде резеңке материалдар жасалады. Резеңкеде негізгі табиғи компонент 
ретінде резинаның (табиғи немесе жасанды) болуы оны техникалық материал 
ретінде басты қасиет - резеңкені кез-келген материалдардан 
ерекшелендіретін жоғары икемділік береді. 

Резеңкелер резеңке, вулканизациялаушы заттар (күкірт, селен және 
т.б.) қоспасын, сондай-ақ әр түрлі толтырғыштар мен арнайы қоспаларды 
арнайы өңдеу (вулканизация) арқылы алынады. Резеңкенің қолданылған 
қасиеттерінің жиынтығы нәтижесінде оларды тербелістерді сөндіру және 
демпферлеу үшін, ыдыстарды, құбырларды, шлангтарды және басқа 
өнімдерді вакуумдық, газды және сұйық орталарда тығыздау және 
герметизациялау үшін пайдалануға болады; машина бөлшектерін химиялық 
қорғау; көлік құралдарындағы шиналар мен доңғалақ түтіктері (ұшақтар, 
автомобильдер) және т.б. 

Энергетика мен энергияны үнемдеуде қолданылатын резеңке 
негізіндегі бөлшектер әдетте келесі топтарға бөлінеді: діріл және дыбыс 
оқшаулағыш, соққыға төзімді; қуат (тісті доңғалақтар, сорғы корпустары, 
муфталар, ілмектер); сұйықтықтар мен газдарды тасымалдауға арналған 
құбырлар (сильфондар, муфталар, саптамалар және т.б.); үйкелетін 
дөңгелектер; резеңке-матадан жасалған бұйымдар (отынға, майға, суға, 
газдарға арналған қысым шлангтары, сондай-ақ ауа тежегіштеріндегі икемді 
құбырлар); амортизация қабілеті сығылған ауамен де, шина 
материалдарының серпімді қасиеттерімен де қамтамасыз етілетін шиналар. 

 
 

 
1.1.3 Металды өңдеу түрлері 

 
Болат, шойын, мыс, алюминий - әр материалға әр түрлі тәсіл қажет. 
Металл құрылымдарымен жұмыс істеу әдісін таңдағанда болаттардың 

физикалық-химиялық қасиеттеріне сүйену қажет (осы модульдің 1.1 
бөлімінде қарастырылған), атап айтқанда: 

- балқу және сөндіру температурасы - термиялық өңдеуге; 
- қаттылық пен беріктік - кесу және жону үшін. 
Жіктеудің екінші белгісі маманның мақсатына байланысты пайда 

болады. Тапсырмалар көп болуы мүмкін - аралау, яғни бір фрагментті 
бүтінінен бөлу, ұнтақтау, кескінделген бетті құру, штамптау және т.б. 

Металдар мен қорытпаларды өңдеудің негізгі әдістері мен әдістері. 
Ниеттерге байланысты әр түрлі технологияларды қолдануға болады, 

сол немесе басқа жабдықтарды қолдануға болады. Металл өңдеудің негізгі 
тәсілдерін келтірейік: 
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- механикалық - бұл пресспен немесе құралдың ұшымен физикалық 
қысымды қолдану; 

- жылу - жоғары температураны көтеру арқылы өндіріледі, пішінді 
өзгерту немесе қосымша физикалық сипаттамалар беру үшін қолданылады; 

- көркемдік - ең алдымен соғу дегеніміз - эстетикалық әсерге жету үшін 
бұйымға қажетті конфигурация беру; 

- дәнекерлеу - электр доғасы немесе инвертор арқылы дәнекерлеу 
арқылы екі немесе одан да көп элементтерді қосу; 

- электрлік, соның ішінде кальцинация, яғни разрядты металдан өту; 
- токарлық - қалаған пішінді беру (сурет 1.6); 
- құю - бұл қажетті бөліктің балқытылған материалынан шығу. 
Енді металл өңдеудің жиі қолданылатын түрлерінің сипаттамасына 

көшейік. 
Фрезерлік жұмыс. 
Фрезерлер өздерінің жабдықтарында бірден бірнеше операцияларды 

орындай алады - сыртқы өңдеу де, пішіндеу де, тесіктер, қуыстар жасау да, 
өйткені кескіш бірнеше бағытта қозғалады (1.5, 1.7, 1.8-суреттер). Сонымен 
қатар, сіз парактар, жіптер, ойықтар жасай аласыз. 

 

 
 

1.5 сурет - Бөлшекті фрезерлеу. 
 
Процедуралар мен тапсырмалардың әртүрлілігі соншалық, фрезер 

станогы ең сұраныстың бірі болып табылады. Ол зауыттарда да, жеке 
шеберханаларда да орнатылады. Автоматтандыру іс жүзінде кез-келген 
пішіндегі бөліктермен жоғары дәлдіктегі операцияларды жасауға мүмкіндік 
беретіндіктен, ЧПУ-мен жабдықталған жабдықты атап өту керек (1.9, 1.10-
сурет). 
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1.6 сурет - Дайындаманы токарлық станокта өңдеу. 
 
Редукторларды кесу жұмыстары. 
Бұл металды өңдеу процесі, оны енгізу тісті дөңгелектерді, сонымен 

қатар тістері бар басқа бөлшектерді жасайды. Ерекшелігі - бүкіл жұмыс 
аймағында, сонымен қатар жіптің тереңдігінде бірдей қадамды сақтау қажет. 
Көшіру әдісіне негізделген арнайы тісті доңғалақ плиткасы және тісті берілу 
құралдары бар, яғни депрессиялар кәдімгі фрезерлік әдіспен бір бөлумен 
кесіледі. 

 

 
 

1.7 сурет - Бөлшекті фрезерлеу. 
 
Ірі жабдықта бір өтпеде бірдей қашықтықта шеттер жасай алатындай 

етіп орналастырылған арнайы құрт кескіштер бар. Содан кейін барлық тістер 
мамандандырылған дискілермен ұнтақталады, олар ұштарында абразивті 
заттардың негізгі мөлшерінің болуымен ерекшеленеді. 

 
Токарлық жұмыстар. 
Металлды токарлық өңдеу - бұл әр түрлі кескіш құралдардың 

көмегімен айналмалы болат дайындамасынан жоғарғы қабатты алу. Мұндай 
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1.7 сурет - Бөлшекті фрезерлеу. 
 
Ірі жабдықта бір өтпеде бірдей қашықтықта шеттер жасай алатындай 

етіп орналастырылған арнайы құрт кескіштер бар. Содан кейін барлық тістер 
мамандандырылған дискілермен ұнтақталады, олар ұштарында абразивті 
заттардың негізгі мөлшерінің болуымен ерекшеленеді. 

 
Токарлық жұмыстар. 
Металлды токарлық өңдеу - бұл әр түрлі кескіш құралдардың 

көмегімен айналмалы болат дайындамасынан жоғарғы қабатты алу. Мұндай 
  

 

машинада жұмыс істеуге болатын негізгі өнімдер цилиндрлік немесе конус 
тәрізді. Чиптерді кесуден басқа, келесі процедураларды орындауға болады: 

- қаратып; 
- ойық; 
- кесу; 
- филені өңдеу; 
ойықтарды кесу. 
Операцияны орындау кезінде маңызды нюанс - чипті жою. Ол 

автоматты түрде ЧПУ машиналарында жұмыс істейді, бірақ көбінесе оны 
маман қолмен жасайды. 

 
 

 
 

1.8 сурет - Тегіс бетті фрезерлеу. 
 
Металл элементтерін бір құрылымға дәнекерлеу - қазіргі уақытта күшті 

байланысқа қол жеткізу үшін ең жиі қолданылатын әдіс. Ол материалдың 
кейінгі балқуымен жұмыс аймағын нүктелік жылытудан тұрады. 
Балқытылған болат өзара әрекеттеседі, қатайған кезде берік байланыс түзеді. 

Екі түрі бар: 
- электродтары бар электр доғалық аппараты; 
- толтырғыш сымы бар жартылай автоматты құрылғылар. 
Бірінші жағдайда дирижер дәнекерлеу пулын қолдайтын және оттегінің 

әсерінсіз тігістің дұрыс орналасуына ықпал ететін арнайы балқымайтын 
қосылыспен қапталған. Екінші жағдайда, қоспа - бұл балқытылған кезде 
дайындамаларды біріктіретін қосымша материал. 

Дәнекерлеуші электродты, ток күшін және қозғалыс жылдамдығын 
дұрыс таңдау үшін тәжірибе мен жеткілікті білімге ие болуы керек. 
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1.9 сурет - ЧПУ станогында фрезерлеу. 
 
Доғалы қолмен дәнекерлеу. 
Қосымша атаулар - MMA, РД, РДС. Әдіс 19 ғасырда ойлап тапты, бірақ 

ол бүгінгі күнге дейін кішігірім түрлендірулермен белсенді қолданылады. 
Электр доғасы өткізгіш пен болат беті арасында бөлшекті соғу немесе соғу 
арқылы пайда болады. Пісірілген бассейнде дайындама да, электрод та бір 
уақытта балқытылады. 

Әдіс үйде қолданылады. Қиындықтар төбені немесе тік байланыс жасау 
қажет болғанда туындайды. Мұндай жағдайларда мамандар ауырлық күші 
керемет нәтижеге кедергі келтірмеуі үшін жұмыс процесін жылдамдатуға 
кеңес береді. 

Суға батырылған доғалық дәнекерлеу. 
Ауа дәнекерлеу аймағында болған кезде тотығу пайда болады. Бұл 

табиғи процесс, бірақ ол күшті байланыстың пайда болуына кедергі 
келтіреді. Электр доғалық аппаратында арнайы шашыратқышы бар 
электродтар қолданылады. Сонымен қатар, инертті газ технологиясы 
белсенді қолданылады. Бірақ максималды сапаны тек ағынды пайдалану 
кезінде алуға болады. Бұл қыздырылған кезде еритін түйіршікті ұнтақ және 
қалыптасқан пленка астында жүретін процестерге қорғаныс қызметін 
атқарады. Содан кейін зат шлак түрінде қалады, оны тігістен әдеттегі 
тәсілмен, ұнтақтау арқылы оңай шығарады. 

 

 
 

1.10 сурет - Бөлшекті машинада өңдеу. 
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1.10 сурет - Бөлшекті машинада өңдеу. 
  

 

Металл бұйымдарын электрлік өңдеу. 
Негізгі технология келесідей көрінеді: бөлімге нүктелік разряд 

қолданылады, бұл болаттың балқуына әкеледі. Қолданылатын электрод 
әдетте жезден жасалады және оның және бетінің арасындағы кеңістік маймен 
толтырылады, ол өте жақсы өткізгіштікке ие. Бұл әдіс металды жіңішке 
парақтармен жұмыс істеуге, сондай-ақ қайрау құралдарына белсенді 
қолданылады. 

Ультрадыбыстық әдісті электрлік өңдеудің кіші түрі деп санауға 
болады. Жоғары жиілікті толқындар молекулалық байланыстарды бірдей 
бұзады, нәтижесінде саңылаулар пайда болады. 

Жоғары дәлдік зергерлік бұйымдарды жасау технологиясын қолдануға 
мүмкіндік береді. 

 

 
 

 

1.11 сурет - Бөлшекті токарлық 
станокта өңдеу 

1.12 сурет - Фрезер 

 
Механикалық өңдеу әдістері. 
Әр түрлі процестерге қарамастан, олардың мәні бір. Дайындама 

қосымша төлеммен, яғни «қосымша» миллиметр немесе сантиметрмен 
алынады. Содан кейін оған қаттырақ және өткір аспап әсер етеді. Қалған 
нюанстар кіші түрлерге байланысты - айналу, тамақтану және т.б. 

-Бұру жабдықтарын қосу. 
-Бұрғылау - қажетті диаметрі бар немесе соқыр тесіктердің пайда 

болуы. 
-Ішкі және сыртқы жіптерді кесу. Мұны кранмен және матрицамен 

қолмен жасауға болады. 
-Фрезерлеу. 
- Жоспарлау - кескіш бетінде бірнеше тәсілдер өткенде, процедура 

ағаш өңдеудің классикалық түрінен ерекшеленбейді. үгінділерді кетіру. 
- Тегістеу - бұл қажетті әркелкілік деңгейін беріп, идеал өлшемдерге 

жеткізетін маңызды әрлеу процесі. 
Тізімделген әдістерден кейін ешқандай жәрдемақы қалмайды. 
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1.13 сурет - Металл кесуге арналған құралдар. 
 
Металл қысымымен жұмыс істеу негіздері. 
Осы әдістермен болаттың бүтіндігі бұзылмайды, бірақ пішіні өзгереді. 

Көп жағдайда термиялық өңдеу бөлшектің беріктігі мен қаттылығын 
төмендету үшін қажет. 

Танымал емдеу түрлері: 
- Соғу. Ол қолмен жүзеге асырылады, сондықтан ол ресурстарды көп 

қажет етеді. Алайда, нәтиже жеке, сондықтан қымбат. Қыздырылған металл 
өзекшені балғамен қажетті конфигурацияға дейін маман ұрады. Қазіргі 
жағдайда пресс қолданылады. 

- Мөртабан. Жиі жұқа қаңылтырға қолданылады. Өлім мен соққы бар. 
Олардың айнадағы бейнесі бар, бірақ пішіні бірдей. Олардың арасына 
орналастырылған парақ бүгіліп, қажетті пішінді алады. 

 
 

1.14 сурет – Фрезерлеу. 
 
Металлдарды кесу арқылы қалай өңдейді? 
Бұл бір бөлікті екіге немесе одан көп бөлуге бағытталған қарапайым 

процедура. Ол үшін мықты құрал болаттан жасалған арнайы жүздер 
қолданылады. 
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1.14 сурет – Фрезерлеу. 
 
Металлдарды кесу арқылы қалай өңдейді? 
Бұл бір бөлікті екіге немесе одан көп бөлуге бағытталған қарапайым 

процедура. Ол үшін мықты құрал болаттан жасалған арнайы жүздер 
қолданылады. 

  
 

Металл өңдеудің кіші түрлері: қолмен кесу; газ; лазер; плазма. 
Химиялық шабуыл. Бірқатар химиялық заттар дайындаманың 

беріктігін, коррозияға қарсы өнімділігін арттыра алады. Жалпы, бақыланатын 
реакциялар металл өңдеудің басқа түріне дейін ластаушы заттарды жою 
немесе мырышпен қаптау сияқты қосымша жабындарды қолдану үшін қажет. 

Уақыт пен температура. Бұл әдіспен қажетті температура режимін және 
белгілі бір уақыт аралығын сақтау өте маңызды, әйтпесе, егер жұмыс кезінде 
болат шамадан тыс пайда болса немесе қызып кетсе, қайтымсыз 
деформацияларға тап болуы мүмкін. 

Термиялық өңдеу. Металл процессоры өнімнің физикалық және 
химиялық қасиеттерін өзгерту үшін бірқатар жоғары термиялық кернеулерді 
қолданады. 

Тазарту. Төменгі жол - бұл икемділік шегі мен пештің біртіндеп 
салқындатуына дейін ұлғаю. 

Нәтижесінде икемділік жоғарылайды, стресс жеңілдейді, беріктік 
төмендейді. 

 

 
 

1.15 сурет - Токарлық кескіш. 
 
Шыңдау. Жылыту, жоғары температурада ұзақ күту, суда немесе майда 

тез салқындату. 
Нәтижесінде сығылу мен созылуға төзімділік пен төзімділік артады, 

сонымен бірге сынғыштық күшейеді. 
Демалыс. Алынған жағымсыз әсерлерді өтеу үшін қатаюдан кейінгі 

қайталама қыздыру. 
Қартаю. Температураның баяу және ұзақ өзгеруі, бұл металл 

құрылымның ұзақ уақыт жұмыс істеуі кезінде болатын табиғи өзгеріске 
әкеледі. 

Нормалдау. Процедура күйдіруге ұқсас, бірақ салқындату ашық ауада 
жүреді. Құрылымның түйіршіктігі өзгеріп, икемділіктің жоғарылауына 
әкеледі. 
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1.1.4 Төзімділік және отырғызу 
 
Ауыстыру қабілеті - бұл өздігінен жасалған бөлшектердің (немесе 

қондырғылардың) қондырғыда (немесе машинада) өз орнын құрастыру 
кезінде қосымша өңдеусіз орын алу және берілген қондырғының (немесе 
машинаның) жұмысына қойылатын техникалық талаптарға сәйкес өз 
функцияларын орындау қасиеті. 

Толық емес немесе шектеулі өзара ауыстырымдылық құрастыру 
кезінде бөлшектерді таңдау немесе қосымша өңдеу арқылы анықталады. 

Тесік жүйесі - әртүрлі біліктерді негізгі тесікпен (тесік, төменгі 
ауытқуы нөлге тең) қосу арқылы әр түрлі саңылаулар мен кедергілер 
алынатын қону жиынтығы. 

Білік жүйесі - әр түрлі саңылауларды негізгі білікпен (білікшенің, 
жоғарғы ауытқуы нөлге тең) қосу арқылы әр түрлі саңылаулар мен 
тығыздықтар алынатын қондыру жиынтығы. 

Өнімдердің өзара алмасу деңгейін арттыру, қалыпты құралдар 
номенклатурасын азайту мақсатында біліктер мен қолайлы тесіктердің 
төзімділік шектері белгіленді. 

Байланыстың (сыйысудың) сипаты тесік пен біліктің өлшемдері 
арасындағы айырмашылықпен анықталады. 

Терминдер мен анықтамалар. 
Өлшем - таңдалған өлшем бірліктеріндегі сызықтық шаманың 

(диаметр, ұзындық және т.б.) сандық мәні. 
Нақты өлшем - бұл өлшеммен белгіленген зат өлшемі. 
Шектік өлшемдер - элементтердің рұқсат етілген екі ең үлкен мөлшері, 

олардың арасында нақты өлшем болуы керек (немесе олар тең болуы 
мүмкін). 

Ең үлкен (ең кіші) өлшем шегі - элементтің рұқсат етілген ең үлкен (ең 
кіші) өлшемі. 

Номиналды өлшем - бұл ауытқулар анықталатын өлшем. 
Ауытқу - бұл өлшем (нақты немесе шекті өлшем) мен сәйкес 

номиналды өлшем арасындағы алгебралық айырмашылық. 
Нақты ауытқу - бұл нақты және сәйкес номиналды өлшемдер 

арасындағы алгебралық айырмашылық. 
Шектік ауытқу - бұл шекті және сәйкес номиналды өлшемдер 

арасындағы алгебралық айырмашылық. Жоғарғы және төменгі шекті 
ауытқулар бар. 

ES, es жоғарғы ауытқуы максималды шегі мен сәйкес номиналды 
өлшемдері арасындағы алгебралық айырмашылық болып табылады. 

ES - тесіктің жоғарғы ауытқуы; es - жоғарғы біліктің ауытқуы. 
Төмен ауытқу EI, ei - бұл ең кіші шекті және сәйкес номиналды 

өлшемдер арасындағы алгебралық айырмашылық. 
EI - тесіктің төменгі ауытқуы; ei - төменгі біліктің ауытқуы. 
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Негізгі ауытқу - толеранттылық өрісінің нөлдік сызыққа қатысты 
орнын анықтайтын екі максималды ауытқудың бірі (жоғарғы немесе 
төменгі). Бұл төзімділік пен қону жүйесінде негізгі ауытқу нөлдік сызыққа ең 
жақын болып табылады. 

Нөлдік сызық - номиналды өлшемге сәйкес келетін сызық, одан 
шыдамдылық пен қону өрістерін графикалық түрде бейнелеген кезде өлшем 
ауытқулары салынады. Егер нөлдік сызық көлденең болса, онда одан оң 
ауытқулар, ал теріс - төменге қарай бағытталады. 

Т төзімділік - бұл ең үлкен және кіші шекті өлшемдер арасындағы 
айырмашылық немесе жоғарғы және төменгі ауытқулар арасындағы 
алгебралық айырмашылық. 

Рұқсат беру - бұл қол қойылмаған абсолютті мән. 
IT стандартқа рұқсат беру - бұл осы төзімділік пен үйлесімділік 

жүйесімен белгіленген кез келген төзімділік. (Бұдан әрі «толеранттылық» 
термині «стандартты төзімділік» дегенді білдіреді). 

Толеранттылық аймағы - ең үлкен және ең кіші шекті өлшемдермен 
шектелген және толеранттылық мәнімен және оның номиналды өлшемге 
қатысты жағдайымен анықталатын өріс. Графикалық көріністе 
толеранттылық өрісі нөлдік сызыққа қатысты жоғарғы және төменгі 
ауытқуларға сәйкес екі сызық арасында қоршалған. 

Сапа (дәлдік дәрежесі) - барлық номиналды өлшемдер үшін дәлдіктің 
бірдей деңгейіне сәйкес деп саналатын рұқсат етілгендер жиынтығы. 

і, I рұқсат беру бірлігі - номиналды шаманың функциясы болып 
табылатын және рұқсат берудің сандық мәнін анықтауға қызмет ететін 
толеранттылық формулаларындағы көбейткіш. 

i - номиналды өлшемдері 500 мм-ге дейінгі төзімділік бірлігі, 
номиналды өлшемдері үшін төзімділік бірлігі sv. 500 мм. 

Білік - бұл бөлшектердің, оның ішінде цилиндрлік емес элементтердің 
сыртқы элементтерін белгілеу үшін қолданылатын термин. 

Тесік - бұл бөлшектердің, оның ішінде цилиндрлік емес элементтердің 
ішкі элементтеріне қатысты дәстүрлі түрде қолданылатын термин. 

Негізгі білік - бұл нөлдік жоғарғы ауытқуы бар білік. 
Негізгі тесік - төменгі ауытқуы нөлге тең тесік. 
Материалдың максималды (минималды) шегі - бұл материалдың ең 

үлкен (ең кіші) көлеміне сәйкес келетін шекті өлшемдерге қатысты термин, 
яғни. ең үлкен (ең кіші) білік шегі немесе ең кіші (ең үлкен) тесік шегі. 

Фит - құрастыру алдындағы өлшемдерінің айырмашылығымен 
анықталатын екі бөліктің қосылу сипаты. 

Номиналды сәйкестік - бұл түйіспені құрайтын тесік пен білікке ортақ 
номиналды өлшем. 

Қону төзімділігі - бұл қосылымды құрайтын тесік пен біліктің 
төзімділіктерінің қосындысы. 

Клиренс - саңылау білікке қарағанда үлкен болса, саңылау мен біліктің 
өлшемдері арасындағы айырмашылық. 
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Алдын ала жүктеме - бұл біліктің өлшемі тесіктен үлкен болса, 
құрастыру алдындағы білік пен тесіктің өлшемдері арасындағы 
айырмашылық. 

Алдын ала жүктемені саңылау мен біліктің өлшемдері арасындағы 
теріс айырмашылық ретінде анықтауға болады. 

Таза тазарту - буында әрдайым саңылау болатын орын, т.а. ең кіші 
саңылаудың мөлшері ең үлкен біліктің өлшемінен үлкен немесе оған тең. 
Графикалық кескінмен тесікке төзімділік өрісі білікке төзімділік өрісінің 
үстінде орналасқан. 

 
1.16 сурет - Білік жүйесіндегі қонудың графикалық көрінісі. 

 
Интерференциялық сәйкес келу дегеніміз - бұл әрдайым түйіспеге 

интерференциялық сәйкес келетін қону, яғни. саңылаудың ең үлкен мөлшері 
ең кіші біліктің өлшемінен кіші немесе оған тең. Графикалық көріністе 
тесікке төзімділік өрісі білікке төзімділік өрісінің астында орналасқан. 

Өтпелі саңылау - бұл тесік пен біліктің нақты өлшемдеріне байланысты 
саңылауды да, түйіспеде интерференциялық орынды да алуға болатын 
жарасу. Графикалық көріністе тесік пен біліктің төзімділік өрістері 
толығымен немесе ішінара қабаттасады. 

Тесік жүйесіндегі қону - біліктердің әр түрлі төзімділік өрістерін негізгі 
саңылаудың төзімділік өрісімен біріктіру арқылы қажетті саңылаулар мен 
герметикалығын алатын қонулар. 

Біліктер жүйесіндегі қону - әр түрлі саңылауларға төзімділік өрістерін 
негізгі білікке төзімділік өрісімен біріктіру арқылы қажетті саңылаулар мен 
тығыздық алынады. 

Қалыпты температура - осы стандартта көрсетілген ауытқулар мен 
шекті ауытқулар 20 ° C температурадағы бөлшектердің өлшемдеріне сілтеме 
жасайды. 
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Алдын ала жүктеме - бұл біліктің өлшемі тесіктен үлкен болса, 
құрастыру алдындағы білік пен тесіктің өлшемдері арасындағы 
айырмашылық. 

Алдын ала жүктемені саңылау мен біліктің өлшемдері арасындағы 
теріс айырмашылық ретінде анықтауға болады. 

Таза тазарту - буында әрдайым саңылау болатын орын, т.а. ең кіші 
саңылаудың мөлшері ең үлкен біліктің өлшемінен үлкен немесе оған тең. 
Графикалық кескінмен тесікке төзімділік өрісі білікке төзімділік өрісінің 
үстінде орналасқан. 

 
1.16 сурет - Білік жүйесіндегі қонудың графикалық көрінісі. 

 
Интерференциялық сәйкес келу дегеніміз - бұл әрдайым түйіспеге 

интерференциялық сәйкес келетін қону, яғни. саңылаудың ең үлкен мөлшері 
ең кіші біліктің өлшемінен кіші немесе оған тең. Графикалық көріністе 
тесікке төзімділік өрісі білікке төзімділік өрісінің астында орналасқан. 

Өтпелі саңылау - бұл тесік пен біліктің нақты өлшемдеріне байланысты 
саңылауды да, түйіспеде интерференциялық орынды да алуға болатын 
жарасу. Графикалық көріністе тесік пен біліктің төзімділік өрістері 
толығымен немесе ішінара қабаттасады. 

Тесік жүйесіндегі қону - біліктердің әр түрлі төзімділік өрістерін негізгі 
саңылаудың төзімділік өрісімен біріктіру арқылы қажетті саңылаулар мен 
герметикалығын алатын қонулар. 

Біліктер жүйесіндегі қону - әр түрлі саңылауларға төзімділік өрістерін 
негізгі білікке төзімділік өрісімен біріктіру арқылы қажетті саңылаулар мен 
тығыздық алынады. 

Қалыпты температура - осы стандартта көрсетілген ауытқулар мен 
шекті ауытқулар 20 ° C температурадағы бөлшектердің өлшемдеріне сілтеме 
жасайды. 

  
 

 
 

1.17 сурет - Тесік жүйесіне түсу. 
 

Шартты белгілер. 
Сапалар сериялық нөмірлермен көрсетіледі, мысалы 01, 7, 14. 
Баға төзімділіктері ІТ бас әріптерінің тіркесімі бойынша реттік 

нөмірімен көрсетіледі, мысалы IT01, IT7, IT14. 
Үлкен ауытқулар латын алфавитінің әріптерімен, тесіктердің бас 

әріптерімен (A… ZC) және біліктер үшін кіші әріптермен (a… zc) 
белгіленеді. 

 

 
 

1.18 сурет - Толеранттылық пен үйлесімділік жүйесіндегі белгілер. 
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Толеранттылық өрісі негізгі ауытқудың әріптерімен (әріптерімен) және 
сапаның реттік нөмірімен көрсетіледі. 

Мысалы: g6, js7, H7, H11. 
Толеранттылық өрісін белгілеу элементтің номиналды өлшемінен кейін 

көрсетіледі. 
Мысалы: 40g6, 40H7, 40H11. 
Негізделген жағдайларда толеранттылық өрісін белгілеуге рұқсат 

етіледі: 
негізгі ауытқу H символымен + IT, 
h - негізгі ауытқуымен, белгі - IT, 
js немесе JS ауытқуларымен - ± IT / 2 белгісі. 
Мысалы: + IT14, - IT14, ± IT 14/2 
Қону бөлшек арқылы көрсетіледі, оның нумераторы саңылауларға 

төзімділік өрісін, ал бөлгіш білікке төзімділік өрісін белгілейді. 
Мысалы: H7 / g6. 
Сәйкестік номиналды сәйкестен кейін көрсетіледі. 
Мысалы: 40H7 / g6. 
 
Қонуды тағайындау. 
Қону қондырғылар мен механизмдердің тағайындалуы мен жұмыс 

жағдайына, олардың дәлдігіне, құрастыру шарттарына байланысты 
таңдалады. Бұл жағдайда өнімді өңдеудің әр түрлі әдістерімен дәлдікке жету 
мүмкіндігін ескеру қажет. 

Алдымен жақсырақ сәйкестікті қолдану керек. Тесік жүйесіне түсіру 
негізінен қолданылады (тесіктерге арналған өлшемді кесу және өлшем 
құралдарының номенклатурасы азаяды). Білік жүйесіне сәйкес келетіндер 
кейбір стандартты бөлшектерді (мысалы, домалақ мойынтіректерді) 
қолданған кезде және оған сәйкес келетін бірнеше бөлшектерді орнату үшін 
бүкіл диаметрі бойынша тұрақты диаметрлі білік қолданылған жағдайда 
орынды болады. 

Саңылаулар мен біліктердің төзімділіктері сапа көрсеткіштерінің 1 - 2-
ден аспауы керек. Әдетте тесікке үлкен төзімділік тағайындалады. 

Буындардың көптеген түрлері үшін саңылаулар мен кедергілерді 
есептеу керек, әсіресе интерференциялар үшін, сұйықтықпен үйкелетін 
подшипниктер үшін. Көптеген жағдайларда қонуды еңбек жағдайлары 
бойынша ұқсас, бұрын жасалған өнімдермен аналогия бойынша 
тағайындауға болады. 

Қысқаша сипаттамасы және қондырғыларды пайдалану мысалдары, 
негізінен саңылаулар жүйесіндегі өлшемдері 1 - 500 мм артықшылықты 
қонуға байланысты. 

 
Қону. 
H тесігінің h білігімен үйлесуі (жылжымалы ойықтар) негізінен жиі 

бөлшектеу қажет болғанда (ауыстырылатын бөлшектер) бекітілген 
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Толеранттылық өрісі негізгі ауытқудың әріптерімен (әріптерімен) және 
сапаның реттік нөмірімен көрсетіледі. 

Мысалы: g6, js7, H7, H11. 
Толеранттылық өрісін белгілеу элементтің номиналды өлшемінен кейін 

көрсетіледі. 
Мысалы: 40g6, 40H7, 40H11. 
Негізделген жағдайларда толеранттылық өрісін белгілеуге рұқсат 

етіледі: 
негізгі ауытқу H символымен + IT, 
h - негізгі ауытқуымен, белгі - IT, 
js немесе JS ауытқуларымен - ± IT / 2 белгісі. 
Мысалы: + IT14, - IT14, ± IT 14/2 
Қону бөлшек арқылы көрсетіледі, оның нумераторы саңылауларға 

төзімділік өрісін, ал бөлгіш білікке төзімділік өрісін белгілейді. 
Мысалы: H7 / g6. 
Сәйкестік номиналды сәйкестен кейін көрсетіледі. 
Мысалы: 40H7 / g6. 
 
Қонуды тағайындау. 
Қону қондырғылар мен механизмдердің тағайындалуы мен жұмыс 

жағдайына, олардың дәлдігіне, құрастыру шарттарына байланысты 
таңдалады. Бұл жағдайда өнімді өңдеудің әр түрлі әдістерімен дәлдікке жету 
мүмкіндігін ескеру қажет. 

Алдымен жақсырақ сәйкестікті қолдану керек. Тесік жүйесіне түсіру 
негізінен қолданылады (тесіктерге арналған өлшемді кесу және өлшем 
құралдарының номенклатурасы азаяды). Білік жүйесіне сәйкес келетіндер 
кейбір стандартты бөлшектерді (мысалы, домалақ мойынтіректерді) 
қолданған кезде және оған сәйкес келетін бірнеше бөлшектерді орнату үшін 
бүкіл диаметрі бойынша тұрақты диаметрлі білік қолданылған жағдайда 
орынды болады. 

Саңылаулар мен біліктердің төзімділіктері сапа көрсеткіштерінің 1 - 2-
ден аспауы керек. Әдетте тесікке үлкен төзімділік тағайындалады. 

Буындардың көптеген түрлері үшін саңылаулар мен кедергілерді 
есептеу керек, әсіресе интерференциялар үшін, сұйықтықпен үйкелетін 
подшипниктер үшін. Көптеген жағдайларда қонуды еңбек жағдайлары 
бойынша ұқсас, бұрын жасалған өнімдермен аналогия бойынша 
тағайындауға болады. 

Қысқаша сипаттамасы және қондырғыларды пайдалану мысалдары, 
негізінен саңылаулар жүйесіндегі өлшемдері 1 - 500 мм артықшылықты 
қонуға байланысты. 

 
Қону. 
H тесігінің h білігімен үйлесуі (жылжымалы ойықтар) негізінен жиі 

бөлшектеу қажет болғанда (ауыстырылатын бөлшектер) бекітілген 

  
 

қосылыстарда қолданылады, егер бөлшектерді реттеу немесе реттеу кезінде 
бір-біріне қатысты бөлшектерді оңай жылжыту немесе айналдыру қажет 
болса, бекітілген бөлшектерді орталықтандыру үшін. 

 
Өтпелі қону. 
Жөндеу кезінде немесе жұмыс жағдайында құрастыру мен бөлшектеуге 

ұшырайтын бөлшектердің бекітілген қосылыстарына арналған. Бөлшектердің 
өзара қозғалмайтындығы кілттермен, түйреуіштермен, қысымды 
бұрандалармен қамтамасыз етіледі. Егер тығыздаудың қолайсыздығымен 
және іргелес бөліктерге зақым келу мүмкіндігімен қосылысты жиі бөлшектеу 
қажет болса, аз тығыздық тағайындалады; қатаң - егер центрлеудің жоғары 
дәлдігі қажет болса, соққы жүктемелері мен діріл кезінде. 

 
Кедергі қону. 
Сыйымдылықты таңдау ең аз кедергі болған кезде байланыс пен 

берілістің беріктігі, жүктемелер, ал ең жоғары кедергі кезінде бөлшектердің 
беріктігі қамтамасыз етілетін жағдайда жасалады. 

Қону H7 / p6 салыстырмалы түрде аз жүктемелерде қолданылады 
(мысалы, мойынтіректің ішкі сақинасының орнын кран мен тартқыш 
қозғалтқыштарда бекітетін сақинаның білігіне қону). 

H7 / r6, H7 / s6, H8 / s7 қондырғылары жеңіл салмақ кезінде (мысалы, 
ауа қозғалтқышының байланыстырушы штангасының басындағы втулка) 
бекітпесіз қосылыстарда және ауыр салмақтағы бекітпелермен (доңғалақ 
дөңгелектеріндегі тісті доңғалақтар мен муфталардың кілтіне қону) 
қолданылады мұнай бұрғылау жабдықтары). 

Н7 / u7 және Н8 / u8 қонуын бекітпелерсіз түйіспелерде едәуір 
жүктемелерде, оның ішінде ауыспалы жүктерде қолданады (мысалы, 
ауылшаруашылық жинау машиналарының кесу құрылғысында саусақты 
эксцентрикпен қосу); өте жоғары жүктемелерде бекіткіштермен (үлкен 
муфталарды илемдеу диірменінің жетектеріне түсіру), аз жүктемелерде, бірақ 
жұптасудың ұзындығы қысқа (жүк көлігінің цилиндр басындағы вентильді 
орын, комбайнның тазалау рычагындағы втулка). 

 
Жұптаспайтын өлшемдердің толеранттылығы. 
Жұптаспайтын өлшемдер үшін рұқсат етулер функционалдық 

талаптарға байланысты тағайындалады. Толеранттылық өрістері әдетте: 
- тесіктерге арналған «плюс» түрінде (H әрпімен және сапа санымен 

белгіленеді, мысалы, NZ, N9, N14); 
- біліктерге арналған «минуста» (h әрпімен және сапа санымен 

белгіленеді, мысалы, h3, h9, h14); 
- нөлдік сызыққа қатысты симметриялы түрде («плюс - төзімділіктің 

минус жартысы», мысалы, ± IT3 / 2; ± IT9 / 2; ± IT14 / 2). 



54
  

 

Симметриялық тесікке төзімділік жолақтарын JS әріптерімен (мысалы, 
JS3, JS9, JS14), ал біліктер үшін js әріптерімен (мысалы, js3, js9, js 14) 
белгілеуге болады. 

12-18 сыныптардың төзімділіктері салыстырмалы түрде төмен 
дәлдіктің жұптаспайтын немесе жұпталатын өлшемдерін сипаттайды. 

Осы біліктілікте бірнеше рет қайталанған шекті ауытқуларға 
өлшемдерде көрсетілмеуге, бірақ жалпы жазба бойынша қарауға рұқсат 
етіледі. 

 
 

1.1.5 Беттің кедір-бұдырлығы 
 
Бөлшектердің өте мұқият өңделген беттері тегіс болуы мүмкін емес: 

сызбада көрсетілген номиналдан ерекшеленеді. Мүмкін болатын 
ауытқулардың екі түрі бар: макро- және микрогеометриялық, ал біріншісі 
бөліктің толқындылығын және оның пішінге сәйкес келмеу дәрежесін 
сипаттаса, екіншісі беттің кедір-бұдырлығынан басқа ешнәрсе анықтамайды. 

«Кедір-бұдырлық» ұғымына (1.19-сурет) келесі анықтама беруге 
болады: бұл бөлшектің немесе бұйымның бетіндегі микророгресстер 
жиынтығы. Тағы бір маңызды түсініктеме - базалық ұзындыққа қатысты 
біркелкі болмау қадамы өте аз. 

 Кедір-бұдырдың түрлері мен параметрлері: 
Бастапқы кедір-бұдыр - өнімді абразивті материалдармен 

технологиялық өңдеудің салдары. 
Қызмет кедір-бұдыры дегеніміз - бетінің тозуы мен үйкелуіне 

байланысты алған кедір-бұдырлығы. 
Тепе-теңдік кедір-бұдыр - бұл үйкелістің стационарлық жағдайында 

көбейтілетін операциялық кедір-бұдыр. 
МЕМСТ 2789-73 бойынша кедір-бұдырлық параметрлерінің 

номенклатурасы келесідей. 
Ra - профиль ауытқуының орташа арифметикалық мәні; 
Rz - профиль бұзылыстарының биіктігі, 10 нүктеде өлшенген; 
S - жергілікті профиль шығыңқыларының орташа қадамы; 
Sm - кедір-бұдыр қадамының орташа арифметикалық мәні; 
Rmax - профильдің максималды биіктігі; 
tp - профильдің салыстырмалы ұзындығы (сілтеме), p - профиль 

бөлімінің деңгейі. 
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1.19 сурет - Беттің кедір-бұдырлығы. 

 
Кедір-бұдырды орнатудың қолайлы параметрі - Ra. 
Кедір-бұдыр бөлшектер мен тораптардың пайдалану сипаттамаларын 

едәуір дәрежеде анықтайды, сондықтан оны дәл өлшеу метрологияның 
маңызды міндеттерінің бірі болып табылады. Бағалауды элементтер 
бойынша (жеке параметрлерді салыстыру) немесе кешенді түрде - зерттелген 
бетті стандартпен салыстыру арқылы жүргізуге болады. 

Қазіргі технологиялық зерттеулерде бірінші әдіске басымдық беріледі. 
 
Сипау әдісі 
Беттің кедір-бұдырлығын өлшеуге арналған зонд әдісі жанасу 

әдістеріне жатады және профилометр көмегімен жүзеге асырылады. Құрылғы 
- зондтау басымен ұсақ қайралған гауһар инемен жабдықталған сенсор. 

Ине зерттелетін бетке қалыпты бойымен қозғалады. Әрине, 
микрорегиялық жерлерде (депрессия мен шығыңқы жерлерде) механикалық 
дірілдер басына қатысты жүреді. Бұл тербелістер датчикке беріледі, ол 
механикалық энергияны электр энергиясына айналдырады. Түрлендіргіш 
тудыратын сигнал күшейтіледі және өлшенеді: оның параметрлері бөлшектің 
немесе бұйымның беткі қабатының бұзылыстарын дәл сипаттайды. 

Біркелкі еместікті зерттеу бірнеше кезеңдерде жүзеге асырылады: 
профиль белгілі бір рет бірнеше рет «сезіледі» және тек өлшемдер сериясы 
негізінде параметрдің соңғы - орташаланған мәні есептеледі: кесінді 
ұзындығына қатысты кедір-бұдырдың сандық сипаттамасы. 

 
Оптикалық әдістер. 
Беттің кедір-бұдырлығын өлшеудің оптикалық - жанаспайтын әдістері 

тобы едәуір кең. Оған ең кең таралған әдістер мыналар: жарық пен көлеңке 
жарқылы; микроинтерференция; растр. 

 Растрлық әдіс. Бұл әдістің мәні өте қарапайым: зерттелетін бетке 
әйнектен жасалған табақша қолданылады, оған растрлық тор (жеткілікті 
параллель сызықтар жүйесі) жеткілікті аз қадаммен қолданылады. 

 Жарық пен көлеңке әдістері. Кедір-бұдырлық параметрлерін өлшеу 
кезінде жарық сәулесінің әдісі жиі қолданылады және келесілерден тұрады. 
Жарық көзінен шыққан жарық ағыны тар саңылаудан өтетін жұқа сәулеге 
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айналады. Содан кейін белгілі бір бұрыштағы линзаның көмегімен 
зерттелген бетке бағытталады. Шағылысқан сәуле линзадан қайта өтіп, 
окулярдағы саңылаудың бейнесін құрайды. Абсолютті тегіс бетке тамаша 
түзу сызық, ал кедір-бұдыр - қисық сызық сәйкес келеді. 

Көлеңкелі әдіс - бұл жарық әдісінің «жалғасы»: зерттелген бетінен 
қысқа қашықтықта сызғыш орнатылып, оның шеті қиғашталған. Жарық 
сәулесі дәл сол жолмен жүреді, алайда оны пышақпен шетінен кесіп 
алғандай. Басқарылатын бетте көлеңке пайда болады, оның жоғарғы бөлігі 
зерттелген профильді дәл қайталайды. Бұл суретті микроскоп арқылы зерттей 
отырып, кедір-бұдырлықтың сипаты мен параметрлері туралы 
қорытындылар жасалады. 

 Микроинтерференция әдісі. Микроинтерференция әдісін жүзеге асыру 
үшін интерферометр мен өлшеу микроскопын қамтитын өлшеу құралы 
қолданылады. Бірінші құрылғының көмегімен зерттелетін беттің 
интерференциялық сызбасы дұрыс емес жерлердегі жолақтардың қисаюымен 
қалыптасады. Алынған суретті кейде үлкейтетін микроскоп кедір-бұдырлық 
параметрлерін өлшеуге мүмкіндік береді. 

 Әсер ету әдісі. Әсер ету әдісі оларды одан әрі оптикалық немесе 
зондтық әдістермен зерттеу кезінде терінің теріс көшірмелерін (оларды 
өндіруге арналған материал, әдетте, парафин, гипс немесе балауыз) жасаудан 
тұрады. Басқаша айтқанда, әсер ету әдісі тәуелсіз әдіс болып табылмайды 
және тек бетінің кедір-бұдырын өлшеудің жоғарыда сипатталған әдістерімен 
бірге қолданылады. 

 
 

1.2 Металл өңдеу кезінде қолданылатын құрылғылар мен 
слесарлық құралдар 

 
1.2.1 Слесарлық жұмыстарды орындау кезіндегі техникалық 

қауіпсіздік шаралары 
 
Слесарлық жұмыс - бұл металдарды өңдеу, әдетте бөлшектерді жалғау, 

машиналар мен механизмдерді жинау, сонымен қатар оларды реттеу арқылы 
металл өңдеуді толықтырады немесе металл бұйымдарын жасауды аяқтайды. 
Слесарлық жұмыстар слесарлық қолмен немесе механикаландырылған 
құралдарды қолдану арқылы немесе станоктарда орындалады. Бұл 
жұмыстарды орындау кезінде қауіпсіз жұмыстардың бірқатар ережелерін 
сақтау қажет [4]. 

Біздің елімізде еңбекті қорғауға ерекше көңіл бөлінеді. Жұмыста 
салауатты, қауіпсіз және мәдени еңбек жағдайларын жасау - басты міндет. 
Кез-келген слесарь жақсы біліп қана қоймай, барлық қауіпсіздік ережелері 
мен слесарлық жұмыстардың сақтық шараларын қатаң сақтауы, жұмыс 
кезінде апатқа себеп болатын себептерді білуі керек. 
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Өндірістегі жазатайым оқиғалар - көгерулер, жарақаттар және т.б. 
өндірістік жарақат деп аталады, олар көбінесе екі себепке байланысты 
болады: 

1) жұмыскерлердің өндірістік дағдыларды жеткіліксіз меңгеруі және 
құрал-сайман мен жабдықпен жұмыс істеуде қажетті тәжірибенің болмауы 
салдарынан; 

2) Қауіпсіздік техникасы қағидалары мен ішкі тәртіп қағидаларын 
орындамаудан босатылады. 

Слесарлық операцияларды орындау кезінде қауіпсіз жұмыстың негізгі 
шарттары - жұмыс орнын дұрыс ұйымдастыру, тек қана жарамды 
құралдарды пайдалану, өндірістік тәртіп пен қауіпсіздік ережелерін қатаң 
сақтау. 

Төменде аспаптармен жұмыс істеу және слесарлық операцияларды 
орындау кезінде, сондай-ақ станоктарда жұмыс істеу және өрт қауіпсіздігін 
сақтау кезінде сақталуы керек қауіпсіздік ережелері келтірілген. 

 
Қауіпсіздік техникасының негізгі ережелері.ережелері. 
Әрбір слесарь тек жақсы біліп қана қоймай, барлық қауіпсіздік 

ережелерін және барлық слесарлық жұмыстардағы сақтық шараларын қатаң 
сақтауы керек; жұмыс кезінде жазатайым оқиғалардың себептерін білуі 
керек. 

Слесарь, құрастыру және жөндеу жұмыстарын орындау кезіндегі 
жарақаттардың негізгі түрлері - бұл құрал-саймандардың, құрылғылардың 
дұрыс жұмыс істемеуі және электр тоғымен зақымдану. 

Жұмысқа кіріспес бұрын жұмыс орнын дайындап, жұмыс үшін қажетті 
аумақты босатып, барлық бөгде заттарды алып тастап, жеткілікті 
жарықтандыруды қамтамасыз ету қажет. Жұмысқа қажетті құралдарды, 
құрылғыларды, материалдарды дайындаңыз және оларды тиісті тәртіпте 
орналастырыңыз. 

Бастамас бұрын, алдымен жұмыс құралының күйін тексеру керек. Егер 
ол ақаулы болса, онда оны ешбір жағдайда қолдануға болмайды, өйткені бұл 
жұмысшының және басқалардың жарақаттануына әкелуі мүмкін. 

Слесардың жұмыс үстелі жұмысшының бойына сәйкес келетін берік 
және тұрақты болуы керек. Слесардың орынбасарлары жұмыс үстелінде 
мықтап бекітілген жақсы жағдайда болуы керек; қорғасын бұрандасы гайкада 
оңай айналуы керек, виса жақтардың ойығы жақсы болады. Жұмыс кезінде 
бөлікті немесе дайындаманы мықтап ұстау қажет, ал орнату немесе алу 
кезінде абай болыңыз, себебі ол құлап кетсе жарақаттауы мүмкін. 

Ақауы бар балға апатқа себеп болуы мүмкін. 
Балға тегіс, сәл дөңес бетке ие болуы керек, сабына мықтап орнатылып, 

сына арқылы бекітілген. Қашауда, балғамен, көлденең кескішпен, тікенекпен, 
өзекпен, қысқышпен және т.с.с.-да жарықтар, шашырау және жұмыстық 
қатаю болмауы керек. Ереуілдеп тұрған бөліктің беті ойықталмауы керек; 
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құралды қолмен ұстай отырып, соққы беретін бөлігі бас бармақтың астынан 
20-25 мм шығып тұруы керек. 

Құрал тұтқаларында жарықтар мен шашырау болмауы керек; 
файлдарда жарықтар, чиптер және үшкір ұштар болмауы керек, құйрығы 
сынбауы керек. Тұтқалардың соңында қауіпсіздік сақиналары орнатылуы 
керек. 

Кілттер жаңғақ өлшеміне сәйкес келеді; кілт қоспаңыз. 
Қолдарыңызды металл кесектері мен үгінділерін кесілген және кесілген 

бетінен сыпыруға қолданбаңыз. 
Металлды қашау арқылы кесу операциясын орындау кезінде 

басқаларға ұшатын бөлшектерді бағыттап, осы жағынан қорғаныс торын 
орнату қай бағытқа қарағанда қауіпсіз екенін ескеру қажет; тек қорғаныс 
көзілдірігімен жұмыс жасаңыз. Егер жұмыс жағдайына сәйкес қорғаныс 
торларын пайдалану мүмкін болмаса, онда кесу кесілген бөлшектер адамдар 
жоқ бағытта ұшып кететіндей етіп жүргізіледі. 

Жұмыс кезінде кездейсоқ тіректерді немесе ақаулы қондырмаларды 
пайдаланбаңыз. 

Электр құралмен жұмыс істегенде резеңке қолғап кию керек (оларды 
тексергенде мөртабанмен), ал аяқ астына резеңке төсеніш қою керек. 

Электр құралының корпусы жұмыс алдында жерге тұйықталуы керек. 
Пневматикалық құралды қолданған кезде құралдың түтіктерін ауа 

жіберуді тоқтатқаннан кейін ғана қосыңыз және ажыратыңыз. 
Жұмыс кезінде шаң, кір және май бетке және қолға түсуі мүмкін. Тер 

мен кір тері тесіктерін бітеп тастайды, терінің қатты қабаттары мен 
жарықтары, пустулалар мен тітіркенулер пайда болады, сондықтан жұмыстан 
кейін бетіңізді, мойныңызды және қолыңызды мұқият жуып немесе 
сабынмен сумен душ қабылдау керек. 

Слесарлық құралдармен жұмыс істеуге қауіпсіз еңбек әдістеріне 
үйретілген, еңбекті қорғау жөніндегі нұсқаулықтың білім сынағынан өткен 
адамдар жіберіледі. 

 
Жұмыс басталар алдындағы қауіпсіздік талаптары. 
Жұмыс киімдерін ретке келтіріңіз, жеңдердің қаптамасын бекітіңіз, 

шашты тығыз бекітілген бас киімнің астына алыңыз. 
Металды кесу кезінде көзілдірік киіңіз. 
Жұмыс орны жеткілікті түрде жарықтандырылғанын тексеріңіз. 
Келесі талаптарға сай құралмен жұмыс істеу: 
- балғалар сопақша қималы тұтқаларға, металл сыналармен сынау және 

қатты ағаштан (тау күлі, үйеңкі, қарағаш, емен) жасалған болуы тиіс; 
- гайка кілттері жарамды және болттар мен гайкалардың мөлшеріне 

сәйкес болуы тиіс, кілттерді басқа заттармен өсіру рұқсат етілмейді, 
кескіштер, керндер, қалпақ және т. б. ұрылған және шабылған қылтанақтар 
болмауы тиіс; 

 



59
  

 

құралды қолмен ұстай отырып, соққы беретін бөлігі бас бармақтың астынан 
20-25 мм шығып тұруы керек. 

Құрал тұтқаларында жарықтар мен шашырау болмауы керек; 
файлдарда жарықтар, чиптер және үшкір ұштар болмауы керек, құйрығы 
сынбауы керек. Тұтқалардың соңында қауіпсіздік сақиналары орнатылуы 
керек. 

Кілттер жаңғақ өлшеміне сәйкес келеді; кілт қоспаңыз. 
Қолдарыңызды металл кесектері мен үгінділерін кесілген және кесілген 

бетінен сыпыруға қолданбаңыз. 
Металлды қашау арқылы кесу операциясын орындау кезінде 

басқаларға ұшатын бөлшектерді бағыттап, осы жағынан қорғаныс торын 
орнату қай бағытқа қарағанда қауіпсіз екенін ескеру қажет; тек қорғаныс 
көзілдірігімен жұмыс жасаңыз. Егер жұмыс жағдайына сәйкес қорғаныс 
торларын пайдалану мүмкін болмаса, онда кесу кесілген бөлшектер адамдар 
жоқ бағытта ұшып кететіндей етіп жүргізіледі. 

Жұмыс кезінде кездейсоқ тіректерді немесе ақаулы қондырмаларды 
пайдаланбаңыз. 

Электр құралмен жұмыс істегенде резеңке қолғап кию керек (оларды 
тексергенде мөртабанмен), ал аяқ астына резеңке төсеніш қою керек. 

Электр құралының корпусы жұмыс алдында жерге тұйықталуы керек. 
Пневматикалық құралды қолданған кезде құралдың түтіктерін ауа 

жіберуді тоқтатқаннан кейін ғана қосыңыз және ажыратыңыз. 
Жұмыс кезінде шаң, кір және май бетке және қолға түсуі мүмкін. Тер 

мен кір тері тесіктерін бітеп тастайды, терінің қатты қабаттары мен 
жарықтары, пустулалар мен тітіркенулер пайда болады, сондықтан жұмыстан 
кейін бетіңізді, мойныңызды және қолыңызды мұқият жуып немесе 
сабынмен сумен душ қабылдау керек. 

Слесарлық құралдармен жұмыс істеуге қауіпсіз еңбек әдістеріне 
үйретілген, еңбекті қорғау жөніндегі нұсқаулықтың білім сынағынан өткен 
адамдар жіберіледі. 

 
Жұмыс басталар алдындағы қауіпсіздік талаптары. 
Жұмыс киімдерін ретке келтіріңіз, жеңдердің қаптамасын бекітіңіз, 

шашты тығыз бекітілген бас киімнің астына алыңыз. 
Металды кесу кезінде көзілдірік киіңіз. 
Жұмыс орны жеткілікті түрде жарықтандырылғанын тексеріңіз. 
Келесі талаптарға сай құралмен жұмыс істеу: 
- балғалар сопақша қималы тұтқаларға, металл сыналармен сынау және 

қатты ағаштан (тау күлі, үйеңкі, қарағаш, емен) жасалған болуы тиіс; 
- гайка кілттері жарамды және болттар мен гайкалардың мөлшеріне 

сәйкес болуы тиіс, кілттерді басқа заттармен өсіру рұқсат етілмейді, 
кескіштер, керндер, қалпақ және т. б. ұрылған және шабылған қылтанақтар 
болмауы тиіс; 

 

  
 

- ағаш ұстағыштардың соңында престеу құралдары (файлдар, распалар, 
соқалар және т.б.), сондай-ақ балғамен (қашаулар, қашаулар) соғылған 
құралдар, металл сақиналар орнатылуы керек. 

Жұмысқа кіріспес бұрын, балғамен жұмыс істейтін адам 
айналасындағыларға ескерту жасап, барлық анықталған ақаулар туралы 
шеберге хабарлауы керек және оған нұсқау берілгенге дейін жұмысты 
бастамауы керек. 

 
Жұмыс кезіндегі қауіпсіздік талаптары. 
Втулканы жұмыс үстеліне мықтап бекітіңіз. 
Дайындаманы мықтап қысыңыз. 
Жұмыс үстеліндегі еден тегіс және құрғақ болуы керек, ал жұмыс 

үстелінің алдына жұмыс істейтін ағаш тор немесе тіреу қойылуы керек. 
Балғалармен барлық жұмыс кезінде оның ұшын алақаннан 3 см 

шығатындай етіп ұстау керек. 
Бөлшектерді балғамен және соққымен бөлуді немесе қосуды қажет 

ететін жұмыс кезінде, соңғысын тістеуікпен ұстаңыз. Сіз балғамен жұмыс 
істейтін адамға қарсы бола алмайсыз, оның жағында тұрыңыз. 

Металлды қашау арқылы немесе басқа жерде кесу кезінде қорғаныш 
көзілдірікті қолданыңыз, жоңқалардың басқаларға енбеуін қадағалаңыз. 

Берілген беттің сапасын тексеру үшін саусақтарыңызды 
пайдаланбаңыз. 

Қолғаппен қайшымен кесу кезінде кесілген қаңылтыр дайындаманы 
ұстаңыз. 

Жұмыс орны жұмыс үшін қажет нәрсенің бәрі қол жетімді болатындай 
жабдықталуы керек, егер құрал ауыстыру қажет болса, құрылғылар айналаға 
лақтырылмауы керек, ауыстыру қолдан қолға мұқият жүргізілуі керек. 

Жұмыс орындары мен жүретін жолдарды қоқысқа немесе қоқысқа 
тастамаңыз. 

 
Төтенше жағдайлар кезіндегі қауіпсіздік талаптары. 
Нашар жағдай немесе жазатайым жағдай туындаған жағдайда жұмысты 

тоқтатып, шеберге хабарлаңыз және алғашқы медициналық көмек көрсетіңіз. 
 
Жұмыс соңында қауіпсіздік талаптары. 
Жұмыс орнын ретке келтіріңіз, жұмыс үстеліндегі үгінділер мен металл 

шаңдарын арнайы сыпырғыш щеткамен тазалаңыз. 
Құралдар мен дайындамаларды алыңыз. 
Арнайы киімді шешіп және алып тастаңыз. 
Барлық жұмысты аяқтағаннан кейін, қолыңызды жылы сумен және 

сабынмен жуыңыз. 
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Жұмыс орындарында тәртіпті сақтау бойынша негізгі талаптар. 
Қажетті затты бірден таба алу үшін сізге жұмыс үшін қажет нәрсенің 

бәрі қолда болуы керек: 
- жұмыс кезінде жиі қажет болатын құралдар мен материалдар өздеріне 

жақын орналасады, ал аз пайдаланылады - алыста; барлық пайдаланылған 
заттар белдіктің биіктігінде орналасқан; 

- құрал-саймандар мен құрылғылар оларды тиісті қолмен алуға 
ыңғайлы болатындай етіп орналастырылған: оң қолмен алынатын нәрсе оң 
жақта, ал сол жақта алынатын нәрсе сол жақта; не жиі қолданылады - 
жақындатыңыз, не аз қолданылады - әрі қарай; 

- бір затты екіншісінің үстіне немесе бөлшектің дайын бетіне 
қоймаңыз; 

- құжаттама (сызбалар, технологиялық немесе нұсқаулық карталар, 
бұйрықтар және т.б.) пайдалануға ыңғайлы жерде және ластануға кепілдік 
берілген жерде сақталады; 

- дайындамалар мен дайын бөлшектер өтуге кедергі жасамайтындай 
етіп сақталады және егер дайындаманы немесе бұйымды алу немесе қою 
керек болса, жұмысшы жиі иіліп кетпеуі керек; жеңіл заттар ауыр заттарға 
қарағанда жоғары орналастырылады. 

 
Металды таңбалау кезіндегі қауіпсіздік техникасы. 
Жазықтықты таңбалау - бұл тегіс бөлшектердің, қаңылтыр мен жолақ 

металдың бетіне, сонымен қатар құйылған бөлшектердің бетіне сызаттар 
салу. 

Кеңістіктік белгілермен таңбалау сызықтары бірнеше жазықтықта 
немесе бірнеше бетте қолданылады. 

Жұмысқа кіріспес бұрын таңбалау құралының жарамдылығын және 
оның қайралуын тексеріңіз. Балғаны тұтқаға мықтап бекіту керек, жазушыны 
қайрау керек, орталық соққының соққы бөлігінде чиптер мен тойтармалар 
болмауы керек. 

 
Жазықтық белгілеу. 
Таңбалау жұмыстары кезінде келесі еңбек қауіпсіздігі ережелерін 

сақтау қажет: 
- таңбалау тақтасының беті әрдайым таза және тегіс болуы керек; 
- оны бітелулерден, сызаттардан және басқа зақымданулардан қорғау 

керек; 
- дайындамаларды (бөлшектерді) плитаға орнатуды және оларды 

плитадан алуды тек қолғаптарда орындау қажет; 
- дайындамалар (бөлшектер) мен құрылғыларды плитаның шетіне емес, 

ортасына жақын орнату керек; 
- дайындамаларды (бөлшектерді) орнатпас бұрын, плитаның 

тұрақтылығын тексеріңіз; таңбалау плитасының айналасындағы жолдар 
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Жұмыс орындарында тәртіпті сақтау бойынша негізгі талаптар. 
Қажетті затты бірден таба алу үшін сізге жұмыс үшін қажет нәрсенің 

бәрі қолда болуы керек: 
- жұмыс кезінде жиі қажет болатын құралдар мен материалдар өздеріне 

жақын орналасады, ал аз пайдаланылады - алыста; барлық пайдаланылған 
заттар белдіктің биіктігінде орналасқан; 

- құрал-саймандар мен құрылғылар оларды тиісті қолмен алуға 
ыңғайлы болатындай етіп орналастырылған: оң қолмен алынатын нәрсе оң 
жақта, ал сол жақта алынатын нәрсе сол жақта; не жиі қолданылады - 
жақындатыңыз, не аз қолданылады - әрі қарай; 

- бір затты екіншісінің үстіне немесе бөлшектің дайын бетіне 
қоймаңыз; 

- құжаттама (сызбалар, технологиялық немесе нұсқаулық карталар, 
бұйрықтар және т.б.) пайдалануға ыңғайлы жерде және ластануға кепілдік 
берілген жерде сақталады; 

- дайындамалар мен дайын бөлшектер өтуге кедергі жасамайтындай 
етіп сақталады және егер дайындаманы немесе бұйымды алу немесе қою 
керек болса, жұмысшы жиі иіліп кетпеуі керек; жеңіл заттар ауыр заттарға 
қарағанда жоғары орналастырылады. 

 
Металды таңбалау кезіндегі қауіпсіздік техникасы. 
Жазықтықты таңбалау - бұл тегіс бөлшектердің, қаңылтыр мен жолақ 

металдың бетіне, сонымен қатар құйылған бөлшектердің бетіне сызаттар 
салу. 

Кеңістіктік белгілермен таңбалау сызықтары бірнеше жазықтықта 
немесе бірнеше бетте қолданылады. 

Жұмысқа кіріспес бұрын таңбалау құралының жарамдылығын және 
оның қайралуын тексеріңіз. Балғаны тұтқаға мықтап бекіту керек, жазушыны 
қайрау керек, орталық соққының соққы бөлігінде чиптер мен тойтармалар 
болмауы керек. 

 
Жазықтық белгілеу. 
Таңбалау жұмыстары кезінде келесі еңбек қауіпсіздігі ережелерін 

сақтау қажет: 
- таңбалау тақтасының беті әрдайым таза және тегіс болуы керек; 
- оны бітелулерден, сызаттардан және басқа зақымданулардан қорғау 

керек; 
- дайындамаларды (бөлшектерді) плитаға орнатуды және оларды 

плитадан алуды тек қолғаптарда орындау қажет; 
- дайындамалар (бөлшектер) мен құрылғыларды плитаның шетіне емес, 

ортасына жақын орнату керек; 
- дайындамаларды (бөлшектерді) орнатпас бұрын, плитаның 

тұрақтылығын тексеріңіз; таңбалау плитасының айналасындағы жолдар 

  
 

әрдайым бос болуын қамтамасыз етіңіз; балғаның тұтқаға Бекітілу 
сенімділігін тексеріңіз; 

- шаң мен қабыршақты таңбалау тақтасынан тек щеткамен, ал үлкен 
плиталардан сыпырғышпен алып тастаңыз; 

соңында таңбалау тақтасын керосинмен шайыңыз және құрғақ, таза 
шүберекпен сүртіңіз, маймен майлаңыз және қорғаныш ағаш қақпақпен 
жабыңыз. 

Металды кесу кезіндегі қауіпсіздік шаралары. 
Кесу слесарь операциясы деп аталады, онда кесу құралының 

(қашаудың) көмегімен дайындамадан немесе бөліктен артық металл 
қабаттары алынады немесе дайындама кесектерге кесіледі (сурет 1.20). 

 

 
 

1.20 сурет - Металл кесу. 
 
- Металды кесу кезінде қорғаныш қалқан, көзілдірік немесе тор 

қолданыңыз. 
- Қашау соққышында жарықтар, чиптер немесе тойтармалар болмауы 

керек. соққы кезінде олар сіздің қолыңызды сындырып, жарақаттауы мүмкін. 
- Балға тұтқаға мықтап бекітілуі керек, оның соққысы тегіс және беті 

дөңес болуы керек. 
Металлдарды қолмен кесу кезінде келесі қауіпсіздік ережелерін сақтау 

керек: 
- қолмен ұстаушы балғасының сабы жақсы бекітіліп, жарықшақтар 

болмауы керек; 
- қашау және крест кескішпен кесу кезінде қорғаныс көзілдірігін 

қолдану керек; 
- қатты және сынғыш металды кесу кезінде міндетті түрде қоршау: тор, 

қалқан қолдану керек. 
 
Металды кесу кезіндегі қауіпсіздік техникасы. 
Кесу слесарь операциясы деп аталады, онда металл бөліктерге бөлінеді 

(1.21-сурет). Кесуді қолмен және станоктармен жасауға болады. 
Металлдарды кесу кезінде келесі қауіпсіздік талаптары орындалуы 

керек: 
- қолыңызды темір араның кесу жиектерінен немесе темірдегі 

тесіктерден сақтаңыз; 
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- парақты төменнен көтере отырып, сол қолыңыздың позициясын 
ұстаныңыз; 

- көзге бітеліп қалмас үшін немесе қолды зақымдамау үшін үгінділерді 
үрлемеңіз және оларды қолдарыңызбен алмаңыз; 

- жұмыс орнын қажет емес құралдармен және бөлшектермен шамадан 
тыс жүктемеңіз; қозғалатын және айналмалы бөлшектерді алмаңыз немесе 
майлаңыз; 

- темірді пайдаланған кезде белдікті қадамнан қадамға ауыстырмаңыз. 
Слесардың корпусының жағдайы. Қол арматурамен кесу кезінде олар 

вице-пресстің алдында тіке, еркін және орнықты тұрады, вице-жаққа немесе 
өңделетін дайындаманың осіне қатысты жарты айналым. Аяқтар пятки 
арасындағы белгілі бір қашықтықпен 60 ... 70 градус бұрыш жасайтын етіп 
орналастырылған. 

 

 
 
а - жұмыс органының жағдайы және құралдың ұстамасы; б - аяқтың орналасуы; в - 

90° бұралған пышақпен темір арамен кесу 
 

1.21 сурет - Темірді темір арамен кесу. 
 
Қолдың орналасуы. Тұтқа алақанға тірелетіндей оң қолдың төрт 

саусағымен оралған; бас бармақ тұтқа бойымен үстіне қойылады. Сол 
қолдың саусақтары жаңғақ пен темір араның қозғалмалы басын ұстап 
тұрады. 

 
Іс жүргізу кезіндегі қауіпсіздік шаралары. 
Ара кесу (үю) - кескіш құрал - файл көмегімен өңделетін 

дайындаманың бетінен қабатты кетіру. 
 Жұмысты тапсыру кезінде келесі қауіпсіздік талаптары орындалуы 

керек: 
- өткір жиектері бар дайындамаларды беру кезінде, кері соққы кезінде 

файлдың астында сол қолдың саусақтарын қыспаңыз; 
- құжаттарды беру процесінде пайда болған чиптерді жұмыс үстелінен 

шаш щеткасымен сыпыру керек; чиптерді жалаңаш қолмен тастауға, оны 
үрлеуге немесе сығылған ауамен шығаруға қатаң тыйым салынады; 
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- парақты төменнен көтере отырып, сол қолыңыздың позициясын 
ұстаныңыз; 

- көзге бітеліп қалмас үшін немесе қолды зақымдамау үшін үгінділерді 
үрлемеңіз және оларды қолдарыңызбен алмаңыз; 

- жұмыс орнын қажет емес құралдармен және бөлшектермен шамадан 
тыс жүктемеңіз; қозғалатын және айналмалы бөлшектерді алмаңыз немесе 
майлаңыз; 

- темірді пайдаланған кезде белдікті қадамнан қадамға ауыстырмаңыз. 
Слесардың корпусының жағдайы. Қол арматурамен кесу кезінде олар 

вице-пресстің алдында тіке, еркін және орнықты тұрады, вице-жаққа немесе 
өңделетін дайындаманың осіне қатысты жарты айналым. Аяқтар пятки 
арасындағы белгілі бір қашықтықпен 60 ... 70 градус бұрыш жасайтын етіп 
орналастырылған. 

 

 
 
а - жұмыс органының жағдайы және құралдың ұстамасы; б - аяқтың орналасуы; в - 

90° бұралған пышақпен темір арамен кесу 
 

1.21 сурет - Темірді темір арамен кесу. 
 
Қолдың орналасуы. Тұтқа алақанға тірелетіндей оң қолдың төрт 

саусағымен оралған; бас бармақ тұтқа бойымен үстіне қойылады. Сол 
қолдың саусақтары жаңғақ пен темір араның қозғалмалы басын ұстап 
тұрады. 

 
Іс жүргізу кезіндегі қауіпсіздік шаралары. 
Ара кесу (үю) - кескіш құрал - файл көмегімен өңделетін 

дайындаманың бетінен қабатты кетіру. 
 Жұмысты тапсыру кезінде келесі қауіпсіздік талаптары орындалуы 

керек: 
- өткір жиектері бар дайындамаларды беру кезінде, кері соққы кезінде 

файлдың астында сол қолдың саусақтарын қыспаңыз; 
- құжаттарды беру процесінде пайда болған чиптерді жұмыс үстелінен 

шаш щеткасымен сыпыру керек; чиптерді жалаңаш қолмен тастауға, оны 
үрлеуге немесе сығылған ауамен шығаруға қатаң тыйым салынады; 

  
 

- жұмыс істеген кезде, тұтқалары мықтап бекітілген файлдарды ғана 
қолданыңыз; 

- тұтқасы жоқ файлдармен немесе тұтқалары жарылған, бөлінген 
файлдармен жұмыс жасамаңыз. 

 
Тесіктерді бұрғылау және қайта өңдеу кезіндегі қауіпсіздік 

шаралары. 
Бұрғылау дегеніміз - кескіш құрал - бұрғымен қатты материалда тесік 

жасау. 
Бұрғылау машинасында жұмыс істеу кезінде келесі қауіпсіздік 

талаптарын сақтау қажет: 
- дайындаманы дұрыс орнатыңыз, станок үстеліне мықтап бекітіңіз 

және өңдеу кезінде оларды қолыңызбен ұстамаңыз; 
- кескіш құралды ауыстырғаннан кейін бұрғылау машинасында кілт 

қалдырмаңыз; 
- машинаны тек жұмыс қауіпсіздігіне деген сенімділікпен іске 

қосыңыз; 
- айналатын кесу құралы мен шпиндельге қол тигізбеңіз; 
- сынған кескіш құралдарды саңылаудан қолмен шығармаңыз, бұл үшін 

арнайы құрылғылар қолданыңыз; 
- шпиндельден бұрғылау патронын, бұрғылаушыны немесе адаптердің 

жеңін алу үшін арнайы кілтті немесе сынаны қолданыңыз; 
- жұмыс істеп тұрған машина арқылы қандай-да бір заттарды бермеңіз 

немесе алмаңыз; 
- машинада қолғаппен жұмыс жасамаңыз; 
- жұмыс істеп тұрған кезде машинаға сүйенбеңіз. 
Бұрғылау нәтижесінде алынған тесіктер өңделген беттің жоғары 

жиілігімен, дәлдігімен ерекшеленбейді, сондықтан оларды қайта өңдеу 
арқылы қосымша өңдеуге ұшырайды. Қайта ойнатуды бұрғылау 
машиналарында да, бұрғылау машиналарында да, арнайы құралдармен де 
қолмен жасауға болады. Тесіктерді қайта өңдеу кезінде бұрғылау 
кезіндегідей қауіпсіздік талаптарын сақтау қажет. 

 
Кесу кезіндегі қауіпсіздік техникасы. 
Кесу - бұл айналу денелерінде пайда болған бұрандалы бет. Жіп салу - 

қолмен немесе әртүрлі машиналарда орындалатын дайындамаға бұрандалы 
жіпті алу операциясы. 

Кесетін станокқа тигізу кезінде бұрғылау машиналарында қауіпсіздік 
талаптарын басшылыққа алу керек. 

Кранмен бұрап, қатты шығыңқы өткір бөліктері бар бөліктерде қолмен 
өлгенде, шұңқырды айналдыру кезінде қолыңызды зақымдамауға 
тырысыңыз. 

Кесу барысында ағын судың қисайып кетпеуін қадағалау керек. 
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Дұрыс профилі бар таза жіпті алу және ағынды бүлдірмеу үшін 
жіптерді кесу кезінде кесу сұйықтығын пайдалану керек 

Жіптерді кесу кезінде машиналық және минералды майларды 
қолданбаңыз. 

Матрицамен жіп тігу кезінде, матаның сынықтары мен сынуының 
алдын алу үшін, штампқа қатысты матрицаның перпендикуляр орналасуын 
қадағалау қажет: матрица шыбыққа қисаймай кесілуі керек. 

Тойтару кезіндегі қауіпсіздік техникасы. 
Тойтарма - бұл екі немесе одан да көп бөлшектерді тойтармалармен 

біріктіру процесі (сурет 1.22). 
Пневматикалық балғалармен тойтарған 

кезде шуылдан қорғау үшін шуға қарсы 
құлаққаптар қолданылады. 

Пневматикалық құралды реттегенде, 
қысқышты қолыңызбен ұстап тұрып, балғамен 
тырыспаңыз, өйткені соққы күші жоғары 
болғандықтан оны ұстау өте қиын, нәтижесінде 
сіздің қолыңыз жаралануы мүмкін. Тіреуді 
қолыңызға қыспау керек, ол тек тойтармаға 
бағытталуы керек. 

  
 

1.22 сурет – Тойтарма. 
 

Нашар отырғызылған балғамен жұмыс істеуге жол берілмейді, 
балғалардың тұтқаларында жарықтар болмауы керек, қысқыштарда, 
тартқыштарда жарықтар, чиптер, шұңқырлар болмауы керек, қолдардағы 
қолдауды қатты қыспау керек. 

Ысқылау жұмыстарын орындау кезіндегі қауіпсіздік техникасы. 
Ысқылау деп герметикалық алынбалы және жылжымалы 

қосылыстарды алу үшін бөлшектердің беттерін тегістеу ұнтақтары мен 
пасталары арқылы өңдеу. 

Ысқылау және жетілдіру жұмыстарын орындау кезінде: 
- өңделген бетті қолмен емес, шүберекпен тазалаңыз; 
- пасталарды абайлап ұстаңыз, өйткені олардың құрамында қышқылдар 

бар; 
- механикаландырылған аспаппен, сондай-ақ станоктармен жұмыс істеу 

кезінде қауіпсіздік талаптарын орындау. 
Дәнекерлеу және қалайылау кезіндегі қауіпсіздік техникасы. 
Дәнекерлеу дегеніміз-балқытылған қорытпаның көмегімен екі бірдей 

немесе әртүрлі металдардың бір-біріне қосылуын алу әдісі. Дәнекерлеу деп 
аталады. 

Қалайылау-бұл металл өнімдерінің беттерін балқытылған қалайының 
жұқа қабатымен немесе қорғасынмен қалайы қорытпасымен жабу процесі. 

Дәнекерлеу және қалайылау кезінде мынадай қауіпсіздік ережесін 
сақтау қажет: 

- дәнекерлеушінің жұмыс орны жергілікті желдеткішпен жабдықталуы 
тиіс (ауа қозғалысының жылдамдығы 0,6 м/с кем емес); 
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Дұрыс профилі бар таза жіпті алу және ағынды бүлдірмеу үшін 
жіптерді кесу кезінде кесу сұйықтығын пайдалану керек 

Жіптерді кесу кезінде машиналық және минералды майларды 
қолданбаңыз. 

Матрицамен жіп тігу кезінде, матаның сынықтары мен сынуының 
алдын алу үшін, штампқа қатысты матрицаның перпендикуляр орналасуын 
қадағалау қажет: матрица шыбыққа қисаймай кесілуі керек. 

Тойтару кезіндегі қауіпсіздік техникасы. 
Тойтарма - бұл екі немесе одан да көп бөлшектерді тойтармалармен 

біріктіру процесі (сурет 1.22). 
Пневматикалық балғалармен тойтарған 

кезде шуылдан қорғау үшін шуға қарсы 
құлаққаптар қолданылады. 

Пневматикалық құралды реттегенде, 
қысқышты қолыңызбен ұстап тұрып, балғамен 
тырыспаңыз, өйткені соққы күші жоғары 
болғандықтан оны ұстау өте қиын, нәтижесінде 
сіздің қолыңыз жаралануы мүмкін. Тіреуді 
қолыңызға қыспау керек, ол тек тойтармаға 
бағытталуы керек. 

  
 

1.22 сурет – Тойтарма. 
 

Нашар отырғызылған балғамен жұмыс істеуге жол берілмейді, 
балғалардың тұтқаларында жарықтар болмауы керек, қысқыштарда, 
тартқыштарда жарықтар, чиптер, шұңқырлар болмауы керек, қолдардағы 
қолдауды қатты қыспау керек. 

Ысқылау жұмыстарын орындау кезіндегі қауіпсіздік техникасы. 
Ысқылау деп герметикалық алынбалы және жылжымалы 

қосылыстарды алу үшін бөлшектердің беттерін тегістеу ұнтақтары мен 
пасталары арқылы өңдеу. 

Ысқылау және жетілдіру жұмыстарын орындау кезінде: 
- өңделген бетті қолмен емес, шүберекпен тазалаңыз; 
- пасталарды абайлап ұстаңыз, өйткені олардың құрамында қышқылдар 

бар; 
- механикаландырылған аспаппен, сондай-ақ станоктармен жұмыс істеу 

кезінде қауіпсіздік талаптарын орындау. 
Дәнекерлеу және қалайылау кезіндегі қауіпсіздік техникасы. 
Дәнекерлеу дегеніміз-балқытылған қорытпаның көмегімен екі бірдей 

немесе әртүрлі металдардың бір-біріне қосылуын алу әдісі. Дәнекерлеу деп 
аталады. 

Қалайылау-бұл металл өнімдерінің беттерін балқытылған қалайының 
жұқа қабатымен немесе қорғасынмен қалайы қорытпасымен жабу процесі. 

Дәнекерлеу және қалайылау кезінде мынадай қауіпсіздік ережесін 
сақтау қажет: 

- дәнекерлеушінің жұмыс орны жергілікті желдеткішпен жабдықталуы 
тиіс (ауа қозғалысының жылдамдығы 0,6 м/с кем емес); 

  
 

- газдалған үй-жайларда жұмыс істеуге жол берілмейді; 
- жұмыс аяқталғаннан кейін және тамақ ішкеннен кейін қолды 

сабынмен мұқият жуу керек; 
- күкірт қышқылын кептелген тығындары бар шыны бөтелкелерде 

сақтау керек; тек сұйылтылған қышқылды қолдану керек; 
- дәнекерлеу үтігін қыздырған кезде қыздыру көзімен қауіпсіз жұмыс 

істеудің жалпы ережелерін сақтау керек; электр дәнекерлеу үтігінде тұтқа 
құрғақ және өткізгіш емес болуы керек. 

 
Станоктарда жұмыс істеу кезіндегі қауіпсіздік техникасы 

 
Қайрау станогында жұмыс істеу кезіндегі еңбек қауіпсізд. 
1. . Сізге сеніп тапсырылған жұмысты орындай отырып, тек сізге 

рұқсат етілген станокта жұмыс жасаңыз. 
2. Станокта қолғаппен, сондай-ақ саусақтары таңылған жұмыс істеуге 

тыйым салынады. 
3. Электр энергиясын беруде үзіліс болған кезде станоктың электр 

жабдығын дереу өшіріңіз. 
Жұмыс басталар алдында 
4. Станокты әрбір қосу алдында станоктың іске қосылуы ешкімге қауіп 

төндірмейтініне көз жеткізу керек. 
5. Арнайы киімді ретке келтіру. 
6. Қорғаныс жерлендіргішінің станок корпусымен қосылуының болуы 

мен сенімділігін тексеру. Қоршауды бекіту беріктігін тексеру: тегістеу 
дөңгелегі мен белдік жетегінің қоршауынсыз жұмыс істеуге тыйым 
салынады. 

7. Қолды бекітудің сенімділігі мен дұрыстығын тексеріңіз (қол мен 
тегістеу дөңгелектері арасындағы саңылау 3 мм-ден аспауы керек), 
байқалатын жарықтар мен шұңқырларды анықтау үшін осы дөңгелектердің 
күйін сыртқы сараптама арқылы тексеріңіз. 

8. Жарықтары мен шұңқырлары бар шеңберлерді пайдалануға тыйым 
салынады. 

9. Тегістеу дөңгелегінің ықтимал үзілуінің қауіпті аймағынан алыс, 3-5 
минут ішінде жұмыс істемейтін жылдамдықта машинаның дұрыс жұмысын 
тексеріп, доңғалақтың радиалды немесе осьтік жүгіруінің шамадан тыс 
болуына көз жеткізіңіз. 

Машинаның ақаулығы немесе ықтимал қауіп туындаған жағдайда, бұл 
туралы бригадирге дереу хабарлаңыз. 

Жұмыс барысында 
10. Құралды қайрау кезінде құралды шеңберге тегіс, серпіліссіз және 

қатты қысымсыз беру керек. Тегістеу дөңгелегінің айналу жазықтығынан 
алыс тұрыңыз. 

11. Жұмыс кезінде жұмысшы қорғаныш көзілдірік немесе экрандар 
қолдануы керек. Айналатын абразивті доңғалаққа жақын тұруға болмайды. 
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12. Құралды тегістеу дөңгелектерімен қайрау және әрлеу тек 
салқындатумен жасалуы керек. 

13. Құралдың қайрауының айқындылығы мен тегістігін сезбеңіз. 
Қайрау сапасы құралды шеңберден шығарып, қауіпсіз аймаққа енгізгеннен 
кейін анықталады. 

14. Абразивті дөңгелектің бүйір бетіндегі құралды қайрауға болмайды, 
оның айналу жазықтығы бағытында тұрмаңыз. 

15. Машина корпусына құралдарды немесе басқа заттарды қоймаңыз. 
16. Жұмыс істеп тұрған машинаны қараусыз қалдырмаңыз. 
17. Жұмыс аяқталғаннан кейін - машинаны өшіріп, айналуын 

тоқтатқаннан кейін абразивті шаңды щеткамен алып тастаңыз. Абразивті 
шаңды аузыңызбен үрлемеңіз немесе қолыңызбен сүртпеңіз. 

Бұрғылау машинасында жұмыс істеу кезіндегі еңбек қауіпсіздігі. 
1. Бұрғылау машинасында жұмыс істеген кезде студенттерге ақауларды 

түзетуге тыйым салынады. Егер ақаулық анықталса, стажер жұмысты дереу 
тоқтатып, бұл туралы бригадирге хабарлауға міндетті. 

Жұмысқа кіріспес бұрын 
2. Жұмысқа кіріспес бұрын машинаны мұқият тексеріп, оның жұмысқа 

жарамдылығын тексеріп, қажет болған жағдайда майлау қажет. 
3. Бұрғылауды патронға және дайындамаға арналған үстелге мықтап 

бекітіңіз. 
4. Машинаның дұрыс жұмыс істемей тұрғанын тексеріңіз. 
Жұмыс барысында 
1. Металды бұрғыламас бұрын, тесіктердің орталарын белгілеңіз. 
2. Бұрғыны бөлшекке тегіс, күш салмай және серпіліссіз, тек шпиндель 

толық айналу жылдамдығына жеткеннен кейін беріңіз. 
3. Бұрғылау кезінде бөлшекті қолыңызбен бос ұстауға, сондай-ақ 

қолғапта жұмыс істеуге тыйым салынады. 
4. Машина дымқыл шүберекпен жұмыс істеп тұрған кезде бұрғылау 

ұшын майламаңыз немесе салқындатпаңыз. 
5. Машинаның патронын немесе айналмалы бұрғыны тежеу үшін 

қолыңызды пайдаланбаңыз. 
6. Машинада жұмыс істеу кезінде жұмыс орнын қажетсіз құралдармен 

және бөлшектермен әлекке салмай, тәртіпті сақтау қажет. Егер жұмыс 
кезінде машина тырсылдайды, соғылады немесе мойынтіректердің шамадан 
тыс қызуы және т.с.с. анықталса, оны тоқтатып, бригадирге хабарлау керек. 
Жұмыс істеп тұрған машинаны қараусыз қалдыруға жол берілмейді; 
машинадан шыққан кезде электр қозғалтқышын өшіріңіз. 

7. Жұмысты аяқтағаннан кейін құралды алып тастаңыз және машинаны 
қылшықпен және мақта матамен сүртіңіз және кірден тазалаңыз, содан кейін 
үстелді қолмен майлаңыз және майлау кестесінде көрсетілген орындарға 
майлағыш жағыңыз. 

Жұмыс аяқталғаннан кейін 
1. Бұрғыны дайындамадан алшақтатыңыз және машинаны өшіріңіз. 



67
  

 

12. Құралды тегістеу дөңгелектерімен қайрау және әрлеу тек 
салқындатумен жасалуы керек. 

13. Құралдың қайрауының айқындылығы мен тегістігін сезбеңіз. 
Қайрау сапасы құралды шеңберден шығарып, қауіпсіз аймаққа енгізгеннен 
кейін анықталады. 

14. Абразивті дөңгелектің бүйір бетіндегі құралды қайрауға болмайды, 
оның айналу жазықтығы бағытында тұрмаңыз. 

15. Машина корпусына құралдарды немесе басқа заттарды қоймаңыз. 
16. Жұмыс істеп тұрған машинаны қараусыз қалдырмаңыз. 
17. Жұмыс аяқталғаннан кейін - машинаны өшіріп, айналуын 

тоқтатқаннан кейін абразивті шаңды щеткамен алып тастаңыз. Абразивті 
шаңды аузыңызбен үрлемеңіз немесе қолыңызбен сүртпеңіз. 

Бұрғылау машинасында жұмыс істеу кезіндегі еңбек қауіпсіздігі. 
1. Бұрғылау машинасында жұмыс істеген кезде студенттерге ақауларды 

түзетуге тыйым салынады. Егер ақаулық анықталса, стажер жұмысты дереу 
тоқтатып, бұл туралы бригадирге хабарлауға міндетті. 

Жұмысқа кіріспес бұрын 
2. Жұмысқа кіріспес бұрын машинаны мұқият тексеріп, оның жұмысқа 

жарамдылығын тексеріп, қажет болған жағдайда майлау қажет. 
3. Бұрғылауды патронға және дайындамаға арналған үстелге мықтап 

бекітіңіз. 
4. Машинаның дұрыс жұмыс істемей тұрғанын тексеріңіз. 
Жұмыс барысында 
1. Металды бұрғыламас бұрын, тесіктердің орталарын белгілеңіз. 
2. Бұрғыны бөлшекке тегіс, күш салмай және серпіліссіз, тек шпиндель 

толық айналу жылдамдығына жеткеннен кейін беріңіз. 
3. Бұрғылау кезінде бөлшекті қолыңызбен бос ұстауға, сондай-ақ 

қолғапта жұмыс істеуге тыйым салынады. 
4. Машина дымқыл шүберекпен жұмыс істеп тұрған кезде бұрғылау 

ұшын майламаңыз немесе салқындатпаңыз. 
5. Машинаның патронын немесе айналмалы бұрғыны тежеу үшін 

қолыңызды пайдаланбаңыз. 
6. Машинада жұмыс істеу кезінде жұмыс орнын қажетсіз құралдармен 

және бөлшектермен әлекке салмай, тәртіпті сақтау қажет. Егер жұмыс 
кезінде машина тырсылдайды, соғылады немесе мойынтіректердің шамадан 
тыс қызуы және т.с.с. анықталса, оны тоқтатып, бригадирге хабарлау керек. 
Жұмыс істеп тұрған машинаны қараусыз қалдыруға жол берілмейді; 
машинадан шыққан кезде электр қозғалтқышын өшіріңіз. 

7. Жұмысты аяқтағаннан кейін құралды алып тастаңыз және машинаны 
қылшықпен және мақта матамен сүртіңіз және кірден тазалаңыз, содан кейін 
үстелді қолмен майлаңыз және майлау кестесінде көрсетілген орындарға 
майлағыш жағыңыз. 

Жұмыс аяқталғаннан кейін 
1. Бұрғыны дайындамадан алшақтатыңыз және машинаны өшіріңіз. 

  
 

2. Бұрғының айналуын тоқтатқаннан кейін чиптерді машинадан 
щеткамен, ал станок үстелінің ойықтарынан металл ілмекпен алыңыз. 
Чиптерді аузыңызбен үрлемеңіз немесе қолыңызбен сыпырмаңыз. 

3. Машинаны сүртіңіз және майлаңыз, майланған шүберектерді 
қақпағы бар металл қорапқа салыңыз. 

4. Қорғаныс киімін шешіп, қолыңызды сабынмен жақсылап жуыңыз. 
5. Оқу шеберханасын желдетіңіз. 
 
 
1.2.2 Слесарлық  құралдар және олармен жұмыс істеу ережелері 
 
Жазушы - сызғышпен белгілеу үшін бетіне сызықтар салу үшін 

қолданылады (1.23-сурет). 
1. Көздеріңізге және қолдарыңызға зақым келтірмеу үшін хатшыны 

абайлап ұстаңыз. Тұтқаны сізден алыс ұстап, жұмыс орнына қою керек - 
тұтқаны өзіңізге қаратып. 

2. Хатшы мен компас компасын қалтаңызға салмаңыз, оларды тек 
жұмыс үстелінде ұстауға болады. 

3. Жұмыстан кейін жазушыларға қорғаныш тығындар салынуы керек. 
Соққы құралдары (қашау, орталық соққы, соққы) әр түрлі формада 

және көлемде дайындалады және көптеген жұмыс түрлерінде қолданылады. 

 
1.23 сурет - Металдарды таңбалауға арналған жабдық. 

 
Жалпы талаптар 
1. Қорғаныс көзілдірігін немесе бет қалқандарын киіңіз. 
2. Қию және кесу кезінде қашауды бұрыштың жиегі көлденең кесілетін 

бетпен жанасатындай етіп дұрыс бұрышта ұстаңыз. 
3. Қолыңызды қорғаңыз: қолыңызды қашау білігінің үстіне созылған 

көбік резеңке қорғаныспен қорғауға болады, сонымен қатар қашау мен 
штамптарға арналған арнайы ұстағыштар бар. 
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1.24 сурет - Ұрмалы аспаппен жұмыс. 

 
4.  Сынған, жарылған немесе сынған құралдарды тастаңыз. 
5. Тегістелген немесе соққы беретін беттері бар құралдарды 

ұнтақтаңыз. 
6. Нүктені немесе кесу жиегін оның бастапқы пішініне сәйкес 

өткірлеңіз. Кесетін жиекке сәл дөңгелектелген пішін беріңіз. Қашаудың шеті 
(1.25-сурет) қатты металдар үшін 70 °, ал жұмсақ металдар үшін 60 ° бұрышы 
болуы керек. 

 

  
 

1.25 сурет - Қашау ұшы. 
 
7. Қашауды қайрау кезінде қатты қысым жасамаңыз. Шығарылған 

жылу қатаюды кетіре алады. Қашауды қайрау кезінде мезгіл-мезгіл суық суға 
батырыңыз. 

8. Тастарды немесе орнында бетон кесу немесе бөлу үшін металл 
қашауды пайдаланбаңыз. 

9. Орталық соққының орнына соққыны қолданбаңыз. 
10. Үлкен қашамен жұмыс істеген кезде бір жұмысшының оны ұстап 

тұруына, ал екіншісі қашауды соғуына жол бермеңіз. Қашқышты бағыттау 
үшін қысқыштарды немесе қашау ұстағышты пайдаланыңыз. Осылайша, 
ұстаушының қолдары бүтін болып қалады 

..  
1.26 сурет - Қаштамен жұмыс. 
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..  
1.26 сурет - Қаштамен жұмыс. 

  
 

Кәдімгі орталық соққы - бұрғылауыштың бастапқы қондырғысы және 
басқа визуалды таңбалау үшін орталық саңылауларды (өзектерді) белгілеуге 
арналған қолмен ұста құралы. Бұл дөңгелек көлденең қиманың өзегі, оның 
бір шеті (жұмыс бөлігі) шыңы 100°-120° бұрышы бар конусқа дейін 
қайралады [4]. 

Штамптау (1.27-сурет) соққының қарама-қарсы бөлігінде - түйреуіш 
табақшасында балғамен ұру арқылы орындалады. Орталық соққыны қолдану 
бұрғылау материалының сырғып кетуіне жол бермейді және тесіктердің дәл 
орналасуына қол жеткізуге көмектеседі 

 

 
 

1.27 сурет – Штамптау. 
 
1. Белгіленетін дайындама тақтаға соғылатын қауіп тікелей 

жұмысшыға бағытталатындай етіп орналастырылады. Балға оң қолмен, ал 
соққы сол қолмен ұсталады. 

2. Орталық соққыны қауіп-қатерге қою және тесу екі кезеңде жүзеге 
асырылады. Біріншіден, орталық соққыны қауіп-қатерге қою кезінде 
жұмысшы оны өзінен сәл алшақтатып, нүктені тәуекелдердің дәл ортасында 
немесе қиылысу нүктесінде қояды. Содан кейін, жұмысшы ортаңғы соққыны 
қауіп-қатерден қозғамай, оны белгілеу жазықтығына перпендикуляр етіп 
қояды және орта соққыға балғамен жеңіл білек соққысын қолданады. 

 

 
 

1.28 сурет - Орталық соққымен дұрыс жұмыс. 
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1. Орталық соққының соққы беретін бөлігін құлатуға немесе 
соққылармен қиюға болмайды. Ерекше бөліктің беті тегіс және сәл дөңес 
болуы керек. Соққының ұзындығы 70 мм-ден кем болмауы керек, сондықтан 
қолға алынған құралдың саусақтарынан 20 мм жоғары болуы керек. 

2. Орталық штамптың жұмысшы бөлігі шыңы 60 ° бұрышы бар 
конустық нүкте, ал бұрғыланатын саңылаулардың орталықтарын белгілеу 
үшін шыңы 45 ° бұрышы болуы керек. Доғал орталық соққыны қолданбаңыз, 
өйткені балғамен ұрған кезде нүкте таңбалау жазықтығынан сырғып кетеді 
және қолдың жарақатына әкелуі мүмкін. Соққылар осінің бойымен соққы 
бөлігіне дайындама жазықтығына перпендикуляр болған кезде қолданылуы 
керек. 

Қолдың жарақаттануын болдырмау үшін циркульдің, жазушының және 
орталық соққының үшкір ұштарын абайлап ұстаңыз. Бұл құралдарды киім 
қалтасына салмаңыз. 

Кескіш-кесу күші 
балғаның соққыларымен 
жасалатын металл кесетін 
құрал, ол ойықтарды, 
ойықтарды кесуге, чиптерді 
алып тастауға, Металды 
кесуге қызмет етеді. 

             
 

1.29 сурет  – Кескішпен жұмыс. 
 

Слесарлық балға - кесу, түзету, ию және басқа слесарлық жұмыстар 
кезінде соққы беруге арналған соққы құралы. 

 

 
 
 

1.30 сурет - Слесарлық балға. 
 
ҚАЖЕТТІ: 
1. Қауіпсіздік көзілдірігін немесе бет қалқандарын киіңіз. 
2. Орындалатын жұмыс түріне қарай балғаларды таңдаңыз. Дұрыс 

қолданбау соққылардың сынуына әкелуі мүмкін, бұл өз кезегінде ауыр 
жарақатқа әкелуі мүмкін. 

3. Соққы берілетін бетінің диаметрінен соғылған заттың бетінен 
шамамен 2,5 см үлкен балғаны таңдаңыз. 
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4. Соққы жағы соғылатын бетке параллель болатындай етіп, балғамен 
тура соғыңыз. Қарап тұрған соққылардан, сондай-ақ нысанадан жоғары және 
төмен соққылардан аулақ болыңыз. 

5. Балғамен тербелмес бұрын, артқа және жоғарыға қараңыз. 
6. Сіз ұрып жатқан затқа қараңыз. 
7. Балғаны қолыңызбен түзу білегіңізбен балға сабынан мықтап 

ұстаңыз. 
8. Тұтқаны шабуылшыдан мүмкіндігінше алыс ұстаңыз! Бұл соққы 

күшін арттырады және дірілден сақтайды. 
9. Егер шабуылдаушыға тесіктер пайда болса, оларды дереу алып 

тастаңыз. Әйтпесе, кейінгі жұмыс кезінде чиптердің ұшып кету қаупі бар.е 

  
 

1.31 сурет - Орындық балғамен дұрыс      
емес жұмыс (сырғыма соққы). 

  
 

1.32 сурет - Балғаны дұрыс 
ұстау. 

 
10. Тұтқаны шабуылшыдан мүмкіндігінше алыс ұстаңыз! Бұл соққы 

күшін арттырады және дірілден сақтайды. 
11. Егер шабуылдаушыға тесіктер пайда болса, оларды дереу алып 

тастаңыз. Әйтпесе, кейінгі жұмыс кезінде чиптердің ұшып кету қаупі бар. 
 
ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ: 
1. Тұтқасы бос немесе зақымдалған балғаны пайдаланыңыз. 
2. Тегіс емес, жарылған, жарылған, бөлінген, өткір немесе балға басына 

нашар бекітілген тұтқаларды қолданыңыз. 
3. Тесілген, жарылған, сынған, соғылған немесе тозған кез келген 

балғаны қолданыңыз. 
4. Балғаларды қайтадан ұнтақтаңыз, файлдаңыз, дәнекерлеңіз немесе 

қайта қыздырыңыз. 
5. Балғаның бүйірімен ұрыңыз. 
6. Бір балғаны екінші балғамен соғу үшін қолданыңыз. 
7. Балғаны тетік ретінде пайдаланбаңыз! 
8. Ағаш сабы бар балғаларды жылы, құрғақ бөлмелерде сақтамаңыз! 
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Қысқыш-слесарь 
құралы 

Әр түрлі өңдеу 
түрлеріне арналған бөлшекті 
бекіту құралы (аралау, 
бұрғылау, тегістеу және т.б.). 
Нисса - бұл параллель жақ 
сүйектері, олардың біреуі 
әдетте қозғалмайды, ал 
екіншісі бұранданың 
көмегімен бөлікке басылады. 

 
 

1.33 сурет – Слесарлық қысқыш. 
 
ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ: 
1. Үлкен таяқшаны жеңіл қысқыш бүгіңіз. 
2. Қысқыштің щектеріне соғылу. 
3. Шамадан тыс күшпен қысқыштардың щектеріне басыңыз. 
4. Бөлшектерді втулкаға бекіту кезінде иінтірекке әсер етпеңіз, бұл 

қорғасын бұрандасының немесе гайканың жіпінің үзілуіне әкелуі мүмкін. 
5. Қосымша қысқыш күш жасау үшін тұтқаны ұзартқышты 

пайдаланыңыз. 
6. Қысқыштің щектерін наковаля ретінде қолданыңыз. 
7. Қосымша қысқыш күш жасау үшін қысқыштың тұтқасын ұрыңыз. 
8. Тіпті ең кішкентай жарықтары бар қысқыштарды қолданыңыз. 
9. Дәнекерлеуді немесе дәнекерлеу қолдана отырып қысқыштарды 

жөндеңіз. 
Жұмыс аяқталғаннан кейін қысқыштарды шаш щеткасымен 

қырынудан, кірден және шаңнан тазартыңыз, ал бағыттағыштар мен 
бұрандалы қосылыстарды маймен майлаңыз; қысқыштардың губкаларын 
сұйылтыңыз, өйткені бұрандалар мен жаңғақтардың қосылыстарында 
шамадан тыс кернеулер пайда болады. 

Слесарлық қол шұңқыры-жолақты, дөңгелек және профильді металдың 
қалың парақтарын кесу үшін қолданылады. 

 

 
 

1.34 сурет - Темір араны дұрыс ұстау. 
 

1. Кесіліп жатқан материал үшін дұрыс жүзді таңдаңыз. 
2. Пышақты тістерді алға қаратып бекітіңіз. 
3. Белдікті тартыңыз және жақтауды дұрыс реттеңіз. 



73
  

 

Қысқыш-слесарь 
құралы 

Әр түрлі өңдеу 
түрлеріне арналған бөлшекті 
бекіту құралы (аралау, 
бұрғылау, тегістеу және т.б.). 
Нисса - бұл параллель жақ 
сүйектері, олардың біреуі 
әдетте қозғалмайды, ал 
екіншісі бұранданың 
көмегімен бөлікке басылады. 

 
 

1.33 сурет – Слесарлық қысқыш. 
 
ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ: 
1. Үлкен таяқшаны жеңіл қысқыш бүгіңіз. 
2. Қысқыштің щектеріне соғылу. 
3. Шамадан тыс күшпен қысқыштардың щектеріне басыңыз. 
4. Бөлшектерді втулкаға бекіту кезінде иінтірекке әсер етпеңіз, бұл 

қорғасын бұрандасының немесе гайканың жіпінің үзілуіне әкелуі мүмкін. 
5. Қосымша қысқыш күш жасау үшін тұтқаны ұзартқышты 

пайдаланыңыз. 
6. Қысқыштің щектерін наковаля ретінде қолданыңыз. 
7. Қосымша қысқыш күш жасау үшін қысқыштың тұтқасын ұрыңыз. 
8. Тіпті ең кішкентай жарықтары бар қысқыштарды қолданыңыз. 
9. Дәнекерлеуді немесе дәнекерлеу қолдана отырып қысқыштарды 

жөндеңіз. 
Жұмыс аяқталғаннан кейін қысқыштарды шаш щеткасымен 

қырынудан, кірден және шаңнан тазартыңыз, ал бағыттағыштар мен 
бұрандалы қосылыстарды маймен майлаңыз; қысқыштардың губкаларын 
сұйылтыңыз, өйткені бұрандалар мен жаңғақтардың қосылыстарында 
шамадан тыс кернеулер пайда болады. 

Слесарлық қол шұңқыры-жолақты, дөңгелек және профильді металдың 
қалың парақтарын кесу үшін қолданылады. 

 

 
 

1.34 сурет - Темір араны дұрыс ұстау. 
 

1. Кесіліп жатқан материал үшін дұрыс жүзді таңдаңыз. 
2. Пышақты тістерді алға қаратып бекітіңіз. 
3. Белдікті тартыңыз және жақтауды дұрыс реттеңіз. 

  
 

4. Өзіңнен алыс бағытталған күшті, біркелкі қимылдарды қолдан. Әр 
кесу өткелі үшін темір аралықтың бүкіл ұзындығын пайдаланыңыз. 

5. Темір араның жүзіне қызып кетуден және сынудан сақтау үшін жеңіл 
машина майын жағыңыз. 

Қолмен қайшы - 
қалыңдығы 0,5-1,0 мм қара 
металдың және қалыңдығы 
1,5 мм-ге дейін түсті 
металдың парақтарын кесу 
үшін қолданылады. 

  
1.35 сурет - Металды кесуге арналған қолмен 

қайшылар. 
                             
6. Жұмысты бастаған кезде қол қайшысының жұмысқа жарамдылығын 

тексеріңіз. Қайшының кесетін бөліктерінде чиптер немесе айқын күңгірт 
белгілері болмауы керек. Қайшыны күрт қайрау керек, осьтік бұранда кесу 
жиектері арасындағы саңылаудың реттелуін қамтамасыз етуі керек, ал 
кесілген металл шеті тегіс болуы керек. 

7.  Қайшыны тек жұмсақ металды кесу үшін қолданыңыз. Қатты немесе 
қатайтылған металл кесетін құралдармен кесілуі керек. 

8. Қаңылтырды тегіс беріңіз, саусақтар кесілген жиекке жетпеуі керек. 
9. Кесілген металдың қалдықтарын жалаңаш қолмен емес, сыпырғыш 

щеткамен алып тастаңыз. 
10. Кесілген жиекті қолыңызбен ұстамаңыз (өзіңізді кесуге болады). 
11. Кесу кезінде саусақтарыңызды қайшының кесетін шеттерінің 

арасына тигізбеңіз. 
12. Қалың парақты материалды қолғаппен кесу. 
13. Көбірек левередж алу үшін қайшының қолын ұзартпаңыз. 
14. Оқшауланған тұтқаны қажет ететін қосымшалар үшін жұмсақ 

тұтқалары бар қайшыны қолданбаңыз. 
Жұмсақ тұтқалар, ең алдымен, электр тоғынан қорғану үшін емес, 

құралдарды пайдалану кезінде жайлылықты қамтамасыз етуге арналған. 
Егеу- бұл қажетті 

пішін мен өлшемнің 
бөліктерін жасау үшін 
қолданылатын кесу 
құралы. Файл - бұл 
белгілі бір профильдің 
шыңдалған болат 
шыбығы, ол көптеген 
ойықтарды құрайтын 
жіңішке кесетін тістері 
бар. 

 
1.36 сурет – Егеу. 

 
Бұрауыш - басында слот (ойығы) бар бұрандалы бекіткіштерді бұрап, 

бұрап шығаруға арналған слесарлық қолмен жұмыс жасайтын құрал. 
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а - сым; б - ағаш щектерімен; в - қосылатын модуль; 
  g - электр; d - механикалық 

 
1.37 сурет – Бұрағыштар. 

 
ҚАЖЕТТІ: 
1. Қауіпсіздік көзілдірігін немесе бет қалқандарын киіңіз. 
2. Бұрағыш білігін мықтап ұстайтын және қолыңыздың сабынан 

сырғып кетуіне жол бермейтін фланеці бар тік бұрышты тұтқалары бар 
бұрағыштарды таңдаңыз. 

3. Бұрауыштың тұтқаларын таза ұстаңыз. Маймен жабылған сабы 
апатқа себеп болуы мүмкін. 

4. Бұрандаларды жету қиын немесе қиын жерлерде бұрау үшін, бұранда 
ұстағыштары бар бұрағыштарды пайдаланыңыз. 

5. Бұрандаларды кең бұранданы әдеттегі бұрауышты қолдануға 
болмайтын жерлерде бұрау үшін қисық бұрағыштарды қолданыңыз. 

 

 
 

1.38 сурет - Қисық бұрағыш. 
 
1. Ұзартылған бұрауышпен жұмыс істеу қажет болған кезде келесі 

қосымшалары бар бұрағыштарды қолданыңыз: 
- жақсы левереджді қамтамасыз ету және білектің кернеуін жеңілдету 

үшін тапаншадан ұстау;          
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а - сым; б - ағаш щектерімен; в - қосылатын модуль; 
  g - электр; d - механикалық 

 
1.37 сурет – Бұрағыштар. 

 
ҚАЖЕТТІ: 
1. Қауіпсіздік көзілдірігін немесе бет қалқандарын киіңіз. 
2. Бұрағыш білігін мықтап ұстайтын және қолыңыздың сабынан 

сырғып кетуіне жол бермейтін фланеці бар тік бұрышты тұтқалары бар 
бұрағыштарды таңдаңыз. 

3. Бұрауыштың тұтқаларын таза ұстаңыз. Маймен жабылған сабы 
апатқа себеп болуы мүмкін. 

4. Бұрандаларды жету қиын немесе қиын жерлерде бұрау үшін, бұранда 
ұстағыштары бар бұрағыштарды пайдаланыңыз. 

5. Бұрандаларды кең бұранданы әдеттегі бұрауышты қолдануға 
болмайтын жерлерде бұрау үшін қисық бұрағыштарды қолданыңыз. 

 

 
 

1.38 сурет - Қисық бұрағыш. 
 
1. Ұзартылған бұрауышпен жұмыс істеу қажет болған кезде келесі 

қосымшалары бар бұрағыштарды қолданыңыз: 
- жақсы левереджді қамтамасыз ету және білектің кернеуін жеңілдету 

үшін тапаншадан ұстау;          
                            

  
 

 
 

1.39 сурет - Тапанша тұтқасы бар бұрағыш. 
 
- бүкіл бұрағыш алға қарай итерілген кезде бұрағыштың ұшын 

айналдыратын бұрандалы механизм; 
- қиын бұрандаларды тиімді айналдыруға мүмкіндік беретін ратчет 

механизмі. 
1. Бұрауышты төртбұрыш бұрыштары бар ұқыпты тегіс ұшымен жақсы 

жағдайда ұстаңыз. 
2. Бұрауыштың дөңгелектелген ұшын жазып алыңыз; барлық 

шеттерінің түзу екеніне көз жеткізіңіз. 
3. Бұрауыштарды сөреде немесе бөлгіш қапшықта сақтаңыз, сонда сіз 

дұрыс бұрауышты тез таңдай аласыз. 
 
ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ: 
1. Дене салмағын бұрағышқа салыңыз және бұрағышпен бұранданы 

үнемі байланыста ұстау үшін қажет болғаннан артық күшпен итермеңіз. 
Дұрыс бағытталған және орнатылған бұранда бұралған кезде автоматты 
түрде жіптің дұрыс орнына бекітіледі. Бұрауыштың білігін бұралатын 
бұрандаға қарсы тікелей ұстаңыз. 

2. Екінші қолыңызбен бұрағышты қолданған кезде материалды бір 
қолыңызда ұстаңыз. Егер бұрағыш ойықтан шығып кетсе, сіз қолыңызды 
жарақаттауы мүмкін. 

3. Бекітуге болмайтын бұрандаларға салыңыз. 
4. Бұрауыштың басының барлық өлшемдеріне сай болу үшін, 

бұрағыштың ұшын қайраңыз. 
5. Ақаулы бұрағыштарды қолданыңыз (дөңгелектелген шеттері немесе 

ұштары, ұсақталған немесе сынған тұтқалар). 
6. Заттарды көтеру, тесіктер мен тесіктерді тесу, беттерді тесу және 

тазарту, бояуды араластыру үшін бұрағышты пайдаланыңыз. 
7. Берілген моментті арттыру және бұрауыштың тұтқасын бұрау үшін 

тістеуіктерді пайдаланыңыз. Сіз кілтті тек осы мақсат үшін арнайы жасалған 
төртбұрышты бұрағыш білікте пайдалана аласыз. 

8. Бұрауыштың жүзін жоғары температураға қойыңыз. 
9. Электр желісіндегі кернеуді тексеру үшін бұрағышты пайдаланыңыз. 
10. Бұрауыштарды қалтаңызда ұстаңыз. 
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1.2.3 Өлшеу және өлшеуіш құралдары 
 
Штангенциркуль - ұзындықты, диаметрді және тереңдікті ішкі және 

сыртқы өлшеу үшін қолданылатын өлшеу құралы. 
  

 
а) диаметрді өлшеу, б) тереңдікті өлшеу 

 
1.40 сурет - Штангенциркульмен өлшеу. 

 
Штангенциркуль өлшеу үшін және жоспар бойынша кішкене 

кесінділер салу, сызықтарды тең бөліктерге бөлу, шеңберлер мен доғаларды 
салу үшін қолданылады. Штангенциркуль - бұл сантехникада бөлшектердің 
өлшемдерін алып, шкалаға ауыстыру үшін қолданылатын өлшеу құралы. 

 

 
а) бөлікті өлшеу,  б) бөлшектің өлшемінің алынған мәнін анықтау  

 
1.41 сурет - Штангенциркульмен өлшеу. 

 
 

1.2.4 Жылу техникалық  жабдық  бөлшектерін слесарлық өңдеу 
 
Слесарлық жұмыс әр түрлі технологиялық операциялардан тұрады, 

оларға мыналар жатады: металдарды таңбалау, кесу, түзету және ию, 
металдарды темір арамен және қайшымен кесу, металды қопсыту, бұрғылау, 
қарсыласу және қайта орау, жіп салу, тойтару, қыру, қағу және тегістеу, 
дәнекерлеу, қалайылау. ... Жоғарыда аталған кейбір операцияларды металдар 
ыстық болған кезде де жасауға болады (кесу, тойтару, ию). Көптеген 
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слесарлық операциялар қолмен ғана емес, механикалық түрде де орындалады 
[4]. 

Машина бөлшектеріне арналған дайындамалар механикалық және 
слесарлық цехтарда жоғары сапалы соғылмалар түрінде өңделеді. 
Бөлшектердің тағайындалуына байланысты кейбір дайындамалар өңделмей 
қалады, ал басқалары ішінара немесе толығымен өңделеді. Өңдеу кезінде 
дайындаманың бетінен металл қабаты алынады, нәтижесінде оның мөлшері 
азаяды. Дайындаманың өңдеуге дейінгі және кейінгі мөлшерінің арасындағы 
айырмашылық - өңдеуге арналған үстеме мөлшері. Өңдеудің оңтайлы 
өлшемдерін білу үшін дайындаманы белгілеу керек. 

Таңбалау - бұл өңделетін дайындамаға болашақ бөліктің контурын 
немесе өңделетін орындардың контурын анықтай отырып, белгілеу 
сызықтарын салу операциясы. Таңбалау дәл және дәл орындалады, таңбалау 
кезінде жіберілген қателіктер өндірілген бөліктің неке болып шығуына 
әкелуі мүмкін. Дәл емес құйылған қабылданбаған дайындаманы әр таңбалау 
бетіне үстемелерді қайта бөлу арқылы мұқият таңбалау арқылы түзетуге 
болады. Кәдімгі таңбалау әдістерімен алынған дәлдік шамамен 0,5 мм 
құрайды. Мұқият таңбалау арқылы оны миллиметрдің жүзден бір бөлігіне 
дейін арттыруға болады. 

Таңбалау негізінен бір реттік және ұсақ өндірісте қолданылады. Ірі 
және жаппай өндіріс зауыттарында таңбалау қажеттілігі арнайы 
құрылғыларды - өткізгіштерді, аялдамаларды және т.б. пайдалану есебінен 
жоғалады. [4]. 

Белгіленетін дайындамалар мен бөлшектердің пішініне байланысты 
таңбалау жазықтық және кеңістіктік болып бөлінеді. Жазықтық белгілер тегіс 
бөліктердің беттерінде, таспалы және қаңылтырлы материалда орындалады 
және дайындама контурына параллель және перпендикуляр сызықтар, 
шеңберлер, доғалар, бұрыштар, орталық сызықтар, әр түрлі геометриялық 
фигураларды берілген өлшемдерге сәйкес немесе шаблондарға сәйкес әр 
түрлі тесіктердің контурларын салудан тұрады. 

Егер оның беттері түзу болмаса, ең қарапайым денені де жазықтықта 
белгілеу техникасын қолдану арқылы белгілеу мүмкін емес. Жазықтықта 
таңбалау кезінде революция денесінің бүйір бетіне көлденең белгілерді оның 
осіне перпендикулярлау мүмкін емес, өйткені оған квадрат немесе сызғыш 
түріндегі таңбалау құралын бекіту мүмкін емес және параллель түзулер 
жүргізуге болмайды. 

Таңбалауды жүргізу үшін дайындама тексеріледі, оның ақаулары 
(қабықшалары, жарықтары, көпіршіктері) бар-жоғы тексеріледі. Осыдан 
кейін, таңбалауға арналған беткі қабаттың қалдықтары мен қалдықтарынан 
тазартылады. Бөлшектегі бұзушылықтарды алып тастап, бетін бояуды 
бастаңыз. Дайындама өңдеу кезінде таңбалау сызықтары айқын көрінетін 
етіп боялған. Өңделмеген, шамамен аяқталған беттер бормен, тез құрғайтын 
бояулармен немесе лактармен боялады. Бор (ұнтақ) сүтті қоюлату үшін суда 
сұйылтылған және алынған массаға аздап зығыр майы мен құрғатқыш 
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қосылады. Мыс сульфаты таза өңделген беттерді ерітіндіде немесе 
бөліктерде бояу үшін қолданылады. Мыс сульфатының ерітіндісі (бір 
стақанға екі-үш шай қасық) бетіне щеткамен немесе шүберекпен жағылады; 
кесек витриолды сумен суланған беттерге ысқылайды. Екі жағдайда да беті 
жұқа және берік мыс қабатымен жабылған, оның үстінде таңбалау 
сызықтары айқын көрінеді. Боялған бетке таңбалауды қолданбас бұрын, 
тәуекелдер қолданылатын базаны анықтаңыз. Жазықтықта таңбалау кезінде 
негіздер жалпақ бөлшектердің, жиектердің және қаңылтыр материалдардың 
сыртқы шеттері, сондай-ақ бетіне сызылған әр түрлі сызықтар болуы мүмкін, 
мысалы, орталық, орта, көлденең, тік немесе көлбеу. Егер негіз сыртқы шеті 
болса (төменгі, жоғарғы немесе бүйір), онда оны алдымен туралау керек. 

Тәуекелдер, әдетте, келесі тәртіпте қолданылады: біріншіден, барлық 
көлденең тәуекелдер, содан кейін тік, содан кейін көлбеу және соңында 
шеңберлер, доғалар және дөңгелектер жасалады. 

Жұмыс кезінде қауіп-қатерлерді қолдарыңызбен сүрту оңай 
болғандықтан, олар нашар байқалады, сызықтардың бойымен кішкене 
ойықтар кернермен толтырылады. Бұл ойықтар таяз болуы керек және 
тәуекелмен жартысына бөлінуі керек. Кернерлер арасындағы қашықтық 
көзбен анықталады. Қарапайым кескіндегі ұзын сызықтарда бұл 
қашықтықтар 20 – дан 100 мм-ге дейін қабылданады; қысқа сызықтарда, 
сондай-ақ бұрыштарда, бүгілулерде немесе дөңгелектерде-5-тен 10 мм-ге 
дейін. 

Металды кесу - бұл металды бөліктерге бөлу операциясы. Бланкілердің 
немесе бөлшектердің пішіні мен көлеміне байланысты кесу қолмен (қол 
қайшысымен, қол арамен, рычагты қайшымен) немесе механикалық 
(механикалық темір араларды, дөңгелек араларды және т.б. қолдану арқылы) 
жүзеге асырылады. Дөңгелек дайындамалар қолмен, ал механикалық түрде 
арнайы машиналарда кесіледі. Қайшыны кесу процесінің мәні - кесетін 
пышақтардың қысымымен металл бөлшектерін бөліп алу. Қиылатын парақ 
жоғарғы және төменгі пышақтардың арасына қойылады. Жоғарғы пышақ 
төмен түсіп, металды басып, оны кесіп тастайды. Пышақтарда болатын 
қысым мөлшері оның айқындық бұрышын анықтайды. Металл неғұрлым 
қатал болса, соғұрлым пышақтың жиегінің бұрышы үлкен болады: жұмсақ 
металдар үшін ол 65°, қаттылығы орташа металдар үшін - 70-75 ° және қатты 
металдар үшін - 80-85°. Пышақтардың үйкелетін металдың үйкелуін азайту 
үшін оларға 1,5-3 ° кішігірім бос бұрыш беріледі. 

Қол ара - бұл екі негізгі бөліктен тұратын құрал: темір аралау пышағы 
және темір аралау пышағы орналастырылған арнайы жақтау. Бұл жақтау 
жақтау немесе машина деп аталады. Жақтаудың екі түрі бар - біртұтас және 
жылжымалы. Жылжымалы жақтаулар ыңғайлы, өйткені олар сізге әр түрлі 
ұзындықтағы темір кескішті орнатуға мүмкіндік береді. Бір жақтауда рамада 
сабы және бекітілген басы бар білік, ал екінші ұшында темір аралау пышағын 
созуға арналған жылжымалы басы және қанатты гайкасы бар бұрандалы 
бұранда болады. Бастарда темір аралау пышағын бекітуге арналған ойықтар 
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мен саңылаулар бар. Темір аралау пышағы рамаға келесідей салынған. Оның 
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Темір аралар (электрмен жұмыс істейтін аралар) сапалы және 
профильді металдарды кесу үшін қолданылады. Электр және гидравликалық 
жетектері бар 872A темір арасы дөңгелек және шаршы секциялы металдан 
әртүрлі дайындамаларды кесуге арналған. Мұндай машинада өңдеу дәлдігі ± 
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Араға металды кесуге бастап, гидравликалық жетектің клапанының 
тұтқасы «Түсу» күйіне орнатылып, электр қозғалтқышы қосылады. Темірді 
кесу үшін металға түсіргеннен кейін, кранның тұтқасы алдын-ала кесу үшін 
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Станоктың одан әрі жұмысы дайындаманы түпкілікті кесуге дейін автоматты 
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түрде жүреді. Кесу аяқталғаннан кейін аралау рамасы автоматты түрде 
кранның тұтқасын «көтеру» күйіне ауыстырады, ол белгілі бір биіктікке 
дейін жүзеге асырылады, қолда орналасқан ажыратқыш «Тоқтату» 
батырмасын басып, электр қозғалтқышын өшіреді. 

Аралау - бұл өнімнің бетін кескіш құралмен өңдеу, оның көмегімен 
өңделген өнімнен металл қабаты алынады. Аралау өңделетін бұйымның бетін 
өңдеу және оған барынша дәл өлшем беру үшін кесу немесе кесу 
операцияларынан кейін жүргізіледі. Тәжірибелік немесе жеке өндірісте 
аралау құрастыру кезінде бөлшектерді бекіту үшін де қолданылады. 

Слесарлық жұмыста үгінді жұмыстарының негізгі түрлері: 
1) сыртқы тегіс және қисық беттерді үю; 
2) сыртқы және ішкі бұрыштарды, сондай-ақ күрделі немесе пішінді 

беттерді жапсыру; 
3) ойықтар мен тесіктерді, ойықтар мен шығыңқы жерлерді оларды бір-

біріне орналастыру. 
Аралау әр түрлі егеулермен орындалатын алдын ала тегістеу және 

соңғы (әрлеу және әрлеу) болып бөлінеді. Егеу көрсетілген өңдеу дәлдігіне 
және құжаттарды тапсыруға қалдырылған жәрдемақы мөлшеріне байланысты 
таңдалады. 

Егеулер- жұмыс беттерінде тістері орналасқан әр түрлі профильді 
болаттан жасалған шыбықтар түрінде кесу құралдары. Бұл тістермен файл 
чиптер түрінде металдың ұсақ қабаттарын кеседі. Егеулер әртүрлі кесілген 
ұзындықта қол жетімді. Егеулерды кесу бір (қарапайым) және екі (крест) 
болуы мүмкін. Бір кесімді егеулерметалды тістің бүкіл ұзындығына тең кең 
фишкалармен кеседі, сондықтан олар көп күш жұмсауды қажет етеді. Бұл 
файлдар жұмсақ металдарды кесу үшін қолданылады (мыс, қола, жез, баббит, 
алюминий). Егеулердың шетінен 70-80° бұрышта бір кесу жасалады. 
Қосарланған кесектерде оның бір кесіндісі негізгі кесінді немесе төменгі, ал 
екіншісі үстіңгі кесінді деп аталады. Айқас кесінді фишкаларды сындырып, 
жұмысты жеңілдетеді. Көлденең кесіндісі бар файлдар үшін төменгі кесінді 
әдетте 55 °, ал жоғарғы кесінді 70° құрайды. Қадам, яғни көршілес екі тістің 
арасы төменгі ойықта жоғарғы тіске қарағанда үлкенірек болады. 

Егеулер қарапайым егеу, арнайы егеулер, суреттер және инелер 
егеулерды болып бөлінеді. Жалпы егеулерғе жалпақ (доғал және өткір 
мұрынды), төртбұрышты, үшбұрышты, жартылай шеңберлі және дөңгелек 
егеулер жатады. 

Ұзындығы бір сантиметрге кесу саны бойынша егеулер алты класқа 
бөлінеді: 

1-сынып- күресуге арналған егеулер (үлкен кесінді); өрескел өрескел 
беру үшін қолданылады; 

 2-сынып-жеке егеулер (ұсақ кертпеш); беттерді әрлеу үшін 
қолданылады; 

3 – ші, 4-ші, 5-ші және 6-шы сыныптар-кішкене және өте кішкентай 
кесілген барқыт егеулер, бөлшектерді бекіту үшін қолданылады. 
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Кесу кезінде өнім өңделген беті 5-тен 10 мм-ге дейінгі биіктікке дейін 
губкалар үстінен шығатындай етіп қысылады. Қысқыш қызметкердің өсуіне 
сәйкес орнатылады және жақсы бекітіледі. Аралау кезінде сіз сол немесе оң 
жақтағы қысқыштардың алдында тұруыңыз керек (қажет болған жағдайда), 
қысқыштың осіне 45° бұрылыңыз. Сол аяғы егеудың қозғалыс бағытында 
алға қарай итеріледі, оң аяғы сол жақтан 200-300 мм қашықтықта, аяғының 
ортасы сол аяқтың өкшесіне қарсы тұрады. Егеуды оң қолына тұтқасынан 
алады, басын алақанға тірейді; бас бармақ тұтқаға қойылады, қалған 
саусақтар тұтқаны төменнен қолдайды. 

Егеуды өңделетін объектіге қойып, сол қолыңызды алақанмен егеудың 
соңына оның соңынан 20-30 мм қашықтықта қойыңыз. Бұл жағдайда 
саусақтарды бүгіп, ішке тигізбеу керек, өйткені әйтпесе оларды 
дайындаманың өткір жиектерінен жарақаттау оңай. Сол жақ шынтақ жоғары 
көтерілген. Оң қол локтен қолға дейін егеумен бірге түзу сызықта болуы 
керек. Егеу  екі қолмен алға қарай (сізден) және артқа (өзіңізге қарай) бүкіл 
ұзын бойымен қозғалады. Егеу алға жылжытылған кезде ол қолмен 
басылады, бірақ бірдей емес. Ол алға қарай жылжыған кезде оң қолдың 
қысымын арттырып, сол жақтың қысымын әлсіретіңіз. Егеуды артқа 
жылжытқан кезде оны баспаңыз. Минутына 40-тан 60-қа дейін қос егеу 
қозғалысын жасау ұсынылады.  

Аралау кезінде егеу бүкіл жазықтықтан біркелкі металл қабатын кесу 
үшін алға ғана емес, оңға немесе солға жылжытылады. Іс жүргізу сапасы 
файлға қысым күшін реттеу мүмкіндігіне байланысты болады, ол іс жүзінде 
іс жүргізу барысында ғана қол жеткізіледі. Кесудің сапасы егеудегі қысым 
күшін реттеу қабілетіне байланысты, оған тек тәжірибелік жұмыстар 
барысында қол жеткізіледі. Жұмыс соққысының басында тұрақты күшпен 
егеуды басқан кезде, оның тұтқасы төмен, ал жұмыс соққысының соңында – 
алдыңғы ұшы төмен қарай ауытқиды. Мұндай жұмыс кезінде өңделетін 
беттің шеттері әртүрлі биіктікте болады. 

Аралау жұмыстарын механикаландыру қолмен электрлік және 
пневматикалық құралдардың, сондай-ақ аралау машиналары мен 
станоктарының көмегімен жүзеге асырылады. 

Д. И. Судакович конструкциясының электрлік егеуі ( сурет. 1.42) түрлі 
слесарлық және құрастыру жұмыстарын орындауға арналған. Егеу 
соққысының ұзындығы-12 мм, минутына екі рет жүру саны-1500, электр 
қозғалтқышының қуаты-120 Вт, жұмыс кернеуі-127 және 220 В.  

Егеу келесідей жұмыс істейді. Электр қозғалтқышы қосылады. 
Редуктор жұбы арқылы электр қозғалтқышының айналмалы роторы 
айналдыруды иінді білікке жібереді, оның иінді тіреуіне байланыстырушы 
штанга орнатылады. 
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1 - файл, 2 - патрон, 3 - штанг, 

4 - иінді білік, 5 - беріліс, 6 - электр қозғалтқыш, 7 - батырма 
 

1.42 сурет - Электрлік егеу. 
 

Бұл жағдайда байланыстырушы өзек кері қозғалысты алады, ол өзек 
арқылы егеу штоғына беріледі, патронда бекітілген. Бұл электр егеудан 
ерекшелігі, оның жетек механизмі екі байланыстырушы өзекпен жасалады, 
олардың біреуі егеуге өзек арқылы, ал екіншісі тепе – теңдікке қосылады, ал 
жетектің иінді білігінің иінді білігі егеудың аудармалы қозғалысы бір 
бағытта тепе-теңдіктің кері бағытта қозғалуына сәйкес келетін етіп 
орналастырылған. Егеу мен баланстың өзара қозғалысынан туындаған 
инерциялық күштерді өзара сөндіруге және оның жұмысы кезінде құралдың 
дірілін жоюға қол жеткізіледі. Қуат көзін пайдалану әдеттегі қолмен 
жасалған файлмен салыстырғанда өнімділікті арттырады. 

Диаметрі 1,5-тен 25 мм-ге дейінгі шағын кескіштер сияқты айналмалы 
құралдары бар толтырғыштар кеңінен қолданылады. Асинхронды үшфазалы 
электр қозғалтқышымен жұмыс істейтін, иілгіш білігі және тегістеу ұшы бар 
әмбебап тегістеуіштің шпинделі бар, оған жұмыс құралын бекіту үшін 
ұстағышымен икемді білік бекітілген. Машинаның ауыстырылатын тік және 
бұрыштық бастары бар. Ауыстырылатын ұстағыштар жетуге қиын жерлерде 
және әр түрлі бұрыштарда үгітуге, ұнтақтауға мүмкіндік береді. Ұқсас 
дизайндағы машиналарды тоқтата тұруға болады, олар слесардың жұмыс 
орнында қолдануға ыңғайлы. 

Металды түзету дегеніміз - қаңылтырдағы, штангалық материалдағы 
ойықтарды, қисық сызықты, қисықтықты және басқа кемшіліктерді түзету. 
Киім - бұл негізгі металл өңдеу операцияларының алдында дайындық 
операциясы. Металл суықта да, ыстық күйде де түзетіледі. Әдісті таңдау 
ауытқу мөлшеріне, өнімнің мөлшері мен материалына байланысты. Түзетуді 
қолмен - болатта, шойын плитасында немесе анвилде, сондай-ақ машинада - 
түзету біліктері мен престерде жасауға болады. 

Түзететін табақ болаттан, сұр шойыннан жасалған. Ол монолитті болуы 
мүмкін немесе қатайған қабырғалары болуы мүмкін. Плитаның үлкен 



83
  

 

 
1 - файл, 2 - патрон, 3 - штанг, 

4 - иінді білік, 5 - беріліс, 6 - электр қозғалтқыш, 7 - батырма 
 

1.42 сурет - Электрлік егеу. 
 

Бұл жағдайда байланыстырушы өзек кері қозғалысты алады, ол өзек 
арқылы егеу штоғына беріледі, патронда бекітілген. Бұл электр егеудан 
ерекшелігі, оның жетек механизмі екі байланыстырушы өзекпен жасалады, 
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Диаметрі 1,5-тен 25 мм-ге дейінгі шағын кескіштер сияқты айналмалы 
құралдары бар толтырғыштар кеңінен қолданылады. Асинхронды үшфазалы 
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әмбебап тегістеуіштің шпинделі бар, оған жұмыс құралын бекіту үшін 
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бұрыштық бастары бар. Ауыстырылатын ұстағыштар жетуге қиын жерлерде 
және әр түрлі бұрыштарда үгітуге, ұнтақтауға мүмкіндік береді. Ұқсас 
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операциясы. Металл суықта да, ыстық күйде де түзетіледі. Әдісті таңдау 
ауытқу мөлшеріне, өнімнің мөлшері мен материалына байланысты. Түзетуді 
қолмен - болатта, шойын плитасында немесе анвилде, сондай-ақ машинада - 
түзету біліктері мен престерде жасауға болады. 

Түзететін табақ болаттан, сұр шойыннан жасалған. Ол монолитті болуы 
мүмкін немесе қатайған қабырғалары болуы мүмкін. Плитаның үлкен 

  
 

массасы бар (балғаның массасынан 80-150 есе). Плитаның жұмыс беті тегіс 
және таза болуы керек. Пластиналар металл немесе ағаш тіректерге 
орнатылып, құрылғының көлденеңінен тұрақты орналасуын қамтамасыз 
етеді. Пластиналар келесі мөлшерде шығарылады: 400 × 400; 750 × 1000; 
1000 × 1500; 1500 × 2000; 2000 × 2000; 1500 × 3000 мм. 

Киім балғалары тегіс тегістелген жылтыратқышпен қолданылады, 
өйткені төртбұрышты соққысы бар балғаларды қолдану сапасыз таңуға 
әкеледі. Қатты бөлшектерді түзету үшін У10 болаттан жасалған радиусты 
соққысы бар балғалар қолданылады. Жұмыстарды өндіру үшін жұмсақ 
металдардан жасалған кірістіргіштері бар балғалар ыңғайлы. Олар дайын 
беттері бар бөлшектерді, сондай-ақ түсті металдар мен қорытпалардан 
жасалған бөлшектерді түзету үшін қолданылады. Қосылатын қондырғылар 
мыс, қорғасын және ағаш болуы мүмкін. Үтіктер жұқа қаңылтыр мен 
жолақты металды түзету кезінде қолданылады. 

Қолмен редакциялау келесі түрде жүзеге асырылады. Біріншіден, 
бөлшектердің қисаюы визуалды тексеру арқылы немесе пластина мен оған 
салынған бөлік арасындағы саңылау арқылы тексеріледі. Қисық жерлерді 
бормен белгілейді. Өңдеу кезінде соққы болатын орындарды дұрыс таңдау 
керек. Соққы күші қисықтық мөлшеріне сәйкес келуі керек және ең үлкен 
иілуден кішіге ауысқанда біртіндеп азаяды. Барлық бұзушылықтар жойылып, 
бөлік түзу болған кезде редакция толық деп саналады. Түзету бөлшектің 
балғамен соғылған кезде сырғып кету мүмкіндігін қоспағанда, пластинада 
немесе жастықшаларда жүзеге асырылады. 

Бөлшектерді түзету операцияларының өнімділігін арттыру үшін ию 
біліктерінде, престерде және арнайы құрылғыларда жүргізілетін машиналық 
әдіс қолданылады. 

Иілу орамдары қолмен және жетек нұсқаларында қол жетімді. Олар 
қолмен жұмыс жасайтын және үш дөңгелекті, олар дайындамаларды 
радиуста түзу және қисық етіп түзейді, олардың бетінде дөңестер мен 
ойықтар болады. Қалыңдығы 3 мм-ге дейінгі парақтағы дайындамалар қол 
жетегі бар үш орамда түзетіледі. Қалыңдығы 3 мм болатын дайындамаларды 
қалыңдығы 4 мм-ге дейін түзетеді. Қолмен жасалған үш орамда бір-бірінің 
үстінде орналасқан 2 шиыршық бар, олар дайындаманың қалыңдығына 
байланысты бір-бірінен алыстап немесе жақындай алады. Артқы үшінші 
орам да түсірілуі немесе көтерілуі мүмкін. 

Дайындама екі алдыңғы орамдардың арасына қойылады және тұтқаны 
сағат тілімен бұрап, бөлік орамдардың арасына өтеді. Ісіктер мен ойықтарды 
толығымен жою үшін дайындамаларды орамалар арасында бірнеше рет 
өткізеді. 

Бұрандалы престер біліктер мен бұрыштық болат бөлшектерін түзетуге 
арналған. Осы құрылғыда дайындамаларды түзету кезінде бір жұмысшы 
өнімді теңестіреді, ұстайды және нивелирлеу процесін басқарады, ал екіншісі 
маховикті айналдырады. Білік немесе құбыр призмаларға қисық бөлігі 
жоғары қаратылатындай етіп орналастырылады, ал біліктің өзі призманың 
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бұрыштық ойықтарында тығыз орналасады. Бұл жағдайда престің 
призматикалық ұшы ең үлкен қисықтық орнында болуы керек. Ойықтардың 
алдын алу үшін ұштар мен біліктің арасына бос орындар қойылады. 
Дөңгелекті айналдыру арқылы бұранданың ұшы тегіс әкелінеді және білікке 
тегістелгенше басылады, ол беткі тақтадағы саңылаудың өлшемімен 
анықталады. Бұрыштық болаттан жасалған бұйымдарды түзету кезінде 
деформацияланған бөлшекті престе прессте, ал шыңдалған болат роликті 
бұрыштық сөрелер арасына қояды. Баспа бұрандасымен басылған кезде, 
ролик бұрышқа тиісті пішінді береді. Дөңгелектері мен толқындылығы бар 
үлкен парақтар, белдеулер мен белдіктер қаңылтыр түзеткіштерде, көлденең 
түзеткіштерде және пневматикалық балғаларда түзетіледі. 

Слесарь әдісімен металл бұйымдарын жасау немесе өңдеу кезінде 
негізгі слесарлық операциялар белгілі бір тәртіппен орындалады. Олардың 
мақсаты - металл кесіндісін, дайын өнімге сызбаға сәйкес пішінін, өлшемін 
және күйін беру. Біріншіден, слесарь операциялары дайындаманы дайындау 
немесе түзету үшін орындалады (кесу, түзету, ию). Әрі қарай, кесу және кесу 
операцияларынан тұратын дайындаманы негізгі өңдеу жүзеге асырылады. 
Өңдеу нәтижесінде дайындамадан артық металл қабаттары алынып 
тасталады және ол кескінді, өлшемді, беттің күйін сызбада көрсетілгенге 
жақын немесе сәйкес келеді. Өндіруге арналған, қырып алу, тегістеу, сүрту 
және әрлеу операциялары қажет болатын бұйымдар бар, олар шығарылатын 
бөліктен металдың соңғы, жұқа қабаттарын алып тастауға мүмкіндік береді, 
содан кейін өнім өзінің соңғы көрінісі мен өлшемдерін алады. 

 
Өзін-өзі бақылауға арналған сұрақтар: 
 
1. Болат дегеніміз не? 
2. Жылыту жабдықтарының қандай құрылымдары мен элементтері 

болаттан жасалған? 
3. Шойын дегеніміз не? 
4. Шойыннан жылу жабдықтарының қандай элементтері жасалады? 
5. Иілгіш темір қай жерде қолданылады? 
6. Болатты таңбалау қалай жасалады? 
7. Шойын қалай таңбаланады? 
8. Полимерлі материалдар қайда қолданылады? 
9. Полимер материалдарының артықшылықтары қандай? 
10. Жылыту жабдықтарының металл элементтері мен құрылымдарын 

қалай өңдеуге болады? 
11. Өңдеу дегеніміз не? 
12. Металды әрлеу үшін қандай құрал қолданылады? 
13. Слесарлық жұмыстарды жүргізген кезде қандай қауіпсіздік 

ережелерін сақтау керек? 
14. Жұмысқа дейін жұмыс орныңызды қалай дайындауыңыз керек? 
15. Жұмыстың соңында не істеу керек? 
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2 БӨЛІМ 
ЖЫЛУ БЕРУ ЖАБДЫҚТАРЫН, ҚҰБЫРЛАРДЫ ЖӘНЕ 

АРМАТУРАНЫ ЖӨНДЕУ 
 
Бөлімнің қысқаша сипаттамасы 
 
Бұл бөлімде жылыту жабдықтарын, құбырлар мен арматураларды 

дайындық, слесарлық-жинақтау және жөндеу жұмыстарын орындау үшін 
қажетті жұмыс, дағдылар мен білімдердің тиімділігі сипатталған. 

Зерттеу нәтижесінде студенттер игереді: бір типтік стандартты және 
қарапайым практикалық тапсырмаларды шешуді; құрылғылар мен 
жабдықтарды пайдалану мүмкіндігі; еңбек заттары мен еңбек құралдарын 
тексеру және дайындау; 

механизмдерді, электронды жабдықты, көлік құралдарын басқару; 
жабдықты орнату, баптау және реттеу дағдылары; құрылғылар мен 
жабдықтардың жұмысындағы ақаулардың себептерін анықтау; құрылғылар 
мен жабдықтардың жоспарлы тексерісін жүргізу; ақаулық себебін іздеу және 
түзету; алынған нәтижелерді ескере отырып, қызметті түзету. 

Оқу кезінде студенттер: 
- құрылғы, жұмыс принципі және жабдықтың, жүйенің жұмыс істеу 

ережесі; 
- энергетика саласындағы нормативтік құқықтық актілердің 

нормаларын, талаптарын білу; 
- материалдар, процестер үшін техникалық шарттар, стандарттар және 

стандарттардан рұқсат етілген ауытқулар; 
- өлшеу құралдарының мақсаты және олардың көрсеткіштері; 
- автоматтандыру және сигнал беру схемалары; 
- жабдықты пайдалану тұрғысынан нормаларды, талаптарды білу; 
- техникалық құжаттаманы, техникалық және технологиялық 

процестерді білу; 
- құрылғылар мен жабдықтарды пайдалану және жөндеу ережелерін 

білу. 
 

 
2.1 Жөндеу түрлері және оларды жоспарлау 

 
Өнеркәсіптік кәсіпорынның жылу жабдықтарын жөндеуді жоспарлау 

ұзақ мерзімді, жылдық және айлық жоспарларды әзірлеуден тұрады. 
Ағымдағы және күрделі жөндеудің жылдық және айлық жоспарларын бас 
энергетик (бас механик) бөлімі жасайды және кәсіпорынның бас инженері 
бекітеді. 

ЖАЖ жоспарлы-алдын ала жөндеуді жоспарлау кезінде Жөндеу 
ұзақтығын, жұмыстарды ұтымды бөлуді, жалпы және жұмысшылардың 
мамандықтары бойынша қызметкерлер санын анықтауды қарастыру қажет. 
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Жылуландыру жабдығын жөндеуді жоспарлау жылуландыру жабдығын 
жөндеу жоспарымен және оның жұмыс режимімен байланыстырылуы тиіс. 

Жабдықты жөндеуді жоспарлау желілік модельге негізделуі керек, 
оның құрамына жөндеуге шығарылатын нақты жабдық үшін жасалған 
Желілік кестелер кіреді. Желілік диаграмма жөндеу процесін көрсетеді және 
жөндеу жұмыстарының барысы туралы ақпаратты қамтиды. Желілік 
графиктер жабдықтың тоқтап қалу уақытын қысқарта отырып, материалдар 
мен еңбек шығындарының аздығымен жөндеу жұмыстарын жүргізуге 
мүмкіндік береді [5]. 

Қазіргі уақытта жылу жабдықтарын жөндеуді ұйымдастырудың үш 
түрі қолданылады: экономикалық, орталықтандырылған және аралас. 

Жабдықтарды жөндеуді ұйымдастырудың экономикалық формасымен 
барлық жұмысты кәсіпорынның жеке құрамы жүзеге асырады. Бұл жағдайда 
жөндеуді тиісті цехтың персоналы (цех әдісі) немесе кәсіпорын персоналы 
жүргізе алады (экономикалық орталықтандырылған әдіс). Шеберхана 
әдісінде жөндеуді жылу жабдықтары орнатылған шеберхана ұйымдастырады 
және шығарады. Қазіргі уақытта бұл әдіс өте сирек қолданылады, өйткені ол 
қысқа мерзімде қажетті көлемде жөндеу жұмыстарын жүргізуге мүмкіндік 
бермейді. Жабдықтарды жөндеудің экономикалық орталықтандырылған 
әдісімен кәсіпорында арнайы жөндеу шеберханасы құрылады, оның 
персоналы кәсіпорынның барлық жабдықтарында жөндеу жұмыстарын 
орындайды. Алайда, бұл әдіс мамандандырылған топтарды құруды қажет 
етеді және көптеген дүкендерде жылыту жабдықтары бар ірі кәсіпорындарда 
ғана қолданыла алады. 

Жөндеудің ең прогрессивті түрі қазіргі уақытта орталықтандырылған, 
бұл күрделі жөндеу жұмыстарын бірыңғай стандарттар мен заманауи 
жабдықтар мен механизацияны қолдана отырып технологиялық процестерге 
сәйкес жүргізуге мүмкіндік береді. Осы формамен барлық жөндеу 
жұмыстарын мамандандырылған ұйым шарттық келісім бойынша жүзеге 
асырады. Мамандандырылған ұйымдармен жөндеу жұмыстарын жүргізу 
жабдықтардың тоқтап қалуын азайтады және жоғары сапалы жөндеуді 
қамтамасыз етеді [5]. 

Жөндеуді ұйымдастырудың аралас формасы-бұл экономикалық және 
орталықтандырылған жөндеу нысандарының әртүрлі комбинациясы. 

Жылу жабдықтарының сенімділігі мен тиімділігі көбінесе жөндеуге 
уақтылы шығаруға және жөндеу жұмыстарының сапасына байланысты. 
Технологиялық процестен жабдықты жоспарлы шығару жүйесі жоспарлы-
алдын ала жөндеу (ЖАЖ) деп аталады. Әрбір кәсіпорында кәсіпорынның бас 
инженері бекіткен белгілі бір кестеге сәйкес орындалатын ЖАЖ жүйесі 
жасалуы керек. Жоспарлы жөндеулерден басқа жылу техникалық жабдықты 
пайдалану кезінде апаттарды жою үшін қалпына келтіру жөндеулері 
жүргізіледі. 
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Жылу жабдықтарының ЖАЖ жүйесі ағымдағы және күрделі жөндеуді 
қамтиды. Ағымдағы жөндеу айналым қаражаты есебінен, ал күрделі жөндеу 
амортизациялық аударымдар есебінен жүргізіледі [5]. 

Ағымдағы жөндеудің негізгі мақсаты - күрделі жөндеу кезеңінде 
жобалық қуатымен жабдықтың сенімді жұмысын қамтамасыз ету. Жабдықты 
ағымдағы жөндеу кезінде оның ресурсы кейінгі пайдалану кезеңінде 
сенімділікті қамтамасыз етпейтін, тез тозатын бөлшектері бар 
қондырғыларды ішінара бөлшектеу, тазарту және тексеру, пайдалану кезінде 
анықталған ақауларды жою, эскиздер жасау немесе қосалқы бөлшектердің 
сызбаларын тексеру , ақаулардың алдын-ала тізімін құру. 

4 МПа дейінгі қысыммен қазандық агрегаттар үшін ағымдағы жөндеу 
ұзақтығы орташа 8-10 тәулікті құрайды. 

Жабдықты күрделі жөндеуден өткізудің негізгі мақсаты - күзгі-қысқы 
максимум кезінде оның жұмысының сенімділігі мен тиімділігін қамтамасыз 
ету. Күрделі жөндеу кезінде жабдықты сыртқы және ішкі тексеру, оның 
қыздыру беттерін тазарту және олардың тозу дәрежесін анықтау, тозған 
қондырғылар мен бөлшектерді ауыстыру және қалпына келтіру жұмыстары 
жүргізіледі. Күрделі жөндеумен қатар, әдетте жабдықты жетілдіру, 
бөлшектер мен тораптарды жаңарту және қалыпқа келтіру жұмыстары 
жүргізіледі. Қазандық қондырғысымен бір уақытта оның қосалқы 
жабдықтары, өлшеу құралдары және автоматты басқару жүйесі жөнделуде. 

Үзіліссіз жұмыс істейтін жылу желілерінде күрделі жөндеу жұмыстары 
кем дегенде 2-3 жылда бір рет жүргізіледі. 

Жекелеген қондырғылар мен бөлшектер зақымданған аварияларды 
жою үшін жоспардан тыс (қалпына келтіру) жөндеу жұмыстары жүргізіледі. 
Жоспардан тыс жөндеуді қажет ететін жабдықтың бұзылуын талдау 
көрсеткендей, олар, әдетте, жабдықтың шамадан тыс жүктелуінен, дұрыс 
жұмыс жасамауынан және жоспарланған жөндеу сапасының төмендігінен 
туындайды. 

Қазандық қондырғыларын типтік жөндеу кезінде келесі жұмыстар 
орындалады: 

- жұмыс қысымы кезінде қазандық пен оның құбырларын толық 
сыртқы тексеру; 

- қазанды сөндіргеннен және салқындатқаннан кейін оны толық ішкі 
тексеру; 

- барлық қыздыру беттерінің құбырларының сыртқы диаметрлерін 
ақауларын ауыстырумен тексеру; 

- қыздырғыш құбырларды, қызып кетуді реттегіштерді, сынамаларды, 
тоңазытқыштарды және т.с.с жуу; 

- қазандық арматурасы мен магистральды бу өткізгіштің күйін тексеру 
және жөндеу; 

- қабатты пештердің механизмдерін тексеру және жөндеу (отын бергіш, 
пневмо-механикалық лақтырғыш, тізбекті тор); 
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Жылу жабдықтарының ЖАЖ жүйесі ағымдағы және күрделі жөндеуді 
қамтиды. Ағымдағы жөндеу айналым қаражаты есебінен, ал күрделі жөндеу 
амортизациялық аударымдар есебінен жүргізіледі [5]. 

Ағымдағы жөндеудің негізгі мақсаты - күрделі жөндеу кезеңінде 
жобалық қуатымен жабдықтың сенімді жұмысын қамтамасыз ету. Жабдықты 
ағымдағы жөндеу кезінде оның ресурсы кейінгі пайдалану кезеңінде 
сенімділікті қамтамасыз етпейтін, тез тозатын бөлшектері бар 
қондырғыларды ішінара бөлшектеу, тазарту және тексеру, пайдалану кезінде 
анықталған ақауларды жою, эскиздер жасау немесе қосалқы бөлшектердің 
сызбаларын тексеру , ақаулардың алдын-ала тізімін құру. 

4 МПа дейінгі қысыммен қазандық агрегаттар үшін ағымдағы жөндеу 
ұзақтығы орташа 8-10 тәулікті құрайды. 

Жабдықты күрделі жөндеуден өткізудің негізгі мақсаты - күзгі-қысқы 
максимум кезінде оның жұмысының сенімділігі мен тиімділігін қамтамасыз 
ету. Күрделі жөндеу кезінде жабдықты сыртқы және ішкі тексеру, оның 
қыздыру беттерін тазарту және олардың тозу дәрежесін анықтау, тозған 
қондырғылар мен бөлшектерді ауыстыру және қалпына келтіру жұмыстары 
жүргізіледі. Күрделі жөндеумен қатар, әдетте жабдықты жетілдіру, 
бөлшектер мен тораптарды жаңарту және қалыпқа келтіру жұмыстары 
жүргізіледі. Қазандық қондырғысымен бір уақытта оның қосалқы 
жабдықтары, өлшеу құралдары және автоматты басқару жүйесі жөнделуде. 

Үзіліссіз жұмыс істейтін жылу желілерінде күрделі жөндеу жұмыстары 
кем дегенде 2-3 жылда бір рет жүргізіледі. 

Жекелеген қондырғылар мен бөлшектер зақымданған аварияларды 
жою үшін жоспардан тыс (қалпына келтіру) жөндеу жұмыстары жүргізіледі. 
Жоспардан тыс жөндеуді қажет ететін жабдықтың бұзылуын талдау 
көрсеткендей, олар, әдетте, жабдықтың шамадан тыс жүктелуінен, дұрыс 
жұмыс жасамауынан және жоспарланған жөндеу сапасының төмендігінен 
туындайды. 

Қазандық қондырғыларын типтік жөндеу кезінде келесі жұмыстар 
орындалады: 

- жұмыс қысымы кезінде қазандық пен оның құбырларын толық 
сыртқы тексеру; 

- қазанды сөндіргеннен және салқындатқаннан кейін оны толық ішкі 
тексеру; 

- барлық қыздыру беттерінің құбырларының сыртқы диаметрлерін 
ақауларын ауыстырумен тексеру; 

- қыздырғыш құбырларды, қызып кетуді реттегіштерді, сынамаларды, 
тоңазытқыштарды және т.с.с жуу; 

- қазандық арматурасы мен магистральды бу өткізгіштің күйін тексеру 
және жөндеу; 

- қабатты пештердің механизмдерін тексеру және жөндеу (отын бергіш, 
пневмо-механикалық лақтырғыш, тізбекті тор); 

  
 

- камералық пештердің (жанармай бергіш, диірмендер, қыздырғыштар) 
механизмдерін тексеру және жөндеу; 

- қазандықтың астарын, арматураны және сыртқы жылыту беттерін 
тазалауға арналған құрылғыларды тексеру және жөндеу; 

- ауа өткізгішті және ауа жылытқышты қысыммен сынау, текшелерді 
алмастырмай ауа жылытқышты жөндеу; 

- қазандықтың газ жолын қысымды сынау және оны герметизациялау; 
- тартқыш құрылғылар мен олардың осьтік бағыттағыш қалқандарының 

күйін тексеру және жөндеу; 
- күл жинағыштарды және күлді кетіруге арналған құрылғыларды 

тексеру және жөндеу; 
- барабандар мен коллекторлардың қыздыру беттерін сыртқы және ішкі 

тазарту; 
- қазандық ішіндегі күл шығару жүйесін тексеру және жөндеу; 
- қазандықтың ыстық беттерінің күйін тексеру және жылу оқшаулауын 

жөндеу. 
Жабдықты, әсіресе қазіргі заманғы қазандық агрегаттарын күрделі 

жөндеу ең күрделі және көп еңбекті қажет етеді. Қазандық агрегаттарын 
күрделі жөндеуді орындау үшін қысқа мерзімде жөндеуді (ЖҰЖ) 
ұйымдастыру жобасы жасалады. Жабдықты күрделі жөндеу бойынша 
жұмыстарды ұйымдастыру жобасында әдетте келесі құжаттар болады: 
жұмыс көлемінің тізімдемесі, дайындық жұмыстарының кестесі, жүк 
ағындарының сызбалары, жөндеудің технологиялық кестесі, технологиялық 
карталар, ауыстырылатын бөлшектер мен түйіндердің сипаттамалары, 
құралдар мен материалдардың тізімі, жөндеу формулярлары, жұмыс орнын 
ұйымдастыруға арналған нұсқаулар.  

Жұмыс көлемінің тізімдемесі маңызды құжаттардың бірі болып 
табылады. Онда вахталық және жөндеу журналдарындағы жазбалар, 
жабдықты тексеру актілері, авариялық актілер және пайдалану бақылаулары 
мен сынақтарының нәтижелері бойынша жабдықтың техникалық жай-күйінің 
сипаттамасы келтіріледі. Ведомосте сондай-ақ жабдықты қайта жаңарту 
жөніндегі жұмыстар, егер олар белгіленсе, көрсетіледі. Жұмыс көлемі 
жабдықтың жағдайына байланысты. 

Жұмыс көлемінің тізімдемесі қосалқы бөлшектерді, материалдарды, 
сызбаларды және т.б. дайындау үшін алдын-ала жасалуы керек. 

Жұмыс көлемінің ведомосына сәйкес дайындық жұмыстарының кестесі 
жасалады. Кестеде дәнекерлеу газын, сығылған ауаны, суды жұмыс 
орындарына жеткізу, такелаждық механизмдерді және жөндеу жұмыстарын 
орындау кезінде қажетті басқа да құрылғыларды орнату бойынша жұмыстар 
көрсетіледі. 

Тозған жабдықты қайта құру немесе ауыстыру бойынша үлкен 
жұмыстарды орындау үшін (мысалы, ауа жылытқыштың текшелерін 
ауыстыру) осы жабдықты шеберханадан шығару және шығару схемасын 
жасау керек. Схемаларды әзірлеу кезінде қолданыстағы жабдықтың жанында 
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Орындалатын жұмыстардың қауіпсіздігі бойынша ерекше шарттарды ескеру 
қажет. 

Көлемі бойынша тізімдеме негізінде жасалатын жөндеудің 
технологиялық кестелері жұмыстың реттілігін, ұзақтығын және режимін, 
сондай-ақ жұмыс істейтін жұмысшылардың санын айқындауға тиіс. 

Тек маңызды жөндеу жұмыстарына арналған технологиялық 
карталарда келесі қажетті ақпарат көрсетіледі: барлық операциялар және 
олардың көлемі, техникалық шарттар, нормалар, құралдар мен материалдар, 
сондай-ақ қолданылатын құрылғылар. 

Ауыстырылатын бөлшектер мен түйіндердің сипаттамасы Жабдықты 
жөндеуге шығарғанға дейін оларды алдын-ала дайындауға және жөндеу 
жұмыстары кезінде тозғандардың орнына орнатуға мүмкіндік береді. Бұл 
қондырғының тоқтап қалуы кезінде орындалатын жұмыстардың көлемі мен 
ұзақтығын едәуір қысқартады. 

Жабдықты жөндеудің басталуы жөндеу жұмыстарын жүргізуге наряд-
рұқсат беру күні болып табылады. Жабдықты жөндеуге шығару туралы цех 
(немесе учаске) бастығы немесе оның орынбасары вахта журналына тиісті 
жазба жасайды. 

Жөндеуді жоспарлау перспективалық жоспарлар мен жылдық жөндеу 
кестелерін әзірлеуді қамтиды. Желілердің жабдықтарын, ғимараттары мен 
құрылыстарын жөндеудің барлық түрлеріне жұмыстарды жүргізудің 
перспективалық жоспарлары мен жылдық кестелері жасалады. 

Жылу желілері кәсіпорындары ұзақ мерзімді жоспарларды 5 жылдық 
мерзімге жасайды. Ұзақ мерзімді жоспар жоспарланған кезеңге жөндеу 
кестесімен бірге жүреді. 

Ұзақ мерзімді жоспар еңбек, материалдық және қаржылық ресурстарды 
жылдар бойына жоспарлаудың негізі ретінде қызмет етеді. 

Жылдық жөндеу жоспарын жылу желілері кәсіпорны ұзақ мерзімді 
жоспар, бөлімшелердің ұсыныстары негізінде жасайды және желілердің 
нақты техникалық жағдайын ескере отырып жасайды, ол оларды пайдалану 
кезінде болған залалдарды талдау, жыл сайын орындалатын жоспарланған 
және жоспардан тыс шұңқырлардың нәтижелерін талдау, жылу 
магистральдарының күйіне және басқа диагностикалық әдістер. 

Жылу желілері кәсіпорны қол қойған желілерді жөндеудің жылдық 
жоспары өндіруші компанияға келісуге өткен жылдың 1 қыркүйегіне дейін 
жіберіледі. Жөндеу кестесі жылдық жоспарға қосылуы керек. 

Жоспарланған жылдың қаңтарындағы желілерді жөндеу жоспарына 
сәйкес диспетчерлік қызметті, пайдалану аймақтарын және жылу желісі 
кәсіпорнының басқа бөлімдері мен қызметтерін тарта отырып, жөндеуді 
дайындауға арналған бөлім (қызмет) күрделі жөндеуге арналған желілерді 
ажыратудың жиынтық кестесін жасайды. Бұл кестені өндіруші компания 
бекітеді, содан кейін 1 сәуірден кешіктірмей, жергілікті билікпен келісіледі. 

 
 



91
  

 

Орындалатын жұмыстардың қауіпсіздігі бойынша ерекше шарттарды ескеру 
қажет. 

Көлемі бойынша тізімдеме негізінде жасалатын жөндеудің 
технологиялық кестелері жұмыстың реттілігін, ұзақтығын және режимін, 
сондай-ақ жұмыс істейтін жұмысшылардың санын айқындауға тиіс. 

Тек маңызды жөндеу жұмыстарына арналған технологиялық 
карталарда келесі қажетті ақпарат көрсетіледі: барлық операциялар және 
олардың көлемі, техникалық шарттар, нормалар, құралдар мен материалдар, 
сондай-ақ қолданылатын құрылғылар. 

Ауыстырылатын бөлшектер мен түйіндердің сипаттамасы Жабдықты 
жөндеуге шығарғанға дейін оларды алдын-ала дайындауға және жөндеу 
жұмыстары кезінде тозғандардың орнына орнатуға мүмкіндік береді. Бұл 
қондырғының тоқтап қалуы кезінде орындалатын жұмыстардың көлемі мен 
ұзақтығын едәуір қысқартады. 

Жабдықты жөндеудің басталуы жөндеу жұмыстарын жүргізуге наряд-
рұқсат беру күні болып табылады. Жабдықты жөндеуге шығару туралы цех 
(немесе учаске) бастығы немесе оның орынбасары вахта журналына тиісті 
жазба жасайды. 

Жөндеуді жоспарлау перспективалық жоспарлар мен жылдық жөндеу 
кестелерін әзірлеуді қамтиды. Желілердің жабдықтарын, ғимараттары мен 
құрылыстарын жөндеудің барлық түрлеріне жұмыстарды жүргізудің 
перспективалық жоспарлары мен жылдық кестелері жасалады. 

Жылу желілері кәсіпорындары ұзақ мерзімді жоспарларды 5 жылдық 
мерзімге жасайды. Ұзақ мерзімді жоспар жоспарланған кезеңге жөндеу 
кестесімен бірге жүреді. 

Ұзақ мерзімді жоспар еңбек, материалдық және қаржылық ресурстарды 
жылдар бойына жоспарлаудың негізі ретінде қызмет етеді. 

Жылдық жөндеу жоспарын жылу желілері кәсіпорны ұзақ мерзімді 
жоспар, бөлімшелердің ұсыныстары негізінде жасайды және желілердің 
нақты техникалық жағдайын ескере отырып жасайды, ол оларды пайдалану 
кезінде болған залалдарды талдау, жыл сайын орындалатын жоспарланған 
және жоспардан тыс шұңқырлардың нәтижелерін талдау, жылу 
магистральдарының күйіне және басқа диагностикалық әдістер. 

Жылу желілері кәсіпорны қол қойған желілерді жөндеудің жылдық 
жоспары өндіруші компанияға келісуге өткен жылдың 1 қыркүйегіне дейін 
жіберіледі. Жөндеу кестесі жылдық жоспарға қосылуы керек. 

Жоспарланған жылдың қаңтарындағы желілерді жөндеу жоспарына 
сәйкес диспетчерлік қызметті, пайдалану аймақтарын және жылу желісі 
кәсіпорнының басқа бөлімдері мен қызметтерін тарта отырып, жөндеуді 
дайындауға арналған бөлім (қызмет) күрделі жөндеуге арналған желілерді 
ажыратудың жиынтық кестесін жасайды. Бұл кестені өндіруші компания 
бекітеді, содан кейін 1 сәуірден кешіктірмей, жергілікті билікпен келісіледі. 

 
 

  
 

2.2 Жөндеу жұмыстарын орындау кезіндегі құжаттама 
 
Жөндеу құжаттамасында нормативтік құжаттардың талаптары және 

мемлекеттік техникалық қадағалаудың нұсқаулықтары, қоршаған ортаны 
қорғау, еңбек қауіпсіздігі, өрт қауіпсіздігі ережелері, пайдалану және апаттық 
нұсқаулық талаптары, құрал-жабдық өндірушілердің ақпараттық 
хабарламалары мен хаттары болуы керек [5]. 

Жабдықты жөндеуге арналған нормативті-техникалық және 
технологиялық құжаттама мемлекеттік стандарттардың, құрылыс нормалары 
мен ережелерінің, еңбек қауіпсіздігі ережелері, ережелері мен 
нұсқауларының, өндірісте қолданылатын стандарттар мен нұсқаулықтардың 
талаптарына сәйкес келуі керек. 

Жылу желілері жабдықтарын (сорғылар, арматура, аспаптар мен 
автоматика, электр жабдықтары және т.б.) жөндеу нормативтік, техникалық 
және технологиялық құжаттама талаптарына сәйкес жүзеге асырылады [5]. 

Нормативтік-техникалық құжаттама салалық стандарттарды, жөндеуге 
арналған техникалық шарттарды, жөндеу нұсқаулықтарын, нұсқаулықтарды, 
нормаларды, ережелерді, нұсқаулықтарды, жұмыс сипаттамаларын қамтиды. 

Технологиялық құжаттамаға ЕСТД (Технологиялық құжаттаманың 
бірыңғай жүйесі) мемлекеттік стандарттарына, Мемлекеттік стандарттың 
ұсынымдарына және салалық нұсқаулықтарға сәйкес әзірленген құжаттар 
кіреді. 

Жылу желілерін күрделі жөндеу (жылу құбырлары, құрылыс 
құрылымдары және т.б.) келесі жөндеу құжаттамасына сәйкес жүзеге 
асырылады: 

- жобалау ұйымы немесе жылу желісі кәсіпорны жүзеге асырады: 
- күрделі жөндеу жобасы мен сметасы; 
- құрылысты ұйымдастыру жобасы; 
- трафикті басқару жобасы (қажет болса) 
- мердігер құрылыс ұйымы немесе жылу желісі кәсіпорны жүзеге 

асырады: 
- жұмыс өндірісінің жобасы; 
- атқарушылық құжаттама. 
Жөндеу құжаттары келесі нормативтік құжаттарға сәйкес жасалады: 
- ҚР СН 4.02-11-2003 «Жіңішке мырышталған қаңылтыр болаттан 

жасалған спираль қабықшаға полиуретанды көбіктен жасалған өндірістік 
жылу оқшаулағыш құбырлардан жасалған жылу желілерін жобалау және 
орнату бойынша нұсқаулық»; 

- ҚР СП 4.02-16-2005 «Тұрғын үйлерге арналған инженерлік жүйелерді 
жобалау және салу»; 

- РД 34 RK.0-20.518-05 «Жылу желілерінің құбырларын сыртқы 
коррозиядан қорғаудың типтік нұсқаулары»; 

- МСН 4.02-02-2004 «Жылу желілері» бойынша нұсқаулық. 
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Жоба - бұл құжаттардың жиынтығы (есептеулер, сызбалар және т.б.), 
оған сәйкес жылу желілеріне жаңа құрылыс және күрделі жөндеу жүргізіледі. 
Жоба құрамына: жалпы түсіндірме жазба; желіні тарту жобасы бойынша 
жалпы нұсқаулар; мақұлдау тізімі; материалдық талаптар туралы есеп; 
жабдықтың сипаттамасы және шығындар сметасы; жобалауға арналған 
техникалық тапсырма; жоба паспорты; өрт қауіпсіздігі шаралары. Жобада 
келесі сызбалар болуы керек: жағдайлық жоспар; маршрут жоспары; бойлық 
профиль; технологиялық жоспар және түйін диаграммалары; камералардың 
құрылысы және технологиялық бөліктері; құбыр өткізгіштері мен бекітілген 
тіректер; жылу магистралінің инженерлік желілермен қиылысу тораптары 
(сумен жабдықтау, канализация, газ құбыры, кабельдік желілер, байланыс 
және т.б.). 

Желілерді тарту жобасына арналған жалпы нұсқаулық келесі 
бөлімдерден тұрады [6]: 

1) жалпы бөлім; 
2) жылу құбырлары мен құрылыс құрылымдарының трассасы; 
3) жылу құбырларын оқшаулау; 
4) құбырлардың сапасына және жұмыс өнімділігіне қойылатын 

талаптар; 
5) сыртқы коррозиядан қорғау; 
6) жылу құбырларын жуу жөніндегі нұсқаулық; 
7) салу және пайдалануға беру шарттары; 
8) аумақты абаттандыру. 
Құрылыс ұйымының жобасында мыналар көрсетілген: жұмыс аймағы; 

сусыздандыру қажеттілігі мен ұйымдастырылуы; канал еңісті бекіту түрлері; 
қазылған топыраққа арналған қоймалар; айналма жолдар; қалалық көліктің 
байланыс желілерін беру; жеке құрамға арналған үй-жайларды 
орналастыруға арналған сайт және т.б. 

Жұмыстарды шығаруға арналған жоба мыналарды көрсетеді: 
жұмыстарды өндіру кезектілігі; қоршалған алаңның мөлшері; құрылыс 
конструкцияларын, құбырларды және материалдарды сақтауға арналған 
алаңдар; құрылыс машиналары мен механизмдерін орналастыру және 
олардың қозғалу заңдылықтары; персоналдың үй-жайларын орналастыру; 
кіру жолдары мен қозғалыс сызбалары; жұмыс аймағын жарықтандыру; 
ескерту белгілерін орнату; топырақтың даму схемасы және т.б.; өрт 
қауіпсіздігі шаралары. 

Атқарушылық құжаттама келесі құжаттардан тұрады: атқарушылық 
сызбалар; жасырын жұмыс үшін актілер; материалдар мен жабдықтарға 
сертификаттар мен төлқұжаттар; жұмысты орындауға арналған актілер және 
т.б. 

Желілерді күрделі жөндеуге арналған жобаларды жобалау ұйымдары 
немесе жылу желілері кәсіпорындары бекітілген жобалық тапсырмаларға 
сәйкес жасайды [6]. 
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Жоба - бұл құжаттардың жиынтығы (есептеулер, сызбалар және т.б.), 
оған сәйкес жылу желілеріне жаңа құрылыс және күрделі жөндеу жүргізіледі. 
Жоба құрамына: жалпы түсіндірме жазба; желіні тарту жобасы бойынша 
жалпы нұсқаулар; мақұлдау тізімі; материалдық талаптар туралы есеп; 
жабдықтың сипаттамасы және шығындар сметасы; жобалауға арналған 
техникалық тапсырма; жоба паспорты; өрт қауіпсіздігі шаралары. Жобада 
келесі сызбалар болуы керек: жағдайлық жоспар; маршрут жоспары; бойлық 
профиль; технологиялық жоспар және түйін диаграммалары; камералардың 
құрылысы және технологиялық бөліктері; құбыр өткізгіштері мен бекітілген 
тіректер; жылу магистралінің инженерлік желілермен қиылысу тораптары 
(сумен жабдықтау, канализация, газ құбыры, кабельдік желілер, байланыс 
және т.б.). 

Желілерді тарту жобасына арналған жалпы нұсқаулық келесі 
бөлімдерден тұрады [6]: 

1) жалпы бөлім; 
2) жылу құбырлары мен құрылыс құрылымдарының трассасы; 
3) жылу құбырларын оқшаулау; 
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талаптар; 
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6) жылу құбырларын жуу жөніндегі нұсқаулық; 
7) салу және пайдалануға беру шарттары; 
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Жұмыстарды шығаруға арналған жоба мыналарды көрсетеді: 
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көрсетеді 

Қала көшелерінде жұмыс істеген кезде жұмыс өндірісі жобасында 
көлік пен жаяу жүргіншілердің қозғалысын өзгерту схемалары болуы керек. 

Жұмыстарды салуды және өндірісті ұйымдастырудың жобаларын тек 
1: 500 және 1: 2000 масштабтағы топографиялық жоспарлар бойынша 
жасауға жол беріледі. Топографиялық жоспарларда барлық қолданыстағы 
және бұрын жобаланған жер асты және жер үсті құрылыстары, қызыл 
сызықтар, жоспарлау белгілері және көлденең профильдер жобалануда. 

Желілерді тарту бойынша барлық жобаларда агрессивті топырақ пен 
жер асты сулары, потенциалдың жоғарылауы және «қаңғыбас» ағындар 
болған жағдайда, олардың беріктігін және коррозиядан сақталуын 
қамтамасыз ету үшін қажетті шаралар қарастырылуы керек. 

Қаланың орталық бөлігінде, сондай-ақ жол жамылғысы жақсартылған 
көшелер мен алаңдарда, көлік қозғалысы мен жаяу жүргіншілер қозғалысы 
төсеу әдісі тапсырыс берушінің, мердігердің және аумақтың немесе жолдың 
иесінің қатысуымен анықталады. Бұл жағдайда артықшылықты жабық 
әдістерге беру керек (қалқандық тоннельдер мен коллекторларда, тесу және 
тесу әдісімен салынған жағдайларда). 

 
 

2.3 Жабдықтар мен құбырларды жөндеу 
 
Жылу желілерін жөндеу кейбір жағдайларда үлкен көлемге жететін жер 

жұмыстары өндірісімен қатар жүреді. Жылу құбырларын жөндеу кезінде жер 
жұмыстарының келесі түрлерін орындау керек: үйіндіге немесе көлік 
құралдарына топырақ төсей отырып траншеялар мен арықтарды қазу; 
топырақты алып тастау; траншеялар мен шұңқырларды толтыру. Қала 
жағдайында жер жұмыстарының бүкіл кешенін өндіру оларды жүзеге 
асыруда ерекше сақтықты қажет етеді [7]. 

Жер жұмыстары, басқалармен салыстырғанда, ең көп еңбек сіңіреді, 
сондықтан механикаландырылған тәсілмен орындалады, және тек кейбір 
жағдайларда механизмдерді қолдану мүмкін болмаған кезде қол еңбегі аз 
мөлшерде қолданылады. Жерді қазу жұмыстары көбінесе тар жағдайда, тар 
жағдайларға, көптеген коммуникациялардың болуына және механизация 
құралдарын қолданудағы қиындықтарға байланысты қолмен жұмыс 
жасаудың салыстырмалы түрде үлкен көлемімен орындалуы керек. 

Қалалық жағдайларда жылу желілері жүретін бөліктің астына төселген, 
сондықтан жер жұмыстары басталғанға дейін жол төсемдері бөлшектеледі. 
Бетон негізіндегі тротуар әр жағынан траншея енінің жоғарғы жағынан 10 см 
кеңірек ашылады. Жолдың материалдары қайта пайдалануға сақталады, ал 
асфальт зауытқа қайта өңдеуге жіберіледі. Тротуардың басқа дизайны үшін 
олар екі жағынан 25 см бөлшектелген. 
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Тасты және асфальтбетонды жабындар тракторға немесе автомобильге 
тіркемедегі соқалар мен жыртықтарды пайдаланып бөлшектеледі. Бетон 
жамылғысы және жетілдірілген жабындар көлік құралына орнатылған 
механикалық бетон бұзғышпен жасалады. Механизмді пайдалану мүмкін 
болмайтын жағдайларда немесе жұмыстың аз көлемінде пневматикалық 
джемхаммерлер қолданылады [7]. 

Жылу желілері қалалық жасыл аудандарда орналасқан жағдайда, 
құрастыру жолағының топырағының жоғарғы вегетациялық қабаты 
бульдозермен тырмаланады және бөлек бүктеледі, содан кейін қаланы 
көгалдандыру немесе бұзылған көгалдандырылған жерлерді қалпына келтіру 
(қалпына келтіру) үшін қолданылады. Мелиорация аязға дейін жүргізілуі 
керек. 

Жол беттерін бөлшектеу немесе топырақтың өсімдік қабатын алып 
тастау жұмыстары аяқталғаннан кейін олар траншеяларды қазуға кіріседі. 

Траншеяларды қазу. Жылыту жүйелеріне арналған траншеяларды және 
камераларға арналған шұңқырларды қазу үшін циклдік әрекеттің өздігінен 
жүретін машиналары болып табылатын бір шелекті экскаваторлар 
қолданылады. Бұл жер қазу машиналары қазуға және көлік құралдарына 
тиеуге немесе топырақ төгуге арналған. Бір шөмішті экскаваторларда жүріс 
бөлігі, қуат беретін және жұмыс жасайтын жабдықтар бар. 

Жүргізу механизмі бойынша құрылыс экскаваторлары шынжырлы 
және пневматикалық болып бөлінеді. Пневматикалық экскаваторлар 
өздерінің қозғалғыштығына байланысты бір-бірінен едәуір қашықтықта 
орналасқан кішігірім объектілерде сәтті қолданылады. Бұл экскаваторлар 
шынжыр табанды экскаваторлардан айырмашылығы, олардың беттерін 
деформацияламай, көлік құралдарына жарамды жолдарда жылдам қозғалады. 
Пневматикалық экскаваторлар қалалық ортада жер қазу жұмыстары үшін 
кеңінен қолданылады. Шынжырлы экскаваторлар негізінен жолсыз жерлерде 
қолданылады. Экскаваторлар бірқозғалтқыш және көпқозғалтқыш болып 
табылады. Қазіргі уақытта қолданылатын бір шөмішті экскаваторлардың 
көпшілігінде бір қозғалтқыш жетегі бар. Қозғалтқыш ретінде трактор 
дизельді қозғалтқыштары қолданылады [7]. 

Бір шөмішті экскаваторларда ауыстырылатын жұмыс жабдықтары бар. 
Жер жұмыстары үшін келесі ауыспалы жұмыс жабдықтары қолданылады: 
түзу күрек, экскаватор, драглайн және грек шелегі. Бір шелекті әмбебап 
экскаваторлар ауыстырылатын жабдықтың арқасында соқалар, соқалар, 
крандар және т.б. Жер жұмыстары үшін бір шөмішті экскаваторлар келесі 
негізгі параметрлермен сипатталады: шелек сыйымдылығы, кесу және түсіру 
радиустары (үйіндіге және көлік құралдарына), кесу тереңдігі, өнімділігі 
және шасси түрі. 

Қалаларда жылу құбырларын салу және жөндеу үшін көбінесе бір 
шөмішті экскаваторлар қолданылады, негізінен сыйымдылығы 0,5 м3 дейінгі 
экскаватормен жабдықталған. Олар тік бұрышты және трапеция тәрізді 
көлденең қиманың траншеяларын қазып, үшбұрышты көлденең қимасы бар 
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топырақ үйіндісін қалдырады. Драглайндар кең траншеяларды қазу үшін, ал 
грабалар өте терең қазбалар үшін қолданылады. Бұл машиналардың артқы 
күректермен салыстырғанда кесу және төгу радиустары мен қазу тереңдігі 
едәуір үлкен. Пайдаланылатын жабдыққа, шелектің сыйымдылығына және 
жұмыс жағдайына байланысты экскаваторлар әр түрлі өнімділікке ие, олар 
айтарлықтай үлкен шектерде өзгереді. 

Бір шөмішті экскаваторлардың бірнеше артықшылығы бар. Ең бастысы 
- бұл керемет маневр, сондықтан олар қалалық жерлерде де, далада да 
кеңінен қолданылады. Бір шөмішті пневматикалық доңғалақты 
экскаваторлар жеткілікті қозғалмалы. Сонымен қатар, қозғалу және жұмыс 
істеу кезінде олар жабындарды бұзбайды, сондықтан кез-келген жол 
жабындысы бар көшелер мен кіреберістерде қолдануға болады. Мұндай 
экскаваторлар үйінділер жасай алады, сонымен қатар топырақты көліктерге 
тией алады. Алайда, күрек экскаваторларының кейбір кемшіліктері бар. Кез 
келген жалғыз шөмішті экскаватордың басты кемшіліктерінің бірі - қазу 
кезінде біркелкі түбін жасамайды, сондықтан оны әрдайым артында 
бульдозермен (кең траншеялармен) немесе қолмен тазалау керек. 

Шұңқырларды қазу және қазу үшін қуаттылығы 0,25-тен 1 м3 дейінгі 
бір шелекті экскаваторлар кеңінен қолданылады. Шеткі немесе қала 
маңындағы аудандарда, сондай-ақ шөміштің үлкен сыйымдылығы қажет 
болған жағдайда шынжыр табанды экскаваторлар қолданылады. Әдетте бұл 
жоғарыдан кең траншеяларды қазған кезде болады. Дәл осындай 
жағдайларда траншеялар мен үлкен шұңқырларды қазу үшін драглайндар 
қолданылады [7]. 

Топырақ тасымалдау. Тар жағдайларда, траншеяларда және 
шұңқырларда қазылған топырақты тау-кен учаскелерінде қалдыру мүмкін 
болмаған кезде, ол көліктерге батырылады және басқа қазбалар толтырылған 
жерге жеткізіледі. Үлкен траншеялармен үйінділерді орналастыру мүмкін 
емес. Бұл жағдайларда қазу кезінде топырақты кавалерге шығарады, ал 
толтыру кавалериядан әкелінген топырақпен жүзеге асырылады. Артық 
топырақ басқа аймақтарға шығарылуы керек. Топырақтың артық екендігіне 
немесе кавалерлердің қондырғысына қажеттілігіне қарамастан, топырақты 
шығару экскаватормен бір мезгілде автосамосвалға топырақты тиеу арқылы 
траншеялар мен шұңқырларды қазу процесінде жүзеге асырылады. 

Траншеялар мен шұңқырларды бекіту. Барлық мүмкін жағдайларда 
траншеялар мен шұңқырларды қазып алу көлбеу қондырғысы бар бекітпесіз 
жүзеге асырылады, өйткені бекіту көптеген материалдар мен жұмыс 
күштерін қажет етеді, ал орнатылған бекіткіштермен жұмыс жасау әлдеқайда 
күрделі. Көбінесе бекітулер қазудың тереңдігі мен жөндеу алаңының 
мөлшері кең траншеялар мен шұңқырларды жасауға мүмкіндік бермейтін 
жағдайларда жасалады. Жөндеу жағдайында траншеялар мен шұңқырлардың 
тығыздығына байланысты олар негізінен тік қабырғалармен қазылады. Жер 
жұмыстарын жүргізуге кететін уақытты қысқарту үшін барлық бекіту 
құрылымдары түгенделуі керек. Бекіткіштер қазудың түрі мен тереңдігіне, 
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топырақ үйіндісін қалдырады. Драглайндар кең траншеяларды қазу үшін, ал 
грабалар өте терең қазбалар үшін қолданылады. Бұл машиналардың артқы 
күректермен салыстырғанда кесу және төгу радиустары мен қазу тереңдігі 
едәуір үлкен. Пайдаланылатын жабдыққа, шелектің сыйымдылығына және 
жұмыс жағдайына байланысты экскаваторлар әр түрлі өнімділікке ие, олар 
айтарлықтай үлкен шектерде өзгереді. 

Бір шөмішті экскаваторлардың бірнеше артықшылығы бар. Ең бастысы 
- бұл керемет маневр, сондықтан олар қалалық жерлерде де, далада да 
кеңінен қолданылады. Бір шөмішті пневматикалық доңғалақты 
экскаваторлар жеткілікті қозғалмалы. Сонымен қатар, қозғалу және жұмыс 
істеу кезінде олар жабындарды бұзбайды, сондықтан кез-келген жол 
жабындысы бар көшелер мен кіреберістерде қолдануға болады. Мұндай 
экскаваторлар үйінділер жасай алады, сонымен қатар топырақты көліктерге 
тией алады. Алайда, күрек экскаваторларының кейбір кемшіліктері бар. Кез 
келген жалғыз шөмішті экскаватордың басты кемшіліктерінің бірі - қазу 
кезінде біркелкі түбін жасамайды, сондықтан оны әрдайым артында 
бульдозермен (кең траншеялармен) немесе қолмен тазалау керек. 

Шұңқырларды қазу және қазу үшін қуаттылығы 0,25-тен 1 м3 дейінгі 
бір шелекті экскаваторлар кеңінен қолданылады. Шеткі немесе қала 
маңындағы аудандарда, сондай-ақ шөміштің үлкен сыйымдылығы қажет 
болған жағдайда шынжыр табанды экскаваторлар қолданылады. Әдетте бұл 
жоғарыдан кең траншеяларды қазған кезде болады. Дәл осындай 
жағдайларда траншеялар мен үлкен шұңқырларды қазу үшін драглайндар 
қолданылады [7]. 

Топырақ тасымалдау. Тар жағдайларда, траншеяларда және 
шұңқырларда қазылған топырақты тау-кен учаскелерінде қалдыру мүмкін 
болмаған кезде, ол көліктерге батырылады және басқа қазбалар толтырылған 
жерге жеткізіледі. Үлкен траншеялармен үйінділерді орналастыру мүмкін 
емес. Бұл жағдайларда қазу кезінде топырақты кавалерге шығарады, ал 
толтыру кавалериядан әкелінген топырақпен жүзеге асырылады. Артық 
топырақ басқа аймақтарға шығарылуы керек. Топырақтың артық екендігіне 
немесе кавалерлердің қондырғысына қажеттілігіне қарамастан, топырақты 
шығару экскаватормен бір мезгілде автосамосвалға топырақты тиеу арқылы 
траншеялар мен шұңқырларды қазу процесінде жүзеге асырылады. 

Траншеялар мен шұңқырларды бекіту. Барлық мүмкін жағдайларда 
траншеялар мен шұңқырларды қазып алу көлбеу қондырғысы бар бекітпесіз 
жүзеге асырылады, өйткені бекіту көптеген материалдар мен жұмыс 
күштерін қажет етеді, ал орнатылған бекіткіштермен жұмыс жасау әлдеқайда 
күрделі. Көбінесе бекітулер қазудың тереңдігі мен жөндеу алаңының 
мөлшері кең траншеялар мен шұңқырларды жасауға мүмкіндік бермейтін 
жағдайларда жасалады. Жөндеу жағдайында траншеялар мен шұңқырлардың 
тығыздығына байланысты олар негізінен тік қабырғалармен қазылады. Жер 
жұмыстарын жүргізуге кететін уақытты қысқарту үшін барлық бекіту 
құрылымдары түгенделуі керек. Бекіткіштер қазудың түрі мен тереңдігіне, 

  
 

сондай-ақ топырақтың табиғаты мен ылғалдылығына байланысты әр түрлі 
болады. 

Жер асты сулары болмаған кезде табиғи ылғалдылықтың біртұтас 
топырағында тереңдігі 3 м дейінгі траншеялардың тік қабырғалары 
саңылаулары бар түгендеу тақталарымен бекітіледі. Топырақтың бірдей 
жағдайында, бірақ траншея тереңдігі 3 м-ден асқанда қатты бекітпелер 
саңылаусыз орнатылады. Егер топырақтар байланыстырылмаған немесе 
қабатты болса, онда траншеяның тереңдігіне қарамастан қатты бекітпелер 
орнатылады. Бекіткіштер (тақтайлар мен тақтайшалар) траншеяға 
орнатылған болат түгендеу жылжымалы тіректерді қолдана отырып 
ұсталады. Жер асты суларының күшті ағыны және топырақтың бөлшектерін 
жою мүмкіндігі бар қабаттарда қазба тереңдігі мен еніне байланысты ағаш, 
металл және темірбетон болуы мүмкін траншеялар мен шұңқырлардың 
қабырғаларын бекіту үшін қаңылтыр қоршау қолданылады. 

Шұңқырлар үшін тік қабырғалар көбінесе тақтайшалармен немесе 
олардың арасында қозғалатын бөренелермен қадалар түрінде бекітіледі. 
Қадалар әдетте прокатталған I секциялы болаттан жасалады. I-сәулесінің 
саны, олардың арасындағы қашықтық және тақталардың қалыңдығы есептеу 
арқылы анықталады. Ойық дамыған сайын тақталардан бекіткіштер 
орнатылады. Парақ қадалары мен қадалары шұңқырлар мен траншеяларды 
қазу алдында айдалады. Траншеялар мен шұңқырлардың бекітпелері қайта 
толтырылған кезде бөлшектенеді (төменнен жоғарыға қарай). Кейбір 
жағдайларда, бекіткіштерді бөлшектеу көрші құрылымдардың қоныстануына 
әкелуі мүмкін болған жағдайда, бекіткіштер оларды жерге қалдырып, 
бөлшектелмейді. 

Жер асты суларынан қорғау. Қала көшелерін қазу кезінде жөндеу 
жұмыстары кезінде жер асты суларын уақытылы және сенімді бақылау 
ерекше маңызға ие. Жер асты суларының сипатына байланысты онымен 
күресудің үш әдісі қолданылады: дренаждау, құрғату және жер асты сулары 
деңгейін жасанды төмендету. Қалада қазу жұмыстары жер үсті суларының 
ұйымдастырылған қалалық ағынды суының бұзылуымен байланысты. 
Сондықтан жер жұмыстары басталмас бұрын траншеяларға жаңбыр суы 
түспейтін етіп уақытша су ағызатын құралдарды төсеу жоспарланып отыр. 

Қала көшелеріндегі суды ағызу келесідей. Егер шұңқырлар мен 
арықтар топырақ үйінділерінің астына түсіп кетсе, онда оларға жер қазу 
жұмыстары басталғанға дейін жәшіктер мен арықтар түріндегі дренажды 
шайырлы науалар салынады. 

Дренажды траншеялар мен шұңқырлардан жер асты суларын сору 
арқылы жүзеге асырады. Траншеялар мен шұңқырлардың төмен 
нүктелерінде жер асты суларын ағызу және қабылдау үшін кішігірім 
шұңқырлар (шұңқырлар) қазылады. Осы шұңқырлардан суды механикалық 
басқарылатын сорғылар шығарады. 

Жер асты сулары деңгейін жасанды төмендету әдетте жарық (вакуум) 
немесе эжекторлы ұңғыма нүктелерімен жүзеге асырылады. Wellpoint - бұл 
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диаметрі 40-50 мм болатын, жер бетіндегі жер асты суы сорылатын көптеген 
тесіктері бар сүзгіш пердемен аяқталатын болат құбыр. Ұңғыма нүктелері 
болашақ траншея бойымен немесе болашақ іргетас шұңқырының периметрі 
бойынша орналастырылады. Жерге батыру үшін ұңғы нүктесі тігінен 
орнатылады және су ұңғыманың жоғарғы бөлігіне қосылған шланг арқылы 
жіберіледі. Соңынан шыққан ұшақ ұңғыма нүктесінің астындағы топырақты 
жуады, ол өз салмағымен қажетті тереңдікке дейін батады. Ұңғыма нүктелері 
сорғы қондырғысына қосылған сорғыш коллекторына қосылған. Вакуумдық 
сорғы коллектордағы суды сорып алады. Топырақтан су сорған кезде оның 
ұңғыма нүктелері маңындағы деңгейі төмендейді және сулы горизонт пен 
дренаждалған топырақ арасында дөңес деп аталатын дөңес бет түрінде 
шекара пайда болады. Ұңғы нүктелерінен шығарылған суды ағызу үшін 
алаңнан тыс құбырлар арқылы шығарады. Жеңіл ұңғыма нүктелерімен (LIU) 
жер асты суларының деңгейін төмендетудің мәні мынада: ұңғыма нүктелері 
бір қатарда 2-3,5 м орналасқанда; траншеяның екі жағында немесе 4-4,5 м 
шұңқырлардың тұйық контуры бойында орналасқан кезде: эжекторлы 
ұңғыма нүктелері - сорылатын су шүмек арқылы жер асты суларын сорып 
алатын суға су сорғылар. Олар жер асты суларының деңгейін 8-18 м 
тереңдікке дейін бір деңгейге түсіреді.Жер асты суларының деңгейін 
төмендету - бұл топырақты құрғатудың бір түрі, нәтижесінде оларды әдеттегі 
әдістермен игеруге болады. Құрғатылған топырақтардың қалыпты дамуын 
қамтамасыз ету үшін жоғарыда сипатталған қондырғыларды тәулік бойы 
(үзіліссіз) пайдалану қажет. 

Траншеяларды толтыру. Траншеялар мен шұңқырларды толтыру, 
жалпы жағдайда, топырақты жеткізуді, оны толтыруды, тегістеуді және 
тығыздауды қамтиды. Көптеген жағдайларда толтырылған топырақ оның 
толтырылған жерінде емес, одан қашықтықта орналасады. Траншеялар мен 
шұңқырларды толтыру жөндеу жұмыстары аяқталғаннан кейін дереу жүзеге 
асырылады. Арналарға салынған және құбырсыз жылу құбырларын толтыру 
құбырларды жылжытпау үшін және олардың оқшаулауына немесе арналар 
мен камералардың құрылымына зиян келтірмеу үшін өте сақтықпен жүзеге 
асырылады. Толтыру кезінде топырақ мұқият тығыздалады. 

Жұмыстар келесі ретпен орындалады. Арналарсыз төсеу кезінде 
гидравликалық сынау басталмас бұрын құбырлар топырақпен себіліп, 
буындарды жабық қалдырады. Синустардағы топырақ бір уақытта екі 
жағынан тығыздалады, оны қалыңдығы 20 см-ден аспайтын қабаттарға 
құбырлардың диаметрінің кемінде жартысына дейін биіктікке төсейді. 
Гидравликалық сынау аяқталғаннан кейін топырақ мұқият тығыздалу арқылы 
буындардың үстінен қабаттармен толтырылады. Осыдан кейін құбырлар 
траншеяның бүкіл ені бойынша құбырлардың жоғарғы жағынан кемінде 50 
см биіктікке қабат-қабат тығыздау арқылы толтырылады. 

Құбырларды арналарға төсеу кезінде алдымен синусын толтырады. 
Құю құбыры арқылы да, каналдар мен камералар арқылы да барлық 
жұмыстар аяқталғаннан кейін толтырылады. Толтыруды арналардың екі 
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диаметрі 40-50 мм болатын, жер бетіндегі жер асты суы сорылатын көптеген 
тесіктері бар сүзгіш пердемен аяқталатын болат құбыр. Ұңғыма нүктелері 
болашақ траншея бойымен немесе болашақ іргетас шұңқырының периметрі 
бойынша орналастырылады. Жерге батыру үшін ұңғы нүктесі тігінен 
орнатылады және су ұңғыманың жоғарғы бөлігіне қосылған шланг арқылы 
жіберіледі. Соңынан шыққан ұшақ ұңғыма нүктесінің астындағы топырақты 
жуады, ол өз салмағымен қажетті тереңдікке дейін батады. Ұңғыма нүктелері 
сорғы қондырғысына қосылған сорғыш коллекторына қосылған. Вакуумдық 
сорғы коллектордағы суды сорып алады. Топырақтан су сорған кезде оның 
ұңғыма нүктелері маңындағы деңгейі төмендейді және сулы горизонт пен 
дренаждалған топырақ арасында дөңес деп аталатын дөңес бет түрінде 
шекара пайда болады. Ұңғы нүктелерінен шығарылған суды ағызу үшін 
алаңнан тыс құбырлар арқылы шығарады. Жеңіл ұңғыма нүктелерімен (LIU) 
жер асты суларының деңгейін төмендетудің мәні мынада: ұңғыма нүктелері 
бір қатарда 2-3,5 м орналасқанда; траншеяның екі жағында немесе 4-4,5 м 
шұңқырлардың тұйық контуры бойында орналасқан кезде: эжекторлы 
ұңғыма нүктелері - сорылатын су шүмек арқылы жер асты суларын сорып 
алатын суға су сорғылар. Олар жер асты суларының деңгейін 8-18 м 
тереңдікке дейін бір деңгейге түсіреді.Жер асты суларының деңгейін 
төмендету - бұл топырақты құрғатудың бір түрі, нәтижесінде оларды әдеттегі 
әдістермен игеруге болады. Құрғатылған топырақтардың қалыпты дамуын 
қамтамасыз ету үшін жоғарыда сипатталған қондырғыларды тәулік бойы 
(үзіліссіз) пайдалану қажет. 

Траншеяларды толтыру. Траншеялар мен шұңқырларды толтыру, 
жалпы жағдайда, топырақты жеткізуді, оны толтыруды, тегістеуді және 
тығыздауды қамтиды. Көптеген жағдайларда толтырылған топырақ оның 
толтырылған жерінде емес, одан қашықтықта орналасады. Траншеялар мен 
шұңқырларды толтыру жөндеу жұмыстары аяқталғаннан кейін дереу жүзеге 
асырылады. Арналарға салынған және құбырсыз жылу құбырларын толтыру 
құбырларды жылжытпау үшін және олардың оқшаулауына немесе арналар 
мен камералардың құрылымына зиян келтірмеу үшін өте сақтықпен жүзеге 
асырылады. Толтыру кезінде топырақ мұқият тығыздалады. 

Жұмыстар келесі ретпен орындалады. Арналарсыз төсеу кезінде 
гидравликалық сынау басталмас бұрын құбырлар топырақпен себіліп, 
буындарды жабық қалдырады. Синустардағы топырақ бір уақытта екі 
жағынан тығыздалады, оны қалыңдығы 20 см-ден аспайтын қабаттарға 
құбырлардың диаметрінің кемінде жартысына дейін биіктікке төсейді. 
Гидравликалық сынау аяқталғаннан кейін топырақ мұқият тығыздалу арқылы 
буындардың үстінен қабаттармен толтырылады. Осыдан кейін құбырлар 
траншеяның бүкіл ені бойынша құбырлардың жоғарғы жағынан кемінде 50 
см биіктікке қабат-қабат тығыздау арқылы толтырылады. 

Құбырларды арналарға төсеу кезінде алдымен синусын толтырады. 
Құю құбыры арқылы да, каналдар мен камералар арқылы да барлық 
жұмыстар аяқталғаннан кейін толтырылады. Толтыруды арналардың екі 

  
 

жағынан бір мезгілде қабаттың қалыңдығы 20 см-ден аспайтын қабат-қабат 
тығыздау арқылы жүзеге асырады. Синусты мұқият тығыздау арқылы 
толтыру канал биіктігінің кемінде 2/3 деңгейінде жүзеге асырылады. 
Көрсетілген талаптарға сай болғаннан кейін траншеяларға топырақты 
механикалық төгуге жол беріледі. Осы мақсатта әдетте бульдозерлер 
қолданылады. Жылу желілері жүріс бөлігінің астына төселген жағдайларда, 
траншеяларды топырақтың тығыздалуына қатысты толтыруға үлкен талаптар 
қойылады, өйткені жол жабынының астындағы топырақтарға жол 
берілмейді. Бұл жағдайларда грейдерді қолданған жөн, содан кейін 
топырақты тегістеу және нығыздау. 

Топырақты нығыздаудың техникалық құралдары: а) салмағы 150, 200, 
270, 500, 700, 1100 және 1400 кг өздігінен жүретін діріл плиталары; б) 
салмағы 28, 80 және 160 кг электр раммерлері; в) кранға немесе экскаваторға 
ілінген, салмағы 2600 кг болатын дірілді раммалар. Егер жөнделген жылу 
құбырлары салынған топырақ қайта толтыруға жарамсыз болып шықса, оны 
қазу кезінде алып тастайды, ал толтырумен құм толтырылады, әсіресе 
жақсартылған жол төсемдері күтілетін жағдайларда. Қала құрылысының 
шегінен тыс жерлерде немесе жол жабыны жоқ жерлерде және топырақтың 
табиғи шөгуіне жол берілмейді, траншеяларды толтырғаннан кейін, олардың 
үстінде біртіндеп қоныстануды күте отырып, топырақты роликтер 
орналастырылады. Шөгу орындарында уақыт өте келе қосымша төсек 
жабдықтары жасалады. 

Қыста қазу жұмыстары. Күзде және қыста ауа температурасы нөлден 
төмен болған кезде ылғалданған топырақтардың көпшілігі қасиеттерін күрт 
өзгертеді. Мұның себебі мұзға айналған су топырақтың минералды 
бөлшектерін қатты күйге байлайды, ал топырақта су неғұрлым көп қатса, 
топырақ соғұрлым күшейеді (капиллярлық су төмен температурада қатып 
қалады). Нәтижесінде, ерігенге қарағанда мұздатылған топырақты игерудің 
қиындығы едәуір артады. Жылдың салыстырмалы түрде ұзақ уақыт 
аралығында ауа температурасы тұрақты болатын географиялық аймақтарда 
топырақ қатып қалады. Ресей Федерациясының оңтүстік аймақтарында, 
мысалы, топырақтың қатуы байқалмайды, ал солтүстік облыстарда мәңгі 
тоңды топырақты елеулі территориялар бар. Топырақтың орта жолда қатуы 
маусымдық сипатқа ие және максимумға жетеді (орта есеппен) ақпан-наурыз 
айларында. 

Мұздату тереңдігі мен қатып қалған топырақтың қаттылығы қысқы 
аяздың ұзақтығы мен шамасына, топырақтың табиғатына, жер асты сулары 
деңгейіне, өсімдік қабатының, жер бетінде жапырақтардың немесе инелердің 
болуына, қар жамылғысының қалыңдығына және басқа факторларға 
байланысты. Жер жұмыстары кезінде мұздатылған топырақтардың дамуын 
жеңілдету үшін келесі шаралар қолданылады: топырақты терең мұздатудан, 
мұздатылған топырақты ерітуден, механикаландырылған тәсілдермен қатып 
қалған топырақты қопсытудан қорғау. 
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Топырақты терең мұздатудан қорғау келесі негізгі тәсілдермен жүзеге 
асырылады: жылу оқшаулағыш материалдармен жабу (шымтезек, шлак және 
т.б.), топырақты жырту және тырмалау немесе қар жамылғысын сақтау, 
терең қопсыту. Жер жырту тракторлармен кем дегенде 35 см тереңдікке 
дейін соқалармен және жыртықтармен жүзеге асырылады, содан кейін 15 см 
тереңдікте тырмаланады.Қар жамылғысы топырақтан немесе қардан 
біліктерді орналастыру, сондай-ақ қар қалқандарын орнату арқылы ұсталады. 
Терең қопсыту топырақты экскаватормен мүмкін мұздату тереңдігіне 
күрекпен жүзеге асырылады, бірақ 1,5 м артық емес.Жырту және терең 
қопсыту аяз басталғанға дейін жүргізіледі. 

Қыс жағдайында жасалған траншеялар мен шұңқырлар топырақтың 
негізінен топырақтың тоңуынан топырақтың жетіспеуінен немесе 
оқшаулағышпен жабылғаннан қорғалуы керек. Оқшаулауды алып тастау 
және базаны тазарту каналдардың немесе құбыржолдардың, сондай-ақ 
камералардың негіздері құрылғысының алдында жүзеге асырылады. 
Траншеялар мен шұңқырлардың синусын қыста толтыру топырақтағы 
мұздатылған кесек мөлшері жалпы толтыру көлемінің 15% -нан аспау 
шартымен жүзеге асырылады. Синустары еріген топырақпен жабылған. 
Қыста әзірленген траншеяларды барлық жұмыс аяқталғаннан кейін бірден 
қабат-қабат мұқият нығыздау арқылы еріген топырақпен толық тереңдікке 
толтыру керек. 

Жылу желілерін жөндеу кезінде электр доғасы автоматты, жартылай 
автоматты және қолмен құбырмен дәнекерлеу қолданылады. Электрлік 
дәнекерлеу аз қолданылады. Қолмен газбен дәнекерлеу шағын диаметрлі 
құбырлар үшін қолданылады (құбыр қабырғасының қалыңдығы 4 мм-ден 
аспайды). Бұл кезде газ құбырларды кесу үшін кеңінен қолданылады. 

Сыртқы диаметрі 76 мм және одан жоғары құбырларды дәнекерлеу, 
олар арқылы қысымы 0,1 МПа-дан жоғары және температурасы 120 ºС 
жоғары ыстық су тасымалданатын «Бу және ыстық су құбырларын салу және 
қауіпсіз пайдалану ережелеріне» сәйкес жүргізілуі керек. Құбырларды 
дайындау, монтаждау және жөндеу бойынша дәнекерлеу жұмыстарына 
«Электр дәнекерлеушілері мен белгіленген үлгідегі сертификаттары бар газ 
дәнекерлеушілерін сынау ережелеріне» сәйкес сынақтардан өткен 
дәнекерлеушілер ғана жіберіле алады. Бұл жағдайда дәнекерлеушілер 
дәнекерлеу жұмыстарының сертификаттарында көрсетілген түрлеріне 
жіберілуі мүмкін. 

Құбырларды дайындау және монтаждау кезінде дәнекерленген 
қосылыстар қолданылуы керек. Құбырлардың бөлшектері мен элементтеріне, 
арматураға (құбырларға, тармақталған құбырларға), сондай-ақ фланецтерге 
және басқа жалпақ бұйымдарға дәнекерлеу кезінде бұрыштық және Т-
дәнекерленген қосылыстарды қолдануға рұқсат етіледі. Бөлшектер мен 
құбырөткізгіш элементтерінің қабырғаларының қалыңдығы 15 мм-ден 
асқанда, филе дәнекерленген қосылыстарға тек кесу жиектерімен рұқсат 
етіледі. 
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Қыста әзірленген траншеяларды барлық жұмыс аяқталғаннан кейін бірден 
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Сыртқы диаметрі 76 мм және одан жоғары құбырларды дәнекерлеу, 
олар арқылы қысымы 0,1 МПа-дан жоғары және температурасы 120 ºС 
жоғары ыстық су тасымалданатын «Бу және ыстық су құбырларын салу және 
қауіпсіз пайдалану ережелеріне» сәйкес жүргізілуі керек. Құбырларды 
дайындау, монтаждау және жөндеу бойынша дәнекерлеу жұмыстарына 
«Электр дәнекерлеушілері мен белгіленген үлгідегі сертификаттары бар газ 
дәнекерлеушілерін сынау ережелеріне» сәйкес сынақтардан өткен 
дәнекерлеушілер ғана жіберіле алады. Бұл жағдайда дәнекерлеушілер 
дәнекерлеу жұмыстарының сертификаттарында көрсетілген түрлеріне 
жіберілуі мүмкін. 

Құбырларды дайындау және монтаждау кезінде дәнекерленген 
қосылыстар қолданылуы керек. Құбырлардың бөлшектері мен элементтеріне, 
арматураға (құбырларға, тармақталған құбырларға), сондай-ақ фланецтерге 
және басқа жалпақ бұйымдарға дәнекерлеу кезінде бұрыштық және Т-
дәнекерленген қосылыстарды қолдануға рұқсат етіледі. Бөлшектер мен 
құбырөткізгіш элементтерінің қабырғаларының қалыңдығы 15 мм-ден 
асқанда, филе дәнекерленген қосылыстарға тек кесу жиектерімен рұқсат 
етіледі. 

  
 

Дәнекерленген тігістерді майысқан құбыр учаскелерінде 
орналастыруға жол берілмейді. Ультрадыбыстық ақауларды анықтау немесе 
беру арқылы дәнекерленген қосылыстарды 100% тексеру жүргізілген 
жағдайда, екі бойлық дәнекерленген штамппен дәнекерленген иілістерді 
(иіндерді) және шанышқыларды пайдалануға рұқсат етіледі. Үшінші және 
төртінші санаттағы құбырлар үшін дәнекерленген сектордың иілуін 
қолдануға рұқсат етіледі. Құбырлардан дәнекерленген тістердің дизайны 
және геометриялық өлшемдері, сондай-ақ түзу құбыр учаскелерінде 
дәнекерленген арматура (құбырлар, саптамалар) салалық стандарттар мен 
техникалық шарттардың талаптарына сәйкес келуі керек. 

Құбырларды кесу және дәнекерлеуге дайындау. Кесуге арналған 
құбырлар сызбаға сәйкес болат рулетка, сызғыш, квадрат немесе 
дайындалған шаблон бойынша белгіленеді. Құбырлардың бетіндегі қатерлер 
хатшымен қолданылады. Құбырларды белгілерге сәйкес кесіңіз және 
ұзындығы кемінде 100 мм болатын табанға квадрат немесе құрылғы 
орналастыру арқылы құбыр бөліктерінің алынған сыртқы бетіне қатысты 
ұшының перпендикулярлығын тексеріңіз. Құбырларды дәнекерлеу үшін 
құбыр кесетін машиналар, портативті құбыр кескіштер, газ кесу арқылы 
кеседі. 

Жалынды кесу - металдарды бөлудің ең кең тараған әдісі. 
Құбырлардың, бөлшектердің және құбыр элементтерінің жалғанған 

ұштарын құрастыру және дәнекерлеу алдында шеттер мен іргелес сыртқы 
және ішкі беттер бойынша ені 10 ... 15 мм ені кірден, тоттан және 
оксидтерден тазартылуы керек. 

Металлдарды коррозиядан тазартудың, әртүрлі профильдердегі 
шкалаларды кетірудің, дәнекерленген тігістерді қождан тазартудың, 
қылшықтарды кетіру мен бөлшектердің өткір жиектерін дөңгелектеудің және 
жылу желілерін жөндеу кезінде орындалатын басқа жұмыстардың қарапайым 
және тиімді тәсілдерінің бірі - жетегі бар арнайы металл щеткалармен 
тазарту. қол машиналарынан. Қылқаламдардың негізгі типтері радиалды 
және шеткі болып табылады, олар өз кезегінде қолданылатын сымның 
диаметрімен, ендіру әдісімен және қада түрімен, қаданың шығыңқы бөлігінің 
ұзындығымен, қаданың жұмыс жасайтын бөлігінің ені мен тығыздығымен, 
сыртқы диаметрімен және тесіктің диаметрімен ерекшеленеді. Бұл металл 
щеткаларды бұрышы, беті және түзу конфигурациясы бар қол 
тегістегіштерде, білікті икемді тегістеу машиналарында, сондай-ақ металл 
щеткаларды басқаруға арналған арнайы қол машиналарында қолдануға 
болады. 

Құбырлардың біріктірілуі кезінде олардың шеттерінің жылжуы басқару 
сызғышының көмегімен бақыланады. Элементтер мен құбыр тораптарының 
өлшемдерінің жобалықтан ауытқулары әр 1 м үшін ± 3 мм-ден аспауы керек, 
бұл жағдайда жалпы ауытқу ± 10 мм-ден аспауы керек [40]. Қалған тірек 
сақинасыз дәнекерленген диаметрі 920 мм және одан да көп құбыр 
өткізгіштердің түйіспелері құбырдың ішіндегі түбірлі дәнекермен жасалуы 
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керек. Құбырлардың қосылыстарын артқы сақинасыз жинау және дәнекерлеу 
кезінде құбыр ішіндегі шеттердің жылжуы құбыр қабырғасының 
қалыңдығының 20% -дан аспауы керек, бірақ 3 мм-ден аспауы керек. Қалған 
тірек сақинасында жиналған және дәнекерленген құбырлардың 
түйіспелерінде сақина мен құбырдың ішкі беті арасындағы алшақтық 1 мм-
ден аспауы керек. 

Тігістің екі жағында 200 мм қашықтықта өлшенген құрастырылған 
элементтер мен тораптардың түзулігінен рұқсат етілген ауытқу 0,5 мм-ден 
аспауы керек.Өлшемдер сызғышпен құбырдың айналасында үш төрт нүктеде 
сызғышпен 2 жүргізіледі. 

Диаметрі 100 мм және одан жоғары құбырларды бойлық электрмен 
дәнекерленген құбырлардан немесе бөлшектерден құрастыру кезінде 
олардың бойлық тігістерін бір-біріне қатысты кем дегенде 100 мм, ал 
диаметрі 100 мм-ден аз болса - шеңбердің 1/3 бөлігіне ауыстыруға болады. 
Кейбір жағдайда бойлық тігістердің көлденең тігістермен қиылысуын 
бақылау ақауларды анықтаудың бұзбайтын әдістерімен жүргізілетін болса, 
бойлық тігістермен олардың бірдей ось бойында орналасуына жол беріледі. 

Арматураны, шестерняларды және басқа бөлшектерді дәнекерленген 
тігістерге, сондай-ақ құбырлардың майысқан бөліктеріне (иілу орындарында) 
дәнекерлеуге жол берілмейді. Ерекше жағдай ретінде, ішкі диаметрі 20 мм-
ден аспайтын бір арматураны (құбырды) құбырдың иілуіне дәнекерлеуге 
болады. 

Ультрадыбыстық сынауға немесе жергілікті термиялық өңдеуге 
жатпайтын көлденең дәнекерленген қосылыстар үшін құбырдың түзу 
учаскелеріндегі көршілес дәнекерленген қосылыстар осьтері арасындағы 
қашықтық кемінде 100 мм болуы керек. Дәнекерленген тігістің осінен 
дөңгелектеудің басталуына дейінгі қашықтық (дәнекерленген қосылыстар 
иіндердің жанында орналасқан кезде) кемінде 100 мм болуы керек. 

Тік қисық және штамппен дәнекерленген иілістерді орнатқанда, 
көлденең дәнекерленген қосылыстарды дөңгелектеудің басында 
орналастыруға және тік қисық иілістерді бір-біріне түзу қимасыз 
дәнекерлеуге рұқсат етіледі. 

Құбырлар мен арматураның элементтері бар бұрыштық (Т-тәрізді) 
дәнекерленген қосылыстары бар бу және ыстық су құбырлары үшін 
элементтің сыртқы бетінен иілудің басына немесе көлденең дәнекерлеу осіне 
дейінгі арақашықтық: сыртқы диаметрі 100 мм дейінгі құбырлар (арматура) 
үшін - кем емес сыртқы диаметрі, бірақ кемінде 50 мм; сыртқы диаметрі 100 
мм және одан жоғары құбырлар үшін - кемінде 100 мм. 

Құрастыру кезінде құбырлар мен бөлшектердің теңестірілуін 
қамтамасыз ету және сопақтылығын азайту үшін центрлеу құрылғылары - 
орталықтандырғыштар қолданылады. Құбыр бетіне қатысты орналасуына 
байланысты сыртқы (жабын) және ішкі (аралық) орталықтандырғыштар 
ажыратылады. 
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керек. Құбырлардың қосылыстарын артқы сақинасыз жинау және дәнекерлеу 
кезінде құбыр ішіндегі шеттердің жылжуы құбыр қабырғасының 
қалыңдығының 20% -дан аспауы керек, бірақ 3 мм-ден аспауы керек. Қалған 
тірек сақинасында жиналған және дәнекерленген құбырлардың 
түйіспелерінде сақина мен құбырдың ішкі беті арасындағы алшақтық 1 мм-
ден аспауы керек. 

Тігістің екі жағында 200 мм қашықтықта өлшенген құрастырылған 
элементтер мен тораптардың түзулігінен рұқсат етілген ауытқу 0,5 мм-ден 
аспауы керек.Өлшемдер сызғышпен құбырдың айналасында үш төрт нүктеде 
сызғышпен 2 жүргізіледі. 

Диаметрі 100 мм және одан жоғары құбырларды бойлық электрмен 
дәнекерленген құбырлардан немесе бөлшектерден құрастыру кезінде 
олардың бойлық тігістерін бір-біріне қатысты кем дегенде 100 мм, ал 
диаметрі 100 мм-ден аз болса - шеңбердің 1/3 бөлігіне ауыстыруға болады. 
Кейбір жағдайда бойлық тігістердің көлденең тігістермен қиылысуын 
бақылау ақауларды анықтаудың бұзбайтын әдістерімен жүргізілетін болса, 
бойлық тігістермен олардың бірдей ось бойында орналасуына жол беріледі. 

Арматураны, шестерняларды және басқа бөлшектерді дәнекерленген 
тігістерге, сондай-ақ құбырлардың майысқан бөліктеріне (иілу орындарында) 
дәнекерлеуге жол берілмейді. Ерекше жағдай ретінде, ішкі диаметрі 20 мм-
ден аспайтын бір арматураны (құбырды) құбырдың иілуіне дәнекерлеуге 
болады. 

Ультрадыбыстық сынауға немесе жергілікті термиялық өңдеуге 
жатпайтын көлденең дәнекерленген қосылыстар үшін құбырдың түзу 
учаскелеріндегі көршілес дәнекерленген қосылыстар осьтері арасындағы 
қашықтық кемінде 100 мм болуы керек. Дәнекерленген тігістің осінен 
дөңгелектеудің басталуына дейінгі қашықтық (дәнекерленген қосылыстар 
иіндердің жанында орналасқан кезде) кемінде 100 мм болуы керек. 

Тік қисық және штамппен дәнекерленген иілістерді орнатқанда, 
көлденең дәнекерленген қосылыстарды дөңгелектеудің басында 
орналастыруға және тік қисық иілістерді бір-біріне түзу қимасыз 
дәнекерлеуге рұқсат етіледі. 

Құбырлар мен арматураның элементтері бар бұрыштық (Т-тәрізді) 
дәнекерленген қосылыстары бар бу және ыстық су құбырлары үшін 
элементтің сыртқы бетінен иілудің басына немесе көлденең дәнекерлеу осіне 
дейінгі арақашықтық: сыртқы диаметрі 100 мм дейінгі құбырлар (арматура) 
үшін - кем емес сыртқы диаметрі, бірақ кемінде 50 мм; сыртқы диаметрі 100 
мм және одан жоғары құбырлар үшін - кемінде 100 мм. 

Құрастыру кезінде құбырлар мен бөлшектердің теңестірілуін 
қамтамасыз ету және сопақтылығын азайту үшін центрлеу құрылғылары - 
орталықтандырғыштар қолданылады. Құбыр бетіне қатысты орналасуына 
байланысты сыртқы (жабын) және ішкі (аралық) орталықтандырғыштар 
ажыратылады. 

  
 

Сыртқы орталықтандырғыштар кеңінен қолданылады - сәулелік (бір 
топсамен) және сәттіліксіз (көп буынды, тізбекті) дизайн. 

Сыртқы сәулелік орталықтандырғыш екі жұп айналмалы жалғанған 
сақиналардан, ауыстырылатын біліктерден және эксцентрлік құлыптан 
тұрады. 

Жинау кезінде орталықтандырғыштар тіреуіш құбырлардың екі шетіне 
де ашылады және орнатылады. Мұндай орталықтандырғыштар құбырдың әр 
диаметрі үшін 108 ... 530 мм аралығында жасалады. Сыртқы моментсіз 
орталықтандырғыш TsNU - бұранданың көмегімен тартылатын ілмектерінде 
қысым роликтері бар топсалы көп буынды пластина. Сілтемелерде 
проекциялар бар, оларда білікшелері бар втулкалар бекітілген. Соңғы сілтеме 
құлыптау-керу құрылғысы бар құлыппен жабдықталған. Құбырлардың 
кірден және тоттан тазартылған тіреу ұштары жиектері арасында қажетті 
алшақтықты алу үшін біріктіріледі. Орталықтандырғыш болашақ түйіспеге 
қолданылады, ал оның шығыршықтары бір және екінші құбырға бірдей 
қашықтықта жүреді. Содан кейін орталықтандырғыш құлыпта жабылады, ал 
тетіктің көмегімен бұранданы аяқ киімге тіреп бұрады, ол өз кезегінде 
құбырға тіреледі. Керілген кезде орталықтандырғыштың шығыршықтары 
құбырлардың екі ұшына мықтап басылады. 

Орталықтандырғыш қондырғылар болмаған кезде құбыр дәнекерлеуді 
екі-үш жерден қысқа дәнекерлеу тігістерін (торларын) қолдану арқылы 
бекіту керек. Тығыздауды осы дәнекерленген қосылыстарды жасау үшін 
Talap етілетіннен төмен емес біліктілігі бар дәнекерлеушілер жүргізуі керек. 

Бекіту үшін қолданылатын электродтар немесе дәнекерлеу сымы 
негізгі тігісті дәнекерлеуге арналған деңгейде болуы керек. 

Құбырларды қолмен доғалық дәнекерлеу. Қабырғасының қалыңдығы 8 
мм дейінгі құбырлардың айналмалы және айналмалы емес қосылыстарын 
қолмен доғалық дәнекерлеу бір қабатта, ал қабырға қалыңдығы 8 мм және 
одан жоғары құбырлар - әртүрлі диаметрлі электродтармен екі немесе үш 
қабатта жүзеге асырылады. 

Айналмалы қосылыстарды қолмен электр доғалық дәнекерлеу 
технологиясы келесіге дейін азаяды. Бірінші қабат секция буындарының 
жоғарғы жарты шеңберіне қолданылады. Осыдан кейін секция 180 ° 
бұрылады, ал бірінші қабаттың дәнекерлеуі қосылыстың екінші жарты 
шеңберінде жалғасады. Екінші қабат құбырды біртіндеп бұрап жартылай тік 
күйде қолданылады. Екінші тігіс қабаты, біріншісі сияқты, роликтің ойыс 
бетімен жасалған. Үшінші қабат екіншісіне ұқсас қолданылады, бірақ құбыр 
қарсы бағытта бұрылады. Үшінші, соңғы қабат дөңес біркелкі бетке ие болуы 
керек. Дәнекерленген металдан негізгі металға өту дәнекерлеудің бүкіл 
ұзындығы бойынша біркелкі болуы керек. 

Дәнекерлеу аяқталғаннан кейін, дәнекерлеуші өзіне бекітілген 
штампты түйіспенің жанында дәнекерлеуге міндетті. Штамп дәнекерленген 
немесе әр дәнекерленген қосылыста 30-50 мм қашықтықта дәнекерленген 
немесе соғылған. 
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Автоматты су асты дәнекерлеу - бұл балқытылған металды 
атмосфералық газдардан оқшаулайтын, балқытылған шлактың сұйық 
қабығымен қоршалған дәнекерлеу доғасы жанатын процесс. Доғаның жоғары 
температурасының әсерінен толтырғыш та, құбырдың негізгі металы да 
балқып кетеді, нәтижесінде дәнекерлеу бассейні метал мен ағынның 
балқытылған массасы болып табылады. Салқындату процесінде дәнекерлеу 
доғасының электр тоғын қосқанда, олар шыны тәрізді қож қабығын құрайтын 
қалықтап, кристалданатын қожға, ал кристалданып дәнекерлеу түзетін 
металға бөлінеді. Автоматты дәнекерлеу құбырдың үздіксіз айналуымен 
жүзеге асырылады, оның үстінде дәнекерлеу басы қозғалмайды. 

Автоматты дәнекерлеу дәнекерлеу бастарымен жабдықталған 
дәнекерлеу бастарымен жабдықталған автоматты дәнекерлеу 
қондырғыларында негізгі немесе зауыттық жағдайларда жүзеге асырылады, 
олар электродты сым мен доғаны жану аймағына үздіксіз жеткізуге, 
электродты түйіспелі ойық бойымен бағыттауға және электродқа ток беру 
үшін арналған. Автоматты суға батырылған дәнекерлеу құбырлардың 
айналмалы буындарын жұппен немесе секциямен қосу үшін, сонымен қатар 
камералар мен басқа құрылымдарды жинау кезінде қолданылады. 

Құбырларды көмірқышқыл газымен дәнекерлеу. Газ-электр деп 
аталатын дәнекерлеудің бұл түрі электр доғасы көмірқышқыл газының 
ағынында жанатын ең дәнекерлеу әдістерінің бірі болып табылады. 
Көмірқышқыл газының ағыны балқытылған металл ваннасын жуады және 
оны ауадағы оттегі мен азоттың зиянды әсерінен қорғайды. Көмірқышқыл 
газындағы газды электрмен дәнекерлеудің үлкен артықшылығы, біріншіден, 
оны әртүрлі кеңістіктегі қалыптарда қолдану мүмкіндігі, оны ағын қабаты 
астында дәнекерлеу кезінде қол жеткізілмейді, екіншіден, тігістің түбіріне 
толық еніп, құбыр қосылыстарын артқы сақиналарсыз дәнекерлеу мүмкіндігі. 

Электр тогының көзі болып 380 В кернеуі бар қалалық желі немесе 
жылжымалы электр станциялары болуы мүмкін. 

Қосылыстардың жартылай автоматты дәнекерлеуі жартылай автоматты 
құрылғылармен орындалады, олар портативті электродты сым бергіштен, 
шлангі бар ұстағыштан және басқару панелінен тұрады. Жартылай автоматты 
шланг ұстағыш дәнекерлеу тогына, электрод сымына және көмірқышқыл 
газына дәнекерлеу аймағын беру үшін қолданылады. Көмірқышқыл газы 
ортасында айналмалы қосылыстарды автоматты түрде дәнекерлеуді 
дәнекерлеу басынан, кассетасы бар сым беру қондырғысынан және басқару 
пультінен тұратын автоматты машиналар орындайды. Газбен дәнекерлеу. 
Газбен дәнекерлеу металдың біріктірілген шеттерінің қызуы мен балқуы 
ацетиленді оттегі ағынында жағу арқылы алынған дәнекерлеу жалынымен 
өндірілетін осындай дәнекерлеу деп аталады. Таза оттегі ағынында жанып 
тұрған ацетилен 3050–3150 °C температурасы бар жалын береді. 

Дәнекерленетін бөліктердің шеттері арасындағы саңылау шеттерімен 
бір мезгілде балқытылған толтырғыш сымның металлымен толтырылады. 
Қабырғасының қалыңдығы 4 мм-ге дейін әр түрлі диаметрлі құбырларды 
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Автоматты су асты дәнекерлеу - бұл балқытылған металды 
атмосфералық газдардан оқшаулайтын, балқытылған шлактың сұйық 
қабығымен қоршалған дәнекерлеу доғасы жанатын процесс. Доғаның жоғары 
температурасының әсерінен толтырғыш та, құбырдың негізгі металы да 
балқып кетеді, нәтижесінде дәнекерлеу бассейні метал мен ағынның 
балқытылған массасы болып табылады. Салқындату процесінде дәнекерлеу 
доғасының электр тоғын қосқанда, олар шыны тәрізді қож қабығын құрайтын 
қалықтап, кристалданатын қожға, ал кристалданып дәнекерлеу түзетін 
металға бөлінеді. Автоматты дәнекерлеу құбырдың үздіксіз айналуымен 
жүзеге асырылады, оның үстінде дәнекерлеу басы қозғалмайды. 

Автоматты дәнекерлеу дәнекерлеу бастарымен жабдықталған 
дәнекерлеу бастарымен жабдықталған автоматты дәнекерлеу 
қондырғыларында негізгі немесе зауыттық жағдайларда жүзеге асырылады, 
олар электродты сым мен доғаны жану аймағына үздіксіз жеткізуге, 
электродты түйіспелі ойық бойымен бағыттауға және электродқа ток беру 
үшін арналған. Автоматты суға батырылған дәнекерлеу құбырлардың 
айналмалы буындарын жұппен немесе секциямен қосу үшін, сонымен қатар 
камералар мен басқа құрылымдарды жинау кезінде қолданылады. 

Құбырларды көмірқышқыл газымен дәнекерлеу. Газ-электр деп 
аталатын дәнекерлеудің бұл түрі электр доғасы көмірқышқыл газының 
ағынында жанатын ең дәнекерлеу әдістерінің бірі болып табылады. 
Көмірқышқыл газының ағыны балқытылған металл ваннасын жуады және 
оны ауадағы оттегі мен азоттың зиянды әсерінен қорғайды. Көмірқышқыл 
газындағы газды электрмен дәнекерлеудің үлкен артықшылығы, біріншіден, 
оны әртүрлі кеңістіктегі қалыптарда қолдану мүмкіндігі, оны ағын қабаты 
астында дәнекерлеу кезінде қол жеткізілмейді, екіншіден, тігістің түбіріне 
толық еніп, құбыр қосылыстарын артқы сақиналарсыз дәнекерлеу мүмкіндігі. 

Электр тогының көзі болып 380 В кернеуі бар қалалық желі немесе 
жылжымалы электр станциялары болуы мүмкін. 

Қосылыстардың жартылай автоматты дәнекерлеуі жартылай автоматты 
құрылғылармен орындалады, олар портативті электродты сым бергіштен, 
шлангі бар ұстағыштан және басқару панелінен тұрады. Жартылай автоматты 
шланг ұстағыш дәнекерлеу тогына, электрод сымына және көмірқышқыл 
газына дәнекерлеу аймағын беру үшін қолданылады. Көмірқышқыл газы 
ортасында айналмалы қосылыстарды автоматты түрде дәнекерлеуді 
дәнекерлеу басынан, кассетасы бар сым беру қондырғысынан және басқару 
пультінен тұратын автоматты машиналар орындайды. Газбен дәнекерлеу. 
Газбен дәнекерлеу металдың біріктірілген шеттерінің қызуы мен балқуы 
ацетиленді оттегі ағынында жағу арқылы алынған дәнекерлеу жалынымен 
өндірілетін осындай дәнекерлеу деп аталады. Таза оттегі ағынында жанып 
тұрған ацетилен 3050–3150 °C температурасы бар жалын береді. 

Дәнекерленетін бөліктердің шеттері арасындағы саңылау шеттерімен 
бір мезгілде балқытылған толтырғыш сымның металлымен толтырылады. 
Қабырғасының қалыңдығы 4 мм-ге дейін әр түрлі диаметрлі құбырларды 

  
 

қосу үшін газбен дәнекерлеуді қолдануға болады. 4 мм-ден астам 
қалыңдықта доғалық дәнекерлеуді қолдану керек. Бекітілген қосылыстарды 
газбен дәнекерлеу бір қабатта, құбырдың әр жағында көлденең күйде 
құбырлармен төменнен жоғарыға қарай, ал айналмалы қосылыстарда - бір 
қабатта және бір бағытта жүргізілуі керек. Дәнекерленген қосылыстың 
сапасы негізінен бөлшектерді дәнекерлеуге дұрыс дайындауға, негізгі металл 
мен дәнекерлеу сымының сапасына байланысты. 

Болат құбырларды дәнекерлеу сапасын бақылау. Құбырларды және 
олардың элементтерін дәнекерлейтін монтаждау және жөндеу ұйымдары 
дәнекерленген қосылыстардың жоғары сапасы мен жұмысының сенімділігіне 
кепілдік беретін бақылаудың осындай түрлері мен көлемдерін қолдануы 
қажет. Барлық дәнекерленген қосылыстар штамптауға жатады, бұл 
дәнекерлеушінің атын анықтауға мүмкіндік береді. 

Құбырлардың дәнекерленген қосылыстарының сапасын бақылау келесі 
әдістермен жүзеге асырылады: сырттай тексеру және өлшеу; 
ультрадыбыстық ақауларды анықтау; енетін сәулеленуді беру арқылы 
(рентгендік немесе гамма-сәулелік бейнелеу); механикалық сынақтар; 
металлографиялық зерттеулер; гидравликалық сынақ; басқа әдістер 
(болатоскопия, қаттылықты өлшеу, ойып өңдеу, түс ақауларын анықтау және 
т.б.). 

Дәнекерленген қосылыстарды тексеру нәтижелері тиісті құжаттарға 
жазылуы керек. 

Барлық дәнекерленген қосылыстар сыртқы тексеруге және өлшеуге 
жатады, ені кемінде 20 мм енге дейін (тігістің екі жағында) қождардан, 
шкаланың шашырауынан және басқа ластаушы заттардан тазартылады. 
Сыртқы тексеру кезінде сынатын элементтер, біріктірілетін элементтер 
жиектерінің ығысуы, дәнекерленген пішіннің техникалық шарттарынан 
ауытқуы, жарықтар, салбырау, жер асты, күйіп қалу, кеуектілік және т.б 
болуы байқалады. Тексеру мен өлшеу стандарт пен ТУ талаптарына сәйкес 
жүзеге асырылады. 

Ультрадыбыстық ақауларды анықтау және трансиллюминациялау 
дәнекерленген қосылыстардағы ішкі ақауларды (жарықтар, енудің болмауы, 
тесіктер, шлак қосындылары және т.б.) анықтау мақсатында жүргізіледі. 
Дәнекерленген қосылыстарды ультрадыбыстық сынау стандарт пен 
нұсқаулыққа сәйкес жүргізілуі керек. 

Дәнекерленген қосылыстардың рентгендік тексерісі стандартқа және 
рентгендік және гамма-сәулелік нұсқаулыққа сәйкес жүргізілуі керек. 

Құбырлардың барлық дәнекерленген қосылыстары екі жағынан 
ультрадыбыспен бақыланады, ал құйылған және басқа пішінді бөліктері бар 
құбырлардың дәнекерленген қосылыстары - бір жағынан (құбыр жағынан). 

Перлитті және мартенситті-ферритті кластардан жасалған бұйымдарды 
ультрадыбыстық тексеруге немесе трансиллюминациялауға мыналар жатады: 
құбырлардың барлық бойлық дәнекерленген қосылыстары, олардың 
бөліктері және барлық санат элементтері қосылыстың бүкіл ұзындығы 
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бойынша; электр доғасымен және газбен дәнекерлеу арқылы жасалған 
төртінші санаттағы құбыржолдардың көлденең түйіспелері қосылыстардың 
барлық ұзындығы бойынша әр дәнекерлеуші жасаған бірдей типтегі құбырлы 
қосылыстардың жалпы санының кемінде 3 % мөлшерінде (бірақ екі 
түйіспеден кем емес). 

Бұл талаптар сыртқы диаметрі 465 мм-ден аспайтын құбырларға 
қолданылады, диаметрі үлкен құбырлар үшін бақылау көлемі арнайы 
техникалық шарттармен белгіленеді. 

Аустениттік кластағы болаттан жасалған бұйымдар үшін, сондай-ақ 
аустениттік класс болаттан жасалған элементтердің перлитті немесе 
мартенситті-ферриттік кластардың болат элементтерімен түйісу жерінде 
құбырдың барлық ұзындығы бойынша құбырлардың дәнекерленген 
қосылыстары міндетті бақылауға жатады. 

Егер дәнекерленген қосылыстарда төртінші санаттағы 
құбыржолдардағы жол берілмейтін ақаулар анықталса, дәнекерленген 
қосылыстарды қосымша бақылау белгіленген стандарттарға сәйкес үш есе 
көлемде жүзеге асырылады, ал егер ақаулар жол берілмесе, осы 
дәнекерлеуші жасаған барлық қосылыстар қосымша бақылау кезінде 
тексерілуі керек. Ультрадыбыстық тексеру және трансиллюминацияны 
ақауларды анықтайтын басқа тиімді әдістермен ауыстыруға болады. 

Пісірілген дәнекерленген қосылыстар олардың беріктігі мен 
пластикалық қасиеттерін тексеру үшін механикалық сынақтардан өтеді. 
Механикалық сынаулардың негізгі түрлері созылу сынаулары, ию немесе 
тегістеу сынақтары және соққы сынаулары болып табылады [8]. 

Созылу сынағы 100% ультрадыбыстық немесе трансиллюминациялық 
сынауға ұшыраған дәнекерлеу үшін міндетті емес. 

Соққы күшін сынау екінші, үшінші және төртінші санаттағы 
құбыржолдары үшін, сондай-ақ құбырлар мен бөлшектердің 
қабырғаларының қалыңдығы 12 мм-ден аспайтын дәнекерленген қосылыстар 
үшін міндетті емес. 

Дәнекерлеу кезіндегі қауіпсіздік шаралары. Дәнекерлеу кернеуі 
адамдар үшін қауіпті болуы мүмкін. Дәнекерлеу кезінде электр тогының 
соғуын болдырмау үшін келесі қауіпсіздік ережелерін сақтау қажет: 
дәнекерлеу машиналарының, құрылғыларының және ажыратқыштардың 
корпустары сенімді жерге тұйықталуы керек; дәнекерлеу кабелі, электрод 
ұстағыш және ажыратқыш тұтқасы оқшауланған болуы керек; жаңбырлы 
ауа-райында ашық жерлерде, сондай-ақ дымқыл киім мен аяқ киімде жұмыс 
жасамаңыз. 

Көздер мен беттерді дәнекерлеу доғасының жарықтан және жылу 
сәулелерінен қорғау үшін сіз жылу мен жарық сәулелерінің зиянды әсерін 
төмендететін қара қалқаншалармен (жарық сүзгілері) арнайы қалқанмен 
немесе шлеммен жабуыңыз керек. Жарық сүзгілері арнайы кестелер 
бойынша таңдалады. Қалқандағы күңгірт әйнекті металл шашырауынан және 
кездейсоқ соққылардан қорғау үшін, сіз кәдімгі түссіз әйнекті салып, 
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бойынша; электр доғасымен және газбен дәнекерлеу арқылы жасалған 
төртінші санаттағы құбыржолдардың көлденең түйіспелері қосылыстардың 
барлық ұзындығы бойынша әр дәнекерлеуші жасаған бірдей типтегі құбырлы 
қосылыстардың жалпы санының кемінде 3 % мөлшерінде (бірақ екі 
түйіспеден кем емес). 

Бұл талаптар сыртқы диаметрі 465 мм-ден аспайтын құбырларға 
қолданылады, диаметрі үлкен құбырлар үшін бақылау көлемі арнайы 
техникалық шарттармен белгіленеді. 

Аустениттік кластағы болаттан жасалған бұйымдар үшін, сондай-ақ 
аустениттік класс болаттан жасалған элементтердің перлитті немесе 
мартенситті-ферриттік кластардың болат элементтерімен түйісу жерінде 
құбырдың барлық ұзындығы бойынша құбырлардың дәнекерленген 
қосылыстары міндетті бақылауға жатады. 

Егер дәнекерленген қосылыстарда төртінші санаттағы 
құбыржолдардағы жол берілмейтін ақаулар анықталса, дәнекерленген 
қосылыстарды қосымша бақылау белгіленген стандарттарға сәйкес үш есе 
көлемде жүзеге асырылады, ал егер ақаулар жол берілмесе, осы 
дәнекерлеуші жасаған барлық қосылыстар қосымша бақылау кезінде 
тексерілуі керек. Ультрадыбыстық тексеру және трансиллюминацияны 
ақауларды анықтайтын басқа тиімді әдістермен ауыстыруға болады. 

Пісірілген дәнекерленген қосылыстар олардың беріктігі мен 
пластикалық қасиеттерін тексеру үшін механикалық сынақтардан өтеді. 
Механикалық сынаулардың негізгі түрлері созылу сынаулары, ию немесе 
тегістеу сынақтары және соққы сынаулары болып табылады [8]. 

Созылу сынағы 100% ультрадыбыстық немесе трансиллюминациялық 
сынауға ұшыраған дәнекерлеу үшін міндетті емес. 

Соққы күшін сынау екінші, үшінші және төртінші санаттағы 
құбыржолдары үшін, сондай-ақ құбырлар мен бөлшектердің 
қабырғаларының қалыңдығы 12 мм-ден аспайтын дәнекерленген қосылыстар 
үшін міндетті емес. 

Дәнекерлеу кезіндегі қауіпсіздік шаралары. Дәнекерлеу кернеуі 
адамдар үшін қауіпті болуы мүмкін. Дәнекерлеу кезінде электр тогының 
соғуын болдырмау үшін келесі қауіпсіздік ережелерін сақтау қажет: 
дәнекерлеу машиналарының, құрылғыларының және ажыратқыштардың 
корпустары сенімді жерге тұйықталуы керек; дәнекерлеу кабелі, электрод 
ұстағыш және ажыратқыш тұтқасы оқшауланған болуы керек; жаңбырлы 
ауа-райында ашық жерлерде, сондай-ақ дымқыл киім мен аяқ киімде жұмыс 
жасамаңыз. 

Көздер мен беттерді дәнекерлеу доғасының жарықтан және жылу 
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мөлдірлігін жоғалтқан кезде өзгертуіңіз керек. Электр желісі мен 
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Жылу пунктін ағымдағы жөндеу жеке тұлғаның тез тозған және ақаулы 
бөлшектерін, тораптарын, механизмдерін, құрылғылары мен тораптарын 
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күрделі жөндеу кезеңдерінің құрылымы мен ұзақтығына сәйкес 
жоспарланған. Жылу нүктесін ағымдағы жөндеудің ұзақтығы жалпы еңбек 
сыйымдылығына, өзіндік құны мен орындалған жұмыстың жобалық 
ерекшеліктеріне байланысты анықталады. Жұмыстың көлемі жабдықтың 
мақсатына, оның жұмыс режиміне, жүктеме мөлшері мен қосалқы 
станцияның қуатына байланысты. 

Жылу пункттерін ағымдағы жөндеу осы жөндеу түріне бөлінген 
қаражат есебінен қаржыландырылады және әдетте жергілікті жылу 
жүйелерін, ыстық және суық сумен жабдықтауды ажыратпай жүзеге 
асырылады. Ағымдағы жөндеу кезінде барлық жабдыққа сыртқы сараптама 
жасалады, оның жекелеген элементтерінің жұмысқа қабілеттілігі мен 
жұмысқа жарамдылығы анықталады, жөндеу және іске қосу жұмыстары 
орындалады. Жылу пунктін ағымдағы жөндеу туралы ақпарат пайдалану 
журналына жазылады. Ағымдағы жөндеу аяқталғаннан кейін негізгі 
жабдықтағы барлық өзгерістер (ақаулы бөлшектерді жаңаларына ауыстыру 
немесе жөнделгендер туралы) жылу пунктінің паспортына жазылуы керек. 

Жылу пунктін ағымдағы жөндеу келесі жөндеу жұмыстарының 
түрлерінен тұрады: 

- жылу жабдықтары мен жылу құбырларын жөндеу; 
- жылу оқшаулауды жөндеу; 
- электр жабдықтарын жөндеу; 
- автоматика мен бақылау-өлшеу аспаптарын жөндеу; 
- реттеу жұмыстары. 
Жылыту жабдықтары мен жылу құбырларын жөндеу. Қосалқы 

станцияның жылу техникалық жабдықтары мен жылу құбырларын жөндеу 
кезінде алдымен сыртқы сараптама құбыр өткізгіштердің, арматуралардың, 
әткеншектердің, су жылытқыштардың, лифтілердің және басқаларының 
фланецтік қосылыстары арқылы судың ағып кетуін анықтау үшін жүргізіледі, 
қажет болған жағдайда фланецтік қосылыстарды қатайтыңыз немесе 
төсемелерді ауыстырыңыз. Құбырлар мен арматураларда фистулалар мен 
жарықтардың болмауы да тексеріледі, қажет болған жағдайда фистулалар 
мен жарықтар дәнекерлеуге қойылатын барлық талаптарға сәйкес 
дәнекерленген. Содан кейін, қажет болған жағдайда, без орамасын қатайтып 
немесе ауыстыратын, өшіру және басқару клапандарының бездерінің 
тығыздығын тексеріңіз. Олар жабылатын клапандардың сенімділігі мен 
клапан шпиндельдерінің тегістігін басқарады. Клапан шпиндельдері кірден 
тазартылып, майдың жұқа қабатымен майланған. Клапандарды бұрап алыңыз 
(егер оларда майлағыштар болса). Жабдықты тоттан, шаңнан және майдың 
ағуынан тазартады. Сорғылардың без тығыздағыштарының күйін тексеріңіз, 
қажет болса бездерді қатайтыңыз немесе без орамасын ауыстырыңыз. 
Сорғылардың май ванналарында (қабықшаларында, мойынтіректерінде) 
майдың болуы бақыланады, және белгіленген деңгейге дейін маймен 
толтырылады [8]. 
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Жөндеу процесінде олар сорғылардың қыздыру, дірілдеу, бөгде шу 
үшін жұмысын тексереді, қажет болған жағдайда ақаулардың себептерін 
анықтау немесе оларды жою бойынша шаралар қабылдайды. Сорғылар мен 
электр қозғалтқыштарының біліктерінің туралануы және серпімді 
муфталардың жағдайы анықталады. Муфталардың резеңке түйреуіштері 
тозған жағдайда түйреуіштер ауыстырылады. Олар сорғы қондырғыларын 
рамаларға бекітудің сенімділігін орнатады, болтпен жалғанған 
байланыстарды қатайтады. Барлық резервтік және қосымша сорғылардың 
жұмысын қолмен басқару режимінде қысқа уақытқа қосу арқылы тексеріңіз. 
Қол сорғыларының жеткізу және сору клапандарын тазалаңыз. Манжеттерді 
тексеріп, майлаңыз. Тозған манжеттер ауыстырылады. Қажет болса, 
жоспарлы жөндеу кезінде жабдықты жеке қондырғыларды жөндеумен 
немесе оларды ауыстырумен ішінара бөлшектеуге болады. 

Бөлшектер мен тораптар оларды орнатпас бұрын оларды жылыту 
станциясындағы монтаж алаңына сақтау немесе тасымалдау кезінде пайда 
болуы мүмкін ақауларды анықтау үшін сыртқы тексеруден өтуі керек. Әр 
түрлі тетіктер мен тораптарды майлау үшін пайдалану нұсқаулығының және 
әрбір нақты жиынтыққа, қондырғыға арналған төлқұжаттардың 
талаптарында қарастырылған жағармай материалдары қолданылады. 

Жылу оқшаулауын жөндеу. Жылу нүктесін ағымдағы жөндеу кезінде 
зақымдалған жылу оқшаулағыш құрылым қалпына келтіріледі. Оқшаулау 
гидравликалық сынақтардан кейін қалпына келтіріледі. Жылу оқшаулауын 
жартылай жөндеуден бұрын оқшаулауға жататын металл беттерін шаңнан, 
кірден, таттан, қабыршақтан мұқият тазартады, кептіреді және коррозияға 
қарсы материалдармен жабылады. 

Электр жабдықтарын жөндеу. Жылу пунктінің электр жабдықтарын 
ағымдағы жөндеу кезінде жабдықтың барлық элементтеріне және сымдарға 
сыртқы сараптама жүргізіледі. Консольдардың (тақталардың) жұмысқа 
жарамдылығын тексеріп, қажет болған жағдайда өртеніп кеткен сигнал 
шамдары мен бөлменің жарықтандыру шамдарын ауыстырыңыз. Қорғаныс 
диэлектрик құралдарының болуы мен жұмысқа жарамдылығы тексеріледі, ал 
сақтау мерзімі өткен қорғаныс құралдары ауыстырылады. Олар барлық 
электр жабдықтарының жерге тұйықталуының сенімділігін басқарады. Олар 
жылу пунктінің авариялық жарықтандыруының жұмысын, сондай-ақ 
шиналар мен басқа жанасатын бөліктердің жанасу қосылыстарының қызып 
кетуін тексереді. Сақтандырғыштардың тұтастығы тексеріледі, ол үшін 
жанасу беттері оксидтерден тазартылады және сақтандырғыштардың 
номиналды тогының жүктеме тогына сәйкестігі тексеріледі. Жұмыс істейтін 
контакторлар мен магниттік стартерлердің гүрілдеу сипатын анықтаңыз. 
Күшті зуылмен өзекті бекітетін бұрандалардың тығыздығын, қысқа 
тұйықталған циклдің тұтастығын (сыртқы тексеру арқылы) және якорьдің 
өзекке тығыздығын тексеріңіз. Контактілер мен магниттік стартерлердің 
магниттік жүйесінің беріктігін, катушкалардың бекітілуінің беріктігін және 
олардың оқшаулағыш қақпағының күйін анықтаңыз. Магниттік стартерлер 
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мен контакторлардың түйіспелерін тексеріңіз, контактілер аздап жанған 
жағдайда, оларды контакт профилін өзгертпестен, металды жылтырға дейін 
тазалаңыз. Магниттік стартердің байланыс жүйесін тексеріп, қажет болған 
жағдайда реттеңіз. 

Термиялық реле, контакторды басқару батырмалары және магниттік 
стартерлер тексеріледі. Үйкелетін беттер аспап майымен майланған. Олар 
автоматты құрылғылардың, контакторлардың және магниттік стартерлердің 
жұмысын, сондай-ақ пакеттердің ажыратқыштарын барлық позицияларда 
бекіту дәлдігін тексереді. Сыртқы сараптама барлық ашық төселген 
кабельдердің оқшаулауының тұтастығын анықтайды. Электр шкафтарының, 
тораптардың, пульттардың есіктерінің жабылуын және олардың іш қатуының 
сенімділігін тексеріңіз. Электр қозғалтқыштарының мойынтіректеріндегі 
майды толтырыңыз. Қозғалтқыш корпустарының жұмыс кезінде олардың 
қызуын анықтаңыз. Егер температура 60-70 °C жоғары болса, қызып кетудің 
себептері анықталады және жойылады. Электр қозғалтқыштарын рамаларға 
бекітудің сенімділігін тексеріп, қажет болған жағдайда болтты 
байланыстарды қатайтыңыз. Электр қозғалтқышының желдеткіш дөңгелегі 
корпусқа тимейтінін тексеріңіз (электр қозғалтқышының жұмысы кезінде 
бөгде шудың әсерінен), қажет болған жағдайда жайылымды жойыңыз. 

Электр жабдықтарын ағымдағы жөндеу кезінде, қажет болған 
жағдайда, жекелеген элементтерді жөндеумен немесе оларды ауыстырумен 
ішінара бөлшектеледі. 

Автоматика мен бақылау-өлшеу аспаптарын жөндеу (бақылау-өлшеу 
аспаптары). Автоматтандыру мен жылу пунктін бақылау-өлшеу аспаптарын 
ағымдағы жөндеу кезінде гидро- және электр автоматикасының барлық 
элементтеріне, сондай-ақ бақылау-өлшеу аспаптарына сыртқы сараптама 
жүргізіледі [9]. 

Олар автоматика элементтерінің қосылыстары арқылы судың ағып 
кетпеуін тексереді, қажет болған жағдайда оларды жою бойынша шаралар 
қолданылады (май тығыздағыштарын қатайтыңыз, төсемелерді ауыстырыңыз 
және т.б.). Атқарушы органдардың беріліс қорабында майдың болуы 
анықталады, қажет болған жағдайда май белгіленген деңгейге дейін 
толтырылады. Олар үш жақты крандардың жұмысын тексереді, қысымды 
өлшегіштерді крандардың қысқа мерзімді ашылуы арқылы үрлейді, дроссель 
шайбаларын алып, суды жоғарғы сүзгі арматурасына 0,3-0,5 МПа қысыммен 
беру арқылы гидравликалық реттегіштердің сүзгісін және импульстік 
сызықтарын тазартады, ал бүйірлік фильтр бос болуы керек. құрғату. 

Термометрлердің жұмысқа қабілеттілігі тексеріледі, ақаулы (сынған) 
термометрлер ауыстырылады. Автоматтандыру блогындағы 
ажыратқыштардың жұмыс қабілеттілігі, дабыл лампаларының тұтастығы мен 
жұмысқа қабілеттілігі анықталады, өртеніп кеткен сигнал шамдары 
ауыстырылады. Қосалқы станцияның толықтығы термометрлер мен 
манометрлер арқылы тексеріледі. Олар аспаптардың жұмысқа қабілеттілігін 
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мен контакторлардың түйіспелерін тексеріңіз, контактілер аздап жанған 
жағдайда, оларды контакт профилін өзгертпестен, металды жылтырға дейін 
тазалаңыз. Магниттік стартердің байланыс жүйесін тексеріп, қажет болған 
жағдайда реттеңіз. 
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жұмысын, сондай-ақ пакеттердің ажыратқыштарын барлық позицияларда 
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бөгде шудың әсерінен), қажет болған жағдайда жайылымды жойыңыз. 
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элементтеріне, сондай-ақ бақылау-өлшеу аспаптарына сыртқы сараптама 
жүргізіледі [9]. 

Олар автоматика элементтерінің қосылыстары арқылы судың ағып 
кетпеуін тексереді, қажет болған жағдайда оларды жою бойынша шаралар 
қолданылады (май тығыздағыштарын қатайтыңыз, төсемелерді ауыстырыңыз 
және т.б.). Атқарушы органдардың беріліс қорабында майдың болуы 
анықталады, қажет болған жағдайда май белгіленген деңгейге дейін 
толтырылады. Олар үш жақты крандардың жұмысын тексереді, қысымды 
өлшегіштерді крандардың қысқа мерзімді ашылуы арқылы үрлейді, дроссель 
шайбаларын алып, суды жоғарғы сүзгі арматурасына 0,3-0,5 МПа қысыммен 
беру арқылы гидравликалық реттегіштердің сүзгісін және импульстік 
сызықтарын тазартады, ал бүйірлік фильтр бос болуы керек. құрғату. 

Термометрлердің жұмысқа қабілеттілігі тексеріледі, ақаулы (сынған) 
термометрлер ауыстырылады. Автоматтандыру блогындағы 
ажыратқыштардың жұмыс қабілеттілігі, дабыл лампаларының тұтастығы мен 
жұмысқа қабілеттілігі анықталады, өртеніп кеткен сигнал шамдары 
ауыстырылады. Қосалқы станцияның толықтығы термометрлер мен 
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және олардың орнатылуының дұрыстығын бақылайды, ақаулы құрылғылар 
алынып тасталады, оларды дәлелденген және жарамдыларына ауыстырады. 

Іске қосу және тексеру жұмыстары кезінде гидроэлектрлік 
элементтердің жұмысқа қабілеттілігі мен жұмыс қабілеттілігі бақыланады. 
Ақаулық жағдайында ақаулықтың себебі анықталады және түзету 
жұмыстарын жүргізу, элементтерді жартылай бөлшектеу және жеке істен 
шыққан бөлшектерді ауыстыру арқылы жойылады. 

Ағымдағы жөндеу кезінде гидроэлектростанциялар мен аспаптарды 
жөндеу келесі жұмыстарды қарастырады: жөндеуге қажет мөлшерде 
автоматика элементтерін бөлшектеу; автоматика элементтерінің жеке істен 
шыққан бөлшектері мен тораптарын ауыстыру; жекелеген бөлшектерді 
тазарту және шаю; олардың жағдайын тексеру; терминалдық қосылыстар 
үшін бекіткіштерді қатайту және жөндеу; тығыздағыштар мен пломбаларды 
ауыстыру [9]. 

Реттеу жұмысы. Жылу пунктінің инженерлік жабдықтарын ағымдағы 
жөндеу кезіндегі пайдалануға беру жұмыстарының көлеміне мыналар кіреді: 
а) магистралды жылу желілері мен қаланың сумен жабдықтау жүйесіндегі 
қысым мен температураның ауытқуын ескере отырып, жылумен сумен 
жабдықтау жүйесінің жобалау режимдеріне арналған сорғы жабдықтарын, 
қосалқы клапандарды, қысым реттегіштерін, бақылау клапандарын тексеру 
және реттеу; б) электр қозғалтқыштарының жабдықтарын және жеке басқару 
тізбектерінің тізбектерін (автоматты қорғаныс, реле, магниттік стартер, 
батырма тіректері, контакторлар және т.б.) тексеру, реттеу және іске қосу; в) 
байланыс байланысының сенімділігін тексеру; басқару схемасын кернеу 
астында сынау; төмендетілген және номиналды жұмыс кернеуіндегі 
контакторлар мен автоматтардың жұмысын тексеру, электр 
қозғалтқыштарының жұмыссыз және жүктеме кезінде жұмысын тексеру; г) 
температура реттегіштерін, шығын режимін және дизайн режимдеріне 
арналған датчиктерді тексеру және реттеу; д) автоматты басқару жүйелерінің 
сапасы мен тұрақтылығын, температурасы мен шығынын тексеру. 

Ағымдағы жөндеуден кейін жылу пунктін қабылдауды жұмыс істейтін 
және жылумен жабдықтаушы ұйымдар өкілдерінің қатысуымен комиссия 
жүзеге асырады. Ағымдағы жөндеу жұмыстарын жүргізгеннен кейін жылу 
пунктінің инженерлік жабдықтары келесі талаптарға сай болуы керек: 
жарамды күйде болуы; жабдықтың термиялық және гидравликалық жұмыс 
режимдері түзетілуі керек (түзетілген); қосалқы станцияда бар барлық 
автоматты жүйелер іске қосылуы керек. Қосалқы станция пайдалануға 
жарамды және дәлелденген аспаптармен, пайдалануға жарамды және 
дәлелденген қорғаныс және өртке қарсы жабдықтармен, сондай-ақ қажетті 
техникалық құжаттармен қамтамасыз етілуі керек. Қосалқы станцияның 
электр жабдықтары сенімді түрде жерге тұйықталуы керек. Басқару 
шкафтарының есіктері жабық болуы керек және басқару шкафтарының 
ішінде бөгде заттар болмауы керек. Электр жабдықтарына тиісті 
сақтандырғыштар орнатылуы керек. Барлық жабдық дұрыс таңбалануы және 
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таңбалануы керек. Технологиялық құбыржолдарда, су жылытқыштарда жылу 
оқшауламасы бұзылған алаңдар болмауы керек, қалпына келтірілген жерлер 
белгіленген түстермен боялған жөн. Қосалқы станцияның кіреберіс 
есіктерінде сенімді құлыптар болуы керек. Ағымдағы жөндеуден кейін 
қабылдау актімен ресімделуі керек. 

Жылу пунктін күрделі жөндеу процесінде жабдық қалпына келтіріледі 
немесе ауыстырылады, сондай-ақ оны жетілдіру және техникалық-
экономикалық көрсеткіштерді жақсарту мақсатында оны жаңарту жүзеге 
асырылады. 

Жылыту пунктінің жабдықтарын күрделі жөндеуді мамандандырылған 
жөндеу тобы жүргізеді. Қажет болса, жылу пункттеріне қызмет көрсететін 
бригадалар күрделі жөндеуге қатысады. Ғимараттарды жылумен үздіксіз 
қамтамасыз ету үшін жылжымалы қазандық қондырғысы арқылы күрделі 
жөндеу жұмыстарын жүргізу ұсынылады. Жылыту нүктесінде екі сатылы су 
жылыту қондырғысын пайдаланған кезде су жылытқыштың әр сатысын 
кезекпен жөндеп берген жөн. 

Жұмыстың құрамы мен көлеміне байланысты жылыту пунктін күрделі 
жөндеу орташа, үлкен және күрделі жөндеуге бөлінеді. 

Шағын күрделі жөндеу. Жылу пунктінің жабдықтарын күрделі 
жөндеуден өткізу кезінде қондырғылар мен тораптарды ішінара бөлшектеу 
қарастырылған; ақаулы клапандарды, сорғы жабдықтарын, электр 
жабдықтарын, аспаптар мен автоматиканы ауыстыру немесе қалпына 
келтіру; су жылытқыштар мен құбырларды жөндеу; жабдықты баптау; жылу 
оқшаулау және құрылыс-әрлеу жұмыстары. Жылу пунктінің жабдықтарын 
күрделі жөндеу келесі жұмыс көлемін қамтиды: клапандар мен құбырларды, 
сорғы қондырғыларын, электр жабдықтары мен сымдарды тексеру және 
ішінара жөндеу; су жылытқыштарды, лифтілерді, автоматика элементтерін 
және аспаптарды тексеру және ішінара жөндеу; электр жабдықтарының 
оқшаулау кедергісін, жерге қосу құрылғысының кедергісін өлшеу; жабдықты 
таңбалау; жеке құрылыс және әрлеу жұмыстары; реттеу жұмыстары. 

Орташа жөндеу кезінде жылу желілерін реттеу жұмысы келесі 
жұмыстарды қамтуы керек: реттеу шараларын әзірлеу; номиналды режимдегі 
жылу желісінің гидравликалық есебі; дроссельді диафрагмаларды, лифтілерді 
есептеу, сондай-ақ оларды орнату; қажетті сызбаларды жасай отырып, 
техникалық реттеу шараларын әзірлеу; аспаптар мен арматураны желіге және 
кірістерге орнатудың дұрыстығын тексеру; жылу және гидравликалық 
жағдайларды түзету; кірістердегі қысым мен температураның нақты 
мәндерін өлшеу; техникалық есеп дайындау [10]. 

Күрделі жөндеуге қажетті, сондай-ақ мамандандырылған 
шеберханаларда жасалған немесе жөнделген жабдықтар, арматура мен дайын 
материалдар МЕМСТ, стандарттар мен техникалық шарттардың жобалары 
мен талаптарына сәйкес келуі керек және өндірушінің паспорттарымен 
немесе сертификаттарымен расталады. Орнатуға қабылданған өшіру және 
басқару клапандары келесі талаптарға сай болуы керек: а) құйма таза, тегіс 
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таңбалануы керек. Технологиялық құбыржолдарда, су жылытқыштарда жылу 
оқшауламасы бұзылған алаңдар болмауы керек, қалпына келтірілген жерлер 
белгіленген түстермен боялған жөн. Қосалқы станцияның кіреберіс 
есіктерінде сенімді құлыптар болуы керек. Ағымдағы жөндеуден кейін 
қабылдау актімен ресімделуі керек. 

Жылу пунктін күрделі жөндеу процесінде жабдық қалпына келтіріледі 
немесе ауыстырылады, сондай-ақ оны жетілдіру және техникалық-
экономикалық көрсеткіштерді жақсарту мақсатында оны жаңарту жүзеге 
асырылады. 

Жылыту пунктінің жабдықтарын күрделі жөндеуді мамандандырылған 
жөндеу тобы жүргізеді. Қажет болса, жылу пункттеріне қызмет көрсететін 
бригадалар күрделі жөндеуге қатысады. Ғимараттарды жылумен үздіксіз 
қамтамасыз ету үшін жылжымалы қазандық қондырғысы арқылы күрделі 
жөндеу жұмыстарын жүргізу ұсынылады. Жылыту нүктесінде екі сатылы су 
жылыту қондырғысын пайдаланған кезде су жылытқыштың әр сатысын 
кезекпен жөндеп берген жөн. 

Жұмыстың құрамы мен көлеміне байланысты жылыту пунктін күрделі 
жөндеу орташа, үлкен және күрделі жөндеуге бөлінеді. 

Шағын күрделі жөндеу. Жылу пунктінің жабдықтарын күрделі 
жөндеуден өткізу кезінде қондырғылар мен тораптарды ішінара бөлшектеу 
қарастырылған; ақаулы клапандарды, сорғы жабдықтарын, электр 
жабдықтарын, аспаптар мен автоматиканы ауыстыру немесе қалпына 
келтіру; су жылытқыштар мен құбырларды жөндеу; жабдықты баптау; жылу 
оқшаулау және құрылыс-әрлеу жұмыстары. Жылу пунктінің жабдықтарын 
күрделі жөндеу келесі жұмыс көлемін қамтиды: клапандар мен құбырларды, 
сорғы қондырғыларын, электр жабдықтары мен сымдарды тексеру және 
ішінара жөндеу; су жылытқыштарды, лифтілерді, автоматика элементтерін 
және аспаптарды тексеру және ішінара жөндеу; электр жабдықтарының 
оқшаулау кедергісін, жерге қосу құрылғысының кедергісін өлшеу; жабдықты 
таңбалау; жеке құрылыс және әрлеу жұмыстары; реттеу жұмыстары. 

Орташа жөндеу кезінде жылу желілерін реттеу жұмысы келесі 
жұмыстарды қамтуы керек: реттеу шараларын әзірлеу; номиналды режимдегі 
жылу желісінің гидравликалық есебі; дроссельді диафрагмаларды, лифтілерді 
есептеу, сондай-ақ оларды орнату; қажетті сызбаларды жасай отырып, 
техникалық реттеу шараларын әзірлеу; аспаптар мен арматураны желіге және 
кірістерге орнатудың дұрыстығын тексеру; жылу және гидравликалық 
жағдайларды түзету; кірістердегі қысым мен температураның нақты 
мәндерін өлшеу; техникалық есеп дайындау [10]. 

Күрделі жөндеуге қажетті, сондай-ақ мамандандырылған 
шеберханаларда жасалған немесе жөнделген жабдықтар, арматура мен дайын 
материалдар МЕМСТ, стандарттар мен техникалық шарттардың жобалары 
мен талаптарына сәйкес келуі керек және өндірушінің паспорттарымен 
немесе сертификаттарымен расталады. Орнатуға қабылданған өшіру және 
басқару клапандары келесі талаптарға сай болуы керек: а) құйма таза, тегіс 

  
 

және фистулалар, шұңқырлар мен жарықтар болмауы керек; б) тығыздағыш 
беттер мен жанасатын бөліктер таза, сызаттар мен сызаттарсыз болуы керек; 
в) шпиндель түзу болуы керек, бүкіл ұзын бойымен жең бойымен еркін 
айналуы керек, ал оның кесілуі таза, тесіксіз, тесіксіз болуы керек. Түтіктер, 
арматура және басқа бұйымдар мен қондыруға арналған бөлшектер 
атмосферадан қорғалуы керек. жауын-шашын және коррозия. Өшіру 
клапандары жабық күйде болуы керек. 

Бөлшектер, тораптар, есепке алу және бақылау құралдары (жөндеу 
кезінде міндетті түрде ауыстыруға жататындардан басқа), сондай-ақ 
бөлшектелген сымдар, кабельдер, жерге қосу құрылғылары мен бекітпелер 
заттардан мұқият тексеріліп, тиісті жағдайға келтірілуі керек оларды қайтару 
актісін жасай отырып, жөндеу жұмыстары үшін пайдалануға болады. Су 
жылытқыштардың, құбырлардың және басқа да ірі өлшемді бөліктердің 
бөліктерін сақтау кезінде оларды бітелуден және атмосфералық жауын-
шашынның әсерінен сақтау керек. Орнату кезінде қолданылатын барлық 
жабдықтар мен материалдар МЕМСТ талаптарына немесе жабдықтың осы 
түріне қойылатын техникалық шарттарға сәйкес сақталуы керек. 

Жылу пунктін күрделі жөндеу келесі жұмыс түрлерінен тұрады: құбыр 
клапандары мен құбырларды жөндеу; су жылытқыштар мен лифттерді 
жөндеу; сорғы жабдықтарын жөндеу; жылу оқшаулау жұмыстары; 
автоматика мен бақылау-өлшеу аспаптарын жөндеу; гидравликалық 
жабдықты жөндеу; электр жабдықтарын жөндеу. 

Құбыр арматурасы мен құбыр өткізгіштерін жөндеу. Қосалқы 
станцияның клапандарын жөндеу кезінде келесі жұмыстар жүргізіледі: 
тазарту, жуу, барлық бөліктерін тексеру; қоладан және шойыннан жасалған 
мыс тығыздағыш фистулалар; май тығыздағыштарын, майыстырылған 
шпиндельдерді тозған немесе зақымдалған жіптермен және тозған 
катушкалармен ауыстыру; розеткаларды қаптамалар мен катушкаларға төсеу; 
жарамсыз болып қалған дискілерді, клапандарды, тығындарды ауыстыру 
немесе ауыстыру. Пәтерлерді қырқып болғаннан кейін, сальниктің 
тығыздағыштары мен түпкілікті құрастыру орамдарын өзгерткеннен кейін 
барлық қақпалы клапандар мен ысырмалар, сондай-ақ барлық қауіпсіздік 
клапандары қысымға ұшырауы керек. 

Құбырларды жөндеу мыналарды қамтиды: құбырдың ақаулы 
учаскелерін белгілеу және кесу; құбырдың жаңа учаскелерін орнына 
орнатумен орнату және буындарды дәнекерлеу; жеке фистулаларды 
дәнекерлеу, құбырлардағы жарықтар. Құбырларды түзу сызықпен, 
ақауларсыз және ауытқуларсыз, қажетті көлбеу жерлерді міндетті түрде 
сақтау керек. 

Фланецті қосылыстарды орнатқанда, алты бұрандалы болттарды 
қолданыңыз. Жуғыштарды жаңғақ астына орнату керек. Ернемектерді 
қатайту кезінде болттардың ұштары, әдетте, гайкалардан болт диаметрінің 
жартысынан көбіне шықпауы керек. Болт бастары қосылыстың бір жағында 
болуы керек. Қосылатын фланецтердің жазықтықтары тегіс және өзара 
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параллель болуы керек. Қиғаш шайбаларды орнату немесе жекелеген 
болттарды тарту арқылы фланецтің ақауларын түзетуге жол берілмейді. 
Жөнделген арматура еркін және оңай ашылып, тығыз жабылуы керек. 

Қақпа клапандарының сальник қорабын ауыстыру кезінде 
сақиналардың буындарын 120° ығыстыра отырып, ораманы бөлек 
сақиналармен төсеу керек, сақиналардың ішкі диаметрлері біліктің 
диаметріне тең болуы керек. Орауыш сақиналы қосылыстар 45° бұрышта 
кесілуі керек. Судың без арқылы ағып кетуіне жол берілмейді. Шпиндельдің 
клапандардағы қозғалысы жеңіл болуы керек. Клингерит немесе паронит 
тығыздағыштарын ыстық су құбырларының фланецті байланыстарына 
орнату керек. Прокладтың ішкі диаметрі құбырдың ішкі диаметрінен кем 
болмауы керек. Фланецті қосылыстардағы ағып кетуді болттарды бұрап 
немесе жаңа тығыздағыштармен ауыстыру арқылы жасау керек. 

Тетік жұмыс істейтін қауіпсіздік клапандарын орнату кезінде жүктеме 
есептелген мәліметтерге сәйкес келуі керек, ал оның орны бекітетін болтпен 
қатаң бекітілген. Шток өзегі қатаң тік күйде болуы керек. Қайтарылмайтын 
клапандарда судың кері ағуымен өтуі клапанды кірден тазарту, қажет болған 
жағдайда топсаның, демпфердің немесе клапанның орнын ауыстыру арқылы 
жойылуы керек. Зумпфты тормен салынған ішкі құбыр қоқыс шығаратын 
жерден шығатын жағында болатындай етіп орнату керек. Жөндеуден кейін 
(оларды құбырға орнатқанға дейін) клапандар қысыммен гидравликалық 
сынаудан өтуі керек. Клапандарды сынау тығыздағыш сақиналардың екі 
позициясында жүзеге асырылады: клапанның тығындалған фланецімен 
ашылған кезде (бездер мен клапан корпусының тығыздығын тексеру үшін), 
және клапан жабық болған кезде (сақиналарды төсеу тығыздығын тексеру 
үшін). 5 минут ішінде қысымның төмендеуіне жол берілмейді. 

Су жылытқыштары мен элеваторін жөндеу. Қазандық - бұл оған 
орнатылған қуатты жылу алмастырғышымен су жылытқыш. Жылыту 
жүйелерінде және әртүрлі мақсаттағы ғимараттарды ыстық сумен 
қамтамасыз етуде біз VVP судан су қазандықтарын ұсынамыз. Бу-
қазандықтар ПП жылумен жабдықтау жүйелерінің суын жылытуға, 
коммуналдық, қоғамдық, өндірістік ғимараттарды жылытуға және ыстық 
сумен жабдықтауға арналған, температураны бақылаудың ең кең таралған 
кестелері бойынша жұмыс істейді 70 °С /150  0С; 70 0C / 130 °C; 70 °C / 95 °C. 

Циклдік ыстық сумен жабдықтау жүйелерінде, орталық жылыту 
пункттерінде, қазандықтарда, қоғамдық, тұрмыстық, өндірістік, суды 
жылытуға арналған. 5 кгс/см² қысымы бар ағынды су бар уақытша 
ғимараттар, көлденең сыйымдылық қабықшалы және жылуалмастырғыштар 
қолданылады. Жылуалмастырғыштағы жылу тасымалдағыш бу немесе ыстық 
су болып табылады. 

Су жылытқышты жөндеу мынадай жұмыстарды қамтиды: жылу 
алмастырғыштың бетін қақтан және басқа да шөгінділерден тазарту; су 
жылытқыштың тығыздығын тексеру (қыздыру түтіктерін жаншып қақтау, 
оның жекелеген бөліктерін өзара және құбырлармен қосу тығыздығы). Жылу 
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параллель болуы керек. Қиғаш шайбаларды орнату немесе жекелеген 
болттарды тарту арқылы фланецтің ақауларын түзетуге жол берілмейді. 
Жөнделген арматура еркін және оңай ашылып, тығыз жабылуы керек. 

Қақпа клапандарының сальник қорабын ауыстыру кезінде 
сақиналардың буындарын 120° ығыстыра отырып, ораманы бөлек 
сақиналармен төсеу керек, сақиналардың ішкі диаметрлері біліктің 
диаметріне тең болуы керек. Орауыш сақиналы қосылыстар 45° бұрышта 
кесілуі керек. Судың без арқылы ағып кетуіне жол берілмейді. Шпиндельдің 
клапандардағы қозғалысы жеңіл болуы керек. Клингерит немесе паронит 
тығыздағыштарын ыстық су құбырларының фланецті байланыстарына 
орнату керек. Прокладтың ішкі диаметрі құбырдың ішкі диаметрінен кем 
болмауы керек. Фланецті қосылыстардағы ағып кетуді болттарды бұрап 
немесе жаңа тығыздағыштармен ауыстыру арқылы жасау керек. 

Тетік жұмыс істейтін қауіпсіздік клапандарын орнату кезінде жүктеме 
есептелген мәліметтерге сәйкес келуі керек, ал оның орны бекітетін болтпен 
қатаң бекітілген. Шток өзегі қатаң тік күйде болуы керек. Қайтарылмайтын 
клапандарда судың кері ағуымен өтуі клапанды кірден тазарту, қажет болған 
жағдайда топсаның, демпфердің немесе клапанның орнын ауыстыру арқылы 
жойылуы керек. Зумпфты тормен салынған ішкі құбыр қоқыс шығаратын 
жерден шығатын жағында болатындай етіп орнату керек. Жөндеуден кейін 
(оларды құбырға орнатқанға дейін) клапандар қысыммен гидравликалық 
сынаудан өтуі керек. Клапандарды сынау тығыздағыш сақиналардың екі 
позициясында жүзеге асырылады: клапанның тығындалған фланецімен 
ашылған кезде (бездер мен клапан корпусының тығыздығын тексеру үшін), 
және клапан жабық болған кезде (сақиналарды төсеу тығыздығын тексеру 
үшін). 5 минут ішінде қысымның төмендеуіне жол берілмейді. 

Су жылытқыштары мен элеваторін жөндеу. Қазандық - бұл оған 
орнатылған қуатты жылу алмастырғышымен су жылытқыш. Жылыту 
жүйелерінде және әртүрлі мақсаттағы ғимараттарды ыстық сумен 
қамтамасыз етуде біз VVP судан су қазандықтарын ұсынамыз. Бу-
қазандықтар ПП жылумен жабдықтау жүйелерінің суын жылытуға, 
коммуналдық, қоғамдық, өндірістік ғимараттарды жылытуға және ыстық 
сумен жабдықтауға арналған, температураны бақылаудың ең кең таралған 
кестелері бойынша жұмыс істейді 70 °С /150  0С; 70 0C / 130 °C; 70 °C / 95 °C. 

Циклдік ыстық сумен жабдықтау жүйелерінде, орталық жылыту 
пункттерінде, қазандықтарда, қоғамдық, тұрмыстық, өндірістік, суды 
жылытуға арналған. 5 кгс/см² қысымы бар ағынды су бар уақытша 
ғимараттар, көлденең сыйымдылық қабықшалы және жылуалмастырғыштар 
қолданылады. Жылуалмастырғыштағы жылу тасымалдағыш бу немесе ыстық 
су болып табылады. 

Су жылытқышты жөндеу мынадай жұмыстарды қамтиды: жылу 
алмастырғыштың бетін қақтан және басқа да шөгінділерден тазарту; су 
жылытқыштың тығыздығын тексеру (қыздыру түтіктерін жаншып қақтау, 
оның жекелеген бөліктерін өзара және құбырлармен қосу тығыздығы). Жылу 

  
 

алмастырғыштардың қыздыру түтіктерін коррозиялық шөгінділерден және 
қақ түзілу өнімдерінен тазарту гидравликалық, Гидропневматикалық немесе 
химиялық әдістермен жүргізіледі. Тазалаудан және жуудан (немесе 
монтаждаудан) кейін қыздырғыш қысыммен тығыздыққа тексерілуі тиіс. 
Егер роликте немесе түтіктерде ағып кету байқалса, түтіктерді майлау немесе 
оларды жаңаларына ауыстыру керек. Жарамсыз түтіктерге бітеуіштерді 
орнатуға жол берілмейді. Су жылытқыштардың секциялары (оларды 
ауыстыру кезінде) деңгей бойынша көлденең орнатылуы және қамыттармен 
сенімді бекітілуі тиіс. Калачтар мен келте құбырлардың фланецтеріндегі 
бұрандамаларды керуді саңылаудың пайда болуын болдырмау үшін біркелкі 
жүргізу қажет. 

Элеваторды жөндеу: араластыру камерасының, қылтаның, 
диффузордың және шүмектің ішкі жай-күйін бақылауды; оларды қақтан және 
басқа да шөгінділерден химиялық немесе механикалық жолмен тазартуды, 
шүмек пен ығысу камерасын тегістеуді; шүмектің диаметрі мен ұзындығын 
тексеруді (қажет болған жағдайда шүмекті ауыстыру); тығыздыққа сынауды 
көздейді. Элеватор шүмегінің диаметрі есептелгенге сәйкес келуі тиіс. 
Элеватордың кіру және шығу саңылауларының ауыздары соос болуы тиіс. 
Саптама оның элеватордың кіріс фланеціне тығыз орналасуын қамтамасыз 
ететіндей орнатылуы тиіс (кіріс фланеціндегі тартпа ағын бөлігінің осіне 
қатаң перпендикуляр, ал фланец саптаманың осіне қарай болуы тиіс). 
Элеватордың конусы беруші құбыр жағынан элеватордың алдыңғы 
фланецінің ойығына кіруі тиіс. Құбыр фланеці элеватордың алдында 
конустың тығыз жанасуын қамтамасыз етуі тиіс. 

Жылу оқшаулауын жөндеу. Жылу пунктін ағымдағы жөндеу кезінде 
бұзылған жылу оқшаулау құрылымы қалпына келтіріледі. Оқшаулауды 
жөндеу гидравликалық сынақтардан кейін жүргізіледі. Жылу оқшаулағышты 
ішінара жөндеу алдында жылу оқшаулауға жататын металл беттер шаңнан, 
кірден, тоттан, қабыршақтан мұқият тазартылады, кептіріледі және 
коррозияға қарсы материалдармен жабылады. 

Сорғы жабдықтарын жөндеу. Сорғыларды жөндеу мынадай 
жұмыстарды орындауды көздейді: барлық бөлшектерді тазалау, жуу және 
тексеру; сорғының негізгі бөлшектерін ауыстыру немесе қалпына келтіру; 
тығыздағыштар мен мойынтіректердегі ротордың осьтік екпінін және 
саңылауларды бақылау; мойынтіректерді ауыстыру; білікті тексеру (қажет 
болған жағдайда оны тегістеу және түзету); тығыздама тығыздағыштарын 
ауыстыру; жұмыс дөңгелегін статикалық теңгеру; сорғыны құрастыру, электр 
қозғалтқышымен орталықтандыру. Қол сорғыларын жөндеу кезінде: 
сорғылардың клапандары мен цилиндрлерін тексеру, тазалау және ысқылау; 
тығыздамаларды толтыру жүргізілуі тиіс; сорғының жұмысы кезінде ауаны 
сору мүмкіндігін болдырмайтын қақпақтардың төсемдерін және болттарда 
жиналған сорғының басқа да бөліктерін орнату. Сорғыларды бөлшектеу және 
жинау кезінде кескіштерді, сүймендерді, слесарлық балғаларды қолдануға 
тыйым салынады. Бөлшектеу үшін алынбалы қапсырмаларды, кілттерді, мыс 
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балғаларды қолдану керек. Олар болмаған жағдайда ағаш төсемдерді қолдана 
отырып, слесарь балғасын пайдалануға рұқсат етіледі. Сорғыларды 
бөлшектеу және монтаждау кезінде жүру бөліктеріндегі ықтимал 
жарықтарды, Раковиналарды, қиғаштықтарды, жол берілмейтін 
саңылауларды, ластануларды анықтау үшін бөлшектерді мұқият тексеру 
қажет. Жинаудан бұрын Қондырғының барлық бөліктері керосинге малынған 
таза шүберекпен мұқият сүртілуі керек. Мойындардан және басқа 
бөліктерден тотты алып тастау керек. 

Сорғының айналатын бөлшектерінде кенжарлар, қылтамырлар, 
жарықтар болмауы тиіс. Мойынтіректің ішкі сақинасының радиалды 
саңылауы 0,2 мм-ден аспауы керек, біліктің бүгілуі 1 мм-ден аспауы 
керек.жарықтар, сепараторлардың бұзылуына жол берілмейді. Сорғы 
білігіндегі жұмыс доңғалағының тығыздау белдігінің соғуы 0,12 мм-ден 
аспауы тиіс, сорғы роторы айналу кезінде (муфтадан тыс) тоқтаусыз еркін 
айналуы тиіс. Сорғылар мен электр қозғалтқыштарын монтаждағаннан кейін 
жартылай муфталар мен электр қозғалтқыштар арасындағы радиалды 
саңылауды зондпен төрт диаметрлі қарама-қарсы нүктелерде тексеру 
жолымен Сорғы мен электр қозғалтқыштың орталықтану дұрыстығын 
тексеру керек, бұл ретте сорғы біліктері мен электр қозғалтқышының 
айналуына жол берілмейді. Радиалды Саңылау 0,05–0,2 мм аралығында 
болуы керек.Электр қозғалтқышының табандары үшін қажетті тепе-теңдікке 
қол жеткізу үшін тығыздағыштарды орнатуға болады, олардың саны әр 
табанның астынан екіден аспауы керек. Серпімді муфталардың резеңке 
саусақтары олардың қалыңдығының 1/4 бөлігінен артық тозған кезде 
саусақтар жаңасымен ауыстырылуы тиіс. Агрегаттардың жұмысы кезінде 
дірілдеу, діріл және Шу сорғының жағдайын деңгей бойынша теңестіру, 
іргетас болттарын нығайту және тарту, қажет болған жағдайда іргетасты 
жөндеу, ондағы жарықтарды бітеу, сорғы корпусының астына серпімді 
төсемдер қою немесе діріл қораптарын орнату арқылы жойылуы тиіс. 

Сорғылардың қысымы мен сору құбырларының өз тіректері болуы 
керек және сорғыға күш жібермеуі керек. Құрылғының іргетасы құмды 
жастыққа тіреліп, ғимараттың еденіне, іргетастары мен қабырғаларына 
тимеуі керек. Сорғыны іске қоспас бұрын картерде майдың бар-жоғын 
тексеріңіз (тіреу кронштейні). Май ваннасы май өлшегіш белгілерінде 
белгіленген деңгейге дейін таза маймен толтырылуы керек. Сорғыны жабық 
қысым клапанымен іске қосыңыз. Сорғыны іске қосқаннан кейін 
подшипниктердің күйін жанасу арқылы қыздыруға тексеріңіз. Тұрақты 
температура 60-70 °С аспауы керек. Іске қосқаннан кейін сорғының 
тығыздағыштарының күйін тексеру қажет. Егер май тығыздағышы дұрыс 
тартылса, жұмыс сұйықтығын тамшылармен немесе жіңішке ағынмен ағып 
кетуі мүмкін. Бездердің тарылуын болдырмай, оларды біркелкі тарту керек. 
Жабық қысым клапанымен сорғыны 2 минуттан артық жұмыс істеуге және 
сорғыны сорғыш құбырға орнатылған клапанмен реттеуге жол берілмейді. 
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балғаларды қолдану керек. Олар болмаған жағдайда ағаш төсемдерді қолдана 
отырып, слесарь балғасын пайдалануға рұқсат етіледі. Сорғыларды 
бөлшектеу және монтаждау кезінде жүру бөліктеріндегі ықтимал 
жарықтарды, Раковиналарды, қиғаштықтарды, жол берілмейтін 
саңылауларды, ластануларды анықтау үшін бөлшектерді мұқият тексеру 
қажет. Жинаудан бұрын Қондырғының барлық бөліктері керосинге малынған 
таза шүберекпен мұқият сүртілуі керек. Мойындардан және басқа 
бөліктерден тотты алып тастау керек. 

Сорғының айналатын бөлшектерінде кенжарлар, қылтамырлар, 
жарықтар болмауы тиіс. Мойынтіректің ішкі сақинасының радиалды 
саңылауы 0,2 мм-ден аспауы керек, біліктің бүгілуі 1 мм-ден аспауы 
керек.жарықтар, сепараторлардың бұзылуына жол берілмейді. Сорғы 
білігіндегі жұмыс доңғалағының тығыздау белдігінің соғуы 0,12 мм-ден 
аспауы тиіс, сорғы роторы айналу кезінде (муфтадан тыс) тоқтаусыз еркін 
айналуы тиіс. Сорғылар мен электр қозғалтқыштарын монтаждағаннан кейін 
жартылай муфталар мен электр қозғалтқыштар арасындағы радиалды 
саңылауды зондпен төрт диаметрлі қарама-қарсы нүктелерде тексеру 
жолымен Сорғы мен электр қозғалтқыштың орталықтану дұрыстығын 
тексеру керек, бұл ретте сорғы біліктері мен электр қозғалтқышының 
айналуына жол берілмейді. Радиалды Саңылау 0,05–0,2 мм аралығында 
болуы керек.Электр қозғалтқышының табандары үшін қажетті тепе-теңдікке 
қол жеткізу үшін тығыздағыштарды орнатуға болады, олардың саны әр 
табанның астынан екіден аспауы керек. Серпімді муфталардың резеңке 
саусақтары олардың қалыңдығының 1/4 бөлігінен артық тозған кезде 
саусақтар жаңасымен ауыстырылуы тиіс. Агрегаттардың жұмысы кезінде 
дірілдеу, діріл және Шу сорғының жағдайын деңгей бойынша теңестіру, 
іргетас болттарын нығайту және тарту, қажет болған жағдайда іргетасты 
жөндеу, ондағы жарықтарды бітеу, сорғы корпусының астына серпімді 
төсемдер қою немесе діріл қораптарын орнату арқылы жойылуы тиіс. 

Сорғылардың қысымы мен сору құбырларының өз тіректері болуы 
керек және сорғыға күш жібермеуі керек. Құрылғының іргетасы құмды 
жастыққа тіреліп, ғимараттың еденіне, іргетастары мен қабырғаларына 
тимеуі керек. Сорғыны іске қоспас бұрын картерде майдың бар-жоғын 
тексеріңіз (тіреу кронштейні). Май ваннасы май өлшегіш белгілерінде 
белгіленген деңгейге дейін таза маймен толтырылуы керек. Сорғыны жабық 
қысым клапанымен іске қосыңыз. Сорғыны іске қосқаннан кейін 
подшипниктердің күйін жанасу арқылы қыздыруға тексеріңіз. Тұрақты 
температура 60-70 °С аспауы керек. Іске қосқаннан кейін сорғының 
тығыздағыштарының күйін тексеру қажет. Егер май тығыздағышы дұрыс 
тартылса, жұмыс сұйықтығын тамшылармен немесе жіңішке ағынмен ағып 
кетуі мүмкін. Бездердің тарылуын болдырмай, оларды біркелкі тарту керек. 
Жабық қысым клапанымен сорғыны 2 минуттан артық жұмыс істеуге және 
сорғыны сорғыш құбырға орнатылған клапанмен реттеуге жол берілмейді. 

  
 

Жөндеуден кейінгі барлық манометрлер тексеріліп, тексеру күні 
көрсетілген мөрмен бекітілуі керек. Манометрді қосу нүктелері былғары 
немесе талшықты тығыздағыштармен тығыздалуы керек. Құрылғылар тігінен 
және сенімді түрде орнатылуы керек. Термометр ұңғымаларына қайнау 
температурасы өлшенген ортаның температурасынан жоғары май құйылуы 
керек. Термометрдің шығыңқы бөлігі термометрдің еркін енуіне кедергі 
келтірмейтін рамамен қорғалуы керек. Қысым өлшегіштерді құбырларға 
желдету және желдету үшін үш жақты клапандарды қолдану арқылы қосу 
керек. Қысымды алып тастаған кезде манометрдің көрсеткілерін нөлге қою 
керек. Қысым өлшегіштердің денесінде ойықтар мен сынған көзілдірік 
болмауы керек. 

Реттеуші органдардағы қаптама безі сабақтың жүруіне кедергі 
келтірмейтіндей тығыз болмауы керек. Тікелей әсер ететін реттегіштер мен 
басқару клапандарын жинау кезінде катушкалар толығымен жабық болуы 
керек (екі отырғыш клапанымен, екі катушкалар бір уақытта). Тікелей әсер 
ететін реттегіштер мен басқару клапандарын орнату кезінде құбыр 
фланецтерінің бұрмаланбай орнатылуын және құбыр фланецтері мен клапан 
корпусының болт саңылауларының туралануын қамтамасыз ету қажет. 
Монтаждан кейін гидравликалық сынақ техникалық паспортта көрсетілген 
қысыммен жүргізілуі керек. Орнату үшін толық аудиторлық тексеруден 
өткен реттеушілер қабылданады, олардың жұмысына кепілдік беріледі. 

Тарату қалқандарын орнату кезінде ток жүретін жалаңаш бөлшектер 
мен ток өткізбейтін металл бөлшектер арасындағы қашықтық оқшаулау беті 
бойынша кемінде 20 мм және ауада 12 мм болуы керек. Өткізгіш 
материалдардан жасалған панельдердегі, қалқандардағы және басқа электр 
құрылымдарындағы сымдардың өтуі үшін саңылауларда оқшаулағыш 
втулкалар орнатылуы керек. Пышақ қосқыштары оңай, бір уақытта және 
тығыз, бос орындарсыз, бұрмалануларсыз және кептелістерсіз терминалдарға 
енуі керек. Қуат сымдары сөндіргіштің жоғарғы бекітілген контактілеріне 
қосылуы керек. Басқару жабдықтарының жанасу беттерінде (магниттік 
стартерлер, контакторлар, автоматтар және т.б.) металдардың, көміртегі 
шөгінділерінің немесе өртенген жерлердің ағымы болмауы керек. Балласты 
және қорғаныс құрылғыларының барлық ток өткізетін бөліктері кездейсоқ 
жанасудан қорғалуы керек. 

Жәшіктердің, шкафтардың және басқа жабдықтардың есіктерінде 
жарамды құлыптар болуы керек. Магниттік стартерлерді вертикалдан ауытқу 
5 ° аспайтындай етіп орнату керек. Аппараттың жылжымалы жүйесі оңай 
қозғалуы керек және кептелмей қосылады (сөндіріледі). Аппарат ішіндегі 
икемді байланыстар қозғалатын бөліктің еркін қозғалуына кедергі болмауы 
керек. Аспаптар баяуламай немесе тоқтап қалмай, нақты қосылуы керек. 
Кернеу жойылғанда немесе реле іске қосылған кезде, қозғалатын жүйе 
жанасу серіппелерінің әсерінен немесе өз салмағымен тез қалпына келтірілуі 
керек. Осы типтегі жұмыс істейтін құрылғыға тән магниттік стартердің 
магниттік жүйесінің аздап шуылдауына жол беріледі. Егер магниттік стартер 
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қосылғанда, оның магниттік жүйесінің тым қатты дыбысы болса, онда келесі 
ақауларды тексеріп, жою қажет: өзек бұрандаларының жеткіліксіз тартылуы; 
қысқа тұйықталған циклдің зақымдануы; контактілерді шамадан тыс басу; 
арматураның өзекке сәйкес келуі. 

Сымдар мен кабельдердің буындары мен тармақтары механикалық әсер 
етпеуі керек. Байланыстар мен тармақтардың жерлерде сымдар мен 
кабельдердің өткізгіштерінде осы сымдар мен кабельдердің мақсатты 
орындарының өткізгіштерінің оқшаулауына баламалы оқшаулау болуы 
керек. Олар қатты құбырлардан және икемді металл жеңдерден шыққан 
жерлерде сымдар зақымданудан қорғалуы керек. Сымдар мен кабельдерді 
электр қабылдағыштарға және монтаждау арматурасына қосу құлақшалар 
немесе арнайы қысқыштар көмегімен жасалуы керек. Ғимараттар ішіндегі 
ашық тартылған сымдар мен кабельдерден, сондай-ақ сымдарды параллель 
төсей отырып болат құбырларға сымдарды жасырын төсеу үшін байланыс 
қораптарынан арақашықтық кемінде 100 мм болуы керек. Құбырлардың 
қорғалмаған және қорғалған сымдармен қиылысуы олардан кемінде 50 мм 
қашықтықта жүргізілуі керек. 

Жылу пункті күрделі жөндеуден кейін берілген кезде келесі құжаттар 
ұсынылуы керек: электр желілері мен электр жабдығының орамдарының 
оқшаулау кедергісін өлшеу хаттамасы, жердегі электродтар мен жерге 
қосылған электр жабдықтары арасындағы тізбекті тексеру хаттамасы, жерге 
қосу құрылғысының кедергісін өлшеу хаттамасы, жасырын жұмысқа 
арналған сертификаттар, жабдықты жуу және қысыммен сынау туралы 
куәліктер, толтырылған жөндеу картасы, жедел журнал, жылу пунктінің 
паспорты. 

Күрделі жөндеуден кейін жылу пунктінің инженерлік жабдығы келесі 
талаптарға сай болуы керек: 

- барлық жабдық, қоспағанда, жұмыс күйінде болуы керек; 
- сорғылар, электрқозғалтқыштар, су жылытқыштар, қақпалы 

клапандар және басқа жабдықтар жылу нүктесінің қысқаша сипаттамалары 
мен орнатылған күнін көрсететін схемалық схемаға сәйкес белгіленуі керек; 

- технологиялық құбырлар ағынның бағытын көрсететін 
көрсеткілермен белгіленуі керек (2.1-сурет), заттар топтары мен 
тасымалданатын затқа байланысты түстердің сәйкестігі кестеде келтірілген. 
2.1. Реле, магниттік стартерлер нақты жұмыс істеуі керек; 

- дірілге, өзектің ағып кетуіне, ысылдауға және контактілердің 
ұшқынына жол берілмейді. 
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етпеуі керек. Байланыстар мен тармақтардың жерлерде сымдар мен 
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ашық тартылған сымдар мен кабельдерден, сондай-ақ сымдарды параллель 
төсей отырып болат құбырларға сымдарды жасырын төсеу үшін байланыс 
қораптарынан арақашықтық кемінде 100 мм болуы керек. Құбырлардың 
қорғалмаған және қорғалған сымдармен қиылысуы олардан кемінде 50 мм 
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Жылу пункті күрделі жөндеуден кейін берілген кезде келесі құжаттар 
ұсынылуы керек: электр желілері мен электр жабдығының орамдарының 
оқшаулау кедергісін өлшеу хаттамасы, жердегі электродтар мен жерге 
қосылған электр жабдықтары арасындағы тізбекті тексеру хаттамасы, жерге 
қосу құрылғысының кедергісін өлшеу хаттамасы, жасырын жұмысқа 
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куәліктер, толтырылған жөндеу картасы, жедел журнал, жылу пунктінің 
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Күрделі жөндеуден кейін жылу пунктінің инженерлік жабдығы келесі 
талаптарға сай болуы керек: 

- барлық жабдық, қоспағанда, жұмыс күйінде болуы керек; 
- сорғылар, электрқозғалтқыштар, су жылытқыштар, қақпалы 

клапандар және басқа жабдықтар жылу нүктесінің қысқаша сипаттамалары 
мен орнатылған күнін көрсететін схемалық схемаға сәйкес белгіленуі керек; 

- технологиялық құбырлар ағынның бағытын көрсететін 
көрсеткілермен белгіленуі керек (2.1-сурет), заттар топтары мен 
тасымалданатын затқа байланысты түстердің сәйкестігі кестеде келтірілген. 
2.1. Реле, магниттік стартерлер нақты жұмыс істеуі керек; 

- дірілге, өзектің ағып кетуіне, ысылдауға және контактілердің 
ұшқынына жол берілмейді. 

 

  
 

 
 

2.1 сурет - Көрсеткілер тасымалдаушы заттың ағу бағытын көрсетеді. 
 
 
2.1 кесте - Құбырлар арқылы тасымалданатын заттың заттар тобы мен 

түстерінің сәйкестігі 
Тасымалданатын зат Танитын бояу түсінің 

үлгілері және атауы Топтың сандық 
белгісі 

 
Атауы 

1 Су  
2 Бу  
3 Ауа  

4, 5 Ыстық, ыстық емес газдар  
6 Қышқылдар  
7 Сілтілер  

8, 9 Ыстық, ыстық емес сұйықтық 
 

10 Өзге заттар  
 
Электр жабдықтарының барлық элементтері, сондай-ақ электр 

сымдары схемалық схемаға сәйкес белгіленуі керек. Қуатты электр 
жабдықтары қысқа тұйықталу мен шамадан тыс жүктемелерден қорғалуы 
керек және барлық электр жабдықтары сенімді жерге тұйықталуы керек. 
Қосалқы станция пайдалануға жарамды және дәлелденген аспаптармен және 
қорғаныс құралдарымен толық жабдықталған болуы керек. 

Егер күрделі жөндеуден кейін жылу пунктінің жабдықталуына 
қойылатын талаптар орындалмаса, комиссия жұмысының нәтижелері 
бойынша жөндеуді жүргізетін ұйым ескертулер мен кемшіліктерді 
мүмкіндігінше тез жою жұмыстарын ұйымдастыруы керек. Барлық 
ескертулер мен кемшіліктерді жойғаннан кейін, жылу пункті қабылдау үшін 
комиссияға қайта жіберіледі. 
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Жылу желілерін жөндеу жұмыстары кезінде қауіпсіздік техникасы 
 
Жөндеу учаскесін, жұмыс аймақтарын және жұмыс орындарын 

ұйымдастыру жөндеу жұмыстарының барлық кезеңдерінде жұмысшылардың 
қауіпсіздігін қамтамасыз етуі керек. 

Көтергіш машиналардың жұмысы «Көтергіш крандарды салу және 
қауіпсіз пайдалану ережелері» талаптарын ескере отырып жүргізілуі керек. 

Жөндеу жұмыстары алаңында өрт қауіпсіздігі құрылыс-монтаждау 
жұмыстарының өрт қауіпсіздігі ережелерінің, дәнекерлеу және басқа да 
ыстық жұмыстардың өрт қауіпсіздігі ережелерінің талаптарына және 
Қазақстан Республикасының «Азаматтық қорғау туралы» кодексіне сәйкес, 
сондай-ақ өрт қауіпсіздігі талаптарына сәйкес қамтамасыз етілуі керек. 

Қараңғыда жұмыс орны мен жұмыс орны «Құрылыс алаңдарының 
электр жарығын жобалау жөніндегі нұсқаулыққа» сәйкес жарықтандырылуы 
керек. 

Техникалық және өрт қауіпсіздігі ережелерінің талаптары нақты жылу 
желісінің объектісінде жөндеу жұмыстарын жүргізу жобасында көрініс 
табуы керек. 

Жұмысқа кіріспес бұрын жөндеуге ажыратылған құбырларды қысымды 
төмендетіп, судан (будан) босату керек. Барлық өшіру клапандары жабық 
болуы керек, қауіпсіздік белгілері ілінуі керек: «Ашпаңыз - адамдар жұмыс 
істейді». Атмосфераға тікелей қосылған ашық су ағызғыштардың 
клапандары ашық болуы керек. 

Арнайы құрылғылармен клапандар мен клапандарды ашу және жабу 
қажет, бұл үшін рычагтарды (күректер, құбырлар және т.б.) пайдалануға 
тыйым салынады. Құбырлардың фланецті қосылыстарының болттарын 
босату кезінде металл төсемелер мен өлшеу шайбаларының фланецтерден 
түсіп, құлап кетуіне жол бермеу қажет. Егер сөндіргіш фланецтің 
арматурасының тығыздығы жеткіліксіз болса, онда айқын білінетін 
шанышқылар орнатылады. 

Жөндеуден кейін құбырларды сынау және жылыту кезінде фланецті 
қосылыстың болттарын 0,5 МПа (5 кгс / см2) артық емес қысыммен тарту 
қажет. Болат кеңею түйіндерін болттарды жұлып алмас үшін мұқият 1,2 МПа 
(12 кгс / см2) қысыммен қатайту керек. Құбырлардағы 0,02 МПа (0,2 кгс / 
см2) артық емес салқындатқыш сұйықтықтың температурасы 45 ° C жоғары 
емес қысыммен сальниктерді, компенсаторлар мен арматураны салуға рұқсат 
етіледі. Құбырларды толығымен ағызып болғаннан кейін кеңейту 
қосылыстарының толтырғыш қорапшасын ауыстыруға рұқсат етіледі. 

Жерасты құрылымдарында жарылғыш және адам денсаулығына 
зиянды газдар көбінесе метан, пропан, бутан, пропилен, бутилен, көміртек 
тотығы, көмірқышқыл газы, күкіртті сутек және аммиак болып табылады. 

Газдың қауіпті жерасты құрылымының ішінде жұмыс істеген кезде 
құтқару арқанын бекіту үшін артқы жағында сақиналары бар погондары бар 
құтқару белбеулерін пайдалану қажет. Белдіктерді погонсыз пайдалануға 
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Жылу желілерін жөндеу жұмыстары кезінде қауіпсіздік техникасы 
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Жөндеу жұмыстары алаңында өрт қауіпсіздігі құрылыс-монтаждау 
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Техникалық және өрт қауіпсіздігі ережелерінің талаптары нақты жылу 
желісінің объектісінде жөндеу жұмыстарын жүргізу жобасында көрініс 
табуы керек. 

Жұмысқа кіріспес бұрын жөндеуге ажыратылған құбырларды қысымды 
төмендетіп, судан (будан) босату керек. Барлық өшіру клапандары жабық 
болуы керек, қауіпсіздік белгілері ілінуі керек: «Ашпаңыз - адамдар жұмыс 
істейді». Атмосфераға тікелей қосылған ашық су ағызғыштардың 
клапандары ашық болуы керек. 

Арнайы құрылғылармен клапандар мен клапандарды ашу және жабу 
қажет, бұл үшін рычагтарды (күректер, құбырлар және т.б.) пайдалануға 
тыйым салынады. Құбырлардың фланецті қосылыстарының болттарын 
босату кезінде металл төсемелер мен өлшеу шайбаларының фланецтерден 
түсіп, құлап кетуіне жол бермеу қажет. Егер сөндіргіш фланецтің 
арматурасының тығыздығы жеткіліксіз болса, онда айқын білінетін 
шанышқылар орнатылады. 

Жөндеуден кейін құбырларды сынау және жылыту кезінде фланецті 
қосылыстың болттарын 0,5 МПа (5 кгс / см2) артық емес қысыммен тарту 
қажет. Болат кеңею түйіндерін болттарды жұлып алмас үшін мұқият 1,2 МПа 
(12 кгс / см2) қысыммен қатайту керек. Құбырлардағы 0,02 МПа (0,2 кгс / 
см2) артық емес салқындатқыш сұйықтықтың температурасы 45 ° C жоғары 
емес қысыммен сальниктерді, компенсаторлар мен арматураны салуға рұқсат 
етіледі. Құбырларды толығымен ағызып болғаннан кейін кеңейту 
қосылыстарының толтырғыш қорапшасын ауыстыруға рұқсат етіледі. 

Жерасты құрылымдарында жарылғыш және адам денсаулығына 
зиянды газдар көбінесе метан, пропан, бутан, пропилен, бутилен, көміртек 
тотығы, көмірқышқыл газы, күкіртті сутек және аммиак болып табылады. 

Газдың қауіпті жерасты құрылымының ішінде жұмыс істеген кезде 
құтқару арқанын бекіту үшін артқы жағында сақиналары бар погондары бар 
құтқару белбеулерін пайдалану қажет. Белдіктерді погонсыз пайдалануға 

  
 

тыйым салынады. Арқанның екінші ұшы бақылаушының қолында болуы 
керек. Жер асты құрылымында жұмыс істеген кезде кез-келген жұмысшыда 
шланг немесе оқшаулағыш газқағар болуы керек. Фильтрлі противогаздарды 
пайдалануға жол берілмейді. Газқағардың ауа сорғыш құбырлары зиянды 
заттар бөлінетін жердің жел жағында орналасуы керек. Желдеткіш болмаған 
кезде шлангтың ұзындығы 15 м-ден аспауы керек.Проблемалар әр қолданар 
алдында ағып кетпейтіндігін тексереді: противогаз киген кезде гофрленген 
түтіктің ұшы қолмен мықтап қысылады, ал егер тыныс алу мүмкін болмаса, 
противогаз жұмыс істейді. Карабин сақиналары бар құтқару әбзелдері 200 кг 
салмақпен 15 минут бойы сыналады. Арқанның сынақтан кейін созылуы 
актімен рәсімделеді. Белгілер мен арқандарға ілмектер келесі сынақ күнімен 
ілінеді. 

Еденнен (жұмыс алаңынан) 1,5 м-ден астам биіктікте орналасқан 
жабдықтың элементтеріне қоршаулар мен баспалдақтары бар стационарлық 
платформалардан қызмет көрсету керек. Баспалдақтар мен платформалар 
биіктігі кемінде 1 м болатын ұстағыштармен қоршалуы керек, олардың 
төменгі бөлігінде бүйірлік элементі бар, биіктігі кемінде 140 мм. 4 м 
биіктікке дейінгі шағын және қысқа жұмыстарды баспалдақтар мен 
баспалдақтардан орындауға болады. Бекітілген портативті баспалдақтар мен 
баспалдақтардан дәнекерлеу жұмыстарын жүргізуге, электрлік және 
пневматикалық құралдарды қолданумен жұмыс істеуге тыйым салынады. 
Осындай жұмыстарды орындау үшін қоршаулармен қоршалған жоғарғы 
платформалары бар тіреуіштер мен баспалдақтар қолданылуы керек. 

Жылу пункттеріндегі жылыту жабдықтарын пайдалану және жөндеу 
үлкен жүктемелердің қозғалысымен, жоғары вольтты өткізгіштермен, 
айналмалы машиналармен, электрлендірілген құралдармен, газбен және 
электрмен дәнекерлеу жабдығымен, жоғары температуралы және қысымды 
суды тасымалдайтын жабдықтың жұмысымен және жөндеумен байланысты. 
Тиісті еңбек жағдайлары мен қауіпсіздік техникасын қамтамасыз ету 
тұтынушыларды ажыратпай және бір уақытта әр түрлі мамандықтағы 
бірнеше жұмысшының қатысуымен жоспарлы жөндеумен қиындайды. 
Инженерлік-техникалық персонал қауіпсіздік пен өндірістік санитарлық 
ережелер, ережелер мен нұсқаулықтардың сақталуына жауап береді. Еңбек 
қауіпсіздігін басқару және оның жағдайы үшін жауапкершілік пайдалану 
және жөндеу ұйымдарының бас инженерлеріне жүктелген. 

Медициналық тексеруден өткен, сондай-ақ тиісті бағдарлама бойынша 
оқудан өткен және біліктілік комиссиясының сертификатымен өткен 18 
жастан кіші адамдарға жылу пункттерінің инженерлік жүйелері мен 
жабдықтарын тексеруге, күтіп ұстауға және жөндеуге рұқсат етіледі. Қызмет 
көрсетуші персонал жұмысқа алғашқы жіберілу алдында кіріспе брифингтен, 
сондай-ақ тікелей жұмыс орнында қауіпсіз жұмыс әдістері туралы 
нұсқаулықтан өтуі керек. 

Жұмыс орнындағы қауіпсіздік туралы қайта нұсқауды учаске шебері 
тоқсан сайын, тоқсаннан кейінгі 10-шы күннен кешіктірмей жүргізіп отыруы 
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керек. Пайдаланушы персоналдың қауіпсіздік техникасы жөніндегі 
нұсқаулықты білуіне қайта тексеруді мамандандырылған бөлім комиссиясы 
жылына кемінде бір рет өткізеді. Инженерлік жүйелер мен қосалқы 
станциялардың жабдықтарын тексеруді, техникалық қызмет көрсетуді және 
жөндеуді жүргізетін адамдар абайсыз немесе нәтижесіз әрекеттер жабдықтың 
істен шығуына, жарақат алуына немесе электр тогының соғуына әкелуі 
мүмкін екенін есте сақтауы керек. 

Техникалық қызмет көрсетуді бастамас бұрын, қызмет көрсетуші 
персонал келесі процедураларды орындауы керек: арнайы киім кию; қосалқы 
станцияның үй-жайларын негізгі жарықтандыруды қосу; жұмыс істейтін 
құралдар мен құрылғылардың қол жетімділігі мен жұмысқа жарамдылығын 
тексеру; қорғаныс және өртке қарсы құралдардың қол жетімділігі мен 
жұмысқа жарамдылығын тексеру. 

Қосалқы станцияның жабдықтарын тексеру және техникалық қызмет 
көрсету кезінде қызмет көрсетуші персонал пайдалану ережелері мен 
қауіпсіздік шаралары талаптарын қатаң сақтауы керек. Егер ақауларды 
өздігінен жою мүмкін болмаса, техникалық қызмет көрсететін персонал 
диспетчер арқылы жедел бригаданы шақырып, төтенше жағдайдың алдын 
алу шараларын қабылдауы керек. Жабдықты, сондай-ақ қосалқы станция 
жабдықтарының белгіленген жұмыс режимін өзгертетін абоненттік 
қосылуларды қосу (өшіру) тек учаске шебері немесе диспетчердің 
бұйрығымен орындалуы керек. Техникалық қызмет көрсету және 
ақаулықтарды жою жұмыстары тек ажыратылған жабдықта жүргізілуі керек. 

Электр жабдықтарының жай-күйін тексеру, оны профилактикалық 
жөндеу, сөндірілген сақтандырғыштар мен электр шамдарын ауыстыру 
арнайы дайындалған қызмет көрсетуші персоналмен жүргізілуі керек. 
Айналмалы механизмдерге (сорғыларға, желдеткіштерге, электр 
қозғалтқыштарына) техникалық қызмет көрсету оларды жеке-жеке 
техникалық қызмет көрсету персоналы олардың ажыратылғанына көз 
жеткізгеннен кейін жүргізілуі керек. 

Техникалық қызмет көрсетуді жүргізуге тыйым салынады: электр 
жабдықтарын кез-келген жөндеу жұмыстарын кернеуді түсірмей жүргізуге; 
жұмыс кезінде ақаулы жұмыс құралдары мен керек-жарақтарды қолдану; 
жұмысты комбинезонсыз орындауға; ақаулы және тексерілмеген қорғаныс 
құралдарын пайдалануға; жұмыста ақаулы және қолдан жасалған 
баспалдақтарды немесе баспалдақтарды пайдаланыңыз; жарықтандыру үшін 
кернеуі 36 В-тан жоғары портативті шамдарды қолданыңыз; қысыммен 
құбыр өткізгіштер мен арматурадағы ақауларды жою бойынша кез-келген 
жұмысты орындау; электр қозғалтқыштары мен сорғылардың айналмалы 
бөліктерінде кез-келген жұмыстарды орындау; жұмыс істеп тұрған 
жабдықтағы тығыздағыштарды майлау және қатайту; бөлшектерді жуу үшін 
қорғасын бензинді қолданыңыз. 

Реттеу және жөндеу жұмыстары, сондай-ақ қосалқы станцияның 
қолданыстағы электр қондырғыларындағы сымдарды қосу және ажырату 
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керек. Пайдаланушы персоналдың қауіпсіздік техникасы жөніндегі 
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істен шығуына, жарақат алуына немесе электр тогының соғуына әкелуі 
мүмкін екенін есте сақтауы керек. 

Техникалық қызмет көрсетуді бастамас бұрын, қызмет көрсетуші 
персонал келесі процедураларды орындауы керек: арнайы киім кию; қосалқы 
станцияның үй-жайларын негізгі жарықтандыруды қосу; жұмыс істейтін 
құралдар мен құрылғылардың қол жетімділігі мен жұмысқа жарамдылығын 
тексеру; қорғаныс және өртке қарсы құралдардың қол жетімділігі мен 
жұмысқа жарамдылығын тексеру. 

Қосалқы станцияның жабдықтарын тексеру және техникалық қызмет 
көрсету кезінде қызмет көрсетуші персонал пайдалану ережелері мен 
қауіпсіздік шаралары талаптарын қатаң сақтауы керек. Егер ақауларды 
өздігінен жою мүмкін болмаса, техникалық қызмет көрсететін персонал 
диспетчер арқылы жедел бригаданы шақырып, төтенше жағдайдың алдын 
алу шараларын қабылдауы керек. Жабдықты, сондай-ақ қосалқы станция 
жабдықтарының белгіленген жұмыс режимін өзгертетін абоненттік 
қосылуларды қосу (өшіру) тек учаске шебері немесе диспетчердің 
бұйрығымен орындалуы керек. Техникалық қызмет көрсету және 
ақаулықтарды жою жұмыстары тек ажыратылған жабдықта жүргізілуі керек. 

Электр жабдықтарының жай-күйін тексеру, оны профилактикалық 
жөндеу, сөндірілген сақтандырғыштар мен электр шамдарын ауыстыру 
арнайы дайындалған қызмет көрсетуші персоналмен жүргізілуі керек. 
Айналмалы механизмдерге (сорғыларға, желдеткіштерге, электр 
қозғалтқыштарына) техникалық қызмет көрсету оларды жеке-жеке 
техникалық қызмет көрсету персоналы олардың ажыратылғанына көз 
жеткізгеннен кейін жүргізілуі керек. 

Техникалық қызмет көрсетуді жүргізуге тыйым салынады: электр 
жабдықтарын кез-келген жөндеу жұмыстарын кернеуді түсірмей жүргізуге; 
жұмыс кезінде ақаулы жұмыс құралдары мен керек-жарақтарды қолдану; 
жұмысты комбинезонсыз орындауға; ақаулы және тексерілмеген қорғаныс 
құралдарын пайдалануға; жұмыста ақаулы және қолдан жасалған 
баспалдақтарды немесе баспалдақтарды пайдаланыңыз; жарықтандыру үшін 
кернеуі 36 В-тан жоғары портативті шамдарды қолданыңыз; қысыммен 
құбыр өткізгіштер мен арматурадағы ақауларды жою бойынша кез-келген 
жұмысты орындау; электр қозғалтқыштары мен сорғылардың айналмалы 
бөліктерінде кез-келген жұмыстарды орындау; жұмыс істеп тұрған 
жабдықтағы тығыздағыштарды майлау және қатайту; бөлшектерді жуу үшін 
қорғасын бензинді қолданыңыз. 

Реттеу және жөндеу жұмыстары, сондай-ақ қосалқы станцияның 
қолданыстағы электр қондырғыларындағы сымдарды қосу және ажырату 

  
 

кернеу жойылған кезде ғана орындалуы керек. Егер қандай да бір 
себептермен бұл Talapты орындау мүмкін болмаса, жұмысты екі білікті 
электрик жүргізуі керек, бұл кезде келесі шарттар сақталуы керек: 
диэлектрлік қолғаптармен және галоштармен немесе оқшаулағыш стендте 
тұрып, оқшаулағыш тұтқалары бар қондырғымен; бір фазаның кернеу 
бөліктерін жөндеу кезінде, екінші фазаның бөліктеріне тиіп кетпеу үшін 
фазалар арасында құрғақ картоннан немесе басқа оқшаулағыш материалдан 
қоршау орнату қажет; егер ток жүретін бөліктерге қол тигізу қажет болса, 
қоршаған заттарды, сондай-ақ оқшауланбаған еденде немесе жер үстінде 
тұрған адамдарды ұстамаңыз. 

 
 

2.4 Құбыр өткізгіштің параметрлерін есептеу 
 

Термиялық кеңеюдің орнын есептеу. 
Су және бу желілерінде компенсаторлар номиналды қысымы 2,5 МПа 

дейін орнатылады. Шағын диаметрлі (100 - 150 мм дейін) құбырларға өте 
икемді, кеңейту қосылыстары нашар жұмыс істейді және жиі ағып кетеді. 

Құбырлардың температуралық ұзаруы үшін өтемақы 
салқындатқыштың + 50 ° C жоғары температурасында тағайындалады. Жылу 
құбырларының жылжуы жылытылған кезде құбырлардың сызықтық 
созылуынан болады. 

Жылу желілерінің ақаусыз жұмыс істеуі үшін компенсациялық 
қондырғылар құбырлардың максималды созылуына арналған болуы керек. 
Осыған сүйене отырып, созылуларды есептегенде салқындатқыштың 
температурасы максималды, ал қоршаған ортаның температурасы 
минимумға тең және тең: 

1) жылытуды жобалау кезіндегі сыртқы ауаның есептік температурасы 
- желілерді ашық ауада төсеу үшін; 

2) каналдағы есептелген ауа температурасы - желілерді төсеу үшін; 
3) жылытуды жобалауға арналған сыртқы ауаның есептік 

температурасында канализациясыз жылу құбырларының тереңдігіндегі 
топырақтың температурасы. 

 Иілгіш кеңейту қосылыстары бүгілген кезде құбырдың дөңгелек бөлігі 
эллипс тәрізді болып тегістеледі, оның қаттылығы едәуір төмендейді. Иілгіш 
иілістердің қаттылық коэффициенті иілудің геометриялық сипаттамаларына 
байланысты болады, бұл қатынас: 

 

                                                2
c

SRh
r

                                                       (2.1) 

 
  мұндағы S - құбыр қабырғасының қалыңдығы; 
                R - иілудің иілу радиусы; 
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 rc - құбырдың орташа радиусы. 
 
                                                    c нr (d S) / 2                                     (2.2) 
 
   мұндағы dн - құбырдың сыртқы диаметрі. 
 
 H ≤ 1 үшін тегіс иілудің қаттылық коэффициенті Кларк пен Рейснер 

формуласымен анықталады: 
  
                                                      K h /1.65                                           (2.3) 
 
   мұндағы h> 1 - Карман формуласы бойынша: 

                                                                                                     
2

2
1 12hK

10 12h





                                       (2.4) 

    
   Құбырдың есептелген жылу созылуы ε1  коэффициентімен ескеріледі: 
 
                                                    11Н ΔLεΔХ                                   (2.5) 
 
мұндағы ε1 - стресс релаксациясы мен компенсаторлардың алдын-ала 

созылуын ескеретін коэффициент (ε1 = 0,5 салқындатқыш температурасында 
250 ° C дейін); 

          ΔL1 - формула бойынша есептелген жалпы термиялық созылу: 
 
                              LΔt0,0012ΔL           (2.6) 
 
мұндағы Δt - жеткізу және қайтару жылу тасымалдағышының 

температуралық айырмашылығы, °С; 
               L - құбырдың ұзындығы. 
 
Су жылыту желілерінің гидравликалық есебі құбырлардың 

диаметрлерін, олардағы қысымның жоғалуын анықтау және жүйенің жылу 
нүктелерін байланыстыру мақсатында жүргізіледі. 

Гидравликалық есептеу нәтижелері күрделі салымдарды анықтауға, 
айналым және макияж сорғыларын таңдауға, абоненттік қондырғылар мен 
жылу желілеріне қосылу схемасын таңдау үшін қолданылады. 

Магистральды су жылыту желілерінің учаскелері үшін қысымның 
нақты шығындары ең нақты тұтынушыға дейін 80 Н/м2 аспауы керек. 

Жылу желілерін жобалау кезінде гидравликалық есептеудің негізгі 
міндеті - салқындатқыштың ағынының белгіленген жылдамдығына 
негізделген құбыр диаметрін анықтау. 
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 rc - құбырдың орташа радиусы. 
 
                                                    c нr (d S) / 2                                     (2.2) 
 
   мұндағы dн - құбырдың сыртқы диаметрі. 
 
 H ≤ 1 үшін тегіс иілудің қаттылық коэффициенті Кларк пен Рейснер 

формуласымен анықталады: 
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   мұндағы h> 1 - Карман формуласы бойынша: 
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   Құбырдың есептелген жылу созылуы ε1  коэффициентімен ескеріледі: 
 
                                                    11Н ΔLεΔХ                                   (2.5) 
 
мұндағы ε1 - стресс релаксациясы мен компенсаторлардың алдын-ала 

созылуын ескеретін коэффициент (ε1 = 0,5 салқындатқыш температурасында 
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          ΔL1 - формула бойынша есептелген жалпы термиялық созылу: 
 
                              LΔt0,0012ΔL           (2.6) 
 
мұндағы Δt - жеткізу және қайтару жылу тасымалдағышының 

температуралық айырмашылығы, °С; 
               L - құбырдың ұзындығы. 
 
Су жылыту желілерінің гидравликалық есебі құбырлардың 

диаметрлерін, олардағы қысымның жоғалуын анықтау және жүйенің жылу 
нүктелерін байланыстыру мақсатында жүргізіледі. 

Гидравликалық есептеу нәтижелері күрделі салымдарды анықтауға, 
айналым және макияж сорғыларын таңдауға, абоненттік қондырғылар мен 
жылу желілеріне қосылу схемасын таңдау үшін қолданылады. 

Магистральды су жылыту желілерінің учаскелері үшін қысымның 
нақты шығындары ең нақты тұтынушыға дейін 80 Н/м2 аспауы керек. 
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Гидравликалық есептеуді орындау үшін жылу желісі құбырларының 
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анықталады: 

 

                                                                                           (2.7) 
  
мұндағы l - жоспарға сәйкес қиманың ұзындығы, м; 
              α - жергілікті шығындар коэффициенті (α = 0,2-0,4). 
 
Жылу көзінен соңғыға дейінгі қысымның жалпы шығыны. 
 
Жылу үшін судың есептік шығыны: 
 

                                     (2.8) 
                               
мұндағы Qo - жылу үшін максималды сағаттық жылу шығыны, кВт; 
              Cв - судың жылу сыйымдылығы, (Cв = 4.19); 
              t1 - t2 - жеткізу және қайтару жылу құбырларындағы судың 

есептік температурасы, оС. 
 
Желдетуге арналған жылыту суының болжамды шығыны: 
 

                                                                      (2.9) 
                                
мұндағы QВ - желдетуге арналған сағаттық жылу шығыны, кВт; 
              t1 - t2 - жеткізу және қайтару жылу құбырларындағы судың 

есептік температурасы, оС. 
 
Ыстық сумен жабдықтауға желілік судың есептік шығыны: 
 

                                                 (2.10) 
                                   
мұндағы Cв - ыстық сумен жабдықтауға арналған судың жылу 

сыйымдылығы, (Cв = 4.19); 
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                 tг - жергілікті ыстық сумен жабдықтау жүйесіне кіретін 
ыстық су температурасы, оС; 65 

                tх - қыста суық судың температурасы, оС. 
 
Жылу желісінің гидравликалық есебі. 
Нақты шығындардың есептік мәні формула бойынша анықталады: 
 

                               RβRp  , Па/м                                (2.11) 
 
мұндағы β - түзету коэффициенті, біз β = 0,5 -: - 0,7 аламыз 
              R - қысымның жоғалуы, Па/м 
 
Салқындатқыш сұйықтық құбырлар бойымен қозғалғанда, қысымның 

жоғалуы - бұл құбырдың ұзындығы бойындағы гидравликалық үйкеліс 
кедергісі мен жергілікті кедергілердің қосындысы: 

 

                           (2.12) 
 
Ұзындығы бойынша гидравликалық кедергі келесі формула бойынша 

анықталады: 
эквp LRΔH                                    (2.13) 

  
мұндағы Rp - нақты бас жоғалтудың есептелген мәні; 
               Lэкв - құбыр ұзындығы, м; 
 
Жергілікті қарсылыққа гидравликалық кедергі келесі формула 

бойынша анықталады: 
ΔhξΔHМ                                (2.14) 

                 
жергілікті қарсылық коэффициенттерінің қосындысы қайда; 
            - бастың нақты жоғалуы, м/с, біз судың жылдамдығына 

байланысты аламыз. 
 
 Тек екі құбырдағы бас жоғалту формула бойынша анықталады: 
 

1000
ΔH2ΔH                                     (2.15) 

 
Бөлімнің орналасу реті бойынша көздің секцияның соңына дейін бас 

жоғалуын анықтаңыз 
 

мл ΔHΔHΔH 
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                 tг - жергілікті ыстық сумен жабдықтау жүйесіне кіретін 
ыстық су температурасы, оС; 65 

                tх - қыста суық судың температурасы, оС. 
 
Жылу желісінің гидравликалық есебі. 
Нақты шығындардың есептік мәні формула бойынша анықталады: 
 

                               RβRp  , Па/м                                (2.11) 
 
мұндағы β - түзету коэффициенті, біз β = 0,5 -: - 0,7 аламыз 
              R - қысымның жоғалуы, Па/м 
 
Салқындатқыш сұйықтық құбырлар бойымен қозғалғанда, қысымның 

жоғалуы - бұл құбырдың ұзындығы бойындағы гидравликалық үйкеліс 
кедергісі мен жергілікті кедергілердің қосындысы: 

 

                           (2.12) 
 
Ұзындығы бойынша гидравликалық кедергі келесі формула бойынша 

анықталады: 
эквp LRΔH                                    (2.13) 

  
мұндағы Rp - нақты бас жоғалтудың есептелген мәні; 
               Lэкв - құбыр ұзындығы, м; 
 
Жергілікті қарсылыққа гидравликалық кедергі келесі формула 

бойынша анықталады: 
ΔhξΔHМ                                (2.14) 

                 
жергілікті қарсылық коэффициенттерінің қосындысы қайда; 
            - бастың нақты жоғалуы, м/с, біз судың жылдамдығына 

байланысты аламыз. 
 
 Тек екі құбырдағы бас жоғалту формула бойынша анықталады: 
 

1000
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Бөлімнің орналасу реті бойынша көздің секцияның соңына дейін бас 

жоғалуын анықтаңыз 
 

мл ΔHΔHΔH 

  
 

                   n21 ΔH...ΔHΔHΔH
1

                     (2.16) 
 
 
Жылу оқшаулаудың қалыңдығын анықтау. 
 
Жылу оқшаулау - бұл жылу өткізгіштігі төмен, жылу және салқындату 

жабдықтарының сыртқы беттерін жауып тұратын, сонымен қатар жылу 
шығынын азайтуға арналған материалдардың құрылысы. Жылу 
оқшаулаудың арқасында жұмыс бөлмелеріндегі еңбекті қорғау шарттары 
жақсарады; ауа температурасы төмендейді, жұмыс істейтін персоналдың 
күйіп қалу қаупі аз болады. Оқшауланған құрылымдардың жылу есептеулері 
келесі міндеттерді шешуге мүмкіндік береді: 

1. Оқшауланған құрылғының жылу шығынын анықтау; 
2. Құрылғының берілген жылу шығыны кезіндегі оқшаулаудың 

қалыңдығын анықтау; 
3. Оның бетінің берілген температурасында оқшаулау қалыңдығын 

анықтау; 
4. Берілген оқшаулағыш құрылымның температуралық өрісін анықтау; 
5. Берілген оқшаулағыш құрылым үшін температураның төмендеуін 

анықтау; 
6. Қаныққан буды тасымалдау кезінде тұндырылған конденсаттың 

мөлшерін анықтау. 
Жалпы жылу кедергісі: 
 

                                          q
ttR O

 ,                                            (2.17) 

 
мұндағы q - жылу шығыны, рұқсат етілген (78 Вт/м oC); 
               t - салқындатқыштың есептік температурасы, (150 °C); 
               tо - жылыту кезеңінің орташа жылдық температурасы. 
 
 Құбыр оқшаулауының шекті диаметрін анықтаңыз: 
 

макс
изолТРизол δ2dd                          (2.18) 

 
мұндағы δмах

изол - анықтамалыққа сәйкес материалдың оқшаулау 
қалыңдығы (180 мм); 

              dн - сыртқы диаметр, мм. 
 
Сыртқы бетінен жылу беру коэффициенті: 
 

υ711,6αН                                  (2.19) 
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мұндағы υ - желдің жылдамдығы, м/с. 
 
Оқшаулау бетінен жылу кедергісі: 
 

НИЗОЛ
Н αdπ

1R



                         (2.20) 

 
Оқшаулаудың жылу кедергісі: 
 

                                               НИЗОЛ RRR                             (2.21) 
 
Оқшауланған қалыңдығы: 
 

                                        
ИЗОЛИЗОЛ

Н

ИЗОЛ
/

Rλπ2
d

dln 
                 (2.22) 

 
Алынған нәтижелерге сүйене отырып, dизол- d/

изол/dизол
.100%  есептеуінің 

сәйкессіздігін анықтаймыз, егер сәйкессіздік  2% -дан асса, онда д / изольдің 
бастапқы және диаметрін есептеу керек. 

 
Құбырларды жылулық есептеу. 
Жылу құбырларын жылулық есептеудің негізгі міндеті жылу 

шығындарының ұтымды минимумын және салқындатқыш 
температурасының кейбір жағдайларда рұқсат етілген төмендеуін 
қамтамасыз ететін жылу оқшаулауының дизайнын таңдау болып табылады, 
жылу құбырлары айналасындағы температуралық өрісті анықтау үшін жылу 
есептеулері жүргізіледі. 

 
1. Оқшаулау бетіндегі температура формула бойынша анықталады: 
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                               (2.23) 

 
мұндағы  t1 - салқындатқыштың температурасы; 
        t0 - қоршаған ортаның температурасы, °С; 
        Rи- оқшаулау қабатының жылу кедергісі, м .°C/Вт; 
        Rн - оқшаулау бетінен жылу кедергісі, м. °C / Вт. 
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мұндағы υ - желдің жылдамдығы, м/с. 
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                               (2.23) 

 
мұндағы  t1 - салқындатқыштың температурасы; 
        t0 - қоршаған ортаның температурасы, °С; 
        Rи- оқшаулау қабатының жылу кедергісі, м .°C/Вт; 
        Rн - оқшаулау бетінен жылу кедергісі, м. °C / Вт. 
  
 

  
 

2. Жер үсті қабатының жылу өткізгішінің меншікті жылу шығыны 
(Вт/м): 

                                                          
R

 ) t- (t = q 0пов
 надз                        (2.24) 

                                                                 
  мұндағы R - жылу өткізгіштің жалпы жылу кедергісі, м°C /Вт. 
 
                                             R RR HИ                          (2.25)        
 
3. Оқшауланған құбырдың үстіңгі қабатын төсеу кезінде жылу 

шығыны: 
 

                            Q = Ql + Qm = q. ℓ (1 + ß1), Вт/м                              (2.26) 
 
 мұндағы ß1 - жер үсті жылу құбырларының түзету коэффициенті (ß1 = 

1,25); 
                ℓ - құбырдың ұзындығы, м. 
 
4. Арна қабырғалары арқылы топыраққа келетін ерекше шығындар 

теңдікпен көрінеді: 

                                       Вт/м,
RRR

tt
q

гкк.п

грк
к 


                          (2.27)     

  
мұндағы Rk - канал қабырғаларының жылу өткізгіштік коэффициенті, м 

° C / W; 
              R п.к - канал қабырғаларының ішкі бетінің жылу өткізгіштік 

коэффициенті, м °С/Вт; 
               Rгр - топырақтың жылу өткізгіштігі, м°С/Вт; 
               tгр - топырақтың табиғи температурасы, °С; 
               tк - арнадағы ауа температурасы. 
 
Өткізілмейтін арналардағы Rп.к және Rk мәндерінің шамалы мәндерін 

ескере отырып, оларды ескермеуге болады. 
 
Арнадағы ауа температурасы формула бойынша анықталады: 
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                                      (2.28)                       
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 мұндағы Rп - оқшаулау қабатының жылу кедергісі, м °C/Вт. 
 

        
вн
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n
n d

dln
λπ2

1R 


                          (2.29) 

 
мұндағы λп - оқшаулау қабатының жылу өткізгіштік коэффициенті, 

Вт/(м.К); 

              
вн

н

d
d

- құбыр диаметрі (ішкі және сыртқы), м. 
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                        (2.30) 

 
мұндағы λгр - топырақтың жылу өткізгіштік коэффициенті, Вт/(м.К); 
              h - жылу құбырының тереңдігі. 
 
1. Жер асты арнасының жылу шығыны мына формула бойынша 

анықталады: 
 
                                                Q = qк . ℓ . (1 + ß2)                                   (2.31) 

 
 мұндағы ß2 - жылу желісінің оқшауланған элементтерінің эквивалентті 

ұзындығын ескере отырып, құбырдың желілік ұзындығына түзету 
коэффициенті ß2 = 1,2 өтпейтін арналар үшін. 

 
Құбырларды механикалық есептеу. 
Қазіргі уақытта болат құбырлар, әдетте, жылу желілерін салу үшін 

қолданылады. Жылу желілері үшін пайдаланылатын құбырлардың негізгі 
түрлері: диаметрлері 400 мм қоса алғанда - жіксіз, ыстықтай илектелген; 
диаметрлері 400 мм-ден жоғары - ұзын тігіспен электр дәнекерленген және 
спираль тігісімен дәнекерленген электр. 

Жіксіз құбырлардың минималды қалыңдығы 2 мм-ден 9 мм-ге дейін 
номиналды диаметрі dу = 15 мм; номиналды саңылаумен dу = 400 мм. 

Сыртқы жылу желілерінің қысымы 1,6 МПа аспайтын және 
температурасы 200 °C-тан аспайтын формула бойынша қысым үшін: 
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                       (2.32) 

 
мұндағы n = 1.1 - шамадан тыс жүктеме коэффициенті; 
                Po - жұмыс қысымы, МПа; 
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 мұндағы Rп - оқшаулау қабатының жылу кедергісі, м °C/Вт. 
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мұндағы λп - оқшаулау қабатының жылу өткізгіштік коэффициенті, 

Вт/(м.К); 

              
вн

н

d
d

- құбыр диаметрі (ішкі және сыртқы), м. 

 

нгр
г d

h4ln
λπ2

1R 



                        (2.30) 

 
мұндағы λгр - топырақтың жылу өткізгіштік коэффициенті, Вт/(м.К); 
              h - жылу құбырының тереңдігі. 
 
1. Жер асты арнасының жылу шығыны мына формула бойынша 

анықталады: 
 
                                                Q = qк . ℓ . (1 + ß2)                                   (2.31) 

 
 мұндағы ß2 - жылу желісінің оқшауланған элементтерінің эквивалентті 

ұзындығын ескере отырып, құбырдың желілік ұзындығына түзету 
коэффициенті ß2 = 1,2 өтпейтін арналар үшін. 
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Сыртқы жылу желілерінің қысымы 1,6 МПа аспайтын және 
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                       (2.32) 

 
мұндағы n = 1.1 - шамадан тыс жүктеме коэффициенті; 
                Po - жұмыс қысымы, МПа; 

  
 

        dвн - құбырдың ішкі диаметрі, см; 
        δ - құбыр қабырғаларының қалыпты қалыңдығы, см; 
        σвн - созылу беріктігіне негізделген құбырлар мен дәнекерленген 

қосылыстар металының қалыпты созылу беріктігі. Ст 3 σвн = 400 МПа; Ст 4 
σвн = 420 МПа; Ст 80 σвн = 440 МПа. 

 
Гидравликалық беріктікті сынау қысыммен жүргізілуі керек, мПа: 
 

  OМСТ P1,25P                                     (2.33) 
 

 
Минималды қысым, МПа: 
 

                                         0,5PP OМСТ                                      (2.34) 
 
Құбыр қабырғасының қалыңдығы, см, формула бойынша тексеріледі: 
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                              (2.34)   

 
мұндағы dн - сыртқы диаметр, қараңыз 
 
Құбырларды құбырлардан күш сіңіретін және оларды тірек 

құрылымдарға немесе топыраққа жіберетін тіректерге төсейді; жылжымалы 
және бекітілген тіректер қабылданады. 

Кеңейту қосылыстары болат құбырларының термиялық созылуын 
сіңіру және термиялық стрессті жеңілдету үшін қолданылады. 

Болат құбырларының жылумен ұзындығы см-де формула бойынша 
анықталады: 

        
 lΔt0.0012Δl                                (2.35) 

 
мұндағы ∆t - салқындату сұйықтығының температурасынан орнату 

кезіндегі температураны алып тастағандағы температура айырмасы, ° C; l - 
құбыр ұзындығы, м. 

 
Жұмыс принципі бойынша кеңейту қосылыстары екі топқа бөлінеді: 

осьтік және иілгіш (иілген). 
Температураның созылуын қабылдау үшін арнайы компенсаторларға 

арналған қондырғылардан басқа жылу өткізгіштің жеке секцияларын 
пайдалануға болады. Термиялық деформацияның орнын толтырудың бұл 
әдісі табиғи компенсация деп аталады. 
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Өзін-өзі бақылауға арналған сұрақтар: 
 
1. Жылу желілерін жоспарлы профилактикалық жөндеуге қандай 

жұмыс түрлері кіреді? 
2. Жылу желілерін ағымдағы және күрделі жөндеу кезінде негізгі 

жұмыстардың тізіміне қандай операциялар кіреді? 
3. Жылу желілерін жөндеуді ұйымдастыру мен технологиясын жобалау 

кезінде қандай ерекшеліктерді ескеру керек? 
4. Жылу желілерін жөндеу кезінде жер асты суларынан қорғаныс қалай 

қамтамасыз етіледі? 
5. Каналсыз құбырларға траншеяны толтыру жұмыстары қандай 

дәйектілікпен жүзеге асырылады? 
6. Жылу желілерін жөндеу кезінде дәнекерлеудің қандай түрлері 

қолданылады? 
7. Сыртқы орталықтандырғыштар не үшін қолданылады және олардың 

дизайны неде? 
8. Жылу құбырларын гидравликалық сынау процедурасы қандай? 
9. Жылу пунктін ағымдағы жөндеу нені қамтамасыз етеді? 
10. Жылу пункттеріндегі су жылытқыштарды жөндеу кезінде қандай 

жұмыс орындалады? 
11. Жөндеуге қандай құжаттар қажет? 
12. Құбырлар қалай есептеледі? 
13. Гидравликалық есептеу не үшін қажет? 
14. Гидравликалық есептеудің тәртібі қандай? 
15. Термиялық созылудың есебі не үшін қажет? 
 
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі: 
 
1. Боровков В.М. B831 Жылыту жабдықтары мен жылу желілерін 

жөндеу: білім беруге арналған оқулық. орта проф. білім / В.М.Боровков, А.А. 
Калютик, В.В. Сергеев. - 3-ші басылым, өшірілді. - М .: «Академия» баспа 
орталығы, 2013. - 208 б. 

2. МСН 4.02-02-2004 «Жылу желілері» нұсқаулығы 
3. Орнатушы мен жөндеуші туралы жедел анықтамалық нұсқаулық 

Н.В. Никитин, Ю.Ф. Гаршин - М .: Энергоатомиздат 1990, 192 б. 
4. Жарковский Б.И. Аспап жасау үшін жас механиктің анықтамалығы, 

М .: Высш.шк. 1991, 159 б. 
5. Сосков В.И. Орнату технологиясы және сатып алу жұмыстары, М .: 

Жоғары мектеп, 1989, 344 б. 
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3 БӨЛІМ 
ЖЫЛЫТУ ЖАБДЫҚТАРЫН, ҚҰБЫР АРМАТУРАСЫН, ТӨСЕМ 

ЖӘНЕ ЖЫЛУ ОҚШАУЛАУДЫ МОНТАЖДАУ ЖӘНЕ БӨЛШЕКТЕУ 
 

Бөлімнің қысқаша сипаттамасы 
 
Бұл бөлімде монтаждау жұмыстарын, жылу жабдықтарын, құбыр 

арматурасын, төсемді және жылу оқшаулауды монтаждау және бөлшектеу 
жұмыстарын жүргізуге қажетті жұмыстардың тиімділігі, дағдылары мен 
білімдері сипатталады. 

Бөлімді оқу нәтижесінде студенттер игереді: бір типтік стандартты 
және қарапайым практикалық тапсырмаларды шешуді; құрылғылар мен 
жабдықтарды пайдалану мүмкіндігі; еңбек заттары мен еңбек құралдарын 
тексеру және дайындау; механизмдерді, электронды жабдықты, көлік 
құралдарын басқару; жабдықты орнату, баптау және реттеу дағдылары; 
құрылғылар мен жабдықтардың жұмысындағы ақаулардың себептерін 
анықтау; құрылғылар мен жабдықтардың жоспарлы тексерісін жүргізу; 
ақаулық себебін іздеу және түзету; алынған нәтижелерді ескере отырып, 
қызметті түзету. 

Бөлімді оқып-үйрену кезінде тыңдаушылар: құрылғыны, жұмыс 
принципін және жабдықтардың, жүйелердің жұмыс істеу ережелерін; 
энергетика саласындағы нормативтік құқықтық актілердің нормаларын, 
талаптарын білу; материалдар, процестер үшін техникалық шарттар, 
стандарттар және стандарттардан рұқсат етілген ауытқулар; өлшеу 
құралдарының мақсаты және олардың көрсеткіштері; автоматтандыру және 
сигнал беру схемалары; жабдықты пайдалану тұрғысынан нормаларды, 
талаптарды білу; техникалық құжаттаманы, техникалық және технологиялық 
процестерді білу; құрылғылар мен жабдықтарды пайдалану және жөндеу 
ережелерін білу. 

 
 

3.1 Құбыр арматурасының түрлері мен тағайындалуы 
 

3.1.1 Құбыр арматурасының түрлері 
 
Құбыр арматурасы - құбырларға, қондырғыларға, ыдыстарға 

орнатылған және жұмыс орталарының (сұйық, газ тәрізді, газ-сұйықтық, 
ұнтақ, суспензия және т.б.) ағымдарын өзгерту арқылы (сөндіру, бөлу, 
реттеу, ағызу, араластыру, фазаны бөлу) басқаруға арналған құрылғы. ағын 
аймағы [11]. 

Құбыр арматурасы екі негізгі параметрмен сипатталады: номиналды 
өлшем (номиналды өлшем) және номиналды (номиналды) қысым. 

Номиналды саңылау (номиналды диаметр; номиналды саңылау; 
номиналды өлшем; номиналды диаметр; номиналды саңылау) - клапанның 
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жалғанған бөліктеріне сипаттама ретінде құбыр жүйелері үшін 
қолданылатын параметр. 

Номиналды диаметрі шамамен белгіленген тәртіпте қабылданған 
сандар санынан миллиметрмен және тиісті жақын мәнмен көрсетілген 
құбырдың ішкі диаметріне тең [11]. 

(3.1-сурет және 3.1-кесте) арматураның жіктелуі көрсетілген. 
Арматураның негізгі түрлері: 
- өшіру клапандары - жұмыс ортасының ағынын белгілі бір 

тығыздықпен жабуға арналған; 
- кері арматура (кері әсер етуші арматура) - жұмыс ортасының кері 

ағынын болдырмауға арналған; 
- қауіпсіздік клапандары - жабдықты және құбырларды жұмыс ортасын 

тастау арқылы қолайсыз артық қысымнан автоматты түрде қорғауға 
арналған; 

- тарату және араластыру арматурасы (тарату арматурасы, 
араластырғыш арматура) - жұмыс ортасының шығынын белгілі бір бағытта 
таратуға немесе ағындарды араластыруға арналған; 

- басқару клапандары - жұмыс ортасының параметрлерін ағынның 
жылдамдығын немесе шығыс ауданын өзгерту арқылы реттеуге арналған; 

- бөлгіш (фазалық бөлгіш клапандар) - әр түрлі фазалық күйде немесе 
тығыздығы әртүрлі жұмыс орталарын бөлуге арналған; 

- өшіру клапандары - жұмыс ортасының ағынын оның ағу 
жылдамдығының белгіленген мәнінен асып кеткен кезде сөндіруге арналған. 

Арматура: 
- өшіру және басқару клапандары - өшіру және басқару клапандарының 

функцияларын біріктіреді; 
- қайтарылмайтын өшіру клапандары - құлыптау элементінің 

инсультын мәжбүрлеп жабу немесе шектеу жүзеге асырылатын кері 
клапандар; 

- қайтымсыз басқарылатын клапандар - клапанды бекіту элементінің 
инсультын мәжбүрлеп ашу, жабу немесе шектеу жүзеге асырылатын кері 
клапандар. 

Арматура тағайындалуына байланысты бөлінеді: 
- төгу клапандары (төгу клапандары) - жұмыс ортасын құбырлар 

жүйесінен шығаруға арналған; 
- конденсатты төгу - конденсатты кетіруге арналған; 
- қорғаныс клапандары (жабылатын клапандар) - жабдықтар мен 

құбыржолдарды жұмыс ортасының параметрлерінің немесе ағымының 
бағыттарының қолайсыз немесе күтпеген өзгеруінен автоматты түрде 
қорғауға, сондай-ақ ағынды сөндіруге арналған; 

-қысым клапандары (дроссельдік клапандар) - ағын жолындағы 
гидравликалық қарсылықты арттыру арқылы жүйеде жұмыс қысымын 
төмендетуге (төмендетуге) арналған; 
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жалғанған бөліктеріне сипаттама ретінде құбыр жүйелері үшін 
қолданылатын параметр. 

Номиналды диаметрі шамамен белгіленген тәртіпте қабылданған 
сандар санынан миллиметрмен және тиісті жақын мәнмен көрсетілген 
құбырдың ішкі диаметріне тең [11]. 

(3.1-сурет және 3.1-кесте) арматураның жіктелуі көрсетілген. 
Арматураның негізгі түрлері: 
- өшіру клапандары - жұмыс ортасының ағынын белгілі бір 

тығыздықпен жабуға арналған; 
- кері арматура (кері әсер етуші арматура) - жұмыс ортасының кері 

ағынын болдырмауға арналған; 
- қауіпсіздік клапандары - жабдықты және құбырларды жұмыс ортасын 

тастау арқылы қолайсыз артық қысымнан автоматты түрде қорғауға 
арналған; 

- тарату және араластыру арматурасы (тарату арматурасы, 
араластырғыш арматура) - жұмыс ортасының шығынын белгілі бір бағытта 
таратуға немесе ағындарды араластыруға арналған; 

- басқару клапандары - жұмыс ортасының параметрлерін ағынның 
жылдамдығын немесе шығыс ауданын өзгерту арқылы реттеуге арналған; 

- бөлгіш (фазалық бөлгіш клапандар) - әр түрлі фазалық күйде немесе 
тығыздығы әртүрлі жұмыс орталарын бөлуге арналған; 

- өшіру клапандары - жұмыс ортасының ағынын оның ағу 
жылдамдығының белгіленген мәнінен асып кеткен кезде сөндіруге арналған. 

Арматура: 
- өшіру және басқару клапандары - өшіру және басқару клапандарының 

функцияларын біріктіреді; 
- қайтарылмайтын өшіру клапандары - құлыптау элементінің 

инсультын мәжбүрлеп жабу немесе шектеу жүзеге асырылатын кері 
клапандар; 

- қайтымсыз басқарылатын клапандар - клапанды бекіту элементінің 
инсультын мәжбүрлеп ашу, жабу немесе шектеу жүзеге асырылатын кері 
клапандар. 

Арматура тағайындалуына байланысты бөлінеді: 
- төгу клапандары (төгу клапандары) - жұмыс ортасын құбырлар 

жүйесінен шығаруға арналған; 
- конденсатты төгу - конденсатты кетіруге арналған; 
- қорғаныс клапандары (жабылатын клапандар) - жабдықтар мен 

құбыржолдарды жұмыс ортасының параметрлерінің немесе ағымының 
бағыттарының қолайсыз немесе күтпеген өзгеруінен автоматты түрде 
қорғауға, сондай-ақ ағынды сөндіруге арналған; 

-қысым клапандары (дроссельдік клапандар) - ағын жолындағы 
гидравликалық қарсылықты арттыру арқылы жүйеде жұмыс қысымын 
төмендетуге (төмендетуге) арналған; 

  
 

-бақылау клапандары - жұмыс ортасының бақылау-өлшеу жабдығына, 
құрылғыларға түсуін басқаруға арналған [11,13]. 

 

 
3.1 сурет - Арматураның жіктелуі. 

 
Өнеркәсіпте де, тұрғын үй секторында да жылу және сумен жабдықтау 

жүйелерінде өшіру және басқару клапандары жиі кездеседі. 
Өшіру және басқару клапандары орнатылған: 
- жабдықты сумен екі жақты қамтамасыз ету үшін өндірістік құбырда; 
- бес немесе одан да көп өрт гидранттары бар өрт көтергіштерде; 
- биіктігі үш қабатты және одан жоғары ғимараттардағы инженерлік-

ауыз су желісінің көтергіштерінде; 
- жеке учаскелерді жөндеу кезінде ажыратуды қамтамасыз ету үшін 

магистральдық желілерден; 
- әр пәтердегі жеңдерде; 
- цистерналарға қосылыстарда; 
- душ бөлмелері мен қол жуғыштарға арналған филиалдарда; 
- қысым реттегішінен кейін. 
Жылу және сумен жабдықтау желілерінде, сондай-ақ құрылыс 

жүйелерінде орнатылған арматура пайдалану қызметі үшін оңай қол жетімді 
болуы керек. Желілер үшін тексеру құдықтары немесе люктері арматура 
орнатылатын жерлерде әрдайым орналасуы керек, ал арматура ғимараттың 
ішіне жасырылған кезде тексеру люктері [12]. 
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3.1 кесте - Арматураны мақсатына қарай жіктеу [13] 
 

Арматура класы Тип Мақсаты 
1 2 3 

Тірек Краны, вентили, задвижки, 
затворы.  

Крандар, клапандар, 
ысрмалар, қақпалар, 

Ортаның (сұйықтық, бу, газ) 
ағынын мезгіл-мезгіл қосу немесе 

өшіру үшін. 

Реттегіш және 
дроссельді 

Реттейтін клапандары, қуат 
реттегіштері, толып кету 
және деңгей реттегіштері. 

Дроссельдік вентильдер мен 
клапандар, дроссельдеу 

құрылғылары, бу 
салқындатқыштар, конденсат 

бұрғыштар. 

Құбырдағы немесе 
сыйымдылықтағы ортаның 
параметрлерін және оның 

шығынын өзгерту және қолдау. 
 

қорғағыш  Импульсті клапандар, 
сақтандыру клапандары, 

авариялық клапандар және 
бақылау клапандары. 

 

Резервуарды немесе құбырды 
шамадан тыс қысыммен қысымның 

жоғарылауынан қорғау үшін, 
сондай-ақ ортаның кері ағынын 

болдырмау үшін. 
Бақылау Суды көрсететін құрылғылар 

 
Қоршаған ортаның болуы мен 

деңгейін бақылау. 
Конденсация 
кәстрөлдер. 

 

Бу желілерінен конденсатты (суды) 
автоматты түрде шығару үшін. 

Қорғағыш Қабылдау клапандары, кері, 
Автоматты. 

Жоғары қысымды 
қыздырғыштарды авариялық 

тоқтату үшін. 
 
 

3.1.2 Бекіту-реттеуші арматура 
 
Клапан (клапан) - бұғаттаушы немесе реттеуші элемент жұмыс ортасы 

ағынының осіне параллель қозғалатын арматура түрі (3.2-сурет). Жабылатын 
клапанның негізгі құрылымдық элементтері: катушка, шпиндель, салфеткасы 
немесе сильфонды пломбасы бар шанақ және қамыт құрастырмасы. Құрылғы 
құбырға бұрандалы немесе фланецті қосылыс арқылы бекітіледі. 
Шпиндельдің айналмалы қозғалысы айналмалы гайкада катушканың 
сызықтық қозғалысына айналады (клапан дискісі). Төменгі қалыпта, соңғысы 
жұмыс ортасының ағуына жол бермей, орындықпен қабаттасады. Бекіту 
элементінің қозғалысын шыбықтан беруге болады, оған маховиктің күші 
қолданылады [13, 14]. 

Ағынды жабу кезінде герметикалықты қамтамасыз ету үшін клапанның 
қақпағына полимер немесе резеңке тығыздағыш бекітіледі, жоғары сапалы 
клапандарда герметикалыққа ысырма мен ер–тоқымды мұқият тегістеу 
арқылы "металл-металл" ысырмасын тығыздау арқылы қол жеткізіледі.  
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3.1 кесте - Арматураны мақсатына қарай жіктеу [13] 
 

Арматура класы Тип Мақсаты 
1 2 3 

Тірек Краны, вентили, задвижки, 
затворы.  

Крандар, клапандар, 
ысрмалар, қақпалар, 

Ортаның (сұйықтық, бу, газ) 
ағынын мезгіл-мезгіл қосу немесе 

өшіру үшін. 

Реттегіш және 
дроссельді 

Реттейтін клапандары, қуат 
реттегіштері, толып кету 
және деңгей реттегіштері. 

Дроссельдік вентильдер мен 
клапандар, дроссельдеу 

құрылғылары, бу 
салқындатқыштар, конденсат 

бұрғыштар. 

Құбырдағы немесе 
сыйымдылықтағы ортаның 
параметрлерін және оның 

шығынын өзгерту және қолдау. 
 

қорғағыш  Импульсті клапандар, 
сақтандыру клапандары, 

авариялық клапандар және 
бақылау клапандары. 

 

Резервуарды немесе құбырды 
шамадан тыс қысыммен қысымның 

жоғарылауынан қорғау үшін, 
сондай-ақ ортаның кері ағынын 

болдырмау үшін. 
Бақылау Суды көрсететін құрылғылар 

 
Қоршаған ортаның болуы мен 

деңгейін бақылау. 
Конденсация 
кәстрөлдер. 

 

Бу желілерінен конденсатты (суды) 
автоматты түрде шығару үшін. 

Қорғағыш Қабылдау клапандары, кері, 
Автоматты. 

Жоғары қысымды 
қыздырғыштарды авариялық 

тоқтату үшін. 
 
 

3.1.2 Бекіту-реттеуші арматура 
 
Клапан (клапан) - бұғаттаушы немесе реттеуші элемент жұмыс ортасы 

ағынының осіне параллель қозғалатын арматура түрі (3.2-сурет). Жабылатын 
клапанның негізгі құрылымдық элементтері: катушка, шпиндель, салфеткасы 
немесе сильфонды пломбасы бар шанақ және қамыт құрастырмасы. Құрылғы 
құбырға бұрандалы немесе фланецті қосылыс арқылы бекітіледі. 
Шпиндельдің айналмалы қозғалысы айналмалы гайкада катушканың 
сызықтық қозғалысына айналады (клапан дискісі). Төменгі қалыпта, соңғысы 
жұмыс ортасының ағуына жол бермей, орындықпен қабаттасады. Бекіту 
элементінің қозғалысын шыбықтан беруге болады, оған маховиктің күші 
қолданылады [13, 14]. 

Ағынды жабу кезінде герметикалықты қамтамасыз ету үшін клапанның 
қақпағына полимер немесе резеңке тығыздағыш бекітіледі, жоғары сапалы 
клапандарда герметикалыққа ысырма мен ер–тоқымды мұқият тегістеу 
арқылы "металл-металл" ысырмасын тығыздау арқылы қол жеткізіледі.  

  
 

Жұмыс ортасының ағынының осіне қатысты өзекшенің перпендикуляр 
орналасуы бар клапан түзу деп аталады, ал өзекшенің көлбеу орналасуы 
көлбеу болады: ол аз гидравликалық кедергімен сипатталады. 

Клапанның артықшылықтары:  
- жабу кезінде герметикалық 

беттердің үйкелісінің болмауы, 
өйткені Ысырма ортаға 
перпендикуляр қозғалады;  

- төмен биіктік.  
Клапанның кемшіліктері:  
- үлкен құрылыс ұзындығы;  
- шағын тесік;  
- жұмыс ортасының белгілі бір 

бағытында ғана жұмыс істейді.  
 

 
 

3.2 сурет - Бекіту клапаны. 

Pу = 1,6 МПа шойыннан жасалған муфта бекіту клапандары (3.2-кесте). 
Аңыз: фторопластикалық тығыздағыш сақинамен бітеу корпусын нығыздау 
кезінде - 4 15ч8п2; резеңке тығыздағыш сақинамен - 15ч8р былғар -15ч8k. 

Клапандар суды, ауаны немесе буды  225 °C (15ч8p2) температурада, 
суды 50 ° C (15ч8р  және 15ч8к) дейінгі температурада тасымалдайтын 
құбырларға арналған. Кез-келген жұмыс жағдайында орнатуға болады.  

Құбырға құбыр бұрандасымен жабдықталған бұрандалы муфталардың 
көмегімен қосылады. Жұмыс ортасы катушканың астына беріледі. Корпус 
пен қақпақ сұр шойыннан жасалған. Корпус пен қақпақ арасындағы 
тығыздағыш парониттен жасалған, сіңдірілген асбест АП майлы тығыздағыш 
ретінде қолданылады. Вентильдердің беріктігіне Рпр = 2,4 МПа сынамалы 
қысымы кезінде сыналады. 15х8п2 вентильдері үшін tр=225 0C ортаның 
жұмыс температурасы кезінде РР - 1,5 МПа дейінгі, ал tр < 120 °С кезінде - Рр 
=1,6 МПа дейінгі қысымға жол беріледі. 15х8р және 15х8к вентельдері үшін 
1, tр < 50 °C және Pp < 1,0 МПа рұқсат етіледі. Саңылаусыздыққа сынау 
кезінде вентильдер МЕМСТ 33257-2015 [14,15] бойынша 3-ші 
саңылаусыздықтың талаптарын қанағаттандыруы тиіс.  

Олар құбырға жіптермен жабдықталған бұрандалы муфталар арқылы 
қосылады. Жұмыс ортасы катушка астына беріледі. Корпус пен қақпақ сұр 
шойыннан жасалған. Корпус пен қақпақ арасындағы тығыздағыш парониттен 
жасалған, сіңірілген AП асбесті без қаптамасы ретінде қолданылады. 
Клапандар Pпр = 2,4 МПа қысым қысымында беріктікке тексеріледі. tp = 225 
0C ортаның жұмыс температурасында 15ч8п2 клапандары үшін Pp - 1,5 МПа 
дейін қысым, ал tp <120 °C кезінде - Pp = 1,6 МПа дейін рұқсат етіледі. 15ч8р 
және 15ч8к желдеткіштері үшін 1 рұқсат етіледі, tp <50 °C және Pp <1,0 МПа. 
Тығыздықты сынау кезінде клапандар МЕМСТ 33257-2015 сәйкес 3-ші 
герметикалық талаптарына сай болуы керек [3,15]. 
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3.2 кесте - 115ч8п2, 15ч8р және 15ч8к клапандарының жалпы 
өлшемдері мен салмағы 

 

 

Dу, 
мм 

L H D Салмаағы, 
кг мм 

15 
20 
25 
32 
40 
50 
65 
80 

90 
100 
120 
140 
170 
200 
260 
290 

119 
120 
148 
152 
177 
190 
245 
265 

65 
80 
80 
100 
12 
140 
160 
200 

075 
1,10 
1,75 
2,70 
4,15 
5,80 
14,00 
17,00 

 
Ысырмалар су беруді тоқтату және желінің жекелеген учаскелерін 

ажырату үшін құбырларға орнатылады. Сондай-ақ, ысырманың тесігінің 
көлденең қимасын өзгерту арқылы су ағынын реттеу үшін қолданылады. 
Клапанның шарлы краннан немесе дискілі айналмалы жапқыштан негізгі 
құрылымдық айырмашылығы-бұрандалы өзекке бекітілген және ағынның 
осіне перпендикуляр қозғалатын жалпақ жапқыш. Клапандар әрқашан су 
ағынының қозғалысына перпендикуляр орнатылады. Клапандарды өндіруде 
болат немесе шойын қолданылады. 

Клапандар параллель (сурет. 3.3) және сына (сурет. 3.4) көрсетілген. 
- Суретт 3.3 параллель ысырма ұсынылған. 1 корпусы шойыннан 

немесе фланецтері бар болаттан және тартылатын немесе жылжымалы өзегі 
бар болаттан жасалған. Параллель клапандар екі 2 және екі дискілерден 
тұрады олардың арасында орналасқан бір жақты кесілген сыналар.. 

 

 
 

Рисунок 3.3 - Параллель ысырма. 

Шыбықпен байланысқан 7 
шыбықтың айналуы 2 дискілерді 
көтереді (клапанды ашады) немесе 
дискілерді төмендетеді (клапанды 
жабады). Дискілерді түсіру кезінде 
шпалдардың тығыз жабылуын 
қамтамасыз ету үшін дискілер бөлек 
қозғалады және дискілерді ұяларға 
қысады. Параллель клапандар судың 
төмен қысымында қолданылады-әдетте, 
10 бардан аспайды. 

Ысырма құрылғысы: 1-корпус; 2-
диск; 3-төсеу; 4 - бекіту болттары мен 
гайкалар; 5-қақпақ; 6-өзек; 7- маховик; 8 
- ернемектік қосылыс. 

Сына қақпасы (сур. 3.4) жылжымалы штокпен жартылай өтпелік 
орындаумен дайындалады. Ағынның қабаттасу тығыздығы "металл–металл" 
немесе "металл–резеңке"тығыздауымен қамтамасыз етіледі. 
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3.2 кесте - 115ч8п2, 15ч8р және 15ч8к клапандарының жалпы 
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кг мм 

15 
20 
25 
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40 
50 
65 
80 

90 
100 
120 
140 
170 
200 
260 
290 
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120 
148 
152 
177 
190 
245 
265 

65 
80 
80 
100 
12 
140 
160 
200 

075 
1,10 
1,75 
2,70 
4,15 
5,80 
14,00 
17,00 
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тұрады олардың арасында орналасқан бір жақты кесілген сыналар.. 
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жабады). Дискілерді түсіру кезінде 
шпалдардың тығыз жабылуын 
қамтамасыз ету үшін дискілер бөлек 
қозғалады және дискілерді ұяларға 
қысады. Параллель клапандар судың 
төмен қысымында қолданылады-әдетте, 
10 бардан аспайды. 

Ысырма құрылғысы: 1-корпус; 2-
диск; 3-төсеу; 4 - бекіту болттары мен 
гайкалар; 5-қақпақ; 6-өзек; 7- маховик; 8 
- ернемектік қосылыс. 

Сына қақпасы (сур. 3.4) жылжымалы штокпен жартылай өтпелік 
орындаумен дайындалады. Ағынның қабаттасу тығыздығы "металл–металл" 
немесе "металл–резеңке"тығыздауымен қамтамасыз етіледі. 

  
 

Негізгі құрылымдық ерекшелігі-жұмыс ортасының ағынының осіне 
перпендикуляр қозғалатын құлыптау немесе реттеу элементі 7. Сына 
қақпасының жапқышына сына тәрізді жылжымалы элемент (демек, оның 
атауы) және екі бекітілген ер-тоқым кіреді. Ер-тоқымдарды корпусқа бұруға 
немесе дәнекерлеуге болады. 8 ысырманың 7 сына ысырмасының 
тығыздағыш беттері бір-біріне бұрышта орналасқан. 

Қақпада қолданылатын сына ысырмаларына байланысты сына 
ысырмаларының бірнеше конструктивтік орындалуы ажыратылады: қатты 
сына салынған ысырма; екі дискілі ысырма; серпімді сына салынған ысырма. 

Серпімді сына бар клапан тек клапан деп аталмайды, оның құлыптау 
элементі серпімді элементпен өзара байланысқан дискілерден тұрады. 
Жылжымалы ысырма элементінде дискілер арасындағы байланыс қатаң, 
бірақ ысырмадағы тығыздағышты жақсарту үшін олардың деформациясы 
мүмкін, сонымен қатар «серпімді сына бар ысырма» деп аталады. 

Сыналы ысырмалардың әрбір конструктивтік орындалуының өзіндік 
ерекшеліктері бар. Сына ысырмаларының корпустық бөлшектері шойыннан, 
көміртекті және тот баспайтын болаттан, түсті металл қорытпаларынан 
жасалады.  

Сыналы ысырмалар (3.4-сурет) мыналардан тұрады: 1 - маховик, 2 - 
шпиндель, 3 - қысымды жең, 4 - бұрандалы қосылыстар, 5 - алынбалы бас 
корпусы, 6 - тығыздағыш, 7 - өшіру элементі, 8 - пломба. 

 Отын газын 100°C дейінгі температурада тасымалдайтын құбырларға 
арналған, қақпалы клапандар маховиктің көмегімен қолмен басқарылады. 

 

 
 

3.4 сурет – Сыналы ысырмалар.  
 
Ысырманың орналасу индикаторы бар. Құбырға кез-келген жұмыс 

жағдайында орнатылған. Корпусы, қақпағы мен дискілері шойыннан 
жасалған. Паронит тығыздағыш үшін, сіңдірілген қарасора қаптама ретінде 
қолданылады. Өшіру элементінің тығыздалуы корпус пен дискілерде пайда 
болған шойыннан жасалған сақиналармен қамтамасыз етілген. Клапандар 
сынақ қысымы pпр = 0,9 МПа кезінде беріктікке тексеріледі. tp <100 oC. 
ортаның жұмыс температурасында рр = 0,6 МПа рұқсат етілген жұмыс 
қысымы қақпалы ысырмалардың герметикалығын сынау кезінде МЕМСТ 
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33257-2015 сәйкес 1 герметикалық класының талаптарына сәйкес келуі керек 
[15,16]. 

Ысырмалардың артықшылықтары: 1) қарапайым дизайн; 2) шағын 
құрылыс ұзындығы; 3) әртүрлі жұмыс жағдайларында қолданылады; 4) 
шағын гидравликалық кедергі. 

Ысырмалардың кемшіліктері: 1) Үлкен құрылыс биіктігі; 2) ашу немесе 
жабу үшін талап етілетін үлкен уақыт; 3) ысырмада және корпуста 
нығыздағыш беттерді өңдеу; 4) пайдалану кезінде Жөндеу жүргізудегі 
қиындық. 

Шар клапандары мен көбелектер клапандары пайда болған кезде 
қақпалы клапандар сирек қолданылады. 

Дизайн бойынша көбелек клапаны - ось айналасында айналатын және 
өту осіне перпендикуляр орналасқан диск тәрізді пішінді элементі бар 
құбырдың қысқа бөлімі. Тығыздық үшін металл немесе жұмсақ резеңке 
сақиналар қолданылады. Көбелектер клапандарының жұмыс істеу принципі - 
айналмалы диск корпустың ішіндегі отырғыштың тығыздау бетіне қысылып, 
су ағынының жолын жауып тастайды, ал диск 90 °С-қа бұрылған кезде су 
клапан арқылы еркін өтеді [13, 14]. 

 
3.3 кесте – 30ч176к клапандарының жалпы өлшемдері мен салмағы 
 

 

 DУ, 
мм 

L H Dn Салмақ, 
кг  мм 

50 
80 
100 
150 

180 
210 
230 
280 

340 
415 
455 
580 

140 
160 
200 
280 

20,4 
33,5 
40,5 
85,0 

Ескертпе. 
D, D1, D2, b, d, n көлемдері  қосымшада келтірілген РУ 
– 1,0 МПа. 

 
Көбелектер клапандарын (сурет 3.5) кез-келген жағдайда орнатуға 

болады, бірақ үлкен диаметрлі клапандарды көлденең күйде орнатуға кеңес 
беріледі, өйткені тік орнату кезінде қатты бөлшектердің өзек аймағына 
енуіне байланысты кептелу мүмкіндігі бар. 

 
3.5 сурет - Диск айналмалы ысырма. 
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су ағынының жолын жауып тастайды, ал диск 90 °С-қа бұрылған кезде су 
клапан арқылы еркін өтеді [13, 14]. 
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Диск айналмалы ысырма эксцентрлік орнатылған дискілермен жасалуы 
мүмкін. Көбелектер клапандарын электр жетегі, пневматикалық жетегі 
немесе гидравликалық жетегі бар редуктор қолданып, қолмен басқаруға 
болады. 

Диск айналмалы ысырманың артықшылығы: 1) салмағы аз, бетпе-бет 
ұзындығы аз; 2) ағынның екі бағытта тығыз жабылуы; 3) көбелектің 
клапанының жұмыс ортасының ағынына аз кедергісі (жоғары Кв мәні); 4) 
ауыстырылатын орындықтың пломбасы; 5) үлкен өту диаметрі; 6) беріктік. 
Тиісті жұмыс кезінде қызмет ету мерзімі 30 жылды құрайды; 7) өшіру және 
реттеу функциялары. 

Диск айналмалы ысырманың кемшіліктері: 1) әдеттегі клапандарды 
орнатқаннан гөрі бастың үлкен жоғалуы; 2) герметиканың төмендеуі; 3) 
ысырма басқару демпфері ретінде жұмыс істеген кезде есептелген ағын 
сипаттамаларын алудың қиындығы. 

Диск айналмалы ысырманың негізгі параметрлері МЕМСТ Р 53673-
2009 «Дискіні реттейтін ысырмалар.Негізгі параметрлер» және МЕМСТ 
33423-2015 Құбыр арматурасы. Ырмалар мен кері клапандар. Жалпы 
техникалық шарттар 15, 16]. 

Шарлы кран (3.6-сурет) - шар (сфера) түріндегі сөндіргіш немесе 
басқару блогы бар құбыр өткізгіш арматурасы, су ағынын жабу, ағынның 
бағытын өзгерту үшін қолданылады. Өшіру элементі - бұл жұмыс ортасының 
өтуі үшін тесігі бар тот баспайтын болаттан жасалған шар. Шарлы 
крандарының екі түрі бар - қалқымалы шармен және мойынтіректерде 
шармен [13,17]. 

 

 
 

а) шар краны, ә) тікелей кран, в) бұрыштық кран, г) үш жақты кран. 
 

3.6 сурет - Шар крадары. 
 

Газ муфталы тығынды өту кергіш крандар шойын РУ = 0,1 МПа (кесте. 
3.4). Шартты белгі 11чЗбК. Крандар жұмыс кезінде табиғи газ құбырларына 
арналған температура tp = 50 oC температурасында табиғи газ құбырларына 
арналған, оларды кез-келген жұмыс күйінде орнатуға болады. Корпуста 
төменгі гайкалар тығынның орналасуы көмегімен реттеледі. Крандар  сынақ 
қысымында беріктікке сыналады рпр= 0,2 МПа. tp =50 0C жоғары жұмыс 
кезінде ортаның PP = 0,1 МПа дейінгі жұмыс қысымына жол беріледі [18,19] 
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3.4 кесте - Крандардың жалпы өлшемдері мен салмағы 11ч36к 
 

 

DУ, 
мм 

L H d, дюйм Салмағы, 
кг мм 

25 
32 
40 
50 
65 
80 

80 
95 
110 
130 
160 
180 

107 
118 
136 
161 
193 
227 

1 
11/4 
11/2 
2 

21/2 
3 

0,881 
1,37 
2,02 
3,41 
5,71 
8,64 

 
Қалқымалы шар крандары қысымы мен температурасы төмен құбыр 

жолдарда қолданылады. 
Мойынтіректері бар шар крандары 11ч37п (3.5 кесте) үлкен қысыммен 

диаметрі үлкен құбыржолдарда қолданылады. Қысымның төмендеуі 
тығыздағыш орындықтарымен емес, мойынтіректердің мойынтіректерімен 
қабылданады. 

 
3.5 кесте - Фланецті шар крадарының жалпы өлшемдері 11ч37п 
 

 
DУ, мм L B D1 D2 h H S Салмағы, 

кг мм 
40 
50 
65 
80 
100 

160 
180 
190 
200 
230 

110 
125 
140 
150 
215* 

110 
125 
145 
160 
180 

88 
102 
122 
138 
158 

16 
17 
17 
19 
19 

167 
187 
215 
265 
322 

12 
17 
17 
17 
19 

5,5 
8,3 
11,2 
15,4 
26 

*С дөңгелек фланц. 
 
Су ағынының бағытын өзгерту ысырма арқылы жүреді, оны 90° бұруға 

болады. Бұл жағдайда кран ішіндегі шар өз осінің айналасында тесік жоқ 
жағымен айналады, бұл жағдайда ағын толығымен жабылады [13, 19]. Негізгі 
су құбырларында шар крандары қолданылады (сурет. 3.6) жоғары қысымға 
есептелген және үш түрі бар:  

1. Өту шүмегі-ағынның бағыты өзгермейді.  
2. Бұрыштық кран – ағынның бағыты 90°өзгереді.  
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Мойынтіректері бар шар крандары 11ч37п (3.5 кесте) үлкен қысыммен 

диаметрі үлкен құбыржолдарда қолданылады. Қысымның төмендеуі 
тығыздағыш орындықтарымен емес, мойынтіректердің мойынтіректерімен 
қабылданады. 

 
3.5 кесте - Фланецті шар крадарының жалпы өлшемдері 11ч37п 
 

 
DУ, мм L B D1 D2 h H S Салмағы, 
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17 
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11,2 
15,4 
26 

*С дөңгелек фланц. 
 
Су ағынының бағытын өзгерту ысырма арқылы жүреді, оны 90° бұруға 

болады. Бұл жағдайда кран ішіндегі шар өз осінің айналасында тесік жоқ 
жағымен айналады, бұл жағдайда ағын толығымен жабылады [13, 19]. Негізгі 
су құбырларында шар крандары қолданылады (сурет. 3.6) жоғары қысымға 
есептелген және үш түрі бар:  

1. Өту шүмегі-ағынның бағыты өзгермейді.  
2. Бұрыштық кран – ағынның бағыты 90°өзгереді.  

  
 

3. Үш жақты кранның бір кіріс және екі шығыс арнасы бар.  
Шарлы крандардың артықшылықтары: герметикалықтың жоғары 

дәрежесі; төмен гидравликалық кедергі; шағын масса және габариттер; 
ашылу және жабылу уақытының аздығы; пайдалану процесінде техникалық 
қызмет көрсету талап етілмейді; монтаждау тәсілі бойынша (фланецті, 
муфталы, дәнекерлеуге арналған), орындау түрі бойынша (тұтас 
дәнекерленген корпус немесе жиналмалы корпус) үлгілік өлшемдердің кең 
желісі. Шар крандарының кемшіліктері: жұмыс ортасының тазалығына 
қойылатын талаптардың жоғарылауы; жабық немесе ашық күйде ұзақ уақыт 
жұмыс істеген кезде шарды «қайнатуға» болады. Қарастырылған 
арматураның әр түрінің артықшылықтары мен кемшіліктері бар, оларды біле 
отырып, берілген талаптар мен жұмыс жағдайларына сәйкес арматураны 
таңдауға болады [13,14]. 

 
 

3.1.3 Сақтандырғыш арматура 
 
Сақтандырғыш арматура-жабдықтар мен құбыр жолдарды жұмыс 

ортасының, масса шығару деп аталатын артық мөлшерін түсіру арқылы 
қысымның жол берілмейтін асып кетуінен автоматты түрде қорғауға 
арналған арматура.  

Құрылымдық құрылғыға және функционалдық ерекшеліктерге 
байланысты қауіпсіздік клапандарының келесі түрлері бөлінеді: қауіпсіздік 
клапандары. Алды кең тарағаны арқасында свойственной атындағы 
сындарлы қарапайымдылығы және жеңілдігі реттеу. Олар өлшемдердің кең 
спектрінде жасалады және көптеген сорттарға ие (серіппелі, рычагты-
серіппелі, магниттік-серіппелі, жүк және басқалары). 

Сақтандырғыш арматура мынадай қысымның жоғарылауы мүмкін 
құбырлар мен ыдыстарды қорғау ретінде әрекет етеді: қоректендіруші көз 
санкцияланбаған тоқтату немесе іріктеу азайған кезде; химиялық реакция; 
жұмыс ортасы температурасының жоғарылауы; күн радиациясы; ыдыстың 
немесе құбыржолдың жанында өрттің пайда болуы; жұмыс ортасының 
жарылуы.  

Барлық көрсетілген түрлері қорғалған жүйеден жұмыс ортасының 
артық қысымын төмендету наразылық қажеттілік тудырады   Артық 
қысымды жұмыс ортасының бір бөлігін алу арқылы қауіпсіздік клапаны 
арқылы жоюға болады. (3.7-сурет) сақтандырғыш клапандарының жіктемесі 
көрсетілген. 
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3.7 сурет - Сақтандыру арматурасын жіктеу. 

 
Сақтандыру клапаны (сурет 3.8). Сақтандырғыш клапан - бұл жұмыс 

ортасынан тікелей жұмыс істейтін тікелей әсер ететін клапан, ол жүйені 
артық қысымнан қорғайды. 

Сақтандыру клапанының принципі. Тікелей әсер ететін қауіпсіздік 
клапанының құрылымының міндетті компоненттері - клапанның өшіру 
элементімен байланысты сезімтал элементке күш әсерін қамтамасыз ететін 
өшіру элементі және орнатылған нүкте. 

 

 
 

3.8 сурет - Серіппелі қорғағыш клапан. 
 
  

Өшіру элементі ашадан 
және орындықтан тұрады. 
Егер біз түсіндіргішті 
қарастырсақ (3.8-сурет), онда 
бұл қарапайым жағдайда 
жапқыш - катушка, ал серіппе 
реттегіш рөлін атқарады. 
Серіппенің көмегімен 
клапанды катушкадағы күш 
оның клапанның 
отырғышына басылуын 
қамтамасыз ететін және 
жұмыс ортасының ағынын 
болдырмайтындай етіп 
реттеледі, бұл жағдайда 
реттеу арнайы бұрандамен 
жасалады. 

Қауіпсіздік клапаны 
жабылған кезде, оның сезгіш 
элементіне қорғалған жүйеде 
жұмыс қысымының күші әсер 
етеді, клапанды ашуға 
ұмтылады және күштің 
ашылуына жол бермейді. 

Айналмалы жұмыс ортасы серіппеге қысым жасайды, ол қондырғы 
қысымынан асқанда іске қосылады (сығылады), өшіру элементі ашыла 
бастайды және жұмыс ортасы шығыс құбыры арқылы шығарылады. 
Қорғалатын жүйеде қысымның төмендеуімен алаңдаушылық әсерлері 
жоғалады. Клапанның өшіру элементі серіппеден күшпен жабылады. 
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3.7 сурет - Сақтандыру арматурасын жіктеу. 
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реттегіш рөлін атқарады. 
Серіппенің көмегімен 
клапанды катушкадағы күш 
оның клапанның 
отырғышына басылуын 
қамтамасыз ететін және 
жұмыс ортасының ағынын 
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Қауіпсіздік клапаны 
жабылған кезде, оның сезгіш 
элементіне қорғалған жүйеде 
жұмыс қысымының күші әсер 
етеді, клапанды ашуға 
ұмтылады және күштің 
ашылуына жол бермейді. 

Айналмалы жұмыс ортасы серіппеге қысым жасайды, ол қондырғы 
қысымынан асқанда іске қосылады (сығылады), өшіру элементі ашыла 
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Сақтандырғыш клапанның кейбір модельдерінде клапан іске 
қосылатын қысымды реттеуге болады, бірақ сонымен бірге қысымды 
өздігінен реттеуге мүмкіндік бермейтін модельдер де бар (оны өндіруші 
зауытта орнатады және қақпақпен қайта реттелуден қорғалған) [13]. 

3.9-суретте қауіпсіздік клапандарының конструкцияларының жіктемесі 
көрсетілген. 

 
 

3.9 сурет - Қауіпсіздік клапандарының дизайны бойынша жіктелуі. 
 
Төмен көтергіш, толық көтергіш және орта көтергіш қауіпсіздік 

клапандары қақпаның бекітетін элементінің көтеру биіктігі бойынша 
ажыратылады, оның мәні құлыптау элементінің жүрісінің орындықтың ең 
кіші диаметріне қатынасына тең. 

Төмен көтергіш қауіпсіздік клапаны - клапанды көтеру орын 
диаметрінің 1/20 шамасынан аспайды. 

Төмен көтергіш клапандар әдетте пропорционалды ашу механизмін 
қолданады. 

Олар ағынның төмен сыйымдылығымен, қарапайым дизайнымен және 
толық көтергіш клапандармен салыстырғанда арзан болуымен сипатталады. 

Толық көтеру клапаны - клапанды көтеру орындықтың диаметрінен 
үлкен немесе оған тең. 

Толық көтергіш қауіпсіздік клапандары, әдетте, екі позициялы ашу 
механизмін қолданады. Клапандар жоғары ағындармен сипатталады және бу 
немесе сығылған ауа сияқты қысылатын ортасы бар жүйелерде орнатылады. 
Толық көтергіш қауіпсіздік клапанының дизайны төмен көтергішке 
қарағанда күрделі және бағасы сәйкесінше жоғары. 

Орташа көтергіш қауіпсіздік клапандары - дискіні 1/20 дан 1/4 дейін 
көтеру. Әдетте олар сұйықтық үшін үлкен өткізу қабілеті қажет болмаған 
кезде қолданылады [13, 14]. 

Жүк қауіпсіздігі клапандарында жабу элементіне (катушка) жүктеме 
ауырлық күші болып табылады. 
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Серіппелі сақтандыру клапандарында катушкадағы ортаның қысымы 
серіппелі күштің әсерінен болады. Сол серіппелі клапанды (3.10-сурет) әр 
түрлі серіппелерді орнату арқылы жауап қысымының әр түрлі орнату 
шектері үшін пайдалануға болады. Көптеген клапандар басқару клапанын 
үрлеу үшін қолмен үрлеу үшін арнайы механизммен (рычаг, саңырауқұлақ 
және т.б.) жасалады (3.10-сурет). Бұл клапанның жұмысын тексеру үшін 
жасалады, өйткені жұмыс кезінде әртүрлі проблемалар туындауы мүмкін, 
мысалы, катушканы отырғызу, мұздату, орындыққа жабыстыру. Алайда, 
кейбір салаларда агрессивті және улы орта жағдайында, жоғары температура 
мен қысым кезінде бақылауды тазарту өте қауіпті болуы мүмкін, сондықтан 
мұндай клапандар үшін қолмен тазарту мүмкіндігі қарастырылмаған және 
тіпті тыйым салынған. 

 
а) бір тұтқалы, б) серіппелі; 

1 - корпус, 2 - катушка, 3 - өзек, 4 - рычаг, 5 - салмақ, 6 - серіппе, 7 - қондырғы. 
 

3.10 сурет - Сақтандыру клапандары. 
 
Рычагты-жүк клапандары (3.11-сурет) тек төмен көтергіштермен 

жасалады, олар қарапайым дизайнымен және тұрақты күшімен ерекшеленеді. 
Рычаг-серіппе - бұл серіппе бекітетін элемент осі бойымен бекітілмеген, 
бірақ одан күш иінтіректі механизм арқылы берілетін қауіпсіз серіппелі 
клапан. Серіппелі қауіпсіздік клапанының құрылымы қарапайым, сенімділігі 
жоғары, сезімталдығы жоғары, тігінен, қақпағы жоғары, көлденең рычагымен 
орнатылады. Серіппелі клапан тігінен, қақпағы жоғары қаратып орнатылады 
[13]. 
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Серіппелі сақтандыру клапандарында катушкадағы ортаның қысымы 
серіппелі күштің әсерінен болады. Сол серіппелі клапанды (3.10-сурет) әр 
түрлі серіппелерді орнату арқылы жауап қысымының әр түрлі орнату 
шектері үшін пайдалануға болады. Көптеген клапандар басқару клапанын 
үрлеу үшін қолмен үрлеу үшін арнайы механизммен (рычаг, саңырауқұлақ 
және т.б.) жасалады (3.10-сурет). Бұл клапанның жұмысын тексеру үшін 
жасалады, өйткені жұмыс кезінде әртүрлі проблемалар туындауы мүмкін, 
мысалы, катушканы отырғызу, мұздату, орындыққа жабыстыру. Алайда, 
кейбір салаларда агрессивті және улы орта жағдайында, жоғары температура 
мен қысым кезінде бақылауды тазарту өте қауіпті болуы мүмкін, сондықтан 
мұндай клапандар үшін қолмен тазарту мүмкіндігі қарастырылмаған және 
тіпті тыйым салынған. 

 
а) бір тұтқалы, б) серіппелі; 

1 - корпус, 2 - катушка, 3 - өзек, 4 - рычаг, 5 - салмақ, 6 - серіппе, 7 - қондырғы. 
 

3.10 сурет - Сақтандыру клапандары. 
 
Рычагты-жүк клапандары (3.11-сурет) тек төмен көтергіштермен 

жасалады, олар қарапайым дизайнымен және тұрақты күшімен ерекшеленеді. 
Рычаг-серіппе - бұл серіппе бекітетін элемент осі бойымен бекітілмеген, 
бірақ одан күш иінтіректі механизм арқылы берілетін қауіпсіз серіппелі 
клапан. Серіппелі қауіпсіздік клапанының құрылымы қарапайым, сенімділігі 
жоғары, сезімталдығы жоғары, тігінен, қақпағы жоғары, көлденең рычагымен 
орнатылады. Серіппелі клапан тігінен, қақпағы жоғары қаратып орнатылады 
[13]. 

  
 

Мұндай клапандарда 
жұмыс ортасының қысымынан 
шығырға түсетін күшке тетік 
арқылы клапан өзегіне берілетін 
жүктеме күші қарсы тұрады. 
Мұндай клапандарды ашу 
қысымына реттеу иінтіректің 
білігіне белгілі бір массаның 
жүктемесін бекіту арқылы 
жүзеге асырылады. Рычагтар 
клапанды қолмен тазарту үшін 
де қолданылады. Мұндай 
құрылғыларды жылжымалы 
кемелерде қолдануға болмайды. 

 

 
1 - кіріс; 2 - розетка; 3- клапанның орны;  

4 - катушка; 5 - жүк; 6 - рычаг. 
   

3.11 сурет - Рычагты-жүк клапаны 

Үлкен диаметрлі седлаларды тығыздау үшін ұзын иінтіректерге 
салмақтардың едәуір массалары қажет, бұл құрылғының қатты дірілін 
тудыруы мүмкін, бұл жағдайда корпустар қолданылады, олардың ішінде орта 
разрядтың көлденең қимасы параллель орналасқан екі седла арқылы 
қалыптасады, оларды салмағы бар екі иінтіректің көмегімен екі катушкалар 
қабаттасады. Осылайша, параллель жұмыс істейтін екі клапан бір корпусқа 
орнатылады, бұл жүктің салмағын және рычагтардың ұзындығын азайтуға 
мүмкіндік береді, клапанның қалыпты жұмысын қамтамасыз етеді. 

Электромагниттік серіппелі клапан электромагниттік жетекті 
қолданады, яғни олар тікелей әсер ететін клапандар емес, көбінесе 
басқарушы немесе импульсті клапандар ретінде күрделі импульсті 
қауіпсіздік құрылғыларында [12,13]. 

Жабу элементін көтеру сипаты бойынша сақтандыру клапандары 
пропорционалды және екі позициялы болып бөлінеді. 

Пропорционалды сақтандырғыш клапандары (сурет 3.12) қысымның 
жоғарылауына пропорционалды түрде ашылады, клапан көтерілгенде, 
шығарылған ортаның көлемі біркелкі өседі. 

Олар суға немесе басқа сығылмайтын ортаға қолданылады, бірақ 
дизайны сығылатын ортамен пайдалану мүмкіндігін жоққа шығармайды.  

Екі позициямен салыстырғанда, пропорционалды қауіпсіздік 
клапандары (3.12-сурет) келесі артықшылықтарға ие: төмен баға; қарапайым 
құрылыс; су және басқа сұйық орта үшін пайдалану; автоматты тербелістер 
ауыспалы апаттық ағыны бар жүйелерде болмайды; жұмыс параметрлерін 
орнату үшін қажет болғанша дәл ашу мүмкіндігі. 
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1 - іс; 2 - седла; 3 - поршень; 4 - қоңырау; 5 - 
көктем; 6 - қор; 7 - мұқаба; 8 – мұқаба  

3.12 сурет - Пропорционалды сақтандырғыш 
клапаны. 

 

1 - іс; 2 - седла; 3 - поршень; 4 - қоңырау; 5 - 
көктем; 6 - қор; 7 - мұқаба; 8 - мұқаба 

3.13 сурет - Екі позициялы сақтандырғыш 
клапаны. 

Екі позициялы 
сақтандырғыш клапандары (3.13-
сурет) саңылаудың басталу 
қысымына жеткенде толық 
жүріске бірден ашылады. 
Мұндай клапандарды сығылатын 
ортаға (бу, ауа, газ) пайдалану 
ұсынылады. 

Ысырманың өздігінен 
тербелуі екі позициялы 
құрылғылардың басты кемшілігі 
болып табылады. 

Өзіндік тербелістер деп 
тепе-теңдік емес ортада пайда 
болатын, сыртқы көздің 
энергиясы қолдайтын, оның 
параметрлері (амплитудасы, 
жиілігі, тербеліс спектрі) 
жүйенің өз қасиеттерімен 
анықталатын және бастапқы 
шарттардың соңғы өзгеруіне 
тәуелді емес энергия шығыны 
жағдайында пайда болатын 
тұрақты күйді айтады. 

Суға немесе басқа 
сығылмайтын сұйықтыққа 
арналған екі позициялы 
клапанды пайдалану екі 
ерекшелікке ие: клапанның 
кенеттен ашылуы судың үлкен 
ағуына және қысымның күрт 
төмендеуіне әкеледі; қысым күрт 
төмендегеннен кейін клапан 
бірден жабылып, су балғасын 
қоздырады 

Артық ортаны шығару тәсіліне сәйкес босату клапандарын ашық және 
жабық деп бөлуге болады. 

Ашық клапандар арқылы жұмыс ортасы қоршаған ортаға шығарылады, 
ал егер бұл қолайсыз болса, онда жұмыс ортасын төменгі қысыммен жабық 
жүйеге жіберіп, жабық қауіпсіздік клапандары қолданылады [13]. 

Импульсті қауіпсіздік құрылғысы (3.14-сурет) - бұл екі немесе одан да 
көп қауіпсіздік клапандарының тіркесімі, оның біреуі (негізгі) магистральды 
желіге, цистернаға немесе цистернаға орнатылған, поршень жетегімен, ал 
екіншісі (импульс), кішірек саңылауы бар қондырғы. , басқару элементі 
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1 - іс; 2 - седла; 3 - поршень; 4 - қоңырау; 5 - 
көктем; 6 - қор; 7 - мұқаба; 8 – мұқаба  

3.12 сурет - Пропорционалды сақтандырғыш 
клапаны. 

 

1 - іс; 2 - седла; 3 - поршень; 4 - қоңырау; 5 - 
көктем; 6 - қор; 7 - мұқаба; 8 - мұқаба 

3.13 сурет - Екі позициялы сақтандырғыш 
клапаны. 

Екі позициялы 
сақтандырғыш клапандары (3.13-
сурет) саңылаудың басталу 
қысымына жеткенде толық 
жүріске бірден ашылады. 
Мұндай клапандарды сығылатын 
ортаға (бу, ауа, газ) пайдалану 
ұсынылады. 

Ысырманың өздігінен 
тербелуі екі позициялы 
құрылғылардың басты кемшілігі 
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болатын, сыртқы көздің 
энергиясы қолдайтын, оның 
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анықталатын және бастапқы 
шарттардың соңғы өзгеруіне 
тәуелді емес энергия шығыны 
жағдайында пайда болатын 
тұрақты күйді айтады. 

Суға немесе басқа 
сығылмайтын сұйықтыққа 
арналған екі позициялы 
клапанды пайдалану екі 
ерекшелікке ие: клапанның 
кенеттен ашылуы судың үлкен 
ағуына және қысымның күрт 
төмендеуіне әкеледі; қысым күрт 
төмендегеннен кейін клапан 
бірден жабылып, су балғасын 
қоздырады 

Артық ортаны шығару тәсіліне сәйкес босату клапандарын ашық және 
жабық деп бөлуге болады. 

Ашық клапандар арқылы жұмыс ортасы қоршаған ортаға шығарылады, 
ал егер бұл қолайсыз болса, онда жұмыс ортасын төменгі қысыммен жабық 
жүйеге жіберіп, жабық қауіпсіздік клапандары қолданылады [13]. 

Импульсті қауіпсіздік құрылғысы (3.14-сурет) - бұл екі немесе одан да 
көп қауіпсіздік клапандарының тіркесімі, оның біреуі (негізгі) магистральды 
желіге, цистернаға немесе цистернаға орнатылған, поршень жетегімен, ал 
екіншісі (импульс), кішірек саңылауы бар қондырғы. , басқару элементі 

  
 

ретінде қызмет етеді. Ол сенсордан жұмыс ортасының тиісті қысымымен 
ашылады және оны негізгі ДК-нің поршенді жетегіне бағыттайды. 

«А» және «В» әріптері, сәйкесінше, қысымның шамадан тыс рұқсат 
етілген индикаторларынан қорғалған жұмыс қуысын және саңылаулар 
қуысын, поршеньдер орындықтарға басылған жерге газ кірген кезде 
білдіреді. 

 

 
 

3.14 сурет - Импульстік сақтандырғыш 
құралы. 

Импульстік сақтандырғыш  
клапанының құрылғысы (3.14-сурет) 
екі қақпаны қамтиды - негізгі және 
импульстік. Бастысы 1 орындықпен 
және катушкамен 2, импульспен - 3 
орындықпен және катушкамен 
жабдықталған. 4 орындықтың 3 
ортасында бекітілген типтегі итергіш 
5 орналасқан. Клапанды ашу үшін 
реттеу үшін серіппе 6 қарастырылған, 
ал катушканы алдын-ала жүктеу үшін 
- серіппелер 7. Шпунт 2 сильфонға 8 
дәнекерленген, соңғы түрі орындыққа 
дәнекерленген 3.  5 итергіштің бекі- 

тілген түрі клапан саңылауының аймағында тесік жасау мүмкіндігіне 
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сурет) - объектілерді қауіпті қысым шамадан қорғауға арналған және келесі 
салаларда кеңінен қолданылады: жылу және атом энергетикасы; мұнай 
өндіру, мұнай химиясы және мұнай өңдеу; химия; металлургия; көлік; 
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3.15 сурет –Жарылған мембрана мен  
МСҚ 

 
 

3.16 сурет - Шапалақты мембрана 
мен MСҚ 

 
MСҚ технологиялық жабдықтың объектілерін, ыдыстар мен 

құбырларды қауіпті артық жүктемелерден жұмыс орталарында пайда 
болатын артық және (немесе) вакуумдық қысымнан қорғау үшін 
қолданылады және қондырғыға тікелей жалғанған саптамаларға немесе 
құбырларға орнатылады. МСҚ тәуелсіз қауіпсіздік құрылғылары ретінде де, 
қауіпсіздік клапандарымен бірге қолданылады [13, 14]. 

 
 

3.1.4 Арматураның негізгі пайдалану параметрлері 
 
Арматура жұмысын анықтайтын маңызды шамалардың бірі - шартты, 

жұмыс істейтін және сыналатын болып бөлінетін жұмыс ортасының қысымы. 
Шартты қысым (Pу) ең үлкен жұмыс қысымы деп түсініледі (қоршаған 

орта температурасы 20 0C болғанда), ол белгілі өлшемдерге ие арматура мен 
құбыр қосылыстарына рұқсат етіледі, бұл таңдалған материалдар үшін 
беріктік есептеулерімен негізделген. 

Жұмыс қысымы (Pраб) - арматура мен құбыр арматурасының ұзақ уақыт 
жұмыс істеуі ортаның жұмыс температурасында қамтамасыз етілетін ең 
жоғары қысым. 

Сынақ қысымы (Pпр) - температурасы 100 °C-тан төмен сумен 
толтырылған кезде бөлшектер материалының беріктігі мен тығыздығын 
гидравликалық сынау кезінде арматура мен құбыржолдар төзуге тиісті артық 
қысым. 

Шартты түрде: төмен - Ру қысымы 2,5 МПа (25 кгс/см2) және 350 °С - 
тан аспайтын; орташа-Ру қысымы 3,9 - дан 10 МПа - ға дейін (39-100 кгс/см2) 
және 450 с; жоғары-Рраб буы үшін қысым 10-нан 14 МПа-ға дейін (100-140 
кгс/см2) және 500-570 0С, су үшін Рраб 18,5-23 МПа 185-230 кгс/см2) және 230 
0 С; аса жоғары-Рраб буы үшін қысым 25,5 МПа (255 кгс/см2) және 565 0С, су 
үшін-38 МПа (380 кгс/см2) және 280 0С.  

Dy өтуінің номиналды диаметрі - бұл ортаның өтуі үшін қызмет ететін 
құбырдағы немесе арматурадағы тесіктің номиналды диаметрі. 

Өтулердің номиналды диаметрлері 31 негізгі, 23 қосалқы және 6 
қосымша өлшемдерден тұрады. 

Өтудің номиналды диаметрлері бойынша арматураның келесі бес 
тобын ажыратуға болады: 1 - ультра кішкентай өлшемдер (5 мм-ге дейін); 2 - 
шағын өлшемдер (6-дан 40 мм-ге дейін); 3 - орташа өлшемдер (50-ден 300 
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мм-ге дейін); 4 - үлкен өлшемдер (350-ден 1200 мм қоса алғанда); 5 - үлкен 
өлшемдер (1400 мм және одан жоғары). 

Клапанның номиналды диаметрі әрдайым құбырдың нақты саңылау 
диаметрімен сәйкес келе бермейді. Сонымен, өлшемі 325х16 мм болатын 
құбырдың ішкі диаметрі 293 мм-ге тең (рұқсат етілмеген), ал номиналды 
саңылау стандартты шкаланың ең жақын мәні - 300 мм бойынша алынады. 

Құбыр арматурасын екі топқа бөлуге болады: өндірісі жаппай, 
ауқымды және сериялық сипатта болатын жалпы мақсаттағы, өндірістік 
арматура және өндірісі шағын көлемді немесе жеке сипаттағы арнайы күштік 
арматура. 

Жалпы мақсаттағы арматураның шартты белгіленуі (3.6-кесте) сандар 
мен әріптерден тұрады. 

Алғашқы екі цифр клапанның түрін, артындағы әріптерді - дене 
материалы, әріптерден кейінгі бір немесе екі санды - модель нөмірін (қол 
дөңгелегі немесе тұтқасы бар қол жетегі) көрсетеді; егер үш сан болса, 
олардың біріншісі диск түрін, ал келесі екеуі - модель нөмірін көрсетеді; 
соңғы әріптер тығыздағыш беттердің материалы немесе корпустың ішкі 
қабатын жағу әдісі болып табылады [13]. 

Арматура белгілеулерінде әріптік индекстер жетектің немесе жетек 
басының түрін көрсетеді (3.17-сурет): P - тұтқа, Рч - рычаг, M - маховик, O - 
жетектің жетіспеуі, Г - буындалған ілінісу (Гуктің ілмегі), ЦЗ - жетек басы 
тісті доңғалақпен, KЗ - конустық тісті берілістің басы, Э - кіріктірілген 
электр жетегі. Кейбір өнімдердің кодына енгізілген м және б әріптері 
клапанның корпустары құрамында молибден бар болаттан жасалғанын, ал 
корпус пен қақпақ арасындағы байланыс фланецсіз екенін көрсетеді [13]. 

 
 

 
 

3.17 сурет - Клапанның жетегінің немесе атқарушы басының көрінісі. 
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3.6 кесте - Жалпы мақсаттағы арматураның шартты белгіленуі 
 

Арматура түрі шартты 
белгілер 

корпус материалы шартты 
белгілер 

Сынама-түсіру краны 10 Көмірсутекті болат С 
Құбыр жолы краны 11 Соғылатын болат ЛС 

Деңгейді көтерудің қайталама 
құрылғысы 

12 Таттанатын-тұрақты 
(таттанбайтын) болат 

НЖ 

Вентиль 13, 14 и 15 сұр шойын Ч 

Кері көтерме және қабылдау 
тормен клапандар 

16 Қағылған шойын КЧ 

Қорғағыш клапан 17 Жоғары төзімді шойын ВЧ 
Кері қайталау клапаны 19 Жез, қола Б 

«Өзінен кейін» және «өзіне 
дейін» қысымын реттегіш 

21 Алюминий А 

Бекіту және кесу клапаны 22 Монель-металл МН 

Реттегіш клапаны 25 Пластмасса 
(винипласттен басқа) 

П 

Ауыстырғыш клапаны 27 Винипласт ВП 
жылжытқыш  30 и 31 Фарфор К 

Затвор 32 Титан балқымасы ТН 
Конденсат жібергіш 45 Шыны СК 

 
Тығыздағыш беттерге арналған материал және белгілеу 3.7 кестеде 

келтірілген. 
 
3.7 кесте - Тығыздағыш беттердің материалын белгілеу 

Тығыздағыш беттердің материалы Шартты белгілер 
Жез, қола бр 

Монель-металл мн 
Коррозияға төзімді (тот баспайтын) болат нж 

Баббит бт 
Стеллит ст 
Сормайт ср 

Кожа к 
Эбонит э 
Резеңке р 

Пластмасса (винипласттан басқа) п 
Винипласт вп 

Кірікпелерден немесе балқыма сақиналарсыз бк 
Фторопласт фт 

 
Клапан жетегінің белгіленуі 3.8 кестеде келтірілген. 
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Клапан жетегінің белгіленуі 3.8 кестеде келтірілген. 
 

  
 

3.8 кесте - Клапан жетегінің белгіленуі 
 

Жетек Шартты белгілер 
Механикалық, құртты бергішпен 3 

сол да, цилиндрлік тісті бергішпен 4 
чол да, шеткі бергішпен 5 

Пневматикалық 6 
Гидравликалық 7 

Электромагниттік 8 
Электрлік 9 

 
 

3.1.5 Құбыр арматурасын орналастыру 
 
Цехтарға, технологиялық тораптарға және қондырғыларға 

құбыржолдардың кірмелерінде (және шығуларында) тиек арматурасы 
орнатылуы тиіс. Қашықтықтан немесе қолмен басқарылатын арматураны 
қолдану қажеттілігі технологиялық процестің шарттарымен және жұмыс 
қауіпсіздігін қамтамасыз етумен анықталады.  

Номиналды диаметрі DN 400 жанғыш газдарға (оның ішінде 
сұйытылған), тез тұтанатын және жанғыш сұйықтықтарға (тиісінше ТЖС 
және ЖС) арналған құбыржолдардың кірмелерінде қашықтықтан 
басқарылатын және қолмен қайталанатын тиек арматурасы орнатылуы тиіс.  

 Қашықтықтан басқарылатын тиек арматурасы ғимараттан тыс, 
ғимарат қабырғасынан немесе ғимараттан тыс орналасқан жақын 
аппараттан кемінде 3 м және 50 м аспайтын қашықтықта орналасуы тиіс. 
Тиек арматурасын қашықтықтан басқаруды басқару пункттерінде, 
операторлық және персонал тұрақты болатын басқа да қауіпсіз орындарда 
орналастыру керек.  

Газды авариялық шығаруға арналған қашықтықтан басқарылатын 
тиек арматурасын басқаруды операторлық арматурадан жүзеге асырған 
жөн.  

Цех ішіндегі байлау құбыр жолдарында бекіту арматурасын орнату 
және орналастыру әрбір агрегатты немесе технологиялық аппаратты, 
сондай-ақ бүкіл құбыржолды сенімді ажырату мүмкіндігін қамтамасыз етуі 
тиіс.  

Номиналды диаметрлері DN > 500 және DN > 350 номиналды диамет-
рлері PN > 16 номиналды қысыммен қолмен басқарылатын өшіру клапан-
дарын ашу кезінде күштерді азайту үшін, өшіру клапандарының кіріс және 
шығыс тармақтары құбырларындағы қысымды теңестіру үшін айналма 
сызықтар (айналып өту) қамтамасыз етілуі керек (3.9-кесте) [. 17]. 

Технологиялық процестің үздіксіз жұмысына арналған басқару 
клапандары қолайлы өшіру клапандары бар айналма жолмен қамтамасыз 
етілуі керек. 
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3.9 кесте - Айналмалы сызықтардың номиналды диаметрі 
миллиметрде 

 
DN итергіш арматураның 

номиналды диаметрі 
350-дан 600-

ға дейін 
700-дан 800-

ға дейін 
1000 1200 1400 

DN байпас номиналды диаметрі 50 80 100 125 150 
 
Құбырға клапандарды орналастыру кезінде TU сипаттамаларын және 

пайдалану құжаттамасын басшылыққа алу керек. 
Салмағы 50 кг-нан жоғары клапандар орнатылған жерлерде 

монтаждау және түсіру үшін портативті немесе стационарлы 
механикаландыру құрылғылары қарастырылуы керек. 

Компрессорлар мен центрифугалық сорғылардың шығару желілерінде 
кері клапандарды орнату қарастырылған. 

Қайтарылатын арматура үрлегіш пен өшіру клапандарының арасына 
орнатылады. Артық қысымы жоқ жүйеде жұмыс істейтін орталықтан тепкіш 
сораптарда кері арматураны орнатпауға рұқсат етіледі. 

Артық қысыммен жұмыс істейтін контейнерлерге (ыдыстарға) А және 
В топтарындағы заттарды беретін құбыржолдарда, егер тасымалданатын 
заттардың артқа жылжуына жол бермейтін басқа құрылғы болмаса, бақылау 
клапандары орнатылуы керек. 

Бақылау клапанын және тоқтату клапандарын монтаждау кезектілігі 
және арматура саны, егер клапанды қайта қарау кезеңі құбырды қайта қарау 
кезеңінен аз болса, технологиялық процесті тоқтатпай бақылау клапандарын 
кезектен тыс қайта қарау мүмкіндігін қамтамасыз етуі керек. 

Жұмыс қысымы 4,0 МПа (40 кгс/см) қондырғылардан (технологиялық 
құрылғылардан) сенімді ажырату үшін, А, В (а), В (б) топтарындағы 
заттарды тасымалдайтын құбыржолдарда екі дренажды клапандарды орнату 
керек олардың арасындағы номиналды диаметрі DN 25 болатын құрылғы. 
Ағызу арматурасына тығындар орнатылған. 

А тобындағы құбыржолдардың дренаждық арматурасы және 
құрамында күкіртті сутегі бар сұйық орталар жабық жүйеге қосылуы керек. 

Көрсетілген топтардағы заттарды жұмыс қысымы <4 МПа (40 кгс/см), 
сондай-ақ B (c) топтарын тасымалдауға арналған құбырларға қысымға 
қарамастан тоқтату клапандарының бір бірлігі және ашасы бар төгу 
клапандары орнатылған. 

Құбыр арматурасы техникалық қызмет көрсету мен жөндеуге 
ыңғайлы және қауіпсіз болатын жерлерде орналасуы керек. Қолмен клапан 
жетегі басқару жүзеге асырылатын бөлменің немесе платформаның еден 
деңгейінен 1,6 м-ден аспайтын биіктікте орналасуы керек. Ауысымға кем 
дегенде бір рет клапандарды пайдалану кезінде жетекті 1,6 м-ден аспайтын 
биіктікте орналастыру керек. 

Құбырдың өндірістік цехтарға, технологиялық қондырғыларға және 
қондырғыларға түсу кезінде, егер құбырдағы технологиялық ортаның 
мүмкін болатын жұмыс қысымы, ол бағытталған технологиялық жабдықтың 
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3.9 кесте - Айналмалы сызықтардың номиналды диаметрі 
миллиметрде 

 
DN итергіш арматураның 

номиналды диаметрі 
350-дан 600-

ға дейін 
700-дан 800-

ға дейін 
1000 1200 1400 

DN байпас номиналды диаметрі 50 80 100 125 150 
 
Құбырға клапандарды орналастыру кезінде TU сипаттамаларын және 

пайдалану құжаттамасын басшылыққа алу керек. 
Салмағы 50 кг-нан жоғары клапандар орнатылған жерлерде 

монтаждау және түсіру үшін портативті немесе стационарлы 
механикаландыру құрылғылары қарастырылуы керек. 

Компрессорлар мен центрифугалық сорғылардың шығару желілерінде 
кері клапандарды орнату қарастырылған. 

Қайтарылатын арматура үрлегіш пен өшіру клапандарының арасына 
орнатылады. Артық қысымы жоқ жүйеде жұмыс істейтін орталықтан тепкіш 
сораптарда кері арматураны орнатпауға рұқсат етіледі. 

Артық қысыммен жұмыс істейтін контейнерлерге (ыдыстарға) А және 
В топтарындағы заттарды беретін құбыржолдарда, егер тасымалданатын 
заттардың артқа жылжуына жол бермейтін басқа құрылғы болмаса, бақылау 
клапандары орнатылуы керек. 

Бақылау клапанын және тоқтату клапандарын монтаждау кезектілігі 
және арматура саны, егер клапанды қайта қарау кезеңі құбырды қайта қарау 
кезеңінен аз болса, технологиялық процесті тоқтатпай бақылау клапандарын 
кезектен тыс қайта қарау мүмкіндігін қамтамасыз етуі керек. 

Жұмыс қысымы 4,0 МПа (40 кгс/см) қондырғылардан (технологиялық 
құрылғылардан) сенімді ажырату үшін, А, В (а), В (б) топтарындағы 
заттарды тасымалдайтын құбыржолдарда екі дренажды клапандарды орнату 
керек олардың арасындағы номиналды диаметрі DN 25 болатын құрылғы. 
Ағызу арматурасына тығындар орнатылған. 

А тобындағы құбыржолдардың дренаждық арматурасы және 
құрамында күкіртті сутегі бар сұйық орталар жабық жүйеге қосылуы керек. 

Көрсетілген топтардағы заттарды жұмыс қысымы <4 МПа (40 кгс/см), 
сондай-ақ B (c) топтарын тасымалдауға арналған құбырларға қысымға 
қарамастан тоқтату клапандарының бір бірлігі және ашасы бар төгу 
клапандары орнатылған. 

Құбыр арматурасы техникалық қызмет көрсету мен жөндеуге 
ыңғайлы және қауіпсіз болатын жерлерде орналасуы керек. Қолмен клапан 
жетегі басқару жүзеге асырылатын бөлменің немесе платформаның еден 
деңгейінен 1,6 м-ден аспайтын биіктікте орналасуы керек. Ауысымға кем 
дегенде бір рет клапандарды пайдалану кезінде жетекті 1,6 м-ден аспайтын 
биіктікте орналастыру керек. 

Құбырдың өндірістік цехтарға, технологиялық қондырғыларға және 
қондырғыларға түсу кезінде, егер құбырдағы технологиялық ортаның 
мүмкін болатын жұмыс қысымы, ол бағытталған технологиялық жабдықтың 

  
 

есептік қысымынан асып кетсе, онда төмендететін құрылғыны (үздіксіз 
процестер үшін автоматты немесе периодты қолмен) манометрмен 
қамтамасыз ету қажет. және төмен қысым жағындағы қауіпсіздік 
клапандары [17,18]. 

 
 
3.1.6 Құбыр арматурасымен жұмыс кезіндегі қауіпсіздік техникасы 
 
Құбыр арматурасын жөндеу кезінде өндіріске енетін әрбір жаңа 

жұмысшы қауіпсіздік ережелерімен танысып, жұмысқа кіріспес бұрын 
оларды игеруі керек. Арматураны жөндейтін слесарьдың жұмысы көбінесе 
жоғары параметрлі құбыржолдарда жүреді, сондықтан қауіпсіздік ережелерін 
қатаң сақтау бірінші кезектегі маңызға ие [13]. 

Технологиялық процесс пен жабдықты білу, сіздің жұмыс орныңызды 
дұрыс ұйымдастыру қауіпсіз және жоғары өнімді және жоғары өнімді еңбек 
жағдайларын жасайды. 

Құрылыс, монтаждау және жөндеу жұмыстары қатаң сақталуы керек 
қауіпсіздік ережелерімен бірге жүруі керек. Құбырлармен жұмыс істеген 
кезде әр түрлі реттеуші бөлшектер қолданылады, мысалы, көбелектің 
клапаны, бұл жұмысшыларға осы қысымды реттеуге көмектеседі. Сонымен 
қатар, қауіпсіздік ережелерін сақтай отырып, өзіңізді қорғау маңызды. 

Көбіне құбырлар жоғары қысымы немесе температурасы бар заттарды, 
сондай-ақ олар арқылы химиялық және улы заттарды тасымалдау үшін 
жасалады. Осыған байланысты бірінші қауіпсіздік талаптары - жұмыс 
жүргізілетін бөлменің құбыр арматурасымен жабдықталуы, жүйенің кішкене 
ақаулары туралы сигнал беруге қабілетті қажетті аспаптар мен құрылғылар, 
сондай-ақ ауадағы улы заттардың концентрациясы. 

Жоғары температурада (60 градустан жоғары) жұмыс істеген кезде 
арматура жануға төзімді материалдармен оқшаулануы керек. Құбыр 
жүйесінде құбыр ішіндегі қысымды және зат ағынын реттеуге мүмкіндік 
беретін басқару клапаны сияқты бөлік болуы өте маңызды. 

Құбырлар арқылы тұтанғыш заттар мен сұйықтықтарды тасымалдау 
кезінде барлық құбыр байланыстары жақсы оқшауланған және арнайы 
қорғаныс қабаттарымен қамтамасыз етілуі керек. Ірі өнеркәсіптік зауыттарда 
әр түрлі заттарды тасымалдайтын құбырлар құрамын тез анықтау үшін тиісті 
түске боялады. 

Қауіпсіздіктің тағы бір маңызды шарасы - құбыр клапандарын басқару 
үшін жинақпен бірге келетін құралдарды ғана пайдалану. Құбыр 
клапандарына қызмет көрсететін жұмысшылар өмір мен денсаулық үшін 
жағымсыз және қауіпті салдарды болдырмау үшін барлық қауіпсіздік 
ережелерін қатаң сақтауы керек [13, 19]. 
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3.2 Негізгі технологиялық параметрлерді өлшеуге арналған 
құралдар 

3.2.1 Қысымды өлшеу құралдары және оларды орнату 
 
Қысымды өлшеу ғылым мен техниканың кез келген саласында қажет: 

табиғатта болатын физикалық процестерді зерттеу кезінде де, адам жасаған 
техникалық құрылғылар мен технологиялық процестер үшін де. Табиғаттағы 
заттардың (қатты, сұйық, газ) күйін қысым анықтайды. 

Қысымды өлшеу процесті бақылау және өндіріс қауіпсіздігі үшін өте 
маңызды. Сонымен қатар, бұл параметр жанама түрде басқа технологиялық 
параметрлерді өлшеу үшін қолданылады: деңгей, шығын жылдамдығы, 
температура, тығыздық және т.с. жүйесінде қысым бірлігі ретінде паскаль 
(Па) алынады [20, 21]. 

Өлшеу диапазоны - бұл ең маңызды параметр. 
Өлшеуіштерге арналған стандартты қысым диапазоны: 0-1, 0-1.6, 0-2.5, 

0-4, 0-6, 0-10, 0-16, 0-25, 0-40, 0-60, 0-100, 0-160, 0-250, 0-400, 0-600, 0-1000. 
1 атм = 1,01325 бар = 760 мм. рт. бағ. = 10,332 м.суы. бағ. = 101325 Па 

= 1,033 кгс/см2. 
Манометр - бұл жұмыс ортасының артық қысымын құбырлы серіппені 

(Бурдон түтігі) деформациялау арқылы өлшеуге арналған құрылғы, (3.18-
сурет).  

Сезімтал элемент - ¾ 
шеңбер тәрізді және төмен 
және орташа қысымды 
өлшеуге арналған құбырлы 
серіппе. Бұл дизайнның 
қарапайымдылығымен және 
салыстырмалы түрде арзан 
болуымен байланысты. 

Өнеркәсіпте және 
тұрғын үй-коммуналдық 
шаруашылықта Бурдон 
түтікшелі серіппелі 
манометрлер кеңінен 
қолданылады. 

 
1 - Бурдон түтігі, 2 - жебе, 
3 - тісті сектор, 4 - беріліс 

 
3.18 сурет - Бурдон түтікшесінің манометрі. 

ТМ610Р техникалық манометрлер (сурет. 3.19) - ТКШ және өнеркәсіп 
саласында кеңінен қолданылатын су, ауа, газ қысымын өлшеуге арналған ең 
кең таралған аспаптар. Жұмыс қысымы 0 - ден 0.1 МПа-ға дейін, қоршаған 
ортаның температурасы -50 +60 0С, жұмыс ортасының температурасы: +150 
0С, корпус материалы-болат; механизм материалы-жез.  

Дірілге төзімді манометрлер (сурет. 3.20) - құбырдағы немесе 
қондырғыдағы жоғары діріл жағдайындағы қысымды өлшеуге арналған 
аспаптар. Бұл құрылғылар сорғы станцияларында, компрессорларда, 
автомобильдерде, кемелерде және пойыздарда жаппай қолданылады.. 
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3.2 Негізгі технологиялық параметрлерді өлшеуге арналған 
құралдар 

3.2.1 Қысымды өлшеу құралдары және оларды орнату 
 
Қысымды өлшеу ғылым мен техниканың кез келген саласында қажет: 

табиғатта болатын физикалық процестерді зерттеу кезінде де, адам жасаған 
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Өлшеу диапазоны - бұл ең маңызды параметр. 
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0-4, 0-6, 0-10, 0-16, 0-25, 0-40, 0-60, 0-100, 0-160, 0-250, 0-400, 0-600, 0-1000. 
1 атм = 1,01325 бар = 760 мм. рт. бағ. = 10,332 м.суы. бағ. = 101325 Па 

= 1,033 кгс/см2. 
Манометр - бұл жұмыс ортасының артық қысымын құбырлы серіппені 

(Бурдон түтігі) деформациялау арқылы өлшеуге арналған құрылғы, (3.18-
сурет).  

Сезімтал элемент - ¾ 
шеңбер тәрізді және төмен 
және орташа қысымды 
өлшеуге арналған құбырлы 
серіппе. Бұл дизайнның 
қарапайымдылығымен және 
салыстырмалы түрде арзан 
болуымен байланысты. 

Өнеркәсіпте және 
тұрғын үй-коммуналдық 
шаруашылықта Бурдон 
түтікшелі серіппелі 
манометрлер кеңінен 
қолданылады. 

 
1 - Бурдон түтігі, 2 - жебе, 
3 - тісті сектор, 4 - беріліс 

 
3.18 сурет - Бурдон түтікшесінің манометрі. 

ТМ610Р техникалық манометрлер (сурет. 3.19) - ТКШ және өнеркәсіп 
саласында кеңінен қолданылатын су, ауа, газ қысымын өлшеуге арналған ең 
кең таралған аспаптар. Жұмыс қысымы 0 - ден 0.1 МПа-ға дейін, қоршаған 
ортаның температурасы -50 +60 0С, жұмыс ортасының температурасы: +150 
0С, корпус материалы-болат; механизм материалы-жез.  

Дірілге төзімді манометрлер (сурет. 3.20) - құбырдағы немесе 
қондырғыдағы жоғары діріл жағдайындағы қысымды өлшеуге арналған 
аспаптар. Бұл құрылғылар сорғы станцияларында, компрессорларда, 
автомобильдерде, кемелерде және пойыздарда жаппай қолданылады.. 

  
 

 
 

3.19 сурет – Техникалық манометр TM610R. 
 

  
 

3.20 сурет - Дірілге төзімді манометр 
TM-320Р. 

 
Диапазонды таңдау өте қарапайым, ең бастысы, жұмыс қысымы өлшеу 

шкаласының 1/3 - 2/3 аралығында болады. Тұрақты жұмыс істеу үшін 0-10 
атм шкаласы бар құрылғыны таңдау керек, өйткені 5,5 атм қысымы 
сәйкесінше 3,3 атм және 6,6 атм шкаласының 1/3 - 2/3 аралығында болады. 

Егер өлшенген қысым шкаланың 1/3 шамасынан аз болса, онда қысым 
өлшеу қателігі күрт артады. Егер өлшенген қысым шкаланың 2/3 көп болса, 
онда құрылғының механизмі шамадан тыс жүктеме режимінде жұмыс істейді 
және кепілдік мерзімінен бұрын істен шығуы мүмкін [20, 21]. 

Дәлдік класы - өлшеу шкаласынан өлшеу қателігінің рұқсат етілген 
пайызы. Дәлдік сыныбы арасындағы сәйкессіздік туралы шешім дәл есеп 
клапанының дәлдік сыныбынан төрт есе аз дәлдік класы бар анықтамалық 
манометрі бар калибрлеу қондырғысы бар ұйым ғана қабылдай алады. Екі 
аспап қысымға сәйкес орнатылып, екі көрсеткіш салыстырылады. 

Өлшеуіштің диаметрі дөңгелек корпус өлшегіштері үшін маңызды 
параметр болып табылады. Манометрлер үшін стандартты диапазон 
диапазоны: 40, 50, 63, 80, 100, 150, 160, 250 мм [20]. 

Біріктіру орны көрсетілген (сурет 3.21). Екі түрі бар: радиалды, онда 
фитинг манометрден төменнен шығады және қосылатын фитинг құрылғының 
артқы жағында орналасқан соңы (артқы, осьтік). 

 
 

 
 

 
 

Радикалды штруцермен 
манометр  

 

Осьтік штуцермен манометр 
 

Осьтік штуцермен 
манометр  

3.21 сурет - Штуцердің манометрде орналасуы. 
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Қосылатын жіп-манометрлерде ең көп таралған екі жіп табылды: 
метрикалық және құбырлы. Манометрлерге арналған бұрандалардың 
стандартты қатары: М10х1; М12х1,5; М20х1,5; G1/8,G1/4; G1/2. Барлық 
импортталған манометрлерде құбыр жіптері қолданылады. Метрикалық жіп 
негізінен отандық құрылғыларда қолданылады. 

Манометрді құбырға орнату үшін үш жақты крандар қолданылады 
(сурет. 3.22) және инелі вентильдер. Манометрлерді қорғау үшін демпферлік 
блоктар, ілмекті іріктеу құрылғылары және мембраналық бөлгіштер 
қолданылады. 

Қысым өлшегішке арналған үш жақты клапан - бұл манометрді 
құбырға немесе басқа жабдыққа қосуға арналған үш жақты шар немесе 
тығын клапаны (3.22-сурет). Өшірілген кезде манометрден қысымды қолмен 
босату мүмкіндігі бар екі жақты клапанды орнатуға рұқсат етіледі [20, 21]. 
Стандартты шар клапандарын қолдану ұсынылмайды, өйткені клапанды 
жапқаннан кейін манометр механизмі ортаның қалдық қысымында болады, 
бұл оның орнынан ерте кетуіне әкелуі мүмкін. Бүгінгі таңда бұл 
манометрлерді 25 кгс/см2 дейінгі қысыммен қосудың ең кең тараған түрі. 
Жоғары қысым кезінде ине клапандарын орнату ұсынылады. 

 

 

 

 

 

 

Үш жүрісті шар 
крандар  

 
Бақылау фланеці бар үш 

жүрісті тығынды кран   

 
Тұтқасы бар үш 

жүрісті тығынды Кран  
 

3.22 сурет - Үш жүрісті крандар. 
 

Демпферлік блок (сурет. 3.23) - манометрдің алдында орнатылатын 
және жұмыс ортасының пульсациясын сөндіруге арналған қорғаныс 
құрылғысы. Бұл жағдайда пульсация жұмыс ортасының қысымының күрт 
және жиі өзгеруін білдіреді. 

Құбырдағы пульсацияның негізгі 
«ұйымдастырушылары» - жұмсақ 
стартерлерсіз қуатты сорғылар және шар 
клапандары мен көбелектің ысырмаларын 
кеңінен орнату, олардың тез ашылуы 
гидравликалық соққыларға әкеледі. 

Ілмек таңдау құрылғылары (Перкинс 
түтігі) (сурет 3.24) - бұл манометрлердің 

 
 

3.23 сурет - Демпферлік  
блок. 
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Қосылатын жіп-манометрлерде ең көп таралған екі жіп табылды: 
метрикалық және құбырлы. Манометрлерге арналған бұрандалардың 
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негізінен отандық құрылғыларда қолданылады. 

Манометрді құбырға орнату үшін үш жақты крандар қолданылады 
(сурет. 3.22) және инелі вентильдер. Манометрлерді қорғау үшін демпферлік 
блоктар, ілмекті іріктеу құрылғылары және мембраналық бөлгіштер 
қолданылады. 

Қысым өлшегішке арналған үш жақты клапан - бұл манометрді 
құбырға немесе басқа жабдыққа қосуға арналған үш жақты шар немесе 
тығын клапаны (3.22-сурет). Өшірілген кезде манометрден қысымды қолмен 
босату мүмкіндігі бар екі жақты клапанды орнатуға рұқсат етіледі [20, 21]. 
Стандартты шар клапандарын қолдану ұсынылмайды, өйткені клапанды 
жапқаннан кейін манометр механизмі ортаның қалдық қысымында болады, 
бұл оның орнынан ерте кетуіне әкелуі мүмкін. Бүгінгі таңда бұл 
манометрлерді 25 кгс/см2 дейінгі қысыммен қосудың ең кең тараған түрі. 
Жоғары қысым кезінде ине клапандарын орнату ұсынылады. 
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3.22 сурет - Үш жүрісті крандар. 
 

Демпферлік блок (сурет. 3.23) - манометрдің алдында орнатылатын 
және жұмыс ортасының пульсациясын сөндіруге арналған қорғаныс 
құрылғысы. Бұл жағдайда пульсация жұмыс ортасының қысымының күрт 
және жиі өзгеруін білдіреді. 

Құбырдағы пульсацияның негізгі 
«ұйымдастырушылары» - жұмсақ 
стартерлерсіз қуатты сорғылар және шар 
клапандары мен көбелектің ысырмаларын 
кеңінен орнату, олардың тез ашылуы 
гидравликалық соққыларға әкеледі. 

Ілмек таңдау құрылғылары (Перкинс 
түтігі) (сурет 3.24) - бұл манометрлердің 

 
 

3.23 сурет - Демпферлік  
блок. 

 

  
 

алдындағы температураны сөндіруге 
арналған болат түтіктер. Манометрге 
түсетін орта температурасының төмендеуі 
контурдағы ортаның «тоқырауына» 
байланысты болады. 

Бұл құрылғыларды 80С-тан жоғары 
жұмыс температурасында орнату 
ұсынылады. 

 
 

3.24 сурет  - Таңдаулы құрылғы (тура 
және бұрыштық). 

Таңдау құрылғыларының екі түрі бар: түзу және бұрыштық. Тікелей 
іріктеу құрылғылары құбырлардың көлденең учаскелерінде, ал бұрыштықтар 
тік құбырларға орнатуға арналған. 

Диафрагма пломбалары PM (3.25-
сурет) - бұл қондырғы механизмін 
агрессивті, кристалданатын және 
абразивті орталардың енуінен қорғауға 
арналған, манометр үшін қорғаныс 
құрылғысы. 

Диафрагма тығыздағышын 
таңдағанда, манометр мен 
тығыздағыштағы жіптердің сәйкес келуіне 
назар аударыңыз. 

 

  
 

3.25 сурет  - Мембраналық РМ бөлгіш. 

Манометрлерді орнату кезінде орындалуы міндетті бірнеше талаптар 
бар: манометрмен монтаждау жұмыстарын құбырда қысым болмаған кезде 
жүргізу қажет; манометр циферблаттың тік орналасуымен орнатылады; 
Манометрді айналдыру штуцерде гайка кілтінің көмегімен жүргізіледі; 
манометр корпусына күш салуға тыйым салынады. 

Манометрлерді пайдалану кезінде аспаптың паспортында жазылған 
ұсынымдар мен физикалық параметрлерді (орта температурасы мен рұқсат 
етілген қысым) сақтау қажет. Пайдаланудың ең маңызды талабы-қысым 
өлшегішке қысымның біркелкі берілуі. 

Манометрді пайдалануға жол берілмейді: аспапқа қысым берген кезде 
бағыттауыш қозғалмайды; аспаптық шыны бүлінген немесе сынған; 
аспаптың бағыттағышы секіре қозғалады; аспаптан қысым түсірілгеннен 
кейін бағыттауыш нөлдік белгіге оралмайды; өлшеу қателігі рұқсат етілген 
мәннен асады. 

Манометр манометрді өлшейтін құрал болып табылады және міндетті 
түрде тексеруге жатады. Манометрлерді тексеруді шартты түрде екі түрге 
бөлуге болады: бастапқы тексеру - бұл құрылғыны сату алдында өндіруші 
жүзеге асыратын және әйнекте тексерушінің мөрінің немесе манометрдің 
корпусының болуымен, сондай-ақ құрылғының паспортында тиісті белгімен 
расталатын тексеру. Бастапқы тексеруді ешқандай қиындықсыз бақылаушы 
ұйымдар мойындайды және құрылғы осы кезеңнің соңына дейін жұмыс істей 
алады; манометрді қайта тексеру - бұл манометрді бастапқы тексеру 
аяқталғаннан кейін жүзеге асырылатын құрылғыны тексеру. Қысым 
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өлшегішті тексермес бұрын, құрылғының дұрыс жұмыс істейтіндігіне көз 
жеткізуіңіз керек, өйткені құрылғы жұмыс істемей қалған жағдайда, сіз 
құрылғының дұрыс жұмыс істемейтіндігі және жөндеуді немесе тастауды 
қажет ететіндігі туралы құрылғының өзіндік құнымен салыстырылатын 
бағаға жағымды хабарлама аласыз. Манометр Стандарттау және метрология 
орталығында қайта калибрленген [22, 23]. 

 
 

3.2.2 Температураны өлшеуге арналған құралдар 
 
Технологиялық процестің дұрыс жүруі үшін жиі бақыланатын және 

реттелетін параметрлердің бірі - температура. 
Температура - бұл тікелей өлшеуге болмайтын физикалық шама, 

сондықтан оны өлшеу үшін денелердің әр түрлі термометриялық қасиеттері 
қолданылады. 

Температураны өлшеуге арналған құрылғылар, олардың құрылысына 
негізделген физикалық қасиеттеріне байланысты келесі топтарға бөлінеді: 

- кеңейту термометрлері: температураны -190-дан +500 градусқа дейін 
өзгертуге арналған. Кеңейту термометрлерінің жұмыс принципі 
температураның әсерінен денелердің көлемін өзгерту қасиетіне, демек 
сызықтық өлшемдеріне негізделген. Кеңейту термометрлері сұйық шыны 
және механикалық (дилатометриялық және биметалдық) болып бөлінеді; 

- манометриялық термометрлер: -160-тан +600 градусқа дейінгі 
температураны өлшеуге арналған. Манометриялық термометрлердің жұмыс 
істеу принципі осы заттарды қыздырғанда немесе салқындатқанда тұйық 
көлемде орналастырылған сұйықтықтың, газдың немесе будың қысымының 
өзгеруіне негізделген; 

- электрлік термометрлер температураны -200-ден +650 градусқа 
дейінгі температурада өлшеу үшін қолданылады. Кедергі термометрлерінің 
жұмыс істеу принципі өткізгіштердің қасиеттеріне негізделген, олар электр 
кедергісін температураға байланысты өзгертеді; 

- термоэлектрлік түрлендіргіштер (термопары) 0-ден + 1800 градусқа 
дейінгі температураны өлшеу үшін қолданылады. Термопаралардың жұмыс 
істеу принципі ұқсас емес металдар мен қорытпалардың қасиеттеріне 
негізделеді, олар түйісу температурасында тәуелді болатын торапта 
термоэлектр қозғаушы күш құрайды; 

- радиациялық пирометрлер температураны + 100-ден 2500 градусқа 
дейінгі аралықта өлшеу үшін қолданылады. Радиациялық пирометрлер осы 
денелердің температурасына байланысты өзгеретін қыздырылған денелер 
шығаратын энергияны өлшеу принципі бойынша жұмыс істейді [23]. 

1) Кеңейту термометрлері. Кеңейту термометрлері 2 денелі жүйелердің 
жылулық кеңеюіндегі айырмашылыққа негізделген. 

А. Биметалл (сурет 3.26). Бүкіл жанасу аймағында бір-бірімен қатаң 
байланысқан сызықтық кеңеюдің әртүрлі температуралық коэффициенттері 
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өлшегішті тексермес бұрын, құрылғының дұрыс жұмыс істейтіндігіне көз 
жеткізуіңіз керек, өйткені құрылғы жұмыс істемей қалған жағдайда, сіз 
құрылғының дұрыс жұмыс істемейтіндігі және жөндеуді немесе тастауды 
қажет ететіндігі туралы құрылғының өзіндік құнымен салыстырылатын 
бағаға жағымды хабарлама аласыз. Манометр Стандарттау және метрология 
орталығында қайта калибрленген [22, 23]. 

 
 

3.2.2 Температураны өлшеуге арналған құралдар 
 
Технологиялық процестің дұрыс жүруі үшін жиі бақыланатын және 

реттелетін параметрлердің бірі - температура. 
Температура - бұл тікелей өлшеуге болмайтын физикалық шама, 

сондықтан оны өлшеу үшін денелердің әр түрлі термометриялық қасиеттері 
қолданылады. 

Температураны өлшеуге арналған құрылғылар, олардың құрылысына 
негізделген физикалық қасиеттеріне байланысты келесі топтарға бөлінеді: 

- кеңейту термометрлері: температураны -190-дан +500 градусқа дейін 
өзгертуге арналған. Кеңейту термометрлерінің жұмыс принципі 
температураның әсерінен денелердің көлемін өзгерту қасиетіне, демек 
сызықтық өлшемдеріне негізделген. Кеңейту термометрлері сұйық шыны 
және механикалық (дилатометриялық және биметалдық) болып бөлінеді; 

- манометриялық термометрлер: -160-тан +600 градусқа дейінгі 
температураны өлшеуге арналған. Манометриялық термометрлердің жұмыс 
істеу принципі осы заттарды қыздырғанда немесе салқындатқанда тұйық 
көлемде орналастырылған сұйықтықтың, газдың немесе будың қысымының 
өзгеруіне негізделген; 

- электрлік термометрлер температураны -200-ден +650 градусқа 
дейінгі температурада өлшеу үшін қолданылады. Кедергі термометрлерінің 
жұмыс істеу принципі өткізгіштердің қасиеттеріне негізделген, олар электр 
кедергісін температураға байланысты өзгертеді; 

- термоэлектрлік түрлендіргіштер (термопары) 0-ден + 1800 градусқа 
дейінгі температураны өлшеу үшін қолданылады. Термопаралардың жұмыс 
істеу принципі ұқсас емес металдар мен қорытпалардың қасиеттеріне 
негізделеді, олар түйісу температурасында тәуелді болатын торапта 
термоэлектр қозғаушы күш құрайды; 

- радиациялық пирометрлер температураны + 100-ден 2500 градусқа 
дейінгі аралықта өлшеу үшін қолданылады. Радиациялық пирометрлер осы 
денелердің температурасына байланысты өзгеретін қыздырылған денелер 
шығаратын энергияны өлшеу принципі бойынша жұмыс істейді [23]. 

1) Кеңейту термометрлері. Кеңейту термометрлері 2 денелі жүйелердің 
жылулық кеңеюіндегі айырмашылыққа негізделген. 

А. Биметалл (сурет 3.26). Бүкіл жанасу аймағында бір-бірімен қатаң 
байланысқан сызықтық кеңеюдің әртүрлі температуралық коэффициенттері 

  
 

бар екі жұқа тақтайшалар биметалдық термометрдің өлшеу жүйесін құрайды 
[22, 23].  

Құрылғы әртүрлі ортада 
температураны өлшеу үшін 
кеңінен қолданылады және 
жұмыс ауқымы жеткілікті кең 
және -40 °C-ден 450 °C дейінгі 
диапазонды қамтиды. 

Температура өзгерген 
кезде бос ұш кеңею 
коэффициенті төмен 
пластинаға қарай иіледі. 

Иілу бұрышы термометр 
орналастырылған ортаның 
температурасын анықтауға 
арналған. 

3.26 сурет  – Биметалл  термометрі. 

 
Б. Сұйық шыны (3.27-сурет). Олар сынаппен немесе спиртпен 

толтырылған, төменгі жағында кішкене резервуар бар шыны капиллярдан 
тұрады. Термометриялық сұйықтық ретінде қолданылады: сынап, спирт, 
пентан.  

 

 
а) түзу; б) бұрыш; в) байланыс. 

 1 - іс; 2 - масштаб; 3 - капиллярлық; 4 - кеңейткіш; 5 - штепсель; 
6 - контактілер 

 
3.27 сурет - Сұйық шыны термометрлер 

 
Сұйық шыны термометрлерді қолданған кезде, көрсеткіштердің дәлдігі 

үшін оны құрылғыны тексергендегідей деңгейге түсіру керек (әдетте деңгей 
корпуста көрсетілген). Егер мұндай толық батыруға жұмыс жағдайында қол 
жеткізу мүмкін болмаса, онда түзету енгізу қажет: 
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Δt=k . l (t – tо)                                               (3.1) 
 

мұндағы  k - сынаптың әйнектегі айқын көлемдік кеңею коэффициенті, 
0,000156-ға тең болады; 

               l - шығыңқы бағанның ұзындығы, оС; 
               t - tо - құрылғымен өлшенген мән; 
               tо - көмекші құрылғымен өлшенген шығыңқы бағанның 

орташа температурасы. 
 
Осылайша, түзетуді ескере отырып, температура: 
 

tд=t + Δt                                                       (3.2) 
 
Термоэлектрлік пирометрлер (термопары). Ең көп таралған 

термопарлар көрсетілген (3.28-сурет). Бұл өлшеу құралдарының жұмысы бір-
бірімен байланысқан (бірақ ұзындығы тең) 2 түрлі металл өткізгіштерден 
тұратын тізбекте, олардың қосылу нүктелерінде (түйісу нүктелерінде) әр 
түрлі температурада, термоэлектрлік қозғаушы күш пайда болады, оның мәні 
осы қосылыстардың температурасына байланысты болады (сурет 3.29). 
Өткізгіштер термоэлектродтар деп аталады. Олардың кейбір ұштары 
дәнекерленген немесе дәнекерленген және термопараның жұмыс ұшы деп 
аталатын өлшеу түйінін құрайды. Бұл ұш өлшенетін ортаға 
орналастырылған. Термоэлектродтардың бос ұштарына т.е.м өлшейтін 
құрылғы қосылады. термопара - әдетте милливольтметр немесе 
потенциометр. 

 

 
 

3.28 сурет - Термоэлектрлік пирометрлер. 
 
Термопараның жұмыс және бос ұштарының температурасы бір-біріне 

тең болғанда, милливольтметр 0-ді көрсетеді, егер бос ұштардың 
температурасы бірдей және тұрақты болса, онда құрылғының көрсеткіштері 
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Δt=k . l (t – tо)                                               (3.1) 
 

мұндағы  k - сынаптың әйнектегі айқын көлемдік кеңею коэффициенті, 
0,000156-ға тең болады; 

               l - шығыңқы бағанның ұзындығы, оС; 
               t - tо - құрылғымен өлшенген мән; 
               tо - көмекші құрылғымен өлшенген шығыңқы бағанның 

орташа температурасы. 
 
Осылайша, түзетуді ескере отырып, температура: 
 

tд=t + Δt                                                       (3.2) 
 
Термоэлектрлік пирометрлер (термопары). Ең көп таралған 

термопарлар көрсетілген (3.28-сурет). Бұл өлшеу құралдарының жұмысы бір-
бірімен байланысқан (бірақ ұзындығы тең) 2 түрлі металл өткізгіштерден 
тұратын тізбекте, олардың қосылу нүктелерінде (түйісу нүктелерінде) әр 
түрлі температурада, термоэлектрлік қозғаушы күш пайда болады, оның мәні 
осы қосылыстардың температурасына байланысты болады (сурет 3.29). 
Өткізгіштер термоэлектродтар деп аталады. Олардың кейбір ұштары 
дәнекерленген немесе дәнекерленген және термопараның жұмыс ұшы деп 
аталатын өлшеу түйінін құрайды. Бұл ұш өлшенетін ортаға 
орналастырылған. Термоэлектродтардың бос ұштарына т.е.м өлшейтін 
құрылғы қосылады. термопара - әдетте милливольтметр немесе 
потенциометр. 

 

 
 

3.28 сурет - Термоэлектрлік пирометрлер. 
 
Термопараның жұмыс және бос ұштарының температурасы бір-біріне 

тең болғанда, милливольтметр 0-ді көрсетеді, егер бос ұштардың 
температурасы бірдей және тұрақты болса, онда құрылғының көрсеткіштері 

  
 

тек жұмыс өтпесінің температурасына, яғни өлшеу ортасының 
температурасына байланысты болады. Термопардың жалпы көрінісі күріш. 
3.29 [22, 23]. 

 

  

1 - қақпақ; 
2 - сымдарды шығаруға 
арналған тығыздағыш; 
3 - қысқыштар; 
4 - қалып; 
5 - қорғаныс чехолы; 
6 - жылжымалы фланец; 
7 - термопараның жұмыс 
ұшы; 
8 - фарфор шыныаяқ; 
9 - фарфор моншақтар; 
10 - бас корпусы; 
11, 12 - бұрандалар 

 
3.29 сурет - Термопардың жалпы көрінісі. 

 
Ең көп таралған термопаралар: 
ТПП типі - платинородий (10%) - платина (үлгілі ретінде қолданылады. 
Қолдану температурасы: ұзақ өлшеу кезінде 1300 оС дейін, қысқа 

мерзімді өлшеу кезінде 1600 оС дейін). 
ТПР типі-платинородий-платинородий (аса ыстыққа төзімді болып 

табылады, қысқа мерзімді қолданғанда 1800 оС - қа дейін және ұзақ 
қолданғанда 300-ден 1600 оС-қа дейін температураны өлшеуге жарамды). 

ТХА типі-хром-алюминий (қысқа мерзімді пайдалану кезінде 1300 оС- 
қа дейін, ұзақ пайдалану кезінде 1000 оС-қа дейін температураны өлшеуге 
жарамды). 

ТХК типі-хром-копельді (қысқа мерзімді пайдалану кезінде 800 оС 
дейін, ұзақ пайдалану кезінде 600 оС дейін температураны өлшеу үшін 
жарамды). 

Негізгі металдардан жасалған термопаралардың жалпы кемшілігі-
олардың электродтарының жоғары температурада тотығуы, бұл оларды 
қолданудың жоғарғы шегін төмендетеді. Электродтардың тотығуы бетінен 
басталады, тотыққан пленка жоғалады және электродтың диаметрі біртіндеп 
азаяды, термопараның механикалық беріктігі де төмендейді. 

Стандартты емес термопаралар да қолданылады: 
- темір - копель (қысқа мерзімді пайдалану үшін 800 °C дейінгі 

температураны, 600 °C дейін - ұзақ уақыт қолдану үшін жарамды); 
- мыс - копель (қысқа мерзімді пайдалану үшін 500 °C дейінгі 

температураны, 300 °C дейін - ұзақ уақыт пайдалану үшін жарамды); 
- мыс - константан (350 °C дейінгі температураны өлшеуге жарамды); 
- темір - константан (700 °C дейінгі температураны өлшеуге жарамды); 
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- вольфрам - графит (1800 - 1900 °C дейінгі температураны өлшеуге 
жарамды). 

Қатты денелердің температурасын өлшеу кезінде беттік термопаралар 
қолданылады. Жұмыс буыны дененің бетіне тікелей қысылады. Бұл жағдайда 
басты міндет - термоэлектродтар бойымен жұмыс істейтін түйіспеден жылу 
беру арқылы жылу шығынын болдырмау. Ол үшін термоэлектродтардың 
денесі бетіне тиетін жұмыс өтпесі мен термоэлектродтар бөлімі арасында 
температура айырмашылығы болмайтындай етіп, термоэлектродтардың 
белгілі бір бөлімі дене бетіне орналастырылады. 

Термопарларды тексеру. 
Термопарларды тексерудің 2 әдісі бар: тұрақты нүктелер бойынша; 

үлгілі құрылғылармен салыстыру арқылы. 
Терможұптарды тұрақты нүктелерде тексеру және калибрлеу химиялық 

таза элементтің немесе химиялық таза қосылыстың балқу (қату) және 
қайнатудың қатаң анықталған температураларымен (тұрақты нүктелерімен) 
сипатталатындығына негізделген. Тұрақты нүктелерде тек үлгілі I санаттағы 
термопаралар тексеріледі және калибрленеді, яғни жұмыс термопарларын 
тексеру үшін қолданылатын II санаттағы терможұптарды одан әрі калибрлеу 
үшін қолданылатын осындай термопарлар. 

Жұмыс термопары калибрленген термопараның көрсеткіштерін 
калибрленген температурамен бірдей температураға дейін қыздырылған 
эталондық термопарамен салыстыру арқылы тексеріледі. Ол үшін қорғаныс 
қақпақтарсыз тексерілетін термопаралар анықтамалықпен бірге құбырлы 
электр пешіне орналастырылады. Терможұптардың термоэмфасы 
калибрлеудің жоғарғы температура деңгейіне дейінгі бүтін температура 
мәндері үшін әр 100 °C өлшенеді. Жалпы алғанда, тексеру кезінде әр 
температура мәні үшін үлгілік зертханалық потенциометрді қолдана отырып, 
термобақылаудың кемінде 4 көрсеткіші жасалады және олардың орташа 
арифметикалық мәндері алынады [22, 23]. 

2) Сәулелену пирометрлері. Қыздырылған денелердің температурасын 
жалпы энергияның өзгеруіне және олар шығаратын сәулелену құрамына 
сезімтал құрылғылардың көмегімен өлшеуге болады. Мұндай құрылғылар 
радиациялық пирометрлер деп аталады. Олар температураны өлшенетін 
ортаға тигізбестен қашықтықта өлшеуге мүмкіндік береді. Сондықтан бұл 
пирометрлерді өлшеудің жоғарғы шегі іс жүзінде шектеусіз. Бұл олардың 
термопараларға қарағанда артықшылығы. 

Қазіргі уақытта пирометрлер кеңінен қолданылады: радиациялық деп 
аталатын жалпы сәулелену; жарықтылық немесе оптикалық; түсті.  

Сәулеленудің оптикалық пирометрінің схемасы (сурет. 3.30). 
Пирометр-бұл 1 линза объективі және 2 көзілдірік объективі бар 
телескопиялық түтік 
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- вольфрам - графит (1800 - 1900 °C дейінгі температураны өлшеуге 
жарамды). 

Қатты денелердің температурасын өлшеу кезінде беттік термопаралар 
қолданылады. Жұмыс буыны дененің бетіне тікелей қысылады. Бұл жағдайда 
басты міндет - термоэлектродтар бойымен жұмыс істейтін түйіспеден жылу 
беру арқылы жылу шығынын болдырмау. Ол үшін термоэлектродтардың 
денесі бетіне тиетін жұмыс өтпесі мен термоэлектродтар бөлімі арасында 
температура айырмашылығы болмайтындай етіп, термоэлектродтардың 
белгілі бір бөлімі дене бетіне орналастырылады. 

Термопарларды тексеру. 
Термопарларды тексерудің 2 әдісі бар: тұрақты нүктелер бойынша; 

үлгілі құрылғылармен салыстыру арқылы. 
Терможұптарды тұрақты нүктелерде тексеру және калибрлеу химиялық 

таза элементтің немесе химиялық таза қосылыстың балқу (қату) және 
қайнатудың қатаң анықталған температураларымен (тұрақты нүктелерімен) 
сипатталатындығына негізделген. Тұрақты нүктелерде тек үлгілі I санаттағы 
термопаралар тексеріледі және калибрленеді, яғни жұмыс термопарларын 
тексеру үшін қолданылатын II санаттағы терможұптарды одан әрі калибрлеу 
үшін қолданылатын осындай термопарлар. 

Жұмыс термопары калибрленген термопараның көрсеткіштерін 
калибрленген температурамен бірдей температураға дейін қыздырылған 
эталондық термопарамен салыстыру арқылы тексеріледі. Ол үшін қорғаныс 
қақпақтарсыз тексерілетін термопаралар анықтамалықпен бірге құбырлы 
электр пешіне орналастырылады. Терможұптардың термоэмфасы 
калибрлеудің жоғарғы температура деңгейіне дейінгі бүтін температура 
мәндері үшін әр 100 °C өлшенеді. Жалпы алғанда, тексеру кезінде әр 
температура мәні үшін үлгілік зертханалық потенциометрді қолдана отырып, 
термобақылаудың кемінде 4 көрсеткіші жасалады және олардың орташа 
арифметикалық мәндері алынады [22, 23]. 

2) Сәулелену пирометрлері. Қыздырылған денелердің температурасын 
жалпы энергияның өзгеруіне және олар шығаратын сәулелену құрамына 
сезімтал құрылғылардың көмегімен өлшеуге болады. Мұндай құрылғылар 
радиациялық пирометрлер деп аталады. Олар температураны өлшенетін 
ортаға тигізбестен қашықтықта өлшеуге мүмкіндік береді. Сондықтан бұл 
пирометрлерді өлшеудің жоғарғы шегі іс жүзінде шектеусіз. Бұл олардың 
термопараларға қарағанда артықшылығы. 

Қазіргі уақытта пирометрлер кеңінен қолданылады: радиациялық деп 
аталатын жалпы сәулелену; жарықтылық немесе оптикалық; түсті.  

Сәулеленудің оптикалық пирометрінің схемасы (сурет. 3.30). 
Пирометр-бұл 1 линза объективі және 2 көзілдірік объективі бар 
телескопиялық түтік 

  
 

Телескопиялық түтіктің 
ішінде объектив линзасының 
фокусында 3 пирометриялық 
қыздыру шамы бар, ол сым тәрізді 
немесе түзу сызық түрінде 
болады. Шам реостат 5 арқылы 4 
батареямен жұмыс істейді. 

Пирометриялық лампаның 
қуат тізбегіне 6 милливольтметр 
енгізілген, оның шкаласы 
температура бірлігінде 
калибрленген.  

6 милливольтметр пиро-
метрикалық шамның қуат 
тізбегіне қосылған, оның шкаласы  

 
3.30 сурет  – Сәулелендіргіштің оптикалық 

пирометрінің схемасы. 

температура бірліктерінде көрсетілген. Монохроматикалық зерттеу 
үшін окуляр белгілі бір толқын ұзындығының сәулеленуін ғана өткізетін 7 
қызыл жарық сүзгісімен жабдықталған. Линзада өлшеу шегін кеңейтуге 
қызмет ететін 8 сұр сіңіргіш сүзгі бар [22, 23]. 

 
Түс температурасын өлшеудің 2 әдісі кең таралған: 
1) түс теңдеуінің әдісі - қарастырылып отырған қара емес және мүлдем 

қара дененің түстерін салыстыруға негізделген. Ол субъективтілігіне 
байланысты өнеркәсіпте сирек қолданылады (әртүрлі адамдардағы көздің түс 
сезімталдығының шегі әртүрлі). 

2) монохроматикалық жарықтылықтың қатынас әдісі - осы әдіспен 
анықталған тақ дененің түс температурасы абсолютті қара дененің 
температурасына тең, онда толқын ұзындығының екі мәні үшін екі дененің 
жарықтығының қатынасы λ1 және λ2 бірдей болады. 

 
 

3.2.3 Газдардың, будың және сұйықтықтың шығыны мен 
мөлшерін өлшеу 

 
Сұйықтар мен сусымалы денелердің деңгейлерін өлшеу технологиялық 

процестерді автоматтандыруда маңызды рөл атқарады, әсіресе егер деңгейдің 
сақталуы жабдықтың қауіпсіз жұмыс істеу шарттарымен байланысты болса. 
Деңгей өлшегіштер деңгейдің номиналдан ауытқуын бақылау үшін 
қолданылады, бұл жағдайда оларда екі жақты шкала болады немесе заттың 
мөлшерін анықтайды (ыдыстың белгілі өлшемдерімен үйлесімде), бұл 
жағдайда оларда бір жақты шкала болады [23]. 

Тұтыну дегеніміз уақыт бірлігінде берілген заттың көлемі немесе 
массасы (м3/сағ, кг/сағ). 
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Зат мөлшері дегеніміз - белгілі бір уақыт аралығында жеткізілген 
заттың көлемі немесе массасы: сағат, тәулік, ауысым, балқу кезеңі және т.б. 

Заттың шығынын өлшеуге арналған құрылғыларды шығын 
өлшегіштер, ал заттың мөлшерін есептегіштер деп атайды. 

Қабылданған өлшеу әдісіне байланысты шығын өлшегіштер 3 топқа 
бөлінеді: 

а) шығыны шектелетін орындардағы шығыс жылдамдығын анықтауға 
негізделген шығын өлшегіштер; 

б) шығыны, өлшеуіштер, олардың жұмысы ағынның жылдамдық 
басымен шығынын анықтауға негізделген (қысым түтіктері); 

в) әрекеті ультрадыбысты, электромагнетизмді, радиоактивті 
сәулелерді және т. б. пайдалануға негізделген шығын өлшегіштер. 

Жұмыс принципі бойынша есептегіштер Тез кесілетін және көлемді 
болып бөлінеді. 

Есептегіштер жұмыс принципі бойынша жоғары жылдамдықты және 
көлемді болып бөлінеді. 

Ағынның тарылуы әдісімен зат шығынын өлшеу. 
Егер сұйықтық, бу немесе газ ағатын құбыр қандай да бір жерде 

тарылса (сурет.3.31), содан кейін орташа жылдамдық, сондықтан осы жерде 
ағынның энергиясы артады. Кинетикалық энергияның жоғарылауы 
потенциалдық энергияның төмендеуіне байланысты, яғни тарылуға дейінгі 
қысыммен салыстырғанда осы тарылудағы ағып жатқан заттың статикалық 
қысымының төмендеуіне байланысты. Қысымның төмендеу мөлшері (P 
құбырдың тарылуы арқылы өтетін заттың жылдамдығы мен тығыздығына 
байланысты. Сондықтан, осы тарылудағы қысымның төмендеуі-бұл 
тығыздықтың ағып жатқан затының ағынының өлшемі [22,23]. 

 

 
3.31 сурет - Тарылтқыш құрылғы 
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Зат мөлшері дегеніміз - белгілі бір уақыт аралығында жеткізілген 
заттың көлемі немесе массасы: сағат, тәулік, ауысым, балқу кезеңі және т.б. 

Заттың шығынын өлшеуге арналған құрылғыларды шығын 
өлшегіштер, ал заттың мөлшерін есептегіштер деп атайды. 

Қабылданған өлшеу әдісіне байланысты шығын өлшегіштер 3 топқа 
бөлінеді: 

а) шығыны шектелетін орындардағы шығыс жылдамдығын анықтауға 
негізделген шығын өлшегіштер; 

б) шығыны, өлшеуіштер, олардың жұмысы ағынның жылдамдық 
басымен шығынын анықтауға негізделген (қысым түтіктері); 

в) әрекеті ультрадыбысты, электромагнетизмді, радиоактивті 
сәулелерді және т. б. пайдалануға негізделген шығын өлшегіштер. 

Жұмыс принципі бойынша есептегіштер Тез кесілетін және көлемді 
болып бөлінеді. 

Есептегіштер жұмыс принципі бойынша жоғары жылдамдықты және 
көлемді болып бөлінеді. 

Ағынның тарылуы әдісімен зат шығынын өлшеу. 
Егер сұйықтық, бу немесе газ ағатын құбыр қандай да бір жерде 

тарылса (сурет.3.31), содан кейін орташа жылдамдық, сондықтан осы жерде 
ағынның энергиясы артады. Кинетикалық энергияның жоғарылауы 
потенциалдық энергияның төмендеуіне байланысты, яғни тарылуға дейінгі 
қысыммен салыстырғанда осы тарылудағы ағып жатқан заттың статикалық 
қысымының төмендеуіне байланысты. Қысымның төмендеу мөлшері (P 
құбырдың тарылуы арқылы өтетін заттың жылдамдығы мен тығыздығына 
байланысты. Сондықтан, осы тарылудағы қысымның төмендеуі-бұл 
тығыздықтың ағып жатқан затының ағынының өлшемі [22,23]. 

 

 
3.31 сурет - Тарылтқыш құрылғы 

 

  
 

Дифференциалды қысыммен шығынды өлшеуге арналған қондырғылар 
жиынтығы құбырдағы шектеу құрылғысы мен дифференциалды қысымның 
мәнін өлшейтін құрылғыдан тұрады - дифференциалды манометр, ағын 
бірліктерінде калибрленген. 

Қысымның төмендеуін өлшеу үшін әр түрлі дифференциалды 
өлшеуіштер қолданылады, олар қарапайым U-тәріздіден бастап, қалқымалы 
және өзін-өзі тіркеудің күрделі механизмдерімен аяқталады, оқулардың 
қашықтыққа электрлік және пневматикалық берілуімен аяқталады. 

Тесіктермен зат ағынын өлшеу негіздері 
Тесік құрылғыларын орнату кезінде сіз келесі ережелерді ұстануыңыз 

керек. 
Шектеу құрылғысын көлденең, тік және көлбеу құбырларға орнатуға 

болады. Құбыр өткізгіштің осіне қатысты шектеу құрылғысы осінің жылжуы 
0,6 мм-ден аспауы керек, диаметрі 200 мм-ден, диаметрі 500 мм-ден 1 мм, 
диаметрі 1000 мм-ден 2 мм және диаметрі 1000 мм-ден жоғары. Шектеу 
құрылғысы кез-келген жергілікті қарсылықсыз, құбырдың жеткілікті ұзын 
түзу учаскелерінде орнатылуы керек. Сонымен қатар, жергілікті 
кедергілердің әсерінен ағынды тыныштандыру үшін құбырдың түзу 
учаскесінің ұзындығы m = (d / D)2, жергілікті қарсыласу түріне және шектеу 
қондырғыларынан қысым түсіру әдісіне байланысты. m неғұрлым үлкен 
болса, түзудің ұзындығы соғұрлым ұзын болуы керек. Егер шектеу 
құрылғысының алдында екі жергілікті қарсылық болса (мысалы, әр түрлі 
жазықтықта орналасқан екі иілу) немесе шектеу алдындағы клапан толық 
ашылмаған болса, онда осы шектеу құрылғысының алдына түзеткіш орнату 
қажет. 

Қысымды диафрагма дискісінен кейін бірден басу керек. Алайда іс 
жүзінде сынамалар алу нүктелерін диафрагмадан біраз қашықтықта 
орналастыру қажет; осыдан туындайтын қателер түзету коэффициентін 
енгізу арқылы ескеріледі. 

Қателіктер ластанған құбырлардан, диафрагманың дұрыс 
орналаспауынан, дәнекерленген тігістер мен өткір жиектерден және т.б. 
сондықтан ағынды өлшеудің нақты нәтижелерін алу үшін саңылаудың өзі 
мен байланыстырушы құбырлардың өндіріс дәлдігіне ерекше назар аудару 
қажет [22, 23]. 

Дифференциалды манометрлер - зат ағынын өлшеуге арналған 
индуктивті датчиктері бар шығын өлшегіштер. 



168
  

 

1. Диафрагмалы  дифферен-
циалды манометрлер (3.32-сурет) 
агрессивті емес сұйықтықтар мен 
газдардың шығынын өлшеуге 
арналған. 

Бұл дифференциалды 
манометрлер өлшенетін қысым 
айырмашылығын оған 
пропорционалды электр сигналына 
айналдырып, көрсеткіштерді екінші 
реттік құрылғыға жіберу үшін 
индукциялық датчик орнатылатын 
масштабсыз мембраналық 
құрылғыдан тұрады. 

 
3.32 сурет  - Мембрандық 

дифманометр 

2. Пневматикалық компенсациялық дифференциалды манометрлер 
(3.33 сурет) сызықтық заң бойынша дифференциалды қысымды стандартты 
пневматикалық қысым сигналына 20-дан 100 кПа-ға айналдыруға арналған. 

Мембраналық компенсация құрылғысының (сурет 3.33)  сызбасын 
көрсетеді 

дифференциалды манометр. Мөлдір мембрана 2 тепе-теңдікті 
серіппемен бекітілген 3 тығыздалған корпуста 1 орналасқан, мембрана 
үстіндегі қуысқа Pi қысым көп, мембрана астындағы қуысқа Pj төменгі 
қысым беріледі. Қысым айырымы өзгерген кезде мембрана қозғалады; бір 
уақытта ферродинамикалық датчиктің 5 поршені 4 бейтарап позициядан 
ығыстырылады. 5 сенсорының орамаларында 7-үлгі арқылы айнала 
бастайтын және тісті дөңгелектер арқылы 10 айналатын конденсаторды 
басқаратын, 6 конденсаторды басқаратын, электронды күшейткіштің кірісіне 
берілетін тепе-теңдіксіз кернеу пайда болады, иінтіректің 8 бір тұтқасы 
тығыздағыш сильфондар арқылы дифференциалды манометрдің корпусына 
өтеді. тепе-теңдік серіппесінің соңы 3 бекітілген 8 тұтқаны айналдырғанда 
тепе-тең серіппені қатайтады немесе босатады, диафрагма мен поршеньді 
бастапқы күйіне қайтарады, ал тепе-теңдік сигналы нөлге айналады да, 
қозғалтқыш тоқтайды.  
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басқаратын, 6 конденсаторды басқаратын, электронды күшейткіштің кірісіне 
берілетін тепе-теңдіксіз кернеу пайда болады, иінтіректің 8 бір тұтқасы 
тығыздағыш сильфондар арқылы дифференциалды манометрдің корпусына 
өтеді. тепе-теңдік серіппесінің соңы 3 бекітілген 8 тұтқаны айналдырғанда 
тепе-тең серіппені қатайтады немесе босатады, диафрагма мен поршеньді 
бастапқы күйіне қайтарады, ал тепе-теңдік сигналы нөлге айналады да, 
қозғалтқыш тоқтайды.  

 

  
 

 
 

1 - корпус, 2 - мембрана, 3 - серіппелі, 4 - поршень, 5 - ферродинамикалық датчик,  6 - 
конденсатордың қайтымды қозғалтқышы, 7 - шаблондар, 8 - рычаг, 9 - сильфон, 10 - 
беріліс. 
 

3.33 сурет - Мембраналық компенсациялық дифманометр құрылғысының 
схемасы. 

 
Дифманометрлерді монтаждау. 
Дифманометрлерді орнату және іске қосу кезінде негізгі ережелер 

сақталуы керек: 
1) тарылту құрылғысынан дифманометрге дейінгі барлық 

байланыстырушы сызықтар өте тығыз болуы керек; 
2) оларды қарау үшін ыңғайлы орындарда тегіс бекіткіштермен төсеген 

жөн; 
3) жалғағыш құбырлар мүмкіндігінше қысқа болуы тиіс. Шекті 

ұзындығы 50 м артық емес; 
4) көлденең және көлбеу құбырлардағы газ шығынын өлшеу кезінде 

жалғағыш түтіктерді тарылтқыш құрылғының жоғарғы бөлігіне жалғау 
қажет. Дифманометр-шығын өлшегішті тарылтқыш құрылғыдан жоғары қою 
ұсынылады. Өлшеу құралының алдында төмен орналасқан кезде жалғау 
желілерінің төменгі нүктелерінен су жинағыштар орнатылуы тиіс. 

Жалғағыш сызықтар 1:10 бұрышпен дифманометрде көзделген 
тарылтқыш құрылғыға немесе су жинағышқа қарай төселуі тиіс. 

Байланыстырушы құбырларды көлденең құбырлардың немесе 
пештердің жанына қоймаңыз. Егер бұл сөзсіз болса, онда қосылатын 
құбырлар екі жалғаушы сызықтардағы температуралар теңдігін міндетті 
түрде сақтай отырып термиялық оқшауланған болуы керек. 
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Ластанған газдар болған жағдайда, тазарту немесе үрлеу мүмкіндігін 
қамтамасыз ететін қосылыс сызықтары бұрылатын жерлерде кресттер 
орнатқан жөн; 

5) көлденең немесе көлбеу құбыржолдарындағы сұйықтықтың 
шығынын өлшеу кезінде, осы құбырларға ауа немесе газ көпіршіктері ену 
мүмкіндігін болдырмау үшін жалғаушы құбырларды шектеу құрылғысының 
төменгі жартысына қосу керек; 

6) бу шығынын өлшеу кезінде жалғаушы құбырлар конденсатпен 
толтырылады. Бұл жағдайда дұрыс өлшеу үшін дифференциалды 
манометрдің екі аяғындағы конденсат бағанының қысымы бірдей болуы 
қажет. Ол үшін конденсациялық ыдыстар тарылу құрылғыларына 
орнатылады; 

7) сұйықтықтың немесе газдардың шығынын өлшеу кезінде, 
дифференциалды манометрдегі сұйықтыққа немесе өлшеу құралының 
бөліктеріне әсерін жойып, құрылғы мен саңылау қондырғысының арасына 
бөлгіш ыдыстар орнатылуы керек. 

Біліксіз және аспапты дифманометрлер қалқаннан тыс 0,8 деңгейінде 
орнатылады. Еденнен 1,2 м. 3 (ДM) дифманометрлері 5 кронштейндеріне 
орнатылады (сурет. 3.34, а). Құрылғы жиынтығына 1 және 2 теңестіру 
клапандары кіреді. Штуцерлер 4 құбырларды бөлу сұйықтығымен толтыру 
үшін қолданылады. Аспапты қалқымалы дифманометрде 10 қалқымалы 
камера және 9 көрсететін құрылғы бар (сурет. 3.34, б). 

Құрылғы тірекке орнатылады 11. Дифманометр корпусының тірегіне 
қосылу үшін бұрандалы тесік бар. Құрылғының корпусына орнатудың 
вертикалдылығын тексеру үшін сақина деңгейі орнатылған. Ауа көпіршігі 
деңгейдің ортасында болуы керек. 

Импульстік құбырлар 1 кіріс желдеткіштеріне қосылады. 
Клапандардың ұшқыштарында (+) және (-) белгішелері бар, бұл вентиль 
арқылы қуысқа тиісінше үлкен және аз қысым түседі. 6 құбырына ниппель 7 
дәнекерленген және оны 8 гайкамен вентильға  бекітеді. Ниппельмен  пен 
корпусының арасында қосылымды герметизациялау үшін тығыздағыш 
орнатылады. Ниппель құбыр материалымен бірдей материалдан (болат 
маркасы) жасалады [20, 22, 23]. 
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Ластанған газдар болған жағдайда, тазарту немесе үрлеу мүмкіндігін 
қамтамасыз ететін қосылыс сызықтары бұрылатын жерлерде кресттер 
орнатқан жөн; 

5) көлденең немесе көлбеу құбыржолдарындағы сұйықтықтың 
шығынын өлшеу кезінде, осы құбырларға ауа немесе газ көпіршіктері ену 
мүмкіндігін болдырмау үшін жалғаушы құбырларды шектеу құрылғысының 
төменгі жартысына қосу керек; 

6) бу шығынын өлшеу кезінде жалғаушы құбырлар конденсатпен 
толтырылады. Бұл жағдайда дұрыс өлшеу үшін дифференциалды 
манометрдің екі аяғындағы конденсат бағанының қысымы бірдей болуы 
қажет. Ол үшін конденсациялық ыдыстар тарылу құрылғыларына 
орнатылады; 

7) сұйықтықтың немесе газдардың шығынын өлшеу кезінде, 
дифференциалды манометрдегі сұйықтыққа немесе өлшеу құралының 
бөліктеріне әсерін жойып, құрылғы мен саңылау қондырғысының арасына 
бөлгіш ыдыстар орнатылуы керек. 

Біліксіз және аспапты дифманометрлер қалқаннан тыс 0,8 деңгейінде 
орнатылады. Еденнен 1,2 м. 3 (ДM) дифманометрлері 5 кронштейндеріне 
орнатылады (сурет. 3.34, а). Құрылғы жиынтығына 1 және 2 теңестіру 
клапандары кіреді. Штуцерлер 4 құбырларды бөлу сұйықтығымен толтыру 
үшін қолданылады. Аспапты қалқымалы дифманометрде 10 қалқымалы 
камера және 9 көрсететін құрылғы бар (сурет. 3.34, б). 

Құрылғы тірекке орнатылады 11. Дифманометр корпусының тірегіне 
қосылу үшін бұрандалы тесік бар. Құрылғының корпусына орнатудың 
вертикалдылығын тексеру үшін сақина деңгейі орнатылған. Ауа көпіршігі 
деңгейдің ортасында болуы керек. 

Импульстік құбырлар 1 кіріс желдеткіштеріне қосылады. 
Клапандардың ұшқыштарында (+) және (-) белгішелері бар, бұл вентиль 
арқылы қуысқа тиісінше үлкен және аз қысым түседі. 6 құбырына ниппель 7 
дәнекерленген және оны 8 гайкамен вентильға  бекітеді. Ниппельмен  пен 
корпусының арасында қосылымды герметизациялау үшін тығыздағыш 
орнатылады. Ниппель құбыр материалымен бірдей материалдан (болат 
маркасы) жасалады [20, 22, 23]. 

  
 

 
 

а - кронштейндегі мембрана; b - сөреде жүзу: 
1 - кіріс клапаны; 2 - теңестіру клапаны; 3 - дифференциалды манометрлер (ДМ); 4 - 

фитинг; 5 - кронштейн; 6, - құбыр; 7 - емізік; 8 - жаңғақ; 9 - индикатор; 10 - қалқымалы 
камера; 11 - тірек. 

 
3.34 сурет - Дифмономерлерді орнату. 

 
Тұрақты қысым айырмашылығының шығын өлшегіштері. Ағынды 

өлшеу кезінде тарылтатын құрылғылар ағынның жылдамдығын сипаттайтын 
айнымалы мән қысымның төмендеуі болып табылады. Дегенмен, айнымалы 
мән тарылтқыш құрылғының тесік аймағы болуы мүмкін. Бұл жағдайда 
қысымның төмендеуі тұрақты болады, ал ағым тарылтқыш құрылғының 
өзгермелі тесік аймағымен сипатталады. 

Осы принцип бойынша жұмыс істейтін құрылғылар тұрақты 
дифференциалды шығын өлшегіштер деп аталады. Мұндай құрылғыларда 
қоршаған орта ағынымен қозғалатын және көп немесе аз өтетін бөлімді 
ашатын жылжымалы элемент бар. Жылжымалы элементке және одан кейін 
қысымның төмендеуі тұрақты болып қалады. Қоршаған ортаның шығысына 
пропорционалды жылжымалы элементтің қозғалысы уақыт бірлігіне 
жатқызылған көлем немесе масса бірліктерінде градуирленген шкала 
бойынша белгіленеді [23, 24]. 

Практикалық қолдану екі түрдегі тұрақты айырмашылықтың шығын 
өлшегіштерін алды: поршеньдік және қалқымалы (ротаметрлер). 

А. Поршеньдік шығын өлшегіш. Мұндай шығын өлшегіш тұтқыр 
сұйықтықтардың (мазут, май) шығынын өлшеу кезінде қолданылады. 
Поршеньді шығын өлшегіштердің схемасы ұсынылған (сурет.3.35).  

Ол электрлік индукциялық жүйесі бар сенсордан және қайталама 
құралдан - индикатордан немесе жазудан тұрады. 
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Осы типтегі шығын 
өлшегіштер диаметрі 50,8 мм 
болатын құбыржолдар үшін ғана 
шығарылады. Құрылғының 
корпусы 0,16 МПа дейінгі 
статикалық қысымға және 
температурасы 100 °C-тан 
аспауға арналған. Құрылғыны 
тек көлденең құбыр бөлігіне қою 
керек. Өлшеу қателігі шекті 
мәннің 2,5% -нан аспайды. 

 
1 - іс; 2 - поршень; 3 - жүк; 

4 - жазба құрылғысы 
 

3.35 сурет - Поршеньдік шығын өлшегішінің 
диаграммасы. 

 
Б. Ротаметрлер. Ротаметрлер Сұйықтықтар мен газдардың, соның 

ішінде отын - энергетикалық кешен кәсіпорындарындағы және өнеркәсіптің 
басқа салаларындағы химиялық агрессивті көлемді немесе жаппай шығынын 
өлшеуге арналған. 

Ротаметр екі негізгі түйіннен тұрады – өлшеу түйіні және көрсету 
түйіні. Индикация торабы көрсеткіштерді қашықтықтан бақылау үшін 
ағымдағы шығу сигналымен жабдықталуы мүмкін. Алынған мәндер 
дисплейге шығарылады, қажет болған жағдайда сандық және аналогтық 
шығыс сигналдары арқылы беріледі. 

Қарастырылып отырған құрылғылар келесі параметрлерде 
ерекшеленеді: 

- өлшенетін ортаның тығыздығы бойынша (газдар, бу және 
сұйықтықтар үшін); 

- бастапқы индикатор көрсеткіштерін шығын бірлігіне қайта есептеу 
қағидаты бойынша (электромагниттік, механикалық, ультрадыбыстық, жылу 
және лазерлік қайта есептеу жүйелері бар ротаметрлер шығарылады); 

- корпус материалы бойынша (шыны, пластик және болат); 
- бастапқы сигналды күшейтетін блоктың болуы немесе болмауы. 
Сұйықтықтар мен газдарды өлшеуге арналған ротаметр құрылғысы 

көрсетілген (сурет. 3.36). 2-түтіктегі сұйықтықтың (немесе газдың) жоғары 
ағымы кейбір көтеру күшімен 5-қалқымаға әсер етеді. Осы күштің әсерінен 
қалқымалы көтеріле бастайды. Бұл жағдайда қалқымалы және конустық түтік 
арасындағы ағынды каналдың ауданы артады 6, нәтижесінде қалқымалы әсер 
ететін көтеру күші азаяды. Белгілі бір биіктікте көтеру күші мен қалқыманың 
ауырлық күші бір-бірін өтейді, ал қалқымалы тоқтайды. Қалқыманың көтеру 
биіктігі ағымдағы ағынға байланысты және электромагниттік механизм 
арқылы 8 индикаторына беріледі. Индикатор көрсеткісі шкала бойынша 
ағымдағы шығыс мәнін көрсетеді [24]. 
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Осы типтегі шығын 
өлшегіштер диаметрі 50,8 мм 
болатын құбыржолдар үшін ғана 
шығарылады. Құрылғының 
корпусы 0,16 МПа дейінгі 
статикалық қысымға және 
температурасы 100 °C-тан 
аспауға арналған. Құрылғыны 
тек көлденең құбыр бөлігіне қою 
керек. Өлшеу қателігі шекті 
мәннің 2,5% -нан аспайды. 

 
1 - іс; 2 - поршень; 3 - жүк; 

4 - жазба құрылғысы 
 

3.35 сурет - Поршеньдік шығын өлшегішінің 
диаграммасы. 

 
Б. Ротаметрлер. Ротаметрлер Сұйықтықтар мен газдардың, соның 

ішінде отын - энергетикалық кешен кәсіпорындарындағы және өнеркәсіптің 
басқа салаларындағы химиялық агрессивті көлемді немесе жаппай шығынын 
өлшеуге арналған. 

Ротаметр екі негізгі түйіннен тұрады – өлшеу түйіні және көрсету 
түйіні. Индикация торабы көрсеткіштерді қашықтықтан бақылау үшін 
ағымдағы шығу сигналымен жабдықталуы мүмкін. Алынған мәндер 
дисплейге шығарылады, қажет болған жағдайда сандық және аналогтық 
шығыс сигналдары арқылы беріледі. 

Қарастырылып отырған құрылғылар келесі параметрлерде 
ерекшеленеді: 

- өлшенетін ортаның тығыздығы бойынша (газдар, бу және 
сұйықтықтар үшін); 

- бастапқы индикатор көрсеткіштерін шығын бірлігіне қайта есептеу 
қағидаты бойынша (электромагниттік, механикалық, ультрадыбыстық, жылу 
және лазерлік қайта есептеу жүйелері бар ротаметрлер шығарылады); 

- корпус материалы бойынша (шыны, пластик және болат); 
- бастапқы сигналды күшейтетін блоктың болуы немесе болмауы. 
Сұйықтықтар мен газдарды өлшеуге арналған ротаметр құрылғысы 

көрсетілген (сурет. 3.36). 2-түтіктегі сұйықтықтың (немесе газдың) жоғары 
ағымы кейбір көтеру күшімен 5-қалқымаға әсер етеді. Осы күштің әсерінен 
қалқымалы көтеріле бастайды. Бұл жағдайда қалқымалы және конустық түтік 
арасындағы ағынды каналдың ауданы артады 6, нәтижесінде қалқымалы әсер 
ететін көтеру күші азаяды. Белгілі бір биіктікте көтеру күші мен қалқыманың 
ауырлық күші бір-бірін өтейді, ал қалқымалы тоқтайды. Қалқыманың көтеру 
биіктігі ағымдағы ағынға байланысты және электромагниттік механизм 
арқылы 8 индикаторына беріледі. Индикатор көрсеткісі шкала бойынша 
ағымдағы шығыс мәнін көрсетеді [24]. 

  
 

 
а) стандартты орындау; б) коррозияға қарсы өнімділік; в) жалпы көрініс. 

  
1-фланецтер; 2 – түтік корпусы; 3 - қалқымалы оське арналған бағыттаушы; 4 – шектегіш 

(қалқымалы); 5 – қалқымалы; 6 – конустық түтік; 7 - қалқымалы тірек (төменгі 
бағыттаушы); 8 – индикатор; 9 – төсеу (фторопласт); 10-кабельдік кіріс. 

 
3.36 сурет - Ротометрлік құрылғы. 

 
 3.37-суретте сұйықтықтар мен 

газдарға арналған шығын өлшегіштің 
диаграммасы көрсетілген. Қалқымалы 
конус тәрізді шыны түтікке жоғары 
қарай кеңейтіледі. Төменнен жоғарыға 
қарай қозғалатын өлшенген орта 
қалқыманы оның қалқымаға дейінгі 
және кейінгі ағын қысымының 
айырмашылығымен теңестірілгенге 
дейін көтереді. Қалқымалы қозғалыс 
биіктігі шыны құбырдағы құрылғының 
масштабынан оқылатын, ағынның 
өлшем бірлігінде калибрленген 
ағынды ортаның мөлшеріне 
пропорционалды болады, 

 
3.37 сурет  - Сұйықтық пен газдарға  

арналған ротометр схемасы.  
  

 Ротаметрлер шкаласын градациялау эксперименттік жолмен жүзеге 
асырылады және ол ағын теңдеуіне кіретін барлық шамалардың 
(температура, қысым, ортаның құрамы, тұтқырлық) мәндері калибрлеу 
шарттарына сәйкес келгенше жарамды [22, 24]. 

Өлшенетін ортаның температурасы мен қысымы өзгерген кезде оның 
тығыздығы мен тұтқырлығы өзгереді, сондықтан ағын коэффициенті де 
өзгереді. 

Заттың мөлшерін өлшеуге арналған құрылғылар 
Сұйық өлшеуіштер белгілі бір уақыт кезеңіндегі жалпы ағын мөлшерін 

өлшеуге арналған. Жұмыс принципі бойынша олар көлемді және Тез 
кесілетін болып бөлінеді. 
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Көлемді өлшеуіштердің жұмыс істеу принципі - сұйықтық жүйелі 
түрде белгілі көлемдегі камераны толтырады, содан кейін ол босатылады. 
Камераның толтырылу саны есептегішпен белгіленеді, оның көрсеткіштері 
бойынша құрылғыдан өткен сұйықтықтың мөлшері бағаланады [22, 23]. 

Құрылғылар диаметрі 12-ден 250 мм-ге дейін және номиналды 
шығыны 0,45-тен 160 м3/сағ дейінгі құбырларға арналған. Құрылғылар 1,6 
МПа дейінгі қысымға және 40 °C дейінгі орташа температураға арналған. 
Құрылғының негізгі қателігі 0,5% -дан аспайды. 
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3.3.1 Құбырларды дайындау және монтаждау кезінде 

қолданылатын монтаждау құралы 
 

Құбырларды жасау және монтаждау кезінде қолмен және 
механикаландырылған құралдар қолданылады. Құралды дұрыс таңдау және 
оны шебер пайдалану - бұл еңбекті жеңілдетудің, монтаждау жұмыстарының 
сапасы мен өнімділігін арттырудың маңызды шарты. 

Құбыр жұмыстары өндірісінің ең танымал құралы - кілттер; олар 
фланецтер мен басқа болт байланыстарын соғып, бұзуға қызмет етеді. 

Қол кілттері (3.38-сурет) әр түрлі конструкцияларда қолданылады; 
оларды бұрап тұрған гайка немесе болт басының мөлшерін, олардың пішінін, 
сондай-ақ жұмыс жағдайлары мен орнын ескере отырып таңдаңыз. 

Ең көп тарағандары ашық бір жақты және екі жақты түзу кілттер (3.38, 
а және б-сурет). Бұл кілттердің дизайнының жетіспеушілігі, мұндай 
құралдың жұмыс қозғалысы бұрылыстың төрттен бірімен шектеледі, бұл 
кілтті жиі ауыстыруды қажет етеді. 

Бір жақты кілт кілттері (3.38, в-сурет) ашыққа қарағанда берік және 
қолдануға ыңғайлы, бірақ олар гайкалар мен болт бастарының өлшемдеріне 
үлкен дәлдікті қажет етеді. Бұл кілттердің аузының контуры - алты бұрышты 
немесе додекаэдр. 

Бір жақты немесе екі жақты қисық жұлдызшалы кілттер (3.38, d-сурет) 
тікелей пернені пайдалану мүмкін болмаған жағдайларда қолданылады. Екі 
жақты кілттер екі өлшемді жаңғақтар үшін екі бастың болуына байланысты 
үнемді және қолдануға ыңғайлы. 

Ашық (сурет 3.38, е) және сақина (сурет 3.38, ж) бір жақты «колик» 
кілттері құбыр өткізгіштерді, арматураны және металл құрылымдарды 
монтаждау кезінде кең қолданылады. Кілттің конустық ұшы (колики) 
фланецтер мен металл құрылымдардың болт саңылауларын центрлеу үшін 
қолданылады [24]. 

Радиалды пернелер (3.38, с-сурет) әдеттегі кілт үшін қол жетімділігі 
қиын жағдайларда фланецті қосылыстарды жинау үшін қолданылады. 
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Құрылғының негізгі қателігі 0,5% -дан аспайды. 
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Кілттің қисық тұтқасы бар, иілу радиусы таңдалады, гайка бұралған кезде, 
құбыр кілтпен жабылған сияқты болады. 

Ірі өлшемді гайкаларды тарту үшін (диаметрі 75 мм-ден асады) ашық 
қысқартылған кілттер қолданылады (3.38-сурет, и). Моментті арттыру үшін 
осындай кілттің соңына құбыр сегментінен ұзартқыш қойылады. Розетка 
кілттері (3.38, к-сурет) тығыз емес жерлерде алтылық және төртбұрышты 
гайкаларды тарту үшін қолданылады. Мұндай кілттердің дизайны гайканы 
орнын ауыстырмай бұруға мүмкіндік береді және осылайша жұмыс уақытын 
үнемдейді. Розетка кілттері ауыстырылатын бастармен де жасалады. 

Ауыстырылатын бастары бар трещот кілттері (3.38, л-сурет) 
элементтер мен құбыр тораптарын құрастыру үшін қолданылады. Негізгі 
корпус алюминий қорытпасынан жасалған, бұл оны жеңіл етеді. Трещоттік 
кілттердің көмегімен гайкалар қайта өңдеусіз тұтқасының тербелмелі 
қозғалысы арқылы бұралып, еңбек өнімділігін едәуір арттырады. 

   
 

а - ашық бір жақты түзу, б-ашық екі жақты түзу, в-бір жақты түзу, г-екі жақты қисық,  
д-бір жақты қисық, е-ашық бір жақты "колик",  ж-бір жақты "колик", з-бір жақты радиус, 

және - қысқартылған гайка, к-соңғы,  л-трещот. 
 

3.38 сурет - Қол кілттер. 
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Құбырларды жіппен орау үшін құбыр кілттері қолданылады (сурет 3.39) - рычаг, 
тізбек, сақина және реттелетін. Құбырдың реттелетін кілті қолдануға ыңғайлы, өйткені 
өздігінен тартылатын жылжымалы жақтың арқасында оның құбыр бетіне сенімді 
адгезиясы қамтамасыз етіледі [24]. 

 
 

 
 
А-рычаг, Б-тізбек, в - жапқыш, г-әр түрлі диаметрлі құбырларға реттелетін, д-

ажыратқыш; 1-қозғалмайтын рычаг, 2 - жылжымалы рычаг,  
3 – губкалар, 4-ось. 

 
3.39 Сурет - Құбырлы кілттер. 

 
Монтаждау жұмыстарының еңбек сыйымдылығы мен құнын 

төмендетудің, еңбек өнімділігін арттырудың және слесарь-құрастырушының 
жұмыс жағдайын жақсартудың ең үлкен әсері электр құралын пайдалану 
кезінде қол жеткізіледі. Қол құралдарымен салыстырғанда электр құралы 
белгілі бір операцияны орындау уақытын бірнеше есеге қысқартуға 
мүмкіндік береді. 

Қозғалтқышқа берілетін энергияның табиғаты бойынша құбырларды 
жасауда және монтаждауда қолданылатын механикаландырылған құралдар 
екі негізгі топқа бөлінеді: электрлендірілген және пневматикалық (бұрғылар, 
шаш қыстырғыштар, нутрунерлер, құбыр кескіштер, ұнтақтағыштар). 
Тізімделген құралдардан басқа пневматикалық оттықтар, балғалар, 
қырғыштар да қолданылады [24]. 

220 және 36 В кернеу үшін электрлендірілген құралдар бар. 
Қазіргі уақытта Е-3110 типтегі электрлі ұнтақтағыштар және С-499А 

типті электр тегістеу машиналары кеңінен қолданылады. Электр құралын 
қуаттандыру үшін қажет жоғары жиілікті ток И-75, И-165, С-572 А ток 
түрлендіргіштерін қолдану арқылы алынады. 

Пневматикалық құрал құрылыс алаңдарында сығылған ауаның кең 
желісі болған жағдайда қолданылады. Пневматикалық құралдардың 
көпшілігі 4-6 кгс/см2 сығылған ауаның қалыпты жұмыс қысымына арналған. 
Ең көп қолданылатын П-3133 және П-3137 пневматикалық кілттері. 
Пневматикалық құрал әсіресе жанғыш сұйықтықтар мен газдардың тұтану 
қаупі бар және электрлендірілген құралды қолдану мүмкін емес жағдайларда 
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кеңінен қолданылады. Электр құралының айтарлықтай салмағына 
байланысты оны пайдалануды жеңілдету үшін тірек кабельдерді, шкивтерді, 
қапсырмаларды қолданған жөн [24]. 

 
 

3.3.2 Қол құрал-саймандарымен жұмыс жасау кезіндегі еңбек 
қауіпсіздігі 

 
Медициналық тексеруден, кіріспе нұсқаулықтан, жұмыс орнында 
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Жұмыста қолданылатын қол құралдары МЕМСТ талаптарына және 

өндірушілердің нұсқауларына сәйкес келуі керек. Қол құралдары олардың 
мақсатына сәйкес қолданылуы керек. 

Қолданылатын құралдар келесі талаптарға сай болуы керек: 
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тұтқыр ағаштан жасалған, тегіс өңделген және сенімді бекітілген болуы 
керек; балғалар мен шана балғалардың тұтқалары көлденең қимасы 
бойынша түзу және сопақ болуы керек. Құралдарды тербелгенде және 
соққанда сабы қолынан сырғып кетпес үшін, тұтқаларды бос ұшына қарай 
қалыңдату керек (балғаларды қоспағанда). Бауырлар бос ұшына қарай сәл 
тарылтады. Тұтқаның осі құралдың бойлық осіне перпендикуляр болуы 
керек; балғамен және балғамен сенімді бекіту үшін тұтқаны соңынан металл 
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және толық сыналармен сынайды. Құралды тұтқаларға бекітуге арналған 
сыналар жұмсақ болаттан жасалуы керек; балға соғатындар мен шана 

балғалары тегіс, сәл дөңес беткейде қисаюсыз, чиптерсіз, гугтерсіз, 
жарықтарсыз және тесіксіз болуы керек. 

Кілттер жаңғақтар мен болттардың бастарына сәйкес келетін етіп 
белгіленіп, мөлшерленуі керек. Кілттердің иектері параллель болуы керек. 
Кілттердің жұмыс беттерінде чиптер болмауы керек, ал тұтқаларда тесіктер 
болмауы керек. Кілттерді екінші кілт немесе құбырды қосып ұзартпаңыз. 

Бұрауыштар үшін пышақ бұранданың басының ойығына ойнатылмай 
енуі керек. 

Оқшаулағыш тұтқалары бар құралдарда (тістеуіктер, тістеуіктер, 
бүйірлік және ақырғы тістеуіктер және т.б.) диэлектрлік қақпақтар немесе 
жабындар зақымдалмай (деламинация, ісіну, жарықтар) болмауы керек 
және тұтқаларға жақсы сәйкес келеді. Лобтар түзу болуы керек, олардың 
ұштары артқа қарай созылады. 

Өңделген құйрық ұштарына орнатылған файлдардың, қырғыштардың 
және т.б. тұтқалары байлайтын (қысқыш) сақиналармен қамтамасыз етілген.  

Жарақат немесе ыңғайсыздық жағдайында жұмысты тоқтату керек, 
бұл туралы жұмыс жетекшісіне хабарлау және медициналық мекемеге 
хабарласу қажет. Осы нұсқаулықты орындамағаны үшін кінәлілер 
заңнамасына сәйкес жауапқа тартылады. 

Жұмысқа кіріспес бұрын жұмыс жетекшісінен тапсырма және 
берілген жұмысты орындаудың қауіпсіз әдістері туралы нұсқаулық алу 
қажет. 

Нормада қарастырылған арнайы киім мен аяқ киімді киіңіз. Егер сізге 
жатып немесе тізе үстінде жұмыс істеу керек болса, шынтақ 
жастықшаларын немесе тізе жастықшаларын киіңіз. 

Жұмыс орнын жарықтандыру жеткілікті болуы керек. Қолмен жұмыс 
жасамас бұрын, оның толықтай жұмыс істейтіндігіне көз жеткізу керек [25, 
26]. 

 
 

3.4 Жылу желілерінің сызбалары мен сұлбаларын оқу және 
орындау 

 
Жылу желілерінің жұмыс құжаттамасының құрамына мыналар кіреді: 
- құрылыс-монтаждау жұмыстарын өндіруге арналған жұмыс 

сызбалары (TС маркалы жұмыс сызбаларының негізгі жиынтығы); 
- МЕМСТ 21.114 сәйкес орындалған стандартты емес бұйымдардың, 

конструкциялардың, құрылғылардың, монтаждық блоктардың жалпы 
түрлерінің эскиздік сызбалары (бұдан әрі - стандартты емес бұйымдардың 
жалпы түрлерінің эскиздік суреттері); 

- МЕМСТ 21.110 сәйкес орындалатын жабдықтың, бұйымдардың және 
материалдардың спецификациясы (бұдан әрі - спецификация); 
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- жабдықты өндірушілердің (жеткізушілердің) мәліметтеріне сәйкес 
жүргізілген сауалнамалар мен өлшемді сызбалар; 

- жергілікті бағалау (қажет болған жағдайда). 
TС маркасының жұмыс сызбаларының негізгі жиынтығына мыналар 

кіреді: 
жұмыс сызбалары туралы жалпы мәліметтер; жағдайлық жоспар; 

желілік жоспарлар (қажет болған жағдайда); желілік сызбалар (қажет болған 
жағдайда); желілердің көлденең қималары (қажет болған жағдайда); желілік 
профильдер (қажет болса); құбырлы тораптардың сызбалары (жоспарлары, 
бөлімдері, сызбалары) және П-тәрізді кеңейту қосылыстары (қажет болған 
жағдайда) [26]. 

Желілердің жоспарларында МЕМСТ 21.204 сәйкес желілерді төсеудің 
әртүрлі әдістеріне арналған әдеттегі графикалық белгілер алынады. 
Желілердегі шартты графикалық кескіндер мен жер асты және жер үсті 
құрылыстарының белгілері (мысалы, камералар, павильондар, тауашалар) 
құбырөткізгіш түйіндерін, кеңейту қосылыстары мен желдету 
құрылғыларын орналастыруға арналған, А қосымшасына сәйкес 
қабылданады. 

Құбырлар және олардың сызбалардағы элементтері МЕМСТ 21.206 
сәйкес әдеттегі графикалық белгілермен және (немесе) жеңілдетілген 
кескіндермен көрсетілген. Жобаланатын құбыржолдардың көрінетін 
учаскелері тұтас қалың магистральмен, көрінбейтінімен (мысалы, 
бұғатталған арналарда) - бірдей қалыңдықтағы үзік сызықпен бейнеленген 
[25, 26, 27]. 

Құбырлардың сызбаларында көрінетін учаскелері болмаған кезде, 
жұмыс сызбалары немесе тиісті сызбалар бойынша жалпы мәліметтерде 
қажетті түсіндірмелермен көрінбейтін жобаланған құбырларды (мысалы, 
жер асты, бұғатталған арналарда) қатты қалың магистральмен белгілеуге 
жол беріледі. 

Жобаланған желілерді төсеуге әсер ететін қолданыстағы және 
жобаланған ғимараттар мен құрылыстар, жұмыс істеп тұрған жылу 
желілері, қолданыстағы және жобаланатын инженерлік желілер басқа 
мақсаттар үшін тұтас жіңішке, перспективалы - жіңішке үзік сызықпен 
бейнеленген. 

Желілерді бір уақытта арнасыз және арнасыз төсеу кезінде 
жобаланатын құбыржолдардың учаскелері тұтас қалың магистральмен, 
канал шекаралары - жіңішке үзік сызықпен бейнеленген. 

Желілердің және сәйкес құбырлардың әріптік-сандық белгілері 
МЕМСТ 21.205 сәйкес қабылданады. 

Сызбалар мен диаграммаларда құбырлардың диаметрлері келесідей 
көрсетілген: жобаланған және жұмыс істеп тұрған құбырлар үшін - белгі, 
сыртқы диаметр және қабырға қалыңдығы, диаграмма бойынша 
перспективалық құбырлар үшін - номиналды диаметр (DN). 
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Желілердегі жер асты және жер үсті құрылыстарының шартты 
графикалық кескіндері мен белгілері келтірілген (3.10 кесте). 

 
3.10 кесте - шартты графикалық кескіндер және желілердегі жер асты 

және жер үсті құрылыстарының белгіленуі 
 

Атауы Белгілер 
1) Байланысты дренажбен каналға төсеу 

 

 

2) Камералардағы, туннельдердегі және жер 
үстінен төселген кездегі құбырдың түйіні 

(павильондарсыз) 

  

3) Жердегі павильонда құбырларды құрастыру 

 
 

4) Төсеу түрін өзгерту кезінде құбырды түсіру 

  

5) П-тәрізді кеңейту түйіні: 

 
 

- жерасты төсеу үшін 

 
 

6) туннельге кіру 

  

7) Тоннельге кіру, желдеткішпен біріктірілген 

 
 

8) Туннельге шығатын ауа, желдеткішпен 
біріктірілген  

9) туннельдік люк 

 

Ескерту - MEMST 21.206 сәйкес желілік жоспарлардағы шартты белгілер масштабта 
бейнеленген. 

 
Желілік элементтер: (тармақтар, секциялар, дренаждық құрылғылар, 

сальниктер мен сильфондар, кеңейту түйіндері, төмендету құбырлары, 
байланыс қиылыстары бар жерлерде), кеңейту қосылыстары, тіркелген 
тіректер, маршруттың бұрылыстарына маркадан және реттік нөмірден  
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Желілердегі жер асты және жер үсті құрылыстарының шартты 
графикалық кескіндері мен белгілері келтірілген (3.10 кесте). 

 
3.10 кесте - шартты графикалық кескіндер және желілердегі жер асты 

және жер үсті құрылыстарының белгіленуі 
 

Атауы Белгілер 
1) Байланысты дренажбен каналға төсеу 

 

 

2) Камералардағы, туннельдердегі және жер 
үстінен төселген кездегі құбырдың түйіні 

(павильондарсыз) 

  

3) Жердегі павильонда құбырларды құрастыру 

 
 

4) Төсеу түрін өзгерту кезінде құбырды түсіру 

  

5) П-тәрізді кеңейту түйіні: 

 
 

- жерасты төсеу үшін 

 
 

6) туннельге кіру 

  

7) Тоннельге кіру, желдеткішпен біріктірілген 

 
 

8) Туннельге шығатын ауа, желдеткішпен 
біріктірілген  

9) туннельдік люк 

 

Ескерту - MEMST 21.206 сәйкес желілік жоспарлардағы шартты белгілер масштабта 
бейнеленген. 

 
Желілік элементтер: (тармақтар, секциялар, дренаждық құрылғылар, 

сальниктер мен сильфондар, кеңейту түйіндері, төмендету құбырлары, 
байланыс қиылыстары бар жерлерде), кеңейту қосылыстары, тіркелген 
тіректер, маршруттың бұрылыстарына маркадан және реттік нөмірден  

  
 

тұратын белгілер тағайындалады (мысалы, УТ5, H12, УП8). ) (Кесте 3.11). 
Желілік элементтерді нөмірлеу жылу энергиясы көзінен немесе жобалық 
шекарадан басталады. Магистральдық желілер үшін желілік элементтердің 
соңына дейін нөмірленуін таңбалаусыз пайдалануға рұқсат етіледі. 

  
3.11 кесте - Желілік элементтердің ұсынылатын белгілері 
 

Желілік элементтің атауы Марка 
Құбырларды құрастыру УТ 
П-тәрізді кеңею буыны К 
Осьтік кеңейту түйіні (мысалы, сильфон) ОК 
Z - тәрізді кеңейту түйіні ZK 
Толтырғыш қорабы (телескопиялық) компенсатор СК 
Айналу бұрышы УП 
Құбырлар жиналысының сыртындағы зәкір нүктесі Н 
Дренаж құдығы КД 

 
Құбырлардың ұзындығы, ұңғымалар арасындағы қашықтық, сыну 

нүктелері мен бұрылыстардың бұрыштары, биіктік белгілері метрлерде 
ондық бөлшектің дәлдігімен көрсетіледі. Құбырлардың диаметрлері мен 
қабырғаларының қалыңдығы миллиметрмен көрсетілген. Айналу 
бұрыштарының сандық мәні градус пен минутта 1 минуттық дәлдікпен 
көрсетіледі. 

Желілік элементтердің қабылданған белгілері басқа маркалардың 
негізгі жиынтықтарына енгізілген жұмыс сызбаларында сақталуы керек. 

Желілердің сызбаларында, қажет болған жағдайда, құрылыс 
конструкцияларының суреттерінде қабылданған (KЖ және KM сыныптары) 
еркін тіреулер мен эстакадалардың бағандарының белгілерін көрсетіңіз. 

Жұмыс сызбаларында қабылданған координаттар жүйесі мен биіктік 
белгілері күрделі құрылыс объектісінің бас жоспарының жұмыс 
сызбаларында қабылданған координаттар жүйесіне және биіктіктерге 
сәйкес келуі керек [26, 27]. 

 
3.12 кесте - Суреттердегі кескіндердің ұсынылатын масштабтары 
 

Кескіндердің атауы Масштаб 
1 Желілік жоспар 1:200, 1:500, 1:1000 
2 Желілер мен УT диаграммалары Без масштаба 
3 желілік профильдер: 
Көлденең 
тігінен 

 
1:200, 1:500, 1:1000 

1:50, 1:100 
4 Желілердің көлденең қималары 1:10, 1:20, 1:50 
5 УT және П-тәрізді кеңейту қосылыстарының 
жоспарлары мен бөлімдері 

1:10, 1:20, 1:50, 1:100 
 

6 Стандартты емес өнімдердің жалпы көріністерінің 
эскиздік суреттері 

1:5, 1:10, 1:20, 1:50 
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Суреттің масштабы МЕМСТ 21.101* түрінде жасалған негізгі 
жазудың 4-бағанында 3 формасы көрсетілген. Егер парақта әр түрлі 
масштабта орындалған бірнеше кескін болса, масштаб әр суреттің атының 
қасында жақшада көрсетіледі [26, 27]. 

Құбырдың бойлық профилінің кескін масштабы көлденең және тігінен 
профильдің сол жағында (кестенің бүйірінен жоғары) сәйкес келтірілген (2-
қосымша 1-сурет, 2-сурет). 

Жоспардың кескіндерін және желілердің бойлық профилін бөлек 
парақтарда орналасқан бірнеше бөлікке бөлуге болады. Бұл жағдайда 
жоспардың немесе профильдің бөлімдері көрсетілген әр парақта бүкіл 
кескіннің сызбасы оның бөліктерге бөлінуімен жоспар түрінде беріледі 
(МЕМСТ 21.101 3-нысаны) [16]. 

Желілік жоспарлар. Желілік жоспарларды жасау үшін фон ретінде бас 
жоспардың, автомобиль және теміржолдардың немесе топографиялық 
жоспарлардың жұмыс сызбалары қолданылады. Суреттің негізі жіңішке 
негіз сызығымен орындалады. 

Желілердің жоспарларында олар қолданылады және мыналарды 
көрсетеді: 

- жобаланған желілерді төсеуге әсер ететін басқа мақсаттар үшін 
қолданыстағы және жобаланған ғимараттар мен құрылыстар, жобаланған 
және қолданыстағы желілер, инженерлік желілер; 

- жобаланатын және қолданыстағы желілердің координаттары немесе 
маршруттар осін ғимараттардың (құрылыстардың) немесе тұрақты 
базалардың координациялық осьтерімен байланыстыру; 

- желілер элементтері немесе олардың координаттары арасындағы 
қималардың ұзындығын; 

- бұрылыстар бұрыштарының сандық мәндері (90° бұрыштардан 
басқа); 

- жобаланған құбырлардың өзгеру нүктелеріне дейінгі және кейінгі 
диаметрлері; 

- желілік элементтерді белгілеу және нөмірлеу. 
Магистральдық желілердің жоспарларында, қажет болған жағдайда, 

пикеттердің (ПК) сандары және желілік элементтердің ең жақын 
пикеттермен байланысы көрсетілген. Құбыр желілерінің диаметрлері, 
оларды орналастыру немесе төсеу тәсілдері көлденең қималардың 
секанттық жазықтықтарының орналасуын көрсететін орындардағы 
желілердің жоспарларында; кесу көрінісі жылу көзінен алынады. Көлденең 
қималардың нөмірленуі жылу энергиясы көзінен немесе есептік шекарадан 
алынады. 

Желілік жоспарларды жеке парақтарға да, желі профильдерімен, 
құбыр сызбаларымен және желілердің көлденең қималарымен бірге 
орналастыруға болады. 

Желілік жоспардың мысалы 3.40 суретте көрсетілген. 
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Суреттің масштабы МЕМСТ 21.101* түрінде жасалған негізгі 
жазудың 4-бағанында 3 формасы көрсетілген. Егер парақта әр түрлі 
масштабта орындалған бірнеше кескін болса, масштаб әр суреттің атының 
қасында жақшада көрсетіледі [26, 27]. 
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Жоспардың кескіндерін және желілердің бойлық профилін бөлек 
парақтарда орналасқан бірнеше бөлікке бөлуге болады. Бұл жағдайда 
жоспардың немесе профильдің бөлімдері көрсетілген әр парақта бүкіл 
кескіннің сызбасы оның бөліктерге бөлінуімен жоспар түрінде беріледі 
(МЕМСТ 21.101 3-нысаны) [16]. 

Желілік жоспарлар. Желілік жоспарларды жасау үшін фон ретінде бас 
жоспардың, автомобиль және теміржолдардың немесе топографиялық 
жоспарлардың жұмыс сызбалары қолданылады. Суреттің негізі жіңішке 
негіз сызығымен орындалады. 

Желілердің жоспарларында олар қолданылады және мыналарды 
көрсетеді: 

- жобаланған желілерді төсеуге әсер ететін басқа мақсаттар үшін 
қолданыстағы және жобаланған ғимараттар мен құрылыстар, жобаланған 
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басқа); 

- жобаланған құбырлардың өзгеру нүктелеріне дейінгі және кейінгі 
диаметрлері; 

- желілік элементтерді белгілеу және нөмірлеу. 
Магистральдық желілердің жоспарларында, қажет болған жағдайда, 

пикеттердің (ПК) сандары және желілік элементтердің ең жақын 
пикеттермен байланысы көрсетілген. Құбыр желілерінің диаметрлері, 
оларды орналастыру немесе төсеу тәсілдері көлденең қималардың 
секанттық жазықтықтарының орналасуын көрсететін орындардағы 
желілердің жоспарларында; кесу көрінісі жылу көзінен алынады. Көлденең 
қималардың нөмірленуі жылу энергиясы көзінен немесе есептік шекарадан 
алынады. 

Желілік жоспарларды жеке парақтарға да, желі профильдерімен, 
құбыр сызбаларымен және желілердің көлденең қималарымен бірге 
орналастыруға болады. 

Желілік жоспардың мысалы 3.40 суретте көрсетілген. 
 

  
 

3.40 сурет - Жылу желісінің жоспарын іске асырудың мысалы. 
 

Желілік диаграммалар жоспар түрінде орындалады. Желілік 
диаграммалар: 

- құбыржолдар және олардың белгіленуі, арматура, кеңейтетін 
түйіспелер, бекітілген тіректер, бұрылыстардың бұрыштары, құбырлардың 
шөгуі, құбырлардан дренаждық нүктелер; 

- желілік элементтерді белгілеу (сипаттама нүктелері) және олардың 
нөмірленуі; 

- көлбеу бағыт; 
- көлденең қималардың секанттық жазықтықтары және олардың 

нөмірленуі (белгіленуі); 
- бекітілген тіректерге жүктемелерді жобалау (қажет болған 

жағдайда). 
Желілік диаграммада немесе қайталанатын бөлімдердің бірінде 

сызбалар барлық қозғалмалы құбыр тіректерінің бұзылуын, сілтемесін және 
түрін көрсетеді немесе тіреуіштердің түрін және олардың әр құбыр диаметрі 
үшін олардың арасындағы қашықтықты көрсететін кесте (еркін формада) 
береді. 

Желілер схемасында немесе қайталанатын учаскелердің бірінде 
схемалар құбырлардың барлық жылжымалы тіректерінің бөлінуін, 
байланыстырылуын және түрін көрсетеді немесе тіректердің түрін және 
құбырлардың әр диаметрі үшін олардың арасындағы қашықтықты 
көрсететін кесте (еркін нысанда) келтіреді. 

Көп құбырлы, бірнеше қабаттардағы желілерді төсеу кезінде 
құбырлардың әр қабаты үшін схеманы орындауға рұқсат етіледі. 
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Екі-, төрт құбырлы желілер кезінде желі сызбасын құбыр тораптары 
шегінде схема фрагменттерімен ауыстыруға, фрагменттерді, әдетте, 
көлденең қималармен және желілер жоспарларымен бірге парақтарға 
орналастыруға рұқсат етіледі [26]. Жылу желілерінің схемасын орындау 
мысалы көрсетілген (сурет. 3.41). 

 
 

 
3.41 сурет - Жылу желісінің сызбасын іске асырудың мысалы. 

 
Жылу желілерін жер асты және жер үсті төсеу кезіндегі желілердің 

көлденең қималары (сурет. 3.42, 3.43, 3.44, 3.45). Желілердің көлденең 
қималарында: арналар, тоннельдер, траншеялар (арнасыз төсеуге арналған), 
эстакадалар, тұтас жұқа сызықпен оңайлатылған контурлық сұлбалар 
түріндегі жеке тұрған тіректер; құбыржолдар мен олардың белгілері; 
құбыржолдар тіректері - тұтас жұқа сызықпен оңайлатылған контурлық 
сұлбалар түрінде; ерекшелік бойынша тіректердің позицияларын нөмірлеу - 
сызық-шығару сөресінде; жылу оқшаулау контурлары - штрих сызықпен 
көрсетіледі. 

 
3.42 сурет - Жерасты төсеу қимасы. 

 
3.43 сурет - Жер үсті төсеу үшін 

көлденең қимасы. 
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Екі-, төрт құбырлы желілер кезінде желі сызбасын құбыр тораптары 
шегінде схема фрагменттерімен ауыстыруға, фрагменттерді, әдетте, 
көлденең қималармен және желілер жоспарларымен бірге парақтарға 
орналастыруға рұқсат етіледі [26]. Жылу желілерінің схемасын орындау 
мысалы көрсетілген (сурет. 3.41). 

 
 

 
3.41 сурет - Жылу желісінің сызбасын іске асырудың мысалы. 
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сызық-шығару сөресінде; жылу оқшаулау контурлары - штрих сызықпен 
көрсетіледі. 
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3.44 сурет - Траншеяда арнасыз төсем. 

 

 
 

3.45 сурет - Толтыру каналына желілерді төсеу. 
 
Желілердің бойлық профильдері құбырлардың осьтері бойынша 

сыпырғыш ретінде бейнеленген. Желілік профильдер: 
- жер беті (дизайны - тұтас жіңішке сызықпен, толық масштабты - 

жіңішке үзік сызықпен); 
- жер асты суларының деңгейі - жіңішке нүктелі сызық; 
- кесіп өткен автомобиль жолдары, теміржолдар мен трамвай 

жолдары, арықтар, сондай-ақ жобаланатын желілерді төсеуге әсер ететін 
басқа да жерасты және жер үсті коммуникациялары мен құрылыстары, 
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олардың жалпы өлшемдері, биіктіктері және қажет болған жағдайда 
координаттар немесе сілтемелер көрсетілген; 

- ішкі, сыртқы өлшемдердің жеңілдетілген сұлбалары бар - тұтас 
жіңішке сызықпен, П-тәрізді кеңейту қосылыстарының, эстакадалардың, 
еркін тіреулердің, желдеткіш шахталардың, павильондардың және басқа 
құрылымдар мен желілік құрылымдардың арналары, туннельдері, 
камералары, тауашалары; 

- құбырсыз құбырлар - құбыр осьтерін көрсететін тұтас жіңішке 
сызықпен сыртқы өлшемдердің контурлары; 

- бекітілген тіректер - әдеттегі графикалық кескіндер. 
Арналардағы, туннельдердегі, камералардағы және тауашалардағы 

құбырлар бейнеленбеген. 
Желілерді жер үсті төсеу профильдерінде әр деңгейдің құбырлары бір 

қатты магистраль түрінде бейнеленген. 
Құбырды төсеу үшін жоғарыда келтірілген мәліметтер тізбесі бойлық 

профильдің астына орналастырылған кестеде (торда) келтірілген. Жерасты 
төсеу үшін үстелдің бүйір жағы 2-форма бойынша, жер үсті төсеу үшін - 3-
форма бойынша орындалады, кесте. 3.13 [26]. 

 
3.13 кесте - Құбыр өткізуге арналған мәліметтер тізімі 2-форма, 3-

нысан 

 
Ескертулер: 1 Кестенің (көлбеу, ‰; ұзындық, m) жолында құбырдың түзу учаскелері 
көлбеу сызықтармен көрсетілген, олардың бағыты профильдегі қиманың көлбеуіне 
сәйкес келеді, ал көлбеудің сандық мәні сызықтың үстінде, ал кесінді ұзындығы көлбеу. 
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форма бойынша орындалады, кесте. 3.13 [26]. 

 
3.13 кесте - Құбыр өткізуге арналған мәліметтер тізімі 2-форма, 3-

нысан 

 
Ескертулер: 1 Кестенің (көлбеу, ‰; ұзындық, m) жолында құбырдың түзу учаскелері 
көлбеу сызықтармен көрсетілген, олардың бағыты профильдегі қиманың көлбеуіне 
сәйкес келеді, ал көлбеудің сандық мәні сызықтың үстінде, ал кесінді ұзындығы көлбеу. 

 
  

 

УТ жоспарлары мен бөлімдері бойынша мыналар көрсетіледі: 
- жалпы өлшемдер мен белгілерді көрсете отырып, құрылыс 

құрылымдарының, платформалар мен баспалдақтардың сұлбасы (тұтас 
жіңішке сызық); 

- УT және П-тәрізді кеңейту қосылыстарына іргелес желілік 
қималардың көлденең қималарын нөмірлеу (тек жоспарлар бойынша); 

- құбырөткізгіштер, олардың бөліктері, жабдықтары, арматурасы, 
бақылау-өлшеу аспаптарына арналған құрылымдар және оларды құрылыс 
құрылымдарымен байланыстыру; 

- құбырларды белгілеу; 
- П-тәрізді кеңейту қосылыстарының салқын созылуының мәні, 

сальниктің кеңею буындарының орнатылу ұзындығы, сальниктің кеңею 
буындарының өтемдік қабілеті; 

- жабдықтың, арматураның, құбыр элементтерінің орналасу нөмірлері 
- жетекші сөреде (3.46-сурет). 

 

 
 

3.46 сурет - Жерасты арналарын төсеуге арналған құбыр қондырғысының 
жоспары. 

 
Түйіндердің сызбаларында құбырлар шартты графикалық белгілермен 

және/немесе жеңілдетілген суреттермен бейнеленген (сурет. 3.47, 3.48). 
Сызбалардағы құбырлар, егер олардың диаметрлері тиісті масштабта 2 мм 
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немесе одан көп болса, екі жолда жеңілдетілген түрде бейнеленген. Жабдық 
пен арматура шартты графикалық белгілермен немесе жеңілдетілген сыртқы 
контурлар түрінде бейнеленген. Арматура үшін шыбықтың шығуы міндетті 
түрде көрсетіледі. 

 

 
 

3.47 сурет - Арнасыз төсеу кезіндегі құбыр торабының жоспары.  
 

 
 

3.48 сурет - Каналсыз төсеу кезінде құбырлар торабының қимасы. 
 
Құбыр тораптарының схемалары, қажет болған жағдайда, 

арматураның, жабдықтың және құбырлардың көп мөлшері бар күрделі 
тораптар үшін әзірленеді [26]. 

УТ схемасы жоспар түрінде орындалады. МЕМСТ 2.317 бойынша 
аксонометриялық проекцияда схеманы әзірлеуге рұқсат етіледі. 
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3.47 сурет - Арнасыз төсеу кезіндегі құбыр торабының жоспары.  
 

 
 

3.48 сурет - Каналсыз төсеу кезінде құбырлар торабының қимасы. 
 
Құбыр тораптарының схемалары, қажет болған жағдайда, 

арматураның, жабдықтың және құбырлардың көп мөлшері бар күрделі 
тораптар үшін әзірленеді [26]. 

УТ схемасы жоспар түрінде орындалады. МЕМСТ 2.317 бойынша 
аксонометриялық проекцияда схеманы әзірлеуге рұқсат етіледі. 

  
 

Схемада мыналар көрсетіледі: құбырлар және олардың белгілері; 
жабдықтар, компенсаторлар, арматуралар, құбыржолдардың элементтері, 
дренаж нүктелері, бақылау-өлшеу аспаптарына арналған салмалы 
конструкциялар - шартты графикалық белгілер; құбыржолдардың еңіс 
бағыты; көлденең қималардың секциялы жазықтықтары және олардың 
белгілері; құбыржолдардың белгілері (аксонометриялық проекциядағы 
схемалар үшін); құбыржолдардың жабдығының, арматурасының және 
бөлшектерінің позициялары - желі-шығару сөресінде. 

УТ сызбаларында жабдыққа, компенсаторларға, арматураларға, құбыр 
элементтеріне сипаттама беріледі. Егер сызбада бірнеше түйіндердің 
суреттері орналастырылса, олар үшін тиісті тақырыпшалармен бөлісетін 
жалпы сипаттама жасалады. МЕМСТ 21.110 бойынша сызбалардағы, 
тораптардың сызбаларындағы және жабдықтардың, бұйымдар мен 
материалдардың ерекшеліктеріндегі тиісті элементтер позицияларының 
нөмірлері бірдей болуы тиіс. 

Желілердің ерекшелігі ГОСТ 21.110 бойынша жасалады және 
белгіленеді [26]. 

Елді мекендерді, өнеркәсіптік тораптарды, өнеркәсіптік кәсіпорындар 
топтарын, аудандарды және басқа да әкімшілік-аумақтық құрылымдарды, 
сондай-ақ орталықтандырылған жылумен жабдықтаудың жекелеген 
жүйелерін (ОЖЖ) перспективалы дамыту жөніндегі шешімдерді жылумен 
жабдықтау схемаларында әзірлеу қажет. 

Жылумен жабдықтау схемаларын әзірлеу кезінде есептік жылу 
жүктемелері: елді мекендердің және жұмыс істеп тұрған өнеркәсіптік 
кәсіпорындардың қазіргі құрылыстары үшін - нақты жылу жүктемелері 
бойынша нақтыланатын жобалар бойынша; салынуы белгіленген 
өнеркәсіптік кәсіпорындар үшін - негізгі (бейінді) өндірісті дамытудың 
ірілендірілген нормалары немесе ұқсас өндірістердің жобалары бойынша 
айқындалады; құрылыс салуға белгіленген тұрғын аудандар үшін-жылу 
жүктемелерінің орналасу тығыздығының ірілендірілген көрсеткіштері 
бойынша немесе елді мекен аудандарын салудың бас жоспарларына сәйкес 
ғимараттар мен құрылыстардың үлестік жылу сипаттамалары бойынша. 

Жылу желілерін жобалау кезіндегі есептік жылу жүктемелері жаңа 
құрылыстың нақты жобаларының деректері бойынша болу керек, ал 
қолданыстағылары - нақты жылу жүктемелері бойынша айқындалады. 
Жекелеген ғимараттарды ыстық сумен жабдықтаудың орташа жүктемелерін 
қолданыстағы нормативтік құжаттар бойынша айқындауға жол беріледі. 

Жылу желілеріндегі жылудың есептік ысыраптарын құбырлардың 
оқшауланған беттері арқылы жылу ысыраптарының сомасы және жылу 
тасығыштың орташа жылдық ысыраптарының шамасы ретінде айқындаған 
жөн. 

Жылу көзіндегі авариялар (істен шығулар) кезінде оның шығу 
коллекторларында барлық жөндеу-қалпына келтіру кезеңі ішінде қамтамасыз 
етілуге тиіс: 
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- бірінші санаттағы тұтынушыларға 100% қажетті жылу беру (егер 
шартта басқа режимдер көзделмесе); 

-екінші және үшінші санаттағы тұрғын үй-коммуналдық және 
өнеркәсіптік тұтынушыларға жылуға және желдетуге жылу беру мөлшері; 

- тұтынушы белгілеген бу мен технологиялық ыстық су шығысының 
авариялық режимі; 

- тұтынушы белгілеген, ажыратылмайтын желдету жүйелерінің 
апаттық жылу режимі; 

- ыстық сумен жабдықтауға жылу беру кезеңінде жылудың орташа 
тәуліктік шығыны (оны ажырату мүмкін болмаған кезде). 

 
 3.14 кесте - Жылумен жабдықтаудың рұқсат етілген төмендеуі, % 
 

 Көрсеткіштің атауы 
Ауытқуды жобалауға арналған сыртқы ауаның есептік 

температурасы, tо , °С 
- 10 - 20 - 30 - 40 - 50 

Жылуды берудің қолжетімді 
төмендету, %, дейін 78 84 87 89 91 

Ескерту - Кесте ең салқын бескүндіктің сыртқы ауа температурасына сәйкес келеді, 
қауіпсіздігі 0,92. 

  
Ауданның (қаланың) бірыңғай жылу желісі үшін бірнеше жылу көздері 

бірігіп жұмыс істеген кезде апаттық режимді қамтамасыз ету үшін жылу 
көздерінің өзара резервтелуін қамтамасыз ету керек [26, 27]. 

  
3.15 кесте – Жылытуды жобалауға арналған сыртқы ауаның есептік 

температурасы t, °С 
 

Жылу желілер 
құбырларының 
диаметрі, мм 

Жылуды 
қамтамасыз етуді 
қалпына келтіру 

уақыты, сағ 

Ауытқуды жобалауға арналған сыртқы ауаның есептік 
температурасы, tо, °С 

-  10 - 20 - 30 - 40 - 50 

Жылуды беруді қолжетімді төмендету, , %, дейін 

300 15 32 50 60 59 64 
400 18 41 56 65 63 68 
500 22 49 63 70 69 73 
600 26 52 68 75 73 77 
700 29 59 70 76 75 78 

800-1000 40 66 75 80 79 82 
1200-1400 до 54 71 79 83 82 85 
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- бірінші санаттағы тұтынушыларға 100% қажетті жылу беру (егер 
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3.5 Жабдықтар мен құбырларды демонтаждау 
 

3.5.1 Құбыр элементтерін демонтаждау 
 

Құбыр желісінің элементтерін (учаскелерін) ауыстыруды олардың 
техникалық жай-күйі құбыр желісін одан әрі пайдаланудың сенімділігін 
қамтамасыз етпейтін жағдайларда орындайды. 

Құбыр элементін (учаскесін) бөлшектемей тұрып, жұмыстың қауіпсіз 
орындалуын қамтамасыз ететін ұйымдастырушылық-техникалық шаралар 
кешені қабылдануы керек (жұмысқа рұқсат, учаскені қолданыстағы 
жүйелерден ажырату, босату және т.б.). 

Құбырды кесу немесе фланецті қосуды бөлшектеу бойынша 
жұмыстарды бастамас бұрын құбырдың бөлінген учаскелері кабельмен 
байланады және (немесе) сенімді құрылыс конструкцияларына бекітіледі. 
Құбырдың бөлшектелген және бөлінген учаскелерін бекіту орны мен 
схемасы өндірістік-технологиялық құжаттамада (ПТД) (технологиялық 
процесс (ТП), технологиялық нұсқаулықта (ТИ)), сызбада немесе оларды 
бөлшектеу немесе монтаждау кезінде жабдық құрылымдарын уақытша 
бекітуге арналған жобалық құжаттамада көрсетілуі керек. Құбырды 
ажыратқанда, оның бөлінген учаскелерінің орталық сызықтан едәуір ығысуы 
суық интерференциялар немесе қисық фланецтер әсерінен болатын 
кернеулерге байланысты орын алуы мүмкін екенін есте ұстаған жөн. Құбыр 
учаскелерінің бұл қозғалысы жұмысшыларды жарақаттауы мүмкін, сондай-
ақ жақын маңдағы жабдықтарды зақымдауы мүмкін. Сондықтан құбырдың 
бөлінген учаскелерін олардың жұмыс істеп тұрған немесе жұмыс істейтін 
жабдыққа қарай жылжуын болдырмас үшін бекіту керек. Құбырлардың 
бөлінген учаскелерін іргелес, жұмыс істеп тұрған құбырларға, сондай-ақ олар 
орналасқан тіректер мен ілгіштерге бекітуге тыйым салынады. 
Ауыстырылатын және биіктікте орналасқан секция көтергіш құрылғы үшін 
екі жерде бекітіледі [24]. 

Құбырдың кесу нүктелерін таңбалау жиектерді дайындауды, 
дәнекерлеуді және дәнекерлеуді термиялық өңдеуді ескере отырып жүзеге 
асырылады. 

Құбырдың кесу нүктелері тіреуіштің немесе аспаның үстінде (астында) 
орналаспаған түзу учаскеде болуы керек және құбырдың қисық бөлігінен 
Dнар 100 мм құбырдың сыртқы диаметрі және кемінде 100 мм Dнар 100 мм 
мәні бойынша орналасуы керек. 

Құбыр өткізгіштің кесілетін учаскесінің ұзындығы Dнар 100 кезінде 
сыртқы диаметрінен артық болмауы тиіс және құбырдың Dнар 100 мм кем 
100 болмауы тиіс. 

Жөндеуге арналған кесу нүктелері мен шығарылатын құбыр 
учаскесінің ұзындығы ПТП-де (TП немесе TИ) көрсетілуі керек. 

Құбырды кесу құбырдың негізгі металы бойымен немесе дәнекерлеу 
тігісі бойымен құбыр кескіштері мен абразивті дөңгелектері бар 
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қондырғылар немесе газ немесе плазмалық кескіш қондырғылары арқылы 
жүзеге асырылады. 

Құбырларды кесілген, күшейтілген тегістеу дөңгелегімен домалату 
арқылы кесуге арналған. Құбырдың ішкі қуысына абразивтік шаңның түсуі 
құбыр қабырғасының (1 мм-ге дейін) кесілуіне байланысты алынып 
тасталады. Құбырды металға арналған темір арамен қолмен кеседі немесе 
қашаумен кеседі 

Бу-су коммуникацияларының құбырларын кесілген күшейтілген 
тегістеу дөңгелегімен домалату арқылы кесуге арналған. Құбырдың ішкі 
қуысына абразивті шаңның түсуі құбыр қабырғасының (0,5 мм-ге дейін) 
кесілуіне байланысты алынып тасталады. Құбыр металлға арналған темір 
арамен қолмен кесіледі. 

Фланецті жалғау - құбырдағы ең осал жер. Фланецтік қосылыстың 
істен шығуы негізгі жабдықтың тоқтап қалуына әкелетін құбырды жабуды 
қажет етеді [24]. 

 Техникалық сипаттамалар келтірілген (3.16, 3.17 кестелер). 
 
3.16 кесте - Құбырларды кесу құрылғысының техникалық 

сипаттамалары 
 

Техникалық сипаттамалары  

 
1 - пневматикалық тегістеу машинасы; 2 - 
кесілген күшейтілген шеңбер; 3 сыртқы 
қысқыш; 4 - бағыттаушы қысқыш; 5 - 

қоректендіру бірлігі 
 

3.49 сурет - Құбырларды кесу құрылғысы. 

1) Кесілген құбырлардың 
сыртқы диаметрі 325 мм; 

2) кесілген құбырлардың 
қалыңдығы 20мм дейін; 

3) ИП 220A пневматикалық 
тегістеу машинасы; 

4) Жетектің қуаты 1,33 (1,8) 
кВт (а.к.); 

5) шпиндельдің бос айналу 
жиілігі 4580 айн / мин; 

6) 0,6МПа сығылған ауаның 
жұмыс қысымы; 

7) Сығылған ауаның шығыны 
1,6м3 / мин; 

8) Ауа жіберетін шлангтың 
ішкі диаметрі 18мм; 

9) Кесу дөңгелегінің 
өлшемдері 180х32х4 мм; 

10) Салмағы 5,5 кг 
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Техникалық сипаттамалары  

 
1 - пневматикалық тегістеу машинасы; 2 - 
кесілген күшейтілген шеңбер; 3 сыртқы 
қысқыш; 4 - бағыттаушы қысқыш; 5 - 

қоректендіру бірлігі 
 

3.49 сурет - Құбырларды кесу құрылғысы. 

1) Кесілген құбырлардың 
сыртқы диаметрі 325 мм; 

2) кесілген құбырлардың 
қалыңдығы 20мм дейін; 

3) ИП 220A пневматикалық 
тегістеу машинасы; 

4) Жетектің қуаты 1,33 (1,8) 
кВт (а.к.); 

5) шпиндельдің бос айналу 
жиілігі 4580 айн / мин; 

6) 0,6МПа сығылған ауаның 
жұмыс қысымы; 

7) Сығылған ауаның шығыны 
1,6м3 / мин; 

8) Ауа жіберетін шлангтың 
ішкі диаметрі 18мм; 

9) Кесу дөңгелегінің 
өлшемдері 180х32х4 мм; 

10) Салмағы 5,5 кг 

 
 
 

  
 

3.17 кесте - ПВК құбырларын кесуге арналған аспаптардың техникалық 
сипаттамасы  

 
Техникалық сипаттама  

 
1 - пневматикалық жетек; 2 - кесу дөңгелегі; 
3 - кронштейн; 4 - қысқыш; 5 нұсқаулық; 6 - 

құбыр. 
 

Сурет 3.50 - ПВХ құбырларын кесуге 
арналған құрылғы. 

1) Кесілген құбырлардың сыртқы 
диаметрі 76 мм 
2) Кесілген құбырлардың қалыңдығы, 4 
мм 
3) IP пневматикалық ұнтақтағыш IP 
2014A 
4) Жетектің қуаты 1,28 (1,75) кВт (а.к.) 
5) Біліктің айналу жылдамдығы 5100 
айн/мин 
6) Сығылған ауаның жұмыс қысымы 
0,6 (6) МПа 
7) Сығылған ауаның шығыны 1,8 м3 
/мин 
1) 18 мм ауа жіберетін түтікшенің ішкі 
диаметрі 
2) Кесетін дөңгелектің өлшемдері 
180х22х4 мм 
3) Салмағы 31 кг. 

 
Фланецті қосуды бөлшектеместен бірнеше сағат бұрын ол шаң мен 

кірден тазартылады және шпилькалардың жіптері керосинмен суланады. 
Жаңғақтарды екі қадаммен бұрап шығарады: біріншіден, барлық 
жаңғақтарды (сур. 3.51) көрсетілген схема бойынша көлденеңінен 1/8 
бұрылыс, содан кейін кез-келген тәртіппен бұрап алады. Құбырдың бөлінген 
учаскелері босатылғаннан кейін түйреуіштердің соңғы жұбы алынады. 
Шпилькалар ақауларға және тұрақты деформациялардың мөлшеріне 
тексеріледі, ал ақаулары қолайсыздар қабылданады. 

Фланецтерді кеңейту үшін бұрандалы құрылғы қолданылады (3.52-
сурет). Фланецті айналарды ескі тығыздағыштардан, графиттен және 
коррозия іздерінен металл жылтырына дейін тазалайды. Тазалау қырғышпен 
жасалады. Айналар бетінің тазалығы қырғыштан сызаттар мен соққыларға 
тексеріледі. 

 

  
 

3.51 сурет - Гайкалар мен 
фланецтерді бұрау және бұрау 

кезектілігінің сызбасы. 

 

 
1 - бұранда; 2 - траверс; 3 - ілмек; 4 - сына; 

5 - фланецтер 
 

3.52 сурет - Фланецті қосылыстарды таратуға 
арналған құрылғы. 
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3.5.2 Құбыр арматурасын демонтаждау 
 
Құбыр арматурасы бөлшектер мен тораптардың тозу дәрежесіне және 

жөндеу санатына байланысты арматура шеберханасында немесе тікелей 
орнату орнында жөнделеді. Әдетте үлкен арматура құбырдан алынбайды 
және оларды бөлшектейді және орнына жинайды. 

Қуат блогын (негізгі жабдықты) күрделі жөндеу кезінде Dу 10-20 мм 
клапандары негізінен цехта (цехта немесе ол орнатылған жерде) жөнделеді. 

Пайдалану кезеңінің ұзақтығын ұлғайтудың қазіргі тенденциясы 
кезінде құбыр клапандарын жөндеу зауыттық әдіске негізделуі керек. Егер 
қуат блогындағы клапандар бөлшектеліп, бөлшектеу және жөндеу үшін 
шеберханаға жеткізілсе, бөлшектелген клапанның орнына жаңа немесе 
бұрын жөнделген және тексерілген клапан орнатылса, негізгі жабдықтың 
қызмет ету мерзімін ұзартуға болады. Әрине, қуат блогында бөлшектеу және 
оны жөндеуге дүкенге жіберу күрделі жөндеу кезінде ғана орынды [24]. 

Клапанды жөндеудің сәтті аяқталуы көбінесе бөлшектеудің қалай 
жүргізілгеніне байланысты. Бөлшектер алдында осы клапанға арналған 
нұсқаулықтармен және сызбалармен танысып, толықтығын тексеріп, содан 
кейін ғана бөлшектеуге кірісу керек. Алынуы қиын, бекітілген қону 
алаңдарында жиналған және ұзақ уақыт бөлшектелмеген бөлшектерді 
гидравликалық тартқыштар көмегімен бөлшектеу керек. Оларды қолдану 
мүмкін болмаған кезде, балғаларды немесе балғаларды қолдануға болады, 
бірақ соққылар жұмсақ төсеніш арқылы берілуі керек. Шығаруды жеңілдету 
үшін ұстау бөлігін қыздырылған маймен, бумен немесе отпен қыздыруға 
болады. 

Арматураны бөлшектеу кезінде оны кейіннен оның барлық 
компоненттерін жуып тазалау керек. Бөлшектерді жуудың негізгі әдістері 
келтірілген (3.18-кесте). 

Бөлшектер дәйекті түрде ыстық ерітіндіде, содан кейін таза ыстық суда 
жуылады. содан кейін бөлшектер мұқият кептіріледі. Тегістелген және 
жылтыратылған беттері бар бөлшектерді бөлек жуған жөн. Түсті 
металдардан, резеңкеден, пластмассадан және матадан жасалған бөлшектерді 
сілтілі ерітінділерде жууға болмайды. Көміртегі шөгінділерін қырғыштармен, 
қырғыштармен, болат щеткалармен немесе химиялық жолмен тазартады: 
бөлшектер 15-25 минут ішінде 3,5% эмульсол, 0,15 % кальцийленген сода 
және судан тұратын ерітіндіде (ерітіндінің температурасы 60 - 80 °C) 
сақталады. 

Арматураны жұмыс сызбалары мен жөндеуге арналған техникалық 
құжаттамаға сәйкес бөлшектеңіз [24, 27, 28]. 
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3.18 кесте - Бөлшектерді шаю әдістері 
 

Жуу тәсілі Жабдық Жуғыш ертінді 

Қолмен 

Торлы ванна (алдын-ала және соңғы шаю 
үшін екі ванна болған жөн). Ерітіндіге 

түскеннен кейін, щеткалармен тазалаңыз, 
материалдарды сүртіңіз. Ілгектер. Лас тордың 

астына түседі. 
 

Керосин, бензин 

Бакта 

Төменгі бөлігінде электр орамына арналған 
түтік немесе жуу ерітіндісін 80-90 ° C дейін 

қыздыруға арналған катушка орналасқан 
жылжымалы немесе қозғалмайтын бак. 

Толығырақ торда көрсетілген. 
1. 3-5% сода күлінің 

судағы ерітіндісі. 
2. 1 литр ерітіндіге 30 г 
трисодий фосфаты және 

кальцийленген сода. 
3.10% каустикалық сода 

ерітіндісі. 
4.0.1-0.2% каустикалық 

сода, 0,4% трисодий 
фосфаты, 0,15-0,25% 

натрий нитраты, қалғаны - 
су. 

Жуғыш 
машина 

Кір жуғыш машина (стационарлық немесе 
жылжымалы, тек бір камера, тек жууға 

арналған, екі камера жууға және шаюға, үш 
камера жууға, шаюға және кептіруге 
арналған). Кір жуғыш машинада душ 

қондырғысының қысымымен бөлшектерге 
ыстық жуу ерітіндісі (температурасы 80-90 

°C) жеткізіледі. Зат торға немесе арбаға 
қойылады ма, ол жуу қондырғысына оралады. 

 
Арматураның ақауларын анықтау кезінде жұмыс беттері тозу мөлшерін 

белгілеу үшін өлшенеді және компоненттер бөліктерінің одан әрі жұмыс 
істеуге жарамдылығын анықтайды, арматураның негізгі құрастыру 
қондырғыларындағы түйісетін бөлшектер арасындағы саңылауларды 
тексереді. 

Арматураны тексеру кезінде және жөндеуден кейінгі сапаны бақылау 
үшін бақылау әдістерінің біреуін (немесе басқаларымен бірге) қолдану 
қажет: визуалды; қатып қалды; трансиллюминация; люминесцентті; 
магниттік ақауларды анықтау; ультрадыбыстық ақауларды анықтау; түс 
ақауларын анықтау; беріктігі мен тығыздығы үшін гидротест. 

Арматураның барлық компоненттері визуалды тексеруге жатады, тек 
қайта пайдалануға рұқсат етілмеген компоненттерден (прокладкалар, 
орамалар және т.б.). 

Клапанның тағайындалуы мен жұмыс жағдайына байланысты 
металдардың тығыздығы мен қосылыстардың тығыздығын сынау әртүрлі 
әдістермен жүзеге асырылады: гидравликалық, пневматикалық, әртүрлі ағып 
кететін детекторлар және т.б. 

Гидравликалық сынақтар. Өнім қысыммен сумен қамтамасыз етіледі. 
Тығыздықты бақылау ағып кетудің немесе тершеңдіктің пайда болуына 
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қарай жүзеге асырылады. Ағып кетудің рұқсат етілген шегі - 0,5 литр. мм рт 
бағана /с. 

Ауаға батыру сынағы. Өнім ішкі ауа қысымында және су ыдысына 
батырылады. Тығыздық ауа көпіршіктерінің пайда болуымен бақыланады. 
Ағып кетудің ең аз рұқсат етілген ағыны - 10-2 - 10-3 литр. мм рт. бағана  / 
сек. 

Өлшеу номиналды өлшемдерден ауытқуларды, беттердің пішіні мен 
орналасуындағы қателіктерді, олардың кедір-бұдырлығы мен қаттылығын 
жөндеу үшін техникалық құжаттамада немесе жұмыс сызбаларында 
көрсетілген мәндерден анықтау мақсатында жүргізіледі. 

Микрометрлер мен индикаторларды, түзулерді, сопақтылықты, 
конустықтарды тексереді, беттер жазықтығынан ауытқуды - «бояудағы дақ» 
әдісін қолданады. Соңғы дақты қолданған кезде бояулар бүкіл басқарылатын 
бетке біркелкі бөлінуі керек. 

Кедір-бұдырлықты оптикалық аспаптар немесе профилометрлер, 
профилографтар анықтайды. 

7 және 8 классқа дейінгі беттердің кедір-бұдырлығын анықтауға келесі 
талаптарды орындау жағдайында көзбен немесе жанасу арқылы үлгілер 
арқылы рұқсат етіледі: 

1) үлгілердің беттері салыстырылатын беттермен бірдей әдістермен 
өңделуі керек; 

2) үлгілердің геометриялық пішіні тексерілген беттің формасына 
сәйкес келуі керек. 

Арнайы аспаптармен тікелей өлшеу үшін немесе үлгілермен салыстыру 
үшін қол жетімсіз беттердің кедір-бұдырлығын көшірме бедерлер әдісімен 
анықтауға жол беріледі. Беттердің қаттылығы аспаптармен анықталады. 

Бұрандалы беттермен және бекіту бұйымдарымен құрамдас бөліктердің 
ақауларын анықтау визуалды бақылаумен және бекіту бұйымдарының 
міндетті ультрадыбыстық дефектоскопиясымен калибрлермен жүргізіледі. 
Бұрандалы беттері бар құрамдас бөліктер біріктірілетін бұрандалы беттердің 
бірінде біреуден артық жіп үзілген немесе сынған кезде немесе бұранданың 
орташа диаметрі бойынша 15% - дан артық тозған кезде ауыстырылуы тиіс. 

Жөнделген құрамдас бөлікке ТУ талаптары міндетті түрде орындалған 
жағдайда жөндеу кәсіпорны игерген ақауларды анықтау мен жоюдың басқа 
да дефект тәсілдерін қолдануға жол беріледі. 

Дефектоскопия нәтижелері бойынша компоненттер топтарға бөлінеді: 
жарамды өнімдер - жұмысына әсер ететін және бастапқы өлшемдерін 
сақтайтын немесе сызбаға сәйкес төзімділік өрісінде тозуы бар жарамды 
өнімдер; жөндеуді қажет ететін - тозуы немесе бұзылуы бар, жою мүмкіндігі 
бар өнімдер; ақаулы өнімдер - ауыстыруға, тозуға жататын, жою мүмкін емес 
заттар. 

Бірнеше тораптарды (бөлшектерді) бөлшектеу кезінде әрбір тораптың 
(бұйымның) бөлшектерін таңбалап, бөлек жәшіктерге салу керек. 
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Микрометрлер мен индикаторларды, түзулерді, сопақтылықты, 
конустықтарды тексереді, беттер жазықтығынан ауытқуды - «бояудағы дақ» 
әдісін қолданады. Соңғы дақты қолданған кезде бояулар бүкіл басқарылатын 
бетке біркелкі бөлінуі керек. 

Кедір-бұдырлықты оптикалық аспаптар немесе профилометрлер, 
профилографтар анықтайды. 

7 және 8 классқа дейінгі беттердің кедір-бұдырлығын анықтауға келесі 
талаптарды орындау жағдайында көзбен немесе жанасу арқылы үлгілер 
арқылы рұқсат етіледі: 

1) үлгілердің беттері салыстырылатын беттермен бірдей әдістермен 
өңделуі керек; 

2) үлгілердің геометриялық пішіні тексерілген беттің формасына 
сәйкес келуі керек. 

Арнайы аспаптармен тікелей өлшеу үшін немесе үлгілермен салыстыру 
үшін қол жетімсіз беттердің кедір-бұдырлығын көшірме бедерлер әдісімен 
анықтауға жол беріледі. Беттердің қаттылығы аспаптармен анықталады. 

Бұрандалы беттермен және бекіту бұйымдарымен құрамдас бөліктердің 
ақауларын анықтау визуалды бақылаумен және бекіту бұйымдарының 
міндетті ультрадыбыстық дефектоскопиясымен калибрлермен жүргізіледі. 
Бұрандалы беттері бар құрамдас бөліктер біріктірілетін бұрандалы беттердің 
бірінде біреуден артық жіп үзілген немесе сынған кезде немесе бұранданың 
орташа диаметрі бойынша 15% - дан артық тозған кезде ауыстырылуы тиіс. 

Жөнделген құрамдас бөлікке ТУ талаптары міндетті түрде орындалған 
жағдайда жөндеу кәсіпорны игерген ақауларды анықтау мен жоюдың басқа 
да дефект тәсілдерін қолдануға жол беріледі. 

Дефектоскопия нәтижелері бойынша компоненттер топтарға бөлінеді: 
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бар өнімдер; ақаулы өнімдер - ауыстыруға, тозуға жататын, жою мүмкін емес 
заттар. 

Бірнеше тораптарды (бөлшектерді) бөлшектеу кезінде әрбір тораптың 
(бұйымның) бөлшектерін таңбалап, бөлек жәшіктерге салу керек. 

  
 

Бөлшектердің өзара орналасуына төтеп беру маңызды болған кезде, белгілер 
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3.5.3 Қазанды қаптауды және құбырларды жылу оқшаулауды 
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Қаптау қазандық қондырғысы ішіндегі түтін газдарының ағынын дұрыс 
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ыстыққа төзімді және жылу оқшаулағыш бетоннан және раммалық 
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массалардан жасалған жаңа композициялар мен құрылымдарды әзірлеу және 
енгізу нәтижесінде орын алды. 

Экранның артындағы температураның күрт төмендеуіне байланысты 
(500-600 °C дейін) жеке төсем қабаттарының арақатынасы өзгерді: ескі 
кірпіш қаптамада отқа төзімді қабаттың қалыңдығы 125-250 мм орнына, 
қазіргі қазандықтардың қаптамасында отқа төзімді немесе отқа төзімді 
қабаттың қалыңдығы 50 мм-ден аспайды, ал отқа төзімді қабаттың салмағы 
төсемнің жалпы салмағының 80% -дан 40% -ға дейін төмендеді. 

Жану камерасын жоғары дәрежеде экрандағанда, температураны 1500 
°С дейін және одан жоғары қабылдайтын төсем элементтері үшін жоғары 
отқа төзімді материалдарды қолдану қажеттілігі алынып тасталмайды 
(тұтандырғыш белбеулер, рамалық ошақтар, пеш қабырғаларының 
экрандалмаған бөліктері және т.б.) [29, 30]. 

Қаптама салмағының едәуір төмендеуі жаңа құрылымдардың 
таралуына ықпал етті, онда қаптаманың салмағы толығымен қабырға 
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құбырларына (құбыр ішіндегі қаптама) немесе жеңіл рамаға (рамалық 
қаптама) ауысады. 

Құбыр ішіндегі төсем (3.53, а-сурет) отқа төзімді бетон қабатынан 
немесе тікелей қалқан құбырларына жағылатын хромит массаларының 
қабатынан, жылу оқшаулағыш қабатынан және тығыздағыш сылақтан 
жасалған. Қаптама экранға немесе басқа құбырларға бекітіледі және әдетте 
хромиттің 1 қабатынан немесе сирек - құбырларға тікелей жағылатын 
қалыңдығы = 40 мм шамотты массаның, қалыңдығы 50 мм болатын жеңіл 
жылу оқшаулағыш бетонның 2 қабатынан, темір тормен нығайтылған, 
қалыңдығы бірдей оқшаулағыш плиталардың 3 қабатынан тұрады. газ 
өткізбейтін сылақпен жабылған, тығыздағыш сылақтың 15-20 қабаты 
қолданылатын екінші металл тор 5. Төсем бірінші қабаттың құбыр бетіне 
жабысуына байланысты, сонымен қатар торды экранға тартатын құбырларға 
дәнекерленген түйреуіштер арқылы құбырларға бекітіледі. 

Тік қабырғалардың жеңіл, жақтаулы қаптамалары будың 
сыйымдылығы 50-75 т/сағ және одан жоғары қазандық қондырғыларында 
орындалады, өйткені биіктігі 15 м және одан асатын биіктікке байланысты 
массивтік, еркін қаптама тым ауыр және тұрақсыз болады. 

Жеңіл төсем (3.53, б-сурет) кірпіштің жартысына немесе бір кірпішке 
қаланған қалыпты шамот кірпіштерінің 5 қабатынан, сондай-ақ әр түрлі 
стильдегі 2, 4 және 6 кірпіштерден, астар түзіп, жеңіл жылу оқшаулағыш 
кірпіштердің 9 қабатын немесе жылу оқшаулағыш тақталардан және сыртқы 
металлдан тұрады. қаптау 10. Қаптаманың жалпы қалыңдығы 250 - 410 мм, 
жұқа - қабырғалармен жабылған қабырғаларда. Кірпішке қажетті 
тұрақтылықты беру үшін ол қазандықтың қаңқасына 11 түсіру және тарту 
белбеулерімен қосылады. 

Түсіру белдіктері 3-6 м биіктіктегі көлденең деңгейлерге бөлінеді және 
әр деңгейдің айналдыра салмағын рамкаға беру үшін қолданылады. Олар 
рамамен бекітілген болат немесе шойын кронштейндерге салынған 2 пішінді 
кірпіштен жасалған; осылайша, рамка түсіру белдеуінің пішінді кірпішіне 
салынған қаптаманың барлық салмағын береді, ал төменгі деңгейдің 
қаптамасы жоғары деңгейдің қаптамасының салмағынан түсіріледі. Түсіру 
белдеуінің астында көлденең температура тігісі 3 орындалады, бұл әр 
деңгейде айналдыра еркін кеңейтуге мүмкіндік береді. 

Тартушы белдіктер биіктігі бойынша әрбір 600 - 1000 мм сайын 
орындалады, бұл әрбір қабаттың қаламын оттықтың немесе газ өткізгіштің 
ішіне түсуден сақтау үшін қажет. Тартымды белдіктер ұялары бар 6 пішінді 
кірпіштен жасалған. Бұл розеткаларға 7 ілмек бастары салынған, олардың 
басқа ұштары рамамен байланысқан 8 көлденең құбырларды қамтиды; бұл 
Ілмек құбырдың айналасында болғандықтан, олар жоғары және төмен 
жылжуға кедергі келтірмейді. 
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а- еркін тұрған, б-массивті, в - жеңіл каркасты, г-қалқан, д- құбырлы; 

1 және 2-қызыл және шамот кірпіші; 3-таңу деңгейі; 
4-температуралық тігіс; 5 және 6 - фасонды шамотты кірпіш; 7 - металл қаптама; 8 - 

түсіру белдеуі; 9 және 11 - жылу оқшаулағыш және жылу оқшаулағыш плиталар; 10-
хромитті немесе шамотты масса.  

 
3.53 сурет - Тік қабырғалардың қаптау түрлері. 

 
Қазандықтың бұзылған төсенішін бөлшектеу тығыздағыш гипсті алып 

тастаудан және металл тордың бекіту түйіндерін босатудан басталады. Бұл 
жұмыс құбырлар мен басқа құрылымдық бөліктердің бетіне зақым келтірмеу 
үшін өте мұқият және мұқият жасалуы керек. 

Жаңа төсем төсеуге дайындық. Ескі төсем элементтерін алып 
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қажетті пропорциясын сақтай отырып дайындалуы керек. Сондай-ақ, отқа 
төзімді кірпіш пен арматураны алдын-ала сұрыптау қажет. 
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тығыздығын қамтамасыз ету керек. Орнатқаннан кейін кептіру орындалады, 
бұл қаптаманың құрамындағы артық ылғалды толығымен кетіру үшін қажет. 
Ылғалдың болуы жабынның біркелкі қызуын тудыруы мүмкін, бұл әрдайым 
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[30]. 
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3.5.3.2 Құбырлардың жылу оқшаулағышын монтаждау және 
демонтаждау 

 
Жылу оқшаулауының жабын қабаты әсерден қорғауға, жылу оқшаулау 

құрылымына толық және эстетикалық көрініс беруге арналған [31]. 
Жұмыс ортасының температурасы минус 180 °С-тан плюс 600 °С-қа 

дейінгі негізгі және қосалқы жабдық, құбыржолдар жылу оқшаулауға 
ұшырайды [32]. 

Құбырларды оқшаулауды 
құрастырмалы жылу 
оқшаулағыш құрылымдармен 
(ЖОҚ) орнату келесі 
операциялардан тұрады: көліктік 
бекітуді алып тастау; 
қондырғыларды орналастырумен 
құбырға орналастыру және 
төсеу; бекіту құрылымдары (сур. 
3.54). 

 Құбырларды 
құрастырмалы 
жылуоқшаулағыш қондыр-
ғылармен оқшаулауды 
монтаждау (КЖҚ) (3.55-сурет). 

 Жұмыс көлеміне келесі 
операциялар кіреді: көлік 
бекітпесін және жабын қабатын 
алу; құбырға оқшаулағыш 
бұйымдарды орнату; құрастыру 
белбеуімен қатайта отырып, 
металл жабындарды орнату; 
жабындыларды өздігінен бұрап 
тұратын бұрандалармен бекіту; 
құрастыру белдіктерін алу. 

Металл емес жабыны бар 
жылу оқшаулағыш 
құрылымдармен құбыр 
оқшаулауын орнату. Берілген 
құрылым сыртынан желімделген 
минералды жүн цилиндрінен 
тұрады ХСЛ лактағы 
прокатталған шыны талшық 
(сурет 3.56). 

 
а - құрастырылған құрылым, б - бөлшектелген, в 

- құбырға орнату, 
g - бекітілген құрылым. 

1 - оқшаулағыш қабаты, 2 - оқшаулағыш және 
жабын қабатын жалғайтын тіреуіш, 3 - жабынды 

қабаты. 
 

3.54 сурет - Толық жылу оқшаулағыш құрылым - 
ТК. Орнату кезектілігі. 

 

 
1 - құрастырылған құрылым, 2 - құбырға орнату, 

3 - монтаждауды аяқтау. 
 

3.55 сурет - Толық жылу оқшаулағыш құрылым – 
КЖҚ. Орнату кезектілігі. 
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Конструкциялар тігіс-
тердің көлденең қабырғаларын 
желімдеуге және ұштарын 
әрлеуге арналған лакпен боялған 
шыны матамен оралған. 
Көлденең тігістер ені 40-50 мм 
лак-шыны мата жолақтарымен 
желімделеді. Болат жолақты 
таңғыштарды қолданған кезде 
олардың коррозияға қарсы 
бояуы болуы керек. 

 
 

3.56 сурет – Минераловатты цилиндр. 

Диаметрі 273 мм-ден асатын құбырларды жылу оқшаулағыш құрама 
құрылымдармен оқшаулауға болады, олар әр түрлі минералды жүннен және 
шыны жүннен жасалған, икемді қайталанатын материалдардың жабынды 
қабаты бар және икемді. Бұйымдар құрғақ немесе мастикаға көлденең 
тігістерді жылжыта отырып, орамдық сақиналармен бекітіледі (екеуі жарты 
цилиндр ұзындығына арналған) Полистиролдан жасалған бұйымдар болаттан 
немесе ұстағыштан жасалған бинттермен бекітіледі. Оқшаулағыш қабат 
жабын қабатымен қорғалуы керек (3.57, а-сурет). 

Құбырларды қатты 
сегменттермен жылу изоляциясы 
(әктас-кремнийлі-жер, перлит-
цемент, керамикалық 
байланыстағы перлит, 
пенопласт-диатомит, диатомит, 
асбест-вермикулит, пенопластик 
және т.б.). Бір немесе бірнеше 
қабатта орындалуы мүмкін. Көп 
қабатты оқшаулау кейбір 
жағдайларда жоғары 
температуралы құбыржолдарда 
орындалады. Бұл жағдайда 
төменгі қабаттар температураға 
төзімділігі жоғары өнімдерден, 
ал жоғарғы қабат температураға 
төзімділігі төмен өнімдерден 
жинақталады.  

 
а - цилиндрлерден, b - сегменттерден. 

 
1 - болат таспа, 2 - ілмек, 

3 - монтаждық таңғыш (резеңке), 4 - металл 
таспаларды орнататын орындар, 5 - жартылай 

цилиндрлер, 6 - сегменттер, 7 - сым сақиналар, 8 
- жабын қабаты 

 
3.57 сурет - Қатты құйылған бұйымдарға жылу 

оқшаулауын орнату. 

Құбырларға арналған кесінділер (3.57-сурет. В) құрғақ немесе 
мастикада (асбозурит, солевит, асбест-цемент) (көлденең тігістердің 
жылжуымен) бөлек орнатылады. Сегменттерді құрғақ төсеу кезінде өнімдер 
мұқият реттелуі керек. Көп қабатты оқшаулауда барлық тігістерді кейінгі 
қабатпен көпірлеу керек [31]. 

Минералды және шыны жүннен әр түрлі төсемдермен тігілген 
төсеніштермен құбыр өткізгіштерді жылу оқшаулау. Кілемшелер бір және екі 
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қабатта қабаттасып тігістермен төселген. Өнімдер құбырдың ұзындығы 
бойынша әр 500 мм сайын сым ілгіштерімен бекітіледі (сур. 3.58, 3.59) және 
сыртынан бірдей қашықтықта орау таспасынан немесе диаметрі 1,2 - 2 мм 
сымнан жасалған сақиналармен бекітіледі. Бойлық тігіс, сондай-ақ диаметрі 
600 мм-ден асатын құбырларды оқшаулау кезінде көлденең тігістер 0,8 мм 
диаметрі бар жұмсақ сыммен араласады. 

 

3.58 сурет - Металл тормен қапталған 
минералды жүн маталармен тігілген 

құбыр өткізгішті оқшаулауды орнату. 

 

 
3.59 сурет - Жасалған төсеніштермен 

құбырды спутникпен оқшаулау 
минералды жүннен. 

 
Жылу оқшаулағыш жабыны бар құбырлар арналар құрылғысыз, 

арнайы арналарда, үй-жайдың ішінде және сыртында - пандустар, 
ғимараттардың бөлек тіректері мен қабырғалары бойымен салынады. Жылу 
оқшаулағыш жабындар дайын монолитті немесе монолитті құрама 
элементтерден жасалған [31]. 

Сызықсыз жерасты төсеу кезінде сыртқы жылу оқшаулағыш қабат 
сыртқы жүктемелерге төзімді және құбырды ылғалдан қорғауға жеткілікті 
беріктік пен гидрооқшаулағыш қасиеттерге ие болуы керек. Оқшаулау 
битум-перлиттен, арматураланған цементтен, құрама темірбетон 
қабықшаларынан, темірбетоннан, бетоннан және минералды мақтамен 
қапталған асбестцемент құбырларынан жасалған. 

Жабық (құрғақ) бөлмелерде және техникалық жер асты құбырларында 
әр түрлі кеуекті материалдардан дайын қалыпталған бұйымдар оқшауланған. 
Сондай-ақ олар минералды жүннен жасалған төсеніштерден дайындалған 
монолитті (аспалы) және битум-перлит оқшаулауын қолданады. 

Пенополиуретанды оқшаулауындағы құбырлар (ППО оқшаулау) 
«құбырдағы құбыр» принципі бойынша жасалған, яғни.екі құбырдан тұрады: 
ішкі жұмыс (тасымалдаушы) және сыртқы қорғаныс (қабық), олардың 
арасындағы алшақтық полиуретанды көбікпен толтырылған. 
Пенополиуретанды оқшаулаудағы және жедел қашықтықтан бақылау 
жүйесіндегі (ЖҚБЖ) құбырлар (сурет. 3.60).  
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3.60 сурет - Пенополиуретанды оқшаулаудағы құбырлар және қашықтықтан 
бақылау жүйесі (ЖҚБЖ). 
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алады. Полиэтиленнің сыртқы қабығына оралған оқшауланған ППО құбыры 
толығымен тығыздалған, сондықтан жерасты құбырларын орнату кезінде 
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Құбырларды монтаждау кезінде бұл сымдар тізбектей түрде жалпы 
тізбекке қосылады және басқару бөлмесінің электронды жабдықтарына 
қосылады. Егер қабықшаның жергілікті ағуы канализациясыз әдіспен 
салынған құбыржолында пайда болса, дымқыл аймақта оқшауламаның 
электр кедергісі күрт төмендейді. Бұл өзгерісті жедел қашықтықтан бақылау 
жүйесіндегі (ЖҚБЖ) жазады, оның көмегімен зақымдану орнын бірнеше 
метр дәлдікпен қашықтықтан есептеуге болады. 

Аса маңызды артықшылықтардың қатарына монтаждаудың 
қолайлылығы және құрылыс жұмыстарының жоғары жылдамдығы, 
тасымалдау кезінде жылу энергиясының шығындарын бірнеше рет 
төмендету, каналсыз тәсілмен жерасты құбырларын салу мүмкіндігі, ПЭ 
қабықтағы құбырларды жер асты суларынан және кезбе токтардан сенімді 
қорғау, құбыр жүйелерін олардың сенімділігі және ЖҚБЖ  жүйесінің 
көмегімен зақымдануларды жылдам оқшаулау мүмкіндігі есебінен 
пайдалануға арналған, жылу магистральдарының "өмір сүру" мерзімін 40-50 
жылға дейін ұзарту, энергия тиімді құбырлардың өзін-өзі ақтауының 
болжамды мерзімі. 

Жылу оқшаулағыш бұйымдар мен материалдар жұмыс орнына 
контейнерлерде жеткізіледі, ал құбырлар оларды тікелей төсеу алдында 
(каналдардың үстінде - монолитті және құрастырмалы-монолитті оқшаулау 
кезінде) немесе төсегеннен кейін (толтыру оқшаулауы кезінде) оқшауланады) 

Трассадағы жылу оқшаулау жұмыстары ауыстырып қосу 
камераларымен шектелген учаскеде монтаждалған құбырларды сынақтан 
өткізгеннен кейін жүргізіледі. Камералар шегіндегі тораптар құбырдың 
барлық монтаждалған учаскесін түпкілікті сынақтан өткізгеннен кейін 
оқшауланады. 

Жылу оқшаулау жұмыстары, әдетте, жылу тасымалдағышпен 
толтырылмаған жабдықтарда және құбырларда орындалады, яғни жұмыс 
істемейтін күйде [31]. 

Жылу желілерін монтажі дайын оқшауланған сілтемелерден жүзеге 
асырылады. Трассада тек буындар мен пішінді бөліктер оқшауланады. Бұл 
жылу желілерінің құнын 30-50 % -ке төмендетеді, егер оларды арналарда 
салумен салыстырғанда кезде цемент пен болат шығынын азайтады.  

Арналарда жылу желілерін орнатқан кезде асбест-цемент қабықшалары 
жиі қолданылады, олардың ішкі бетіне минералды жүн қабаты бекітілген. 
Алдымен қабықтардың төменгі, содан кейін жоғарғы жартысын құбырларға 
салыңыз, оларды мырышталған сым бұрағыштармен немесе таңғышпен 
бекітіңіз және бойлық және көлденең тігістерді цемент ерітіндісімен 
жабыңыз. 

Барлық жабындардағы монтаждық буындар құбырлар сияқты 
оқшауланған. 

Жабық құрғақ үй-жайларда және техникалық жер астында 
құбырлардың жылу оқшаулауын қалыпталған (құрастырмалы) бұйымдармен, 
сондай-ақ монолитті немесе құрастырмалы-монолитті аспалы 
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конструкциялар түрінде орындайды. Дайын қалыпталған бұйымдарды 
құрылыс алаңына контейнерлерде жеткізеді; содан кейін құрғақ немесе 
мастикалық сылаққа (асбозуриттен немесе басқа материалдан жасалған) 
оларды екі-екіден құбырларға салады және тоқыма сыммен бекітеді. Құрғақ 
төсеу кезінде тігістердің қалыңдығы 1 мм-ден аспауы керек, ал мастикада 3 
мм болуы керек. Барлық тігістер мастикамен бір немесе екі қабатта, содан 
кейін қалыңдығы 10 гипс ерітіндісімен сүртіледі...15 мм, ол кептіруден кейін 
шүберекке, матаға немесе орам материалына жабыстырылады, содан кейін 
шартты түсті майлы бояумен немесе жылжымалы төсеніштерден немесе 
гидрокөтергіштен бөлменің түсіне боялады [31]. 

Құбырларды оқшаулау жоғары сапалы материалдарды және орнату 
технологиясының сақталуын талап етеді. Бұл құбырлардың қызмет ету 
мерзімін ұзартады, сондай-ақ Қызмет көрсету шығындарын азайтады. 

 
 

3.6 Жабдықтар мен құбырларды монтаждау 
 

3.6.1 Құбырларды төсеу орындарын белгілеу 
 
Құбырларды таңбалау құрастыру және таңбалау схемаларын «заттай» 

алып тастауды және бекітуді білдіреді: ішкі жүйелер - ғимараттар мен 
тіректердің қабырғаларында, сыртқы желілер - тиісті маршруттарда 
(көшелер, алаңдар, кірме жолдар, далада). Құбырлардың осьтері жердегі 
тұрақты бағдарларға немесе үйлердің ішіндегі құрылғылар мен сыртқы 
желілердегі желілік құрылымдардың орнатылатын жерлерін көрсететін 
геодезиялық эталондарға байланады. 

Әр түрлі құбырларды тіректерге бекіту бірнеше түрде болуы мүмкін: 
консольді бекіту, кеңейту және ұзарту, ілулі және бітелген. 

Консольді бекітумен бекіту үшін қоршау конструкцияларында тесіктер 
бұрғыланады, олардың тереңдігі мен диаметрі консольдің бекітілген 
бөлігінің мөлшеріне сәйкес келуі керек. Консольдер орнатылғаннан және 
тексерілгеннен кейін цемент ерітіндісімен тығыздалады және тек жетінші 
күні жүктеледі. 

Жаппай құрылыста олар орнатылғаннан кейін жобалық жүктемені 
бірден қабылдай алатын бекітпелер қолданылады - кеңейту және қатайту 
(бұрандалар мен муфталары бар бұрандалар). Оларды орнату үшін алдымен 
құрылымдардағы тесіктерді бұрғылау керек. 

Құбырларға арналған аспалы бекітпелер, мысалы, әр пішінді бөлікке 
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ауыспалы ұзындықтағы бұрандалы суспензиялардың көмегімен қамтамасыз 
етіледі. 

Ілгектері бар әртүрлі қапсырмалар түріндегі аспалар құрылыс 
конструкцияларына дәнекерлеу, болттар немесе дублерлер (түйреуіштер) 
арқылы бекітіледі. Мұндай бекітпелер қауіпсіздік талаптарын қатаң сақтай 
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отырып, картридждер жиынтығы бар құрылыс және құрастыру 
тапаншасымен орнатылады. 

Балғамен бекітілген бекітпелер (дюбельдер немесе түйреуіштер) 
сонымен қатар құрылыс және құрастыру мылтықтарының көмегімен 
орналастырылған. Дюбельдер гипске арналған металл торларды, құбыр 
тіректерін және басқа тығыздағыштар мен ілгіштерді беріктігі жоғары 
қоршау құрылымдарына бекіту үшін қолданылады [33]. 

Типтік тұрғын және қоғамдық ғимараттардың санитарлық-техникалық 
жүйелерінің құбырларын монтаждау сызбаларын жобалау ұйымдары 
әзірлейді және санитарлық-техникалық құрылғылардың жобасына кіреді. 

Стандартты сызбалар бойынша немесе қайта пайдалану жобалары 
бойынша салынған өндірістік ғимараттардың санитарлық жүйелеріне 
арналған құбырларды монтаждау сызбаларын да жобалау ұйымдары 
әзірлейді және санитарлық құрылғыларды жобалаудың бір бөлігі болып 
табылады. 

Санитарлық-техникалық құрылғыларды жобалау кезінде қандай да бір 
себептермен жоқ типтік қоғамдық және өндірістік ғимараттардың 
санитарлық-техникалық жүйелерінің құбыр сызбаларын монтаждау 
сызбаларын құрастыру трестінің тапсырысы бойынша жобалаушы ұйымдар 
жасайды. 

Типтік емес қоғамдық және өндірістік ғимараттардың санитарлық-
техникалық жүйелерінің құбырларын монтаждау сызбаларын ГПП немесе 
жобалау ұйымдары жасайды. 

Типтік емес қоғамдық және өндірістік ғимараттардың құбырларын 
монтаждау сызбаларын әзірлеу мүмкін емес жағдайларда, құбырларды сатып 
алу және монтаждау далалық өлшеулер негізінде монтаждау ұйымдарының 
ГПП құрастырған эскиздер бойынша жүзеге асырылады. 

Жылыту жүйелеріне, суық және ыстық сумен жабдықтауға, ағынды 
суларға және ішкі газбен жабдықтауға арналған құбыр желілерінің монтаж 
сызбалары мен эскиздері санитарлық жүйелердің құбырларын монтаждау 
сызбаларын әзірлеу бойынша бекітілген нұсқаулыққа сәйкес жүзеге 
асырылады. 

Орнату алаңында өлшеу (түсіру) тиісті дайындықтан кейін ғана жүзеге 
асырылады. Өлшеуді бастамас бұрын сіз дайын болуыңыз керек: 

а) қабырғалар, төбелер, баспалдақтар мен аралықтардың ұшуы, 
олардың бойында құбыржолдарды төсеу, жылыту құрылғыларын немесе 
басқа санитарлық-техникалық жабдықты орналастыру жоспарланған: 

б) іргетастардағы, қабырғалардағы, аралықтар мен төбелердегі құбыр 
өткізгіштерге арналған саңылаулар; 

 в) жылыту құрылғылары орнатылған жерлерде әр бөлменің 
қабырғаларына бояумен жағылған таза едендердің белгілері; 

г) терезе терезелері; 
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д) санитарлық жабдықтар, құрылғылар орнатылған жерлерде және 
көтергіштер өтетін жерлерде сыланған «маяктар» немесе маяк жолақтары 
(дымқыл гипсті қолданған кезде); 

е) тауашалар, каналдар мен бороздар; 
ж) санитарлық жабдықтың негіздері. 
Өлшеу жүргізілетін бөлмелерде жарық беру, сондай-ақ барлық өлшеу 

нүктелеріне ақысыз кіру қарастырылған. 
Жұмыс істеп тұрған кәсіпорындарды қайта құру немесе жөндеу кезінде 

технологиялық жабдық толықтай тоқтаған кезде оны өлшеу ұсынылады. 
Құбырлардың құрылыс конструкциялары арқылы өтетін жерлері 

оларда майлы бояумен белгіленеді (саңылауларды белгілеу). Жақын жерде 
құбырлардың орны және олардың диаметрлері көрсетілген. 

Құбырдың бекітпелерін орнату орындары өрнекте майлы бояумен 
құрылыс конструкцияларына шеңберлер қою арқылы белгіленеді. Шеңбердің 
диаметрі құрылыс тапаншасының ұшымен бірдей болуы керек. Құбырды 
бекіту құралдарын орнату орындарын белгілеу кезінде құбырдың осіне белгі 
немесе кронштейнді орнатуға белгі қойылады. 

Нөлдік белгіден төмен құбыр өткізгіштердің саңылауларын таңбалау 
жертөле немесе техникалық жерасты қабаттасу құрылғысының алдында 
жасалады. 

Құбырларды корпусқа немесе жеңдерге төсеу орындары «ф» (корпус) 
немесе «г» (жең) әрпімен белгіленуі керек. 

Тіректерге арналған саңылаулардың таңбалауы және жылу жүйелерінің 
жылыту құрылғыларына қосылу жылыту маусымында жылыту құрылғылары 
мен белдеулерін орнату орындарын сыланғаннан кейін, жылытылмайтын 
маусымда - барлық сылақ жұмыстары аяқталғаннан кейін жүзеге асырылады. 

Үстіңгі қабаттың қабырғасында еденнен 100 мм биіктікте жылытқыш 
көтергіштің өту кезінде тесігінің қабырғаларының өлшемдерін сантиметрмен 
(10х10) көрсететін майлы бояумен және көтергіштің осін анықтайтын 
бағыттауыш көрсеткімен (тіктөртбұрыштың тік осі бойымен) тіктөртбұрыш 
қолданылады. Қабылданған ұзындыққа, жылыту құрылғысына берілуіне 
байланысты көтергіш осі терезе көлбеуінен 150-200 мм қашықтықта 
орналасқан. 

Жылыту құрылғыларына қосылыстар қалқалар арқылы өткен жағдайда, 
оларға майлы бояумен өрнектелген саңылаулар шеңберлері қолданылады. 
Шеңбердің диаметрі лайнердің диаметрінен бір өлшемге үлкен болуы керек. 

Таңбалау жұмыстарын жүргізу үшін жазушыға техникалық құжаттама 
беріледі. 

Саңылауларды нөлдік белгінің астынан белгілеу үшін: а) құбыржолдар, 
олардың диаметрлері мен көтергіш байланыстары көрсетілген жертөле 
жоспары; б) құбыр жүйелерінің аксонометриялық сызбалары; в) бекіту 
құралдарының сызбалары. 
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Саңылауларды нөлдік белгіден жоғары белгілеу үшін: а) стояктардың 
орналасуын көрсете отырып, еден жоспарлары; б) аксонометриялық құбыр 
сызбасы. 

Таза едендердің ойықтары мен белгілерін белгілеу бойынша аяқталған 
жұмыстар акт бойынша құрылыс ұйымының өкіліне тапсырылады. Қол 
қойылған актіні хатшы Мемлекеттік тіркеу бөліміне береді 

Тесіктерді тесудің дұрыстығын сым мен жоғарғы қабаттан жертөлеге 
қабаттасқан тіреу сызығы арқылы тексереді. Егер барлық қабаттардағы сым 
тесіктердің осіне сәйкес келсе, тесіктер дұрыс тесілген. 

Жылыту құрылғыларын бекітуге арналған құралдарды орнату 
орындарының белгілері, егер: а) қабырғаларға жабыстырылған таза еден 
белгілері; б) қабырғаға тірелген осьтер; в) сыланған тауашалар немесе 
жылыту құрылғыларын орнату орындары; г) радиаторлардағы секциялар 
саны немесе жылыту құрылғысының түрі туралы мәліметтер. 

Бекіту құралдарына арналған саңылауларды белгілегенде, алдымен 
көтергіш осінің сызығынан гильзалардың ұзындығын өлшеңіз, содан кейін 
дайын еден деңгейінде орнатылған шаблонды қолданып, астарлардың 
ұзындығын ескере отырып, кронштейндер үшін бұрғылау (көздеу) 
нүктелерін қолданыңыз. 

Бұрғылау нүктесі екі өзара перпендикуляр сызықтары бар борлы 
қарындашпен белгіленеді. Сонымен бірге, тауашада (құрылғыны орнату 
орны) радиатор секцияларының саны немесе жылыту құрылғысының 
маркасы жазылады. 

Санитарлық-тұрмыстық техниканы бекіту қондырғыларына арналған 
қондырғыларды белгілеу қабырға беттерін сылап, сумен жабдықтау және су 
бұрудың тік және көлденең құбыр блоктарын орнатқаннан кейін жүргізілуі 
керек. 

Белгілеу әмбебап шаблон арқылы орындалады. Тесіктер майлы 
бояумен белгіленген. 

Заттай өлшеулерді монтаждау (қармау) объектісі шегінде 
санитариялық-техникалық құрылғылардың барлық түрлері бойынша кешенді 
жүргізген жөн. Бұл ретте суық және ыстық сумен жабдықтау жүйелерінің 
және ішкі кәріз жүйелерінің құбыржолдарын төсеу орындарын заттай өлшеу 
бір мезгілде орындалады [24, 33]. 
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Желілерді сумен шаю әдісі гидравликалық шаю деп аталады, бұл 
желілердің кіші диаметрлері үшін қанағаттанарлық, сондықтан судың аз 
шығыны. Жылу желілерінің диаметрі өскен сайын оларды жууға арналған су 
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Саңылауларды нөлдік белгіден жоғары белгілеу үшін: а) стояктардың 
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сызбасы. 

Таза едендердің ойықтары мен белгілерін белгілеу бойынша аяқталған 
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шығыны да артады. Кемшілігі - орталықтандырылған жылумен жабдықтауды 
қолданатын қалалар мен елді мекендерде желілерді гидравликалық жуу үшін 
қажетті су қоры әрдайым бола бермейді, ал гидравликалық шаю қажетті 
тиімділікке ие емес. 

Бұл жағдайлар су және сығылған ауа қоспасын агент ретінде 
пайдаланатын гидропневматикалық шаю әдісінің пайда болуына әкелді. Ауа / 
су қоспасы тиімді және оңай айналады. жуу құралы. Ол оларға қонған және 
оларға жабысқан бөгде заттарды құбыр қабырғаларынан бірдей жақсы 
ажыратады, шаңды заттар мен бактерияларды жуады. Су-ауа қоспасы, 
сонымен қатар, бөгде заттарды ағызатын жерлерге құбырлар арқылы жақсы 
жояды. 

Құбырларды гидропневматикалық шаю екі жолмен жүзеге асырылады: 
1. Үздіксіз гидропневматикалық шаю. Су мен сығылған ауа бір 

мезгілде жуылған құбырдың бір жағынан енгізіледі; құбырдың қарама-қарсы 
ұшынан қоспасы сыртқа дренаж арқылы шығарылады. Осылайша, құбырды 
толығымен тазартқанға дейін үздіксіз шаю жүзеге асырылады. Бұл әдістің 
артықшылығы - шаю жылдамдығы, кемшілігі - жуылған құбырларға үзіліссіз 
жеткізу және олардан салыстырмалы түрде көп мөлшерде суды қысқа 
мерзімде шығару қажеттілігі. 

2. Циклдік гидропневматикалық шаю. Желінің жуылған бөлігі қалалық 
сумен жабдықтау гидрантынан немесе цистерналардан алынған сумен 
толтырылады. Бұл жағдайда құбырлардың жуылған бөлігін толтыру 
салыстырмалы түрде ұзақ уақыт алуы мүмкін. Содан кейін жылжымалы 
компрессордан сығылған ауа құбырдың бір шетіне қажетті мөлшерде 
беріледі. Құбырдың екінші ұшындағы төгу клапанын ашып, шайып жатқан 
су толығымен жойылады. Бұл бірінші жуу циклын аяқтайды. Мұндай 
циклдар құбыр толық тазаланғанға дейін қайталанады. Сипатталған жуу 
әдісінің артықшылығы - уақыт бірлігіне судың аз шығыны. Жылумен 
жабдықтау жүйесін ашық контурмен жуу тек ауыз сумен және жуылған 
желілерді дезинфекциялаумен жүзеге асырылады. Жабық схемамен шаюды 
желіні дезинфекциялаусыз кез келген таза сумен жүргізуге болады. 

Жылу желілерін сумен қамтамасыз етілмеген сығылған ауамен тазарту 
тиімділігі аз және сирек қолданылады. Ол негізінен қыста, суық суды 
пайдалану қауіпті болған кезде, желіні тазарту қажет болған кезде 
қолданылады. Сығылған ауаны тазартуды ашық схемамен қолдануға 
болмайды. 

Құбырларды су буларымен жуу жылдам жүреді және шағын диаметрлі 
құбырлармен қанағаттанарлық нәтиже береді. Жуумен бір уақытта үрленген 
құбырлар дезинфекцияланып, қыздыру кезінде жылу желісінің жұмысы 
тексеріледі. Су жылыту желілерінің ашық тізбектері үшін дезинфекция өте 
маңызды фактор болып табылады. Жылу желілерін бумен жуу суық мезгілде 
де жүзеге асырылуы мүмкін. Құбырларды осылайша тазарту қымбатқа 
түседі, сондықтан оны жуу үшін едәуір бу шығынын қажет етпейтін шағын 
диаметрлі құбырлар үшін ғана қолданылады. 
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Жылумен жабдықтау тәжірибесінде желілерді жуудың 
гидропневматикалық әдісі жиі қолданылады, оны дұрыс күтіп ұстау арқылы 
құбырлардың тазалығы жоғары дәрежеге жетеді. 

Гидропневматикалық шаю жыл сайын жылыту кезеңі аяқталғаннан 
кейін, сондай-ақ монтаждау, күрделі жөндеу, құбырларды ауыстырумен 
жоспарлы жөндеуден өткізіледі. Ауыз су ашық жылу жүйелерін жуу үшін 
қолданылады. 

Сығылған ауаның көзі - компрессорлық қондырғылар, су 
канализацияға жіберіледі. 

Гидропневматикалық шаю кезінде өлшенетін негізгі мәндер: судың 
қысымы, ауа және су-ауа қоспасы. 

Техникалық серіппелі манометрлер қысымды өлшеу үшін 
қолданылады (3.17 суретті қараңыз). 

Жуу алдында: 
- жууға қатысатын персоналды бағдарламамен және жуу кезінде 

олардың міндеттерімен таныстыру; 
- жылумен жабдықтау жүйесін тексеру; 
- ыстық сумен жабдықтау жүйесін өшіріңіз; 
- қауіпсіздік шараларының орындалуын тексеру. 
Шаюдың ұзақтығы шаю суының айқындылығымен анықталады. 
Ауа мен судың көлемдік шығындарының қатынасы кем дегенде m = 2 

алынады. Су-ауа қоспасының жылдамдығы 3-5 м / с-те сақталмауы керек. 
Диаметрі Dу 100 мм дейінгі учаскелерді шаюдың ұзындығы 

көтергіштермен бірге 1000 м-ден аспауы керек, радиаторлар мен стояктарды 
жуу үшін қоспаның қысымы 6 кгс/см2 аспауы керек. 

Элеватор қосылымымен жүйені шаю (сурет 3.61): № 1,2,3,4,5,6,7,8 
қақпалы клапандарын өшіру; үшінші тұлғалардың абоненттік филиалдарын 
өшіру; фланецтер арасындағы лифт араластыратын құбырға штепсель 
салыңыз; суық судың резеңке шлангын №8 тоқтату клапандарына жалғаңыз; 
ауа жіберетін шлангты № 9 тоқтату клапандарына қосыңыз; су төгетін түтікті 
№7 клапанға қосып, кәрізге төгіңіз; №8 клапанды және ауа желдеткіштерін 
ашып, жылыту жүйесін жууды бастаңыз. Су мен ауа ағынын есептелгенге 
жеткізіңіз. Су толығымен мөлдір болғанша шайыңыз, содан кейін сумен 15 
минут қана шайыңыз. 

Суық суды жауып, оны компрессор қысымымен босатыңыз, содан 
кейін су төгетін жерді жауып, суық суды ашыңыз, жүйені толтырыңыз, 
компрессорды қайта қосыңыз. 

Суды толығымен тазартқанша жуыңыз, содан кейін барлық стояктарды 
ашып, сумен 15 минут қана жуыңыз, анализ үшін сынама алыңыз. 

Жуудың соңында: жылу жүйесін тексеріңіз; барлық анықталған ағып 
кетулер мен ақауларды жою; ыстық сумен жабдықтау жүйесін ашыңыз; 
барлық өшіру клапандарын тексеріңіз; жылу қондырғысында жұмыс 
сызбасын жинау [24, 26, 33]. 
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салыңыз; суық судың резеңке шлангын №8 тоқтату клапандарына жалғаңыз; 
ауа жіберетін шлангты № 9 тоқтату клапандарына қосыңыз; су төгетін түтікті 
№7 клапанға қосып, кәрізге төгіңіз; №8 клапанды және ауа желдеткіштерін 
ашып, жылыту жүйесін жууды бастаңыз. Су мен ауа ағынын есептелгенге 
жеткізіңіз. Су толығымен мөлдір болғанша шайыңыз, содан кейін сумен 15 
минут қана шайыңыз. 

Суық суды жауып, оны компрессор қысымымен босатыңыз, содан 
кейін су төгетін жерді жауып, суық суды ашыңыз, жүйені толтырыңыз, 
компрессорды қайта қосыңыз. 

Суды толығымен тазартқанша жуыңыз, содан кейін барлық стояктарды 
ашып, сумен 15 минут қана жуыңыз, анализ үшін сынама алыңыз. 

Жуудың соңында: жылу жүйесін тексеріңіз; барлық анықталған ағып 
кетулер мен ақауларды жою; ыстық сумен жабдықтау жүйесін ашыңыз; 
барлық өшіру клапандарын тексеріңіз; жылу қондырғысында жұмыс 
сызбасын жинау [24, 26, 33]. 

  
 

 
3.61 сурет - Жылыту жүйесінің жуу сызбасы. 

 
Қауіпсіздік техникасы талаптары 
1. Жууға қатысатын персоналға нұсқама жүргізу. 
2. Жуу кезінде жөндеу жұмыстарын жүргізбеңіз. 
3. Ауа жіберетін және шығаратын желілер мен шлангтарды қауіпсіз 

бекітіңіз. 
4. Ауа жіберетін шлангілерді арнайы қысқыштар көмегімен 

компрессордан құбырға қосыңыз; арматурада ойық болуы керек. 
5. Шлангтарды тек берілген қысым үшін есептелген түрде пайдалану 

керек. 
Тұтынушы мен жылумен жабдықтаушы ұйым қол қойған актіні жасай 

отырып, жылумен жабдықтаушы ұйым өкілдерінің қатысуымен шайыңыз. 
 
 

3.6.3 Болат құбырларын монтаждау технологиясы 
 
Технологиялық құбырларды монтаждау көміртекті және легирленген 

болаттардан, түсті металдар мен қорытпалардан, шойыннан, пластмассадан 
және әйнектен жасалған тұрақты технологиялық құбырларды монтаждау 
бойынша жұмыстарды қабылдау мен өндірудің негізгі ережелері көрсетілген 
(ҚР СҚ 3.05-103-2014) сәйкес жүргізілуі керек. абсолюттік қысым 35 мм 
сынап бағанасынан. 700 кгс/см2 дейін. 
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Оларды монтаждау бойынша жұмыс көлемі әдетте монтаждау 
жұмыстарының жалпы көлемінің шамамен 50% құрайды. Құбырлардың көп 
бөлігі тар жағдайда, әртүрлі биіктікте көп қабатты үйлерде және ашық 
жерлерде, эстакадаларда, науаларда, тоннельдерде салынады. Цех ішіндегі 
технологиялық құбырлар пайдаланылатын стандартты өлшемдердің 
көптігімен, құбыр бөліктерімен, өшіру және бақылау клапандарымен, 
бекіткіштерімен ерекшеленеді (3.19-кесте) [24, 33]. 

 
3.19 кесте - Шеберханаішілік технологиялық құбырларға кіретін 

бөлшектер мен өшіру және басқару клапандарының саны 
 

Атауы құбыр салмағына 
% 100 м құбыржолына дана, саны 

Фланцтер 5,47 25 
Иілу 3,72 23 

Үштіктер 1,84 8 
Өтпелер 0,34 0,6 

Жапсырғыштар 0,15 0,3 
Тіректер мен ілгіштер 2,41 12 

Өшіру және басқару клапандары 27 10 
 

Құбыр дайындау цехтарында зауыттық бөлшектерді қолдану арқылы 
орталықтан дайындалған дайын тораптарды, элементтер мен секцияларды 
орнату кезінде қолдану құбырларды орнатудың технологиясы мен 
ұйымдастырылуын едәуір жеңілдетуге және құрылыс-монтаж алаңын 
құрастыруға айналдыруға мүмкіндік береді. Бұл бұрын тікелей монтаждау 
алаңында орындалатын дәнекерлеу жұмыстарының көлемін 5-6 есе азайтады, 
сондай-ақ құбырларды монтаждау мерзімі 3-4 есе қысқарады. 
Құбыржолдардың тораптары цехтарда дайындалуы және монтаждау үшін 
құрылыс алаңына түсуі тиіс. Құбырларды монтаждау басталғанға дейін 
мынадай дайындық жұмыстары орындалуы тиіс: 

- жобаны және ППР-ді инженерлік-техникалық қызметкерлер егжей-
тегжейлі зерттеді және барлық түсініксіз мәселелер тиісті ұйымдармен 
келісілді; 

- құбыржолдардың қабылданған түйіндері, элементтері мен 
бөлшектері, түйіндерге кірмейтін арматура, тіректер мен суспензиялар; 
олардың жоба талаптарына немесе техникалық шарттарға сәйкестігін 
тексерді; 

- ғимараттардың, құрылыстардың және құрылыстардың орнатуға 
дайындық деңгейі тексеріліп, тиісті актілер жасалды (құбырды бекіту 
нүктелерінің жобалық белгілерін қатаң сақтаңыз); 

- құбыр өткізгіштерін орнатуға арналған жабдық қабылданды: 
құрылғылар мен жабдықтардың орнатылуының дұрыстығы және сызбаларға 
сәйкестігі, жабдықтағы байланыстырушы арматураның орналасуы, түрі мен 
өлшемдері тексерілді. Жобадан барлық ауытқулар актіде жазылуы керек; 
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Оларды монтаждау бойынша жұмыс көлемі әдетте монтаждау 
жұмыстарының жалпы көлемінің шамамен 50% құрайды. Құбырлардың көп 
бөлігі тар жағдайда, әртүрлі биіктікте көп қабатты үйлерде және ашық 
жерлерде, эстакадаларда, науаларда, тоннельдерде салынады. Цех ішіндегі 
технологиялық құбырлар пайдаланылатын стандартты өлшемдердің 
көптігімен, құбыр бөліктерімен, өшіру және бақылау клапандарымен, 
бекіткіштерімен ерекшеленеді (3.19-кесте) [24, 33]. 

 
3.19 кесте - Шеберханаішілік технологиялық құбырларға кіретін 

бөлшектер мен өшіру және басқару клапандарының саны 
 

Атауы құбыр салмағына 
% 100 м құбыржолына дана, саны 

Фланцтер 5,47 25 
Иілу 3,72 23 

Үштіктер 1,84 8 
Өтпелер 0,34 0,6 

Жапсырғыштар 0,15 0,3 
Тіректер мен ілгіштер 2,41 12 

Өшіру және басқару клапандары 27 10 
 

Құбыр дайындау цехтарында зауыттық бөлшектерді қолдану арқылы 
орталықтан дайындалған дайын тораптарды, элементтер мен секцияларды 
орнату кезінде қолдану құбырларды орнатудың технологиясы мен 
ұйымдастырылуын едәуір жеңілдетуге және құрылыс-монтаж алаңын 
құрастыруға айналдыруға мүмкіндік береді. Бұл бұрын тікелей монтаждау 
алаңында орындалатын дәнекерлеу жұмыстарының көлемін 5-6 есе азайтады, 
сондай-ақ құбырларды монтаждау мерзімі 3-4 есе қысқарады. 
Құбыржолдардың тораптары цехтарда дайындалуы және монтаждау үшін 
құрылыс алаңына түсуі тиіс. Құбырларды монтаждау басталғанға дейін 
мынадай дайындық жұмыстары орындалуы тиіс: 

- жобаны және ППР-ді инженерлік-техникалық қызметкерлер егжей-
тегжейлі зерттеді және барлық түсініксіз мәселелер тиісті ұйымдармен 
келісілді; 

- құбыржолдардың қабылданған түйіндері, элементтері мен 
бөлшектері, түйіндерге кірмейтін арматура, тіректер мен суспензиялар; 
олардың жоба талаптарына немесе техникалық шарттарға сәйкестігін 
тексерді; 

- ғимараттардың, құрылыстардың және құрылыстардың орнатуға 
дайындық деңгейі тексеріліп, тиісті актілер жасалды (құбырды бекіту 
нүктелерінің жобалық белгілерін қатаң сақтаңыз); 

- құбыр өткізгіштерін орнатуға арналған жабдық қабылданды: 
құрылғылар мен жабдықтардың орнатылуының дұрыстығы және сызбаларға 
сәйкестігі, жабдықтағы байланыстырушы арматураның орналасуы, түрі мен 
өлшемдері тексерілді. Жобадан барлық ауытқулар актіде жазылуы керек; 

  
 

- құбыр желілері тораптармен, элементтермен және бөлшектермен, 
арматурамен, қосалқы материалдармен толықтырылған; құбырлар орнату 
орнына жеткізілуі керек; 

- орналастырылған және дайындалған: биіктікте жұмыс істеген кезде 
масштабты құрастыруға арналған платформалар, ормандар мен құрылғылар; 
электр дәнекерлеу станцияларына, электр құралдарына, электрлік 
лебедкаларға және жекелеген қондырғыларды жарықтандыруға жеткізілді; 

- мамандандырылған жұмыс топтарымен қамтамасыз етілген және 
қажетті құралдармен, қондырғылармен және құрастыру механизмдерімен 
қамтамасыз етілген; 

- командаларға алдағы жұмыс көлеміне бұйрықтар берілді; 
- қауіпсіздік пен еңбекті қорғау ережелеріне сәйкес қажетті еңбек 

жағдайлары қамтамасыз етілген; жұмысшыларға нұсқау берілді. 
Болат құбырларын өзіндік монтаждау технологиясы мынадай 

операцияларды қамтиды: құбыржол трассасын бөлу; тіректер мен аспаларды 
орнату; тораптар мен блоктарды ірілендіріп жинау; құбыржолдарды төсеу, 
құрастыру және дәнекерлеу; Компенсаторларды, арматураларды, дренаждық 
құрылғыларды, бақылау және автоматика аспаптарын монтаждау; дайын 
желілерді сынау, оларды тапсырыс берушіге тапсыру  [24, 33]. 

 
 
3.6.4 Құбырларды монтаждау кезіндегі қауіпсіздік ережелері 
 
Құбырларды монтаждау кезінде қауіпсіздік техникасы бойынша негізгі 

ережелерді басшылыққа алу қажет. 
Құбыр желісін монтаждау алдында оның орналасқан жерінде тұрақты 

тіректер мен аспалар орнатылуы және сенімді бекітілуі және бетондалуы 
тиіс. 

Тіректер мен аспалардың тірек конструкцияларын орнату орындарын 
белгілеуді және оларды орнатуды, құбырларды монтаждауды ормандарды 
орнату туралы талаптарға сәйкес орындалған ормандардан, мінбелерден 
немесе мұнаралардан жүргізу қажет. Инвентарлық көтергіш тіректерді, 
сондай-ақ автогидрокөтергіштерді немесе телескопиялық жылжымалы 
мұнараларды пайдалану үнемді болып табылады. 

Қабырғалар мен төбелерде құбыр өткізуге немесе тіреулер мен 
ілгіштерді бекітуге арналған тесіктерді тесу кезінде жұмысшылар қорғаныш 
көзілдірік киюі керек. Қажет болса, жұмыс орны қорғаныс экрандарымен 
қорғалған. Саңылаулар тесілген жерлерде бақылаушыларды қойып, рұқсат 
етілмеген адамдардың кіруін тоқтату керек. Қоршау элементтері, ормандар 
мен баспалдақтар аралықтың ортасында көлденеңінен салынған, кем дегенде 
250 кг шоғырланған жүктемеге төтеп беруі керек. 

Ауыр арматура мен арматураны сырғанау кезінде, кабельді қол 
дөңгелектеріне, шпиндельдерге, орауыш іздеушіге және болт саңылауларына 
байламаңыз. Слинг клапан корпусының артында жасалуы керек. 
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Құбырларды сырғанау кезінде итарқаның барлық тармақтарын біркелкі 
тарту керек. Ілгектер мен құбырдың арасына ағаш аралықтарды орналастыру 
керек, егер көтеру кезінде оның көлденең орналасуы бұзылса, кабель құбыр 
бойымен сырғанамайды. 

Тіректерге төселген түйіндер мен іргелес құбыржол учаскелері тұрақты 
бекіту құралдарымен сенімді түрде бекітілуі керек. Құбырларды уақытша 
бекітуге тыйым салынады. 

Құбырларды төсеу кезінде тірек құрылымдарының жекелеген 
элементтерін (тіреуіштер, ілгіштер немесе кронштейндер) алуға жол 
берілмейді. 

Кеңістіктік блоктарды немесе құбыр тораптарын төсеу кезінде барлық 
құрастыру тесіктерін тұрақты бекіту құралдарымен бекіту қажет. 

Сіз құбырларды (егер бұл жобада көзделмесе) тіреуіштер мен 
палубаларға, арқандар, шыбықтар немесе кез-келген басқа қондырғыларды 
тіреу үшін қолдана алмайсыз, өйткені құбырлар мұндай қосымша 
жүктемелерге арналмаған және құлап кетуі мүмкін. 

Құбырларды құрастыру және дәнекерлеу кезінде пернелерді (шынжыр, 
белдік) немесе осыған арналған басқа айналмалы құрылғыларды пайдаланып 
айналдыру керек. 

Пайдаланылған құбырлар мен арматураларды орнатуға, егер оларда 
технологиялық өнімнің қалдықтарының жоқтығын растайтын және жұмыс 
өндіруге мүмкіндік беретін акт болған жағдайда ғана рұқсат етіледі. 

Орнатылған құбырда құралдарды, материалдарды, арнайы киімдерді 
және басқа заттарды қысқа уақытқа қалдырмаңыз. 

Пайдаланылған құбырлар мен арматураларды орнатуға, егер оларда 
технологиялық өнімнің қалдықтарының жоқтығын растайтын және жұмыс 
өндіруге мүмкіндік беретін акт болған жағдайда ғана рұқсат етіледі. 

Орнатылған құбырға құралдарды, материалдарды, арнайы киімдерді 
және басқа заттарды қалдыруға тыйым салынады, тіпті қысқа уақыт ішінде 
[34]. 

Биіктікте ормандарды және ормандарды орнату және бұзу жұмысқа 
көтерілуге рұқсат етілген жұмысшыларға сеніп тапсырылған. 1,5 м және одан 
жоғары биіктікте альпинистік жұмыстарды ормандарды немесе ормандарды 
қолданбай орындаған кезде барлық жұмысшылар сақтандырғыш 
белбеулерімен және табаны тайып кетпейтін арнайы аяқ киіммен қамтамасыз 
етілуі керек. 18 жасқа толған және медициналық тексеруден өткен 
жұмысшылар альпинистік жұмыстарды орындауға рұқсат етіледі. 
Сақтандырғыш белбеуді статикалық жүктемесі 300 кг 5 минут ішінде 
сынаған жөн. Мұндай белбеу сынақтары әр 6 айда өткізілуі керек. 

Электр желілерінің жанында жұмыс тек өндірушінің тікелей 
басшылығымен жүргізілуі керек. Адамға электр тогының соғуын болдырмау 
үшін толық биіктікте жұмыс істейтін адамдардан немесе крандардың 
штангаларының шеткі нүктелерінен электр желілерінің сымдарына дейінгі 
арақашықтық нормаларын қатаң сақтау қажет. Минималды арақашықтық 1 
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кВ дейінгі кернеуде көлденеңінен 1,5 м және тігінен 1 м 20 кВ дейінгі 
кернеулерде, сәйкесінше 2 м және 2 м және 35-тен 110 кВ дейінгі 
кернеулерде - 4 және 3 м болуы керек. 

Дүкен ішіндегі құбырларды орнату кезінде құбырдың әр учаскесін 
кронштейндерге немесе ілгіштерге мықтап бекітуді қамтамасыз ету қажет. 
Бекіту алдында итарқа көтергіш құрылғының немесе құрылғының ілгегінен 
алынбауы керек. Уақытша құралдармен (сыммен) бекітуге жол берілмейді. 

Ұңғымаларға, камераларға және туннельдерге монтаждау 
жұмыстарына бір адам рұқсат етілмейді. Барлық жағдайда кем дегенде екі 
жұмысшы болуы керек; олардың біреуі жоғарғы қабатта қалып, құдықта 
жұмыс істейтін адамды бақылап отыруы керек. Ұңғымаларға, камераларға 
және туннельдерге түспес бұрын, оларда зиянды газдардың жоқтығына көз 
жеткізіңіз. Ауаның температурасы + 40 °C-қа жететін ұңғымаларда, 
камераларда және туннельдерде жұмыс істеуге желдеткіш қондырғысыз жол 
берілмейді. Жұмыстарға тоннельдер, каналдар мен траншеялар салуды 
жүзеге асырған ұйымнан жазбаша рұқсат алғаннан кейін ғана рұқсат етіледі. 
Құбырлар мен құбыр бөліктерін туннельдерге, каналдарға және 
траншеяларға түсіру кезінде оларда адамдар болмауы керек. Бұл жұмыстар 
бригадирдің бақылауымен және бригадирдің қатысуымен орындалуға рұқсат 
етілген [24, 34]. 

 
 

Тәжірибелік жұмыс 
Тақырыбы: Құбыр арматурасын монтаждау 

 
Мақсаты: Магистральдық құбыржолдардың арматурасын монтаждау 

кезіндегі жұмыстың ұйымдастырушылық-технологиялық схемасын зерделеу. 
 
Магистральдық құбыржолдардың арматурасын монтаждау кезіндегі 

жұмыстардың ұйымдастырушылық-технологиялық схемасы бірқатар жүйелі 
технологиялық процестер мен операцияларды көздейді. 

Құбырларға орнатылған жабдықтың дұрыс жұмыс істеуі және қызмет 
ету мерзімі көбінесе оны орнатудың қаншалықты сауатты жүргізілгеніне 
байланысты. Сонымен қатар, құбыр арматурасын орнатудың жалпы 
ережелері де, оның жекелеген түрлеріне арналған арнайы ұсыныстар бар – 
ысырмалар, клапандар, клапандар және т. б. 

Құбыр арматурасын монтаждауға дайындаудың жалпы ережелері: 
1. Құбырды тазалау. Арматураны жалғау алдында құбырдан бөгде 

заттарды алып тастау қажет. Бұл операцияны арнайы құрылғылардың 
көмегімен немесе су, бу немесе сығылған ауаны беру арқылы қолмен жасауға 
болады. 

2. Фланецтерді дайындау (бар болса). Фланецтердің оларға қойылатын 
негізгі талаптарға сәйкестігіне көз жеткізу қажет: өлшемдердің сәйкестігіне, 



216
  

 

жанасатын беттердің тазалығына және оларда ақаулардың болмауына. 
Соңғысы анықталған жағдайда оларды жою қажет. 

3. Орналастыру орнын таңдау. Құбыр арматурасын орнату үшін 
құбырдың тік сызықты учаскелерін таңдау керек. Бұл жұмыс кезінде 
қосымша кернеулердің пайда болуына жол бермейді, бұл қосылыстардың 
тығыздығының төмендеуіне әкелуі мүмкін. 

4. Қосымша тіректердің құрылғысы (қажет болған жағдайда). Егер 
орнатылған жабдық-арматураның өзі немесе оған орнатылған жетектер 
айтарлықтай салмаққа ие болса, оған қосымша тіректер салынады. Бұл 
бекіткіштердің немесе тығыздағыштардың жылжуын болдырмауға мүмкіндік 
береді. 

5. Жабынның сақталуын қамтамасыз ету. Дайындық, содан кейін 
монтаждау жұмыстары кезінде корпустың және арматураның басқа 
элементтерінің коррозияға қарсы жабынының тұтастығын қамтамасыз ету 
қажет. 

Фланецтер мен дәнекерленген арматураны орнатудың жалпы 
ережелері: 

- тот баспайтын болаттан жасалған арматураны дәнекерлеу арқылы 
қосу ашық қақпамен жүзеге асырылады; 

- масштабты қалыптастыру кезінде қосымша тазарту жұмыстарын 
жүргізу қажет және қажет болған жағдайда коррозияға қарсы қорғаныс 
қамтамасыз етілуі керек; 

- орнату алдында жалғанатын фланецтердің жазықтықтары бір-біріне 
қатаң параллель, ал тығыздағыштар - беттерге симметриялы 
орналастырылуы керек; 

- орнатпас бұрын бұрандалы қосылыстарды майлау ұсынылады; 
- болттар мен тіректерді тарту белгілі бір дәйектілікпен кезең-кезеңмен 

жүзеге асырылады, бұл кезде ұсынылған моменттің 1/3 көп емес күші 
қолданылады. 

Құбыр арматурасының әр түрлі типтерін орнату ерекшеліктері 
Қақпа клапандары: 
- қозғалыс денені иірілген жіптермен байлау арқылы жүзеге асырылады 

- руль мен штангамен көтеру және түсіру қолайсыз; 
- дәнекерлеу арқылы болат арматураны орнату шток жоғарғы күйге 

орнатылғаннан кейін жүзеге асырылады; 
- корпусты орналастыру кезінде ағынның бағытын ескеру қажет 

(клапандардың кейбір түрлері үшін). 
Көбелектің клапандары: 
- орнату ашық және жабық позициялар арасындағы құлыптау 

элементінің аралық күйінде жүзеге асырылады; 
- клапан фланецтері мен құбырөткізгіштің диаметрі бірдей болуы 

керек; 
- Төсеме зақым келтірмеу үшін бұрандалы қосылыстарды қатайту 

кезінде абай болу керек. 
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жүргізу қажет және қажет болған жағдайда коррозияға қарсы қорғаныс 
қамтамасыз етілуі керек; 

- орнату алдында жалғанатын фланецтердің жазықтықтары бір-біріне 
қатаң параллель, ал тығыздағыштар - беттерге симметриялы 
орналастырылуы керек; 

- орнатпас бұрын бұрандалы қосылыстарды майлау ұсынылады; 
- болттар мен тіректерді тарту белгілі бір дәйектілікпен кезең-кезеңмен 

жүзеге асырылады, бұл кезде ұсынылған моменттің 1/3 көп емес күші 
қолданылады. 

Құбыр арматурасының әр түрлі типтерін орнату ерекшеліктері 
Қақпа клапандары: 
- қозғалыс денені иірілген жіптермен байлау арқылы жүзеге асырылады 

- руль мен штангамен көтеру және түсіру қолайсыз; 
- дәнекерлеу арқылы болат арматураны орнату шток жоғарғы күйге 

орнатылғаннан кейін жүзеге асырылады; 
- корпусты орналастыру кезінде ағынның бағытын ескеру қажет 

(клапандардың кейбір түрлері үшін). 
Көбелектің клапандары: 
- орнату ашық және жабық позициялар арасындағы құлыптау 

элементінің аралық күйінде жүзеге асырылады; 
- клапан фланецтері мен құбырөткізгіштің диаметрі бірдей болуы 

керек; 
- Төсеме зақым келтірмеу үшін бұрандалы қосылыстарды қатайту 

кезінде абай болу керек. 

  
 

Клапандар: 
- клапан корпустағы белгіге сәйкес орташа ағынның бағытына сәйкес 

орналасуы керек; 
- қондырғының стандартты арақашықтықтарын сақтау міндетті болып 

табылады; 
толқынды режимді ескеру керек. 
Шар клапандары: 
- оны прессте орнатуға, оны тістеуікпен, дөңгелек кілтпен немесе 

денені зақымдауы мүмкін басқа құралмен сығуға жол берілмейді; 
- құбырлардың салмағы денеге қысым көрсетпеуі керек; 
- орнату кезінде айтарлықтай күш қолданбаңыз (30 Н жоғары). 
Жұмыс материалдар мен жабдықтарды қабылдаудан және сақтаудан 

басталады, содан кейін қажет болған жағдайда оларды тікелей салынып 
жатқан құбыр желісі маршрутына жеткізеді. 

Дәнекерленген тістері мен 
катушкалары бар шар краны грильге 
орнатылады; шар кранының 
Корпусы мен өзегінің тік 
орналасуын, құбырмен туралануды, 
геодезиялық белгілердің сәйкестігін 
тексеріңіз; буынды 
орталықтандырады, ұстап алады 
және дәнекерлейді; дәнекерленген 
қосылыстардың бетін тазартады 
және түйістің дәнекерлеу сапасын 
бақылайды (сурет.3.62). 

 

 
 

3.62 сурет - Іргетасқа орнату және шар 
кранын орнату. 

Құбыр арматурасын монтаждау бойынша жұмыс көлеміне мыналар 
кіреді (Cурет 3.63): 

1) шұңқыр қазу; 
2) іргетастың құрылысы; 
3) арматураны жобалық қалыпқа орнату; 
4) құрылымдық элементтер мен құбырларды дәнекерлеуге дайындау 

(таңбалау, газбен кесу, кескіш орындарды ұнтақтағышпен тазарту және т.б.); 
5) құрастыру, туралау және дәнекерлеу; 
6) құбыр өткізгіштер мен арматураларға қорғаныс жабындарын жағу; 
7) іргетас шұңқыры мен траншеяларды толтыру. 
Іргетастың орналасуы ауданның климаттық және гидрогеологиялық 

жағдайларына байланысты жүзеге асырылады: іргетас блоктарын немесе жол 
плиталарын пайдалану; қозғалмалы темірбетон қадаларын және қадалық 
грильді монолиттеуді қолдана отырып. 

Нақты дизайн және технологиялық шешімдерді жобалаушы ұйым 
жасайды. 
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1- қазылған котлован  

2- іргетас құрылғысы (жер 
асты төсеме) 

 

 
3- жобалық 

жағдайда арматураны 
орнату  

 
4 –  құбырларды 

дәнекерлеуге конструктивтік 
элементтерін дайындау  

 
5- жинау, 

орталықтандыру және 
дәнекерлеу 

6-арматураға және 
құбыр жолдарына 

қорғағыш 
жабындыларды салу 

 

       
 

7- котлованды және траншеяны себу 
 

3.63 сурет - Құбыр арматурасын орнату. 
 
Кесілетін құбырдың қабаттасып тұрған қамшысы жұмсақ сүлгімен 

құбырды дәл белгілеуге мүмкіндік беретін биіктікке дейін көтеріледі (кесу 
нүктесі) және осьтен 20-25 см қашықтықта бүйірге шығарылады, содан кейін 
түгендеу штепселі оның ұшынан алынады. 

Кесу орнында құбырдың беті оқшаулағыштан кесу орнынан екі бағытта 
кем дегенде 150 мм енге дейін тазартылады. 

Кесу сызығы шаблонмен белгіленуі керек, бұл кесу жазықтығының 
құбыр осіне перпендикуляр болуын қамтамасыз етеді. 

Құбырдың жіпі траншеяның түбінен жоғары, кем дегенде 0,5 м 
биіктікте ұсталады, жіптің ұшы газбен кесіледі, содан кейін СПК типті 
машинамен дайындалады немесе ұнтақтағышпен өңделеді. 

Құбырдың шеттері мен іргелес ішкі және сыртқы беттері ені кемінде 25 
мм жалаң металға дейін тазаланады. 
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Кесілетін құбырдың қабаттасып тұрған қамшысы жұмсақ сүлгімен 

құбырды дәл белгілеуге мүмкіндік беретін биіктікке дейін көтеріледі (кесу 
нүктесі) және осьтен 20-25 см қашықтықта бүйірге шығарылады, содан кейін 
түгендеу штепселі оның ұшынан алынады. 

Кесу орнында құбырдың беті оқшаулағыштан кесу орнынан екі бағытта 
кем дегенде 150 мм енге дейін тазартылады. 

Кесу сызығы шаблонмен белгіленуі керек, бұл кесу жазықтығының 
құбыр осіне перпендикуляр болуын қамтамасыз етеді. 

Құбырдың жіпі траншеяның түбінен жоғары, кем дегенде 0,5 м 
биіктікте ұсталады, жіптің ұшы газбен кесіледі, содан кейін СПК типті 
машинамен дайындалады немесе ұнтақтағышпен өңделеді. 

Құбырдың шеттері мен іргелес ішкі және сыртқы беттері ені кемінде 25 
мм жалаң металға дейін тазаланады. 

  
 

Құбыр төсеу штангасының көмегімен, тік және көлденең жазықтықта 
құбырдың еркін ілулі ұшымен манипуляция жасай отырып, құбырдың тірек 
учаскесінің осьтері тураланады. Бұл жағдайда құбырдың бос жатқан 
бөлігінің көтеру биіктігі 30-40 м қашықтықта 1,5 м-ден аспауы 
керек.Құбырдың ұшынан бастап. 

Тігістің барлық қабаттарын дәнекерлеу қосылыс толығымен 
аяқталғанға дейін үзіліссіз орындалуы керек. 

Құбырлардың дизайны және клапандардың орналасуы көрсетілген 
(Cурет 3.64). 

 
 

1 - шар краны; 2 - үшайыр; 3 - мұнай құбыры; 4 - қысым бергіші; 5 - бетон 
дайындамасы; 6 - бетонды ростверк; 7 - қадалар 

 
3.64 сурет - Құбырлар мен клапандарды құрастыру сызбасы. 

 
Дәнекерленген қосылыста температуралық кернеулердің қауіпті 

деңгейінің пайда болуын болдырмау үшін жазда қабаттың қабаттасуын 
тәуліктің ең суық уақытында дәнекерлеген жөн. 

Дәнекерленген қосылыстарды тексеріп, рұқсат алғаннан кейін олар 
оқшауланған. 

Кран қондырғысын қабылдау туралы акт алғаннан кейін, PPR сәйкес 
іргетастың шұңқыры мен траншеясы қайта толтырылады. Алдымен траншея 
мен шұңқыр экскаватормен құбырдың жоғарғы жиегіне дейін толтырылады, 
содан кейін құм-қиыршық тас-қиыршық тас қоспасының қабаты (0,34 м) 
құйылады; жақсы құрғайтын материалдардың капиллярлық-үзіліс қабаты (0,2 
м) орналастырылған; құм мен қиыршықтас қоспасының қабаты құйылады 
(1,12 м дейін); шаңды қоспамен өңделген құм-қиыршық тас қоспасы 
құйылады (0,12 м тереңдікке дейін). 

 
Құбыр арматурасын орнату кезінде қауіпсіздік және өрт 

қауіпсіздігі ережелері 
 
Жұмыс жетекшісі құбыр клапандарын орнату кезіндегі барлық 

операцияларға жауап беретін және тапсырыс беруші бекіткен жұмыс 
өндірісінің жобасына (ППР) сәйкес жалпы құрылыс, дәнекерлеу және 
монтаждау жұмыстарының уақыты мен сапасына жауап беретін бригадир 
болып тағайындалады. Ол еңбекті қорғау және өрт қауіпсіздігі жағдайына 
жауап береді; жұмысшыларға қауіпсіз жұмыс әдістері, өрт қауіпсіздігі 



220
  

 

туралы нұсқаулық береді және орындалатын жұмыстың дұрыстығы мен 
қауіпсіздігін бақылайды. 

6-дәрежелі сыртқы құбырларды монтаждаушы-бригадирдің 
міндеттеріне өндірістік бригадаларға өндірістік тапсырмаларды уақытында 
жеткізу, оларды технологиялық процеске және біліктілікке сәйкес 
орналастыру кіреді. 

Орнатуды бастамас бұрын, ұйымдастыру-техникалық шаралар кешені 
мен дайындық жұмыстарын орындау қажет: негізгіден басқа, бірнеше жақын 
мамандықтарға иелік ететін жұмысшылардың күрделі бригадасын 
ұйымдастыру; жұмысты сапалы және қауіпсіз орындауға жауапты адамды 
тағайындау (бригадир); жұмысшыларға қауіпсіздік және өндірістік санитария 
туралы нұсқаулар беру; белгіленген стандарттарға сәйкес жұмысшыларды 
қажетті құрал-жабдықтармен, құралдармен, тауарлық-материалдық 
құндылықтармен, қондырғылармен, арнайы киіммен және аяқ киіммен 
қамтамасыз ету; жұмыс орындарын алғашқы медициналық көмек 
құралдарымен, ауыз сумен, өртке қарсы құралдармен қамтамасыз ету; 
жүктемені ұстау құрылғыларын тексеру және сынау; жұмыс аймағында 
сантехникалық қондырғыларды (қолжуғыш, ванна бөлмесі) және 
оқшаулағыш материалдарды, құралдар мен жабдықтарды сақтауға арналған 
үй-жайларды орнатумен жұмысшылардың демалуына арналған үй-жайларды 
құруға; құбыр арматурасын орнату үшін құрылымдық элементтерді, құбыр 
дайындамаларын және темірбетон бұйымдарын құрылыс алаңына жеткізу. 

Құбыр арматурасын орнату жұмыстары басталғанға дейін мыналарды 
орындау керек: құбырды траншеяға төсеу және оны толтыру; орнату 
орындарында құбырлы траншея шар клапанының бір жағына 25 м 
қашықтықта және қабаттасқан жағынан 80-90 м дейінгі қашықтықта 
толтырылмауы керек; геодезиялық бақылау құрылғыларын қолдана отырып, 
шұңқырдың нақты осінің берілуінің дұрыстығы және оның жобалық 
жағдайға сәйкестігі тексерілді; орнатудың нақты осіне сәйкес, клапанның бір 
жағындағы қабаттасуды ескере отырып, клапанды жинауға арналған 
құбырды кесу үшін құбырға белгілер жасаңыз; кесу орындарында құбырдың 
бетін оқшаулаудан кесу орнынан екі бағытта кемінде 150 мм енге дейін 
тазалаңыз; қиғаш буындарды болдырмау үшін, төртбұрышты өрнекті 
қолданып, ұшының перпендикулярлығын тексеру қажет; құбырдың кесілген 
бөлігі алынып тасталады және құбырдың ұштары түгендеу тығындарымен 
жабылады; дәнекерлеуге арналған шұңқырларды қолмен әзірлеу 
(шұңқырдың өлшемдері түйіспенің екі жағында ұзындығы 0,5 м, ені 
бойынша құбырдың бүйір генератрикасының екі жағында 0,6 м, тереңдікте - 
құбырдың төменгі генератрикасынан 0,7 м); жұмысшыларды түсіру және 
көтеру үшін инвентарлық портативті баспалдақтар орнату; траншея арқылы 
өтетін көпірді орнату; құбырдың шеттері мен іргелес ішкі және сыртқы 
беттерін тазарту құбырдың соңынан кемінде 25 мм таза металға дейін 
жүргізіледі. 
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грильдеу позициясының дәлдігі тексеріледі. Гриль корпусын кептіруден 
қорғау үшін беті полиэтиленмен жабылған. 

Бетон берілген беріктікке гриль орнатқаннан кейін (кем дегенде 7 күн) 
қалып қалыпқа келтіріледі. Грильдің жермен байланыстағы сыртқы беттері 
ҚР ҚН 2.01-01-2013 сәйкес суық праймерде 2 қабатта битуминозды 
мастикамен жабылған. 

Жинауға дайындық және клапан жинағын дәнекерлеу құрылыс 
алаңында бетон жұмыстарын орындаумен бір мезгілде жүзеге асырылады. 

Арматура «ашық» күйге қойылады, якорды монтажға дайындаумен бір 
уақытта катушкалар кесілген құбырдан құбырмен дәнекерлеуге дайындалады 
(таңбалау, кесу нүктелерінде оқшаулауды алып тастау, кесу жиектерімен газ 
кесу, аршу және т.б.). Театр мен кран арасындағы катушканың ұзындығы 
жұмыс сызбалары бойынша алынады, ал шиыршық пен магистральдық 
құбыр арасындағы орамның ұсынылған ұзындығы кемінде 1м болуы керек. 

Құрылыс алаңында құбыр арматурасы дәнекерлеу катушкалары мен 
тістерін дәнекерлеу арқылы жиналады. 
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Тәжірибелік жұмыс 
Тақырыбы: Арматура құрылымын зерттеу. Эскиз және жалпы 

жинауы 
 
Мақсаты: Арматура дизайнын зерттеу, конфигурациясын, ыстық су 

және бу құбырларында жұмыс істеуге арналған арматураның номиналды 
көлемін анықтау, тұтастай эскизі мен макетін жасау. 

 
Қысқаша сипаттамасы 
Бу-су арматурасы қолмен және механикалық жетектермен 

қолданылады. Қол жетегі бар арматура шпиндельге орнатылған дөңгелектің 
айналуымен басқарылады немесе редуктор арқылы жетек арматурасы электр 
жетегімен жабдықталған [13, 14]. 

Жылу желілері үшін дәнекерлеу үшін фланецті және фланецсіз 
арматура қолданылады. 

Жылу желілеріне арналған құбыр арматурасы негізінен болаттан, 
жұмыс буының қысымы 0,007 МПа (0,7 кгс/см2) және судың температурасы 
115°С-тан аз жылу желілері үшін қолданылады, құбырдың диаметріне 
қарамастан СЧ15-32 серпімді темірден жасалған арматураны қолдануға 
рұқсат етіледі. 

Шойын арматурасын орнату кезінде иілу күштерінен қорғаныс 
қамтамасыз етілуі керек. 

Сыртқы ауаның есептік температурасы -30°C-тан төмен аудандарда 
созылмалы темір арматураны, ал күкірт шойыннан -10°C-тан төмен 
температурада салқындатқыштың параметрлері мен құбыр өткізгіштердің 
диаметрлеріне қарамастан пайдалануға жол берілмейді. 

Ажыратқыш клапандардың негізгі мақсаты - технологиялық ортаның 
талаптарына байланысты жұмыс ортасының ағынын тоқтату және оны қайта 
іске қосу. 

Клапандардың міндеті клапанда да, сыртқы ортаға байланысты да 
тығыздықты қамтамасыз ету болып табылады. 

Жиі қолданылатын клапандардың төрт негізгі түрі бар: қақпалы 
клапандар, клапандар, крандар және қақпалар. 

Ысырма - өту жолын жабу ысырманың орта ағынының қозғалысына 
перпендикуляр бағытта үдемелі қозғалысымен жүзеге асырылатын тиек 
құрылғысы ( 3 бөлім, 3.1. қараңыз) [13, 14]. 

Вентиль-тасымалданатын ағынның бағытына сәйкес келетін бағытта 
ортаның ысырманы үдемелі жылжытумен тиекті арматура. 

Кран - ысырма құрылғысы. Ысырманың (тығынның) жылжымалы 
бөлігі ағынның өту саңылауы бар айналу денесінің пішініне ие және ағын 
қабаттасқан кезде өз осінің айналасында айналады. 

Ысырма - немесе ысырма реттеуші орган өз осі болып табылмайтын 
осьтің айналасында айналатын бекіту құрылғысы (3 бөлім, 3.1 б. қараңыз [13, 
14]. 
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Сан (үш санның 1-і) - жетек түрі: пневматикалық - 6; гидравликалық - 
7; электр - 9; Егер диск жетегі болмаса, екі сан көрсетіледі. 

Әріптер тығыздағыш сақиналардың материалын көрсетеді: бр - 
қола, жез; нж - тот баспайтын болат; бт – боббит; к – тері; э - эбонит; p - 
резеңке; вн - винил пластикасы; фт - фторопласт; бк - сақинасыз. 

Арматуралық ішкі жабын материалы: гм - резеңкеленген; эмальданған; 
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Мысалдар: 
30ч946 бк: 30 - клапан; ч - корпус сұр шойыннан жасалған; 9 - электр 

жетегімен; 46 - клапанның дизайны; бк - сақинасыз. 
15кч 18 бр: 15 - клапан; кч - корпус созылғыш темірден жасалған; 18 - 

клапанның дизайны; бр - қоладан жасалған сақиналар. 
 
Мысалы: 30с 964бк. Алғашқы екі цифр осы каталогтағы кестенің 

нөмірін көрсетеді, келесі әріптер - іс материалы; әріптен кейінгі сандар 
арматураның дизайн ерекшеліктерін көрсетеді. Үш санның біріншісі диск 
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жетегінің түрін, соңғы екеуі - каталогтағы өнім суретінің нөмірін көрсетеді. 
Соңғы әріптер тығыздағыш беттердің материалын көрсетеді. 

Тапсырма: Арматура құрылымын зерттеу, жылу электр 
станцияларының ыстық су және бу құбырларында жұмыс істеуге арналған 
арматураның номиналды түрін және номенклатурасын анықтау. 

Арматураның эскизін және тұтастай макетін салыңыз. 
 
Ескерту: мұғалім тапсырманың нұсқаларын құрастырады. 
 
 
Өзін-өзі бақылауға арналған сұрақтар: 
 
1. Құбыр арматурасы қалай аталады? 
2. Арматура функцияларына қарай қандай кластарға бөлінеді? 
3. Клапан мен қақпалы клапанның құрылымдық айырмашылығы 

қандай? 
4. Жылу желілері үшін қандай арматура орнатылған? 
5. Жылу желілері үшін қақпа клапаны қалай таңдалады? 
6. Арматура монтаждау кезіндегі жұмыстың ұйымдастырушылық-

технологиялық схемасы нені қамтамасыз етеді? 
7. Құбыр арматурасын орнату көлеміне не кіреді? 
8. Манометрлердің түрлері қандай? 
9. Манометрді таңдауда қандай параметрлер маңызды? 
10. Манометрлерді қалай орнатуға болады? 
11. Манометрлерді қалай қолданады? 
12. Құбырларды дайындауда және монтаждауда қандай қол құралдары 

қолданылады? 
13. Құбырларды орнатпас бұрын қандай дайындық жұмыстарын 

жүргізу керек? 
14. Құбырларды монтаждау кезінде орындалатын негізгі 

операцияларды келтіріңіз. 
15. Цех құбырларының ішіне орнатудың негізгі қауіпсіздік ережелері 

қандай? 
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4-БӨЛІМ 
ҚАЗАНДЫҚ ҚОНДЫРҒЫЛАРЫ МЕН ЖЫЛУ ЖЕЛІЛЕРІНЕ 

ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ 
 

Бөлімнің қысқаша сипаттамасы 
 

Бұл бөлім жылу желілері жабдықтары мен қазандық қондырғыларына 
техникалық қызмет көрсету үшін қажетті өнімділікті, дағдыларды және 
білімді сипаттайды. 

Бөлімді оқу нәтижесінде студенттер игереді: бір типтік стандартты 
және қарапайым практикалық тапсырмаларды шешуді; құрылғылар мен 
жабдықтарды пайдалану мүмкіндігі; еңбек заттары мен еңбек құралдарын 
тексеру және дайындау; механизмдерді, электронды жабдықты, көлік 
құралдарын басқару; жабдықты орнату, баптау және реттеу дағдылары; 
құрылғылар мен жабдықтардың жұмысындағы ақаулардың себептерін 
анықтау; құрылғылар мен жабдықтардың жоспарлы тексерісін жүргізу; 
ақаулық себебін іздеу және түзету; алынған нәтижелерді ескере отырып, 
қызметті түзету. 

Бөлімді оқып-үйрену кезінде студенттер: құрылғыны, жұмыс 
принципін және жабдықтардың, жүйелердің жұмыс істеу ережелерін; 
энергетика саласындағы нормативтік құқықтық актілердің нормаларын, 
талаптарын білу; материалдар, процестер үшін техникалық шарттар, 
стандарттар және стандарттардан рұқсат етілген ауытқулар; өлшеу 
құралдарының мақсаты және олардың көрсеткіштері; автоматтандыру және 
сигнал беру схемалары; жабдықты пайдалану тұрғысынан нормаларды, 
талаптарды білу; техникалық құжаттаманы, техникалық және технологиялық 
процестерді білу; құрылғылар мен жабдықтарды пайдалану және жөндеу 
ережелерін білу 

 
 

4.1 Жылу желілерін жөндеу жұмыстарын ұйымдастыру 
 
Жылу желілерін жөндеу - бұл бастапқы пайдалану сапаларын сақтауға 

немесе қалпына келтіруге, сондай-ақ жеке құрылымдар мен элементтерді де, 
жалпы жылу желісін де жаңартуға бағытталған техникалық шаралар кешені. 

Жылу желілерінің үзіліссіз және үнемді жұмыс істеуі тек дұрыс 
техникалық пайдалануға ғана емес, сонымен қатар жылу желілеріне, жылу 
станциялары жабдықтарына және абоненттік кірістерге жоспарлы-
профилактикалық қызмет көрсетуге байланысты. Жылу желілерінің PPR 
құрамына мерзімді тексерулер, алдын алу, ағымдағы және күрделі жөндеу 
жұмыстары кіреді. 

Мерзімді тексерулер бекітілген жоспар бойынша белгілі бір уақыт 
аралығында жүзеге асырылады. Тексеру кезінде жылу желілерінің жағдайы 
және оларды ағымдағы немесе күрделі жөндеу қажеттілігі анықталады. 
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жоспарлау және басқару кестелері пайдаланылады, олар мыналарды 
көрсетеді: жөндеу процесінің бүкіл кешені, қондырғылардың өндірісі, өндіріс 
технологиясы, дәйектілігі, жеке процестердің аяқталу уақыты және жөндеу 
барысын бақылау [35]. 

 
 

4.1.1 Қысымдағы жабдықта жұмыс істеу қауіпсіздігі 
 
Қысымның жоғарылау жүйелеріне келесі жабдықтар кіреді: сығылған, 

сұйытылған және еріген газдарды, бу және су қазандықтарын, газ 
ұстағыштарды сақтауға немесе тасымалдауға арналған құбыржолдары, 
цилиндрлер мен контейнерлер. Бұл жабдықтың басты сипаттамасы - ондағы 
газ немесе сұйық қысым атмосфералық қысымнан асып кетеді. Бұл 
жабдықты әдетте қысымды ыдыстар деп атайды. 

 Медициналық тексеруден, индукциялық нұсқаулықтан, алғашқы 
нұсқаулықтан, жұмыс орнында тағылымдамадан және тағылымдамадан 
өткен, еңбек қауіпсіздігі талаптары бойынша білімін тексерген, электр 
қауіпсіздігі тобы I-ден кем емес және сәйкесінше өткен 18 жастан асқан 
адамдар тарифтік және біліктілік анықтамалығына сәйкес біліктілік. 

Қысымды ыдыстарға техникалық қызмет көрсету кезінде жұмыс істеу 
қажет: тек жұмыс нұсқаулығымен анықталатын жұмыстарды орындау; ішкі 
еңбек ережелерін сақтауға; жеке және ұжымдық қорғаныс құралдарын дұрыс 
пайдалану; еңбекті қорғау талаптарын орындауға; адамдардың өмірі мен 
денсаулығына қауіп төндіретін кез-келген жағдай туралы, жұмыста болған 
кез-келген апат туралы немесе денсаулығыңыздың нашарлауы туралы, соның 
ішінде өткір кәсіптік аурудың белгілері (улану) туралы өзіңіздің тікелей 
немесе жоғары менеджеріңізге хабарлаңыз; жұмысты орындаудың қауіпсіз 
әдістері мен тәсілдеріне және өндірісте зардап шеккендерге алғашқы 
медициналық көмек көрсетуге, еңбекті қорғау бойынша нұсқаулыққа, еңбекті 
қорғаудың талаптарын білуді тексеруге үйрету; міндетті мерзімді 
медициналық тексеруден (тексеруден) өтуге; алғашқы өрт сөндіру 
құралдарын қолдана білу. 

Қызметкерлерге қысым көрсететін арнайы киімдерді, арнайы аяқ 
киімдерді және басқа жеке қорғаныс құралдарын тегін таратудың салалық 
типтік ережелеріне және Ұжымдық шартқа сәйкес арнайы киім, аяқ киім 
және басқа жеке қорғаныс құралдары берілуі керек. Жарақат немесе 
ыңғайсыздық жағдайында жұмысты тоқтату, жұмыс жетекшісіне хабарлау 
және медициналық мекемеге хабарласу қажет. 

Жұмысқа кіріспес бұрын қажет: орындалатын жұмыстың сипатына 
сәйкес қолданыстағы стандарттарға сәйкес құрылған арнайы киім мен 
технологиялық аяқ киімді киіп, мұқият бекітіңіз; жұмыс орнын, жұмыс 
құралдары мен құрылғыларын тексеруге және дайындауға, көмекші 
материалды ыңғайлы және қауіпсіз етіп төсеуге; сыртқы сараптама арқылы 
тамырлардың жағдайын тексеру; манометрлерді тексеру кезеңін және 



229
  

 

жоспарлау және басқару кестелері пайдаланылады, олар мыналарды 
көрсетеді: жөндеу процесінің бүкіл кешені, қондырғылардың өндірісі, өндіріс 
технологиясы, дәйектілігі, жеке процестердің аяқталу уақыты және жөндеу 
барысын бақылау [35]. 

 
 

4.1.1 Қысымдағы жабдықта жұмыс істеу қауіпсіздігі 
 
Қысымның жоғарылау жүйелеріне келесі жабдықтар кіреді: сығылған, 

сұйытылған және еріген газдарды, бу және су қазандықтарын, газ 
ұстағыштарды сақтауға немесе тасымалдауға арналған құбыржолдары, 
цилиндрлер мен контейнерлер. Бұл жабдықтың басты сипаттамасы - ондағы 
газ немесе сұйық қысым атмосфералық қысымнан асып кетеді. Бұл 
жабдықты әдетте қысымды ыдыстар деп атайды. 

 Медициналық тексеруден, индукциялық нұсқаулықтан, алғашқы 
нұсқаулықтан, жұмыс орнында тағылымдамадан және тағылымдамадан 
өткен, еңбек қауіпсіздігі талаптары бойынша білімін тексерген, электр 
қауіпсіздігі тобы I-ден кем емес және сәйкесінше өткен 18 жастан асқан 
адамдар тарифтік және біліктілік анықтамалығына сәйкес біліктілік. 

Қысымды ыдыстарға техникалық қызмет көрсету кезінде жұмыс істеу 
қажет: тек жұмыс нұсқаулығымен анықталатын жұмыстарды орындау; ішкі 
еңбек ережелерін сақтауға; жеке және ұжымдық қорғаныс құралдарын дұрыс 
пайдалану; еңбекті қорғау талаптарын орындауға; адамдардың өмірі мен 
денсаулығына қауіп төндіретін кез-келген жағдай туралы, жұмыста болған 
кез-келген апат туралы немесе денсаулығыңыздың нашарлауы туралы, соның 
ішінде өткір кәсіптік аурудың белгілері (улану) туралы өзіңіздің тікелей 
немесе жоғары менеджеріңізге хабарлаңыз; жұмысты орындаудың қауіпсіз 
әдістері мен тәсілдеріне және өндірісте зардап шеккендерге алғашқы 
медициналық көмек көрсетуге, еңбекті қорғау бойынша нұсқаулыққа, еңбекті 
қорғаудың талаптарын білуді тексеруге үйрету; міндетті мерзімді 
медициналық тексеруден (тексеруден) өтуге; алғашқы өрт сөндіру 
құралдарын қолдана білу. 

Қызметкерлерге қысым көрсететін арнайы киімдерді, арнайы аяқ 
киімдерді және басқа жеке қорғаныс құралдарын тегін таратудың салалық 
типтік ережелеріне және Ұжымдық шартқа сәйкес арнайы киім, аяқ киім 
және басқа жеке қорғаныс құралдары берілуі керек. Жарақат немесе 
ыңғайсыздық жағдайында жұмысты тоқтату, жұмыс жетекшісіне хабарлау 
және медициналық мекемеге хабарласу қажет. 

Жұмысқа кіріспес бұрын қажет: орындалатын жұмыстың сипатына 
сәйкес қолданыстағы стандарттарға сәйкес құрылған арнайы киім мен 
технологиялық аяқ киімді киіп, мұқият бекітіңіз; жұмыс орнын, жұмыс 
құралдары мен құрылғыларын тексеруге және дайындауға, көмекші 
материалды ыңғайлы және қауіпсіз етіп төсеуге; сыртқы сараптама арқылы 
тамырлардың жағдайын тексеру; манометрлерді тексеру кезеңін және 

  
 

қауіпсіздік құрылғыларының жұмысқа жарамдылығын тексеру; ыдыстарды 
және олардың функционалды элементтерін қысыммен жөндеу қолайсыз, 
ақаулы ыдыстағы қысым атмосфераға дейін төмендетілуі керек; жұмыс 
орнында тексеру кезінде табылған барлық кемшіліктер мен ақаулар, оларды 
толықтай жою бойынша шаралар қабылдау үшін тікелей басшысына 
хабарлау. 

Жұмыс кезінде еңбекті қорғауға қойылатын талаптар: кемелерді жақсы 
жағдайда ұстау; дайындалған және сертификатталған персоналмен кемелерге 
техникалық қызмет көрсету; қызмет көрсететін персоналдың кеменің режимі 
мен қауіпсіз қызмет көрсетуі жөніндегі нұсқаулықты сақтауы; кемелерді 
уақытында жөндеу және техникалық сараптамаға дайындау; ұйым 
басшылығы белгілеген жиілікпен кемелерді жұмыс күйінде тексеру; 
анықталған ақауларды уақтылы жою; қызмет көрсететін персонал - 
құралмен; біліктілігін арттыру үшін персоналмен жұмыс; кемелердің 
паспортын және оларды орнату мен пайдалану жөніндегі ұйымдардың 
нұсқауларын сақтау; кемелер жүктемесінің жұмыс уақытының есебін 
жүргізу. 

Төтенше жағдайлар кезінде еңбекті қорғауға қойылатын талаптар: 
жұмысты дереу тоқтатыңыз және апат туралы жұмыс басшысына 
хабарлаңыз; жұмыс менеджері авариялардың немесе жазатайым оқиғаларға 
әкеп соқтыратын апаттардың немесе жағдайлардың себептерін жою бойынша 
жедел шаралар қабылдауы керек; өрт шыққан кезде, түтін шыққан кезде өрт 
сөндіруді жедел түрде «01» телефоны арқылы хабарлау, жұмысшыларға 
хабарлау, бөлім бастығына хабарлау, өрт туралы қарауыл бекетіне хабарлау; 
ғимараттан апаттық ашық есіктер, қуатты өшіріңіз, терезелерді жабыңыз 
және есіктерді жабыңыз; өртті алғашқы өрт сөндіру құралдарымен сөндіруге 
кірісу, егер бұл өмірге қауіп төндірмесе; өрт сөндіру бөлімінің жиналысын 
ұйымдастыру; ғимаратты айналып өтіп, эвакуация аймағында болыңыз; 
жазатайым оқиға болған жағдайда зардап шегушіге жедел медициналық 
көмек көрсетіңіз және қажет болған жағдайда оны медициналық ұйымға 
жеткізіңіз; төтенше жағдайдың немесе басқа төтенше жағдайдың дамуын 
және травматикалық факторлардың басқа адамдарға әсерін болдырмау үшін 
шұғыл шаралар қабылдау; егер бұл басқалардың өмірі мен денсаулығына 
қауіп төндірмесе және апатқа соқтырмаса, жағдайды апат болған кездегі 
жағдайды апатты тергеу жүргізгенге дейін сақтаңыз. 

Жұмыс аяқталған кездегі еңбек қауіпсіздігі талаптары: жұмыс орнын 
ретке келтіру, жабдықты өшіру, құрал-саймандар мен керек-жарақтарды олар 
үшін белгіленген орынға шығару; арнайы киімді шешіп, тексеріп, тазалап, 
арнайы белгіленген жерге қою; арнайы металл контейнерлерде алып 
тастайтын шүберектер, тазартқыш материалдар; қолыңызды және бетіңізді 
жылы сумен және сабынмен мұқият жуыңыз, егер қорғасынмен жұмыс 
жасасаңыз, қолыңызды жуар алдында міндетті түрде сірке қышқылының 1% 
ерітіндісімен қорғасынды бейтараптандырыңыз; ПБ 03-576-03. 
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4.1.2 Такелаждық, жер қазу, жөндеу және монтаждау жұмыстары 
 
Өнеркәсіптік кәсіпорындардағы монтаждау жұмыстары жабдықтардың, 

құрылымдардың және құбырлардың үнемі қозғалуымен және көтерілуімен 
байланысты. Бұл жүктерді жылжыту мен көтеруге арналған барлық 
операциялар такелажға жатады. Олар ең көп шығынды қажет етеді және 
монтаждау жұмыстарының жалпы көлемінде айтарлықтай үлеске ие. 

Бұрғылау қондырғысы - бұл үлкен көлемді жүктерді болашақта оларды 
тасымалдау немесе монтаждау мақсатында арнайы жабдықты пайдалану 
арқылы жылжытуға бағытталған күрделі технологиялық манипуляциялар 
жиынтығы. 

Өнеркәсіптік жабдықты тасымалдау - жұмыстың ең қиын түрі. Барлық 
такелаждық жұмыстар құрылыс-монтаждау жұмыстарының қауіпсіздік 
ережелеріне және крандарды жобалау мен қауіпсіз пайдалану ережелеріне 
(ПБ 10-257-98) қатаң сәйкес жүргізілуі керек. 

 Такелаж жұмыстарын жүргізуге кемінде 18 жаста, физикалық жағынан 
сау, қауіпсіздік техникасы ережелерін жақсы білетін, көтеру 
механизмдерімен, құралдармен, қосалқы құрылғылармен жұмыс істеу 
ережелерін жақсы білетін, сондай-ақ электр тоғының соғуы мүмкін 
жағдайларды білетін жұмысшылар жіберіледі. 

Күрделі және маңызды такелаж жұмыстары бригадирдің немесе жұмыс 
өндірушінің басшылығымен, қауіпсіздік шараларын ескере отырып, қатаң 
түрде монтаждау жобасына сәйкес жүргізілуі керек. 

Әрбір көтеру құрылғысында жұмыс жүктемесінің шегі, сынақ мерзімі 
және оның қор нөмірі көрсетілген тақтайша немесе затбелгі болуы керек. 

Әрбір ауыр көтеру алдында блоктардың, шкивтердің, арқандардың, 
лебедкалардың және басқа да көтергіш құрылғылардың күйін мұқият тексеру 
қажет. Анықталған ақауларды көтеруден бұрын жою керек. 

Қуат беретін электр желілері астындағы металл конструкцияларын 
жылжыту жұмыстары тек жұмыс өндірушісінің немесе шебердің тікелей 
басшылығымен және электр желісіне жауапты адамның тиісті жазбаша 
рұқсаты болған кезде ғана жүзеге асырылуы мүмкін. 

Екі крандармен бір уақытта жүкті көтеруге ерекше жағдайларда, егер 
жұмыс өндірісінің жобасы немесе технологиялық нота болған жағдайда және 
учаске басшысының немесе жұмыс өндірушісінің тікелей басшылығымен 
болған жағдайда ғана рұқсат етіледі; сонымен бірге жүк арқандары тік күйді 
ұстап тұруы керек, ал әр кранға әсер ететін жүк оның көтеру қабілеттілігінен 
аспауы керек. Бұл бұзушылықтардың алдын алу үшін, әдетте, екі негізгі 
элементтен тұратын автоматты шектеуші қондырғылар орнатылады - 
жүктеменің қозғалысына немесе салмағына реакция беретін шектегіш және 
оған шектегіш қолданылған кезде механизмге қуат беруді өшіретін электрлік 
шекті қосқыш. 

Елді мекендердің көшелерінде, кіреберіс жолдарында және 
аулаларында дамыған шұңқырлар мен траншеялар қоршалуы керек. 
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байланысты. Бұл жүктерді жылжыту мен көтеруге арналған барлық 
операциялар такелажға жатады. Олар ең көп шығынды қажет етеді және 
монтаждау жұмыстарының жалпы көлемінде айтарлықтай үлеске ие. 

Бұрғылау қондырғысы - бұл үлкен көлемді жүктерді болашақта оларды 
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Өнеркәсіптік жабдықты тасымалдау - жұмыстың ең қиын түрі. Барлық 
такелаждық жұмыстар құрылыс-монтаждау жұмыстарының қауіпсіздік 
ережелеріне және крандарды жобалау мен қауіпсіз пайдалану ережелеріне 
(ПБ 10-257-98) қатаң сәйкес жүргізілуі керек. 

 Такелаж жұмыстарын жүргізуге кемінде 18 жаста, физикалық жағынан 
сау, қауіпсіздік техникасы ережелерін жақсы білетін, көтеру 
механизмдерімен, құралдармен, қосалқы құрылғылармен жұмыс істеу 
ережелерін жақсы білетін, сондай-ақ электр тоғының соғуы мүмкін 
жағдайларды білетін жұмысшылар жіберіледі. 

Күрделі және маңызды такелаж жұмыстары бригадирдің немесе жұмыс 
өндірушінің басшылығымен, қауіпсіздік шараларын ескере отырып, қатаң 
түрде монтаждау жобасына сәйкес жүргізілуі керек. 

Әрбір көтеру құрылғысында жұмыс жүктемесінің шегі, сынақ мерзімі 
және оның қор нөмірі көрсетілген тақтайша немесе затбелгі болуы керек. 

Әрбір ауыр көтеру алдында блоктардың, шкивтердің, арқандардың, 
лебедкалардың және басқа да көтергіш құрылғылардың күйін мұқият тексеру 
қажет. Анықталған ақауларды көтеруден бұрын жою керек. 

Қуат беретін электр желілері астындағы металл конструкцияларын 
жылжыту жұмыстары тек жұмыс өндірушісінің немесе шебердің тікелей 
басшылығымен және электр желісіне жауапты адамның тиісті жазбаша 
рұқсаты болған кезде ғана жүзеге асырылуы мүмкін. 

Екі крандармен бір уақытта жүкті көтеруге ерекше жағдайларда, егер 
жұмыс өндірісінің жобасы немесе технологиялық нота болған жағдайда және 
учаске басшысының немесе жұмыс өндірушісінің тікелей басшылығымен 
болған жағдайда ғана рұқсат етіледі; сонымен бірге жүк арқандары тік күйді 
ұстап тұруы керек, ал әр кранға әсер ететін жүк оның көтеру қабілеттілігінен 
аспауы керек. Бұл бұзушылықтардың алдын алу үшін, әдетте, екі негізгі 
элементтен тұратын автоматты шектеуші қондырғылар орнатылады - 
жүктеменің қозғалысына немесе салмағына реакция беретін шектегіш және 
оған шектегіш қолданылған кезде механизмге қуат беруді өшіретін электрлік 
шекті қосқыш. 

Елді мекендердің көшелерінде, кіреберіс жолдарында және 
аулаларында дамыған шұңқырлар мен траншеялар қоршалуы керек. 

  
 

Жер қазу жұмыстары басталғанға дейін жер асты коммуникациялары 
және әсіресе электр кабельдері болуы керек. Жерасты коммуникациялары 
аймағында қазу жұмыстарына олардың жұмысына жауапты ұйымдардың 
жазбаша рұқсатымен ғана жол беріледі. Жер қазу және іргетас жұмыстары 
ҚР СН 4.02-04-2013 сәйкес орындалуы керек. 

Қуатты кабельдердің жанында топырақты қазуға күрт соққысыз 
қазылатын күректермен ғана рұқсат етіледі. Жұмысшыларды шұңқырларға 
және кең траншеяларға түсіру үшін ені кемінде 0,75 м қоршаулары бар 
баспалдақтар, ал жұмысшыларды тар жерлерге түсіру үшін - баспалдақтар 
орнатылады. Жұмысшыларды тіреу тіректерін пайдаланып траншеяларға 
түсіруге тыйым салынады. 

Сыртқы жылу желілерін орнату кезінде жұмыстың ағындық әдісі 
қолданылады. Ағындық әдісті барлық уақытылы және жан-жақты жеткізумен 
жабдықталған, тұрақты құрамдағы еңбек ұжымдарының (бригадаларының) 
үздіксіз және біркелкі жұмысы негізінде дайын өнімді (аяқталған ғимараттар, 
құрылыстар, жұмыс түрлері және т.б.) жоспарлы, ырғақты шығаруды 
қамтамасыз ететін құрылысты ұйымдастырудың әдісі деп атайды. қажетті 
материалдық-техникалық ресурстар. 

Ағындық әдіспен бүкіл жұмыс кешені ұстамаларға бөлінеді - жұмыс 
көлемінің бір бөлігі тұтастай объектінің құрылысын ағынды ұйымдастыруды 
қамтамасыз ететін белгілі бір ырғақпен тұрақты композицияның бригадасы 
(звеносы) арқылы жүзеге асырылады. Біртекті жұмыстар бірінен соң бірі, ал 
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4.2 Отынның жіктелуі және техникалық сипаттамалары 
  
Энергетикалық отын-бұл өнеркәсіптік мақсаттар үшін көп мөлшерде 

жылу алу үшін экономикалық тұрғыдан тиімді болатын жанғыш заттар [36]. 
Қазақстанда өндірілетін барлық электр энергиясының 2/3 астамы 

органикалық отынмен жұмыс істейтін жылу электр станцияларының үлесіне 
келеді. Сонымен қатар, отын көлікте және технологиялық процестерде 
қолданылады (мысалы, шойын балқыту, болат пісіру, машина жасау, 
химиялық технология және т.б.). 

Д.И. Менделеевтің анықтамасы бойынша, "отын-жылу алу үшін әдейі 
жағылатын жанғыш зат" [37]. 

Қазіргі уақытта "отын" термині энергия көзі ретінде қызмет ететін 
барлық материалдарға қолданылады (мысалы, ядролық отын). 

Агрегаттық күй қатты, сұйық және газ тәрізді отынды ажыратады. 
Жанармай шығу тегі бойынша бөлінеді: 
- табиғи отын (көмір, шымтезек, мұнай, тақтатас, ағаш және т. б.).) 
- жасанды отын (мотор отыны, генераторлық газ, кокс, брикеттер және 

т.б.). 
Қатты отын-ағаш-өсімдік массасы, шымтезек, тақтатас, қоңыр көмір, 

тас көмір. 
Сұйық отын-мұнай өңдеу өнімдері (мазут). 
Газ тәрізді отын-табиғи газ; мұнай өңдеу кезінде пайда болатын газ, 

сондай-ақ биогаз. 
Ядролық отын-ыдырайтын (радиоактивті) заттар (уран, плутоний). 
Органикалық отын, яғни көмір, мұнай, табиғи газ барлық энергия 

тұтынудың басым бөлігін құрайды. Органикалық отынның пайда болуы 
көптеген ғасырлар бойы барлық геологиялық формацияларда сақталған 
өсімдіктер мен жануарлар дүниесінің қалдықтарына жылу, механикалық 
және биологиялық әсердің нәтижесі болып табылады. Бұл жанармайдың 
барлығы көміртегі негізіне ие және одан энергия негізінен көмірқышқыл 
газын шығару процесінде шығарылады. 

Алу әдісіне сәйкес табиғи (табиғи) және жасанды отын түрлері бөлінеді 
(кесте. 4.1). 

Жасанды отын өңдеу процесінде табиғи отыннан алынады. 
Қатты отын негізінен ЖЭС-те электр энергиясын, жылытуды, 

өнеркәсіптің технологиялық қажеттіліктерін алу үшін қолданылады. 
Энергетикалық сұйық отын мазут-мұнай өңдеудің қалдық өнімі болып 

табылады. 
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4.1 кесте - Отынның жіктелуі 
Отын  Агрегаттық жағдай 

 қатты сұйық газ тәрізді 
 

Табиғи Ағаш, торф, бұрыл 
және тас көмір,  
антрацит, ыстық 

балшық 
 

Мұнай Табиғи газ 

Жасанды  Жасанды көмір, 
жартылай кокс, кокс, 
көмір және шымтезек 

брикеттері  
 

Мазут, керосин, 
бензин, дизель 
майы, газойль, 

мазут  
 

Мұнай газы, кокс газы, 
генератор газы, домна 
газы, жер асты 
газдандыру газы 

 
 
 
Отынның құрамы мен сапасы арнайы жабдықталған зертханаларда 

отын партиясының орташа үлгісін химиялық және механикалық талдаумен 
анықталады. 

Қатты және сұйық отынның құрамын графикалық дисплей түрінде 
ұсынуға болады (4.1-сурет). 

 

 
4.1 сурет - Жанармайдың бастапқы массасының құрамы 
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Тұтынушыға келетін формадағы отынды жұмыс отыны, ал оны 
құрайтын затты жұмыс массасы деп атайды. Оның элементар химиялық 
құрамы келесі түрде көрінеді [36]: 

 
     % 100 =  W+ A S + N + O + H + С рр

кор
ррррр                        (4.1) 

 
жанғыш заттар: көміртегі С, сутегі H, күкірт S, сондай-ақ күрделі 

жоғары молекулалы қосылыстарда болатын оттегі О мен азот N қосылады. 
Отынның құрамында жанбайтын минералды қоспалар бар, олар отынның 
жануы кезінде күл А мен ылғалға W айналады [36]. 

Оның әр түрлі кен орындарында және әр түрлі жерлерде бір отынның 
минералды қоспалары мен ылғалдылығы әртүрлі болуы мүмкін, сонымен 
қатар тасымалдау және сақтау кезінде өзгеруі мүмкін. Жанармайдың жанғыш 
массасының құрамы тұрақты. Жанармайдың әртүрлі маркаларын 
салыстырмалы термиялық бағалау үшін құрғақ, жанғыш және органикалық 
заттардың шартты ұғымдары енгізілді, олардың компоненттері пайызбен 
көрсетілген, жұмыс салмағымен бірдей белгілермен белгіленеді, бірақ 
сәйкесінше «в», «г» және «о» индекстерімен белгіленеді. «p» масса 
индексінің орнына. 

Отынның жұмыс массасының элементтік құрамы отынның тұрақсыз 
сипаттамасы болып табылады. «c» индексі бар отынның құрғақ массасының 
элементтік құрамы неғұрлым тұрақты сипаттама болып табылады: 

 
 

  % 100 =  A S + N + O + H + С с
кор

ссссс  ,                     (4.2) 
 
 
Отынның сусыз және күлсіз массасы жанғыш деп аталады: 
 

 % 100 = S + N + O + H + С кор
ггггг

 ,                            (4.3) 
 
Пирит күкіртін отынның жанғыш массасынан шығару отынның 

органикалық массасына әкеледі. 
 

 % 100 = S + N + O + H + С ор
ооооо ,                           (4.4) 

 
Отынмен байытылған массаның құрамын екінші массаға қайта есептеу, 

берілген массаның жекелеген элементтерінің санын ондағы массаның 
мөлшеріне пайызбен анықтау арқылы жүзеге асырылады, ол үшін қайта 
есептеу жасалады [36]. 

Жұмыс массасынан құрғақ массаға ауысу үшін жұмыс массаның жеке 
элементтерінің мөлшері, мысалы, көміртегі (СР/100, кг/кг), оның 
құрамындағы құрғақ масса мөлшерінен% (100 - Wp / 100, кг / кг) анықталуы 
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керек. Сондықтан көміртегі құрамын CC құрғақ массаға% белгілі отын 
жұмыс массасымен қайта есептеу үшін мынаны жазуға болады: 
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 ,                            (4.5) 

 
100/100 - Wр конверсия коэффициентін қолдана отырып, құрғақ 

массаның басқа құрайтын элементтерінің мәнін жұмыс массасындағы сәйкес 
элементтің мәні бойынша анықтауға болады. 
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Коэффициенттердің жұмыстан органикалық массаға, ал 
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жұмыс істегеннен аналитикалық үлгінің массаға айналуы 

тең. Отынның элементтік құрамын бір массадан екінші массаға қайта есептеу 
тиісті формулалар көмегімен жүзеге асырылады (4.2-кесте). 

 
4.2 кесте - Отын құрамының конверсия факторлары 
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Отынға аз бай массаға айналдыру кезінде конверсия 

коэффициенттерінің өзара әрекетін қолдануға болады. Отын құрамын бір 
массаның екінші массаға айналдыру коэффициенттері (4.2-кесте) келтірілген. 
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Жанармайдың негізгі жанғыш компоненті көміртек болып табылады, 
оның жануы жылудың негізгі мөлшерін шығарады. Аморфты көміртектің 
жану жылуы 34,4 МДж/кг (8130 ккал/кг) құрайды. 

Сутегі отынның жанғыш массасының екінші маңызды элементі болып 
табылады, оның қатты және сұйық отынның жанғыш массасындағы мөлшері 
2-ден 10% -ке дейін. Сутегінің көп мөлшері табиғи газда, мазутта және 
тақтатаста, ең болмағанда антрацитте кездеседі. Сутектің су буына жану 
жылуы 10,8 МДж/м3 (2579 ккал / м3) құрайды. 

Жанармайдағы оттегі мен азот органикалық балласт болып табылады, 
өйткені олардың болуы жанармай құрамындағы жанғыш элементтердің 
мөлшерін азайтады. 

Күкірт S, отын құрамында үш формада болуы мүмкін: органикалық 
Sop, пирит Sк және сульфат Sс: 

 
    .SSSS Скор                                         (4.7) 

 
Органикалық күкірт - күрделі жоғары молекулалы органикалық отын 

қосылыстарының бөлігі. Пирит күкірті - бұл металдармен, көбінесе темірмен 
(FeS2 - темір пириті) қосылыстар және отынның минералды бөлігіне кіреді. 
Органикалық және пиритті күкірт отынды жағу кезінде жылу бөлініп 
тотығады. Сульфатты күкірт отынның минералды бөлігіне CaSO4 және FeSO4 
сульфаттары түрінде түседі, сондықтан жану кезінде одан әрі тотығуға 
ұшырамайды. Сульфат күкірт қосылыстары жану кезінде күлге айналады. 
Жанармайдың жанғыш массасына отынның жануы кезінде SO2 газ тәрізді 
қосылыстарға және аз мөлшерде SO3 қосылады. Қатты және сұйық отынның 
әр түрлі түрлерінің жанғыш массасының элементар химиялық құрамы 
келтірілген (4.3-кесте) [36]. 

 
4.3 кесте - Қатты және сұйық отынның әртүрлі түрлерінің жанғыш 

массасының элементарлы химиялық құрамы 
 

Отын Ыстық салмақтың құрамы, % 

 
Сг Hг Ог Nг Sг

ор+к 
Ағаш 51 6 42,6 0,5  
Торф 58 6 33 2,5 0,5 

Бұрғыл көмір 64-77 4-6 15-25 1 0,5-7,5 
тас көмір:  

ұзын жанатын  
жұқа  

 

 
75-80 
88-90 

 
5-6 

4-4,5 

 
10-16 
3-4 

 
1,5 
1,5 

 
0,5-7 
1-3 

Антрацит 90-93 2-4 2-4 1 0,5-2 
Ыстық сланец 60-75 7-9 10-17 1 5-15 

Мазут 86-88 10-10,5 0,5-0,8 0,5-0,8 0,5-3 
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   Бу генераторларында отынды пайдалану тиімділігін және жұмыс 
сенімділігінің жағдайларын бағалау үшін отынның маңызды 
термотехникалық сипаттамалары мыналар: минералды қоспалардың құрамы 
мен құрамы, ылғалдылығы, ұшқыш заттардың шығуы, кокс қалдықтарының 
қасиеттері және жану жылуының мәні. Осы сипаттамалардың анықтамасы 
отынды техникалық талдауға енгізілген. Жанармай ретінде жанармайдың 
қасиеттері оның химиялық құрамына байланысты, ол элементар химиялық 
талдаумен анықталады. 

Жанбайтын минералды қоспалар мен ылғал қатты отынның сыртқы 
жарылысы болып табылады. Минералды қоспалар мен ылғалдың бар 
қоспалары жұмыс отынының масса бірлігіне жанғыш массаның құрамын 
төмендетеді; сонымен қатар, отын жағылған кезде, ылғалдың булануы үшін 
белгілі бір жылу мөлшері жұмсалады. Сондықтан күлдің құрамы мен 
ылғалдылықтың жоғарылауымен отынның жанармай жануы төмендейді, ал 
оны алу мен тасымалдау шығындары артады. 

Жану кезінде жанармайдың минералды бөлігіндегі қайта құрулардың 
аяқталуы нәтижесінде пайда болатын қатты жанбайтын қалдық күл деп 
аталады. 

Күл мен ылғал сыртқы отын балластын құрайды. Отынның 
ылғалдылығы сыртқы және ішкі болуы мүмкін. Балласт (ішкі және сыртқы) 
отынның құнын едәуір төмендетеді, оның жылу құндылығын төмендетеді. 
Ылғал жану кезінде оның булануына жұмсалады. Күлдің болуы жану 
жылуын азайтып қана қоймай, жану процесін және жану құрылғыларының 
жұмысын едәуір қиындатады. Қатты отынның ылғалдылығы мен күлділігі, 
тіпті бір маркалы және бір кен орнында болса да, айтарлықтай өзгеруі 
мүмкін, сонымен қатар тасымалдау және сақтау кезінде өзгеруі мүмкін. 

Ұшқыштықтың және қалдықтың қасиеттері жылу сипаттамаларының 
маңызды сипаттамалары болып табылады. Әр түрлі отындардың құрамы 
және ұшпа заттардың жану жылуы әр түрлі болады. Отынның химиялық 
жасы ұлғайған сайын ұшқыш заттар азаяды, ал олардың шығу температурасы 
жоғарылайды [36]. 

Жанармайдан ұшқыш заттарды алып тастағаннан кейін кокс 
қалдықтары пайда болады. Кокс көміртектен және отынның минералды 
бөлігінен тұрады. Ұшатын заттардың дистилляциясынан кейін пайда болған 
кокс ұнтақты, жабысқақ, күйдірілген, балқытылған болуы мүмкін. Кокстың 
қасиеттері отынды пайдалануға әсер етеді. Агломерленген кокстың 
механикалық беріктігі жоғары. Кокс коксын шығаратын отындар 
металлургия өндірісінде, ал кокстелмейтін кокс бу генераторлары мен ыстық 
су қазандарында жану үшін қолданылады [38]. 

Кез-келген отынның ең маңызды сипаттамасы - оның жану жылуы. 
Отынның жануының жоғары және төмен жылуын ажыратыңыз. Егер масса 
бірліктерін немесе көлем бірлігін толық жану нәтижесінде пайда болған су 
буы конденсацияланса, онда бөлінетін жылу мөлшері жанудың ең жоғары 
жылуы деп аталады. Массасы бірлігі немесе отынның көлем бірлігі толық 
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жанғанда бөлінетін жылу мөлшері, жану кезінде пайда болған су буының 
пайда болуына жұмсалған жылуды есептемегенде, таза калориялық мән деп 
аталады. Сонымен қатар жану жылуын отынның жұмыс, аналитикалық, 
құрғақ, жанғыш немесе органикалық массасына жатқызуға болады. Табылған 
көмірлердің кесектерінің мөлшеріне байланысты жіктелуі келтірілген (4.4 
кесте). 

Отынның жұмыс массасының жануының ең жоғары және ең төменгі 
температурасы арасындағы арақатынас МДж/кг келесі түрге ие: 

), W9H 0,25( - Q =Q ррр
В

р
Н                               (4.8) 

 
Мұндағы 2,51 МДж/кг - атмосфералық қысым кезіндегі қаныққан су 

буының энтальпиясының мәні. 
Қатты отынның жұмыс массасының ең төменгі жану жылуы, МДж/кг, 

шамамен келесі эмпирикалық формуламен анықталуы мүмкін [36]. 
 

, W0,0251)S-0,109(О-1,03Н0,339С =Q рР
кор

РРРр
Н                 (4.9) 

 
4.4 кесте - Табылған көмірлерді кесектерінің көлеміне байланысты 

жіктеу 
 
Бұрыш класы Белгі Кесек көлемі, мм 

Плита П 100 артық емес 
Ірі К 50–100 

жаңғақ  О 25–50 
Кіші М 13–25 

шемішке С 6–13 
Штыб Ш 6 кем емес 

қатардағы Р  300 дейін 
 
Табиғи сұйық отын-шикі мұнай. Бұл әртүрлі құрамдағы сұйық 

көмірсутектердің қоспасы, онда қатты көмірсутектерді ерітуге болады. 
Шикі мұнай отын ретінде пайдаланылмайды. Өнеркәсіптік және су 

жылыту қазандықтары үшін отын ретінде тек мұнай өңдеу қалдықтары-мазут 
қолданылады. Мазут көміртектен, сутектен, оттектен, азоттан, күкірттен, 
ылғалдан және аз мөлшерде минералды қоспалардан тұрады. Құрамы 
бойынша Мазут шикі мұнайдан аз ерекшеленеді. Жанғыш массадағы 
көміртектің құрамы СГ= 85,5-87,8 %, сутегі Нг =10,0-11,7 %; оттегі мен азот 
ОГ+NГ = 0,6-1,0 %; күкірт ЅГ

л = 0,5-3,5% құрайды. Ылғал мөлшері 3-4% - дан, 
ал минералды қоспалар 0,5% - дан аспайды. 

Мазутты жағудағы үлкен қиындықтар оның күлінде болатын сілтілік 
металдар оксидтері мен ванадийден туындайды. Ванадийдің төмен 
мөлшеріне қарамастан (0,15% -дан аспайды), оның болуы температура 600 ° 
C-тан асса, металл коррозиясына әкеледі. 
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Мұндағы 2,51 МДж/кг - атмосфералық қысым кезіндегі қаныққан су 

буының энтальпиясының мәні. 
Қатты отынның жұмыс массасының ең төменгі жану жылуы, МДж/кг, 

шамамен келесі эмпирикалық формуламен анықталуы мүмкін [36]. 
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4.4 кесте - Табылған көмірлерді кесектерінің көлеміне байланысты 

жіктеу 
 
Бұрыш класы Белгі Кесек көлемі, мм 

Плита П 100 артық емес 
Ірі К 50–100 

жаңғақ  О 25–50 
Кіші М 13–25 

шемішке С 6–13 
Штыб Ш 6 кем емес 

қатардағы Р  300 дейін 
 
Табиғи сұйық отын-шикі мұнай. Бұл әртүрлі құрамдағы сұйық 
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көміртектің құрамы СГ= 85,5-87,8 %, сутегі Нг =10,0-11,7 %; оттегі мен азот 
ОГ+NГ = 0,6-1,0 %; күкірт ЅГ

л = 0,5-3,5% құрайды. Ылғал мөлшері 3-4% - дан, 
ал минералды қоспалар 0,5% - дан аспайды. 
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мөлшеріне қарамастан (0,15% -дан аспайды), оның болуы температура 600 ° 
C-тан асса, металл коррозиясына әкеледі. 

  
 

Мазутты тұтқырлығы, тығыздығы, құю температурасы, тұтану 
температурасы және тұтану температурасы бойынша сипаттау әдеттегідей. 
Мазуттың тұтқырлығы салыстырмалы тұтқырлық дәрежесімен (°ВУ) немесе 
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генераторларына және ыстық су қазандарына отын ретінде қолданылады, кем 
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Марка 80 °С кезінде 40 мазут үшін 8°ВУ (59 мм2/с) құрайтын шекті 
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Мазуттың тұтқыр сорттарының құю температурасы 25-35 °C құрайды. 
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Жарқырау температурасы дегеніміз - белгілі бір зертханалық 
жағдайларда қыздырылған мазуттың булануы қоршаған орта ауасымен қоспа 
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белгілі бір зертханалық жағдайларда қыздырылған мазут оған жалын алып, 
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Тұтану температурасы жану температурасынан 10-40 °С асады. Мазут үшін 
тұтану температурасы 80–100 °С құрайды. 

 
Жану жылуын шамамен анықтау, МДж/кг, мазут келесі формула 

бойынша шығарылуы мүмкін [36]: 
 

, W0,0251)S-0,109(О-1,03Н0,339С =Q рР
л
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Газ тәрізді отын жанғыш және жанбайтын газдардың су буының, 

шайыр мен шаңның аз қоспасы бар механикалық қоспасынан тұрады. Табиғи 
газдарға жер бетіне мұнай өндіру кезінде бөлінетін табиғи және ілеспе газ 
жатады. Жасанды жанғыш газдар жергілікті отын болып табылады. Оларға 
генератор, кокс және домен газдары жатады. Генератор газы қатты отынның 
толық емес жануынан алынады. Кокс және домна газдары - бұл кокс пен 
домна пештерінің қалдықтары. 

Өнеркәсіптік бу генераторлары мен ыстық су қазандықтары негізінен 
табиғи және ілеспе газдарды пайдаланады. Табиғи және ілеспе газдар - метан 
көмірсутектерінің және жанбайтын балластты газдардың қоспалары. Табиғи 
газдарда метан ілеспе газдарға қарағанда әлдеқайда көп. Кейбір табиғи 
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газдардағы метан мөлшері 98% жетеді. Байланысты газдарда метан аз, бірақ 
молекулалық салмағы жоғары көмірсутектер көп. 

Уыттылық пен жарылғыштық - газды отынның оларды пайдалану 
шарттарына әсер ететін өте маңызды қасиеттері. Техногендік газдар 
құрамында көміртегі тотығы (СО) болғандықтан улы болып табылады. 
Табиғи және ілеспе газдар улы емес, бірақ жоғары молекулалық қаныққан 
көмірсутектер айтарлықтай концентрацияда есірткіге ие. 

Газ тәрізді отынның жану жылуы калориметриялық анықтамалардың 
деректері бойынша алынады.  

Мұндай деректер болмаған жағдайда, газдың қалыпты жағдайда жану 
жылуы (4.11) формула бойынша есептеледі [38]: 

 
        (  .HCQHQCOQSHQ0,01 =Q nmHC2HCO2SH

С
Н nm22         (4.11) 

 
мұнда QH2S, QCO және т.б. - газ тәрізді отын құрамына кіретін жеке 

газдардың жану жылуы (4.5 кестедегі мәліметтер бойынша анықталған). 
Жанармайдың күкірт мөлшері әдетте аз болады. Мұнайда күкірт 

бейорганикалық қосылыстардың бөлігі болып табылады, табиғи газдарда ол 
іс жүзінде жоқ, кейбір мұнай кен орындарының ілеспе газдарында күкірт 
сутегі H2S және күкірт диоксиді SO2 түрінде аз күкірт болады. Отынның 
жануы кезінде пайда болған күкірт диоксиді SO3 бу генераторының металл 
бөліктерінің коррозиясын тудырады. Газ тәрізді отынның құрамына кіретін 
жекелеген газдардың жану жылуы (кесте. 4.5) [38]. 

 
4.5-кесте-газ тәрізді отынның құрамына кіретін жекелеген газдардың 

жану жылуы 
 

Газ Химиялық формула Жанудың төменгі жылулығы 

МДж/м3 
Сутек H2 10,83 
Оксид CO 12,68 

Көміртек H2 S 23,46 
Метан CH 4 35,93 
Этан C2H6 63,95 

Пропан C3H8 91,54 
Бутан C4H10 119,02 

Пентан C5H12 146,54 
Этилен C2H4 59,25 

Пропилен C3H6 86,27 
Бутилен C4H8 113,87 
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4.3 Энергетикалық қазандықтары 
 

4.3.1 Бу энергетикалық қазандықтары 
 
Қазандық - отынның жануы кезінде бөлінетін жылу есебінен қысымы 

атмосфералық немесе ыстық суға қарағанда жоғары бу шығаруға арналған 
қондырғы. 

Бу қазандығы дегеніміз - жанармайдың жылуының әсерінен қысыммен 
атмосферадан жоғары бу шығаратын қондырғы [42]. 

Жылу электр станциясында жанармай қазандықта жанып, жоғары 
температуралы алауды қалыптастырады. 

Су түтіктер арқылы жалын 
арқылы ағып, қызады және 
жоғары қысымды буға айналады. 
Бу турбинаны қозғалысқа 
келтіреді, мұндағы будың 
кинетикалық энергиясы 
механикалық энергияға айналады 
(турбиналық генератордағы 
біліктің айналуы), ол генератор 
электрге айналады. Турбинадан 
шыққан бу конденсаторға түседі, 
ол жерде түтіктерді салқын ағын 
сумен жуады, нәтижесінде 
қайтадан сұйықтыққа айналады 
(4.2-сурет). 

 

 
4.2 сурет - Бумен электр энергиясын 

өндіру 
 
Жылу электр станцияларында (ЖЭО) отын энергиясынан электр 

энергиясын өндіруде негізгі жұмыс сұйықтығы су буы болып табылады 
Барабанды бу қазандығы бар қазандық қондырғысының сызбасы 

көрсетілген (Cурет 4.3). Бу қазандығының негізгі элементтері - пештің 
экрандары, қыздырғыштар, экономайзерлер, ауа қыздырғыштар және т.б.) 
Отынды дайындау және тасымалдау үшін тиісті отын қорлары бар. Оттықтар 
арқылы жанармай бу қазандығының жану камерасына енеді, ол қызады, 
негізгі бу ортасымен (су мен бу) толтырылған бу қазандығының әр түрлі 
қыздыру беттеріне жылу береді [39]. 

Бу қазандығының негізгі жұмыс жасайтын элементтері - бір жағынан 
ыстық түтін газдарымен, екінші жағынан сумен, бу-су қоспасымен, бу мен 
ауамен жуылатын металл құбырлы беттер болып табылатын қыздыру 
беттері. Жылыту беттеріне мыналар жатады: экономайзер, барабанды 
буландыратын беттер, конвективті және экрандалған будың қыздырғыштары, 
құбырлы және регенеративті ауа жылытқыштары [40, 42]. Олар жану 
камерасының артында орналасқан. Қазандықтың беттерін құрылымдық 
жағынан бөлек секцияларға немесе «пакеттерге» бөлуге болады 
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1 - жылыту камерасы, 2 - барабан, 3 - бу жылыту құрылғысы, 4 - эко-генератор, 5 - ауаны - 
ауаны - жылыту, 6 - үрлеу желдеткіші, 7 - күл жинағыш, 8 - түтін шығарғыш, 9 - қожды 

тазарту, 10 - көмір шаңын беру 
 
4.3 сурет - Барабанды бу қазандығы бар қазандық қондырғысының 

сызбасы [42] 
 
Қазандық қондырғыларының функционалдық қондырғылары 

көрсетілген (Cурет 4.4). 

 
 

4.4 сурет - Қазандық қондырғыларының функционалды қондырғылары [41]. 
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Қазандық қондырғыларының функционалдық қондырғылары 

көрсетілген (Cурет 4.4). 

 
 

4.4 сурет - Қазандық қондырғыларының функционалды қондырғылары [41]. 
  

 

Жанармай жағылатын қазандықтың құрылғысы оттық немесе жану 
камерасы деп аталады. Жану өнімдері қозғалатын қазандықтың газ жолы 
бөлек газ өткізгіштерге бөлінеді [41]. 

Қазандыққа қоректендіретін су деп аталатын су беріледі. Қазандықтағы 
қоректендіретін су қыздырылады, содан кейін қажетті параметрлер бойынша 
қаныққан немесе қызып тұрған буға айналады. Бу параметрлері оның 
қысымы мен температурасын білдіреді. Қазандық қондырғыларында пайда 
болатын су буының негізгі тұтынушысы бу электр станциялары болып 
табылады және оны технологиялық қажеттіліктерге де пайдалануға болады 
[42]. 

 
4.3.2 2 Бу қазандықтарының жіктелуі және олардың қондырғылары  

 
Қазандықтар мақсатына, бу шығуына, бу параметрлеріне, жану 

құрылғысының түріне, жану өнімдері мен жұмыс ортасының өзара қозғалуын 
ұйымдастыру әдісіне, жұмыс ортасының жылыну беттеріндегі қозғалысын 
ұйымдастыру тәсіліне және жанған қазба отынының түріне қарай жіктеледі 
(Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес) [38, 
43]. 

Мақсаты бойынша қазандықтар бөлінеді (4.5 сурет): 
- қажетті параметрлердің буын шығаратын бу; 
- ыстық су, жылу-жылу қазандығы және энергетикалық технология 

қазандығы. 
Олар қуат, өндіріс, жылыту және қазандық қондырғыларын өндіруге 

және жылытуға арналған. 
Бу сыйымдылығы бойынша қазандықтар: 
- өнімділігі төмен қазандықтар; 
- орташа өнімділігі бар қазандықтар, энергетикалық қазандықтар; 
- ЖЭО қуат блоктарының бу сыйымдылығы жоғары қазандықтар. 
Бу параметрлері бойынша бу қазандықтары: 
- төмен (0,88 МПа) қысыммен жұмыс істейтін қазандықтар; 
- орташа қысыммен жұмыс істейтін қазандықтар (1,36, 2,36 және 3,9 

МПа); 
- жоғары (9,8 және 13,8 МПа) қысыммен жұмыс істейтін қазандықтар; 
- ҚР СН 4.02-05-2013 критикалық (16 МПа) және супер критикалық (24 

МПа) қысыммен жұмыс істейтін қазандықтар. 
Жаңа құрылымдық материалдар мен болаттарды алу саласындағы 

заманауи ғылым мен техниканың жетістіктері супер-критикалық қысыммен 
жұмыс істейтін (30 МПа және одан жоғары) бу қазандықтарының жаңа 
түрлерін жасауға мүмкіндік берді. 

Бу шығыны төмен (20 т/сағ дейін) бу қазандары төмен және орташа бу 
қысымы үшін шығарылады. Олар кең таралды және технологиялық және 
экономикалық қажеттіліктер үшін кеңінен қолданылады, стационарлық және 
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жылжымалы қазандық және жылыту қондырғыларының бөлігі болып 
табылады.  

 

 
4.5 сурет - Бу қазандықтарының жіктелуі. 

 
Орташа қуаттылықтағы қазандықтар (100 т/сағ дейін), әдетте, жоғары 

қызған будың (425-450 °С) температурасы орташа қысымды қазандықтар 
болып табылады - олар өнеркәсіптік қондырғыларда технологиялық бу көзі 
ретінде кеңінен қолданылады. 

Қуатты бу қазандықтары будың орташа және жоғары қысымы үшін 
шығарылады және будың сыйымдылығы 100-ден 640 т/сағ. Бұл қазандықтар 
шағын жылу электр станциялары мен өнеркәсіптік қондырғыларда 
орнатылған және технологиялық қажеттіліктер мен жылу қажеттіліктері үшін 
электр, бу немесе ыстық су өндіруге арналған. 

Жану өнімдері мен жұмыс ортасының өзара қозғалысын ұйымдастыру 
әдісі бойынша қазандықтар газ түтікті және су түтікті болып бөлінеді. 

Су құбыры қазандықтары бірнеше модификацияда шығарылады: 
- табиғи айналымы барабан; 
- бірнеше мәжбүрлі айналыммен бөлу (барабансыз); 
- бір рет өтетін қазандықтар [38,42]. 
Табиғи айналымы бар қазандықтың айрықша дизайн ерекшелігі - бу-су 

қоспасы ағынынан бу бөлгіш ретінде жұмыс істейтін барабанның болуы. 
Қазандық барабаны жылытылмайтын құбырлар мен көтергіш (экранды) 
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жылжымалы қазандық және жылыту қондырғыларының бөлігі болып 
табылады.  
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құбырлар жүйесімен бірге тұйық айналым циклін құрайды, онда отын жанған 
кезде пеште су мен бу-су қоспасының қозғалысы ұйымдастырылады (4.6-
сурет). 

Табиғи айналымы бар қазандықтарда су айналымы оның 
тығыздығының айырмашылығына байланысты жүзеге асырылады; мәжбүрлі 
циркуляцияны қамтамасыз ету үшін айналым сорғылары қолданылады, ал 
ортаның бір реттік қазандықтардағы қозғалысы қоректендіру сорғысы 
жасаған қысымға байланысты жүзеге асырылады [42]. 

Мәжбүрлі айналымдағы бу қазандықтары. Әдетте бу және ыстық су 
қазандарындағы мәжбүрлі айналым қазандықтағы судың сенімді табиғи 
айналымын жүзеге асыру мүмкін болмаған жағдайларда қолданылады. Бұл 
қысымның жоғарылауымен жүреді, өйткені қысымның жоғарылауымен су 
мен будың арасындағы тығыздық айырмашылығы төмендейді. 18 МПа-дан 
жоғары қысым кезінде қазандық тізбегінде судың сенімді табиғи айналымын 
құру үшін тығыздықтың айырмашылығы жеткіліксіз деп саналады. 

 

 

1-барабан; 2-жану камерасы; 3-оттық; 4 - 
бастапқы шаң - ауа қоспасы; 5 – оттық 
экрандар; 6 - фестон; 7 - түсіру құбырлары; 
8 - коллектор; 9,10-I және II-су 
экономайзерінің сатысы; 11 – құбыр; 12-бу 
құбыры; 13-конвективті бу қыздырғыш; 
14-бу салқындатқышы; 15-экран бу 
қыздырғышы; 16, 17 - I-мен және II - ші 
ауа жылытқыштың сатысы; 18-аралық бу 
қыздырғыш; 19-суық ауаны беру; 20 – 
шығатын газдар; 21-радиациялық бу - 
қызып кету; 22 - шығару құбырлары; 23 - 
турбинаға бу; 24-шлак ваннасы; 25 - 
гидроблак шығару арнасы; 26-көлденең газ 
жолы; 27 - айналмалы камера; 28 - 
конвективті шахта; 29-ыстық ауа. 

4.6 сурет - Табиғи айналымы қазандықтың схемасы 
 
Бу және ыстық су қазандарындағы мәжбүрлі айналым бу-су 

қоспасындағы судың булануын жылыту беті бойымен арнайы 
циркуляциялық сорғымен қозғалуын жүзеге асырады (Cурет 4.7). 
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Қоректенетін су қазандық 
барабанына су үнемдегіш арқылы 
беріледі, одан циркуляциялық 
сорғымен алынып, экрандардың 
төменгі коллекторларына және 
конвективті қыздыру бетінің төменгі 
коллекторларына бағытталады, 
параллель көтергіш құбырлар 
бойымен таралады [43]. 

Су түтікті барабан 
қазандықтарының айрықша 
ерекшелігі - бу мен судың 
арасындағы бекітілген интерфейсі 
бар бір немесе бірнеше 
барабандардың болуы [38]. 

 
Газ-ауа арнасындағы тарту 

түрі бойынша бу қазандары тепе-
теңдік және қысыммен 
қазандықтарға бөлінеді. 
Теңдестірілген тартқышы бар 
қазандықтарда жану өнімдерінің газ-
ауа арнасы бойымен қозғалуы 
мәжбүрлі түрде жүзеге асырылады 
және түтін шығарғыш пен үрлеу 
желдеткішінің бірлескен жұмысына 
байланысты жүзеге асырылады. 

 
 

1 - экономайзер; 2 - барабан; 3 - құбырлар; 4 
- айналым сорғысы; 5 - судың айналым 
тізбектері бойынша таралуы; 6 - булану 

радиациялық қыздыру беттері; 7 - қабыршақ; 
8 - қыздырғыш; 9- регенеративті ауа 

жылытқышы. 
 

4.7 сурет - Мәжбүрлі айналымы бар 
қазандықтың схемасы 

Қысыммен жұмыс істейтін қазандықтарда газ жолының қарсылығын 
негізінен компрессордың жұмысы жеңеді. 

Жанған қазба отынының түрі бойынша бу қазандары қатты, сұйық, газ 
тәрізді отынды, сонымен қатар тұрмыстық қалдықтарды, отынды, 
биомассаны жағатын қазандықтарға бөлінеді [38]. 

Бу қазандықтарын таңбалау үшін П - тура ағынды; е - табиғи айналымы 
бар қазандық; Пр - мәжбүрлі айналымы бар қазандық; Пп - аралық қызып 
кететін тура ағынды; Еп - табиғи айналымы бар және аралық қызып кететін; 
Прп - будың аралық қызып кететін мәжбүрлі айналымы бар; К - құрама 
айналымы бар; Кп - құрама айналымы бар және будың аралық қызып кететін 
қазандық. 

Отын түрін белгілеу үшін мынадай индекстер пайдаланылуы тиіс: к - 
тас көмір және жартылай гранатит (арық көмір); а - антрацит, антрацит 
штыбы (ш лам); Б - қоңыр көмір, лигниттер; С - тақтатастар; М - мазут; Г - 
табиғи газ; О - қалдықтар, қоқыс; Д - отынның басқа да түрлері. 

Оттық типін белгілеу үшін мынадай индекстер пайдаланылуы тиіс: Т - 
қатты қожды кетіретін камералық оттық; Ж - сұйық қожды кетіретін 
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Жанған қазба отынының түрі бойынша бу қазандары қатты, сұйық, газ 
тәрізді отынды, сонымен қатар тұрмыстық қалдықтарды, отынды, 
биомассаны жағатын қазандықтарға бөлінеді [38]. 

Бу қазандықтарын таңбалау үшін П - тура ағынды; е - табиғи айналымы 
бар қазандық; Пр - мәжбүрлі айналымы бар қазандық; Пп - аралық қызып 
кететін тура ағынды; Еп - табиғи айналымы бар және аралық қызып кететін; 
Прп - будың аралық қызып кететін мәжбүрлі айналымы бар; К - құрама 
айналымы бар; Кп - құрама айналымы бар және будың аралық қызып кететін 
қазандық. 

Отын түрін белгілеу үшін мынадай индекстер пайдаланылуы тиіс: к - 
тас көмір және жартылай гранатит (арық көмір); а - антрацит, антрацит 
штыбы (ш лам); Б - қоңыр көмір, лигниттер; С - тақтатастар; М - мазут; Г - 
табиғи газ; О - қалдықтар, қоқыс; Д - отынның басқа да түрлері. 

Оттық типін белгілеу үшін мынадай индекстер пайдаланылуы тиіс: Т - 
қатты қожды кетіретін камералық оттық; Ж - сұйық қожды кетіретін 

  
 

камералық оттық; Р - қабатты оттық (тор); В - құйынды оттық; Ц - циклонды 
оттық; Ф - қайнаған (флюидтелген) қабаты бар (стационарлық және 
айналымдағы) оттық; және - оттықтардың өзге де түрлері, оның ішінде екі 
аймақты. Камералық оттықта мазутты және (немесе) газды жағу кезінде 
қазандықтың үлгі өлшемін белгілеуде оттық типінің индексі көрсетілмейді. 
Қабатты оттығы бар қазандықта жағылатын отын түрінің индекстері 
қазандықтың үлгі өлшемін белгілеуде көрсетілмейді.. 

Осы стандартқа сәйкес қазандықтың стандартты өлшемін шартты түрде 
белгілегеннен кейін жақшаларда өндіруші қабылдаған модельдің белгіленуін 
көрсетуге рұқсат етіледі. Осы стандартқа сәйкес қазандықтың стандартты 
өлшемін тағайындағанға дейін және «өндіруші» қабылдаған модельді 
белгілегенге дейін «типті» («типті») МЕМСТ 3619-89 жазуға рұқсат етіледі. 

Бу қазандығының тақтасына келесі мәліметтер қолданылады: атауы, 
өндірушінің сауда маркасы; қазандықты МЕМСТ 3619-89 бойынша белгілеу; 
өндірушінің нөмірлеу жүйесіне сәйкес қазандық нөмірі; Шығарылған жылы; 

номиналды сыйымдылығы тонна. сағат. (бұдан әрі - т/с); шығу кезінде 
жұмыс қысымы МПа (кгс/см2); шығудағы номиналды бу температурасы °C-
де (Қазақстан Республикасының Нормативтік құжаттарына сәйкес) [43]. 

Мысалы, E-320-140ГНМ стандартты өлшемі дегенді білдіреді (4.8-
сурет): буы 320 т / сағ және қысымы 140 кгс/см2 (14 МПа) газды және 
мазутты жағуға арналған табиғи айналымы бар бу қазандығы. 

 

4.8 сурет - Е-320-140 ГМН бу қазандығының таңбасы 
 
Қазандықтың орналасуы газ құбырлары мен жылыту беттерінің өзара 

орналасуын білдіреді. Жану өнімдерінің траекториясын және қыздыру 
беттерінің орналасуын анықтайтын газ өткізгіштердің өзара орналасуы 
орналасу деп аталады. Қазіргі кезде ең кең таралғаны П-тәрізді, T-тәрізді 
және мұнара конфигурациясы болып табылады (сурет 4.9). Конвективті газ 
өткізгіштерін де ажыратуға болады, олардың бойында салыстырмалы түрде 
суық газдар қозғалады. 
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Қазандықтың П-тәрізді орналасуының артықшылығы пештің төменгі 
бөлігіне жеткізу және жану өнімдерін конвекциялық біліктің төменгі 
бөлігінен шығару болып табылады. П-тәрізді орналасудың жетіспеушілігі - 
жану камерасының газдармен біркелкі емес толтырылуы және қазандықтың 
жоғарғы бөлігінде орналасқан жану өнімдерімен қыздыру беттерін біркелкі 
емес жуу, сонымен қатар конвекция білігінің қимасы бойынша күлдің 
біркелкі емес концентрациясы. 

Пештің екі жағында орналасқан екі конвекциялық біліктері бар Т-
тәрізді орналасуы, пештегі газдарды көтеру қозғалысы арқылы конвекция 
білігінің тереңдігі мен көлденең газ өткізгіштің биіктігін азайтуға мүмкіндік 
береді. Екі конвекциялық біліктің болуы газдарды эвакуациялауды 
қиындатады. 

Үш жақты. Түтін шығаратын қондырғылардың жоғарғы орналасуы 
үшін кейде екі конвекциялық біліктермен үш жақты орналасу қолданылады. 

Шығарылған қыздыру беттерімен толтырылған екі тік өтпелі газ 
каналдары бар төрт жақты орналасу қазандық аз балқитын күлмен күл 
отынында жұмыс істеген кезде қолданылады. 

Мұнара. Мұнараның орналасуы гравитациялық түтін арналарын 
пайдалану үшін газ бен мазутта жұмыс істейтін шыңы қазандықтар үшін 
қолданылады. Бұл жағдайда конвективті жылыту беттерін тіреу құрылымын 
іске асырумен байланысты қиындықтар туындайды. 

 

  
 

  
4.9 сурет - Қазандық қондырғысының орналасуы 

 
U тәрізді. Ондағы жану өнімдерінің төмендеу ағынымен инверторлы 

пешпен U-тәрізді орналасуы және оларды конвективті білікте көтеру 
қозғалысы пештің факелмен жақсы толтырылуын, супержылытқыштардың 
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Шығарылған қыздыру беттерімен толтырылған екі тік өтпелі газ 
каналдары бар төрт жақты орналасу қазандық аз балқитын күлмен күл 
отынында жұмыс істеген кезде қолданылады. 

Мұнара. Мұнараның орналасуы гравитациялық түтін арналарын 
пайдалану үшін газ бен мазутта жұмыс істейтін шыңы қазандықтар үшін 
қолданылады. Бұл жағдайда конвективті жылыту беттерін тіреу құрылымын 
іске асырумен байланысты қиындықтар туындайды. 

 

  
 

  
4.9 сурет - Қазандық қондырғысының орналасуы 

 
U тәрізді. Ондағы жану өнімдерінің төмендеу ағынымен инверторлы 

пешпен U-тәрізді орналасуы және оларды конвективті білікте көтеру 
қозғалысы пештің факелмен жақсы толтырылуын, супержылытқыштардың 

  
 

төмен орналасуын және ауа өткізгіштердің қысқа болуына байланысты ауа 
жолының минималды қарсылығын қамтамасыз етеді. 

Кемшілігі - оттықтардың, түтін шығарғыштардың және 
желдеткіштердің жоғары биіктікте орналасуына байланысты өтпелі газ 
каналының аэродинамикасының нашарлауы. Бұл келісім қазандық газ бен 
мазутта жұмыс істегенде орынды болады. 

Сондай-ақ, қазандықтың негізгі элементтеріне оттықтар, барабандар, су 
үнемдеушілер, қыздырғыштар, ауа қыздырғыштар, будың қызып кету 
температурасын реттеуге арналған құрылғылар кіреді. 

Оттық қондырғылары - қазандық пешінде отын жағуға арналған 
қондырғылар (Cурет 4.10). Оттық от тұтатқыш қондырғымен, сөндіргіш отын 
клапандарымен, саңылаумен, автоматты басқару, реттеу және сигнал беру 
құрылғыларымен жабдықталған. 

 

 
 

 
1 және 1 / - перифериялық және орталық ауа арналарына жеткізу; 2 және 2 / - 

тангенциалды жүздер; 3 - бу-механикалық саптама; 4 - сақиналы табиғи газ жинағыш; 5 - 
табиғи газдың перифериялық кірісіне арналған тесік; 

6 - көгілдір отынның орталықтандырылған жеткізілімі; 7 - орталық ыстық ауа беру; 
8 - газды электр тұтандырғыш; 9 - пештің астары 

 
4.10 сурет - Оттық құрылғысы 

 
Оттықтар пештің қабырғаларына шаңның ауамен және жану 

өнімдерімен жақсы араласуы үшін биіктігі бойынша немесе оның қатарында 
бір немесе бірнеше қатарға қойылады. Оттықтардың осьтік (осьтік) 
орналасуымен (сурет 4.11, а, б, в) жану камерасының ортасында ауа 
ағындары соқтығысады, нәтижесінде жанып жатқан көмір шаңының бөлігі 
жоғары бағытталған, ал екінші бөлігі төмен қарай бұрылып, содан кейін 
жоғары қарай жылжып, орындардың жанынан өтеді. пешке әлі жанбаған 
ұнтақталған көмір қоспасын енгізу. 

Жанарғылардың тангенциалды орналасуымен (сурет 4.11, г) ауа 
тангенциалды түрде пештің ортасындағы ойдан шығарылған шеңберге 
бағытталады да, көмір шаңының жанып жатқан бөлшектерінің құйынды 
қозғалысын тудырады. 
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Қазіргі заманғы қазандықтардың жану құрылғылары, ең алдымен, 
химиялық процестер тұрғысынан жанармайдың ең тиімді жануын және жану 
кезінде пайда болатын және атмосфераға шығарылатын зиянды заттардың 
азаюын қамтамасыз етеді. 

 

 
а - төбе; б - фронтальды; в - есептегіш; g - бұрыштық тангенциал; 1 - алғашқы ауа 

және шаң; 2 - екінші реттік ауа. 
 

4.11 сурет - Жану камерасындағы оттықтардың орналасуы 
 
Бу қыздыру температурасын бақылау құрылғыларына жылу 

алмастырғыштардың және инжекциялық десупереаторлардың әр түрлі 
түрлері жатады. 

Стационарлы қазандықтың барабаны (4.12 сурет) - жұмыс істейтін 
сұйықтықты жинауға және таратуға, буды судан бөлуге, буды тазартуға және 
қазандықтағы сумен қамтамасыз етуге арналған стационарлы қазандықтың 
элементі. 

Қазандық барабанына қазандық және түсіру құбырлары, қоректендіру 
құбырлары, қауіпсіздік құрылғылары мен аспаптар қосылған. Бөлгіш 
құрылғылар қазандық барабанының ішінде орналасқан. 

 

 
 

 
4.12 сурет - Бу қазандығының барабаны 

 
Қазандықтардың барабандары қалыңдығы 13-тен 40 мм-ге дейін 

(будың қысымына байланысты) диаметрі 1000 мм-ге дейін қаңылтыр 
қазандық болаттан жасалған және түптері штампталған. Әрдайым белгілі бір 
деңгейге дейін сумен толтырылған қазандық барабанының ішкі бөлігі су 
көлемі деп, ал қазандық жұмыс істеген кезде буға толтырылған көлемі бу 
көлемі деп аталады. Бу көлемі қазандық түтіктерінде түзілген буды жинау 
үшін қажет. Судың көлемін бу көлемінен бөлетін қазандық барабанындағы 
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кезінде пайда болатын және атмосфераға шығарылатын зиянды заттардың 
азаюын қамтамасыз етеді. 

 

 
а - төбе; б - фронтальды; в - есептегіш; g - бұрыштық тангенциал; 1 - алғашқы ауа 

және шаң; 2 - екінші реттік ауа. 
 

4.11 сурет - Жану камерасындағы оттықтардың орналасуы 
 
Бу қыздыру температурасын бақылау құрылғыларына жылу 

алмастырғыштардың және инжекциялық десупереаторлардың әр түрлі 
түрлері жатады. 

Стационарлы қазандықтың барабаны (4.12 сурет) - жұмыс істейтін 
сұйықтықты жинауға және таратуға, буды судан бөлуге, буды тазартуға және 
қазандықтағы сумен қамтамасыз етуге арналған стационарлы қазандықтың 
элементі. 

Қазандық барабанына қазандық және түсіру құбырлары, қоректендіру 
құбырлары, қауіпсіздік құрылғылары мен аспаптар қосылған. Бөлгіш 
құрылғылар қазандық барабанының ішінде орналасқан. 

 

 
 

 
4.12 сурет - Бу қазандығының барабаны 

 
Қазандықтардың барабандары қалыңдығы 13-тен 40 мм-ге дейін 

(будың қысымына байланысты) диаметрі 1000 мм-ге дейін қаңылтыр 
қазандық болаттан жасалған және түптері штампталған. Әрдайым белгілі бір 
деңгейге дейін сумен толтырылған қазандық барабанының ішкі бөлігі су 
көлемі деп, ал қазандық жұмыс істеген кезде буға толтырылған көлемі бу 
көлемі деп аталады. Бу көлемі қазандық түтіктерінде түзілген буды жинау 
үшін қажет. Судың көлемін бу көлемінен бөлетін қазандық барабанындағы 

  
 

қайнаған судың беті булану айнасы деп аталады, ол қазандықтағы судың ең 
төменгі және ең жоғары деңгейінің белгілері арасында болуы керек. Бұл 
көлемдегі су деңгейі булану процесінде үнемі жоғарыға да, төменге де 
өзгереді, бірақ су деңгейінің белгілерімен белгіленген шектерде операторға 
қазандықтың жұмысын реттеуге мүмкіндік береді. 

 Қазандық барабандары қаныққан буды судан бөлуге, одан артық 
ылғалды кетіруге, сондай-ақ қазандықтың сенімді жұмыс істеуі үшін қажетті 
су мөлшері жиналатын құрылғы ретінде жасалған. (4.13-сурет) қазандық 
барабанындағы судың қозғалысының сызбасы көрсетілген. 

 

 

1 - су тесік парағына жіберілетін құбыр 2 - буды 
жуу үшін, 3 - барабанның су кеңістігіне қоректік су 
беруге арналған құбырлар (1 және 3 - Құбырлар бір - 
біріне қатысты жылжытылған) 4 - тесік парағынан су 
төгуге арналған қорап (барабанның қарама - қарсы 
жағындағы қорап шартты түрде көрсетілмеген), 5-
экранның су өткізгіш трбасы, 6-барабаннан бу шығару, 
7-шұңқыр, СУВ-барабандағы судың орташа деңгейі. 

 
4.13 сурет - Қазандық барабанындағы су қозғалысының сызбасы. 

 
Суды сатылы буландыру схемасы көрсетілген (Cурет4.14). 
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4.14 сурет - Суды біртіндеп буландыру схемасы 
Бу қыздырғыш-қазандықтағы қысыммен қазандық барабанындағы 

қанықтыру температурасынан жоғары температурасы бар қатты қызған буды 
алуға арналған құрылғы. Бұл қазандық агрегатының ең маңызды 
элементтерінің бірі болып табылады, өйткені ондағы будың температурасы 
ең жоғары мәндерге жетеді және қызып кететін металл шекті рұқсат 
етілгенге жақын жағдайларда жұмыс істейді [40]. 

Бу қыздырғыштар тағайындалуы бойынша: жоғары қысымды бу қызып 
кететін немесе сындарлы қысымнан (СКД) асатын негізгі; турбинада 
жартылай жұмыс істеген бу қызып кететін аралық болып бөлінеді. 

Бу қыздырғыштар жылу қабылдау тәсілі бойынша: конвективті 
(конвективті газ құбырында орналасады және конвекция арқылы жылу 
алады); радиациялық (жану камерасының қабырғаларына орнатылады және 
радиациямен жылу алады); экрандық – радиациялық-конвективті (пештің 
жоғарғы бөлігінде және ішінара көлденең газ құбырында радиациялық және 
конвективті қыздыру беттері арасында орналасады) болып бөлінеді. 
Конвективті және аралас супер қыздырғыштар кеңінен қолданылады (сурет. 
4.15). 

 
а-экрандардың көлденең орамасы; б-тік панельдер; в-П - және U - тәрізді 

панельдер; г - N-тәрізді панель; д – тік құбырлары бар көп жақты панель; е - көлденең 
құбырлары бар көп жақты панель; ж – L-тәрізді экран; з – қос L-тәрізді экран; және – 

көлденең экран; к - U - тәрізді экран; л - көп жақты тік экран; м - тік конвективті пакет; н - 
көлденең конвективті пакет. 

 
4.15 сурет - Жылыту беттерінің гидравликалық тізбектерінің негізгі сыхбасы. 
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4.14 сурет - Суды біртіндеп буландыру схемасы 
Бу қыздырғыш-қазандықтағы қысыммен қазандық барабанындағы 

қанықтыру температурасынан жоғары температурасы бар қатты қызған буды 
алуға арналған құрылғы. Бұл қазандық агрегатының ең маңызды 
элементтерінің бірі болып табылады, өйткені ондағы будың температурасы 
ең жоғары мәндерге жетеді және қызып кететін металл шекті рұқсат 
етілгенге жақын жағдайларда жұмыс істейді [40]. 

Бу қыздырғыштар тағайындалуы бойынша: жоғары қысымды бу қызып 
кететін немесе сындарлы қысымнан (СКД) асатын негізгі; турбинада 
жартылай жұмыс істеген бу қызып кететін аралық болып бөлінеді. 

Бу қыздырғыштар жылу қабылдау тәсілі бойынша: конвективті 
(конвективті газ құбырында орналасады және конвекция арқылы жылу 
алады); радиациялық (жану камерасының қабырғаларына орнатылады және 
радиациямен жылу алады); экрандық – радиациялық-конвективті (пештің 
жоғарғы бөлігінде және ішінара көлденең газ құбырында радиациялық және 
конвективті қыздыру беттері арасында орналасады) болып бөлінеді. 
Конвективті және аралас супер қыздырғыштар кеңінен қолданылады (сурет. 
4.15). 

 
а-экрандардың көлденең орамасы; б-тік панельдер; в-П - және U - тәрізді 

панельдер; г - N-тәрізді панель; д – тік құбырлары бар көп жақты панель; е - көлденең 
құбырлары бар көп жақты панель; ж – L-тәрізді экран; з – қос L-тәрізді экран; және – 

көлденең экран; к - U - тәрізді экран; л - көп жақты тік экран; м - тік конвективті пакет; н - 
көлденең конвективті пакет. 

 
4.15 сурет - Жылыту беттерінің гидравликалық тізбектерінің негізгі сыхбасы. 

  
 

Дөңгелек немесе тіктөртбұрышты 
көлденең қиманың қыздырғыш 
коллекторлары көміртекті немесе 
легирленген болаттан жасалған, қатты 
немесе дәнекерленген. Өте қыздырғыш 
катушкалар мен стектердің коллекторға ең 
көп тараған байланысы коллектордағы 
қыздырғыш түтіктердің ұштарын кеңейту 
болып табылады. Ол үшін коллектордың 
қарама-қарсы жағында топтық сопақ 
немесе дөңгелек люктер жасалады (4.16-
сурет). Қазіргі заманғы қазандық 
қондырғыларында суперқыздырғыштарды 
орнатқан кезде, жоғарғы жақта бос - 
аспалы катушкалар кең қолданылады. Бұл 
әдіс тірек сәулелерін орнатуды қажет 
етпейді [41]. 

 
а - сопақ коллектор; b - дөңгелек 

коллектор. 
 

4.16 сурет - Коллекторларда 
қыздырғыш құбырларды бекіту 

Орамдарға арналған ілгіштер мен қаптамаларды бекітуге арналған 
бөлшектердің дизайны жоғары катушкаларда жеке орамдардың еркін 
созылуын және ілгіштердің механикалық беріктігін қамтамасыз етуі керек. 
Катушкаларды жалғайтын аспалар мен бөлшектер ыстыққа төзімді болаттан 
жасалған. 

Бу мен жану өнімдерінің конвективті қыздырғыштардағы 
қозғалысының схемалары (4.17-сурет). 

Тікелей ағынды қыздырғыш қабатында жану өнімдері мен будың 
максималды температуралық айырмашылығына қол жеткізіледі, бұл қыздыру 
бетін және металл шығынын азайтады. Қарама-қарсы ағын схемасында 
металдың сапасына байланысты температурасы 600-850 ° С жоғары емес 
газдармен жуылатын конвективті беттер ғана жұмыс істейді. 

 

 
4.17 сурет - Бу және түтін газдарының супер қыздырғыштардағы 

қозғалысы 
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Тікелей ағынмен температура басы қарсы ағынға қарағанда аз болады, 
қажетті қыздыру беті артады. Будың температурасы жоғары катушкалардың 
бөлімдері жану өнімдерімен қызады, ішінара салқындатылғандықтан, 
металдың жұмыс істеу шарттары жақсырақ. 

Бу мен жану өнімдерінің өзара қозғалысының аралас схемасында 
конвективті супержылытқыштың сенімділігі мен орташа шығындарының 
оңтайлы жағдайларына қол жеткізіледі [42]. 

Су үнемдеушілер (сурет 4.18) заманауи бу генераторының ажырамас 
бөлігі болып табылады. Шағын диаметрлі құбырларды қолдануға 
байланысты үнемдеуші - бұл түтін газдарының жылуын тиімді пайдаланатын 
арзан және ықшам жылыту беті. Осыған байланысты қазіргі заманғы бу 
генераторларында су үнемдеуші бу генераторының қыздыру беттері арқылы 
берілетін жылудың жалпы мөлшерінің 18% дейін сіңіреді [36]. 

 

 
 

 

 
1 - құбыр катушкалары; 2 - коллектор; 3 - тіреу сәулесі; 4 - тірек посттар 
 

4.18 сурет - Су үнемдеуші пакеттің жалпы көрінісі 
 
Су үнемдегіштерде отынның түріне және бу генераторының 

тиімділігіне байланысты суды 1 К қыздырғанда жану өнімдерін 2-3 К 
салқындатады, экономайзерде суды қыздыратын температураға байланысты 
олар қайнамайтын және қайнайтын болып бөлінеді. Экономайзерлер 
қайнатпайды деп аталады, онда олардың сенімділік шарттарына сәйкес су бу 
генераторы барабанындағы қанығу температурасынан 40К төмен 
температураға дейін қызады. Қайнаған экономизаторларда суды қыздырып 
қана қоймай, ішінара буландырады. Қоспадағы будың массасы қайнаған 
экономайзердің шығыс бөлігінде 15% жетеді, ал кейде одан да көп. Су 
қысқышының гидравликалық кедергісі орташа қысымды бу генераторларына 
арналған су жолы бойымен барабандағы жұмыс қысымының 8% -нан аспауы 
керек. 

Қазандықтың ауа жылытқыштары - бұл пешке кіретін және отынның 
жануына қажет ауа алдын ала қыздырылған жылытылатын беттер [36]. 
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Су үнемдеушілер (сурет 4.18) заманауи бу генераторының ажырамас 
бөлігі болып табылады. Шағын диаметрлі құбырларды қолдануға 
байланысты үнемдеуші - бұл түтін газдарының жылуын тиімді пайдаланатын 
арзан және ықшам жылыту беті. Осыған байланысты қазіргі заманғы бу 
генераторларында су үнемдеуші бу генераторының қыздыру беттері арқылы 
берілетін жылудың жалпы мөлшерінің 18% дейін сіңіреді [36]. 
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қана қоймай, ішінара буландырады. Қоспадағы будың массасы қайнаған 
экономайзердің шығыс бөлігінде 15% жетеді, ал кейде одан да көп. Су 
қысқышының гидравликалық кедергісі орташа қысымды бу генераторларына 
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Түтікшелі ауа жылытқыштары (4.19-сурет) дизайны бойынша 
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1 - болат құбырлар 40 × 1,5 мм; 2, 6 - қалыңдығы 20 - 25 мм жоғарғы және төменгі 
түтік парақтары; 3 - компенсатор; 4 - ауа өтетін қорап; 

4 - аралық түтік парағы; 5,7, 8 - тірек рамалары мен бағандары. 
 

4.19 сурет - Құбырлы ауа қыздырғыш 
 
Ауаның жеткіліксіз жылытуы отынның тұтануын бәсеңдетіп, қатты 
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беру болып табылады. 
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Жақтауды жасауға металлдың көп мөлшері жұмсалады. Жоғары 
қысымды қазандықтарда раманың массасы қазандық металдың жалпы 
массасының 20-25% құрайды немесе оның сағаттық өнімділігінің бір 
тоннасына 0,8-1,2 т құрайды. Рамка 3-дәрежелі жұмсақ болаттан жасалған 
стандартты метал профильдерінен жасалған және беріктілікке қызмет ететін, 
барабандардан жүктемені, қыздыру беттерінің құбыр жүйесін, сондай-ақ 
көлденең және диагональды арқалықтарды қабылдайтын бірқатар негізгі 
және қосалқы бағандардан және оларды біріктіретін көлденең арқалықтардан 
тұрады. жақтау жүйесінің қаттылығы. 

(Cурет 4.20) қазандық қаңқасының жалпы көрінісі мен сызбасы 
көрсетілген. Бағандар әдетте екі болат каналдардан немесе I-сәулелерден 
жасалған, бір-бірімен қаңылтыр болат тақтайшалармен қатаң байланысқан; 
бағандар іргетасқа айтарлықтай концентрацияланған жүктемелерді жібереді - 
жүздеген тонна. Іргетаста шамадан тыс ерекше қысымның алдын алу үшін 
бағанның төменгі бөлігі бағанға қарағанда көлденең қимасы үлкен аяқ 
киіммен жабдықталған. Олар қаңылтыр болаттан және төртбұрыштардан 
жасалған. Аяқ киімнің тіреу жазықтығы іргетас материалы үшін рұқсат 
етілген қысу кернеуі бойынша есептеледі және болтқа бекітіледі немесе 
іргетасқа бекітіледі. 

 

 
 

1 - баған; 2 - көлденең сәуле; 3 - 
роликті барабан тірегі; 4 - қазандық 
барабаны; 5 - арқалықтар; 6 - іргетас 

 
1 - бағандар; 2 - көтергіш төбенің 

арқалықтары; 3 - ферма; 4 - ригель; 5 – 
тіректер 

 
4.20 сурет - Қазандық қаңқасының жалпы көрінісі және сызбасы 

 
Рамалық жүйені қалыптастыру үшін негізгі көлденең сәулелер 

бағандарға дәнекерленген. Горизонтальды арқалықтар болат каналдардан, I-
сәулелерден немесе квадраттардан жасалған. Прокат профильдерінің 
ассортименті бағандар мен арқалықтардың қажетті беріктігін қамтамасыз 
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етпеген кезде, олар бірнеше профильдерден және қаңылтыр болаттан 
жасалған дәнекерленген құрылым түрінде жасалады. Раманың бөлігі 
көлденең фермалар ретінде жұмыс істейтін және раманың қаттылығын 
арттыратын қазандық платформасы. Платформалар прокат профильдерінің 
рамаларынан және оларға дәнекерленген гофрленген болаттан жасалған. 
Платформалар арасындағы баспалдақтар болат жолақтардан жасалған, 
олардың арасында сатылар дәнекерленген. Баспалдақтың көлбеу бұрышы 
көкжиекке дейін 50° аспауы керек, ал олардың ені кемінде 600 мм болуы 
керек. 

Рамка қазандық элементтерінің массасынан және оларға дәнекерленген 
жақтау бөлшектері мен құрылымдарының біркелкі емес қыздыруының 
әсерінен пайда болатын қосымша жылу кернеулерінен статикалық жүктеме 
кезінде жұмыс істейтін рамалық құрылым ретінде есептеледі. Рамалық 
элементтердің қызып кетуіне жол бермеу үшін оның бағандары, көлденең 
арқалықтар мен фермалар әдетте төсемнен тыс орналасады. Қазандықты 
ғимараттың сыртына орнатқанда, қазанды шектейтін беттердегі желдің 
жүктемесін де, берілетінін де ескеру қажет. 

Персоналдың қауіпсіздігін қамтамасыз ету, сондай-ақ қоршаған ортаға 
жылу шығынын азайту үшін қазандық астармен және жылу 
оқшаулағышымен қамтамасыз етілген. 

Қаптау ауыр, жеңіл және жеңіл болып келеді. Бекіту әдістері бойынша 
олар еркін (іргетастарда), рамалық (рамкаға тірелген) және құбырдағы 
(құбырларға ілулі) болып бөлінеді (3 бөлім, 3.5.3 тақырыбын қараңыз). 

Firebox классификациясы 
От қорапшасы - отынды жағуға арналған, оның құрамындағы жылу 

бөлініп, қазандықтың қыздыру беттеріне беріледі. 
Қазіргі технологияда қолданылатын пештерді үш түрге бөлуге болады 

(4.21 сурет): 
1. Жылу (стационарлық қазандық пештері); 
2. Қуат (турбокомпрессорлар мен реактивті қозғалтқыштарға арналған 

пештер); 
3. Арнайы мақсаттағы (термотехнологиялық құрылғылардың пештері). 
Арнайы пештер дегеніміз - әртүрлі термотехнологиялық құрылғыларда 

және басқа да мақсаттарда қолданылатын, қажетті параметрлері бар газ 
тәрізді жылу тасымалдағышты шығаруға арналған құрылғылар. 

Термотехнологиялық құрылғылар деп технологиялық процестер 
өңделетін материалдар мен бұйымдарға жылу әсерінен жүретін әр түрлі 
пештерді, аппараттарды түсінеміз. Пештерде алынған салқындатқыш 
сұйықтық катализатордың регенерациясы (коксты жағу), ыстық 
катализаторды тасымалдау, жарылысқа төзімді толтырғыштар жасау, 
жарылыс қаупі бар атмосферадан немесе ауадан тазарту жабдықтары мен 
коммуникацияларды, жылыту аппараттары мен жабдықтарын және тағы 
басқалар үшін қолданылады [39, 40]. 
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4.21 сурет - Жану құрылғыларының жалпы жіктелуі 
 
Пештер келесі критерийлер бойынша жіктеледі: 
1. Орналасуы бойынша: жеке, кіріктірілген, жылжымалы портативті. 
2. Гидравликалық режим бойынша: қысыммен немесе вакуум астында 

жұмыс істеу. 
3. Алынған жылу тасымалдағыштың температурасы бойынша: төмен 

температурада (500°C дейін), орташа температурада (1000°C дейін) және 
жоғары температурада (1000°C жоғары). 

4. Алынған салқындатқыштың химиялық белсенділігі бойынша: 
инертті, тотықтырғыш немесе тотықсыздандырғыш салқындатқышпен. 

5. Дизайн бойынша: тікбұрышты, цилиндрлік және цилиндрлік-
конустық, сонымен қатар тік немесе көлденең. 

6. Жанған отын түрі бойынша: сұйық немесе газ отынымен. 
7. Жалын формасы бойынша: тыныш жалынмен немесе айналмалы 

ағынмен циклоникалық. 
8. Жылу тасымалдағышты пайдалану бойынша: пайдаланылған жылу 

тасымалдағыш арқылы тікелей немесе рециркуляциямен. 
Әрбір өрт ошағы міндетті түрде жоғарыда аталған сипаттамалардың 

бірін қамтиды. Жанармайдың негізгі қасиеттері оның жану әдісін таңдауға 
әсер етеді. Негізгі әдістерге қабат пен камераның жануы жатады. 

Қабатты пештерде тек қатты, кесек отын жағылады. Отынның қалған 
түрлері камералық пештерде жағылады (4.22-сурет). 

Камералық пештер жанатын отын түріне байланысты, бірақ негізінен 
газ-ауа ағынының ұйымдастырылу сипаты бойынша алау және құйынды 
(немесе циклондық) болып бөлінеді (4.22-сурет). 
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конустық, сонымен қатар тік немесе көлденең. 

6. Жанған отын түрі бойынша: сұйық немесе газ отынымен. 
7. Жалын формасы бойынша: тыныш жалынмен немесе айналмалы 

ағынмен циклоникалық. 
8. Жылу тасымалдағышты пайдалану бойынша: пайдаланылған жылу 

тасымалдағыш арқылы тікелей немесе рециркуляциямен. 
Әрбір өрт ошағы міндетті түрде жоғарыда аталған сипаттамалардың 

бірін қамтиды. Жанармайдың негізгі қасиеттері оның жану әдісін таңдауға 
әсер етеді. Негізгі әдістерге қабат пен камераның жануы жатады. 

Қабатты пештерде тек қатты, кесек отын жағылады. Отынның қалған 
түрлері камералық пештерде жағылады (4.22-сурет). 

Камералық пештер жанатын отын түріне байланысты, бірақ негізінен 
газ-ауа ағынының ұйымдастырылу сипаты бойынша алау және құйынды 
(немесе циклондық) болып бөлінеді (4.22-сурет). 

  
 

Алау пештері (сурет 4.22) қатты, сұйық және газ тәрізді отынды жағу 
үшін қолданылады. Сұйық және газ тәрізді отынды жағу кезінде алау 
пештері кез-келген қуаттылықтағы қазандық қондырғыларына, ал қатты 
отындарға - қуаттылығы 20 МВт-тан асады. Алау пештерінде жануға 
арналған қатты отын алдымен шаңды дайындайтын зауытта ұсақ шаңға 
айналуы керек. Сұйық отын алдын-ала кішкене тамшыларға шашырайды, ал 
газ жануға алдын-ала дайындықты қажет етпейді [40, 41]. 

Құйынды пештер (сурет 4.22) қатты, сұйық және газ тәрізді отынды 
жағу үшін қолданыла алады. Құйынды пештерде газ-ауа құйындысында 
отынның айналмалы қозғалысы жасалады, бұл жанармайдың жану 
камерасында болу уақытын арттырады және жанудың үлкен тұрақтылығын 
қамтамасыз етеді. 

 
а - қабат b - алау в - құйын 

 
4.22 сурет - Отынның жану процестерінің схемалары 

 
Алау пештерінде отын тоқтатылған күйде, яғни жану камерасының 

көлемінде жанып кетеді. Қатты, сұйық және газ тәрізді отынның алау 
пештерінде жануының өзіндік ерекшеліктері бар. 

Қатты отынды жағудың алау әдісі қабат әдісіне қарағанда бірқатар 
артықшылықтарға ие. Қатты отынға арналған алау пештері, кейде оны ұнтақ 
көмір деп атайды, ауаның артық мөлшерімен аз жұмыс істейді, кез-келген 
қуаттылыққа ие бола алады, жанармайдың ең алуан сапасын жағуға 
мүмкіндік береді, жану процесінің үздіксіздігін, оны толық 
механикаландыруды және автоматтандыруды қамтамасыз етеді [41]. 

Ұнтақталған көмір пештерінің кемшіліктері мыналар: ұнтақтауға 
электр энергиясының шығыны, жану өнімдерімен күлдің көп мөлшерде өтуі, 
қазандық қондырғысының төмен жүктемелерінде жұмысының тұрақсыздығы 
(номиналдың 60% -дан азы). 

Көрсетілген кемшіліктерге қарамастан, қатты отынды жағудың алау 
әдісі қазіргі уақытта кең таралған және тек біртіндеп қуаттылығы 28 МВт 
дейінгі қазандық қондырғыларында қалған қабатты толығымен ауыстырады. 

Ұнтақталған көмір пештерін әр түрлі критерийлер бойынша жіктеу 
әдетке айналған: жану камерасынан қождарды шығару әдісі бойынша, 
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жанудың технологиялық схемасы бойынша, оттықтар мен қосалқы ауа 
шүмектерінің орналасуы бойынша, конфигурациясы мен жану 
камераларының саны бойынша. 

Өнеркәсіптік бу генераторлары мен ыстық су қазандықтары үшін қатты 
күлден тазартатын пештер қолданылады (4.23, а-сурет), ал үлкен қуатты бу 
генераторлары үшін - сұйық түбі күлден тазартады (4.23, б-сурет). Бұл 
пештерде қож сұйық күйде шығарылады, бұл күлді жақсы ұстауды және 
конвективті жылытылатын беттердің тозуының төмендеуін, ауаның артық 
коэффициентінің төмендеуін және жанудың механикалық толымсыздығынан 
болатын шығынды және қожды жинауға арналған сыйымдылықтардың үлкен 
ықшамдылығын қамтамасыз етеді [40, 41, 42]. 

Сұйық қожды шығаратын пештердің басты кемшілігі - олар тұрақты 
жұмыс істейтін жүктемелердің тар ауқымы. Жүктеменің төмендеуімен жану 
камерасының температуралық деңгейі төмендейді, бұл сұйық күйдегі 
қождың пайда болуына жол бермейді. 

Қатты күлді шығаратын пештер (4.23, а-сурет) шаңды тікелей айдау 
арқылы немесе аралық бункермен орындалуы мүмкін. Өнеркәсіптік бу 
генераторлары мен ыстық су қазандықтары үшін жанған отын түріне 
байланысты екі схеманы да қолдануға болады, бірақ қазір шаңды тікелей 
айдау схемасы жиі қолданылады. 

 
а - қатты күлді кетіретін ұнтақталған отын үшін, б - сұйық түбі күлді кетіретін 

ұнтақталған отын үшін; 
1 - салқын қожды шұңқыр, 2 және 8 - қож қабылдайтын қондырғылар және ванна, 3 

мойын, 4 және 6 - пештер, 5 - оттық, 7 - астында, 9 - саңылау. 
 

4.23 сурет - Камералық (алау) пештердің сызбалары 
 
Құйынды күйдіру жоғары қуатты бу генераторлары үшін 

қолданылатын сұйық күлді кетіретін екі камералы пештердің циклондық 
пештерінде кеңінен қолданылады. Циклондық итергіштер жану камерасының 
қимасы мен көлемінің үлкен үлестік жүктемелерімен жұмыс істейді. 
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жанудың технологиялық схемасы бойынша, оттықтар мен қосалқы ауа 
шүмектерінің орналасуы бойынша, конфигурациясы мен жану 
камераларының саны бойынша. 

Өнеркәсіптік бу генераторлары мен ыстық су қазандықтары үшін қатты 
күлден тазартатын пештер қолданылады (4.23, а-сурет), ал үлкен қуатты бу 
генераторлары үшін - сұйық түбі күлден тазартады (4.23, б-сурет). Бұл 
пештерде қож сұйық күйде шығарылады, бұл күлді жақсы ұстауды және 
конвективті жылытылатын беттердің тозуының төмендеуін, ауаның артық 
коэффициентінің төмендеуін және жанудың механикалық толымсыздығынан 
болатын шығынды және қожды жинауға арналған сыйымдылықтардың үлкен 
ықшамдылығын қамтамасыз етеді [40, 41, 42]. 

Сұйық қожды шығаратын пештердің басты кемшілігі - олар тұрақты 
жұмыс істейтін жүктемелердің тар ауқымы. Жүктеменің төмендеуімен жану 
камерасының температуралық деңгейі төмендейді, бұл сұйық күйдегі 
қождың пайда болуына жол бермейді. 

Қатты күлді шығаратын пештер (4.23, а-сурет) шаңды тікелей айдау 
арқылы немесе аралық бункермен орындалуы мүмкін. Өнеркәсіптік бу 
генераторлары мен ыстық су қазандықтары үшін жанған отын түріне 
байланысты екі схеманы да қолдануға болады, бірақ қазір шаңды тікелей 
айдау схемасы жиі қолданылады. 

 
а - қатты күлді кетіретін ұнтақталған отын үшін, б - сұйық түбі күлді кетіретін 

ұнтақталған отын үшін; 
1 - салқын қожды шұңқыр, 2 және 8 - қож қабылдайтын қондырғылар және ванна, 3 

мойын, 4 және 6 - пештер, 5 - оттық, 7 - астында, 9 - саңылау. 
 

4.23 сурет - Камералық (алау) пештердің сызбалары 
 
Құйынды күйдіру жоғары қуатты бу генераторлары үшін 

қолданылатын сұйық күлді кетіретін екі камералы пештердің циклондық 
пештерінде кеңінен қолданылады. Циклондық итергіштер жану камерасының 
қимасы мен көлемінің үлкен үлестік жүктемелерімен жұмыс істейді. 

  
 

Қуатты 28 МВт дейінгі қазандық қондырғыларының астында қатты 
отынды жағу үшін ғана қолданылатын қабатты пештердің дизайны өте 
әртүрлі. Қабатты пештерді әр түрлі критерийлер бойынша жіктеуге болады: 
қызмет сипаты, отын қабатының орналасуы және күйі, жанармайдың түріне 
байланысты отын мен ауаның қозғалыс бағыты, қазандықтың жылыту бетіне 
(ішкі және сыртқы) қатысты конструктивті орналасуы бойынша. 

Жану құрылғыларының алуан түрлілігіне қарамастан, олардың 
барлығы негізгі талаптарға сәйкес келуі керек: ауаның минималды артық 
коэффициентімен толық жануды қамтамасыз ету; қыздыру беттеріне қажетті 
жылу беруді қамтамасыз ету; сенімді және басқаруға ыңғайлы болу; 
жүктемені реттеуді қамтамасыз ету; мүмкіндігінше қабырғалардың 
қождануын және жылыну беттерін болдырмаңыз. 

Жану құрылымы жанатын отын түріне байланысты таңдалады, яғни. 
қазандық қондырғысының бу сыйымдылығына байланысты оның негізгі 
қасиеттері (ұшпа заттардың шығымы, фракциялық құрамы, ылғалдылығы, 
күл мөлшері, кокстың кокстелу қабілеті және күлдің температуралық 
сипаттамалары) туралы [36, 40]. 

Қалқан (сурет 4.24) - пеште орналасқан және осы қалқанның 
құбырлары арқылы айналатын судан бу алу үшін пайдаланылатын және 
жылу қазандығы қабатын жалынның тікелей әсерінен қорғайтын жылыту 
беті. Екі түсті экран - екі жағынан жылу алатын экран. 

 

 
 

а) тегіс түтік; б) газ өткізбейтін жүзбе түтіктер; 
в)) дәнекерленген аралықтармен бірдей. 

 
4.24 сурет - Экран түрлері 

 
Фестон (4.25-сурет, 2-сурет) - бұл пештің шығатын терезесінде 

орналасқан және артқы экранның құбырларымен қалыптасқан буландырғыш 
жартылай радиациялық қыздыру беті, көп қатарлы (3-4 қатар) сәулелер құру 
арқылы едәуір қашықтықта шахмат түрінде бөлінген. 
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1 - артқы экранның құбырлары: 2 - фестон; 3 - барабан 
 

4.25 сурет - Фестон 
 

Фестон құбырларының күлмен бітелуі мен бітелу дәрежесін төмендету 
үшін олар бір-бірінен едәуір қашықтықта орналасқан. Бойлық бағытта (S1) 
бұл қашықтық мм-ге тең. Көлденең бағытта (S2) қашықтық фестондағы түтік 
қатарларының саны бойынша экрандық түтіктер (S) арасындағы 
қашықтықтың көбейтіндісімен анықталады [41, 42]. 

 
 

4.3.3 Ауаның артық болу коэффициентін, жану өнімдерінің 
энтальпиясын, отынды жағу кезіндегі жану өнімдерінің көлемін 

анықтау 
 
Артық ауа қатынасын анықтау 
Қондырғының газ өткізгіштеріндегі жану өнімдерінің нақты 

көлемдерін есептеу үшін, ең алдымен, пештің жоғарғы бөлігіндегі артық ауа 
коэффициенті Тα және жеке қыздыру беттеріндегі Δα  ауаны сору таңдалады. 
Артық ауа коэффициенті Тα  (сурет 4.26) отынның толық жануын қамтамасыз 
етуі керек, ол жану құрылғысының түріне және жанған отын түріне 
байланысты таңдалады. Артық ауа Тα  (кесте 4.6) оттықтарға берілетін артық 
ауаның коэффициентін ГОРα  және пештің вакуум жағдайында жұмыс жасау 
кезінде ТΔα , негізінен пештің төменгі бөлігінде болатын суық ауаның 
сырттан сорылуын қамтиды. Таңдалған артық ауамен Тα оттықтар арқылы 
жанармайдың жану аймағына келесі өрнек анықталады: 

                                            (4.12) 
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1 - артқы экранның құбырлары: 2 - фестон; 3 - барабан 
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Фестон құбырларының күлмен бітелуі мен бітелу дәрежесін төмендету 
үшін олар бір-бірінен едәуір қашықтықта орналасқан. Бойлық бағытта (S1) 
бұл қашықтық мм-ге тең. Көлденең бағытта (S2) қашықтық фестондағы түтік 
қатарларының саны бойынша экрандық түтіктер (S) арасындағы 
қашықтықтың көбейтіндісімен анықталады [41, 42]. 

 
 

4.3.3 Ауаның артық болу коэффициентін, жану өнімдерінің 
энтальпиясын, отынды жағу кезіндегі жану өнімдерінің көлемін 

анықтау 
 
Артық ауа қатынасын анықтау 
Қондырғының газ өткізгіштеріндегі жану өнімдерінің нақты 

көлемдерін есептеу үшін, ең алдымен, пештің жоғарғы бөлігіндегі артық ауа 
коэффициенті Тα және жеке қыздыру беттеріндегі Δα  ауаны сору таңдалады. 
Артық ауа коэффициенті Тα  (сурет 4.26) отынның толық жануын қамтамасыз 
етуі керек, ол жану құрылғысының түріне және жанған отын түріне 
байланысты таңдалады. Артық ауа Тα  (кесте 4.6) оттықтарға берілетін артық 
ауаның коэффициентін ГОРα  және пештің вакуум жағдайында жұмыс жасау 
кезінде ТΔα , негізінен пештің төменгі бөлігінде болатын суық ауаның 
сырттан сорылуын қамтиды. Таңдалған артық ауамен Тα оттықтар арқылы 
жанармайдың жану аймағына келесі өрнек анықталады: 

                                            (4.12) 

  
 

 
 

4.26 сурет - Қазандық қондырғысының газ өткізгіштері бойындағы 
ауаның сорылуын және артық ауа қатынасын анықтауға 

 
4.6 кесте - Пештен шығатын ауаның артық арақатынасы 

Жаққыш Отын Коэффициент Т  
қатты шлак жойғыштармен 

камералық жаққыш 
Антрацит, полуантрацит, жұқа 

көмір 
1,2–1,25* 
1,15–1,2 

сұйық шлак жойғыштармен 
камералық жаққыш 

қалған қатты отын 
Антрацит, полуантрацит, жұқа 

көмір 

1,2–1,25 
1,15–1,2 

 
 

Камерлік 
 

қалған қатты отын 
Табиғи газ, 

Мазут 

1,05–1,1** 
1,02–1,05*** 

* Үлкен мәндер - шаңды ыстық ауамен және бөлек оттықтармен тасымалдау кезінде 
** Газ өткізбейтін жану камерасы болған кезде Т =1,05 алыды 
*** Газ өткізбейтін экрандары бар пештерде және тығыздалған пештерде Т ≤0,05  
≤0.05, = Т =1,02–1,03 

 



264
  

 

Қысыммен жұмыс істейтін газ өткізбейтін пештерде ауаға сору алынып 
тасталады ( Т  = 0). 

Қатты отынды вакуумда жұмыс жасайтын ұнтақтау жүйесінде жағу 
кезінде оттықты тасымалдаушы ортамен бірге қыздырғыштарға ауа да 
сорылады ПЛ . 

Вакуумда жұмыс істейтін жабық шаңды дайындау жүйелеріндегі ауаны 
сорудың орташа мәндері келтірілген (4.7-кесте). 

 
4.7 кесте - Вакуумда жұмыс істейтін жабық шаңды дайындау 

жүйелеріндегі ауаны сорудың орташа мәндері 
 

Диірмендер мен шаң жүйесінің сипаттамалары 
 

Мәні ПЛ  

Отынды ыстық ауамен кептіру кезінде аралық шаң жәшігімен 
бірге ШБМ   

0,1 

Ауа мен түтін газдарының қоспасымен отынды кептіру кезінде 
аралық шаңды қоқыс жәшігімен ШБМ   

0,12 
 

Көмір шаңын пешке тікелей айдау арқылы ШБМ 0,04 
Ыстық ауа қысымымен жұмыс істейтін балғалы диірмен 0,00 
Шаңды пешке тікелей үрлеумен жүретін ұрғылайтын диірмен 0,04 
Шаңды пешке тікелей үрлеумен жүретін орташа жылдамдықты 
роликті диірмен 

0,04 

Желдеткіш диірмені бар шаң жүйесі 0,2 
 
Бұл жағдайда пештен шығатын ауада көрсетілген артық ауаны ұстап 

тұру үшін оттықтар арқылы енгізілген артық ыстық ауаның коэффициенті 
төмендеуі керек: 

ПЛГОРГВ Δααβ  ,                                (4.13)  
 

Бу қазандығының газ өткізгіштеріндегі ауа кірістері (кесте 4.8) сәйкес 
алынады. 

Жану камерасынан кейінгі әр қыздыру бетінің артындағы артық ауа 
тиісті сорғыштарға ауа қосу арқылы алынады, яғни. 

 


п

1i
iТi ααα ,                                           (4.14) 

 
Жану өнімдерінің көлемдері мен энтальпияларын есептеу кезінде 

газдардың рециркуляциясы циркуляцияланатын газдар қазандықтың газ 
каналына енгізілген жерден олар алынған жерге дейінгі газ жолында 
ескеріледі. 
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Қысыммен жұмыс істейтін газ өткізбейтін пештерде ауаға сору алынып 
тасталады ( Т  = 0). 

Қатты отынды вакуумда жұмыс жасайтын ұнтақтау жүйесінде жағу 
кезінде оттықты тасымалдаушы ортамен бірге қыздырғыштарға ауа да 
сорылады ПЛ . 

Вакуумда жұмыс істейтін жабық шаңды дайындау жүйелеріндегі ауаны 
сорудың орташа мәндері келтірілген (4.7-кесте). 

 
4.7 кесте - Вакуумда жұмыс істейтін жабық шаңды дайындау 

жүйелеріндегі ауаны сорудың орташа мәндері 
 

Диірмендер мен шаң жүйесінің сипаттамалары 
 

Мәні ПЛ  

Отынды ыстық ауамен кептіру кезінде аралық шаң жәшігімен 
бірге ШБМ   

0,1 

Ауа мен түтін газдарының қоспасымен отынды кептіру кезінде 
аралық шаңды қоқыс жәшігімен ШБМ   

0,12 
 

Көмір шаңын пешке тікелей айдау арқылы ШБМ 0,04 
Ыстық ауа қысымымен жұмыс істейтін балғалы диірмен 0,00 
Шаңды пешке тікелей үрлеумен жүретін ұрғылайтын диірмен 0,04 
Шаңды пешке тікелей үрлеумен жүретін орташа жылдамдықты 
роликті диірмен 

0,04 

Желдеткіш диірмені бар шаң жүйесі 0,2 
 
Бұл жағдайда пештен шығатын ауада көрсетілген артық ауаны ұстап 

тұру үшін оттықтар арқылы енгізілген артық ыстық ауаның коэффициенті 
төмендеуі керек: 

ПЛГОРГВ Δααβ  ,                                (4.13)  
 

Бу қазандығының газ өткізгіштеріндегі ауа кірістері (кесте 4.8) сәйкес 
алынады. 

Жану камерасынан кейінгі әр қыздыру бетінің артындағы артық ауа 
тиісті сорғыштарға ауа қосу арқылы алынады, яғни. 

 


п

1i
iТi ααα ,                                           (4.14) 

 
Жану өнімдерінің көлемдері мен энтальпияларын есептеу кезінде 

газдардың рециркуляциясы циркуляцияланатын газдар қазандықтың газ 
каналына енгізілген жерден олар алынған жерге дейінгі газ жолында 
ескеріледі. 

 

  
 

4.8 кесте - Бу қазандықтарының пештеріндегі және газ 
өткізгіштеріндегі суық ауаның болжамды соруы 

 
Қыздыру беті Белгілер Сору 

 
Заманауи құбырлы немесе қалқаны 

бар жану камерасы, газ өткізбейтін экраны 
болмаған кезде қож шахтасының 
гидравликалық тығыздалуы, қатты отынның, 
табиғи газдың және мазуттың D ≤89 кг / с 
(320 т / сағ) бар қазандықтарда жануы 

 
Заманауи құбырлы немесе қалқаны 

бар, жанармай камерасы, газ өткізбейтін 
экраны болмаған кезде қож шахтасының 
гидравликалық тығыздалуы, қатты отынның, 
табиғи газдың және мазуттың D> 89 кг / с 
(320 т / сағ) қазандықтарда жануы, сонымен 
қатар қуаты аз қазандықтар үшін оттың 
металл сыртқы корпусының болуы 

 
D> 89 кг / с газ пештерінде және 

пештің металл қабығымен бірдей 
Газды өткізбейтін экрандар болған 

жағдайда және пештің вакуумда жұмыс 
істеуі 

Өрттен шығатын бетте беттер 
(экрандық қыздырғыш, қабыршақ) 

 
Көлденең түтін құбырындағы супер 

қыздырғыш беті (конвективті немесе 
экрандық қыздырғыш) 

 
Төменгі құбырдағы бастапқы немесе 

қайталама супер қыздырғыш (әр пакет үшін 
бөлек) 

Өтпелі аймақ 
 
Бір сатылы орындауға арналған су 

үнемдегіш немесе екі сатылы орындау үшін 
әр кезеңге 

Әр кезеңге арналған құбырлы ауа 
жылытқышы 

D ≤50 кг / с (180 т / сағ) кезінде 
қалпына келетін айналмалы ауа жылытқышы 

D> 50 кг / с (180 т / сағ) кезінде 
қалпына келетін айналмалы ауа жылытқышы 

Т  
 
 
 
 
 
Т  

 
 
 
 
Т  

 
 
 
Т  

 
ПП  
 
 
ПП  
 
 
ПП  
 
 
ПЗ  

 
 
ВЭ  

 
ВП  

 
РВП  
 
РВП  

0,08–0,1 
 
 
 
 
 

0,05–0,07 
 
 
 
 
 

0,03  
 
 
0,02 
 
 
0 
 
 
0,03 
 
 
 
0,03 
 
 
0,03 
 
 
0,2 
 
0,03 
 
 
0,2 
 
0,15 
 

 
Ескерту: газбен тығыздалған барлық дәнекерленген экрандары бар жану камералары үшін 

Т =0 
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Рециркуляция коэффициенті рециркуляция үшін пайдаланылатын 
газдардың үлесін анықтайды: 

 //
ОТБГ,

РЦ

V
V

r  ,                                             (4.15) 

 
мұндағы РЦV   және //

ОТБГ,V -  рециркуляцияға алынған газдардың көлемі, 
ал газ сынамалары алынған жерден артта қалған көлем, м3 / кг отын. 

 
Пештерге газдардың циркуляциясы, ең алдымен, мазут жағу кезінде, 

толық жүктеме кезінде (r = 0,05–0,15) және жүктеме азайған кезде қайта 
қыздырылған будың температурасын реттеу үшін (r = 0, 0) 15-0.35, төмен 
жүктеме үшін үлкен мәнмен). 

Қатты отынды жағу кезінде пешке рециркуляциялық газдарды енгізу 
отынның өзегі мен пештің қабырғалары маңындағы газдардың 
температурасын төмендету («төменгі циркуляция» деп аталатын r = 0,1-0,15) 
және шығатын беттердің қождануын болдырмау үшін жоғары қожды отын 
үшін қолданылады. өрттен («жоғарғы рециркуляция» r= 0,15-0,2). Сол 
сияқты, отынды газбен кептіру жағдайында: ыстық газдардың бір бөлігі 
пештің артындағы қазандықтың газ каналынан алынып, содан кейін кептіру 
агенті түрінде жану аймағына шығарылған кезде, бұл бөлік рециркуляциялық 
газдар ретінде қарастырылады. Қатты отындарда газдардың алау өзегіне 
айналуы тек реакциясы жоғары отындарда ғана рұқсат етіледі (Vг> 25%). 

Рециркуляцияға арналған газдар әдетте газ өткізгіштен экономайзерден 
кейін алынады. Отынды газбен кептіруге арналған газ сынамаларын алу орны 
газдың қажетті температурасына байланысты және шаң жүйесінің термиялық 
есебі негізінде таңдалады (пештен шыққан кезде, қыздырғыштан кейін, 
экономайзердің артында). Үнемдеушіден кейін газдарды іріктеу кезінде 380 -
400 °C жоғары рециркуляциялық газдардың температурасы алдын-ала 
есептеулер үшін алынады және олардағы артық ауа коэффициенті 

 
ВПУХРЦ Δααα  ,                                    (4.16) 

 
Содан кейін оған циркуляциялық газдар кезінде ауаның орташа артық 

қатынасы енгізіледі 
 

r1
rαα

α Р ЦТ
Р Ц 


 ,                                    (4.17) 

 
барлық келесі беттерде ауаның артық мөлшері (4.14) сәйкес әр жылыту 

бетіндегі суық ауа сору үлесін ескере отырып анықталады. 
 
Ауаның және жану өнімдерінің көлемдері мен энтальпияларын есептеу 
Ауа мен жану өнімдерінің көлемін есептеу 
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Рециркуляция коэффициенті рециркуляция үшін пайдаланылатын 
газдардың үлесін анықтайды: 

 //
ОТБГ,

РЦ

V
V

r  ,                                             (4.15) 

 
мұндағы РЦV   және //

ОТБГ,V -  рециркуляцияға алынған газдардың көлемі, 
ал газ сынамалары алынған жерден артта қалған көлем, м3 / кг отын. 

 
Пештерге газдардың циркуляциясы, ең алдымен, мазут жағу кезінде, 

толық жүктеме кезінде (r = 0,05–0,15) және жүктеме азайған кезде қайта 
қыздырылған будың температурасын реттеу үшін (r = 0, 0) 15-0.35, төмен 
жүктеме үшін үлкен мәнмен). 

Қатты отынды жағу кезінде пешке рециркуляциялық газдарды енгізу 
отынның өзегі мен пештің қабырғалары маңындағы газдардың 
температурасын төмендету («төменгі циркуляция» деп аталатын r = 0,1-0,15) 
және шығатын беттердің қождануын болдырмау үшін жоғары қожды отын 
үшін қолданылады. өрттен («жоғарғы рециркуляция» r= 0,15-0,2). Сол 
сияқты, отынды газбен кептіру жағдайында: ыстық газдардың бір бөлігі 
пештің артындағы қазандықтың газ каналынан алынып, содан кейін кептіру 
агенті түрінде жану аймағына шығарылған кезде, бұл бөлік рециркуляциялық 
газдар ретінде қарастырылады. Қатты отындарда газдардың алау өзегіне 
айналуы тек реакциясы жоғары отындарда ғана рұқсат етіледі (Vг> 25%). 

Рециркуляцияға арналған газдар әдетте газ өткізгіштен экономайзерден 
кейін алынады. Отынды газбен кептіруге арналған газ сынамаларын алу орны 
газдың қажетті температурасына байланысты және шаң жүйесінің термиялық 
есебі негізінде таңдалады (пештен шыққан кезде, қыздырғыштан кейін, 
экономайзердің артында). Үнемдеушіден кейін газдарды іріктеу кезінде 380 -
400 °C жоғары рециркуляциялық газдардың температурасы алдын-ала 
есептеулер үшін алынады және олардағы артық ауа коэффициенті 

 
ВПУХРЦ Δααα  ,                                    (4.16) 

 
Содан кейін оған циркуляциялық газдар кезінде ауаның орташа артық 

қатынасы енгізіледі 
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rαα

α Р ЦТ
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 ,                                    (4.17) 

 
барлық келесі беттерде ауаның артық мөлшері (4.14) сәйкес әр жылыту 

бетіндегі суық ауа сору үлесін ескере отырып анықталады. 
 
Ауаның және жану өнімдерінің көлемдері мен энтальпияларын есептеу 
Ауа мен жану өнімдерінің көлемін есептеу 

  
 

Ауа мен жану өнімдерінің теориялық мөлшерінің көлемі. 
Ауаның және жану өнімдерінің теориялық мөлшерінің көлемі 1  . 
Жалпы қабылданған әдістемеге сәйкес жану және ауа өнімдерінің 

көлемі қалыпты жағдайда (0°С және 760 мм. рт.бағ.) текше метрмен 
көрсетіледі 1 кг қатты немесе сұйық отынды немесе 1 м3 газ отынын жағу 
кезінде. 

Қатты немесе сұйық отын үшін ауаның теориялық көлемдерін, м3/кг 
және жану өнімдерін ( 1 ) есептеу жұмыс массасының құрамына қарай 
мынадай формулалар бойынша жүргізіледі: 

Ауаның теориялық көлемі, м3/кг: 
 

                  pрррo O0,0333H0,265S0,375С0,0889V                    (4.18) 
 
Отынның толық жануынан алынған жану өнімдерінің теориялық 

көлемі: 
азоттың көлемі, м3 / кг 

                  ;
100
N0,008V0,79V oo

2N

p

                               (4.19) 

 
үш атомды газдардың көлемі, м3/кг 
 

     
100

S375C0,0186V
рр

2RO


                              (4.20) 

 
су буының көлемі: 
            

                    oV0,0161W0,0124H0,111V ppo
O2H                     (4.21) 

 
түтін газының көлемі: 
                          

o
O2H

o
2N2RO

о
г VVVV                                 (4.22) 

 
Газ тәрізді құрғақ отынды жағу кезінде ауаның және жану өнімдерінің 

теориялық көлемі м3/м3 газ оған кіретін компоненттердің пайыздық қатынасы 
негізінде есептеледі [44]. 

 
Ауаның теориялық көлемі, м3/м3: 
 





   2nm22

o
В OHC)

4
n(mSН1,5Н0,5СО0,50,0474V ,   (4.23) 
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Жану өнімдерінің теориялық көлемдері. 
азоттың теориялық көлемі, м3/м3: 
 

;N10,0V0,79V 2
oo

2N  В                               (4.24) 
 
үш атомды газдардың көлемі, м3/м3: 
 

  )HmCSНСО0,01(СОV nm222RO                   (4.25) 
 

су буының теориялық көлемі, м3/м3: 
 

o
ВГnm22

o
O2H V0,0161)d0,124HC

2
nHS0,01(HV          (4.26) 

 
мұндағы dГ - газ тәрізді отынның ылғалдылығы (dГ = 10 г/м3 алуға 

болады). 
Жанармайдың барлық түрлеріне арналған жану өнімдерінің нақты 

көлемі. 
Газ өткізгіштеріндегі ауасы артық жану өнімдерінің нақты көлемі 

формула бойынша анықталады, м3/кг (м3/м3): 
 

V1)1,016(αVV 0
BiГ

0
Г                              (4.27) 

 
Жылыту беттеріндегі жану өнімдерінің көлемін есептеу кестенің түріне 

сәйкес кестеде келтірілген. 4.9 конвективті қыздыру беттерінің бір сатылы 
орналасуы барабанды қазандыққа арналған. Жобада көрсетілген (таңдалған) 
қазандық түріндегі қыздыру беттерінің әр түрлі орналасуымен және жанған 
отынның түріне байланысты, газ трассасы бойымен беттердің орналасу 
реттілігі мен типі, сондай-ақ артық ауа коэффициенттері әр түрлі болуы 
мүмкін [43]. 

Газдар мен су буының көлемдері жылу бетіндегі ауаның артық 
коэффициентінің cp , орташа мәнімен анықталады, жер бетіне кіру және одан 
шығу кезіндегі мәндердің жарты қосындысына тең. Жер бетіндегі газдардың 
орташа көлемінен газ ағынының орташа жылдамдығы кейінірек анықталады, 
бұл конвективті жылу беру қарқындылығына әсер етеді. (4.9-кесте) сонымен 
қатар үш атомды газдардың көлемдік фракциялары мен жану өнімдеріндегі 
күл бөлшектерінің концентрациясын сәулелік жылу беруді кейінгі есептеу 
үшін қосады. Газ ағынымен тасымалданатын күлдің үлесі 3-қосымшада 
келтірілген ұсыныстарға сәйкес таңдалады. 
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Жану өнімдерінің теориялық көлемдері. 
азоттың теориялық көлемі, м3/м3: 
 

;N10,0V0,79V 2
oo

2N  В                               (4.24) 
 
үш атомды газдардың көлемі, м3/м3: 
 

  )HmCSНСО0,01(СОV nm222RO                   (4.25) 
 

су буының теориялық көлемі, м3/м3: 
 

o
ВГnm22

o
O2H V0,0161)d0,124HC

2
nHS0,01(HV          (4.26) 

 
мұндағы dГ - газ тәрізді отынның ылғалдылығы (dГ = 10 г/м3 алуға 

болады). 
Жанармайдың барлық түрлеріне арналған жану өнімдерінің нақты 

көлемі. 
Газ өткізгіштеріндегі ауасы артық жану өнімдерінің нақты көлемі 

формула бойынша анықталады, м3/кг (м3/м3): 
 

V1)1,016(αVV 0
BiГ

0
Г                              (4.27) 

 
Жылыту беттеріндегі жану өнімдерінің көлемін есептеу кестенің түріне 

сәйкес кестеде келтірілген. 4.9 конвективті қыздыру беттерінің бір сатылы 
орналасуы барабанды қазандыққа арналған. Жобада көрсетілген (таңдалған) 
қазандық түріндегі қыздыру беттерінің әр түрлі орналасуымен және жанған 
отынның түріне байланысты, газ трассасы бойымен беттердің орналасу 
реттілігі мен типі, сондай-ақ артық ауа коэффициенттері әр түрлі болуы 
мүмкін [43]. 

Газдар мен су буының көлемдері жылу бетіндегі ауаның артық 
коэффициентінің cp , орташа мәнімен анықталады, жер бетіне кіру және одан 
шығу кезіндегі мәндердің жарты қосындысына тең. Жер бетіндегі газдардың 
орташа көлемінен газ ағынының орташа жылдамдығы кейінірек анықталады, 
бұл конвективті жылу беру қарқындылығына әсер етеді. (4.9-кесте) сонымен 
қатар үш атомды газдардың көлемдік фракциялары мен жану өнімдеріндегі 
күл бөлшектерінің концентрациясын сәулелік жылу беруді кейінгі есептеу 
үшін қосады. Газ ағынымен тасымалданатын күлдің үлесі 3-қосымшада 
келтірілген ұсыныстарға сәйкес таңдалады. 

 
 
 

  
 

4.9 кесте - Жану өнімдерінің көлемі, триатомды газдардың көлемдік 
үлесі және күл бөлшектерінің шоғырлануы (макет) 

 
Саны атауы және белгіленуі Газ жолы 

Жағатын  
камера, 
ширма 

Бу 
қыздырғыш 

Сулы 
экономай-

зер 

Ауа 
қыздырғыш 

Жылытылатын беттердің 
артындағы ауаның артық 
арақатынасы α” 

    

Қыздыру бетіндегі ауаның 
артық коэффициенті αср 

    

Су буының көлемі (м3/кг; 
м3/м3) 

о
ср

о
О2НО2Н V1)0,016(αVV   

    

Газдың жалпы көлемі (м3/кг; 
м3/м3) 

о
ср

о
гГ V1)0,016(αVV   

    

Үш атомды газдардың 
көлемдік үлесі: rRO2 = VRO2/VГ 

    

Су буының көлемдік үлесі: 
rH2O = VH2O/VГ 

    

Жалпы көлем бөлігі: 
rл = rRO2 + rR2O 

    

Күл концентрациясы г / м3 
гун

р
зл V10)α(Аμ    

    

 
Ауаның және жану өнімдерінің энтальпияларын есептеу 
Отынның барлық түрлері үшін ауаның және жану өнімдерінің 

теориялық көлемінің энтальпиясы, кДж/кг немесе кДж/м3, есептік 
температурада,  , °С,, формулалармен анықталады: 

 
    В

оо
В CVН , кДж/кг, кДж/м3                            (4.28) 

 
               2N

o
2NO2H

o
O2H2RO2RO

о
г CVCVCVН  , кДж/кг, кДж/м3      (4.29) 

 
Артық ауамен жану өнімдерінің энтальпиясы  >1  
 
 

         ЗЛ
о
в

0
ГГ НН1)(αНН   , кДж/кг, кДж/м3               (4.30) 

 
Жоғарыда келтірілген формулаларда: Маңызы бар шығармалар; Св; 

СRO2; СН2О; CN2 - ауаның, үш атомды газдардың, су буы мен азоттың тұрақты 



270
  

 

қысымдағы жылу сыйымдылығы, кДж/(м3.К), олардың мәні Қосымшада 
келтірілген. 4; Нзл - күл энтальпиясы: 

 
ЗЛ

Р
УНЗЛ сАα0,01Н   ,                              (4.31) 

 
мұнда cзл  - күлдің жылу сыйымдылығы, кДж / (кг.К), 4 қосымшада 

келтірілген. 
 
Күлдің энтальпиясы басқа компоненттермен салыстырғанда аз болады 

және күлдің газ ағынымен азаюы маңызды болған кезде ескеріледі: 
кг/МДж1,4%Аα п

УН  . 
Газ өткізгіштеріндегі ауаның нақты артық мөлшері бар энтальпияларды 

есептеу нәтижелері кесте түрінде келтірілген. 4.10, бу қазандығының бұрын 
қабылданған дизайны үшін мысалда жасалған (4.9 кестені қараңыз). 

Есептеудің осы кезеңінде сол немесе басқа қыздыру бетінің артындағы 
газдардың температурасы әлі белгісіз болғандықтан, газдардың 
энтальпиялары осы беттің артындағы барлық мүмкін (күтілетін) температура 
аралығында есептеледі. Қыздыру бетінің артындағы қажетті температура 
немесе энтальпия есептелген немесе қабылданған мәннен сызықтық 
интерполяция арқылы қол жетімді диапазонда анықталады. Таңдалған 
ауқымнан тыс экстраполяцияға есептелген мән 100 °С-тан аспайтын 
жағдайда рұқсат етіледі [44]. 

 
4.10 кесте - Жану өнімдерінің энтальпиялары, кДж/кг (макет) 
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қысымдағы жылу сыйымдылығы, кДж/(м3.К), олардың мәні Қосымшада 
келтірілген. 4; Нзл - күл энтальпиясы: 

 
ЗЛ

Р
УНЗЛ сАα0,01Н   ,                              (4.31) 

 
мұнда cзл  - күлдің жылу сыйымдылығы, кДж / (кг.К), 4 қосымшада 

келтірілген. 
 
Күлдің энтальпиясы басқа компоненттермен салыстырғанда аз болады 

және күлдің газ ағынымен азаюы маңызды болған кезде ескеріледі: 
кг/МДж1,4%Аα п

УН  . 
Газ өткізгіштеріндегі ауаның нақты артық мөлшері бар энтальпияларды 

есептеу нәтижелері кесте түрінде келтірілген. 4.10, бу қазандығының бұрын 
қабылданған дизайны үшін мысалда жасалған (4.9 кестені қараңыз). 

Есептеудің осы кезеңінде сол немесе басқа қыздыру бетінің артындағы 
газдардың температурасы әлі белгісіз болғандықтан, газдардың 
энтальпиялары осы беттің артындағы барлық мүмкін (күтілетін) температура 
аралығында есептеледі. Қыздыру бетінің артындағы қажетті температура 
немесе энтальпия есептелген немесе қабылданған мәннен сызықтық 
интерполяция арқылы қол жетімді диапазонда анықталады. Таңдалған 
ауқымнан тыс экстраполяцияға есептелген мән 100 °С-тан аспайтын 
жағдайда рұқсат етіледі [44]. 

 
4.10 кесте - Жану өнімдерінің энтальпиялары, кДж/кг (макет) 
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4.3.4 Бу қазандығының тиімділігі. Қазандыққа жұмсалатын отын 
шығыны 

 
Жобаланған бу қазандығының тиімділігі,% -мен анықталады:                                    

 
)6q5q4q3q2(q100к/аη                     (4.32) 

 
мұндағы q2 - пайдаланылған газдармен жылу шығыны,%; 
                q3 - химиялық күйдіру кезінде жылу шығыны,%; 
                q4 - механикалық қопсытумен жылу шығыны,%; 
                q5 - сыртқы салқындатудан жылу шығыны,%; 
                q6 - қождың жылу шығыны,%; 
     
Есептеу проблемасы бу қазандығы мен жанармайдың қабылданған түрі 

үшін жылу шығынын анықтауға дейін азаяды. Түтін газдарымен жылу 
шығыны,%, алдын-ала орнатылған (таңдалған) түтін газының 
температурасына және қазандықтан шығатын жану өнімдерінің артық 
ауасына байланысты: 
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                            (4.33) 

 
мұндағы Нух - 2.2 кестеге сәйкес анықталған түтін газдарының 

энтальпиясы, кДж/кг; 
                Но

хв - есептік температура tхв  және В =1; Q  кезінде (кесте. 
4.10) сәйкес анықталатын суық ауаның энтальпиясы;  

                 Q - жанармайдың қол жетімді жылуы, кДж / кг немесе 
кДж/м3. Көптеген жағдайларда ол теңдестірілген және тек ауа қыздырғышқа 
кірер алдында ауаны сыртқы (ауа қыздырғыш) қыздырумен, сондай-ақ 
отынның (мазуттың) алдын ала қызуымен қол жетімді жылу анықталады 

P
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р
р QkQ  ,, мұнда kq - отынмен қосымша жылу кірісінің үлесін ескеретін 

коэффициент: 
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Химиялық q3,% және механикалық q4,% жанбайтын отынмен жылу 

шығыны отынның түріне және оның жану әдісіне байланысты және 
Қосымшаның ұсынымдарына сәйкес бу қазандықтарын пайдалану 
тәжірибесіне сүйене отырып алынады. 3. 

Сыртқы салқындатудан жылудың жоғалуы q5,%, жоғары жылу қуаты 
бар қазандықтардағы сыртқы беттер арқылы аз (0,5% -дан аз) және 
қазандықтың қуатының жоғарылауымен азаяды. Оның есептік жүктемедегі 
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мәні келесі тәуелділіктерден анықталуы мүмкін: 25042DНОМ   кг/с (160 - 
900 т/ч): 
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Dном> 250 кг / с болғанда q5 = 0,2% алынады. 
 
Номиналдан өзгеше жүктемелерде q5 жылу шығыны өзгереді және 

формула бойынша қайта есептеледі 
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Шаң дайындау жүйесінің сыртқы салқындатуынан жылу шығыны көп 
емес; олар диірмендердің жұмысы кезінде жылудың бөлінуімен өтеледі, 
сондықтан аталған екі фактор да ескерілмейді [43]. 

Қазандықтың сыртқы салқындатуынан жылу шығынын жеке газ 
құбырлары арқылы бөлу іс жүзінде есептеу нәтижелеріне әсер етпейді. 
Жекелеген газ құбырларына келетін осы шығынның үлестері оңайлату үшін 
тиісті газ құбырларындағы газдар беретін жылу мөлшеріне пропорционалды 
түрде қабылданады. Сондықтан санын анықтаған кезде газдармен берілген 
жылу, сыртқы салқындатудан болған шығындар жылуды сақтау 
коэффициентін енгізу арқылы ескеріледі: 
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q6 қожының физикалық жылумен жылудың жоғалуы,%, сұйық күлді 

кетіру кезінде ескерілуі керек (отынның кез-келген күлділігі үшін), ал қатты 
күлді кетіру кезінде - тек күл негізіндегі отын кезінде, Aр> 2.5 болғанда, ол 
МДж/кг-мен көрсетіледі. 

Шлактың физикалық жылуымен шығындарды есептеу мына формула 
бойынша жүзеге асырылады: 
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онда  αшл = 1 – αун – жанғыш камерадағы шлакты ұстау үлесі; 
         (С· t)шл – шлак энтальпиясы, кДж/кг, қатты шлакты жою  tтв = 

600°С және (С· t) = 560 кДж/кг қабылданады; 
         Qp

p – жанатын отынның ұсынылатын жылуы, кДж/кг. 
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Жанармай шығынын анықтау 
Бу қазандығының жану камерасына берілетін жалпы отын шығыны B, 

кг / с, отын жану кезінде пайдалы жылу бөлінуі мен бу қазандығында жұмыс 
ортасының жылу сіңіруі арасындағы тепе-теңдіктен анықталады: 
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мұндағы Dпe - жобалық қуаты, кг / с;      hПЕ, hПВ, hКИП - қызған будың 

энтальпиясы, қоректік су, қазандық барабанындағы қайнаған су, кДж/кг. 
Қаныққан будың және қатты қызған будың Кестем қысымын ескере отырып, 
температура бойынша анықталады; 

        Dпр - қазандық қондырғысының буландырғыш контурының 
тазарту суының шығыны: 

 
пепр Dр0,01D  ,                                  (4.39) 

 
онда р – қазанды агрегаттың үздіксіз үрлеу шамасы, %. 
 
Жанармайдың бір бөлігі түтін газдарының пайда болуына қатыспайды 

(механикалық қопсыту), сондықтан газдардың көлемдері мен энтальпиялары 
есептелген отын шығыны негізінде анықталуы керек Вр [44]: 

 
                                                  Bp = B(1 – 0,01·q4).                                (4.40)  

 
Әрі қарай, жану камерасының термиялық есебі орындалады [43]. 
 

 
4.3.5  Шаң дайындау және түтін газын тазарту 

 
4.3.5.1 Шаң дайындау жүйелері 

 
Ұнтақталған көмір қазандықтарының пештеріндегі қатты отынның 

жануы бірнеше негізгі кезеңдерді қамтитын арнайы дайындықты қажет етеді: 
I - электр станциясында қатты отынды түсіру (қыста бір мезгілде жібіту 

арқылы); 
II - ірі кесектерді ұсақтау; 
III - отынды түсіру орнынан қазандық цехына тасымалдау; 
IV - кептіру және ұнтақ күйге дейін ұнтақтау; 
VI - қазандық оттықтарына ұсақталған және кептірілген отын беру. 
Отынды дайындаудың технологиялық схемасының түрі және оның 

аппараттық дизайны отынның қазандыққа түсу формасына байланысты. 
Қазандықта қатты отынның жануы әртүрлі тәсілдермен жүзеге асырылуы 
мүмкін: ұнтақ күйінде, көмір-су суспензия түрінде, ұнтақ отын қоспасы және 
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оның ұшпа компоненттері, сондай-ақ қатты отыннан бөлінетін жанғыш 
газдар түрінде [45]. 

Отынды ұнтақтау үшін орталық және жеке шаңды дайындау жүйелері 
қолданылады (4.28-сурет). Ұнтақтаудың орталық схемалары (4.28, а-сурет). 
кептіруге әрдайым ашық (мысалы, жұмсалған кептіру құралы атмосфераға 
түсірілмеген отынмен бірге шығарылады). 

Тікелей үрлеу шаңды жүйесі 
(Cурет 4.28, б) қазандықпен диірмен жабдықтарының қатаң 

қосылуымен ерекшеленеді. Қазандықтың жүктемесін өзгерту диірмен 
жабдықтарының жұмыс режимін өзгертуді қажет етеді. Мұндай ұнтақтау 
жүйесі өте дөрекі ұнтақтауға мүмкіндік беретін жоғары реактивті қоңыр 
және битуминозды көмірлерді жағу кезінде қолданылады. 

Шаңды аралық қоқыс жәшігімен жабдықтайтын жеке жүйеде (сурет 
4.28, в) жабдықтың жұмысы қазандықтың жұмысына байланысты емес, бұл 
осы жүйенің басты артықшылығы болып табылады. Аралық шаң 
жинағыштың болуы қондырғының сенімділігін арттырады. Бұған жекелеген 
қазандықтардың фрезерлік қондырғыларының қосылуы ықпал етеді, бұл 
шаңды бұранданың көмегімен қажет болған жағдайда бір қазандықтан 
екіншісіне ауыстыруға мүмкіндік береді. 

Аралық бункері бар жеке ұнтақтау жүйесі ұсақ тегістеуді қажет ететін 
арық және төмен реактивті отындарда жұмыс істейтін энергетикалық 
қазандықтар үшін қолданылады [42]. 
Шаңды дайындау жүйесінде негізгі жабдықтардан (диірмендерден) басқа 
бірнеше қосалқы элементтер бар: сепараторлар, циклондар, жарқыратқыш 
клапандар, шаң жинағыштар, шаңды сепараторлар, бұл пештің 
қыздырғыштарына шаңды жіберудің біркелкілігіне әсер етеді. Жарылыс 
клапандары да шаңды дайындау жүйесінің маңызды элементтері болып 
табылады.

 
а) орталық, б) тікелей айдауымен жеке, б) аралық шаң жәшігімен жеке: 1 - көмірдің 

шикі бункері; 2 - кептіргіш; 
3 диірмен; 4 - дайын қоқыс жәшігі; 5 - шаң сорғысы; 6 - шығыс бункерлері, 7-

желдеткіштер; 8 - қазандықтардың жану камералары; 9 - аралық бункер; 10 - шаң шнекі. 
  

4.28 сурет - Шаң дайындау сызбасы 
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4.29-суретте әртүрлі көмір диірмендері бар шаң дайындау 
схемаларының ең тән нұсқалары көрсетілген [42]. 

 

   

 
  

а) шарлы барабан диірменімен; б) балға диірменімен және инерциялық сепаратормен; в) 
орташа жылдамдықты роликті диірменмен; г) желдеткіш диірменмен: 1 - шикі отын 

бункері; 2 - шикі көмір қоректендіргіш; 3 диірмен; 4 - шаңды бөлгіш; 5 - шаң бөлгіш; 6 - 
шаң жәшігі; 7 - шаң бергіш; 8 - диірмен желдеткіші; 9-ыстық ауа таратқыш; 10 - отынды 

алдын-ала кептіру шахтасы; 11-қазандық; 12 - қыздырғыштар; 13 - желдеткіш; 14,15 - 
ыстық ауа трактілері; 16 - отынды кептіруге арналған түтін газдарын таңдау; 17-конвейер. 

 
4.29 сурет - Шаң дайындау сызбасының нұсқалары 

 
Отынды ұнтақтауды жақсарту, шаңды сақтау және тасымалдау, сондай-

ақ оның тұтануы мен жануын күшейту үшін отын кептіріледі. Отынды 
кептіру жабық және ашық схемалар бойынша жүзеге асырылуы мүмкін. 

Жабық тізбекте шаңды дайындау жүйесінде жұмсалған кептіру агенті 
шаңмен бірге пешке жіберіледі (4.29-сурет, б және в). Ашық тізбектің 
көмегімен кептірілген газдар атмосфераға шығарылады (4.29, а-сурет). 
Сыртқы ылғалдылығы 10% -дан аспайтын салыстырмалы құрғақ көмірлер 
үшін отын диірмен құрылғысында ұнтақтаумен бір мезгілде ыстық ауаны 
немесе жану өнімдерін диірмен ішіне беру арқылы кептіріледі. Ылғалды 
отындар үшін (15-20%) ішінара алдын-ала кептіруді қысқа кептіру 
түтіктерінде диірменнің алдында жабық схемада жүргізуге болады. 
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Отынды соңғы кептіру диірменде ұнтақтау процесінде жүзеге 
асырылады. Ылғалдылығы жоғары отындар үшін (20% -дан астам) алдын-ала 
кептіру тізбегі бар жеке кептіру қондырғысында отынды кептіруді қолдануға 
болады. Диірмен алдында отынды алдын-ала кептіру үшін әр түрлі 
кептіргіштер қолданылады: газды барабанды кептіргіштер, бу түтікшелі 
кептіргіштер, пневматикалық (құбыр-кептіргіштер), сұйықталған төсек 
кептіргіштер және т.б. Шаңның соңғы ылғалдылығы өздігінен жану және 
жарылыс қауіпсіздігі шарттарына сәйкес анықталады. 

Шаңды диірмендер. Шарлы барабан диірмені (ШБД) - цилиндрлік 
барабан (d = 1,5-4 м, l = 2,5-12 м), ішіне қалыңдығы 100 мм-ге жуық марганец 
болатынан жасалған толқынды сауыт тақтайшаларымен қапталған (4.30-
сурет). Барабан өз көлемінің 15-30% дейін диаметрі 25-тен 70 мм-ге дейінгі 
болат шарлармен толтырылады. Отынның тегістелуі барабан металл 
шарларының массасына байланысты айналғанда пайда болады [45].  

 

  
 

1 - көміртекті жеткізу құбыры; 2 - порно итергіш подшипник; 3 - тісті сақина (тісті 
доңғалақ); 4 - қабық; 5 - бронды тақтайшалар; 6 - доптар; 7 - соңғы қабырға; 8 - кеуекті 

подшипник; 9 - түйреуіш; 10 - шаң шығаратын салалық құбыр; 11 болт; 12 - тісті доңғалақ; 
13 - сына тәрізді кірістіру; CA - кептіргіш; T - отын. 

 
4.30 сурет - Шарлы барабан диірменін конструкциясы (БДМ) 

 
Артықшылықтары: ШБД жұмсақ отынды да, қатты отынды да бір 

уақытта кептіре отырып ұнтақтауға жарамды. Ұнтақтаудың кез-келген жұқа 
шаңын ШБД-да алуға болады; бірліктің жоғары қуатына қол жеткізуге 
болады (30 т/сағ). Ең үлкен қолдану ШБД-де аралық бункері бар жеке шаңды 
дайындау жүйелерінде кездеседі. 

Кемшіліктері: жабдықтың көлемділігі мен күрделілігі, шаңды 
дайындауға арналған электр энергиясының едәуір үлестік шығыны (25-35 
кВт сағ/т). 

Шар және валикті орташа жүру диірмендер 
Орташа жүру диірмендер шарлы (ОЖД) немесе валткті (ОВД) болып 

орындалады. Орташа шығыс диірмендерде отынды ұсақтау ОЖД-да үстелге 
басылатын айналмалы болат шарлардың және ОВД-да конустық орамдардың 
жаншу күштерінің әсерінен айналатын радиалды үстелдегі көмір кесектерін 
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Отынды соңғы кептіру диірменде ұнтақтау процесінде жүзеге 
асырылады. Ылғалдылығы жоғары отындар үшін (20% -дан астам) алдын-ала 
кептіру тізбегі бар жеке кептіру қондырғысында отынды кептіруді қолдануға 
болады. Диірмен алдында отынды алдын-ала кептіру үшін әр түрлі 
кептіргіштер қолданылады: газды барабанды кептіргіштер, бу түтікшелі 
кептіргіштер, пневматикалық (құбыр-кептіргіштер), сұйықталған төсек 
кептіргіштер және т.б. Шаңның соңғы ылғалдылығы өздігінен жану және 
жарылыс қауіпсіздігі шарттарына сәйкес анықталады. 

Шаңды диірмендер. Шарлы барабан диірмені (ШБД) - цилиндрлік 
барабан (d = 1,5-4 м, l = 2,5-12 м), ішіне қалыңдығы 100 мм-ге жуық марганец 
болатынан жасалған толқынды сауыт тақтайшаларымен қапталған (4.30-
сурет). Барабан өз көлемінің 15-30% дейін диаметрі 25-тен 70 мм-ге дейінгі 
болат шарлармен толтырылады. Отынның тегістелуі барабан металл 
шарларының массасына байланысты айналғанда пайда болады [45].  

 

  
 

1 - көміртекті жеткізу құбыры; 2 - порно итергіш подшипник; 3 - тісті сақина (тісті 
доңғалақ); 4 - қабық; 5 - бронды тақтайшалар; 6 - доптар; 7 - соңғы қабырға; 8 - кеуекті 

подшипник; 9 - түйреуіш; 10 - шаң шығаратын салалық құбыр; 11 болт; 12 - тісті доңғалақ; 
13 - сына тәрізді кірістіру; CA - кептіргіш; T - отын. 

 
4.30 сурет - Шарлы барабан диірменін конструкциясы (БДМ) 

 
Артықшылықтары: ШБД жұмсақ отынды да, қатты отынды да бір 

уақытта кептіре отырып ұнтақтауға жарамды. Ұнтақтаудың кез-келген жұқа 
шаңын ШБД-да алуға болады; бірліктің жоғары қуатына қол жеткізуге 
болады (30 т/сағ). Ең үлкен қолдану ШБД-де аралық бункері бар жеке шаңды 
дайындау жүйелерінде кездеседі. 

Кемшіліктері: жабдықтың көлемділігі мен күрделілігі, шаңды 
дайындауға арналған электр энергиясының едәуір үлестік шығыны (25-35 
кВт сағ/т). 

Шар және валикті орташа жүру диірмендер 
Орташа жүру диірмендер шарлы (ОЖД) немесе валткті (ОВД) болып 

орындалады. Орташа шығыс диірмендерде отынды ұсақтау ОЖД-да үстелге 
басылатын айналмалы болат шарлардың және ОВД-да конустық орамдардың 
жаншу күштерінің әсерінен айналатын радиалды үстелдегі көмір кесектерін 

  
 

жаншу арқылы жүреді (4.26-сурет). Өнімділігі: ОЖД - 3,5-50 т/сағ, ОВД - 3,8-
14 т/сағ. 

Артықшылықтары: энергия шығыны аз (ШБД-мен салыстырғанда); 
ықшамдылық.Кемшіліктері: жұмыс кезінде отынмен бірге металл 
қосындылары мен беріктігі жоғарырақ заттарды алуға жол берілмейді, 
өйткені бұл жағдайда ұсақтау айтарлықтай нашарлайды. Бұл диірмендердегі 
дымқыл күл көмірлері бір-біріне жабысып, ұнтақтау денелерінің астында 
сығылады, нәтижесінде олардың ұнтақталуы нашарлайды [42]. 

Балғалы диірмендерде (БД) отын диірменнің айналу жиілігінің 
соққыларымен ұнтақталады (735-980 айн/мин, жоғары жылдамдықты). 

 

 
 

1 - шаң бөлгіш; 2 - қоректендіргіш; 3 - жоғарғы бекітілген сақина; 4 - доптар; 5 - 
жылжымалы төменгі сақина; 6 - ауа жіберуге арналған салалық құбыр; 7 - жетек 

механизмі; 8 - көктем; 9 - скапула; 10 - шаңды шығару; 11 - конустық орамдар; 12 - 
айналмалы үстел; 13 - редуктор; 14 - ауа беру; 

15 - отынмен қамтамасыз ету; 16 - рычагтар. 
  

4.31 сурет - ШБД (а) және ОВД (б) диірмендер 
 
  Диірмен қалыңдығы 10-15 мм болатын, ішкі жағынан қалыңдығы 20-

30 мм тегіс сауыт тақталарымен қапталған болат корпусынан тұрады. 
Диірмендер пешке тікелей орнатылатын жеке тікелей үрлеу жүйелерінде 
орнатылады. Отынның жануы үшін дөрекі ұнтақтаумен қаттылығы орташа 
және төмен лигнитті және битумды көмірлерді пайдалану ұтымды. 

Ыстық кептіру агентін диірменге жеткізу әдісіне байланысты олар 
мыналарды ажыратады: аксиалді балғалы диірмендер (АБД), тангенциалды 
балғалы диірмендер (ТБД), аралас ААБД ауа берілісі бар балғалы 
диірмендер. АБД диірмендерінің өнімділігі: 2,7-24 т/сағ. 

Артықшылықтары: ТБД-лар неғұрлым ықшам, ұсақтауға арналған 
энергияның аз шығындарымен ерекшеленеді (5-12 кВт.сағ/т) және 
соғғыштардың біркелкі тозуы. 
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Кемшіліктері: балғалы диірмендердің негізгі кемшіліктері - 
соғғыштардың салыстырмалы түрде тез тозуы, 300-600 сағат жұмыс 
істегеннен кейін ауыстыру. 

Желдеткіш диірмен. Жоғары ылғалды және жұмсақ қоңыр көмірлерді 
ұнтақтау үшін балға диірменіне ұқсас бір осінде тегістеу бөлігі бар 
желдеткіш диірмен (ЖД) және ыстық түтін газдарын (800 - 1000 ° C) беру 
үшін кептіру білігінің кіреберісінде вакуум жасайтын желдеткіш 
қолданылады. және қыздырғыштарға отын беру үшін шаң құбырындағы 
қысым. 

Желдеткіш диірменде (сурет 4.32) ішкі жағынан сауыт тақталарымен 
қапталған болат корпус бар. Ротор жүздері бар тегістеу желдеткіш 
дөңгелегінен тұрады. Бронды ұрғыштар тегістеу дөңгелегінің қалақтарына 
бекітілген. Диірмендердің өнімділігін арттыру, ұнтақтау тиімділігі, пышақтар 
мен дискінің тозуын азайту үшін отынды жоғары сатыдағы ұрғыш бөлігі бар 
екі сатылы ұнтақтау қолданылады. Соңғысы ЖД білігінде орналасқан 
бірнеше қатар балғалардан тұрады. Орталықтан тепкіш күштердің әсерінен 
бірінші сатыда жартылай ұнтақталған отын корпустың ұрылатын бөлігінің 
сыртқы бетіне лақтырылады және құрғатқыш агентпен сақиналы саңылау 
бойымен желдеткіштің қабылдау бөлігінің бүкіл шеңбері бойымен біркелкі 
беріледі. Нәтижесінде желдеткіштің қалақтары біркелкі жүктеледі. 

MV дамыған жалпы басы 1-2 кПа құрайды. ЖД өлшем бірлігі> 100 т / 
сағ. Энергияны тұтыну: 6-10 кВт.с/т. 

 

 
 

1 - инерциялық сепаратор; 2 - іс; 3 - тегістеу дөңгелегі-желдеткіш; 4 - жанармай мен 
кептіру агентімен қамтамасыз етуге арналған канал; 5 - ағынның жоғарғы бөлігі. 

  
4.32 сурет - Диірмен - желдеткіш 

 
Шаң бергіш. Стационарлық көмір қалақтары көмір шаңын аралық 

бункерден қазандық оттықтарына біркелкі жеткізуге арналған. 
Қоректендіргіш келесі негізгі қондырғылардан тұрады: жапқышы бар 
қабылдау бункері, диспенсер, сақтандырғыш ілінісі, құрт берілісі, муфтасы 
және электр қозғалтқышы. Шаң жинағыштан шыққан көмір шаңы 
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Кемшіліктері: балғалы диірмендердің негізгі кемшіліктері - 
соғғыштардың салыстырмалы түрде тез тозуы, 300-600 сағат жұмыс 
істегеннен кейін ауыстыру. 

Желдеткіш диірмен. Жоғары ылғалды және жұмсақ қоңыр көмірлерді 
ұнтақтау үшін балға диірменіне ұқсас бір осінде тегістеу бөлігі бар 
желдеткіш диірмен (ЖД) және ыстық түтін газдарын (800 - 1000 ° C) беру 
үшін кептіру білігінің кіреберісінде вакуум жасайтын желдеткіш 
қолданылады. және қыздырғыштарға отын беру үшін шаң құбырындағы 
қысым. 

Желдеткіш диірменде (сурет 4.32) ішкі жағынан сауыт тақталарымен 
қапталған болат корпус бар. Ротор жүздері бар тегістеу желдеткіш 
дөңгелегінен тұрады. Бронды ұрғыштар тегістеу дөңгелегінің қалақтарына 
бекітілген. Диірмендердің өнімділігін арттыру, ұнтақтау тиімділігі, пышақтар 
мен дискінің тозуын азайту үшін отынды жоғары сатыдағы ұрғыш бөлігі бар 
екі сатылы ұнтақтау қолданылады. Соңғысы ЖД білігінде орналасқан 
бірнеше қатар балғалардан тұрады. Орталықтан тепкіш күштердің әсерінен 
бірінші сатыда жартылай ұнтақталған отын корпустың ұрылатын бөлігінің 
сыртқы бетіне лақтырылады және құрғатқыш агентпен сақиналы саңылау 
бойымен желдеткіштің қабылдау бөлігінің бүкіл шеңбері бойымен біркелкі 
беріледі. Нәтижесінде желдеткіштің қалақтары біркелкі жүктеледі. 

MV дамыған жалпы басы 1-2 кПа құрайды. ЖД өлшем бірлігі> 100 т / 
сағ. Энергияны тұтыну: 6-10 кВт.с/т. 

 

 
 

1 - инерциялық сепаратор; 2 - іс; 3 - тегістеу дөңгелегі-желдеткіш; 4 - жанармай мен 
кептіру агентімен қамтамасыз етуге арналған канал; 5 - ағынның жоғарғы бөлігі. 

  
4.32 сурет - Диірмен - желдеткіш 

 
Шаң бергіш. Стационарлық көмір қалақтары көмір шаңын аралық 

бункерден қазандық оттықтарына біркелкі жеткізуге арналған. 
Қоректендіргіш келесі негізгі қондырғылардан тұрады: жапқышы бар 
қабылдау бункері, диспенсер, сақтандырғыш ілінісі, құрт берілісі, муфтасы 
және электр қозғалтқышы. Шаң жинағыштан шыққан көмір шаңы 

  
 

қабылдағышқа түседі де, өлшеу қақпағындағы саңылаулар арқылы шаңды 
өлшеу дөңгелегіне жіберетін қоректену дөңгелегінің ұяшықтарына кіреді, сол 
жерден шаң шаңды шығаратын жерге, одан әрі шаң құбырына түседі [46, 47]. 

Белдік қоректендіргіштер 
кішігірім және аз, орташа 
мөлшердегі құрғақ және 
дымқыл сусымалы 
материалдарды беру үшін 
қолданылады. 
Қоректендіргіштер 
көлденеңінен немесе жемге 
қарай 10 ° көлбеу орнатылады. 

 
 

4.33 сурет  – Леналық тоқ бергіш 

Фидердің жұмысын реттеуді қамтамасыз ету үшін айнымалы айналу 
жиілігі 1500-ден 300 айн/мин дейінгі тұрақты электр қозғалтқыштары 
қолданылады. 

Фидер сенімді, тұрақты шамадан тыс қорғаныс жүйесімен, сондай-ақ 
жұмыс кезінде осьтік саңылауларды реттеуге арналған қондырғымен 
жабдықталған. Фидер мойынтіректері шаң мен майдың ағып кетуіне жол 
бермеуге арналған. Шаң бергіштің құрылымы қарапайымдылық пен 
техникалық қызмет көрсетуді, жөндеуді, құрастыруды және бөлшектеуді, 
сонымен қатар қабылдау бункерінен шаң қалдықтарын тез кетіруді 
қамтамасыз етеді. 

Шарлы барабан диірменінен (ШБД) жүзеге асырылатын ірі бөлшектер 
дайын шаңнан центрден тепкіш сепараторда бөлінеді (4.34-сурет). Сепаратор 
кесілген конустың 6 түріне ие және 2 қақпақпен жабдықталған. 

Конустың 7 ішінде екінші 
конус 6 орналасқан, оның қақпағы 
мен 2 арасында механизм арқылы 
қалағанша айналдыруға болатын 
шойын пышақтары 4 бар, олар 
сыртқы конустың төменгі бөлігіне 
цилиндр тәрізді кіреберіс 8 
жалғасқан 8. Сепаратор 
қақпағының ортасында шойын 
жүздері бар шығыс орналасқан. 
Диірменнен өткен шаң-ауа 
қоспасы кіріс құбыры 8 арқылы 
сыртқы және ішкі конустар 
арасындағы кеңістікке енеді, сол 
жерде қоспаның шығыны 
төмендейді, ал ағыннан шыққан 
ең үлкен шаң бөлшектері түсіп, 
науа 9 арқылы диірменге оралады. 

 

 
 

1- салалық құбыр; 2 - мұқаба; 3 айналым 
механизмі; 4 - айналмалы жүздер; 5-саптама; 6.7 
- конустар; 8 - шаң-ауа қоспасын беруге 
арналған салалық құбыр; 9.10 - ағып кету 

 
4.34 сурет - Центрифугалық сепаратор 
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Әрі қарай, құрамында жеткілікті мөлшерде ұсақталмаған ұнтақталған 
шаң бар қоспаның ағыны тік осьтің айналасында жүздерді айналдыра бұрап, 
оның жоғарғы шеті мен сепаратор қақпағы арасындағы саңылау арқылы ішкі 
конусқа өтеді. Пайда болған центрифугалық күштің қысымымен 
шаңырақтың үлкен бөлшектері ішкі конустың қабырғасына лақтырылып, 
ағыннан түсіп, шұңқыр 10 арқылы диірменге де оралады. Ағымда қалған 
кішкене шаң бөлшектері, ішкі конустың қабырғаларына жетіп үлгермеген, 
бөлгіштен шығатын шүмек 1 арқылы жүзеге асырылады [46]. 

Циклон (немесе шаңды бөлгіш) шаңды ауа ағынынан бөлініп, 
сепаратордан шыққан дайын шаңды тұндыру үшін қолданылады. Циклоннан 
шаң қоқыс жәшігіне жіберіледі. 

Шаң циклондары өндірістік бункердегі шаңды дайындау жүйелеріндегі 
ауа қоспаларын тазартуға арналған. Циклондар - қатты отынды шаңды күйде 
жағатын қазандықтардың өндірістік бункері мен ашық контурлы шаң 
жүйелері бар шаң жүйелерінің шаңды дайындау жабдықтарының бөлігі. Шаң 
циклондарының жұмыс принципі орталықтан тепкіш әсерге негізделген. 
Циклонға кіре берісте ауа қоспасының алға жылжуы шаң ағынының 
бағытымен төмен айналмалы айналады. 

Циклонның (сурет 4.35) корпусы 2, кіріс 1 және шығыс шүмектері 6, 
ішкі түтікшенің төменгі конустық бөлігі (мойын) 5. Шаң-ауа ағыны кіріс 
саңылауы арқылы циклонның жоғарғы бөлігіне 1 тангенциалды түрде 18-22 
м / с жылдамдықпен кіреді, бұралып, және корпус 2 мен ішкі түтік 5 
арасындағы спиральмен төмен қарай қозғалғанда центрифугалау күштерінің 
әсерінен шаң бөлшектері дененің қабырғасына лақтырылып, циклонның 
төменгі конустық бөлігіне 3 сырғып түседі.  

Әрі қарай, шаң субциклон бункеріне 4 немесе қайтымды шаң шнекіне 
жіберіледі. Циклоннан шығатын газ (тасымалдаушы агент) өзімен бірге 
циклонда ұсталмаған ең жақсы шаңды шамамен 10 ... 15% мөлшерінде алып 
жүреді. Циклон астында екі жарқылдақ тізбектей орнатылған [46]. 

                 
1 - кіріс құбыры; 2 - циклон денесі; 3 - циклонның төменгі конустық бөлігі; 4 - 

циклон бункерінің астында; 5 - ішкі құбыр; 6 - шығыс тармақ құбыры; 7 - жарылғыш 
клапан. 

 
4.35 сурет - НИИОгаз циклонының конструкциясы. 
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Әрі қарай, құрамында жеткілікті мөлшерде ұсақталмаған ұнтақталған 
шаң бар қоспаның ағыны тік осьтің айналасында жүздерді айналдыра бұрап, 
оның жоғарғы шеті мен сепаратор қақпағы арасындағы саңылау арқылы ішкі 
конусқа өтеді. Пайда болған центрифугалық күштің қысымымен 
шаңырақтың үлкен бөлшектері ішкі конустың қабырғасына лақтырылып, 
ағыннан түсіп, шұңқыр 10 арқылы диірменге де оралады. Ағымда қалған 
кішкене шаң бөлшектері, ішкі конустың қабырғаларына жетіп үлгермеген, 
бөлгіштен шығатын шүмек 1 арқылы жүзеге асырылады [46]. 

Циклон (немесе шаңды бөлгіш) шаңды ауа ағынынан бөлініп, 
сепаратордан шыққан дайын шаңды тұндыру үшін қолданылады. Циклоннан 
шаң қоқыс жәшігіне жіберіледі. 

Шаң циклондары өндірістік бункердегі шаңды дайындау жүйелеріндегі 
ауа қоспаларын тазартуға арналған. Циклондар - қатты отынды шаңды күйде 
жағатын қазандықтардың өндірістік бункері мен ашық контурлы шаң 
жүйелері бар шаң жүйелерінің шаңды дайындау жабдықтарының бөлігі. Шаң 
циклондарының жұмыс принципі орталықтан тепкіш әсерге негізделген. 
Циклонға кіре берісте ауа қоспасының алға жылжуы шаң ағынының 
бағытымен төмен айналмалы айналады. 

Циклонның (сурет 4.35) корпусы 2, кіріс 1 және шығыс шүмектері 6, 
ішкі түтікшенің төменгі конустық бөлігі (мойын) 5. Шаң-ауа ағыны кіріс 
саңылауы арқылы циклонның жоғарғы бөлігіне 1 тангенциалды түрде 18-22 
м / с жылдамдықпен кіреді, бұралып, және корпус 2 мен ішкі түтік 5 
арасындағы спиральмен төмен қарай қозғалғанда центрифугалау күштерінің 
әсерінен шаң бөлшектері дененің қабырғасына лақтырылып, циклонның 
төменгі конустық бөлігіне 3 сырғып түседі.  

Әрі қарай, шаң субциклон бункеріне 4 немесе қайтымды шаң шнекіне 
жіберіледі. Циклоннан шығатын газ (тасымалдаушы агент) өзімен бірге 
циклонда ұсталмаған ең жақсы шаңды шамамен 10 ... 15% мөлшерінде алып 
жүреді. Циклон астында екі жарқылдақ тізбектей орнатылған [46]. 

                 
1 - кіріс құбыры; 2 - циклон денесі; 3 - циклонның төменгі конустық бөлігі; 4 - 

циклон бункерінің астында; 5 - ішкі құбыр; 6 - шығыс тармақ құбыры; 7 - жарылғыш 
клапан. 

 
4.35 сурет - НИИОгаз циклонының конструкциясы. 

  
 

4.3.5.2 Қожды жою  әдісін және көмірді ұнтақтайтын 
 диірмендердің түрін таңдау 

 
Қатты отынды жағуға арналған қожды кетіру әдістері 
Қатты және сұйық күлді кетірумен отынның жануын жану 

камерасында ұйымдастыруға болады. 
Қатты қожды жою (ҚҚЖ) баяу балқитын күлмен отындарды жағу 

кезінде сөзсіз (сұйық балқыма күйінің басталу температурасында (t3> 
1400°C). Ол сондай-ақ t3 температурасының орташа мәндері бар отындар 
үшін де орынды, бірақ осы отындардың салыстырмалы түрде аз күлімен (Ап 
<1% кг/МДж* келтірілген күл) және ле-семіз заттардың жоғары шығуымен 
(Vг>25%), өйткені жану өнімдеріндегі Ұшпа күлдің аз мөлшері газ 
құбырларындағы газдардың жылдамдығын шектемейді және күлтұтқыш 
құрылғылардың Елеулі қымбаттауына әкеп соқтырмайды, ал ұшқыштардың 
айтарлықтай шығымдылығына байланысты q4 жанармайының жанбауымен 
болатын шығындар төмен болып қалады. ҚҚЖ пештерінде жылу кернеулері 
мен жану өзегі аймағындағы газдардың температурасы төмен, бұл улы 
шығарындылардың, атап айтқанда азот оксидтерінің пайда болу деңгейінің 
төмендеуін қамтамасыз етеді. ҚҚЖ бар оттықтар үшін жұмыс 
жүктемелерінің ауқымы отынның реактивтілігіне (Vг ұшпа заттарының 
шығымдылығына) байланысты. Минималды тұрақты жүктеме әдетте 
DMin=30-50%* Dнom құрайды. 

Сұйық қожды кетіру төмен реактивті көмірлерді жағу үшін 
қолданылады (антрациттер, жартылай антрациттер, Vг <25% шығатын ұшпа 
заты бар битуминозды көмірлер) және қожды битуминозды және қоңыр 
көмірлерді (мысалы, канскачинск қоңыр көмірлері, кузнецк битуминді 
көмірлері және ГСШ донец сияқты) жағу кезінде ұсынылады, салыстырмалы 
түрде аз балқитын күлдің жоғарылауымен сипатталады (t3 = 1150-1300 °C). 
Отынның жану температурасы жоғары ұйым (LSS) ұшпа заттардың аз 
шығуын, жанармаймен жанармай шығындарының айтарлықтай төмендеуін 
қамтамасыз етеді, ал жоғары күлді отындарды жағу кезінде конвективті 
беттердің қождануы мен тозуымен күресуді жеңілдетеді. Нәтижесінде 
қазандық жұмысының сенімділігі мен тиімділігі артады, дегенмен жоғары 
температуралық аймақта улы газдардың (NOх, SOх   және т.б.) түзілуін азайту 
үшін арнайы шаралар қабылдау қажет, бұл сұйық күлді кетіруді одан әрі 
шектейді. 

Сұйық қожды шығаратын пештер бір камералы ашық болуы мүмкін, 
қабырғалардың төменгі бөлігі мен ішкі қаптаманың төменгі бөлігін 
оқшаулаумен, төмен орнатылған оттықтардың қарама-қарсы орналасуымен 
немесе жану камерасын сығымдау алдында оқшаулаумен және 
оқшаулауымен бір камералы. Сұйық қожды алып тастайтын пештер қоңыр 
және битуминозды көмірлер үшін 60-100% Dном және төмен реактивті 
отындар үшін 70-100% Dном және ашық әдіспен тотыққан кузнецк 
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битуминозды көміртегі жүктеме диапазонында сұйық қождың кетуін 
қамтамасыз етеді. 

Көмірді ұнтақтайтын диірмендердің түрін таңдау отынның ұнтақталу 
қабілетімен, ұшпа заттардың шығымымен, шаңның Talap етілетін 
ұсақтылығымен анықталады (4.11 кестені қараңыз). 

 
4.11 кесте - Көмірді ұнтақтайтын диірмендердің түрін таңдауға [44] 
 

Отын 
 
 
 

Қабілетті
лігік 

коэффи-
циенті, 

kло 

Ұшатын 
заттардың 
шығысы, 

Vг, % 

Диірменн
ің 

ұсынылат
ын түрі 

Диірменнің 
ауыстырат

ын түрі 

Шаң 
жұқал
ығы, 

R90, % 

Антрацит және ПА 
Тас көмір 
ШБД-10-25 
Байыту қалдықтары 
Байыту қалдықтары* 
Тас көмір 
Тас көмір 
Тас көмір 
Ылғалдылығы жоғары 
қоңыр көмір: 
менее3,6%.кг / МДж 
более3,6%.кг / МДж 
Сланец және фрезер 
шымтезек 

>1 
<1,1 
<1,2 
<1,2 
>1,2 
>1,1 
>1,1 
>1,1 

 

– 
шектеу жоқ 
шектеу жоқ 
шектеу жоқ 
12<Vг <24   
24<Vг<35 

Vг>35 

ШБД 
ШБД 
ШБД 
ШБД 

ОЖД**  
ОЖД 
ОЖД 

 
 
 

БТД 
ЖД 
БД 

- 
- 
- 

БД 
ШБД, БД 

БД 
БД 

 
 
 

ЖД 
БД 
ЖД 

 

4-7 
10-25 
15-25 
15-25 
8-14 

15-25 
25-30 

 
 
 

60 
55 
60 

* Құрамында күкірті көп көмірлер үшін (SP> 6%) тек ШБД қолданылады. 
** Айнымалы қуаты> 30% СМ болатын көмірлерге қолдануға кеңес берілмейді 
 
Диірмендердің барлық түрлерінің ішіндегі ең әмбебапы - шарлы 

барабанды диірмендер (ШБД). Алайда, ШБД, басқа диірмендермен 
салыстырғанда, өндіруге көп металл қажет және бастапқы құны жоғары. 
Сонымен қатар, диірменді диірмендер ұнтақтау және шаңды пневматикалық 
тасымалдау үшін диірменнің басқа түрлеріне қарағанда көбірек энергия 
тұтынады, сондықтан шаңды дайындаудың экономикалық көрсеткіштері 
төмен болады. Сондықтан оларды бірінші кезекте ұшқыш заттардың 
шығымы төмен отындарды ұсақ ұнтақтау үшін (R90 = 10-25%), басқа типтегі 
диірмендерді пайдалану мүмкін болмайтын күлді және ұнтақталуы қиын 
отындарды ұнтақтау үшін қолданады. 

Балғалы диірмендер (БД) ұшқыштардың жоғары шығымдылығымен 
салыстырмалы түрде ірі отынды ұнтақтаумен (R90> 40%) жоғары 
экономикалық көрсеткіштерге ие (қоңыр көмірлер және Vг> 28% 
битуминозды көмірлер). Олар тікелей инжекциялық жүйелерде қолданылады 
және оларды қосымша зарядтауға болады. 

Орташа жүрү диірмендер (ОЖД) тасты және төмен ылғалды қоңыр 
көмірді ұнтақтау үшін қолданылады, бірақ олар отынмен бірге бөгде металл 
заттардың түсуіне өте сезімтал және абразивтілігі жоғары отынды ұнтақтау 
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кезінде тез тозады. Сонымен қатар, орташа кіріс диірмендер Екібастұз 
типіндегі күлі көп тас көмірді ұнтақтауда сәтті қолданылады, олардың 
минералды бөлігі әлсіз абразивті. Олар тікелей үрленетін шаңсорғыштарда 
қолданылады. 

 
 
4.3.5.3 Шаңды дайындау жүйесіне техникалық қызмет көрсету 
 
Жабдықтың нормативтік техникалық және жобалық құжаттамасының 

талаптарына сәйкес оның құрастырылуы, шаң дайындау жүйесі сақтандыру 
клапандарымен, өрт сөндіру құралдарымен, бақылау-өлшеу 
аппаратурасымен, технологиялық қорғаныспен, бұғаттағыштармен және 
сигнализациямен жарақталады. 

Шаң дайындау жүйесіне қызмет көрсету кезінде сынақтар мен 
пайдалану тәжірибесі негізінде жасалған және шаң дайындау жүйесі мен 
қазандық жабдықтарының ерекшеліктерін ескеретін режим картасының 
нұсқауларына сәйкес шаң дайындау жүйесінің жұмыс режимін енгізу қажет. 

Шаң дайындау жүйесі жабдығының жұмыс режимін бақылау - өлшеу 
аспаптары (БӨА) көрсеткіштері бойынша жүргізіледі. БӨА көрсеткіштерінің 
тұрақты жұмыс қабілеттілігі мен дұрыстығын қамтамасыз ету - бұл негізгі 
міндет. 

Диірменнің желдеткішіне (Ж-Д) жанармайдың бірқалыпты және 
үздіксіз ағынын диірменнің электр қозғалтқыштарының амперметрлері мен 
отын қоректендіргішімен, сепаратордың артындағы шаң-газ қоспасының 
температура тіркеушісімен, сондай-ақ отын беруді тоқтату индикаторы 
арқылы бақылау қажет. Жанармай қоректендіргіштің жұмысын жанама 
бақылау мүмкіндігі үшін жергілікті нұсқаулықта қоректендіргіштің бос 
тұрған кездегі электр қозғалтқышының ағымдағы жүктемесінің меншікті 
мәнін атаңыз. 

Бункерлердегі отын деңгейі бункер биіктігінің 1/3 төмен болмауы 
керек (бункерден жоспарланған отын шығыны жағдайларын қоспағанда). 
Шаң дайындау жүйелерінің бункері уақтылы жанармаймен толтырылуы 
керек. 

Пневматикалық кавединг жүйесінің қабылдағыштарындағы қысым 0,5-
тен 0,6 МПа-ға дейінгі шектен төмен болмауы керек, соның ішінде. 

Бөлшектеу қондырғысының қабырғаларында тығыз отын 
шөгінділерінің пайда болу жағдайларын болдырмау мақсатында кестеге 
сәйкес (дірілдеткіштерден басқа) демеуші қондырғыдағы жанармайдың 
қозғаушы жүйесін жылжыту (отынның бункерлерден шығуының 
тұрақтылығына қарамастан), шикі көмір бункерда (ШКБ)  жану көзі 
анықталған кезде отынды ынталандыру жүйелерінің жұмысына қосуға қатаң 
тыйым салынады. 

Кестеге сәйкес қабырғалардан тығыз шөгінділерден тазарта отырып, 
ШКБ-дан отынның толық іске қосылуын жүзеге асыру. 
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Шикі отын қоректендіргіштерін скрепер мен таспалы бергіш 
үстелдерінде тұрақты отын қабатының биіктігімен басқарыңыз. 

Бір қазандықтың барлық қоректендіргіштері үшін отын қабатының 
биіктігі бірдей және осындай мәнге ие болады, мұнда барлық отын 
қоректендіргіштердің электр қозғалтқыштарының минималды айналу 
жиілігімен параллель жұмысы қазандықтың номиналды жылу жүктемесінің 
60% -ын қамтамасыз етеді. Әр қоректендіргіштің жанармаймен қамтамасыз 
етілуінің артуы олардың электр қозғалтқыштарының айналу 
жылдамдығының жоғарылауымен қамтамасыз етіледі, олар отын қабатының 
биіктігін өзгертпейді. 

Шаңды дайындау жүйесінің қалыпты жұмыс жағдайынан ауытқуларды 
уақытында анықтаңыз. 

 Шаңды дайындау жүйесі ауысымына екі рет тексеріліп отырылуы 
керек: 

- шаңды дайындау жүйесінің трактатында жану орталықтарының 
болмауы; 

- корпустарда және мойынтіректерде бөгде шу, соққы және ұнтақтау 
болмауына байланысты шаңды дайындайтын жабдықтың және оның 
жетектерінің қалыпты жұмысы; 

- жабдық пен оның жетектерінің мойынтіректерінің қызу және 
дірілдеу дәрежесі (жанасуға); 

- шаңды дайындау жүйесінің трактінің тығыздығы - шаңмен немесе 
атмосфералық ауаның айқын сорылуымен, әсіресе қауіпсіздік клапандары, 
компенсаторлар және шаң құбырларының иілімдері арқылы көзбен; 

- муфталар, біліктер мен шаңды дайындайтын жабдықтың басқа 
айналмалы бөліктері мен олардың жетектерінің қоршауларының 
жарамдылығы; 

-  шаң дайындау жабдығы мен жергілікті қалқандардың арматурасын, 
БӨА және басқа арматураны орнату орындарының жарықтандырылуы; 

- Ж-Д мойынтіректері мен редукторларын және отын бергішті майлау 
жұмысы; 

- деңгей өлшегіштерге сәйкес және өлшеуіш таяқшаны қолдана 
отырып, картерлік майлаумен редукторлар мен мойынтіректердегі май 
деңгейі. Қажет болса, май белгіленген деңгейге жететіндей етіп май 
қосыңыз. 

- майдың ағып кетпеуі және пломбалардың күйі; 
- тұндырғыштағы май деңгейінің биіктігі 1 бактың биіктігінің 0,5-тен 

0,7-ге дейінгі диапазондағы деңгей өлшеуіштеріне сәйкес; 
- термометрге сәйкес шөгінді ыдыстағы майдың температурасы, оның 

мәні 35-тен 60 ° С-қа дейін аспауы керек; 
- сүзгілердің артындағы май желісіндегі май қысымы, ол 0,2-ден 0,3 

МПа қоса алғанда болуы керек; 
- сүзгінің гидравликалық кедергісі 0,08 МПа аспауы керек; 
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Бір қазандықтың барлық қоректендіргіштері үшін отын қабатының 
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қоректендіргіштердің электр қозғалтқыштарының минималды айналу 
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етілуінің артуы олардың электр қозғалтқыштарының айналу 
жылдамдығының жоғарылауымен қамтамасыз етіледі, олар отын қабатының 
биіктігін өзгертпейді. 

Шаңды дайындау жүйесінің қалыпты жұмыс жағдайынан ауытқуларды 
уақытында анықтаңыз. 
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- манометрлер бойынша әр Ж-Д мойынтірегі үшін қысым мен май 
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жүйесінің жұмыс режимін (өлшеуді номиналға жақын жүктеме кезінде 
жүргізіңіз) [48]. 

 
 

4.3.6 Түтін газын тазарту 
 
Ауаның ластануымен күресу үшін ластаушы заттардың шекті рұқсат 

етілген концентрациясы (ШРК) белгіленді - адамның тыныс алу деңгейінде, 
яғни Жер деңгейінен 1,5 м биіктікте өлшенетін атмосфераға шығарындылар. 
Мәселен, мысалы, қазандықтар ауданындағы шекті рұқсат етілген 
концентрация күл мен күкірт диоксиді үшін 0,5 мг/ м3, азот оксидтері үшін 
0,06 мг/м3 және т.б. 

Қазандықтар ауаның ластану көзі болып табылады, оларды 
орналастыру үшін орынды таңдау реттеледі, ал қазандықтардың өздері ең 
жақын тұрғын үй мен өндірістік объектілердің артқы жағында орналасуы 
керек және жанармайдың түріне және сапасына байланысты белгілі 
мөлшерде (15-тен 200 м-ге дейін) санитарлық-қорғау аймақтары болуы 
керек. ... Санитарлық-қорғаныш аймағын өлшеу кезінде түтін газдары 
негізінен құрамында шыбындардан және күлден тазартылады деп 
есептеледі. Барлық негізгі және резервтік қатты отындарды жағу кезінде 
түтін газдарын сіңіруден және күлден тазартатын қондырғылар 
қарастырылуы керек, егер өнім Лр% -Вmax> 5000. 

Атмосфераға ластаушы заттардың шығарындыларының негізгі көздері 
электр қазандықтарының жану өнімдері болып табылады. Жанармайдың 
бастапқы құрамына байланысты атмосфераға шығарылатын жану 
өнімдерінде: азот оксидтері (NOx), көміртек оксидтері (COx), оксидтер 
(SOx), көмірсутектер, су буы және қатты, сұйық және газ күйіндегі басқа 
заттар бар [49]. 
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Қатты отынды төсекте жағу кезінде түтін газдары жанармай 
құрамындағы күлдің орта есеппен 15% -ын алады; камералық жану және 
қожды құрғақ тазарту кезінде күлді кетіру 85 - 95% жетеді, ал пешке отын 
күлінің аз бөлігі (5 - 15%) шлак түрінде түседі. Күлден басқа түтін газдары 
атмосфераға және жанбайтын отынның белгілі бір мөлшеріне, негізінен 
көміртегі бөлшектері түрінде жүзеге асырылады. 

Түтін газдарынан бөлшектерді алу үшін құрғақ және дымқыл күл 
жинағыштар бар. Түтін газдарын құрғақ тазартуға арналған құрылғылар 
инерциялық күштерді, ауырлық күшін және центрифуганы қолдануға немесе 
электродтар арасында тәж разрядының пайда болуына және қатты 
бөлшектерді алып жүретін газдың оң электродқа бөлшектер шоғырланған 
қозғалысына негізделген. 

Құрғақ күл жинағыштарға жалтыратылған күл жинағыштар, әртүрлі 
типтегі циклондар және электростатикалық шөгінділер жатады. 

ВТИ  күлді жинағыш тордан тұрады - жалюзи, бункер және циклон. 12-
16 м/с жылдамдықпен күлді газдардың ағыны люверлерге түсіп, оның 
бағытын 180° дерлік өзгертеді және екі бөлікке бөлінеді: 7-10 % 
мөлшеріндегі бір ағын циклонға күлмен бірге, екіншісі - газ өткізгіштерге; 
түтін газдарын тазарту дәрежесі шамамен 50 % құрайды, кедергісі 0,3-тен 0,9 
кПа-ға дейін (30-дан 90 кгс/м2 дейін). 

Мұндай күл жинағыштар қатты отынды қабатты жағу үшін 
қолданылады, өйткені олар ұсақ қатты бөлшектерді алмайды (мөлшері 20 
мкм-ге дейін) және қатты отынды жанудың кез-келген әдісінде уақытша 
жұмыс істейтін қазандықтар. 

Циклонның жұмыс принципі 
түтін газдарының кіріс шаңды 
ағынының тангенциалды канал 2 
бұралуына негізделген, содан кейін 
қозғалыс бағыты өзгереді (күрт 
бұрылыс). Орталықтан тепкіш 
күштердің әсерінен күлдің ауыр 
бөлшектері циклон 1-нің 
қабырғаларына сығылып, оларды 3-
ыдысқа төмен сырғиды; тазартылған 
газдар орталықтандырылған салалық 
құбыр арқылы 5 шығыс қорабына 
өтеді. 

Контейнерден күлді арнаға 
немесе басқа құрылғыға 4 шығару 
арнайы штуцер және жарқыратқыш 
арқылы жүзеге асырылады. 

 
1 - конустық бөлік; 2-цилиндрлік бөлік; 

3 бұрандалы қақпақ, ұлу; 
4 кіріс құбыры; 5 шығатын құбыр 

 
4.36 сурет - НИИОГАЗ типіндегі циклон 

Қатты отын қабатты жағып, түтін газдарының мөлшері 1,4 м3/с-тен (50-
103 м3/сағ) аспайтын  
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жағдайларда түтін газдарын жақсырақ тазарту үшін, яғни қыздыру қуаты 3,5 
МВт-тан аспайды. (3 Гкал/сағ), НИИОГАЗ циклондары қолданылады. 

Циклон диаметрі мен ұсақ қатты бөлшектер үлесінің артуы газды 
тазарту тиімділігін төмендетеді, бұл орташа циклонда 85% құрайды. 
Сондықтан жалғыз қондырғылар үшін СК-ЦН типті конустық циклон 
ұсынылды, бұл шығатын газдардағы ұсақ бөлшектердің мөлшерін 2 - 3 есе 
азайтуға мүмкіндік береді. 

Түтін газын тазарту дәрежесі бірнеше шағын циклондар орнатылған 
кезде жоғарылайды, олар блокпен жалғасады, шаңды газдың кіретін жерінде 
және тазартылған газдың шығатын бөлігінде жалпы арналары бар. 
Бөлшектер қабатты пештері бар қазандықтардың артына орнатылады, мұнда 
тазарту дәрежесі 80 - 90% болуы мүмкін, бірақ түтін газдарының мөлшері 
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камерасы 9 жалпыға бірдей жасалған. Әрбір элемент - циклон шойын 
корпусынан тұрады 7, тіреуіш төменгі торға бекітілген 6. Газ циклонға 
айналатын розеткалар немесе басқа бағыттаушы қалақшалар 7 арқылы кіреді, 
тазартылады және болат құбыр арқылы 8 шығыс камерасына өтеді. Болат 
құбырларды дәнекерлеу арқылы бекіту үшін, шығыс түбі камера болат тор 
түрінде жасалған 10. 

 
 

4.37 сурет - Батарея циклоны. 
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 Батарея циклонын түтін газдарынан қатты бөлшектердің 85 - 92% және 
камералық - 83 - 90%  отын жағу кезінде бөлуге болады; батарея циклонының 
жамбас кедергісі осы жағдайларда 0,4 - 0,6 кПа (40 - 60 кгс/м2) тең. 

Құрғақ түрінде қатты заттар мен күл мата мен электр сүзгілерінде 
ұсталады. Мата сүзгілерінде газдарды өте терең тазартуға болады, тіпті 5 мкм 
- ден аз бөлшектерден де, бірақ мұндай сүзгілер жоғары газ кедергісіне ие-
0,8-ден 2 кПа-ға дейін (80-ден 200 кгс/м2), механикалық кернеуге, сілтілер 
мен қышқылдарға сезімтал (әсіресе жоғары температурада). Егер түтін 
газының шық нүктесі жоғары болса, бұл сүзгілер тез бітеліп қалады. 

Газдарды электрлік тазартуға арналған қондырғыға электростатикалық 
фильтр және қуат беру қондырғысы кіреді. Тазартылатын газ электродтарға 
Жоғары кернеу берілетін электростатикалық сүзгіге түседі, электродтар 
арасында тәждік разряд пайда болады, нәтижесінде электрод кеңістігі теріс 
зарядталған газ иондарымен толтырылады, олар электр өрісінің әсерінен 
корона электродтарынан тұнбаға ауысады. Осыдан кейін электродтардың 
регенерациясы олардың бетінен әртүрлі әдістермен (серіппелі-жұдырық, 
соққы балғасы, діріл, магниттік-импульстік жүйе және т. б.) ұсталған 
бөлшектерді алып тастау арқылы жүреді [47, 49] 
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Газды электрмен тазартудың артықшылығы: басқа шаң мен күл 
жинаушылармен салыстырғанда техникалық қызмет көрсету мен пайдалану 
шығындарының төмендігі, әлдеқайда төмен; жабдықтың төмен қысымды 
жоғалуы (максимум 250 Па); электрофильтрлермен тазарту дәрежесі электр 
өрістерінің санына байланысты және 99,9% немесе одан да көп болуы 
мүмкін; жоғары функционалдық және пайдалану сенімділігі; 350 °C дейінгі 
температурада газдарды сүзу (арнайы материалдарды қолдану кезінде 450 °C 
дейін); газ құрамындағы ыстық бөлшектерге иммунитет. 

Ылғалды күл жинағыштарға ЦС-ВТИ центрифугалық скрубберлер, 
МП-ВТИ ылғалды бар күл жинағыштар және пенопласт газ тазалағыштар 
жатады. ЦС-ВТИ және МП-ВТИ күл жинағыштарындағы түтінді газдардан 
қатты бөлшектерді алу процесі бөлшектер аппараттың ішкі беттері - 
қабырғалар мен шыбықтар бойымен ағып жатқан сұйық пленкаға және 
көлемдегі сұйық тамшыларға түскен кезде пайда болады. 

Ылғалды күл жинағыштардағы қатты бөлшектермен бір мезгілде 
тазартылған газбен жанасқан су күкірттің, азоттың және оның құрамындағы 
басқа заттардың бір бөлігін сіңіріп, қышқыл ерітінділер құрайды. Түтін 
газдарының күліндегі СаО қосылыстарының мөлшері 20% -дан көп болған 
кезде қатты жинағыштар түзіліп, күл жинағыш пен іргелес құбыржолдардың 
жұмысын бұзады. 

Суретте көрсетілген ВТИ центрифугалы скруббер. 4.38, конустық түбі 
2 және цилиндрге түтіндік газдарды енгізу үшін тангенциалды түрде сәйкес 
келетін саптамалары 3 цилиндрден тұрады (А - А бөлімін қараңыз). 
Цилиндрдің ішкі жағы қорғаныс қабатымен - метлах тақтайшаларымен 
немесе басқа материалдармен қапталған, ал күлді сумен 5 алып тастайтын 
жерде құбыр қорғасынмен қорғалған (І түйінді қараңыз). 

Скруббердің қабырғалары мен түбінің бойында күлді ұстау үшін 
форсункалардан ішкі қабырғаларға тангенциалды түрде 4 шығатын су 
пленкасы жасалады (4.38 суреттегі B - B бөлімін қараңыз). Газдар шамамен 
20 м / с жылдамдықпен енеді және құрамында 15 - 30 г/м3 мөлшерінде шаң 
болады; су шығыны тазартылатын газдың 0,1-ден 0,6 кг/м3-ге дейін құрайды. 
Скруббердегі түтін газдарының температурасы 170 - 200-ден 103 - 110 °С-қа 
дейін төмендейді, ал судың температурасы көтеріледі. Ішінара күлді су 
қабырғаларды бұзады, шашыратылады және күл жинағыштан қораптар мен 
түтін шығарғышқа апарылады, онда күл бетіне жабысады. Скрубберлердің 
газға төзімділігі 0,6-1 кПа (60-100 кгс/м2), ал тазарту дәрежесі 87-ден 92% -ке 
дейін. 

Скрубберлер газ шығыны 0,28-ден 2,8 м3/с-қа дейін (1 х 103-тен 10 х 
103 м3/сағ дейін) өндіріледі. 
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4.39 сурет - ВТИ центрифугалық скруббер-күл жинаушы 
 
Түтін газдарын дымқыл тазалау кезінде скрубберлерде қолданылатын 

суды механикалық қоспалардан, судың тұрақты қысымынан тазарту қажет, 
өйткені ластану мен тотығу салдарынан суды тазартусыз қайта пайдалану 
мүмкін емес. 

Соңын тозудан қорғау үшін түтін шығарғыштардан бұрын күл 
жинағыштардың барлық түрлерін орнату керек. Күл жинағыштар түтін 
мұржасына ауаны соруға мүмкіндік беретіндіктен, күл жинағыштардың өзін 
де, күл қоқыс жәшіктерін, қақпалары мен жарқылдақтарын да тығыздау 
қажет. 

Күл жинағыштар әр қазандық қондырғысына жеке-жеке орнатылады. 
Қазандық бөлмесінің ғимаратының сыртында күл жинағыштарды 
орнатқанда, газ өткізгіштер, каналдар мен күл жинағыштар жылу 
оқшаулаумен жабылуы керек, кіру нүктелері, су мен шламға арналған 
құбырлар оқшауланған болуы керек [47, 49]. 

 
 

4.4 Жұмыстағы ақауларды анықтау әдістері 
 
Мынадай ақауларды анықтау мақсатында ыдыстар мен олардың 

элементтерінің барлық дәнекерленген қосылыстары сыртқы тексеруге және 
өлшеуге жатады: Барлық түрдегі және бағыттардағы жарықтар; жіктің 
сыртқы бетінің жыланкөздері мен кеуектілігі; кесіктер; ағулар, күйіктер, 
балқымаған кратерлер; дәнекерленетін элементтердің жиектерін осы Ережеде 
көзделген нормалардан жоғары ығыстыру және бірлесіп шығару [43]; 



291
  

 

 
 

4.39 сурет - ВТИ центрифугалық скруббер-күл жинаушы 
 
Түтін газдарын дымқыл тазалау кезінде скрубберлерде қолданылатын 

суды механикалық қоспалардан, судың тұрақты қысымынан тазарту қажет, 
өйткені ластану мен тотығу салдарынан суды тазартусыз қайта пайдалану 
мүмкін емес. 

Соңын тозудан қорғау үшін түтін шығарғыштардан бұрын күл 
жинағыштардың барлық түрлерін орнату керек. Күл жинағыштар түтін 
мұржасына ауаны соруға мүмкіндік беретіндіктен, күл жинағыштардың өзін 
де, күл қоқыс жәшіктерін, қақпалары мен жарқылдақтарын да тығыздау 
қажет. 

Күл жинағыштар әр қазандық қондырғысына жеке-жеке орнатылады. 
Қазандық бөлмесінің ғимаратының сыртында күл жинағыштарды 
орнатқанда, газ өткізгіштер, каналдар мен күл жинағыштар жылу 
оқшаулаумен жабылуы керек, кіру нүктелері, су мен шламға арналған 
құбырлар оқшауланған болуы керек [47, 49]. 

 
 

4.4 Жұмыстағы ақауларды анықтау әдістері 
 
Мынадай ақауларды анықтау мақсатында ыдыстар мен олардың 

элементтерінің барлық дәнекерленген қосылыстары сыртқы тексеруге және 
өлшеуге жатады: Барлық түрдегі және бағыттардағы жарықтар; жіктің 
сыртқы бетінің жыланкөздері мен кеуектілігі; кесіктер; ағулар, күйіктер, 
балқымаған кратерлер; дәнекерленетін элементтердің жиектерін осы Ережеде 
көзделген нормалардан жоғары ығыстыру және бірлесіп шығару [43]; 

  
 

қосылатын элементтердің тік сызықты болмауы; жіктердің пішіні мен 
өлшемдерінің техникалық құжаттама талаптарына сәйкес келмеуі. 

Ультрадыбыстық дефектоскопия және радиациялық бақылау 
дәнекерленген ішкі ақауларды анықтау мақсатында жүргізіледі. 

Басқару әдісі (ультрадыбыстық ақауларды анықтау, радиациялық 
бақылау, екі әдіс те біріктірілген) металдың физикалық қасиеттерінің 
ерекшеліктерін ескере отырып, қолайсыз ақауларды неғұрлым толық және 
дәл анықтауға мүмкіндік беру негізінде таңдалады, дәнекерленген 
қосылыстардың белгілі бір түрі үшін осы бақылау әдісін әзірлеу. 

Люктер мен арматураның ыдыс корпусымен байланысын қоса алғанда, 
тамырлардың түйіспелі, бұрыштық, тісті және басқа дәнекерленген 
қосылыстарының (түбі, қабығы, арматурасы, люктері, фланецтері және 
басқалары) ультрадыбыстық дефектоскопия немесе радиациялық тексеру 
көлемі [43, Қ. 4]. 

Арматуралық сақиналардың дәнекерленген тігістері сыртқы және ішкі 
тігістің бүкіл ұзындығы бойынша басқарылады. Тексеру көлемі әр 
дәнекерленген қосылысқа қатысты. Дәнекерленген қосылыстардың 
жұптасатын жерлері (қиылыстары) ультрадыбыстық ақауларды анықтауға 
немесе радиациялық сынауға жатады. 

Тез шешілетін қақпақтармен жабдықталған ыдыстардың дәнекерленген 
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3 және 4 топтағы кемелер үшін сәулелену немесе ультрадыбыстық 
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жұмыстары аяқталғаннан кейін өндіруші белгілейді, бұл туралы кеменің 
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анықталса, 100% -дан аз мөлшерде осы өнімнің тігістерінің бірдей түрі 
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жүргізу мүмкін болмаса немесе бұл бақылау әдістері тиімсіз болса (атап 
айтқанда, ішкі диаметрі 100 мм-ден кем арматура мен құбырлардың 
дәнекерленген тігістері), бұл дәнекерленген қосылыстардың сапасын 
бақылау мамандандырылған сараптама ұйымы әзірлеген басқа әдістермен 
жүзеге асырылады. 

Ыдыстар мен олардың элементтерінің дәнекерленген дәнекерленген 
қосылыстары металлографиялық зерттеуге ұшырайды: қысымға қарамастан 5 
МПа (50 кгс/см2) жоғары, немесе 450 °C жоғары температурада немесе минус 
40 °C төмен температурада жұмыс істеуге арналған; дәнекерлеу кезінде 
қатаюға бейім легірленген болаттардан жасалған; екі қабатты болаттар; 
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ыстық крекинг болаттары. Жоба бойынша ыстық крекингке бейім 
болаттарды орнатады. 

Металлографиялық зерттеулер жүргізбеуге рұқсат етіледі және 
аустениттік кластың болаттарынан жасалған қалыңдығы 20 мм дейінгі 
ыдыстар мен олардың элементтері. 

Дәнекерленген қосылыстарды металлографиялық зерттеуге арналған 
үлгілерге дәнекерлеудің барлық бөлімдері, дәнекерлеудің жылу әсер ететін 
аймақтары, негізгі металдың іргелес аймақтары, тірек сақинасы, егер 
дәнекерлеу кезінде қолданылса және алынбауы керек болса. 

Қабырғасының қалыңдығы 25 мм және одан жоғары элементтердің 
дәнекерленген қосылыстарын металлографиялық зерттеу үшін түйісетін 
бөліктің бір бөлігін ғана қосуға рұқсат етіледі. Бұл жағдайда синтездеу 
сызығынан үлгінің шеттеріне дейінгі арақашықтық 12 мм-ден кем емес, ал 
бақыланатын қиманың ауданы 25 х 25 мм. 

Егер металлографиялық зерттеудің қанағаттанарлықсыз нәтижелері 
алынған болса, бір бақылау қосылымынан кесілген екі сынамада қайталама 
сынақ жүргізуге рұқсат етіледі. Қайталама металлографиялық зерттеулер 
кезінде қанағаттанарлықсыз нәтижелер алынған жағдайда, тігістер 
қанағаттанарлықсыз болып саналады. 

Егер металлографиялық зерттеу кезінде ультрадыбыстық 
дефектоскопиямен немесе сәулелену әдісімен тексерілген және жарамды деп 
танылған бақылау дәнекерленген қосылыстарда бұзылмайтын сынаудың осы 
әдісімен анықталған ішкі ақаулар анықталса, осы ақаулар детекторымен 
басқарылатын барлық өндірістің дәнекерленген қосылыстары бірдей 
ақаулықтарды анықтау әдісімен тексеруге жатады. Сонымен қатар, барлық 
өндірістік буындардың жаңа сапалық тексерісін басқа, тәжірибелі және 
білікті дефектоскоп жүргізеді. 

 
 
Өзін-өзі бақылауға арналған сұрақтар: 
 
1. Агрегаттық күйі бойынша отынның қандай түрлері ажыратылады? 
2. Массаның құрамын бір массадан екінші массаға қайта есептеу қалай 

жүргізіледі? 
3. Энергетикалық қазандықтар қандай сипаттамаларға сәйкес 

жіктеледі? 
4. Бу қазандары қалай белгіленеді және таңбаланады? 
5. Қазандық барабаны дегеніміз не? 
6. Қандай белгілер бойынша жіктеледі оттықты? 
7. Қазандық агрегатында су үнемдегіш қандай функцияны орындайды? 
8. Бу қазандықтарын қыздырудың бу түзетін беттері қандай? 
9. Артық ауа коэффициенті қалай анықталады? 
10. Шаң дайындау жүйесіндегі қандай жабдықтар қосалқы жабдыққа 

жатады? 
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11. Шаңды тазарту жүйесінде диірмен желдеткіші қандай функцияны 
орындайды? 

12. Станцияда отын дайындаудың негізгі кезеңдері қандай? 
13. Циклон диаметрінің жоғарылауымен газды тазарту тиімділігі қанша 

төмендейді? 
14. Күлтұтқыштар қалай орнатылады? 
15. Ылғал күл ұстағыштарға не жатады? 
15. Ылғалды күлге не жатады? 
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5-БӨЛІМ 
ЗАРДАП ШЕККЕН ЖҰМЫСШЫЛАРҒА АЛҒАШҚЫ 

МЕДИЦИНАЛЫҚ КӨМЕК КӨРСЕТУ 
 

Бөлімнің қысқаша сипаттамасы 
 
Бұл бөлімде оқиға орнындағы алғашқы медициналық көмек көлемі 

сипатталады; алғашқы медициналық көмек көрсетілетін жағдайлардың тізімі 
және алғашқы медициналық көмек шараларының тізімі. 

Бөлімді оқып-үйрену нәтижесінде студенттер мыналарды игереді: „бір 
типтік және қарапайым практикалық тапсырмаларды шешуді; құрылғылар 
мен жабдықтарды пайдалану мүмкіндігі; еңбек заттары мен еңбек 
құралдарын тексеру және дайындау; механизмдерді, электронды жабдықты, 
көлік құралдарын басқару; жабдықты орнату, баптау және реттеу дағдылары; 
құрылғылар мен жабдықтардың жұмысындағы ақаулардың себептерін 
анықтау; құрылғылар мен жабдықтардың жоспарлы тексерісін жүргізу; 
ақаулық себебін іздеу және түзету; алынған нәтижелерді ескере отырып, 
қызметті түзету. 

Бөлімді оқып-үйрену кезінде студенттер: құрылғыны, жұмыс 
принципін және жабдықтардың, жүйелердің жұмыс істеу ережелерін; 
энергетика саласындағы нормативтік құқықтық актілердің нормаларын, 
талаптарын білу; материалдар, процестер үшін техникалық шарттар, 
стандарттар және стандарттардан рұқсат етілген ауытқулар; өлшеу 
құралдарының мақсаты және олардың көрсеткіштері; автоматтандыру және 
сигнал беру схемалары; жабдықты пайдалану тұрғысынан нормаларды, 
талаптарды білу; техникалық құжаттаманы, техникалық және технологиялық 
процестерді білу; құрылғылар мен жабдықтарды пайдалану және жөндеу 
ережелерін білу. 

 
 
5.1 Жұмыста жәбірленушіге алғашқы медициналық көмек көрсету 
 
Алғашқы медициналық көмек - бұл жақын арада, арнайы дайындықтан 

өткен және медициналық көмек көрсетудің қарапайым әдістерін білетін 
өндірістік персоналдың оқиға болған жерде, ең қысқа мерзімде жүзеге 
асыратын ең қарапайым медициналық әрекет. 

Зардап шеккен адамға алғашқы медициналық көмек көрсету оңтайлы 
болып саналады - жарақат алғаннан кейін 30 минут ішінде. 

Жұмыс берушінің міндеті өндірістің осы түрі үшін ең қауіпті және 
зиянды өндірістік факторлардың құрбандарына алғашқы медициналық көмек 
көрсету бойынша практикалық дағдыларды тексерумен және әр жұмыс 
ауысымында әр жұмыс орнында оқытылған персоналдың міндетті түрде 
қатысуымен оқытуды ұйымдастыру болып табылады. 
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5-БӨЛІМ 
ЗАРДАП ШЕККЕН ЖҰМЫСШЫЛАРҒА АЛҒАШҚЫ 

МЕДИЦИНАЛЫҚ КӨМЕК КӨРСЕТУ 
 

Бөлімнің қысқаша сипаттамасы 
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анықтау; құрылғылар мен жабдықтардың жоспарлы тексерісін жүргізу; 
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асыратын ең қарапайым медициналық әрекет. 

Зардап шеккен адамға алғашқы медициналық көмек көрсету оңтайлы 
болып саналады - жарақат алғаннан кейін 30 минут ішінде. 
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Жәбірленушіге алғашқы медициналық көмек көрсету бойынша 
ұсыныстар 
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т.б.) босату. 

2. Жәбірленушінің жағдайын бағалаңыз, тыныс алуды шектейтін киімді 
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зақымдалған жерлерді, дене мүшелерін мұқият ашып, төтенше жағдайлар 
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6. Медицина қызметкерлерін шақырыңыз, зардап шегушіні 
тасымалдауға дайындаңыз. 
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талаптар 
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көрсету шараларының кезектілігін анықтау; жәбірленушінің жағдайын ескере 
отырып, жедел реанимациялық көмектің барлық кешенін дұрыс жүзеге 
асыру; турникетті, қысымды таңғышты, тамырдың саусақ қысымын қолдану 
арқылы қан кетуді уақытша тоқтату; жасанды тыныс алу және жүрекке 
жабық массаж жасау; таңғыш кию, шиналарды тасымалдау, күйік, улану, 
үсік, электр тоғымен зақымдану кезінде көмек көрсету және т.б. [50,51]. 

 
 

5.1.1 Термиялық, электрлік күйік кезінде алғашқы көмек 
 

 Термиялық және электрлік күйіктер кезінде - пальто, кез-келген қалың 
матаны күйген киімнің үстіне лақтырыңыз, жалынды сумен құлатыңыз. 
Күйік кезінде алғашқы көмек - зақымдалған аймақты инфекциядан, 
микробтардан және шокпен күресуден қорғау. 

Термиялық күйік кезінде алғашқы көмек. Егер сіздің жеке киіміңіз 
өртеніп жатса, сіз ешқашан жүгірмеуіңіз керек. Егер сіздің қолыңызда суық 
су бар ыдыс болса, онда сіз оны өзіңізге құйып, сөндіре аласыз. Егер олай 



296
  

 

болмаса, онда сізге ең алдымен жанып жатқан киімді тастау керек, немесе 
еденге жату керек, және еденге домалап, киімдегі жалынды құлатып, ақыры 
сөндіру керек. Егер сізге жанып жатқан адамға көмектесу керек болса, онда 
оны тоқтатып, үстінен тон, пиджак, көрпе лақтыру керек (яғни ауаға кіруді 
жауып тастаңыз) немесе жанып жатқан киімге су құйыңыз немесе адамды 
жалынмен жерге домалап өшіріңіз. Жалын құлатылған кезде зардап шегушіге 
алғашқы медициналық көмек көрсетілуі керек. Алдымен күйген киімді 
шешіп алыңыз. Киім денеге жабысып қалуы мүмкін болғандықтан, оны 
жұлып алып тастаудың қажеті жоқ, қайшымен абайлап кесіңіз. Әрі қарай, сіз 
стерильді дәке таңғышын немесе қолыңызда болатын кез-келген таза 
шүберекпен (орамал, шүберек майлық және т.б.) қолдануыңыз керек. Егер 
күйік кең болса, зардап шегушіні таза матамен ораңыз. 

Зардап шеккен аймақтар - қолдарыңызбен ұстамаңыз, майлармен, 
майлармен майлаңыз, содамен себіңіз, тесіп тастамаңыз, көпіршіктерді 
ашыңыз, жараны шығармас үшін күйген жерге жабысатын заттарды алыңыз. 
Дәрігер келгенше жылы жауып, шай беріңіз, ауырсынуды басатын дәрі 
беріңіз, тыныштық орнатыңыз. 

Химиялық күйіктер кезінде тіндердің зақымдану тереңдігі химиялық 
заттардың әсер ету концентрациясы мен ұзақтығына байланысты екенін 
ескеру қажет. Сондықтан мүмкіндігінше тезірек осы заттың концентрациясы 
мен ұзақтығын азайту маңызды. Мұны істеу үшін дереу зардап шеккен 
аймақты ағынды суық сумен 15-20 минут ішінде шайыңыз. Өсімдік майымен 
жуып немесе механикалық жолмен алып тастау керек күйдірілген әктаспен 
күйген жағдайда, бұны жасамау керек. Әктің барлық бөліктерін алып тастау 
керек, содан кейін дәкеге таңғыш салынады. 

Егер күйік қышқылдан туындаса, қышқылды бейтараптандыру үшін 
терінің зақымдалған жерін сабынды сумен немесе 2% ас содасының 
ерітіндісімен шайыңыз (бұл 2,5 стакан суға 1 шай қасық сода). Егер күйік 
сілтімен жанасу нәтижесінде алынған болса, онда терінің зақымдалған жерін 
бор немесе лимон қышқылының ерітіндісімен жуу керек. Құрғақ дәке немесе 
шүберек таңғышты жағыңыз және дәрігермен кеңесіңіз. Әрі қарайғы көмек 
термиялық күйіктермен бірдей [50, 51]. 

 
 

5.1.2 Үсік шалған кездегі алғашқы көмек 
 
Аязға алғашқы көмек - зардап шегушінің, әсіресе дененің үсікке 

шалдыққан бөлігінің тез жылынуы, ол үшін құрбанды мүмкіндігінше тез 
жылы бөлмеге ауыстыру керек. Дененің аязды бөлігін жылыту, ондағы қан 
айналымын қалыпқа келтіру қажет. Ең үлкен әсер 20 ° C температурасы бар 
жылы ванна арқылы біртіндеп 20-30 минут ішінде қол жеткізіледі. 
температураны 40 ° C дейін жоғарылату. 
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5.1.4 Сыну, буын шығып кеткен, жарақат кезіндегі алғашқы көмек 
 
Жәбірленуші дененің зақымдалған бөлігінің орналасуын өзгертуге 

тырысқан кезде күрт күшейетін өткір ауырсынуды сезінеді. Ашық сынық 
кезінде қан кетуді тоқтатып, стерильді таңғышты салғаннан кейін дайын 
сынық, таяқша, тақтай, сызғыш және т.с.с. қолдана отырып, аяқ-қолдың 
жарақаттарын иммобилизациялау қажет. 

Жабық сынық кезінде жәбірленушіден киімді шешпеу керек, сынық 
киімнің үстіне жағылуы керек (Cурет 5.1). Ауырсынуды азайту үшін жарақат 
алған жерге суық лосьондар, мұз, қар, суық су бар көпіршікті жағу керек. 

Жарақат алған кезде сіз 
жараны сумен, кез-келген дәрілік 
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затпен жууға, ұнтақпен жабуға, 
майлармен майлауға болмайды; сіз 
жарадан құмды, топырақты және т.б. 
кетіре алмайсыз, жараны одан әрі 
ластамау үшін жараның 
айналасындағы кірді кетіру керек, 
теріні шетінен сыртқа шығарып алу 
керек.  

 
 
 

5.1 сурет  – Мықынға шиналық байлам 

Жараның айналасындағы тазартылған жерді йодпен майлаңыз, жеке 
сөмкені немесе таза орамалды, таза шүберекті пайдаланып таңғыш салыңыз. 
Мақта матасын жараға тікелей жағуға болмайды. 5.2-суретте иықтың дұрыс 
сынуы көрсетілген [50]. 
 

 
 

а - иық сынықтарын қисық сплинтпен бекіту; б - иық сынуын ағаш шиналармен бекіту; в - 
иық сынуын шарфпен бекіту 

 
5.2 сурет – Иықтарға арналған жақтау байлауыштар 

 
Басқа жағдайларда екі буын бекітілген - сынған жердің үстінде және 

астында (аяқтың, білектің сынуы). Ешбір жағдайда сүйек сынықтарын 
салыстыруға болмайды - бұл қан кетуіне әкелуі мүмкін. Жіліншіктің сынуы 
саусақтардан бастап жамбастың жоғарғы үштен біріне дейін аяқтың екі 
жағына қойылған екі сынықпен бекітіледі. Аяқ-аяқ әдісі арқылы жамбас пен 
төменгі аяқты иммобилизациялауға болады, бірақ бұл әдіс өте сенімсіз, 
сондықтан сіз бұған ерекше сенбеуіңіз керек [50]. 

 
 

5.1.5 Электр тоғымен зақымдану кезінде алғашқы көмек 
 
Электр тоғының екі негізгі түрі бар: электр жарақаты және соққы. 
Электр жарақаттарына мыналар жатады: электрлік күйік - жанасу 

нүктесіндегі электр тогының жылу әсерінің нәтижесі; электрлік белгі - 
жоғарғы қабаттың қатаюымен және некрозымен көрінетін терінің ерекше 
зақымдануы; терінің металдануы - терінің ішіне металдың ең ұсақ 
бөлшектерін енгізу; электрофтальпи - доғадан ультрафиолет сәулеленудің 
әсерінен көздің сыртқы қабығының қабынуы; ток әсерінен бұлшықеттің 
еріксіз жиырылуынан болатын механикалық зақым [51]. 
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Электр тоғымен зақымдану дегеніміз - тірі ұлпалардың қозуы 
бұлшықеттің конвульсиялы жиырылуымен жүретін денеге электр тоғы. 
Алынған салдарға байланысты электр тоғымен зақымдану төрт дәрежеге 
бөлінеді: I - бұлшық еттердің есін жоғалтпай жиырылуы; II - сананың 
жоғалуымен, бірақ тыныс алуы және жүрек қызметі сақталған кезде 
бұлшықеттің конвульсиялы жиырылуы; III - сананың жоғалуы және жүрек 
қызметінің бұзылуы немесе тыныс алу (немесе екеуі де); IV - клиникалық 
өлім жағдайы. 

Электр тоғының соғу дәрежесі көптеген факторларға байланысты: ток 
күші; адам денесінің электр кедергісі; адам ағзасы арқылы ағым ағымының 
ұзақтығы; токтың түрі мен жиілігі; адамның жеке қасиеттері; қоршаған орта 
жағдайы. Зақымдану дәрежесі де токтың түріне және жиілігіне байланысты. 
Ең қауіпті - жиілігі 20-1000 Гц болатын айнымалы ток. Айнымалы ток 300 В 
дейінгі кернеулердегі тұрақты токқа қарағанда қауіпті. Жоғары кернеулерде 
тұрақты ток қауіпті. 

Электр тоғымен зақымданған кезде алғашқы медициналық көмек 
көрсету кезінде, ең алдымен, зардап шегушіні қуат көзінен босатыңыз - 
құрғақ ағаш таяқшаны (моп сабы, домалақ), резеңке төсенішті немесе басқа 
оқшаулағыш материалды қолданып, электр сымын зардап шегушіден 
итеріңіз. Зардап шеккен адамды токтың әсерінен болған кезде дененің ашық 
бөліктері қабылдауға болмайды. Өзіңіздің қауіпсіздік шараңызды 
ұмытпаңыз! 

Егер жәбірленуші тұрақты тыныс алумен және тамыр соғумен есін 
білсе, оны төсенішке жатқызу керек, мысалы киім; тыныс алуды шектейтін 
киімнің түймесі; таза ауа ағыны жасау; қалыпты жылу режимін құру, толық 
тынығу, пульсті және тыныс алуды үздіксіз бақылау. Егер жәбірленуші ес-
түссіз болса, оның тыныс алуын қадағалаңыз, тыныс алу жетіспеушілігі 
жағдайында, төменгі иекті алға қарай итеріп, оны осы күйде ұстай отырып, 
тілдің батып кетуін жою бойынша шаралар қабылдаңыз. Құсу кезінде 
жәбірленушінің басын және иығын солға бұрып, құсықты кетіру керек. 

Жәбірленушінің қозғалуына жол бермеңіз, дәрігердің шешімі 
шыққанша жұмысын жалғастыра беріңіз. Жәбірленушіні өзіне және көмек 
көрсететін адамға қауіп төнген кезде ғана алып жүру керек. 

Егер ток әсерінен босатылғаннан кейін жәбірленуші сирек және 
конвульсивті тыныс алса, жасанды тыныс алуды жүректің сыртқы 
массажымен қатар жүргізу керек. Найзағай түскен жағдайда, электр тогының 
соғуымен бірдей көмек көрсетіледі [51]. 
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Өзін-өзі бақылауға арналған сұрақтар: 
 
1. Алғашқы медициналық көмектің негізгі принциптері? 
2. Апатқа әкелуі мүмкін қандай қауіпті жағдайлар бар? 
3. Дислокация, сынықтар және дислокация мен сынықтарға алғашқы 

көмек көрсету ережелері. 
4. Күйіктер және күйікке алғашқы медициналық көмек көрсету 

ережелері. 
5. Электр жарақаты және электр жарақаттарына алғашқы медициналық 

көмек көрсету ережелері. 
6. Улану кезінде алғашқы медициналық көмек көрсету ережелері. 
7. Электр тоғымен зақымданған кезде алғашқы медициналық көмек 

көрсету ережелері. 
8. Үсік және үсікке алғашқы медициналық көмек көрсету ережелері. 
9. Улану және улану кезінде алғашқы медициналық көмек көрсету 

ережелері. 
10. Зардап шеккендерді тасымалдау ережелері. 
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ережелері. 
5. Электр жарақаты және электр жарақаттарына алғашқы медициналық 

көмек көрсету ережелері. 
6. Улану кезінде алғашқы медициналық көмек көрсету ережелері. 
7. Электр тоғымен зақымданған кезде алғашқы медициналық көмек 

көрсету ережелері. 
8. Үсік және үсікке алғашқы медициналық көмек көрсету ережелері. 
9. Улану және улану кезінде алғашқы медициналық көмек көрсету 

ережелері. 
10. Зардап шеккендерді тасымалдау ережелері. 
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ҚОРЫТЫНДЫ 
 
Оқу құралында кәсіби құзыреттілік бойынша материалдар ұсынылған - 

ПМ 08 «Жылу желілері жабдықтарының бөлшектерін слесарлық өңдеуді 
орындау», оған кәсіби модульдер кіреді: ПМ 08. – Жылу желілері 
жабдықтарының бөлшектерін слесарлық өңдеу; ПМ 09. - Жылыту 
жабдықтарын, құбырларды және арматураны жөндеу; ПМ 10. -Жылыту 
жабдығын, құбыр арматурасын, қаптау және жылу оқшаулағышты 
монтаждау және демонтаждау; ПМ 11. - Қазандық қондырғылар мен жылу 
желілеріне техникалық қызмет көрсету; ПМ 12. - Жылу желілері 
жабдықтарын жөндеу бойынша слесарь біліктілігі бойынша негізгі жұмыс 
түрлерін орындау. 

Оқу құралының айрықша ерекшелігі теориялық және практикалық 
мәселелердің кең ауқымын қамтиды: жылу техникалық жабдықта 
қолданылатын материалдар және олардың қасиеттері; металды өңдеу кезінде 
пайдаланылатын құрылғылар мен слесарлық құралдар; жөндеу түрлері және 
оларды жоспарлау; құбыржолдар параметрлерін есептеу; құбыржолдар 
арматурасының түрлері мен мақсаты; негізгі технологиялық параметрлерді 
өлшеуге арналған аспаптар; жабдықтар мен құбыржолдарды монтаждау және 
демонтаждау; отынды сыныптау және оның техникалық сипаттамалары; 
энергетикалық қазандар. 
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ГЛОССАРИЙ 
 
Болат: құрамында кем дегенде 45% темір бар көміртегі бар темірдің 

қорытпасы (және басқа элементтер), құрамында көміртегі мөлшері 0,02 - 
2,14% аралығында, ал құрамы 0,6% - 2,14% жоғары көміртекті болатқа 
сәйкес келеді болат. 

Шойын: көміртегі бар темірдің қорытпасы (және басқа элементтер) 
құрамында көміртегі мөлшері 2,14% кем емес. 

Жоғары көміртекті болат - құрамында 0,6% (2% дейін) көміртегі бар 
болат. 

Серпімді темір: ақ темірден құю және одан әрі термиялық өңдеу 
арқылы алынған жұмсақ және созылғыш темірдің әдеттегі атауы. 

Феррит: Денеге бағытталған кубтық кристалды торы бар темір немесе 
темір қорытпасы. 

Мартенсит: шыңдалған болаттың негізгі құрылымдық компоненті; - 
көміртектің реттелген қатты қаныққан қатты ерітіндісі. 

Ингибитор: ферментативті реакция жүрісін баяулататын зат. 
Полимер: жоғары молекулалық қосылыс: полимердегі мономер 

бірліктерінің саны (полимерлену дәрежесі) жеткілікті үлкен болуы керек 
(әйтпесе қосылыс олигомер деп аталады). 

Шамфер: материалдың соңғы шетін қиғаштау арқылы пайда болған 
беті. 

Соңы: цилиндрге немесе тікбұрышты параллелепипедке жақын 
пішінде ұзартылған заттың көлденең беті. 

Жасыту: белгілі бір температураға дейін қыздырудан тұратын, белгілі 
бір уақытқа дейін сол температурада ұстап тұратын, содан кейін бөлме 
температурасына дейін баяу салқындататын термиялық өңдеу түрі. 

Төзімділік: параметрлердің ең үлкен және ең кіші шектерінің 
арасындағы айырмашылық (өлшемдер, масса үлесі, масса), бөлшектердің 
геометриялық өлшемдеріне, механикалық, физикалық және химиялық 
қасиеттеріне қойылады. 

Отырғызу: саңылау немесе интерференциямен анықталатын 
жұптасатын бөлшектердің қосылу сипаты, яғни берілген толеранттылыққа 
сәйкес құрастыру алдында олардың өлшемдерінің айырмашылығы. 

Кедір-бұдыр: табанының ұзындығы бойымен салыстырмалы түрде 
кішігірім баспалдақтары бар беткейлік бұзылыстар жиынтығы. 
Микрометрмен өлшенеді (мкм). 

Балға: тырнақтарды соғу, заттарды сындыру және басқа жұмыстар 
үшін қолданылатын шағын соққыға арналған құрал. 

Кескіш: металл немесе тасты өңдеуге арналған кескіш құрал. 
Тістеуіштер: сымды ұстауға, басқаруға және тістеуге арналған 

топсалы құралы. 
Тиски: әр түрлі өңдеулерде (аралау, бұрғылау, жоспарлау және т.б.) 

бөлшектерді бекітуге арналған слесарь немесе ағаш ұстасы. 
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Центратор: дәнекерленетін құбырлардың ұштарын орталықтандыру 
үшін қолданылатын құрылғы. 

Жылу пункті (ТП) — оқшауланған үй-жайда орналасқан, осы 
қондырғылардың жылу желісіне қосылуын, олардың жұмыс қабілеттілігін, 
жылу тұтыну режимдерін басқаруды, түрлендіруді, жылу жеткізгіш 
параметрлерін реттеуді қамтамасыз ететін жылу энергия қондырғыларының 
элементтерінен тұратын құрылғылар кешені. 

Құбыр арматурасы: құбырларға, агрегаттарға, ыдыстарға 
орнатылатын және өту қимасының ауданын өзгерту жолымен жұмыс 
ортасының ағынын басқаруға арналған құрылғы. 

Бекіту арматурасы: орта ағынын жабуға арналған құбыр 
арматурасының түрі. 

Кері арматура: автоматты жұмыс ортасының кері ағынын алдын алу 
үшін. 

Сақтандырғыш арматура: жабдық пен құбыржолдарды жұмыс 
ортасын түсіру арқылы қысымның рұқсат етілмейтін асып кетуінен 
автоматты қорғау. 

Бекіту-реттеу арматурасы: бекіту және реттеу арматурасының 
функцияларын біріктіреді. 

Конденсат бөлгіш: - су буының конденсатын автоматты түрде 
шығаруға арналған өнеркәсіптік құбыр арматурасы. 

Тармақталуы: негізгі сызықтан алшақ орналасқан құрылымның бүйір 
екінші сызығы. 

Вентиль:   құлыптау немесе реттеу элементі жұмыс ортасының 
ағынының осіне параллель қозғалады. 

Шар краны: шар (сфера) түріндегі бекіту немесе реттеу түйіні бар 
құбыр арматурасы су ағынын жабу, ағын бағытын өзгерту үшін 
қолданылады. 

Фланецті жалғау: фланецті, әдетте жалпақ сақиналарды немесе 
дискілерді қолданатын құбыр бөліктерін жалғау, оларға бекітпелер үшін 
тесіктер біркелкі орналасады, олар әдетте болттар немесе шпилькалар болып 
табылады. 

ТЕРМОЭДС: бірнеше түрлі өткізгіштерден тұратын электр тізбегінде 
пайда болатын U электр қозғаушы күші, олардың арасындағы байланыс 
әртүрлі температурада болады (Зебек эффектісі). 

Рейнольдс саны (Re): инерциялық күштердің тұтқыр сұйықтықтар мен 
газдардағы тұтқыр үйкеліс күштеріне қатынасын сипаттайтын өлшемсіз 
шама. Рейнольдс саны тұтқыр сұйықтық ағынының ұқсастығының критерийі 
болып табылады. 

Қысымды өлшеу: технологиялық бақылау және өндіріс қауіпсіздігі. 
Манометр: жұмыс ортасының артық қысымын құбырлы серіппенің 

деформациясы арқылы өлшеуге арналған құрылғы. 
Инелі клапан: жұмыс ортасын тегіс беру мүмкіндігі бар басқару 

клапаны, онда өшіру элементі конус түрінде жасалған. 
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Рейнольдс саны (Re): инерциялық күштердің тұтқыр сұйықтықтар мен 
газдардағы тұтқыр үйкеліс күштеріне қатынасын сипаттайтын өлшемсіз 
шама. Рейнольдс саны тұтқыр сұйықтық ағынының ұқсастығының критерийі 
болып табылады. 

Қысымды өлшеу: технологиялық бақылау және өндіріс қауіпсіздігі. 
Манометр: жұмыс ортасының артық қысымын құбырлы серіппенің 

деформациясы арқылы өлшеуге арналған құрылғы. 
Инелі клапан: жұмыс ортасын тегіс беру мүмкіндігі бар басқару 

клапаны, онда өшіру элементі конус түрінде жасалған. 

  
 

Кеңейту термометрлері: температураны өлшеу құралдары 2 денелі 
жүйелердің жылулық кеңеюіндегі айырмашылыққа негізделген. 

Термоэлектрлік пирометрлер (термопары): температураны өлшеуге 
арналған құрылғылар, бұл өлшеу құрылғыларының жұмысы бір-бірімен 
байланысқан 2 түрлі металл өткізгіштерден тұратын тізбекте болатындығына 
негізделген. 

Сәулелену пирометрлері: жалпы энергияның өзгеруіне және ол 
шығаратын сәуле құрамына сезімтал құрылғы. 

Радиациялық пирометр: бұл жылу қабылдағыш пен оптикалық 
жүйеден тұратын телескоп (қыздырылған дененің беткі қабатынан шығатын 
жалпы сәуле ағыны жылу қабылдағышқа шоғырланған). 

Шығысты өлшеу: заттар ағынын өлшеуге арналған құрылғылар 
Тарылтқыш құрылғы: сұйық немесе газы бар құбыр ішіндегі 

саңылауы бар пластиналық бөлім. 
Дифференциалды манометр, дифманометр: қысым айырмашылығын 

өлшеуге арналған құрылғы. 
Импульстік ағын: газды сығу үшін цилиндрлік поршеньді 

компрессорлар жұмыс істеген кезде пайда болады. 
Электрлендірілген құрал: қозғалтқыш электр қозғалтқышы болып 

табылатын механикаландырылған құрал. 
Пневматикалық құрал: 4-6 атм. дейін сығылған ауамен 

басқарылатын қол құралы. 
Энергетикалық отын: өнеркәсіптік мақсаттар үшін көп мөлшерде 

энергия алу үшін экономикалық тұрғыдан тиімді болатын жанғыш заттар. 
Балласт: ылғал мен минералды қоса алғанда, отынның жанбайтын 

бөлігі заттар. 
Қазандық: отынды жағу кезінде бөлінетін жылу есебінен 

атмосфералық немесе ыстық судан жоғары қысыммен бу шығаруға арналған 
құрылғы. 

Қазандық қондырғысы: су буын өндіруге немесе ыстық су алуға 
арналған құрылғылар мен механизмдердің жиынтығы. 

Экономайзерлік беттер: қазандықтан шығатын жану өнімдерінің 
жылуы есебінен қоректік суды алдын ала қыздыруға арналған 

Оттық қондырғылары: от жағу қондырғысы, отынның сөндіргіш 
клапандары, тесікшесі, автоматты басқару, реттеу және сигнал беру 
құрылғылары. 

Оттық: отынды жағуға арналған құрылғы, оның құрамындағы жылу 
шығарылып, қазандықтың қыздыру беттеріне беріледі. 

Термотехнологиялық құрылғы: өңделетін материалдар мен 
бұйымдарға жылу әсерінен технологиялық процестер жүретін әр түрлі 
пештер, аппараттар. 

Қазандық экрандары: бу қазандықтарының пештерінде орналасқан 
түтікті жылыту беті қазандықтың қыздыру бетінің бу қысымын жоғарылату 
үшін қолданылады. 
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Жұмыс қысымы Pp: таңдалған материалдар мен орнатылған 
температурада клапанның ұзақ уақыт жұмыс істеуі мүмкін болатын ең 
жоғары қысым. 

Қазандық қондырғысы (ҚҚ): бу немесе ыстық су шығаруға арналған 
құрылғылар жиынтығы. 

Бу қазандығы: қажетті параметрлердің буын алу үшін жану кезінде 
бөлінетін органикалық отынның жылуы қолданылатын техникалық 
құрылым. 

Жылыту беттері: сәулелену, жану өнімдерінен жылу алады, негізінен 
олардың сәулеленуіне байланысты; конвективті, жану өнімдерінен жылуды 
негізінен конвекция арқылы алады; радиация-конвективті (жартылай 
радиациялық), сәулені және конвекция арқылы жылуды шамамен тең 
мөлшерде алады. 

Ауа жолы: атмосферадан ауа сорып, оны қазандық пешіне жеткізуге 
арналған жабдық (желдеткіштерді, ауа өткізгіштерді, ауа қыздырғыштар мен 
оттықтарды үрлеу). 

Газ жолы: жану өнімдерін жылжытуға және түтін газдарын шығаруға 
арналған жабдықтардың жиынтығы (қазандықтың газ каналдары, түтін 
шығаратын қондырғылар, түтін шығарғыштар). 

Шаңды дайындау жүйесі: жылу электр станциясының құрамындағы 
отынды кептіруге және ұнтақтауға және оны ұнтақ күйінде қазандықтардың 
(қазандықтың) пеші мен оттық құрылғысына тасымалдауға арналған жабдық 
жиынтығы. 

Кептіру агенті: шаңды дайындау жүйесінің арнасындағы 
технологиялық (ішкі) орта, қазандық қондырғысынан берілетін ауа, түтін 
газдары немесе олардың қоспасы, сорылған ауа, отынның су буы). 

Техникалық сараптама: объектінің параметрлерінің нормативтік-
техникалық құжаттама талаптарына сәйкестігін объектінің құрамдас 
бөліктерінің диагностикалық сараптамасымен және осы негізде техникалық 
және технологиялық талаптармен белгіленген жұмыс режимдерінде нақты 
техникалық жағдайын және одан әрі қауіпсіз пайдалану мүмкіндігін анықтай 
отырып тексеру жұмыстарын жүргізу. 
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Жұмыс қысымы Pp: таңдалған материалдар мен орнатылған 
температурада клапанның ұзақ уақыт жұмыс істеуі мүмкін болатын ең 
жоғары қысым. 

Қазандық қондырғысы (ҚҚ): бу немесе ыстық су шығаруға арналған 
құрылғылар жиынтығы. 

Бу қазандығы: қажетті параметрлердің буын алу үшін жану кезінде 
бөлінетін органикалық отынның жылуы қолданылатын техникалық 
құрылым. 

Жылыту беттері: сәулелену, жану өнімдерінен жылу алады, негізінен 
олардың сәулеленуіне байланысты; конвективті, жану өнімдерінен жылуды 
негізінен конвекция арқылы алады; радиация-конвективті (жартылай 
радиациялық), сәулені және конвекция арқылы жылуды шамамен тең 
мөлшерде алады. 

Ауа жолы: атмосферадан ауа сорып, оны қазандық пешіне жеткізуге 
арналған жабдық (желдеткіштерді, ауа өткізгіштерді, ауа қыздырғыштар мен 
оттықтарды үрлеу). 

Газ жолы: жану өнімдерін жылжытуға және түтін газдарын шығаруға 
арналған жабдықтардың жиынтығы (қазандықтың газ каналдары, түтін 
шығаратын қондырғылар, түтін шығарғыштар). 

Шаңды дайындау жүйесі: жылу электр станциясының құрамындағы 
отынды кептіруге және ұнтақтауға және оны ұнтақ күйінде қазандықтардың 
(қазандықтың) пеші мен оттық құрылғысына тасымалдауға арналған жабдық 
жиынтығы. 

Кептіру агенті: шаңды дайындау жүйесінің арнасындағы 
технологиялық (ішкі) орта, қазандық қондырғысынан берілетін ауа, түтін 
газдары немесе олардың қоспасы, сорылған ауа, отынның су буы). 

Техникалық сараптама: объектінің параметрлерінің нормативтік-
техникалық құжаттама талаптарына сәйкестігін объектінің құрамдас 
бөліктерінің диагностикалық сараптамасымен және осы негізде техникалық 
және технологиялық талаптармен белгіленген жұмыс режимдерінде нақты 
техникалық жағдайын және одан әрі қауіпсіз пайдалану мүмкіндігін анықтай 
отырып тексеру жұмыстарын жүргізу. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  
 

Қосымша 1 
 
Ернемектердің (мм) өлшемдерін (Dy = 15/1000 мм) сұр шойыннан  

жасалған қосылатын иықпен 
1 кесте - Сұр шойыннан жасалған жалғағыш шеті бар ернемектердің 

негізгі өлшемдері (мм) (Dy = 15/1000 мм) (МЕМСТ 1235-67 бойынша) 
 

  

Dу D B D1 D2 b n d d*
б 

Фланц py = 0,1; 0,25; және 0,6 МПа 
15 80 65 55 40 10  

 
 
4 

12 10 
20 
25 

90 
100 

70 
75 

65 
75 

50 
60 

12 

32 
40 
50 
65 

120 
130 
140 
160 

95 
100 
110 
125 

90 
100 
110 
130 

70 
80 
90 
110 

13 14 12 

80 
100 

185 
205 

140 
155 

150 
170 

128 
148 

15 18 16 

125 
150 

235 
260 

– 
– 

200 
225 

178 
202 

17  
 
8 (175) 

200 
(225) 

290 
315 
340 

– 
– 
– 

255 
280 
305 

232 
258 
282 

19 

250 
300 

370 
435 

– 
– 

335 
395 

312 
365 

20  
12 

23 20 

350 485 – 445 415 22 27 24 
400 

(450) 
535 
590 

– 
– 

495 
550 

465 
520 

24 16 

500 
600 

640 
755 

– 
– 

600 
705 

570 
670 

25 20 27 24 

(700) 860 – 810 775 25**; 
27*** 

 
24 

800 975 – 920 880 25**; 
29*** 

30 27 

(900) 
1000 

1075 
1175 

– 
– 

1020 
1120 

980 
1080 

25**; 
31*** 

 
28 

Фланец py = 1,0 МПа 
15 95 75 65 45 12 4 14 12 
20 
25 

105 
115 

80 
90 

75 
85 

58 
68 

14 

32 
40 

135 
145 

105 
110 

100 
110 

78 
88 

16 18 16 

50 
65 

160 
180 

125 
140 

125 
145 

102 
122 

17 
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1 қосымшаның жалғасы 
 

Dу D B D1 D2 b n d d*
б 

80 
100 

195 
215 

150 
– 

160 
180 

138 
158 

19  
 
 
8 

  

125 
150 

245 
280 

– 
– 

210 
240 

188 
212 

21 23 20 

(175) 
200 

(225) 

310 
335 
365 

– 
– 
– 

270 
295 
325 

242 
268 
295 

23 

250 
300 

390 
440 

– 
– 

350 
400 

320 
370 

25 12 23 20 

350 500 – 460 430 26 16 
400 

(450) 
565 
615 

– 
– 

515 
565 

482 
532 

28  
 

20 
 

27 24 

500 670 – 620 585 30 
600 780 – 725 685 31 30 27 

(700) 895 – 840 800 35 24 
800 1010 – 950 905 39 33 30 

(900) 1110 – 1050 1005 41 28 
1000 1220 – 1160 1110 45 

Фланец py = 1,6 МПа 
15 95 75 65 45 12  

 
 
4 

14 12 
20 
25 

105 
115 

80 
90 

75 
85 

58 
68 

14 

32 
40 

135 
145 

105 
110 

100 
110 

78 
88 

16 18 16 

50 
65 

160 
180 

125 
140 

125 
145 

102 
122 

17 

80 195 150 160 138 19 
100 215 – 180 158 21  

8 
18 16 

125 245 – 210 188 23 
150 

(175) 
280 
310 

– 
– 

240 
270 

212 
242 

25 23 20 

200 
(225) 

335 
365 

– 
– 

295 
325 

268 
295 

27  
12 

250 400 – 355 320 29 27 24 
300 460 – 410 378 30 
350 520 – 470 438 34 16 
400 580 – 525 490 36 30 27 

(450) 640 – 585 550 40 20 
500 710 – 650 610 42 33 30 
600 

(700) 
800 

(900) 

840 
910 

1020 
1120 

– 
– 
– 
– 

770 
840 
950 

1050 

720 
790 
900 

1000 

49  
20 

40 36 

1000 1255 – 1170 1110 55 28 46 42 
Ескерту: жақшада көрсетілген өлшемдерді жаңа құрылымдарды әзірлеу кезінде 
қолдануға болмайды. * Мұнда db - болттардың немесе шпилькалардың жіпінің сыртқы 
диаметрі. ** PN = 0,1 және PN = 0,25 МПа фланецтер үшін. *** PN = 0,6 МПа 
фланецтер үшін. 
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1 қосымшаның жалғасы 
 

Dу D B D1 D2 b n d d*
б 

80 
100 

195 
215 

150 
– 

160 
180 

138 
158 

19  
 
 
8 

  

125 
150 

245 
280 

– 
– 

210 
240 

188 
212 

21 23 20 

(175) 
200 

(225) 

310 
335 
365 

– 
– 
– 

270 
295 
325 

242 
268 
295 

23 

250 
300 

390 
440 

– 
– 

350 
400 

320 
370 

25 12 23 20 

350 500 – 460 430 26 16 
400 

(450) 
565 
615 

– 
– 

515 
565 

482 
532 

28  
 

20 
 

27 24 

500 670 – 620 585 30 
600 780 – 725 685 31 30 27 

(700) 895 – 840 800 35 24 
800 1010 – 950 905 39 33 30 

(900) 1110 – 1050 1005 41 28 
1000 1220 – 1160 1110 45 

Фланец py = 1,6 МПа 
15 95 75 65 45 12  

 
 
4 

14 12 
20 
25 

105 
115 

80 
90 

75 
85 

58 
68 

14 

32 
40 

135 
145 

105 
110 

100 
110 

78 
88 

16 18 16 

50 
65 

160 
180 

125 
140 

125 
145 

102 
122 

17 

80 195 150 160 138 19 
100 215 – 180 158 21  

8 
18 16 

125 245 – 210 188 23 
150 

(175) 
280 
310 

– 
– 

240 
270 

212 
242 

25 23 20 

200 
(225) 

335 
365 

– 
– 

295 
325 

268 
295 

27  
12 

250 400 – 355 320 29 27 24 
300 460 – 410 378 30 
350 520 – 470 438 34 16 
400 580 – 525 490 36 30 27 

(450) 640 – 585 550 40 20 
500 710 – 650 610 42 33 30 
600 

(700) 
800 

(900) 

840 
910 

1020 
1120 

– 
– 
– 
– 

770 
840 
950 

1050 

720 
790 
900 

1000 

49  
20 

40 36 

1000 1255 – 1170 1110 55 28 46 42 
Ескерту: жақшада көрсетілген өлшемдерді жаңа құрылымдарды әзірлеу кезінде 
қолдануға болмайды. * Мұнда db - болттардың немесе шпилькалардың жіпінің сыртқы 
диаметрі. ** PN = 0,1 және PN = 0,25 МПа фланецтер үшін. *** PN = 0,6 МПа 
фланецтер үшін. 

  
 

Қосымша 2 
 

Жер асты каналы мен арнасыз төсеуге арналған бойлық профиль 
 

 
 

1 сурет - Жерасты арналарын төсеуге арналған бойлық профильді 
жобалаудың мысалы 
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2 сурет - Канализациясыз төсеуге арналған бойлық профильді жобалаудың 
мысалы 

 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

3-қосымша 
 
D> 21 кг / с (75 т/сағ) камералық пештердің есептік сипаттамалары 
 
2-кесте-D > 21 кг/с (75 т/с) кезінде камералық оттықтардың есептік 

сипаттамалары) 
 

 
отын 

құрығылның 
түрі 

 
 

Отын 

Қолжетімді 
жылу кернек 
отын көлемі 

qV , 
кВт/м3 

сыну жұқалығы  
Жылуды 
жоғалту 

q4 , % 

Жаққы
штан 
күлді 
алу 

үлесі 
aун 

 
R90 , 

% 

 
R1000 , 

% 

Шаң бұрыштық қазандар ( q3  = 0) 
камералық Антрациттер 140 6–7 0 6 0,95 

жаққыш Полуантрациттер 160 6–7 0 4 0,95 
қатты жұқа бұрыштар 160 8–10 0 2 0,95 

шлак соққы Тас көмір (V г >25 %) 
қалдықтар 

175 
160 

20–25 
20 

0 
0 

1–1,5* 
2–3* 

0,95 
0,95 

 Бұрыл көмір 180 40–50 0,8–1 0,5–1* 0,95 
 Фрезер торфы 160 – – 0,5–1 0,95 
 Сланец 120 35 0 0,5–1 0,95 

камералық Антрациттар  145 6–7 0 3–4 0,9 
жаққыш цитер      

қатты жұқа бұрыштар 185 8–10 0 1,5 0,85 
шлак соққы тас көмір 185 20–25 0 0,5 0,8 
камералық Бұрыл көмір 210 40–50 0,8–1 0,5 0,7–0,8 

* аз мәндер – аз күлді отын үшін с Aп < 1,4 %кг/МДж 
Газомазуттық қазандар 

 
Отын 

Қолжетімді 
жылу кернек 
отын көлемі 

qV , 
кВт/м3 

Сомалы q3 , q4 , % 
номиналдыдан жүктеу кезінде %  

 
D =100 

 
79≤ D <100 

 
D <70 

    
Мазут 200–220 0,1–0,15 0,15–0,2 0,3–0,4 

табиғи, жолжөнекей және кокстық 
газдар 

200–220 0,05–0,07 0,05–0,1 0,1–0,15 
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2 сурет - Канализациясыз төсеуге арналған бойлық профильді жобалаудың 
мысалы 

 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

3-қосымша 
 
D> 21 кг / с (75 т/сағ) камералық пештердің есептік сипаттамалары 
 
2-кесте-D > 21 кг/с (75 т/с) кезінде камералық оттықтардың есептік 

сипаттамалары) 
 

 
отын 

құрығылның 
түрі 

 
 

Отын 

Қолжетімді 
жылу кернек 
отын көлемі 

qV , 
кВт/м3 

сыну жұқалығы  
Жылуды 
жоғалту 

q4 , % 

Жаққы
штан 
күлді 
алу 

үлесі 
aун 

 
R90 , 

% 

 
R1000 , 

% 

Шаң бұрыштық қазандар ( q3  = 0) 
камералық Антрациттер 140 6–7 0 6 0,95 

жаққыш Полуантрациттер 160 6–7 0 4 0,95 
қатты жұқа бұрыштар 160 8–10 0 2 0,95 

шлак соққы Тас көмір (V г >25 %) 
қалдықтар 

175 
160 

20–25 
20 

0 
0 

1–1,5* 
2–3* 

0,95 
0,95 

 Бұрыл көмір 180 40–50 0,8–1 0,5–1* 0,95 
 Фрезер торфы 160 – – 0,5–1 0,95 
 Сланец 120 35 0 0,5–1 0,95 

камералық Антрациттар  145 6–7 0 3–4 0,9 
жаққыш цитер      

қатты жұқа бұрыштар 185 8–10 0 1,5 0,85 
шлак соққы тас көмір 185 20–25 0 0,5 0,8 
камералық Бұрыл көмір 210 40–50 0,8–1 0,5 0,7–0,8 

* аз мәндер – аз күлді отын үшін с Aп < 1,4 %кг/МДж 
Газомазуттық қазандар 

 
Отын 

Қолжетімді 
жылу кернек 
отын көлемі 

qV , 
кВт/м3 

Сомалы q3 , q4 , % 
номиналдыдан жүктеу кезінде %  

 
D =100 

 
79≤ D <100 

 
D <70 

    
Мазут 200–220 0,1–0,15 0,15–0,2 0,3–0,4 

табиғи, жолжөнекей және кокстық 
газдар 

200–220 0,05–0,07 0,05–0,1 0,1–0,15 
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4-қосымша 
 

Ауаның, газдардың, су буының орташа жылу сыйымдылығы (кДж / 
(м3.К)) және күл (кДж/(кг.к)) 

 
 
2 кесте - Ауаның, газдардың, су буының орташа жылу 

сыйымдылығы (кДж / (м3.К)) және күл (кДж/(кг.К)) 
3  

***, °С Св СRO2 СN2 СH2O Сзл 
100 1,3198 1,6010 1,2955 1,4954 0,8080 
200 1,3253 1,7016 1,2968 1,5063 0,8455 
300 1,3328 1,7887 1,3006 1,5235 0,8790 
400 1,3555 1,9312 1,3173 1,5666 0,9000 
500 1,3693 1,9902 1,3286 1,5909 0,9168 
600 1,3840 2,0426 1,3412 1,6161 0,9335 
700 1,3986 2,0900 1,3546 1,6425 0,9460 
800 1,4124 2,1327 1,3680 1,6693 0,9586 
900 1,4259 2,1708 1,3806 1,6969 0,9721 
1000 1,4384 2,2052 1,3928 1,7242 0,9837 
1100 1,4594 2,2366 1,4045 1,7514 0,9970 
1200 1,4623 2,2655 1,4154 1,7782 1,0055 
1300 1,4736 2,2915 1,4263 1,8042 1,0465 
1400 1,4841 2,3154 1,4359 1,8293 1,1302 
1500 1,4937 2,3372 1,4451 1,8541 1,1720 
1600 1,5029 2,3573 1,4539 1,8775 1,1929 
1700 1,5113 2,3761 1,4623 1,9010 1,2139 
1800 1,5189 2,3933 1,4698 1,9228 1,2348 
1900 1,5268 2,4092 1,4770 1,9437 1,2557 
2000 1,5340 2,4239 1,4837 1,9643 1,2578 
2100 1,5411 2,4377 1,4904 1,9840 1,2600 
2200 1,5474 2,4503 1,4962 2,0024 – 
2300 1,5536 2,4620 1,5021 2,0204 – 

 
 


