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Алғысөз 
 

Жаңа машина жасау кәсіпорындары санының өсуіне, мемлекет жүргізіп 
отырған индустрияландыру саясатына негізделген жұмыс істеп тұрған 
өндірістерді жедел жаңғыртуға байланысты металл кесетін жабдықтың 
білдек паркі сандық жағынан да, сапалық жағынан да айтарлықтай өсті. 
Қазіргі заманғы білдектердің жеткілікті саны пайда болды, соның ішінде 
сандық басқарумен, себебі мұндай жабдық кепілдендірілген сапамен күрделі 
бөлшектерді шығаруға мүмкіндік береді. 

Сонымен қатар, заманауи жабдықтар жоғары сапалы қызмет көрсетуді 
және жөндеуді қажет етеді, сәйкесінше жабдық жұмыс істеп тұрған кезде 
болып жатқан механикалық үрдістерді ғана емес, сонымен қатар электронды 
құрылғылардың жұмысын білетін және жабдықтың ақауларын тез анықтап, 
таба алатын мамандар қажет. Сонымен қатар, жөндеу уақыты негізгі фактор 
болып табылады, себебі жөндеу қарапайым жабдық болып табылады, ал 
заманауи білдектердің жоғары құны көбінесе олардың тәулік бойы жұмыс 
істеуін талап етеді. 

Бұл оқу құралы білім алушыларға металл кесетін жабдықты баптаудың, 
техникалық қызмет көрсетудің және жөндеудің негізгі принциптерін 
зерделеуге және игеруге, жабдықты диагностикалау және жөндеу 
дағдыларын игеруге, металл кесетін білдектерде жұмыс істеу кезінде қауіпсіз 
қызмет ережелерін сақтауға көмектесуге арналған. 

Оқу құралының бірінші тарауында білдектер және оларға қойылатын 
талаптар туралы жалпы ақпарат берілген. Екінші тарауда пайдалану және 
жөндеу мәселелері, жабдықтың жұмыс принципі мен құрамы, жабдықтың 
кинематикалық сызбаларын, бөлшектер мен түйіндердің сызбаларын оқу 
принциптері, әртүрлі бөлшектерді жасауға арналған жабдықты реттеу 
ережелері, өлшеу құралдарын пайдалану ережелері қарастырылған. Үшінші 
тарауда жоспарлы-алдын ала жөндеу тұжырымдамасы келтірілген, 
кәсіпорынның жөндеу қызметінің функциялары мен міндеттері 
қарастырылған, металл кесетін жабдықтарға, Жабдықтың бөлшектері мен 
тораптарына техникалық қызмет көрсету және жөндеу жұмыстарының 
мазмұны мен жоспарлануы ашылған. Төртінші тарауда жабдықтарға, 
механизмдер мен тораптарға қызмет көрсету және жөндеу кезіндегі 
қауіпсіздік ережелері мен техникасы келтірілген, өндірістік орта мен еңбек 
үрдістерінің зиянды факторларының кәсіпорын қызметкерлеріне әсер ету 
мәселелері қарастырылған. 

Оқу құралы машина жасау саласындағы мамандарды, техник-
механиктерді даярлаудың маңызды жалпы техникалық құрамдас бөлігі 
болып табылады және КМ15 "металл кесетін білдектерді пайдалану және 
баптау", КМ16 "металл кесетін білдектерге техникалық қызмет көрсету және 
жөндеу", КМ17 "металл кесетін білдектерде жұмыс істеу кезінде қауіпсіз 
қызметті қамтамасыз ету" кәсіби модульдерін техникалық қызмет көрсетуді 
орындау ережелері, металл кесетін білдектер мен механизмдердің ақауларын 
анықтау әдістері мен тәсілдері бөлігінде игеруге арналған.  
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Алғысөз

Жаңа машина жасау кәсіпорындары санының өсуіне, мемлекет жүргізіп 
отырған индустрияландыру саясатына негізделген жұмыс істеп тұрған 
өндірістерді жедел жаңғыртуға байланысты металл кесетін жабдықтың 
білдек паркі сандық жағынан да, сапалық жағынан да айтарлықтай өсті.
Қазіргі заманғы білдектердің жеткілікті саны пайда болды, соның ішінде 
сандық басқарумен, себебі мұндай жабдық кепілдендірілген сапамен күрделі
бөлшектерді шығаруға мүмкіндік береді.

Сонымен қатар, заманауи жабдықтар жоғары сапалы қызмет көрсетуді
және жөндеуді қажет етеді, сәйкесінше жабдық жұмыс істеп тұрған кезде
болып жатқан механикалық үрдістерді ғана емес, сонымен қатар электронды
құрылғылардың жұмысын білетін және жабдықтың ақауларын тез анықтап,
таба алатын мамандар қажет. Сонымен қатар, жөндеу уақыты негізгі фактор
болып табылады, себебі жөндеу қарапайым жабдық болып табылады, ал
заманауи білдектердің жоғары құны көбінесе олардың тәулік бойы жұмыс
істеуін талап етеді.

Бұл оқу құралы білім алушыларға металл кесетін жабдықты баптаудың, 
техникалық қызмет көрсетудің және жөндеудің негізгі принциптерін
зерделеуге және игеруге, жабдықты диагностикалау және жөндеу 
дағдыларын игеруге, металл кесетін білдектерде жұмыс істеу кезінде қауіпсіз
қызмет ережелерін сақтауға көмектесуге арналған.

Оқу құралының бірінші тарауында білдектер және оларға қойылатын
талаптар туралы жалпы ақпарат берілген. Екінші тарауда пайдалану және 
жөндеу мәселелері, жабдықтың жұмыс принципі мен құрамы, жабдықтың
кинематикалық сызбаларын, бөлшектер мен түйіндердің сызбаларын оқу 
принциптері, әртүрлі бөлшектерді жасауға арналған жабдықты реттеу
ережелері, өлшеу құралдарын пайдалану ережелері қарастырылған. Үшінші
тарауда жоспарлы-алдын ала жөндеу тұжырымдамасы келтірілген, 
кәсіпорынның жөндеу қызметінің функциялары мен міндеттері 
қарастырылған, металл кесетін жабдықтарға, Жабдықтың бөлшектері мен
тораптарына техникалық қызмет көрсету және жөндеу жұмыстарының
мазмұны мен жоспарлануы ашылған. Төртінші тарауда жабдықтарға,
механизмдер мен тораптарға қызмет көрсету және жөндеу кезіндегі
қауіпсіздік ережелері мен техникасы келтірілген, өндірістік орта мен еңбек
үрдістерінің зиянды факторларының кәсіпорын қызметкерлеріне әсер ету
мәселелері қарастырылған.

Оқу құралы машина жасау саласындағы мамандарды, техник-
механиктерді даярлаудың маңызды жалпы техникалық құрамдас бөлігі
болып табылады және КМ15 "металл кесетін білдектерді пайдалану және 
баптау", КМ16 "металл кесетін білдектерге техникалық қызмет көрсету және 
жөндеу", КМ17 "металл кесетін білдектерде жұмыс істеу кезінде қауіпсіз 
қызметті қамтамасыз ету" кәсіби модульдерін техникалық қызмет көрсетуді 
орындау ережелері, металл кесетін білдектер мен механизмдердің ақауларын
анықтау әдістері мен тәсілдері бөлігінде игеруге арналған. 

Осы оқу құралын игеру нәтижесінде студенттер металл кесетін 
білдектер мен механизмдерге техникалық қызмет көрсету және жөндеу 
жұмыстарын теориялық тұрғыдан ғана емес, сонымен қатар жинақтау және 
жөндеу жұмыстарының уақыт нормаларын есептеуді, электр 
қозғалтқыштарын есептеуді, металл кесетін білдектердің дәлдігін тексеруді, 
білдектерді жөндеуге арналған құралдар мен құрылғыларды қолдана 
алады.өндірістік үй-жайларға, жабдықтарға және қызметкерлерге қойылатын 
гигиеналық талаптарға сәйкес оларда жұмыс істеу қауіпсіздігі. 
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1‑БӨЛІМ. БІЛДЕКТЕР МЕН МЕХАНИЗМДЕР ТУРАЛЫ ЖАЛПЫ 
МӘЛІМЕТТЕР 

Осы бөлімнен өткеннен кейін білім алушылар мынаны игереді: 
1. Металл кесетін жабдықтардың тобы мен түрін анықтау;
2. Металл кесетін білдектердің негізгі бөліктерін атаңыз және

сипаттаңыз; 
3. Білдектердің кинематикалық сызбаларын, жекелеген механизмдер мен

жабдықтардың жалпы жұмыс принциптерін түсіну; 
4. Жабдықтарға инспекция жүргізу, білдектер мен механизмдердің

жұмыс қабілеттілігін анықтау; 
5. Бөлшектердің, тораптардың және жабдықтардың қызмет ету мерзімін

тұтастай анықтау. 
Қажетті оқу құралдары: 
1. Қарындаш, қалам, қағаз;
2. Металл кесетін білдектердің тиісті паспорттары.
Алдын ала қойылатын талаптар
Осы бөліммен жұмыс басталар алдында білім алушылар жалпы білім

беру пәндерін: математика, физика пәндерін оқып, сызу, техникалық 
механика, машина жасау технологиясы, электротехниканың теориялық 
негіздері, металдарды кесу, материалтану, техникалық өлшеу және бақылау 
бойынша базалық білімі болуы тиіс. 

Кіріспе 
Бұл бөлімде жабдықты олардың мақсатына, құрылымдық 

ерекшеліктері мен жұмыс принциптеріне байланысты жіктеу критерийлері 
қарастырылады, жабдықтың жұмыс органдарының құрамы мен қозғалыс 
кинематикасы зерттеледі. 

Осы бөлімді зерделеу кезінде студенттер білдектердің негізгі түрлерін, 
олардың жұмыс принциптерін, металл кесетін білдектерді құрайтын негізгі 
түйіндер мен бөлшектерді зерттейді. 

1.1 Металл кесетін білдектердің жіктелуі 

Металл кесетін білдек-металл кесетін құралмен жоңқаларды алу 
жолымен олардан бұйымдар алу мақсатында металл және басқа 
материалдарды, жартылай фабрикаттарды немесе дайындамаларды кесу 
арқылы өңдеуге арналған машина [1]. 

Барлық металл кесетін білдектер технологиялық үрдістің түріне, кескіш 
құралға, білдектің орналасуына байланысты белгілі бір сипаттамаларға 
сәйкес жіктеледі. 

Металл кесетін білдектер 9 топқа бөлінеді (1.1-сурет). Білдектердің әр 
тобы түрлерге бөлінеді. Мысалы, білдектер мамандандырылған, бір 
айналдырық, көп айналдырық, револьвер, маңдай, көп кескіш, карусель және 
т.б. (а қосымшасы). 
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1‑БӨЛІМ. БІЛДЕКТЕР МЕН МЕХАНИЗМДЕР ТУРАЛЫ ЖАЛПЫ 
МӘЛІМЕТТЕР 

 
Осы бөлімнен өткеннен кейін білім алушылар: 
1. Металл кесетін жабдықтардың тобы мен түрін анықтау; 
2. Металл кесетін білдектердің негізгі бөліктерін атаңыз және 

сипаттаңыз; 
3. Білдектердің кинематикалық сызбаларын, жекелеген механизмдер мен 

жабдықтардың жалпы жұмыс принциптерін түсіну; 
4. Жабдықтарға инспекция жүргізу, білдектер мен механизмдердің 

жұмыс қабілеттілігін анықтау; 
5. Бөлшектердің, тораптардың және жабдықтардың қызмет ету мерзімін 

тұтастай анықтау. 
Қажетті оқу құралдары: 
1. Қарындаш, қалам, қағаз; 
2. Металл кесетін білдектердің тиісті паспорттары. 
Алдын ала қойылатын талаптар 
Осы бөліммен жұмыс басталар алдында білім алушылар жалпы білім 

беру пәндерін: математика, физика пәндерін оқып, сызу, техникалық 
механика, машина жасау технологиясы, электротехниканың теориялық 
негіздері, металдарды кесу, материалтану, техникалық өлшеу және бақылау 
бойынша базалық білімі болуы тиіс. 

 
Кіріспе 
Бұл бөлімде жабдықты олардың мақсатына, құрылымдық 

ерекшеліктері мен жұмыс принциптеріне байланысты жіктеу критерийлері 
қарастырылады, жабдықтың жұмыс органдарының құрамы мен қозғалыс 
кинематикасы зерттеледі. 

Осы бөлімді зерделеу кезінде студенттер білдектердің негізгі түрлерін, 
олардың жұмыс принциптерін, металл кесетін білдектерді құрайтын негізгі 
түйіндер мен бөлшектерді зерттейді. 
 

1.1 Металл кесетін білдектердің жіктелуі 
 
Металл кесетін білдек-металл кесетін құралмен жоңқаларды алу 

жолымен олардан бұйымдар алу мақсатында металл және басқа 
материалдарды, жартылай фабрикаттарды немесе дайындамаларды кесу 
арқылы өңдеуге арналған машина [1]. 

Барлық металл кесетін білдектер технологиялық үрдістің түріне, кескіш 
құралға, білдектің орналасуына байланысты белгілі бір сипаттамаларға 
сәйкес жіктеледі. 

Металл кесетін білдектер 9 топқа бөлінеді (1.1-сурет). Білдектердің әр 
тобы түрлерге бөлінеді. Мысалы, білдектер мамандандырылған, бір 
айналдырық, көп айналдырық, револьвер, маңдай, көп кескіш, карусель және 
т.б. (а қосымшасы). 

  

 

 
 

1.1 – сурет. Өңдеу әдісі бойынша білдектерді жіктеу 
 

Бір типтегі білдектер компоновкасымен (мысалы, әмбебап жоңғылау, 
көлденең, тік), кинематикамен, яғни қозғалыс беретін буындар 
жиынтығымен, конструкциясымен, басқару жүйесімен, өлшемдерімен және 
өңдеу дәлдігімен ерекшеленуі мүмкін (1.2-сурет). 
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1.2 - сурет.  Жоңғылау білдектердің негізгі түрлері 
 
Сонымен қатар, мысалы егер біз тіс кесу операциясын қарастыратын 

болсақ, онда бұл операция үшін сіз 5-ші топтағы білдектерді таңдай аласыз, 
бірақ бұл тіс кескіш болады, ал жоңғылау білдектер 6-шы топта орналасқан. 
Яғни, топтар арасында нақты айырмашылық жоқ, әсіресе бұрын 
қолданылмаған өңдеу әдістерін қолданатын жаңа білдектер пайда болады. 

Стандарттарға сәйкес, жабдық әр типтегі білдектерге тән негізгі 
өлшемдерге ие. Мәселен, мысалы білдектер мен дөңгелек тегістеу білдектері 
үшін бұл дайындаманың ең үлкен диаметрі (1.3 - сурет), жоңғылау білдектер 
үшін-дайындамалар немесе құрылғылар орнатылған үстелдің ұзындығы мен 
ені, көлденең планерлер үшін - кескіші бар жүгірткінің ең үлкен соққысы. 
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өлшемдерге ие. Мәселен, мысалы білдектер мен дөңгелек тегістеу білдектері 
үшін бұл дайындаманың ең үлкен диаметрі (1.3 - сурет), жоңғылау білдектер 
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1.3 -- сурет.  Жону білдектер үшін дайындаманың ең үлкен диаметрі 

 
Ұқсас орналасуы, кинематикасы және дизайны бар, бірақ әртүрлі 

негізгі өлшемдері бар бірдей типтегі білдектер тобы өлшемді қатарды 
құрайды. Сонымен, стандартқа сәйкес, жалпы мақсаттағы тісті кесу 
білдектері үшін орнатылатын өнімнің диаметрі 80 мм-ден 12,5 м-ге дейін 12 
өлшем қарастырылған. 

Берілген өңдеу жағдайларына арналған әр өлшемді білдектің дизайны 
модель деп аталады. Әр модельге өз шифры беріледі - бірнеше сандар мен 
әріптерден тұратын нөмір. 1.4-суретте СББ жону белгілеудің мысалы 
көрсетілген (сандық бағдарламалық басқару). 

 
 

1.4  - сурет.  СББ жону белгілеу 
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Бірінші сан-білдектің тобы, екіншісі-оның түрі, үшінші сан немесе 
үшінші және төртінші сандар білдектің негізгі өлшемін көрсетеді. Мысалы, 
16K20Ф3 моделі дегеніміз: дайындаманың ең үлкен диаметрі 400 мм болатын 
бұрандалы кескіш. Екінші және үшінші сандар арасындағы хат білдектің 
негізгі негізгі моделін белгілі бір модернизациялауды білдіреді. 

Автоматты білдектер мен жартылай автоматтар бар. Автоматты 
машина деп аталады, онда баптаудан кейін өңдеу циклын орындау үшін 
қажетті барлық қозғалыстар, соның ішінде дайындамаларды жүктеу және 
Дайын бөлшектерді түсіру автоматты түрде жүзеге асырылады, яғни ол 
оператордың қатысуынсыз машина механизмдерімен жүзеге асырылады. 

Жартылай автоматтың жұмыс циклі, сондай-ақ оператор жүргізетін 
тиеу-түсіруді қоспағанда, автоматты түрде орындалады, ол әрбір 
дайындаманы жүктегеннен кейін жартылай автоматты іске қосуды жүзеге 
асырады. 

Кешенді автоматтандыру мақсатында ірі көлемді және жаппай өндіріс 
үшін әртүрлі автоматтарды біріктіретін автоматты желілер мен кешендер, ал 
шағын көлемді өндіріс үшін – икемді өндірістік модульдер (ИӨМ) құрылады. 
ИӨМ мысалы 1.5 суретте көрсетілген. 

Бөлшектердің кішігірім өндірісін автоматтандыруға бағдарламалық 
басқарылатын (циклдік) білдектер құру арқылы қол жеткізіледі, модельдерді 
белгілеуге C әрпі (немесе Ф сандық әрпі) енгізіледі. Ф әрпінен кейінгі сан 
басқару жүйесінің ерекшелігін білдіреді: 

Ф1-сандық индикациясы бар білдек (мысалы, білдектің жылжымалы 
органының орнын көрсететін сандарды көрсетумен) және координаталардың 
алдын ала жиынтығымен; 

Ф2-позициялық немесе тікбұрышты жүйесі бар машина; 
Ф3-контурлы жүйесі бар білдек; 
Ф4-позициялық және контурлық өңдеуге арналған әмбебап жүйесі бар 

машина, мысалы, 1B732Ф3 моделі-СББ контурлық жүйесі бар жону білдегі. 
Сандық жүйемен басқарылатын білдектер, бірте-бірте ығыстырып 

шығады басқа да қондырғылар арқасында жоғары дәлдіктегі өңдеу, жоғары 
өнімділігі және салыстырмалы жылдам өтелу. 
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тиеу-түсіруді қоспағанда, автоматты түрде орындалады, ол әрбір 
дайындаманы жүктегеннен кейін жартылай автоматты іске қосуды жүзеге 
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үшін әртүрлі автоматтарды біріктіретін автоматты желілер мен кешендер, ал 
шағын көлемді өндіріс үшін – икемді өндірістік модульдер (ИӨМ) құрылады. 
ИӨМ мысалы 1.5 суретте көрсетілген. 
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машина, мысалы, 1B732Ф3 моделі-СББ контурлық жүйесі бар жону білдегі. 
Сандық жүйемен басқарылатын білдектер, бірте-бірте ығыстырып 

шығады басқа да қондырғылар арқасында жоғары дәлдіктегі өңдеу, жоғары 
өнімділігі және салыстырмалы жылдам өтелу. 

  

 
1.5 -  сурет.  Икемді өндіріс модулінің мысалы 

 
Сонымен қатар, металл кесетін білдектер әмбебаптылық дәрежесі, 

автоматтандыру дәрежесі және дәлдік класы бойынша бөлінеді. Білдектердің 
жіктелуі 1.6 суретте көрсетілген. 

 

 
 

1.6 - сурет.  Білдектердің жіктелуі 
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1.2 Металл кесетін білдектердің негізгі тораптары мен 
механизмдері 

 
Білдектің мысалын қолдана отырып, металл кесетін білдектердің негізгі 

түйіндері мен механизмдерін қарастырыңыз. Білдектің жалпы көрінісі 1.7 
суретте көрсетілген. 

 
 

1.7 - сурет.  Білдектің жалпы көрінісі 
 
Білдектің негізгі түйіндері 1.8 суретте көрсетілген. 

 

 
 

1.8 - сурет.  Машинаның негізгі түйіндері 
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1.8 - сурет.  Машинаның негізгі түйіндері 
  

 
Білдек тұғыры көбінесе шойыннан жасалады, 1.9-суретте көрсетілген 

қондырма үшін негіз болып табылады. 
 

 
1.9 - сурет.   Білдек тұғыры 

 
Білдек тораптарының талап етілетін өзара орналасуын және құрал мен 

дайындаманың салыстырмалы түрде орын ауыстыру мүмкіндігін 
бағыттаушылар қамтамасыз етеді (1.10-сурет). 
 

 
1.10 - сурет.  Бойлық (А) және көлденең (Б) сынасы бар, сығымдалған 

(в) және қондырылатын (г) тақтайшасы бар реттеу элементтері 
 
Мақсаты мен дизайны бойынша бағыттаушыларды келесі 

сипаттамаларға сәйкес жіктеуге болады: 
- қозғалыс түрі бойынша: басты қозғалыстың бағыттаушылары 

(мысалы, бойлық сүргілеу білдегінің үстел-орнағы); беру қозғалысының 
бағыттаушылары; өңдеу үрдісінде қозғалмайтын түйіскен және қосалқы 
бөлшектер мен тораптардың бағыттауыштары; 

- қозғалыс траекториясы бойынша: тік сызықты және дөңгелек 
қозғалыс бағыттаушылары; 

- кеңістіктегі түйіннің траекториясы бағытында: көлденең, тік және 
көлбеу; 
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- геометриялық пішінде: призмалық, жалпақ, цилиндрлік, конустық 
(тек дөңгелек қозғалыс үшін) және олардың комбинациясы. 

Білдектерде ең көп таралған-жылжымалы және жылжымалы 
бағыттағыштар. Жылжымалы бағыттағыштар (1.11-сурет) әдетте сұр 
шойыннан жасалған. Шойын рельстер орнақпен немесе жылжымалы 
түйінмен бір бөлік ретінде жасалған жағдайларда қолданылады. 

 

 
 

а-жалпақ; б – призмалық; в – айыр тәрізді; г-цилиндрлік 
 

1.11 - сурет.   Сырғу бағыттағыштарының көлденең қималарының 
негізгі формалары 

 
Жылжымалы үйкеліс түріне сәйкес келесі бағыттағыштар бөлінеді: 
- гидростатикалық-негізгі қозғалыс және беру бағыттаушылары; бұл 

бағыттағыштарда майлау қабаты қажетті мөлшердегі арнайы қалталарға 
жоғары қысыммен май беру арқылы жасалады; 

- аралас жағармаймен – жем беру қозғалысының бағыттаушыларының 
көпшілігі; 

- шекаралық жағармаймен-өте төмен сырғу жылдамдықтарында жұмыс 
істейтін бағыттаушы бергіштер; 

- ауа майымен-аэростатикалық. 
Білдектерде аралық жылжымалы денелер ретінде шарлар мен 

роликтерді қолдана отырып, жылжымалы бағыттағыштар кеңінен 
қолданылады. Жылжымалы бағыттаушылардың артықшылығы-қозғалыс 
жылдамдығына тәуелсіз үйкеліс болып табылады. Жылжымалы 
бағыттағыштар қозғалыстардың жоғары дәлдігін, баяу қозғалыстардың 
біркелкілігін қамтамасыз етеді, олар жылжымалы бағыттағыштарға 
қарағанда берік. Жылжымалы бағыттағыштар сияқты, жылжымалы 
бағыттағыштар жабық және ашық болуы мүмкін. 

Алдыңғы бас, көбінесе айналдырықты бас деп аталады (1.12-сурет), 
себебі оның негізгі түйіні – айналдырық болып табылады (1.13-сурет). 
Патрондар айналдырыққа бекітіліп, өңделетін бөлшектер орнатылатын және 
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бекітілетін түрлі мандрелдерге бекітіледі. Сонымен қатар, жылдамдық 
қорабы, доңғалақ және мойынтіректер де бар.  

 

 
 

1.12 - сурет.   Алдыңғы басша 
 

Айналдырық-бұл металл кесетін білдектің білігі, оған бекітілген 
құралды немесе дайындаманы айналдырады.  

Айналдырықтың құрылымдық пішіні оған қысқыш құрылғыларды 
немесе құралдарды бекіту әдісіне, жетек элементтерін қондыруға және 
қолданылатын тіректердің түрлеріне байланысты. Айналдырықтар 
айналдырықтың өтуі үшін, сондай-ақ оның массасын азайту үшін қуыс 
жасалады. 

Білдектердің айналдырықтарының тіректері ретінде жылжымалы және 
жылжымалы мойынтіректер қолданылады. Айналдырықтардан жоғары 
дәлдік талап етілетіндіктен, жылжымалы мойынтіректер жоғары дәлдік 
сыныптары болуы керек. Алдыңғы тіректе артқы тірекке қарағанда дәлірек 
мойынтіректер қолданылады. Айналдырықтар мен мойынтіректер майлау 
материалын ластанудан және оюдан сенімді қорғалуы керек, осы мақсатта 
әртүрлі тығыздағыштар қолданылады. 

 

 
 

1.13 - сурет.   Айналдырық 
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Артқы басша төменгі плитадан және күпшелер ұстағышынан құралады. 
Артқы басшаға құрал немесе құрал орнатылуы мүмкін (1.14-сурет). Көбінесе 
артқы жағы ұзын бөліктерді өңдеуде қолданылады, бөліктің ұшын конуспен 
қысады. Артқы басы қозғалатын бағыттағыштар таза және майланған болуы 
керек.  
 

 
 

1.14 - сурет.   Артқы басша 
 

 
Құралкүймешік- кесу құралы орнатылған және оны бойлық, көлденең 

және көлбеу бағытта жылжытуға мүмкіндік беретін білдектің түйіні. 
Күймешенің жылжымасының бойымен бойлық қозғалысты қамтамасыз етеді, 
Құралкүймешіктің жоғарғы бөлігі көлденең қозғалысты қамтамасыз етеді.  

 
 

1.15 - сурет.   Білдектің құралкүймешігі 
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1.15 - сурет.   Білдектің құралкүймешігі 

  

 
Алжапқыш. Құралкүймешіктің бойлық және көлденең қозғалысын 

қамтамасыз ету үшін қозғалыс алжапқышта орналасқан берілістер жасалды 
(1.16-сурет). Осы берілістердің көмегімен жұмыс істейтін бұранданың 
айналмалы қозғалысын құралкүймешіктің аудармалы қозғалысына 
түрлендіру жүзеге асырылады. 
 

 
 

1 – қол берілісінің сермері, 2 – жүріс білігі, 3- қол білігінен механикалық 
берілісті қосу түймесі, 4 – тісті доңғалақ, 5- төрткілдеш тістегергіші, 6 – тісті 
жоңғалақ, 7 – тісті төрткілдеш, 8-тісті доңғалақ, 9 – бұрамдық, 10-ажырамалы 
сомын, 11-жүріс бұрамасы, 12-бұранды кесу кезінде жүріс бұрамасынан 
механикалық берілісті қосу тұтқасы, 13-механикалық берілісті қосу тұтқасы 
 

1.16 – сурет.   Білдектің алжапқышы  
 

Жабдықтың барлық тораптары мен тетіктері жарамды күйде ұсталуы 
тиіс, яғни барлық үйкелетін бөлшектер таза және тиісті майлаумен майлануы 
тиіс. Бұл жабдықты пайдалану қызметінің міндеті, бірақ қызмет көрсетуші 
персонал да жабдықтың жай-күйін қадағалауы тиіс, мысалы, сүзгілердің, 
майлау-салқындату сұйықтығының уақтылы ауыстырылуын қадағалауы, 
тіпті істелген мотосағаттарға байланысты білдектің гидрожүйесіндегі 
майдың уақтылы ауыстырылуын қадағалауы тиіс. 
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1.3 Жабдықтың жұмыс істеу принциптері 
 

Жетекші буыннан жетекке айналу жылдамдығын өзгерту үшін белдік, 
тісті және бұрамдық берілістері қолданылады. Жетекші nжқ айналу жиілігінің 
жетекші nжқ буынының айналу жиілігіне қатынасы беріліс қатынасы деп 
аталады. 

Тізбекті беріліс, белдік тәрізді, бір-бірінен алыс орналасқан біліктер 
арасындағы айналуды беру үшін қолданылады. Бұл берілістер металл кесетін 
білдектер мен тасымалдаушыларда қолданылады (1.17-сурет). 

 

 
 

а) белдікті; б) тізбекті 
 

1.17 - сурет.  Белдікті және тізбекті берілістің жалпы көрінісі 
 
Тісті беріліс - тісті ілініс арқылы бұрыштық жылдамдықтар мен 

моменттердің өзгеруімен қозғалысты (сырғып кетпестен) беретін және 
түрлендіретін механизм (1.18-сурет). 
 

 
 

1.18 - сурет.  Тісті беріліс 
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1.3 Жабдықтың жұмыс істеу принциптері 
 

Жетекші буыннан жетекке айналу жылдамдығын өзгерту үшін белдік, 
тісті және бұрамдық берілістері қолданылады. Жетекші nжқ айналу жиілігінің 
жетекші nжқ буынының айналу жиілігіне қатынасы беріліс қатынасы деп 
аталады. 

Тізбекті беріліс, белдік тәрізді, бір-бірінен алыс орналасқан біліктер 
арасындағы айналуды беру үшін қолданылады. Бұл берілістер металл кесетін 
білдектер мен тасымалдаушыларда қолданылады (1.17-сурет). 

 

 
 

а) белдікті; б) тізбекті 
 

1.17 - сурет.  Белдікті және тізбекті берілістің жалпы көрінісі 
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1.18 - сурет.  Тісті беріліс 

  

Бұрамдық берілісі бұрамдық пен бұрамдық доңғалағынан тұрады (1.19-
сурет). Бұрамдықтың берілу қатынасы формула бойынша есептеледі: 

 
 
 

 
 
мұндағы ZCH - бұрамдықтың кіру саны;  
      ZCH.к - бұрамдық доңғалағының тістерінің саны.  

 

 
 

1.19 - сурет.   Бұрамдық берілісі 
 

Бұрамдық берілісінің артықшылықтары ықшамдылық, дыбыссыздық, 
жүріс бір қалыптылығы, үлкен редукциялау мүмкіндігі болып табылады, 
беріліс кемшіліктеріне шағын ПӘК (пайдалы әрекет коэффициенті) жатады. 

Аудармалы қозғалыс.  
Бұл берілістер айналмалы қозғалысты жұмыс органының тік сызықты 

аударма қозғалысына айналдыруға қызмет етеді. Білдектерде тірек 
берілістері, бұрандалы жұптар (сырғанау және домалау), ықтырмалы, 
жұдырықшалы механизмдері және т. б. қолданылады. 

Төрткілдешті берілісі тірек доңғалағының айналмалы қозғалысын 
рельстің аудармалы қозғалысына және керісінше түрлендіруге қызмет етеді. 
Тірек берілісі доңғалақтың рельспен тік және қиғаш ілінісімен жасалуы 
мүмкін.  

Төрткілдешті берілістері металл кесетін білдектерде, мысалы, 
білдектерде, дайындамаға қатысты кескіші бар құралкүймешіктің бойлық 
берілісінің қозғалысын жүзеге асыру үшін қолданылады (1.20-сурет).  
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1.20 – сурет.   Білдектегі төрткішлдеш берілісі 
 
Бұрандалы беріліс төмен жылдамдықпен қозғалыс қажет болған 

жағдайда қолданылады. Айналдыру бұрандаға, сомынға және онымен 
байланысты үстелге немесе слайдтарға тікелей алға жылжытылады (1.21-
сурет). 

 
 

1.21 - сурет.   Бұрандалы беріліс 
 
Қайтып келе жатқан ықтырмасы бар қосиінді-кулисалы механизмдер 

(қысқартылған – кулисалы механизмдер) қашау білдектерінде, ал жанасқан 
кулисалы – көлденең сүргілеу білдектерінде қолданылады. Ықтырмалы 
механизмдері кері жұмыс істемеу кезінде үлкен жылдамдықты және тегіс 
қозғалысты қамтамасыз етеді. 
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Жабдықтың атқарушы механизмдерінің орын ауыстыруы 
кинематикалық сұлбаларда көрсетіледі. 1.22 суретте көрсетілген 1K62 
жонудың кинематикалық сұлбасын қарастырыңыз. 
 

 
 

1.22 - сурет.   Білдектің кинематикалық сұлбасы 
 

Негізгі қозғалыс жетегінің кинематикалық тізбегі. Бұл тізбек айналу 
жиілігін әртүрлі жиіліктерді қосу мүмкіндігімен M1 қозғалтқышынан VI 
айналдырыққа беруді қамтамасыз етеді. Білдектің айналдырығы оң және сол 
жақ айналу бағытына ие болуы мүмкін. Жалғастырғыш айналдырығының 
бағыты оң болған кезде МФ1 ілінісі солға қосылады. 

Алдыңғы бас шартты түрде бірнеше бөлікке бөлінеді (кинематикалық 
сұлбаны қараңыз, 1.22-сурет): 

1. Үйкеліс (кіріс) білігі – үйкеліс білігі мыналардан тұрады: бекітілген 
қос жиынтықпен МФ1 қос үйкеліс ілінісі (z=51, z=56), беріліс (z=50) және 
кері қозғалмайтын жиынтық (z=24, z=36); 

2. Жылдамдық қорабы-жылжымалы қос жиынтығы бар білік II (Б1), 
жылжымалы үш жиынтығы бар білік III (Б2); 

3. Жылжымалы қос жиынтықтары (Б3, Б4, Б5) бар IV іріктеу білігі); 
4. Тежегіш торабы-білікке арналған белдік тежегіші III; 
5. Айналдырық - айналдыруды беру жетегіне беруге арналған z=60 тісті 

берілісті қосатын жылжымалы қос жиынтығы (Б5) бар; 
6. Жетек түйіні: 
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 Бұранда қадамын ұлғайту сілтемесі-B6 жиынтығы, айналдырықтың 
жылдамдығына қатысты шығыс жылдамдығының артуын қамтамасыз етеді; 

 2 жылдамдықты кері механизм-B7 жиынтығы құралкүймешіктің 
қозғалыс бағытын өзгертуге қызмет етеді. 

Беріліс жетегі келесі тізбектер мен түйіндерді қамтиды (1.23-сурет): 
1. Жіп қадамын ұлғайту сілтемесі-айналдырықты бастағы B6 Қос 

жиынтығы, айналдырықтың айналу жиілігіне қатысты шығыс 
жылдамдығының артуын қамтамасыз етеді: 1:2, 1:8, 1:32; 

2. Айналдырықты бастағы 2 жылдамдықты үш есе B7 кері механизмі 
айналдырықты айналдыру бағытында құралкүймешіктің қозғалыс бағытын 
өзгертуге қызмет етеді. Аралық тісті-трензельді тұтату арқылы жүзеге 
асырылады; 

3. Ауыстырылатын доңғалақтардың гитарасы-K, L, M, N 
ауыстырылатын берілістерді қамтиды. Революция сандарын салыстырмалы 
түрде сирек реттеуге қызмет етеді; 

4. Беріліс қорабы-беріліс қорабы айналдырықтан гитара арқылы 
қозғалады және жұмыс білігі мен жұмыс бұрандасының әртүрлі айналу 
жылдамдығын орнатады; 

5. Қозғалыс бергішты беру механизмі-жетек білігінің немесе жетек 
бұрандасының айналуын бойлық немесе көлденең құралкүймешіктің 
аудармалы қозғалысына айналдырады. 

 

 
 

1.23 - сурет.  Білдекті беру жетегі 
 

Құралкүймешіктің бойлық қозғалысы келесідей жүзеге асырылады 
(1.24-сурет): 

 айналдырықтан 60/60 беріліс арқылы, содан кейін 42/42 немесе 28/56 
немесе 35/28×28/35 дөңгелектері бар реверс арқылы және 42/95×95/50 
ауыстырылатын доңғалақтардың ауыстобы арқылы IX беріліс қорабының 
білігі айналады; 
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1.23 - сурет.  Білдекті беру жетегі 
 

Құралкүймешіктің бойлық қозғалысы келесідей жүзеге асырылады 
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 жалғастырғышты қосып, МФ2 дөңгелегі беріліс конусын айналдыра 
бастайды 26, 28, 32, 36, 40, 44, 48 және одан 36 доңғалақ; 

 әрі қарай, беріліс және МФ3 муфтасы арқылы қос жиынтық Z=18 – 
z=28 айналады, ол 18/45 және 28/35 қатынастарын жүзеге асырады, содан 
кейін 15/48 және 35/28 Қос жиынтық арқылы және 28/56 беріліс арқылы 
жұмыс білігі айналады, ол арқылы z=27 дөңгелегі қозғалыс бергішпен бірге 
қозғалады; 

 әрі қарай, қозғалыс 27/20×20/28×4/20×40/37×14/66 қозғалыс бергіш 
дөңгелектерінің беріліс қатынасы арқылы Z=10 тірек доңғалағына беріледі 
(беріліс модулі m=3 мм). 10 дөңгелегі орнаққа бекітілген рельсті ұстап 
тұрып, оны орап, қозғалыс бергішты калиппен жылжытады; 

 МФ8 немесе МФ9 муфталарын қосу арқылы z = 14 дөңгелегі 
құралкүймешіктің бағытын өзгертіп, оңға немесе солға бұрылады.  

 

 
 

1-көлденең жылжымаларды ауыстыру тұтқасы; 2-бойлық орын 
ауыстыру күймешесі; 3-бойлық орын ауыстыру механизмінің бұрандасы; 4-
көлденең орын ауыстыру күймешесі; 5 – жоғарғы күймешенің бекіткіш 
бұрандасы; 6 – жоғарғы күймеше; 7 – кескіш ұстағыш; 8 – кескіш 
ұстағыштың тұтқасы; 9-жоғарғы күймешенің бұрандалы механизмі; 10-
жоғарғы күймешенің орын ауыстыру тұтқасы 

 
1.24 - сурет.   Құралкүймешіктің қозғалысы 

 
Бойлық берілістердің кинематикалық тізбегінің жалпы теңдеуі 

айналдырықтың бір айналымының есептелген кезеңіне байланысты 
анықталады. 
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Қозғалыс бергіштің бұрамдық берілісіне дейін кинематикалық тізбек 
алдыңғы тізбектен өзгеше емес. Одан әрі дөңгелектер арқылы 40/37 немесе 
40/45×45/37 қосу муфталар МФ10 немесе МФ11 және беру арқылы 
40/61×61/20 айналады бұранда көлденең беру құралкүймешік. 5 мм 
бұрандалы жіптің қадамы, сол жақ жіп. Кинематикалық тізбектің теңдеуі 
бойлық берілістерге ұқсас. Беру шамалары бойлық шамалардан 2 есе аз және 
0,035-тен 2,08 мм/об-қа дейін құрайды. 

Құралкүймешіктің қолмен бойлық қозғалысы. Беріліс арқылы XIX 
біліктің ұшқышы Z=10 тірек дөңгелегі арқылы айналады. Ұшақтың бір 
айналымы үшін құралкүймешік белгіленген мәнге ауысады. 

Айналдырық екі жылжымалы тірекке орнатылған (1.25-сурет). 
Алдыңғы тірек-бұл ішкі конустық сақинасы бар реттелетін екі қатарлы 
роликті мойынтірек. Мойынтірек сомынды (тоқтатқышты) қатайту арқылы 
реттеледі, ол мойынтіректің ішкі сақинасын басады. Бұл жағдайда сақина 
айналдырықтың конустық мойнына жақындап, ашылады; осылайша тозу 
нәтижесінде пайда болған сақиналар мен роликтер арасындағы алшақтық 
азаяды. Айналдырықтың артқы тірегі екі радиалды мойынтіректерден 
тұрады, олар тек білдекті ағымдағы тексеру кезінде реттеледі. 
 

 
 

1.25 - сурет.  Айналдырықты бекіту 
 

1K62 білдектің дизайнында айналдырықты орнату үшін арнайы 
мойынтіректер қарастырылған, соның арқасында дайындамаларды өңдеудің 
қажетті қаттылығы мен жоғары дәлдігі қамтамасыз етіледі. МЕМСТ 8 сәйкес 
1K62 жонғыш дәлдік класына жатады. 
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қажетті қаттылығы мен жоғары дәлдігі қамтамасыз етіледі. МЕМСТ 8 сәйкес 
1K62 жонғыш дәлдік класына жатады. 
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1.26 - сурет.   Артқы басын жылжыту арқылы конустарды өңдеу 
 

1K62B білдегі күймешесінің бойлық қозғалысы орнақтың алдыңғы 
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1.4 Жабдыққа қойылатын талаптар және олардың сапа өлшемдері 
 

Сенімділік-көптеген басқа білдектер мен техникалық құрылғылар 
сияқты металл кесетін білдектер мен білдектер жүйелерінің сапасының 
негізгі сипаттамаларының бірі. 

Сенімділік осы өнімнің бүкіл жұмыс кезеңінде қажетті сапа 
көрсеткіштерін сақтау қасиетін сипаттайды [3]. 

Жабдық үшін оның технологиялық сенімділігін қамтамасыз ету ерекше 
маңызды, ол бірінші кезекте өнімнің дәлдігімен сапаға тікелей байланысты. 
Сондықтан, білдектердің сенімділігі істен шығудың барлық түрлері 
бағаланған кезде білдектің сенімділігі және технологиялық жүйенің құрамдас 
бөлігінің сенімділігі ретінде қарастырылуы керек, тек өнімнің сапасына 
байланысты ақаулар ғана ескеріледі. 

Машина мен машина кешендерінің істен шығуының негізгі көздері-
білдектің өзі (оның механикасы мен гидрожүйелері), электрлік – электронды 
жүйелер және СББ басқару жүйесі. Электрлік және электронды 
құрылғылармен салыстырғанда механикалық түйіндер үшін сәтсіздіктердің 
аз саны тән, бірақ олардың салдарын жоюдың ұзақ уақыты. 

Білдекті пайдалану кезеңі негізінен объектінің шекті күйін анықтайтын 
экономикалық факторлармен байланысты. Пайдалануға объектінің жұмысы 
(негізгі кезең), сондай-ақ тасымалдау, сақтау, Жөндеу және техникалық 
қызмет көрсету, қайта баптау, жинақтау тоқтап қалған кезеңдер кіреді. 

Шекті жай-күй-объектінің мақсаты бойынша одан әрі қолдануға жол 
берілмейтін немесе орынсыз жай-күйі. 

Білдектерді пайдалану ұзақтығы олардың моральдық (тиімді 
модельдердің пайда болуы) және физикалық (оларды пайдалану мен жөндеу 
шығындарының өсуі) тозуымен байланысты. Қазіргі заманғы орташа 
өлшемді білдектер үшін бұл әдетте 8 ... 10 жыл жұмыс істейді, ал күрделі 
және ауыр білдектер үшін 15...20 жыл және одан жоғары. Әрбір машина үшін 
пайдаланудан шығарылғанға дейін нақты қызмет мерзімі экономикалық 
есептеулер негізінде белгіленеді. 

Жұмысқа қабілеттілік критерийлері-бұл бөлшектер, түйіндер және 
машина тұтастай алғанда өз мақсаттарын орындауы үшін жобалау және 
пайдалану кезінде сақталуы керек шарттар. 

Мұндай өлшемдерге мыналар жатады: 
- бастапқы дәлдік; 
- қаттылық; 
- виброға төзімділік; 
- беріктігі; 
- тозуға төзімділік; 
- жылуға төзімділік. 
1.27-суретте осы критерийлердің анықтамалары берілген. 
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1.27 - сурет.   Жабдық сапасының өлшемдерін анықтау 
 
Бастапқы дәлдік сызбалардағы төзімділіктің дұрыс тағайындалуына 

және оларды өндіріс үрдісінде сақтауға байланысты. 
Білдектің бастапқы дәлдігі, әдетте, бастапқы геометриялық және 

кинематикалық қателіктермен сипатталады. 
Қаттылық-жүйенің жүктеме әсерінен серпімді деформацияға 

(өлшемдердің өзгеруіне) қарсы тұру қабілеті. 
Қаттылығы: 
- бөлшектердің өлшемдері; 
- олардың пішімдері; 
- тіректердің орналасуы және т. б. байланысты 
Алайда, олар білдектерде, яғни жанасатын бөліктердің беткі 

қабаттарында пайда болатын байланыс деформацияларының қаттылығын 
азайтады. 

Дірілге төзімділік-білдектің тербелістердің (тербелістердің) пайда 
болуына немесе күшеюіне қарсы тұру қасиеті. Тербелістер білдектен тыс 
жерге берілуі немесе тікелей машинада пайда болуы мүмкін. 

Машинада тербеліс көздері болуы мүмкін: 
- кесу үрдісі; 
- жылдам айналатын бөлшектердің теңгерімсіздігі; 
- төмен жылдамдықты жылжымалы қосылыстар және т. б.; 
- электр қозғалтқыштары. 
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Беріктік-бөлшектердің олардың бұзылуына (сынуына), сондай-ақ 
күштердің әсерінен қалдық деформациялардың пайда болуына қарсы тұру 
қабілеті. Беріктігі: 

- бөлшек материалы; 
- термоөңдеу; 
- жүктеме сипатына (тұрақты немесе циклдік) байланысты. 
Әдетте беріктіктің екі санатын қарастырыңыз:  
- статикалық; 
- динамикалық. 
Тұрақты немесе баяу өзгеретін жүктемелердің әсерінен болатын 

бөлшектер, мысалы, бұрандар, кілттер, кронштейндер, баяу айналатын 
біліктер мен редукторлар және т. б. статикалық беріктікке есептеледі. 

Жабдыққа қойылатын негізгі талаптарды толығырақ қарастырайық 
(1.28-сурет). 
 

 
   
1.28 - сурет.  Білдектерге қойылатын талаптар және олардың сапа өлшемдері 
 

Технологиялылық-өз мақсатына толық сәйкес келетін ең аз еңбек, 
уақыт және қаражат шығындарымен өнімді дайындау. Бөлшектердің 
технологиялылығы: олардың механикалық және физикалық әдістермен 
өңдеуге ыңғайлы қарапайым беттерінің (цилиндрлік, конустық және т.б.) 
пішінімен; қалдықсыз өңдеуге (қысыммен, құюмен, Дәнекерлеумен және т. 
б.) жарамды материалдарды қолданумен және ресурс үнемдеуші 
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технологиямен; шақтамалар мен қондырмалардың стандартты жүйесімен 
және басқа да құралдармен және әдістермен қамтамасыз етіледі. 

Үнемділік-өндіріс пен пайдаланудың ең төменгі құны. Бөлшектер мен 
тораптардың үнемділігі жоғары сенімділік кезінде пайдаланудағы пайдалы 
әрекеттің ең жоғары коэффициенті есебінен өндірістің ең төменгі 
материалды қажетсіну, энергияны қажетсіну және еңбекті қажетсіну 
жағдайынан; өндірістің жоғары мамандануынан және т. б. олардың пішіні 
мен мөлшерін оңтайландыру арқылы қол жеткізіледі. Үнемділікті бағалау 
кезінде жобалау, дайындау, пайдалану және жөндеу шығындары ескеріледі. 

Өнімділік-бұл берілген функцияларды орындай алатын объектінің 
жағдайы. Бөлшектер мен білдектердің өнімділігі белгілі бір көрсеткіштермен 
өз функцияларын орындау қасиеті ретінде анықталады. 

Сенімділік-берілген функцияларды орындау қабілетін уақытында 
сақтау үшін объектінің қасиеті (МЕМСТ 27.002). 

Өнімділік-уақыт бірлігінде орындалатын жұмыстың (өнімнің, 
ақпараттың) көлемі. 

Қуат-энергияны түрлендіру жылдамдығы. 
Пайдалы әсер коэффициенті-тұтынушыға дейін жеткен энергия (қуат) 

үлесі. 
Өлшемдер-шекті өлшемдер. 
Материал сыйымдылығы-әдетте қуат бірлігіне тағайындалған Білдектің 

құрылымдық материалының мөлшері. 
Энергия сыйымдылығы-жұмыс көлеміне (өткен қашықтыққа, 

өндірілген өнімге) жатқызылған отын немесе электр энергиясының шығыны. 
Дәлдік-берілген позицияға (жылдамдыққа және т.б.) барынша сәйкес 

келу мүмкіндігі. 
Жүрістің тегістігі-білдектің жұмысы кезіндегі ең аз үдеулер. Бөлшектер 

мен білдектердің қалыпты жұмыс істеу шарттары. Бөлшектер мен 
білдектердің сәтті жұмысы жұмыс қабілеттілігі мен сенімділігін қамтамасыз 
ету болып табылады. 

Әрі қарай, біз жабдықтың қызмет ету мерзімі туралы ұғымды 
қарастырамыз – бұл жабдықты пайдалану басталғаннан бастап оның толық 
физикалық және/немесе тозуына дейінгі кезең [2]. 

 
Тест тапсырмалары 

1. Металл кесетін білдектер не үшін арналған: 
A) машина жасау кәсіпорындарында пайдалану үшін; 
B) жоңқаларды алу және дайындамаға қажетті пішінді берілген 

дәлдікпен беру жолымен металдарды өңдеу үшін; 
C) дайындамаларды өңдеу үшін; 
D) металдарды кесу арқылы өңдеу үшін. 
2. Металл кесетін білдектер: 
A) өңделетін беттердің түрі; 
B) дайындамалардың габариттік өлшемдері; 
C) әмбебаптығы, автоматтандыру дәрежесі, дәлдігі, салмағы; 
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D) білдектің тән өлшемдері. 
3. Орындалатын жұмыстың сипатына байланысты білдектер бөлінеді: 
A) тән өлшемдері; 
B) топтар мен типтер; 
C) өңделетін беттердің түрлері; 
D) кішкентай, орташа және үлкен. 
4. 2А135-бұл: 
A) дайындаманың максималды диаметрі 135 мм болатын бұранда 

кескіш білдек; 
B) биіктігі 1 м 35 см тік-бұрғылау білдегі; 
C) 135 мм бұрғылаудың ең көп шығуы бар тік бұрғылау білдегі; 
D) максималды бұрғылау диаметрі 35 мм тік бұрғылау білдегі. 
5. Білдектердің өлшемдік қатары дегеніміз не? 
A) кинематикалық сұлба, конструкция, сыртқы түрі бойынша ұқсас, 

бірақ әртүрлі негізгі өлшемдері бар бір типті білдектер тобы; 
B) кинематикалық сұлба мен конструкция бойынша ұқсас бір типті 

білдектер тобы; 
C) үш координат бойынша анықталған білдектің негізгі өлшемдері; 
D) кинематикалық сұлба, конструкция, сыртқы түрі бойынша ұқсас 

және бірдей негізгі өлшемдері бар бір типті білдектер тобы. 
 

Сұрақтар нөмірі / дұрыс жауаптар нөмірі 
 

Тест тапсырмаларына дұрыс жауаптар 
Сұрақ 1 2 3 4 5 
Жауабы бар B C B D A 

 
Бақылау сұрақтары 

1. Жабдықтың қандай түрлерін білесіз? 
2. Бұл негізгі тораптар мен тетіктер металл кескіш білдектердің? 
3. Білдектердің жұмыс қабілеттілігінің қандай өлшемдерін білесіз? 
4. Металл кескіші білдек қалай жұмыс істейді? 
5. Қандай белгілер бойынша жіктеледі металл кескіш білдектер? 
6. Сериялық білдектер моделінің шифры қалай жасалады? Мысалдар 

келтіріңіз. 
7. Білдектердің дәлдігінің қандай кластарын білесіз? 
8. Бұл деп аталады, бас қозғалысымен? Негізгі қозғалысы түзу болатын 

білдектерге мысалдар келтіріңіз. 
9. Қандай қозғалыстар негізгі болып табылады? 
10. Бағдарламалық жасақтамасы бар білдектен қолмен басқарылатын 

білдекті модельдің белгілеуінен қалай ажыратуға болады? 
11. Жону білдекте орындалатын көмекші қозғалыстар қандай? 
12. Орнақ-бұл? 
13. Бағыттаушылардың классификациясын тізімдеңіз. 
14. Айналдырыққа анықтама беріңіз. 
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D) білдектің тән өлшемдері. 
3. Орындалатын жұмыстың сипатына байланысты білдектер бөлінеді: 
A) тән өлшемдері; 
B) топтар мен типтер; 
C) өңделетін беттердің түрлері; 
D) кішкентай, орташа және үлкен. 
4. 2А135-бұл: 
A) дайындаманың максималды диаметрі 135 мм болатын бұранда 

кескіш білдек; 
B) биіктігі 1 м 35 см тік-бұрғылау білдегі; 
C) 135 мм бұрғылаудың ең көп шығуы бар тік бұрғылау білдегі; 
D) максималды бұрғылау диаметрі 35 мм тік бұрғылау білдегі. 
5. Білдектердің өлшемдік қатары дегеніміз не? 
A) кинематикалық сұлба, конструкция, сыртқы түрі бойынша ұқсас, 

бірақ әртүрлі негізгі өлшемдері бар бір типті білдектер тобы; 
B) кинематикалық сұлба мен конструкция бойынша ұқсас бір типті 

білдектер тобы; 
C) үш координат бойынша анықталған білдектің негізгі өлшемдері; 
D) кинематикалық сұлба, конструкция, сыртқы түрі бойынша ұқсас 

және бірдей негізгі өлшемдері бар бір типті білдектер тобы. 
 

Сұрақтар нөмірі / дұрыс жауаптар нөмірі 
 

Тест тапсырмаларына дұрыс жауаптар 
Сұрақ 1 2 3 4 5 
Жауабы бар B C B D A 

 
Бақылау сұрақтары 

1. Жабдықтың қандай түрлерін білесіз? 
2. Бұл негізгі тораптар мен тетіктер металл кескіш білдектердің? 
3. Білдектердің жұмыс қабілеттілігінің қандай өлшемдерін білесіз? 
4. Металл кескіші білдек қалай жұмыс істейді? 
5. Қандай белгілер бойынша жіктеледі металл кескіш білдектер? 
6. Сериялық білдектер моделінің шифры қалай жасалады? Мысалдар 

келтіріңіз. 
7. Білдектердің дәлдігінің қандай кластарын білесіз? 
8. Бұл деп аталады, бас қозғалысымен? Негізгі қозғалысы түзу болатын 

білдектерге мысалдар келтіріңіз. 
9. Қандай қозғалыстар негізгі болып табылады? 
10. Бағдарламалық жасақтамасы бар білдектен қолмен басқарылатын 

білдекті модельдің белгілеуінен қалай ажыратуға болады? 
11. Жону білдекте орындалатын көмекші қозғалыстар қандай? 
12. Орнақ-бұл? 
13. Бағыттаушылардың классификациясын тізімдеңіз. 
14. Айналдырыққа анықтама беріңіз. 

  

15. Білдектердегі қандай берілістер айналмалы берілісті түйіннің 
аудармалы қозғалысына айналдырады? 

16. Мерзімді қозғалыс механизмдері қандай? Олар қандай білдектерде 
қолданылады? 

17. Жылдамдық қораптары не үшін арналған? 
18. Жылдамдықты ауыстыру әдісі бойынша жылдамдық қораптары бар 

ма? 
19. Муфталардың жіктелуін сипаттаңыз. 
20. Тежегіш құрылғылардың мақсаты қандай? 
21. Механикалық тежегіштердің негізгі түрлері қандай? 
 

Қысқаша қорытынды 
Бұл бөлім білім алушыларға металл кесетін жабдықтардың тобы мен 

түрін анықтауға; металл кесетін білдектердің негізгі бөліктерін және олардың 
кинематикалық сұлбаларын, жекелеген механизмдер мен жабдықтардың 
тұтастай жұмыс істеу принциптерін зерделеуге мүмкіндік береді. 

Осы бөлімді оқығаннан кейін студенттер білдектердің негізгі түрлерін, 
олардың жұмыс принциптерін, металл кесетін білдектерді құрайтын негізгі 
түйіндер мен бөлшектерді игере алады. 
 

Ұсынылатын әдебиеттер 
1. Дьячков В.Б., Кабатов М.Ф., Носинов М.У. Специальные 

металлорежущие станки общемашиностроительного применения. 
Справочник. М.: Машиностроение. 1983. – 287 с. 

2. Проектирование металлорежущихстанков и станочных систем : 
справ. – учеб. для вузов: В 3-х т. / Под общ. ред. А.С. Проникова. – М. : Изд-
во МГТУ им. Н.Э. Баумана, Машиностроение, 1995 –Т. 2, ч. 1 : Расчёт и 
конструирование узлов и элементов станков : учебник. – 371 с. : ил. 

3. Гуртяков, А. М. Расчёт и проектирование металлорежущих станков : 
учебное пособие / А. М. Гуртяков. — Томск : Томский политехнический 
университет, 2014. — 136 c. 

4. Шумейко И. А. Металлорежущие станки : учебное пособие. – 
Павлодар : Кереку,2014. – 317 с. 
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2‑БӨЛІМ. МЕТАЛЛ КЕСЕТІН БІЛДЕКТЕРДІ ПАЙДАЛАНУ ЖӘНЕ 
БАПТАУ 

Осы бөлімнен өткеннен кейін білім алушылар мынаны игереді: 
1. Жабдықты пайдалану ережелерін білу және қолдану;
2. Металл кесетін білдектердегі негізгі жұмыс қозғалыстарын атаңыз

және сипаттаңыз; 
3. Білдектердің кинематикалық сызбаларын, жекелеген механизмдер

мен жабдықтардың жалпы жұмыс принциптерін түсіну; 
4. Жабдықтарға инспекция жүргізу, білдектер мен механизмдердің

жұмыс қабілеттілігін анықтау; 
5. Бөлшектердің, түйіндердің және жабдықтардың қызмет ету мерзімін

есептеңіз. 
Қажетті оқу материалдары: 
1. Қарындаш, қалам, қағаз, калькулятор;
2. Металл кесетін білдектердің тиісті паспорттары.
Алдын ала қойылатын талаптар
Осы бөліммен жұмыс жасамас бұрын студенттер жалпы білім беру

пәндерін: математика, физика пәндерін оқып, сызу, техникалық механика, 
машина жасау технологиясы, электротехниканың теориялық негіздері, 
металл кесу, материалтану, техникалық өлшеу және бақылау, металл кесетін 
білдектердің құрылымы мен қолданылуы, гидравлика және гидропневмосым 
негіздері, сонымен қатар "Металл кесетін білдектер туралы жалпы ақпарат" 
тарауын оқып білуі керек. 

Кіріспе 
Осы бөлім шеңберінде "Металл кесетін білдектерді пайдалану және 

баптау" КМ 15 модуліне сәйкес металл кесетін білдектердің жұмыс 
қағидаттары, жабдықты пайдалану және құжаттама (паспорттар) жүргізу 
қағидалары қарастырылады. Жабдықтың нақты сипаттамалары тексеріледі, 
тиісті құжаттарда белгіленеді, әртүрлі бөлшектерді өңдеуге арналған 
жабдықты баптау жүргізіледі, Жабдықты майлау сұлбалары және жабдықты 
пайдалану және реттеу кезіндегі қауіпсіз жұмыс әдістері қарастырылады. 

Бөлімді зерделеу кезінде білім алушылар металл кесетін білдектерді 
пайдалану және баптау дағдыларын, білдектік жабдықты сынау кезектілігін 
зерделейді, меңгереді және меңгереді, жөндеу жұмыстарын орындау үшін 
құрылғыларды қолдануды және металл кесетін Жабдықтың тораптары мен 
тетіктерін пайдалану және баптау кезінде туындайтын міндеттерді шешуді 
үйренеді. 

2.1 Металл кесетін білдектердегі жұмыс қозғалысы 

Білдектерде бөлшектерді дайындау кезінде құрал немесе дайындама 
келесі қозғалыстарды орындай алады: бастысы, беру, бөлу, илектеу, 
дифференциалды және көмекші. 
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2‑БӨЛІМ. МЕТАЛЛ КЕСЕТІН БІЛДЕКТЕРДІ ПАЙДАЛАНУ ЖӘНЕ 
БАПТАУ 

 
Осы бөлімнен өткеннен кейін білім алушылар: 
1. Жабдықты пайдалану ережелерін білу және қолдану; 
2. Металл кесетін білдектердегі негізгі жұмыс қозғалыстарын атаңыз 

және сипаттаңыз; 
3. Білдектердің кинематикалық сызбаларын, жекелеген механизмдер 

мен жабдықтардың жалпы жұмыс принциптерін түсіну; 
4. Жабдықтарға инспекция жүргізу, білдектер мен механизмдердің 

жұмыс қабілеттілігін анықтау; 
5. Бөлшектердің, түйіндердің және жабдықтардың қызмет ету мерзімін 

есептеңіз. 
Қажетті оқу материалдары: 
1. Қарындаш, қалам, қағаз, калькулятор; 
2. Металл кесетін білдектердің тиісті паспорттары. 
Алдын ала қойылатын талаптар 
Осы бөліммен жұмыс жасамас бұрын студенттер жалпы білім беру 

пәндерін: математика, физика пәндерін оқып, сызу, техникалық механика, 
машина жасау технологиясы, электротехниканың теориялық негіздері, 
металл кесу, материалтану, техникалық өлшеу және бақылау, металл кесетін 
білдектердің құрылымы мен қолданылуы, гидравлика және гидропневмосым 
негіздері, сонымен қатар "Металл кесетін білдектер туралы жалпы ақпарат" 
тарауын оқып білуі керек. 

 
Кіріспе 
Осы бөлім шеңберінде "Металл кесетін білдектерді пайдалану және 

баптау" КМ 15 модуліне сәйкес металл кесетін білдектердің жұмыс 
қағидаттары, жабдықты пайдалану және құжаттама (паспорттар) жүргізу 
қағидалары қарастырылады. Жабдықтың нақты сипаттамалары тексеріледі, 
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2.1 Металл кесетін білдектердегі жұмыс қозғалысы 
 
Білдектерде бөлшектерді дайындау кезінде құрал немесе дайындама 

келесі қозғалыстарды орындай алады: бастысы, беру, бөлу, илектеу, 
дифференциалды және көмекші. 

  

Dr кесудің негізгі қозғалысы кесу үрдісінде чиптерді дайындамадан ең 
жоғары жылдамдықпен алып тастауды қамтамасыз етеді. Негізгі қозғалыс 
айналмалы және түзу сызықты аударма болуы мүмкін (2.1-сурет). Бұл 
қозғалыс дайындаманы да, кесу құралын да жасай алады. 

 
 

2.1 - сурет.  Жону (а-в), жоңғылау (г, д), бұрғылау (е), ажарлау (ж, з), 
тіс жоңғылау (и, к), сүргілеу (л) білдектері мен жону автоматтардағы жұмыс 

қозғалысының түрлері (м, және) 
 

Жону топтың білдектерінде негізгі қозғалыс дайындаманың айналуы 
болып табылады (2.1 – сурет, а-в). Айналу жиілігі N, мин-1, дайындама d, мм, 
кесу жылдамдығы v, м/мин арқылы анықталады: 
 



36   

 
 

DS беру қозғалысы құралдың кесу жиегіне дайындаманың жаңа 
бөліктерін әкелуге мүмкіндік береді, осылайша чиптерді бүкіл өңделген 
бетінен алып тастауға мүмкіндік береді. Пышақты өңдеу кезінде vs 
жылдамдығы мм/мин түрінде орнатылады. 

Бұрғылау, жоңғылау, тегістеу, тісті кесу білдектерінде негізгі қозғалыс 
кескіш құралға хабарланады (2.1 – сурет, г-к). Кескіш құралдың айналу 
жиілігі бірдей формула бойынша анықталады, бірақ кескіш құралдың 
диаметрі дайындаманың диаметрінің орнына ауыстырылады: бұрғылау (dсв), 
кескіш (DFR) және тегістеу дөңгелегі (dш.к). 

Қашау, тіс-сүргілеу, бойлық-сүргілеу, көлденең-сүргілеу және созу 
білдектерінде басты қозғалыс өзара-ілгерілемелі тік сызықты қозғалыс болып 
табылады. 

2.1, l суретте көлденең тегістеу білдегінде бетті өңдеу сұлбасы 
көрсетілген (негізгі қозғалысты кескіш құрал жасайды), бұл қашау, тіс және 
тартқыш білдектерге да тән; бойлық жоспарлағышта негізгі қозғалыс үстелге, 
яғни дайындамаға жеткізіледі. Кесу жылдамдығы, яғни VP жұмыс 
жылдамдығы.х. (жүгірткі немесе үстел), N, DV жиілігімен байланысты.х / 
мин, қашау және сүргілеу білдектері үшін келесі тәуелділікпен: 
 

 
 

мұндағы q-жұмыс жылдамдығының бос жылдамдыққа қатынасы. 
L-l өңдеу ұзындығы мен LX және l2 құралдарының аралықтарының 

қосындысына тең жол: 
 

L = l + lx + l2;                                             (2.3) 
 
Кейде негізгі қозғалыс екі айналымды қосу (алу) арқылы алынады. 

Мысалы, бұрғылау кезінде берілген кесу жылдамдығын алу үшін білдектерде 
кішкене диаметрлі тесіктер бір бағытта, ал бұрғылау басқа бағытта бұрылады 
(2.1 – сурет, м). Бұл жағдайда кесу жылдамдығы формула бойынша 
анықталады: 
 

 
 

Төмен кесу жылдамдығын қамтамасыз ету қажет болған кезде, мысалы, 
бұрау білдектерінде жіптерді басып озу әдісімен кесу кезінде (2.1-сурет, а), 
кескіштің айналу жиілігі дайындамаға қарағанда үлкен болуы керек. Кесу 
жылдамдығы, м / мин, келесідей есептеледі: 
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Төмен кесу жылдамдығын қамтамасыз ету қажет болған кезде, мысалы, 
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мұндағы dр - кесілетін бұранданың диаметрі, мм; 
,- айналу жиілігі , өліктер мен дайындамалар, тиісінше, мин. 

 
2.1-суретте көрсетілген айналу бағыттары үшін сол жақ жіп кесіледі. 

Оң жақ бұранданы кесу үшін дайындама мен кескіш қарама-қарсы бағытта 
айналуы керек.  

Бөлу қозғалысы құралға қатысты дайындаманың қажетті бұрыштық 
(немесе сызықтық) қозғалысын жүзеге асыру үшін жүзеге асырылады (2.2-
сурет). Бөлу қозғалысы үздіксіз (тіс кесу, тіс кесу, тіс кесу, окситальды және 
басқа білдектерде) және үзіліссіз (мысалы, сызғышта соққыларды кесу 
кезінде бөлгіш білдектерде) болуы мүмкін. Үзіліссіз қозғалыс шаппа 
дөңгелегі, Мальта кресті немесе бөлу басы арқылы жүзеге асырылады. 
 

 
 

2.2 - сурет.  Тісті кесу кезінде бөлу қозғалысы 
 

Айналдыру қозғалысы-бұл белгілі бір кинематикалық жұпты 
қалыптастыру кезінде пайда болатын кескіш құрал мен дайындаманың 
келісілген қозғалысы. Мысалы, тіс қағу кезінде қашауыш пен дайындама екі 
редуктордың берілісін көбейтеді (2.3-сурет). Сынаудың қозғалысы тіс 
өңдейтін білдектерде: тіс жоңғылау, тіс салу, тіс қашау, тіс тегістеу 
(цилиндрлік және конустық дөңгелектерді өңдеу кезінде) қалыптарды 
қалыптастыру үшін қажет.  
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2.3 - сурет.  Тіс қағу кезіндегі обкаттың қозғалысы 
 
Дифференциалды қозғалыс дайындаманың немесе құралдың кез-келген 

қозғалысына қосылады. Ол үшін жиынтық механизмдер кинематикалық 
тізбекке енгізіледі. Айта кету керек, тек біртекті қозғалыстарды 
қорытындылауға болады: айналмалы, айналмалы, аудармалы. 
Дифференциалды қозғалыстар тіс кесу, тіс тегістеу, окситальды және басқа 
білдектерде қажет. 

Қарастырылған қозғалыстар жұмыс бөлігін қалыптастыруға қатысады. 
Дегенмен, машинада басқа қозғалыстар жасалуы керек: кескіш құралды 
дайындамаға апарыңыз, оны өңдеуден кейін алып тастаңыз, дайындаманы 
қысыңыз, алыңыз, жаңасын орнатыңыз, жылдамдықты немесе беруді 
ауыстырыңыз, білдекті өшіріңіз. Мұндай қозғалыстар көмекші деп аталады, 
олар кесу үрдісін дайындайды, бірақ олар оған қатыспайды. 

Көмекші қозғалыстар қолмен немесе автоматты циклде жүзеге 
асырылады. Көмекші қозғалыстарды автоматтандыру еңбек өнімділігін 
арттырады. 

 
2.2 Металл кесетін білдектерді пайдалану ережелері 
 
Білдектік жабдықты ұтымды пайдаланудың негізгі міндеті оларды 

күтіп-ұстауға және жөндеуге ең аз шығындармен білдектің мақсатына сәйкес 
бөлшектерді өңдеу кезінде дәлдік пен өнімділікті қамтамасыз ету болып 
табылады. Білдектік жабдықтың дәлдігі мен жұмыс қабілеттілігін ұзақ уақыт 
сақтау дұрыс пайдалану және уақтылы сапалы қызмет көрсету мен жөндеуді 
орындау арқылы қамтамасыз етіледі. Білдектік парктің ұзақ жұмыс істеуі 
білдекті пайдалануға қосу ережелерін, ондағы жұмыс ережелерін сақтау және 
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қажетті күтім мен қызмет көрсетуді ұйымдастыру, әсіресе білдекті майлау 
есебінен қамтамасыз етіледі [3]. 

Егер жабдық жарты жылдан астам уақыт пайдаланылмайтыны белгілі 
болса, оны консервациялау бойынша іс-шаралар жүргізу қажет. 
Консервациялау ұзақ сақтау мерзімі ішінде консервацияланатын объектінің 
белгілі бір сипаттамаларын сақтауға бағытталған шаралар кешенін білдіреді 
[4]. 

Сонымен, егер жабдық сақталған болса, сізге қажет:  
1. Білдектің бағыттаушыларынан консервациялық майлауды алып 

тастау, барлық беттерді кірден және шаңнан тазарту (2.4-сурет); 
 

 
 

2.4 - сурет.  Білдек бағыттаушысын тазалау 
 

2. Майдың болуы мен деңгейін тексеру (2.5-сурет); 
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2.5 - сурет.  Май деңгейін тексеру 
 

3. Жабдықтың жерге тұйықталуын тексеру, ол болмаған жағдайда 
міндетті түрде білдектің жерге тұйықталуын жүргізу қажет (2.6-сурет); 
 

 
 

2.6-сурет.  Білдектің жерге тұйықталуын тексеру 
 

4. Білдекті қосу желісінде кернеудің болуын тексеру (2.7-сурет); 



41  

 
 

2.5 - сурет.  Май деңгейін тексеру 
 

3. Жабдықтың жерге тұйықталуын тексеру, ол болмаған жағдайда 
міндетті түрде білдектің жерге тұйықталуын жүргізу қажет (2.6-сурет); 
 

 
 

2.6-сурет.  Білдектің жерге тұйықталуын тексеру 
 

4. Білдекті қосу желісінде кернеудің болуын тексеру (2.7-сурет); 

  

 

 
 

2.7 - сурет.  Білдек желісіндегі кернеуді тексеру 
 

5. Барлық босатылған бұрандалы қосылыстар мен бекіткіштерді 
тексеріңіз және тартыңыз (2.8-сурет). Сондай-ақ, электр қозғалтқыштары мен 
электр құрылғыларын бекіту бұрандаларын тексеріп, қатайтыңыз. 
 

 
 

2.8 - сурет.  Бекіткішті тарту 
 

Білдекті іске қосу үшін оны тазарту, майлау ғана емес, сонымен қатар 
өндіруші ұсынған жабдыққа қойылатын техникалық талаптарға сәйкес реттеу 
немесе конфигурациялау қажет. Ол үшін сізге қажет: 

 беріліс гитарасының бекітілуін тексеріңіз (егер бар болса), оларды 
қатайту керек; 

 жабдықтың барлық қорғаныс құралдарының жұмыс істеп тұрғанына 
көз жеткізіңіз. Артқы басын баптаңыз; 
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 бойлық және көлденең берілістердің сыналарын, сондай-ақ 
арбаларды қатайтыңыз.  

Білдектің барлық түйіндері мен механизмдері, құралкүймешіктер, 
бойлық және көлденең қозғалыс, арба, артқы басша көп күш жұмсамай 
бағыттағыштар бойымен еркін қозғалуы керек. 

Әрі қарай білдекті сынау жүргізіледі: 
 білдекті бос жүрісте сынау, айналдырық жылдамдығының дұрыс 

қосылуын, берілуін, Шу мен діріл деңгейін, қалыпты дәлдік класындағы 
білдектерде 70° - тан аспауы тиіс айналдырық мойынтіректерінің қызуын 
тексереді; 55...50° – жоғары білдектерде, 45...40° - жоғары білдектер, 40...35° 
– әсіресе жоғары және 30...28° – ультра жоғары дәлдіктегі сыныптар; 

 білдекті жұмыста сынау кемінде 30 минут бойы жүргізіледі, 
бөлшектерді өңдеу дайындаманың дәлдігі мен бетінің сапасын кейінгі 
бағалаумен жүргізіледі, сондай-ақ Шу мен діріл деңгейі, білдектің жұмыс 
қабілеттілігі бағаланады. 

Егер білдектің сынақтары сәтті өтсе және сынақтардың нәтижелері 
оның жұмысқа қабілеттілігін және техникалық-экономикалық 
сипаттамаларға сәйкестігін растаса, комиссия білдекті пайдалануға беру 
актісіне қол қояды. Майлау жүйелеріндегі білдектің шамамен 200 сағаттан 
кейін май ауыстырылады және машина қалыпты жұмыс режиміне ауысады.  

Егер өңделген бөлшектердің дәлдігін тексеру нәтижелері 
қанағаттанарлықсыз болса, білдектің геометриялық дәлдігін тексеру 
қосымша жүргізіледі. 

Білдектерде жұмыс істеуге білдектің конструкциясын және оның 
технологиялық мүмкіндіктерін зерделеген, пайдалану ережелерін меңгерген, 
осы кәсіп және қауіпсіздік техникасы бойынша оқудан өткен, Біліктілік 
комиссиясының емтихандарын тапсырған және осы білдектерде жұмыс істеу 
құқығына куәлігі бар білікті жұмысшылар жіберіледі. Білдекте жұмыс істей 
отырып, білдекші ұзақ уақыт сақталуын, дәлдігін қамтамасыз ету және 
кездейсоқ сынуды болдырмау кезінде оны тиімді пайдалану мақсатында 
әзірленген білдекті пайдалану ережелерін қатаң сақтауға міндетті.  

Пайдалану ережелері білдектің паспортында көрсетілген шектеулі 
мақсаттағы, технологиялық мүмкіндіктермен, өңделген беттердің дәлдігі мен 
сапасымен, шекті жүктемелермен жұмыстарды орындау үшін білдекті 
пайдалануды көздейді. В, А, С дәлдік сыныбындағы білдектерді дайындаушы 
зауыт әзірлеген білдектің паспортында және оларды пайдалану жөніндегі 
құжаттамада көрсетілген жұмыстар үшін ғана пайдалануға рұқсат етіледі. 
Мысалы, координаталық бұрғылау білдектерінде басқа, дәлдігі аз 
білдектерде алдын-ала өңделген тесіктерді тек тегістеу ұсынылады, үстелдің 
жұмыс бетінен шықпауы керек бөлшектерді бекіту кезінде шамадан тыс күш 
салуға жол берілмейді және білдектің техникалық құжаттамасында айтылған 
басқа да нақты талаптар, соның ішінде қолданылатын құралдар мен 
құрылғылар.  

Жабдықты дұрыс пайдалану нұсқаулықтарын сақтау олардың ұзақ 
үздіксіз жұмысын қамтамасыз етеді. 
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2.3 Білдектерді паспорттау 
 
Жабдықты паспорттау-оның техникалық деңгейін, жай-күйін, жұмыс 

және жалпы параметрлерін белгілеуге және оны жаңғырту, жөндеу 
перспективаларын және өндіріс үрдісінде ұтымды пайдалану саласын 
анықтауға мүмкіндік беретін жабдықты есепке алу әдісі. Паспорттауды 
әдетте паспортты жабдықпен бір уақытта тұтынушыға беретін өндіруші 
кәсіпорындар жүзеге асырады [1]. 

Машина жасау зауыттарының қуаттылығын одан әрі арттыру үшін 
технологиялық жабдықтың конструкциясына салынған техникалық 
мүмкіндіктерді, ең алдымен, осы зауыттардың механикалық жабдықтар 
паркінде ең көп үлес салмағы бар металл кесетін білдектерді барынша толық 
пайдаланудың маңызы зор. Бұл тапсырманы орындау білдектерді 
паспорттауға ықпал етеді. Жабдыққа паспорттың екі түрі болған жөн: 
технологтар мен нормалаушылар үшін қысқартылған паспорттар; паспорттар 
толық (оларды білдекке қоса өндіруші зауыттар толтырады). Қысқартылған 
төлқұжат білдектер сипаттамасының барлық аспектілерін қамтитын негізгі 
деректерді қамтиды. Бұл мәліметтер технологиялық үрдістерді жобалау және 
дамыту, білдектерді қалыпқа келтіру үшін қажет.  

Жинақтаудан және іске қосу-жөндеу жұмыстарынан кейін дайындаушы 
кәсіпорынның өкілдері іске қосу-жөндеу жұмыстарының нақты нәтижелері 
бойынша білдектің паспорттық деректеріне түзетулер енгізе алады және одан 
әрі білдектің паспорты Тапсырыс берушіге, атап айтқанда жабдықты 
пайдалану қызметіне беріледі. 

Білдектерде паспорттың болуы технологтарға білдек паркін дұрыс 
және тиімді пайдалану кезінде неғұрлым ұтымды технологиялық үрдістерді 
әзірлеуге; механиктерге – білдектерді жөндеуге алдын ала дайындалуға және 
кездейсоқ сынулар кезінде тез түзетулер жүргізуге; нормалаушыларға – 
техникалық негізделген нормаларды дұрыс тағайындауға мүмкіндік береді.  

Паспортқа мыналар кіреді: машина туралы жалпы ақпарат, басқару 
органдарының белгілері бар білдектің жалпы көрінісі, басқару органдарының 
сипаттамасы, машина туралы негізгі мәліметтер, жұмыс кеңістігінің жалпы 
өлшемдері, білдектің қону және қосылу негіздері, жоспардағы білдектің 
жалпы өлшемдері, білдекті жөндеу туралы ақпарат, конфигурация туралы 
мәліметтер.  

Жабдықты пайдалану қызметі жабдықтың тозуына қарай жабдықты 
жоспарлы және жоспардан тыс жөндеу жүргізеді, оның нәтижелері білдектің 
паспортында жазылуы тиіс.  

Паспорттың "жалпы ақпарат"бөлімін қарастырыңыз. 
Өндіруші зауыт. Зауыттың атауы және ол орналасқан қала көрсетіледі 

(мысалы, "қызыл пролетарий", Мәскеу). Машина түрі. Ол паспорттың 
тақырыбында көрсетіледі. Қажет болса, әртүрлілік көрсетіледі (мысалы, 
бұрандалы кескіш). Моделі. Модель нөмірі көрсетіледі (мысалы, 16к20, 
6р82). Білдектің өлшемдері білдектің биіктігін, ұзындығын және енін өлшеу 
арқылы анықталады. Өлшеу нәтижелері 10 мм дейінгі дәлдікпен 
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дөңгелектенеді. Электр қозғалтқыштары мен айналдырықтарға арналған 
тіректер білдектің өлшеміне қосылады.  

"Білдектің негізгі деректері" бөлімі. 
Орталықтардың биіктігі мм. Ол центрлер сызығынан орнақ 

жазықтығына перпендикуляр өлшенеді. Орталықтар арасындағы ең үлкен 
қашықтық мм. Өлшеу алдында артқы басын төтенше жағдайға жылжытыңыз 
(орнақтың үстіне іліп қоймаңыз) және күпшені сәтсіздікке дейін итеріңіз. 
Өлшеу нәтижесі 1 мм дәлдікпен дөңгелектенеді. Айналдырықтың ішінде 
өтетін айналдырықтың ең үлкен диаметрі мм-мен көрсетіледі. 
Айналдырықтағы тесік диаметрінің 0,97 тең қабылданады. Құралкүймешіктің 
жоғарғы бөлігінің үстіне орнатылған өңделген өнімнің ең үлкен диаметрі мм-
мен көрсетіледі. Құралкүймешіктің үстіндегі ең үлкен диаметр 1,94R2 – ден 
аспауы керек, мұндағы R2-айналу өсінен құралкүймешіктің ең жақын 
шығатын бөлігіне дейінгі қашықтық.  

Құралкүймешіктің төменгі бөлігінің үстіне орнатылған өңделген 
өнімнің ең үлкен диаметрі мм-де. Сызғышпен орталықтар сызығынан R1 
көлденең сырғаларының бағыттағыштарына дейінгі ең аз қашықтық 
өлшенеді. Паспортта 1 мм дейінгі дәлдікпен l, 94R1 көрсетіледі. Орнақтың 
үстіне орнатылған өңделген өнімнің ең үлкен диаметрі мм. Ол алдыңғы 
орталықтан бастап орнақ жазықтықтарының жоғарғы жиектеріне дейінгі 
сызғышпен өлшенеді. 

Паспортта көрсетіледі: 
1) қайраудың ең үлкен ұзындығы мм; олардың шеттері арасындағы 

қашықтық құралкүймешік жағдайымен өлшенеді; 
2) кесілген жіптің қадамы: метрикалық ММ; дюйм (бір дюйм 

жіптерде); модульдік ММ; питчті (питчте).  
Айналдырық. Айналдырық саңылауының конусы және конус нөмірі. 

Қалыпты конустар жиынтығы арқылы анықталады. Айналдырықтағы 
тесіктің диаметрі мм-мен көрсетіледі. Айналдырықтың артқы жағынан 
өлшенеді. Айналдырықтың ұшының эскизі. Эскизде жіптің ұзындығы, 
диаметрі, қадамы көрсетілген. Айналдырықты тежеу. Айналдырықтың 
тежелуі бар-жоғы көрсетілген. Тұтқаларды бір уақытта қосудан жиынтықтау. 
Негізгі жетек механизмінде мұндай құлыптың бар-жоғы көрсетіледі.  

Артқы басша. Күпшелер саңылауының конусы, жүйе және нөмір. 
Қалыпты конустар жиынтығы арқылы анықталады. Күпшелердің ең үлкен 
қозғалысы, мм. Ол шыбынның айналуы кезінде сызғышпен өлшенеді. 
Күпшелерді шыбынның бір айналымында жылжыту. Ұшқыштың бірнеше 
айналымының орташа мәні ретінде анықтаңыз. Күпшелерді бір бөлімге 
жылжытыңыз. Артқы басын алға және артқа көлденең жылжыту. Нөлдік 
тәуекелден төтенше жағдайға дейінгі ығысу мөлшері өлшенеді. 1 бөлімге 
көлденең ығысу. Шкаланың бөліну бағасы, яғни шкаланың бір бөлінуіне 
сәйкес келетін бас қозғалысының мәні тексеріледі.  

Құралкүймешік. Кескіш ұстағыштағы кескіштердің саны. Кескіш 
ұстағыштың ең үлкен өлшемдері мм-мен көрсетіледі. Кескіштің тірек бетінен 
орталық сызыққа дейінгі биіктік. Тігінен сызғышпен өлшенеді.  
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Орталық өсінен кескіш ұстағыштың шетіне дейінгі ең үлкен қашықтық. 
Өлшеу кезінде көлденең слайдтар төтенше жағдайға ауысады. 
Құралкүймешіктің ең үлкен қозғалысы мм-мен көрсетіледі. Осы өлшеулерде 
құралкүймешік төтенше жағдайға ауысады. Құралкүймешіктің қозғалысын 
автоматты түрде өшіру үшін аялдамаларды өшіріңіз (құлаған бұрамдық 
сияқты). Құралкүймешікті жылдам жылжыту. Бар немесе жоқ деп 
көрсетілген. Құралкүймешікті ММ-де аяқтың бір бөлігіне жылжыту. 
Бұранданың қадамы мен аяқтың бөліну саны бойынша есептеледі. Шамадан 
тыс жүктемеден қорғау. Көрсетіледі, бар сақтандырғыш құрылғылар. 
Мысалы, кесілген кілт, құлаған бұрамдық және т. б. Тұтқаны бір уақытта 
қосудан құлыптау. Мұндай құрылғы бар-жоғы көрсетіледі. Кесетін слайдтар. 
Жоғарғы салазоктардың бұршаққа бұрылуы; жоғарғы салазоктардың мм-ге 
ең көп орын ауыстыруы; лимбаның бір бөлігіне орын ауыстыру; лимбаның 
бір айналымына орын ауыстыру сызғышпен өлшенеді немесе бұранданың 
қадамы бойынша есептеледі. Жіп көрсеткіші. Бар немесе жоқ екендігі 
көрсетілген.  

Жетек. Жетек түрі. Білдек жұмыс істейтін қозғалыс көзі көрсетіледі 
(трансмиссиядан, жеке электр қозғалтқышынан және т.б.).  

Электр қозғалтқыштары. Мақсаты. Қозғалыс білдектің қай Түйініне 
берілетіні көрсетіледі (негізгі қозғалыс, құралкүймешіктің берілуі, 
құралкүймешіктің кері қозғалысы). Минутына айналу саны. Айналымдар 
саны сатылар санына сәйкес көрсетіледі. Бұл деректер электр 
қозғалтқышындағы тақтайшадан алынады. Қуаты кВт-пен белгіленеді. 
Электр қозғалтқышының тақтайшасында көрсетілген. Түгендеу нөмірі. 
Түгендеу тізімдемесінде көрсетілген.  

Шкивтер. Шкивтердің диаметрі мен ені мм өлшенеді.  
Белдіктер мен тізбектер. Беріліс түрі (негізгі жетек, беріліс қорабы 

және т.б.). Белдіктер мен тізбектердің қалыпты өлшемдері. Белдіктер саны. 
Беру түріне байланысты көрсетіледі.  

Белдік материалы (былғары, резеңке, Болат). Созылу құрылғысы. Бар 
немесе жоқ деп көрсетілген. Айналдырықты мойынтіректер мойынтірек түрі: 
сырғанау, шар немесе роликті, радиалды немесе төзімді. Негізгі өлшемдері. 
Сырғымалы мойынтіректерге арналған лайнердің ішкі диаметрі мен 
ұзындығы және жылжымалы мойынтіректің нөмірі көрсетіледі.  

Материал. Жапсырмалардың материалы көрсетіледі.  
Керек-жарақтар мен құрылғылар. Патрондар. Патронмен қысылатын 

бұйымдардың шекті диаметрлері көрсетіледі. Қысқұрылғы. Сыртқы диаметрі 
мм өлшенеді. Барлық басқа құрылғылар (тізімделген).  

Негізгі қозғалыс механизмі. ПӘК. Білдектің ηст мынадай формула 
бойынша есептеледі: 

 
                                               (2.6) 

 
мұндағы k1-негізгі қозғалыс жетегінің тиімділігінің шамаланған мәні; 
      k2-беру жетегіне қуат шығынын есептеу коэффициенті. 
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Nэф тиімді қуаты, кВт, білдектің жетегі бойынша айналдырықта: 
 

                                               (2.7) 
 
мұндағы Nэл-өндіруші зауыттың деректері бойынша электр 

қозғалтқыштың номиналды қуаты, кВт.  
 
Тұтқалардың орналасуы басқару органдарының салыстырмалы 

орналасуын сақтай отырып, сұлбалық түрде жасалады. Дайындаушы 
зауыттың деректері бойынша минутына айналымдар саны білдекке 
бекітілген кесте негізінде көрсетіледі. Айналымдардың нақты саны 
тахометрмен немесе басқа айналым есептегішімен өлшенеді. 

 
2.4 Металл кесетін білдектерді сынау 
 
Сериялық және жаңа білдектерді сынаудың негізгі түрі-қабылдау 

сынақтары, соның ішінде:  
1) білдекті бос жүрісте сынау, тораптар мен механизмдердің жұмысын 

тексеру және паспорт деректерін тексеру;  
2) білдекті жүктемемен жұмыс кезінде сынау (арнайы білдектерді, 

сондай-ақ өнімділікке сынау);  
3) білдекті геометриялық дәлдікке, Дайындалатын бөлшектің дәлдігіне 

және кедір-бұдырлық параметріне тексеру;  
4) білдекті өңдеу кезінде қаттылық пен дірілге төзімділікті сынау. 
Көрсетілген сынақтардан басқа, білдектердің сериялық 

шығарылымының бір бөлігі жетектің ПӘК-ін өлшеу, шу деңгейін тексеру, 
барлық негізгі тораптар мен механизмдердің статикалық және динамикалық 
қаттылығын өлшеу, қозғалтқыштардың қуатын тексеру және т. б. кіретін 
іріктемелі сынақтардан өтеді. 

Сынау алдында білдек бойлық және көлденең бағыттағы деңгей 
бойынша салыстыра отырып тіректерге немесе сыналарға арнайы іргетасқа 
орнатылады (2.9-сурет). Ұзындығы 1000 мм 0,02...0,04 мм бойлық және 
0,03...0,05 мм көлденең бағытта орнату дәлдігі. 
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Nэф тиімді қуаты, кВт, білдектің жетегі бойынша айналдырықта: 
 

                                               (2.7) 
 
мұндағы Nэл-өндіруші зауыттың деректері бойынша электр 

қозғалтқыштың номиналды қуаты, кВт.  
 
Тұтқалардың орналасуы басқару органдарының салыстырмалы 

орналасуын сақтай отырып, сұлбалық түрде жасалады. Дайындаушы 
зауыттың деректері бойынша минутына айналымдар саны білдекке 
бекітілген кесте негізінде көрсетіледі. Айналымдардың нақты саны 
тахометрмен немесе басқа айналым есептегішімен өлшенеді. 

 
2.4 Металл кесетін білдектерді сынау 
 
Сериялық және жаңа білдектерді сынаудың негізгі түрі-қабылдау 

сынақтары, соның ішінде:  
1) білдекті бос жүрісте сынау, тораптар мен механизмдердің жұмысын 

тексеру және паспорт деректерін тексеру;  
2) білдекті жүктемемен жұмыс кезінде сынау (арнайы білдектерді, 

сондай-ақ өнімділікке сынау);  
3) білдекті геометриялық дәлдікке, Дайындалатын бөлшектің дәлдігіне 

және кедір-бұдырлық параметріне тексеру;  
4) білдекті өңдеу кезінде қаттылық пен дірілге төзімділікті сынау. 
Көрсетілген сынақтардан басқа, білдектердің сериялық 

шығарылымының бір бөлігі жетектің ПӘК-ін өлшеу, шу деңгейін тексеру, 
барлық негізгі тораптар мен механизмдердің статикалық және динамикалық 
қаттылығын өлшеу, қозғалтқыштардың қуатын тексеру және т. б. кіретін 
іріктемелі сынақтардан өтеді. 

Сынау алдында білдек бойлық және көлденең бағыттағы деңгей 
бойынша салыстыра отырып тіректерге немесе сыналарға арнайы іргетасқа 
орнатылады (2.9-сурет). Ұзындығы 1000 мм 0,02...0,04 мм бойлық және 
0,03...0,05 мм көлденең бағытта орнату дәлдігі. 
 

  

 
 

а) сыналардың көмегімен; б) сыналар мен бұрандалардың көмегімен 
 

2.9 - сурет.  Биіктігі бойынша орнақ реттеу 
 

Білдекті жүктемесіз (бос жүрісте) сынау. Алдымен олар білдекті 
сыртқы тексеруден өткізеді, содан кейін механизмдердің қолмен 
қозғалуының жеңілдігі мен тегістігін, жүктемелердің рұқсат етілген 
мөлшерін және шыбындар мен басқару тұтқаларының өлі қозғалыстарын 
тексереді. 

Содан кейін машина айналдырықтың барлық айналу жиілігін, сондай-
ақ жұмыс және жеделдетілген берілістердің барлық мәндерін дәйекті қосу 
арқылы сыналады. Бұл жағдайда айналу жиілігінің нақты ауытқуы ең жоғары 
жылдамдықта тексеріледі (айналдырық мойынтіректерінде тұрақты 
температураны орнату үшін машина кем дегенде 1,5...2 сағат үздіксіз жұмыс 
істеуі керек). Электр қозғалтқыштарының жұмысын тексеріңіз (2.10-суретті 
қараңыз), муфталар, тежегіштер, дайындама мен құралдың қысқыш 
механизмдері, гидравликалық жабдықтар, SZZ беру жүйелері (майлау-
салқындату сұйықтығы), қорғаныс құрылғыларын майлау. 
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2.10 - сурет.   Электр қозғалтқышының кернеуін тексеру 
 

Негізгі қозғалысты жүргізу үшін бос жүрістің қуаты жазылады, 
айналдырықты торап үшін мойынтірек тіректерінің температурасы өлшенеді 
(тербеліс мойынтіректерін 70° С-тан аспайтын, сырғу мойынтіректерін 60° с-
тан аспайтын, басқа механизмдер үшін 50° С-тан аспайтын қыздыруға жол 
беріледі). Машина механизмдерінің жұмысы тегіс, дүмпусіз, жоғары 
шуылсыз, діріл тудыратын сілкіністерсіз болуы тиіс. Шу деңгейі Шу 
өлшегішпен немесе фонометрмен өлшенеді (2.11-сурет). Жұмыс орны 
аймағында шу деңгейі 70...80 дб аспауы тиіс. Білдекті басқару кнопкалары, 
іске қосу аппаратурасы, бұғаттау құрылғылары, ауыстырып қосу рычагтары 
кептелусіз және өздігінен жылжусыз жұмыс істеуі тиіс. 

Білдектің паспорттық деректерін тексеру. Төлқұжат пен сызбаның 
деректеріне сәйкестігін тексеріңіз:  

1) білдектің негізгі өлшемдері мен сипаттамалары, оның электр 
қозғалтқыштарының, гидромоторлардың, гидро - және пневможабдықтардың 
сипаттамалары;  

2) айналдырықтың айналу жиілігінің шамалары және беру шамалары;  
3) білдектің кинематикалық, гидравликалық, пневматикалық, электр 

сұлбаларын, майлау және салқындату жүйелерін қамтиды. Нақты 
деректердің паспорттық деректерден 5% - дан аспайтын ауытқуына жол 
беріледі. 
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2.10 - сурет.   Электр қозғалтқышының кернеуін тексеру 
 

Негізгі қозғалысты жүргізу үшін бос жүрістің қуаты жазылады, 
айналдырықты торап үшін мойынтірек тіректерінің температурасы өлшенеді 
(тербеліс мойынтіректерін 70° С-тан аспайтын, сырғу мойынтіректерін 60° с-
тан аспайтын, басқа механизмдер үшін 50° С-тан аспайтын қыздыруға жол 
беріледі). Машина механизмдерінің жұмысы тегіс, дүмпусіз, жоғары 
шуылсыз, діріл тудыратын сілкіністерсіз болуы тиіс. Шу деңгейі Шу 
өлшегішпен немесе фонометрмен өлшенеді (2.11-сурет). Жұмыс орны 
аймағында шу деңгейі 70...80 дб аспауы тиіс. Білдекті басқару кнопкалары, 
іске қосу аппаратурасы, бұғаттау құрылғылары, ауыстырып қосу рычагтары 
кептелусіз және өздігінен жылжусыз жұмыс істеуі тиіс. 

Білдектің паспорттық деректерін тексеру. Төлқұжат пен сызбаның 
деректеріне сәйкестігін тексеріңіз:  

1) білдектің негізгі өлшемдері мен сипаттамалары, оның электр 
қозғалтқыштарының, гидромоторлардың, гидро - және пневможабдықтардың 
сипаттамалары;  

2) айналдырықтың айналу жиілігінің шамалары және беру шамалары;  
3) білдектің кинематикалық, гидравликалық, пневматикалық, электр 

сұлбаларын, майлау және салқындату жүйелерін қамтиды. Нақты 
деректердің паспорттық деректерден 5% - дан аспайтын ауытқуына жол 
беріледі. 

 

  

 
2.11 - сурет.  Шуды өлшеуге арналған құрылғы 

 
Білдекті жүктемемен жұмыста сынау. 2.12-суретте жону білдекте 

қуатты кесу үрдісі тікелей көрсетілген. 
 

 
 

2.12 - сурет.  Білдекте күштік кесу 
 

Бұл сынақ кезінде білдек жұмысының сапасы, қалыпты пайдалану 
жағдайында оның барлық механизмдерінің өзара іс-қимылының және жұмыс 
істеуінің дұрыстығы тексеріледі. Номиналды қуаттан 25% - ға дейін қысқа 
мерзімді жүктемелермен ең ауыр жұмыс режимдерін таңдаңыз. Сынақтар 
білдектің қызметтік мақсатына байланысты әдеттегі дайындамалар мен 
материалдар үшін өрескел немесе әрлеу режимдерінде орындалады. 
Үлгілерді 30 минут бойы өңдейді (кем емес). Бұл жағдайда білдектің барлық 
механизмдері дұрыс жұмыс істеуі керек. Білдектің пайдалану сипаттамалары 
төлқұжат деректеріне сәйкес келуі керек. Сақтандырғыш құрылғылар, 
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тежегіштер және фрикциялық муфталар сенімді әрекет етуі тиіс. Соңғылары 
номиналды қуаттың 25% - дан артық жүктелгенде өздігінен қосылмауы және 
буксирленбеуі тиіс. 

Білдектерді өнімділікке сынауды операциялық білдектер-автоматтар, 
жартылай автоматтар, агрегаттық білдектер және басқа да арнайы білдектер 
үшін жүргізеді. Білдектің нақты өнімділігі паспортқа сәйкес келуі керек. 

Беттің кедір-бұдырлығы параметрін алу сынағы жетілдіру және 
суперфиниш білдектері үшін қызмет ететін білдектерде орындалады. Өңдеу 
соңғы режимде жүзеге асырылады. Алынған кедір-бұдырлық параметрі 
анықтамалық бөліктің кедір-бұдырлығымен салыстырылады (2.13-сурет). 
Беттің кедір – бұдырлық параметрін бағалау үшін әртүрлі құрылғылар 
қолданылады-профильометрлер, профилографтар, интерферометрлер. 

 
 

2.13 - сурет.   Кедір-бұдырлық үлгілерін бөлшекпен салыстыру 
 
Геометриялық дәлдікті тексеру. Машинада жасалған бөліктердің пішіні 

мен өлшемдерінің дәлдігі көбінесе технологиялық жүйенің дәлдігіне 
байланысты. Білдектің дәлдігі стандарттардың нормаларына сәйкес келуі 
керек. Білдектердің әр түрі үшін аспаптық тексерулердің белгілі бір саны 
орнатылған (МЕМСТ 8). Дәлдікті сынауға білдектің геометриялық дәлдігін 
өлшеу және онда жасалған бөлшектердің дәлдігін өлшеу, өлшеу үшін әртүрлі 
құралдар (деңгейлер, индикаторлар, микрометрлер және т.б.) қолданылады, 
дәлдік бойынша мемлекеттік стандарттардың талаптарына жауап беруі тиіс 
(2.14-сурет). 
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тежегіштер және фрикциялық муфталар сенімді әрекет етуі тиіс. Соңғылары 
номиналды қуаттың 25% - дан артық жүктелгенде өздігінен қосылмауы және 
буксирленбеуі тиіс. 

Білдектерді өнімділікке сынауды операциялық білдектер-автоматтар, 
жартылай автоматтар, агрегаттық білдектер және басқа да арнайы білдектер 
үшін жүргізеді. Білдектің нақты өнімділігі паспортқа сәйкес келуі керек. 

Беттің кедір-бұдырлығы параметрін алу сынағы жетілдіру және 
суперфиниш білдектері үшін қызмет ететін білдектерде орындалады. Өңдеу 
соңғы режимде жүзеге асырылады. Алынған кедір-бұдырлық параметрі 
анықтамалық бөліктің кедір-бұдырлығымен салыстырылады (2.13-сурет). 
Беттің кедір – бұдырлық параметрін бағалау үшін әртүрлі құрылғылар 
қолданылады-профильометрлер, профилографтар, интерферометрлер. 

 
 

2.13 - сурет.   Кедір-бұдырлық үлгілерін бөлшекпен салыстыру 
 
Геометриялық дәлдікті тексеру. Машинада жасалған бөліктердің пішіні 

мен өлшемдерінің дәлдігі көбінесе технологиялық жүйенің дәлдігіне 
байланысты. Білдектің дәлдігі стандарттардың нормаларына сәйкес келуі 
керек. Білдектердің әр түрі үшін аспаптық тексерулердің белгілі бір саны 
орнатылған (МЕМСТ 8). Дәлдікті сынауға білдектің геометриялық дәлдігін 
өлшеу және онда жасалған бөлшектердің дәлдігін өлшеу, өлшеу үшін әртүрлі 
құралдар (деңгейлер, индикаторлар, микрометрлер және т.б.) қолданылады, 
дәлдік бойынша мемлекеттік стандарттардың талаптарына жауап беруі тиіс 
(2.14-сурет). 
 

  

 
 

 2.14 - сурет.   Микрометрдің дәлдігін тексеру 
 

Білдектің геометриялық дәлдігін тексеру білдектің жекелеген 
элементтерін дайындау дәлдігін, айналдырықтың айналу дәлдігін, қондыру 
беттерінің геометриялық пішінін, бағыттаушы беттердің тегістігі мен 
түзулігінен ауытқуын; тұғырларды, тіреулерді, бағаналарды, үстелдерді, 
құралкүймешіктерді, үстелдердің, айналдырықты басшалардың, 
құралкүймешіктердің түзу сызығынан ауытқуын, жүріс бұрандаларының 
дәлдігін және т. б. бақылауды қамтиды. Сондай-ақ, білдектің элементтері мен 
құрастыру қондырғыларының салыстырмалы позициясы мен қозғалысының 
дәлдігі бақыланады. Рұқсат етілген ауытқу мәндері білдектің дәлдік класына 
байланысты. 

Машинада жасалған бөлшектердің дәлдігін тексеру білдектің жұмыс 
күйінде дәлдігін анықтауға мүмкіндік береді. Құрал мен кесу режимдерін 
сынау үшін үлгіні таңдау тиісті стандарттарға сәйкес сыналатын білдектің 
түріне, мөлшеріне және дизайнына сәйкес жүзеге асырылады. Сынақтарды 
орындау ережелері білдектің паспортында келтіріледі. 

Білдекті қаттылыққа сынау. Білдектің қаттылығы-оның жүк көтергіш 
элементтерінің жүктемелердің әсеріне қарсы тұру қабілеті. Қаттылық у = р/у, 
н/мм шамасымен анықталады, мұндағы Р-әсер етуші күш, у-осы күшпен 
туындаған деформация шамасы. Бұл білдектің жұмысының маңызды 
критерийлерінің бірі және оның белгіленген режимде жұмыс істеу дәлдігін 
анықтайды. Білдектің қаттылығы неғұрлым жоғары болса, онда жасалған 
бөлшектер дәлірек болады. Білдектердің қаттылығы олардың материалына, 
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серпімді модуліне, көлденең қимасына немесе инерция моментіне, сондай-ақ 
түйіспелердің түйіспелі деформацияларына байланысты, олардың мөлшері 
түйісетін беттердің кедір-бұдырлығына, олардың геометриялық пішінінің 
дәлдігіне, майлауға және жүктеме сипатына байланысты анықталады. 
Білдектегі түйіспелі деформациялар кесу құралының жоғарғы жағына 
әкелетін серпімді қозғалыстардың 70...80% құрайды. 

Қаттылықты өлшеу үшін машина элементтерін жүктеу құрылғылары 
және деформацияны тіркеуге арналған құрылғылар қолданылады. 2.15-
суретте білдектің статистикалық қаттылығын өлшеу сұлбасы көрсетілген. 

 

 
 

2.15 - сурет.   Жону білдектің қаттылығын өлшеу сұлбасы 
 

1 кескіш ұстағышта 2 динамометр бекітілген. Соңғысы 3 сырғасы 
арқылы айналдырыққа орнатылған 4 мандрелге әсер етеді. Мандрелдегі 
жүктеме 6 бұрандамен жасалады және 9-индикатормен 8-ші жалпақ серіппе 
арқылы жазылады. Айналдырықты және құралкүймешікті сығу 5 және 7 
индикаторлары бойынша анықталады. Сынақ нәтижелері бойынша қаттылық 
кестесі жасалады. Тікелей жүктеу кезінде алдымен жүйеде олқылықтар 
таңдалады, сондықтан құралкүймешік бастапқы бастапқы күйіне оралмайды. 
Кейінгі жүктемелер мен жүктемелерде деформацияның өзгеру қисықтары 
циклды құрайды, оның ауданы негізінен буындардағы үйкеліс күштерінің 
жұмысын сипаттайды. Сол сияқты, кері жүктеме үшін график жасаңыз. Бұл 
жағдайда тікелей және кері жүктеме тармақтары арасындағы y мәні жалпы 
қалдық қозғалыстарды анықтайтын сипаттаманың үзілуін сипаттайды. 
Білдекті қаттылыққа тексермес бұрын, кесу кезінде бекітілуі керек оның 
барлық бөліктері де бекітіледі. 
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Білдектің дірілге төзімділігін сынау. Машина жұмыс істеп тұрған кезде 
тез ағатын тербелмелі үрдістер байқалады – діріл. Олар өңделетін беттің 
дәлдігі мен кедір-бұдырлығына теріс әсер етеді, беріктікті төмендетеді және 
білдектің технологиялық мүмкіндіктерін нашарлатады. Машинадағы 
тербелістер білдектің және оның жетектеріндегі берілістердің жеткіліксіз 
қаттылығына, білдектің немесе айналмалы дайындаманың айналмалы 
бөліктерінің жеткіліксіз тепе-теңдігіне, кесу үрдісінің үзіліссіз сипатына 
байланысты бірқатар білдектердің әсерінен пайда болады. Діріл деңгейін 
өлшеу үшін виброметр қолданылады (2.16-сурет). 
 

 
 

2.16 - сурет.  Виброметрді қолдану 
 

Білдектерде тербелістердің келесі түрлері болады: 
1. Еркін тербелістер қысқа мерзімді бұзушы күштің әсерінен пайда 

болады, мысалы, іске қосу және ауысу кезінде; 
2. Мәжбүрлі тербелістер мерзімді күштің әсерінен пайда болады, 

мысалы, білдектің айналмалы бөліктерінің моменттерінен; 
3. Параметрлік тербелістер кез-келген айнымалы параметр болған кезде 

пайда болады, әсер ететін технологиялық жүйенің өзгермелі қаттылығы, 
периодтық бұзылу күшіне ұқсас. 
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2.5 Білдектерді баптау туралы негізгі мәліметтер 
 
Металл кесетін білдекті баптау деп оны технологиялық жабдықтармен 

бірге өңделген беттердің қажетті дәлдігі мен кедір-бұдырлығын қамтамасыз 
ету үшін белгіленген технологиялық үрдіске сәйкес берілген өнімділігі бар 
бөлшектерді дайындауға дайындау деп атайды. Жөндеу жұмыстарының 
кешені кесудің белгілі бір режимдерін баптаудан, қысқыш құрылғыларды, 
кескіш және қосалқы құралдарды орнатудан және басқа да қосалқы 
операциялардан тұрады (2.17-сурет). Орнатудан кейін екі немесе үш 
дайындама өңделеді. Егер өңдеуден кейін алынған өлшемдер сызбада 
көрсетілгенге сәйкес келмесе, онда құралды қажетті өлшемге баптау немесе 
құрылғыны реттеу жүзеге асырылады [1]. 
 

 
 

2.17 - сурет.  Аспаптық жиынтықты баптау 
 

Машина жасау кәсіпорындарында көптеген металл кесетін білдектер 
бар, олардың арасында көптеген автоматтар мен жартылай автоматтар бар. 
Осындай білдектерде өңделетін бөлшектердің өлшемдері берілгендеріне 
сәйкес кесу үрдісінде автоматты түрде ұсталады. Соңғысы жаппай және 
ауқымды өндіріс жағдайында жоғары еңбек өнімділігіне қол жеткізуді 
анықтайтын маңызды факторлардың бірі болып табылады. 

Металл кесетін білдектерді, соның ішінде автоматтар мен жартылай 
автоматтарды пайдалану тиімділігі көбінесе оларды баптау және баптау 
тәсілдеріне байланысты болады. 

Реттеу білдекті пайдалану кезінде, бір өлшемді дайындаманы өңдеу 
кезінде реттеу мөлшері өзгерген кезде немесе басқа өлшемді дайындаманы 
өңдеуге ауысқан кезде жүзеге асырылады. Баптау кезінде бастапқы баптау 
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кезінде қол жеткізілген техникалық параметрлерді қалпына келтіру үшін 
жұмыс үрдісінде жабдықты және (немесе) жарақтарды қосымша реттеуді 
орындайды. Реттеу қажеттілігі құралдың тозуынан, машина механизмдерінің 
серпімді немесе жылу деформацияларынан және т. б. туындауы мүмкін. 
Дайындаманы басқа өлшеммен өңдеуге көшу кезінде өңдеудің жаңа 
режимдерін орнату, құрылғыны өзгерту немесе реттеу, кесу құралын 
ауыстыру немесе орнату қажет (2.18-сурет). Баптау аяқталғаннан кейін 
білдек берілген функциялардың қажетті сапамен және бөлшекті дайындау 
өнімділігімен орындалуын қамтамасыз етуі тиіс. 

 
 

           а) қозғалмайтын люнетте б) жылжымалы люнетте  
 

1-қысқұрылғы; 2 – қамыт; 3 – люнет; 4-артқы орталық 
 

2.18 - сурет.  Токарлық білдекті баптау 
 

Кескіш құралдың тозуының әсерін азайту үшін кескіш құралды 
ауыстырусыз өзгерту кеңінен қолданылады. Бұл білдектен тыс арнайы 
құрылғының көмегімен өлшемге бейімделген жаңа құралды оның 
машинадағы орнын түзетпестен ауыстыруға болатындығында. Оның орнату 
базасына қатысты құралдың Кесу жиегінің қажетті жағдайына құралдың дәл 
өндірісі немесе кесу жиегінің дәл орналасуын қамтамасыз ететін оны реттеу 
арқылы қол жеткізіледі (2.19-сурет). 
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2.19 - сурет.  Тез ауысымды қатты пластиналармен кескіш 
 
Металл кесетін білдектерді баптаудың үлгілік әдістері мынадай: 

сынамалы жұмыс жүрісі, сынамалы бөлшектер, дайын бөлшектер, эталон 
(шаблон) бойынша. 

Сынақ жұмысында баптау әдісі әр жаңа бөлік үшін бөлек қолданылады: 
дайындаманың бетінің кішкене бөлігі өңделеді, алынған өлшем өлшенеді 
және кесу тереңдігі реттеледі. Ол үшін білдектің аяқтары, индикаторлық 
аялдамалар немесе әмбебап өлшеу құрылғылары қолданылады. Реттеу 
мөлшерінің есептік мәніне жеткеннен кейін бүкіл беті өңделеді. Әдістің 
артықшылығы – оның қарапайымдылығы және дайындаманы орналастыру 
әдісінен тәуелсіздігі, кемшілігі-жұмысшылардың жөндеуге кететін уақыты 
(2.20-сурет). 

 
 

2.20 - сурет.   Сынақ өту әдісі 
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2.19 - сурет.  Тез ауысымды қатты пластиналармен кескіш 
 
Металл кесетін білдектерді баптаудың үлгілік әдістері мынадай: 

сынамалы жұмыс жүрісі, сынамалы бөлшектер, дайын бөлшектер, эталон 
(шаблон) бойынша. 

Сынақ жұмысында баптау әдісі әр жаңа бөлік үшін бөлек қолданылады: 
дайындаманың бетінің кішкене бөлігі өңделеді, алынған өлшем өлшенеді 
және кесу тереңдігі реттеледі. Ол үшін білдектің аяқтары, индикаторлық 
аялдамалар немесе әмбебап өлшеу құрылғылары қолданылады. Реттеу 
мөлшерінің есептік мәніне жеткеннен кейін бүкіл беті өңделеді. Әдістің 
артықшылығы – оның қарапайымдылығы және дайындаманы орналастыру 
әдісінен тәуелсіздігі, кемшілігі-жұмысшылардың жөндеуге кететін уақыты 
(2.20-сурет). 

 
 

2.20 - сурет.   Сынақ өту әдісі 

  

Сынақ бөлшектері бойынша баптау әдісі баптау өлшемін алдын ала 
есептеуден (2.21-сурет) және білдекте өңделген үш-бес сынама бөлшектерді 
өлшеу кезінде оны кейіннен тексеруден тұрады. Егер сынақ бөлшектерінің 
өлшемдерінің арифметикалық ортасы ұтымды баптау өлшемінің шегінен 
шықпаса, білдекті баптау дұрыс деп танылады. 

Әдістің артықшылығы – берілген параметрлерді алу үшін қажетті 
жұмысшының әрекеттері туралы ақпараттың болуы, кемшілігі-реттеу 
мөлшерін есептеуге, сынақ бөлшектерін жасауға және сынақ бөліктерінің 
өлшемдерінен арифметикалық орташа мәнді есептеуге кететін уақыт. 
 

 
 

2.21 - сурет.   Реттелетін өлшемдерді анықтау сұлбасы 
 
2.21-суретке сәйкес бапталған өлшемдерді есептеу мынадай 

формулалар бойынша жүргізілетін болады: 
 

                                          (2.8) 
 

                                          (2.9) 
 
Бірінші дайын бөлік, эталон (шаблон) бойынша баптау әдісі жұмыс 

істемейтін білдекте аспапты бөлшекпен (эталонмен, шаблонмен) жанасқанға 
дейін орнатудан тұрады. Бөлшекті реттеу кезінде бұрын жасалған бөлік 
сызбаға сәйкес ең төменгі шекті өлшемдерге жақын өлшемдермен 
қолданылады. Бұл әдіс жоғарыда қарастырылған әдістердің кемшіліктеріне 
ие емес. 

Жұмысты бастамас бұрын, токарь білдектің құралкүймешіктің 
слайдтарын жылжытудың барлық командаларын (қолмен және автоматты 
түрде) орындайтындығына көз жеткізуі керек, олар біртіндеп, секірусіз, 
серпілместен және кептелусіз жүзеге асырылуы керек. Патрон сенімді 
бекітілуі тиіс. Содан кейін бос жұмыс кезінде олар электр қозғалтқышын іске 
қосу және тоқтату, айналдырықтың айналуын қосу және өшіру, 
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құралкүймешіктің механикалық берілістерін қосу және өшіру бойынша 
командалардың білдекпен орындалуын тексереді. 

Көп жағдайда металл кесетін білдекті орнату келесі процедуралардан 
тұрады:  

 Технологиялық құжаттаманы зерделеу, сондай-ақ білдекті қажетті 
құралдармен және жабдықтармен қамтамасыз ету (2.22-сурет); 
 

 
 

2.22 - сурет.  Жұмыс орнын ұйымдастырудың мысалы 
 

 бөлшектерді бекіту үшін қажетті айлабұйымдарды жинақтау; 
 

 
 

2.23 - сурет.  Бөлшектерді жону білдектерге бекітуге арналған құрылғылар 
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құралкүймешіктің механикалық берілістерін қосу және өшіру бойынша 
командалардың білдекпен орындалуын тексереді. 

Көп жағдайда металл кесетін білдекті орнату келесі процедуралардан 
тұрады:  

 Технологиялық құжаттаманы зерделеу, сондай-ақ білдекті қажетті 
құралдармен және жабдықтармен қамтамасыз ету (2.22-сурет); 
 

 
 

2.22 - сурет.  Жұмыс орнын ұйымдастырудың мысалы 
 

 бөлшектерді бекіту үшін қажетті айлабұйымдарды жинақтау; 
 

 
 

2.23 - сурет.  Бөлшектерді жону білдектерге бекітуге арналған құрылғылар 

  

 
 

1-басу; 2-бөлік; 3-призма 
 

2.24 - сурет.  Фрезерлік білдектерде бөлікті бекітуге арналған құрылғы 
 

 материалды жеткізетін тиеу құрылғылары мен механизмдерін реттеу; 
 берілістің тісті дөңгелектерін немесе жұдырықшаларды ауыстыру 

(2.25-сурет); 
 

 
 

2.25 - сурет.   Камераларды ауыстыру  
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 кескіш құралдарды алдын ала орнату және бекіту (2.26-сурет); 
 

 
 

2.26 - сурет.   Дүкенге кескіш құралдарды орнату 
 

 айналдырық айналу қажетті жылдамдықпен жүреді беріліс орнату 
(сурет 2.27); 
 

 
 

2.27 - сурет.  Айналдырықтың айналу жиілігін орнату 
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 кескіш құралдарды алдын ала орнату және бекіту (2.26-сурет); 
 

 
 

2.26 - сурет.   Дүкенге кескіш құралдарды орнату 
 

 айналдырық айналу қажетті жылдамдықпен жүреді беріліс орнату 
(сурет 2.27); 
 

 
 

2.27 - сурет.  Айналдырықтың айналу жиілігін орнату 

  

 тіректерді алдын-ала орналастыру, олардың көмегімен 
құралкүймешіктер қозғалысының реттілігі, олардың қозғалу ұзындығы, 
сондай-ақ айналдырықтардың жылдам айналу режимінің өзгеру реттілігі 
белгіленеді. 

Металл кесетін білдекті жұмысқа дайындаудың келесі кезеңі-оны 
баптау, ол бөлшектерді өңдеудің қажетті дәлдігіне қол жеткізуге мүмкіндік 
береді. Білдекті баптау үрдісінде кескіш құралдардың, тіректердің және 
өңделетін бөліктің салыстырмалы позициясы орнатылады. Кесу үрдісі 
бастапқы конфигурацияның бұзылуына әкелуі мүмкін. Бұл кесу 
құралдарының тозуына немесе басқа себептерге байланысты болады. 
Сондықтан, егер белгіленген шектерге сәйкес келмейтін өлшемдерді алу 
мүмкіндігі болса, металл кесетін білдектің параметрлерін қалпына келтіру 
қажет. 

Осылайша, жабдықты орнату бір рет, ал орнату бірнеше рет жүзеге 
асырылады. Сонымен қатар, білдекті орнату көп уақытты алады және оны 
жүзеге асыру барысында білдектің жұмысы мүмкін емес. 

Жоғарыда айтылғандарға металл кесетін білдектер үшін қосымша 
құрал жасау қажет, бұл құралдардың, аялдамалардың немесе камералардың 
жағдайына аздап түзетулер енгізуді білдіреді. Егер бұл элементтер (құралдар, 
аялдамалар, камералар) өңделетін бөліктің қажетті мөлшерін алуға мүмкіндік 
бермейтіндей етіп орналастырылса, бұл әрекеттерді орындау қажетті рәсім 
болып табылады. 

Қадамдық білікті өңдеу мысалында білдекті баптау және баптау әдісін 
қарастырыңыз (2.28-сурет). 

 

 
 

2.28 - сурет. Сатылы білік 
 

Дайындама (прокат, Болат 40, Ø60 мм) өңдеуге алдын-ала өңделген 
ұштары, орталық тесіктері және алдын-ала өңделген білік мойыны Ø35, 4-
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0,2×25 (Ø37) және мойын Ø45-0,2×(60-0,25), сондай-ақ өңдеуге арналған 
жәрдемақымен (Ø46) келді деп санаймыз.  

Кескіш құрал ретінде біз φ=90°бұрышпен бекітілген тұрақты кескіш 
кескішті қабылдаймыз. Кескіш ұстағыштатағы кескішті айналдырықтың 
конусты саңылауына немесе артқы басшаның күпшенің ортасында 
белгіленген ортаңғы жерге орнату керек.  

Екі өңдеу сұлбасын қабылдауға болады:  
1) орталықтарда 2.29-сурет сызбасы бойынша қорғасын патроннан 

айналу сәтін бере отырып. Бұл жағдайда айналуды беру 1 саусақ арқылы 2 
түйреуіш арқылы 3 қысқышпен жүзеге асырылады, ол 4 бұрандамен 
бөліктерге бекітіледі. 

 

 
 
2.29 - сурет.  Қорғасын патроны бар орталықтарда дайындаманы өңдеу 

 
2) айналмалы орталықты жеткізумен үш жұдырықты өзін-өзі 

орталықтандыратын патронда (2.30-сурет). 
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0,2×25 (Ø37) және мойын Ø45-0,2×(60-0,25), сондай-ақ өңдеуге арналған 
жәрдемақымен (Ø46) келді деп санаймыз.  

Кескіш құрал ретінде біз φ=90°бұрышпен бекітілген тұрақты кескіш 
кескішті қабылдаймыз. Кескіш ұстағыштатағы кескішті айналдырықтың 
конусты саңылауына немесе артқы басшаның күпшенің ортасында 
белгіленген ортаңғы жерге орнату керек.  

Екі өңдеу сұлбасын қабылдауға болады:  
1) орталықтарда 2.29-сурет сызбасы бойынша қорғасын патроннан 

айналу сәтін бере отырып. Бұл жағдайда айналуды беру 1 саусақ арқылы 2 
түйреуіш арқылы 3 қысқышпен жүзеге асырылады, ол 4 бұрандамен 
бөліктерге бекітіледі. 

 

 
 
2.29 - сурет.  Қорғасын патроны бар орталықтарда дайындаманы өңдеу 

 
2) айналмалы орталықты жеткізумен үш жұдырықты өзін-өзі 

орталықтандыратын патронда (2.30-сурет). 
 

  

 
 
2.30 - сурет.  Білікке бекітілген және артқы басын айналмалы центрмен 

центрленген білікті өңдеу сұлбасы 
 
Бірінші және екінші жағдайда цилиндрлік беттерді бұру кезінде 

конустың пайда болуын болдырмау үшін айналдырық мен айналмалы 
орталықтың айналу өстерінің сәйкестігін тексеру қажет. Сорғыштығын 
тексеру артқы басшаның айналдырығы мен күпшесінде орнатылған 
орталықтардың шыңдарын біріктіру арқылы немесе құралкүймешіктің 
күймешесінің (х координаты) берілген күйінде кескішпен тексеру жолдары 
арқылы жүзеге асырылады: патронның диаметрі және артқы басшаның 
ортасына жақын болуы тиіс. Диаметрлердің айырмашылығы болған 
жағдайда, осы айырмашылықты жойғанға дейін сұлбаға (2.31-сурет) сәйкес 
осы айырмашылықты төмендететін бағытта артқы басын ауыстыру қажет. 
 

 
 
2.31 - сурет.  Конустық пішінді қалыптастыру сұлбасы және оны жою 

принципі 
 

Білік түріндегі бөлшектерді өңдеудің жоғары дәлдігі өңдеудің бірінші 
әдісін қамтамасыз етеді (орталықтарда моментті қорғасын патронынан беру 
арқылы). Алайда, білдекті қайта орнатуға көп уақыт кетеді: өздігінен жүретін 
үш жақ картриджін алып тастау, қорғасын картриджін және алдыңғы 
орталықты орнату, бөлікті орнату және қысқышты бекіту, артқы орталықты 
орнату және артқы басын жеткізу. Екінші әдіс тек бөлікті үш жақ 
картриджіне және артқы бастың артқы ортасына орнатуды қажет етеді. 
Орталық тесіктерге негізделген кейінгі әрлеу жұмыстарын ескере отырып, 
дайындаманы орналастыру мен бекітудің екінші нұсқасы, әсіресе жалғыз 
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өндіріс жағдайлары үшін қолайлы деп санауға болады. Осы орналасу және 
бекіту сұлбасымен енгізілген қателік тегістеуге арналған жәрдемақының аз 
бөлігін құрайды.  

Білдекті баптау және белгіленген өлшемдерге баптау алдында білдектің 
жерге тұйықталуын, майлау жүйесінің жұмыс істеуін, өңдеу режимдерін 
ауыстырып қосу тетіктерінің жарамдылығын тексеру қажет. 

Айналдыру кезінде бұрау білдегінің кинематикалық құрылымын 
қарастырыңыз. Генеративті өндіруші сызық (шеңбер) ФВ (В1) кесу 
жылдамдығының қозғалысымен жүзеге асырылатын із әдісімен алынады, 
мұндағы В1 – айналдырықтың дайындамамен айналуы. Бағыттаушы өндіруші 
сызық (түзу сызық) сонымен қатар FS (P2) беру қозғалысымен жүзеге 
асырылатын із әдісімен алынады, мұндағы P2 – дайындаманың өсі бойымен 
кескішпен құралкүймешіктің аудармалы қозғалысы. Осылайша, білдектің 
құрылымы екі қарапайым кинематикалық топты және оның құрылымын 
құрайды – E22 (сурет 2.32) 
 

 
 

2.32 - сурет.  Бұранда кескіш білдектің кинематикалық құрылымы 
 

ФВ (В1) кесу жылдамдығының қозғалысын құратын бірінші 
кинематикалық топтың құрамына жылжымалы айналдырықты тіректің 
кинематикалық жұбы түріндегі ішкі байланыс (1 – 2, 2.32 – сурет), сыртқы 
байланыс (7 – 5) iV реттеу органымен бөлек жетегі бар жылдамдық қорабы 
түрінде (электр қозғалтқышы → белдік жетегі → жылдамдық қорабы → 
белдік жетегі → белдік жетегі → айналдырықты баспен санау) кіреді.  

Бұранда кескіш білдектегі айналдырықтың айналу бағыты реверсивті 
электр қозғалтқышымен қамтамасыз етіледі. Сондықтан 5 – 7 сыртқы 
байланысында Р2 реверсивті механизмі жоқ.  



65  

өндіріс жағдайлары үшін қолайлы деп санауға болады. Осы орналасу және 
бекіту сұлбасымен енгізілген қателік тегістеуге арналған жәрдемақының аз 
бөлігін құрайды.  

Білдекті баптау және белгіленген өлшемдерге баптау алдында білдектің 
жерге тұйықталуын, майлау жүйесінің жұмыс істеуін, өңдеу режимдерін 
ауыстырып қосу тетіктерінің жарамдылығын тексеру қажет. 

Айналдыру кезінде бұрау білдегінің кинематикалық құрылымын 
қарастырыңыз. Генеративті өндіруші сызық (шеңбер) ФВ (В1) кесу 
жылдамдығының қозғалысымен жүзеге асырылатын із әдісімен алынады, 
мұндағы В1 – айналдырықтың дайындамамен айналуы. Бағыттаушы өндіруші 
сызық (түзу сызық) сонымен қатар FS (P2) беру қозғалысымен жүзеге 
асырылатын із әдісімен алынады, мұндағы P2 – дайындаманың өсі бойымен 
кескішпен құралкүймешіктің аудармалы қозғалысы. Осылайша, білдектің 
құрылымы екі қарапайым кинематикалық топты және оның құрылымын 
құрайды – E22 (сурет 2.32) 
 

 
 

2.32 - сурет.  Бұранда кескіш білдектің кинематикалық құрылымы 
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түрінде (электр қозғалтқышы → белдік жетегі → жылдамдық қорабы → 
белдік жетегі → белдік жетегі → айналдырықты баспен санау) кіреді.  

Бұранда кескіш білдектегі айналдырықтың айналу бағыты реверсивті 
электр қозғалтқышымен қамтамасыз етіледі. Сондықтан 5 – 7 сыртқы 
байланысында Р2 реверсивті механизмі жоқ.  

  

Беру қозғалысын құратын екінші кинематикалық топтың құрамына 
кинематикалық жұп түріндегі ішкі байланыс – бағыттаушы орнақтар (3 – 4), 
кинематикалық тізбек түріндегі сыртқы байланыс айналдырықты – жүріс 
білігі (5 – 6) және одан әрі тірек берілісіне (құралкүймешік қозғалыс бергіш 
механизмі) кіреді. Құралкүймешіктің қозғалыс бағытын өзгерту механизмі 
ретінде сыртқы байланыста Р1 қайтымды құрылғы қолданылады. 
Құралкүймешіктің қозғалыс бағытын өзгерту үшін басқа модельдердің 
білдектерінде құралкүймешіктің қозғалыс бергішіне орналастырылған 
реверсивті құрылғы қолданылады, ал жоғарыда аталған Р1 реверсивті 
құрылғы тек бұранданы кесу кезінде қолданылады (оң немесе сол жақ).  

Білдекте Вр (П3) кесу қозғалысы орын алады, мұнда П3 берілген 
диаметрлік өлшемді алғанға дейін кескіші бар құралкүймешіктің көлденең 
қозғалысы. Бұл қозғалыс орнату болып табылады, себебі ол кесу басталғанға 
дейін орындалады және білдекті оператор жасаған белгіленген диаметрлі 
өлшемге орнату элементі болып табылады.  

Жөндеу жұмыстарын орындау кезіндегі қауіпсіздік техникасы 
ережелері: 

 - білдекте баптау, баптау және жұмыс тек қауіпсіздік техникасы 
жөніндегі нұсқаулықпен танысқаннан кейін ғана жүргізіледі;  

- орындалатын жұмысқа назар аудару, бөгде істерге және әңгімелерге 
алаңдау, басқаларды алаңдамау;  

- орнату алдында машина қуатсыз болуы керек;  
- киімді ретке келтіру: жеңнің қайырмасын түймелеу немесе байлау; 

қорғаныс көзілдірігін кию;  
- білдекте қолғаптармен немесе қолғаптармен, сондай-ақ саусақтары 

байланған, резеңке саусақтары жоқ жұмыс істеуге тыйым салынады;  
- білдекті қосар алдында оның іске қосылуы ешкімге қауіп 

төндірмейтініне көз жеткізу керек;  
- бос жүрісте басқару органдарының (бас қозғалыс, беру, іске қосу, 

қозғалысты тоқтату механизмінің және т. б.) ақаусыздығын тексеру.);  
- білдектің жұмысы кезінде жұмыс істеп тұрған білдек арқылы қандай 

да бір заттық заттарды алмауға және бермеуге; білдекке сүйенбеуге; 
гитаралардың қорғаныш қақпақтарын ашпауға;  

- діріл пайда болған кезде білдекті тоқтатыңыз. Дірілді жою шараларын 
қабылдау; құрал мен дайындаманың бекітілуін тексеру;  

- егер білдектің металл бөліктерінде кернеу (ток сезімі) анықталса, 
электр қозғалтқышы екі фазада жұмыс істейді (ызылдаған), жерге қосу сымы 
үзілген:  

- білдекті тоқтатыңыз және электр жабдықтарының ақаулығы туралы 
шеберге дереу хабарлаңыз;  

- абай болған қабыршақтарды арналған дайындау мен бөлшектері;  
- білдекті өшіргеннен кейін; жұмыс орнын ретке келтіріңіз; 
- білдектен чиптерді алып тастаңыз, білдекті кірден тазартыңыз, 

білдектің үйкелетін бөліктерін сүртіңіз және майлаңыз.  
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2.6 Білдектердің дәлдігін тексеру 
 
Металл кесетін білдектерді баптау және пайдалану кезінде олардың 

дәлдігін үнемі тексеріп отыру қажет. 
Білдектің дәлдігі паспортта және стандартта көрсетілген келесі 

параметрлердің сәйкестігін білдіреді: 
 жұмыс құралы мен дайындама орналасқан негізгі тораптарды 

ауыстыру; 
 құрал мен дайындаманың негізі жүзеге асырылатын беттердің 

орналасуы. Орналасуы бір-біріне және білдектің өстеріне қатысты 
тексеріледі; 

 негізгі беттердің пішіні. 
Өнімді өңдеу кезінде машина түйіндерінің, дайындаманың және 

құралдың деформациясын тудыратын күштер пайда болады, сонымен қатар 
олардың жылу деформациясын тудыратын жылу шығады. 

Білдектің геометриялық дәлдігі оның маңызды сипаттамасы болып 
табылады, бірақ машинада өңделетін өнімдердің дәлдігін толық сипаттай 
алмайды. 

Білдектің геометриялық дәлдігі өлшеу құралдары мен құралдарының 
көмегімен бірқатар тексерулермен анықталады. Соңғы режимдерде өңделген 
үлгілерді өлшеу осы дәлдікті жанама бағалау болып табылады және 
көрсетілген тексерулерді толықтырады. 

Дәлдікке сынау алдында білдек сынақ стендінде немесе білдек 
конструкциясында көзделген тіректерге іргетаста орнатылады. Мұны өте 
мұқият жасау керек, себебі білдектің геометриялық дәлдігі кейбір 
жағдайларда оны орнатудың дәлдігіне байланысты. Сынау кезінде 
білдектерді орнатудың келесі түрлері бар: 

1. Білдекті үш тірек нүктесіне орнату, әдетте, оның қаттылығын 
қосымша күшейтпестен жұмыс істейтін қатты төсегі бар кішкентай өлшемді 
дәл білдектер үшін қолданылады. 

Білдекті көлденең күйге орнату тіректерді реттеу арқылы жүзеге 
асырылады. Салыстыру бойлық және көлденең бағыттарда орнатылатын 
деңгейлермен және арнайы реттелетін тіректермен жүргізіледі (2.33-сурет). 
Білдекті орнату кезінде оның барлық қозғалмалы бөліктері (үстелдер, 
арбалар, құралкүймешіктер, басшалар және т.б.) орташа жағдайға ие болуы 
керек. Сынақ кезінде тіректердегі білдектің орнын өзгерту мүмкіндігін 
ескеру қажет; қателерді болдырмау үшін орнақ орнын қосымша деңгеймен 
бақылау қажет. 
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2.6 Білдектердің дәлдігін тексеру 
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олардың жылу деформациясын тудыратын жылу шығады. 

Білдектің геометриялық дәлдігі оның маңызды сипаттамасы болып 
табылады, бірақ машинада өңделетін өнімдердің дәлдігін толық сипаттай 
алмайды. 

Білдектің геометриялық дәлдігі өлшеу құралдары мен құралдарының 
көмегімен бірқатар тексерулермен анықталады. Соңғы режимдерде өңделген 
үлгілерді өлшеу осы дәлдікті жанама бағалау болып табылады және 
көрсетілген тексерулерді толықтырады. 

Дәлдікке сынау алдында білдек сынақ стендінде немесе білдек 
конструкциясында көзделген тіректерге іргетаста орнатылады. Мұны өте 
мұқият жасау керек, себебі білдектің геометриялық дәлдігі кейбір 
жағдайларда оны орнатудың дәлдігіне байланысты. Сынау кезінде 
білдектерді орнатудың келесі түрлері бар: 

1. Білдекті үш тірек нүктесіне орнату, әдетте, оның қаттылығын 
қосымша күшейтпестен жұмыс істейтін қатты төсегі бар кішкентай өлшемді 
дәл білдектер үшін қолданылады. 

Білдекті көлденең күйге орнату тіректерді реттеу арқылы жүзеге 
асырылады. Салыстыру бойлық және көлденең бағыттарда орнатылатын 
деңгейлермен және арнайы реттелетін тіректермен жүргізіледі (2.33-сурет). 
Білдекті орнату кезінде оның барлық қозғалмалы бөліктері (үстелдер, 
арбалар, құралкүймешіктер, басшалар және т.б.) орташа жағдайға ие болуы 
керек. Сынақ кезінде тіректердегі білдектің орнын өзгерту мүмкіндігін 
ескеру қажет; қателерді болдырмау үшін орнақ орнын қосымша деңгеймен 
бақылау қажет. 

 

  

 
2.33 - сурет.   Реттелетін сына қолдау 

 
2. Үшеуден көп тіректер санына білдекті орнату (пайдалану кезінде) ең 

көп таралған әдіс болып табылады. Білдектің төсегі іргетасқа бұрандармен 
тығыз байланысты, бұл оның қаттылығын арттырады. 

Стендте немесе іргетаста сынау үшін осындай білдекті орнату кезінде 
жеткілікті қаттылыққа ие емес білдек білдегінің сыналарының немесе 
табандықтарының көмегімен салыстыра отырып, өз салмағының және оған 
орнатылған тораптардың салмағының әсерінен деформацияланады. 

Сондықтан білдекті көптеген тіректерге орнату оның жеке 
бөліктеріндегі орнақтың деформация деңгейімен өлшеу арқылы жүзеге 
асырылады. Орнақ тіректерін реттеу оның деформациясы ең аз болатын 
жағдайға орнатылады. Білдекті дәлдікке сынау үрдісінде білдектің жекелеген 
бөліктерінің өзара орналасуын тексере отырып, тұғырдың рұқсат етілген 
деформациялары шегінде тіректерді қосымша реттеу орын алуы мүмкін. 

Орнақтары жеткілікті қаттылыққа ие және оларды іргетас бұрандармен 
немесе дірілді оқшаулайтын тіректермен бекітпей жұмыс істейтін білдектерді 
сынау кезінде дәлдікке сынау үрдісінде тіректерді қосымша реттеуге жол 
берілмейді. 

Білдекті орнату сынау алдында орнату сызбасына сәйкес, бірақ іргетас 
бұрандарын тартпай жүргізілуі тиіс. 

Сынау алдында білдекті орнату дәлдігі төменде келтірілген дәлдік 
нормаларының әрбір бөлімінде көрсетілген. 

Әрі қарай, көбінесе білдектердің жеке бөлшектерін дайындаудың 
дәлсіздігінен, оларды дәл құрастырудан, сондай-ақ бағыттағыштар мен басқа 
да ысқылайтын беттердің тозуынан пайда болатын дайындамалардың 
пішінінің қателіктерін қарастырайық. Сонымен, бланкілердің келесі 
қателіктері бар: 



68   

1. Жанама және тегіс емес (2.34-сурет). Ол бағыттағыштардың дәл 
еместігіне, олардың тозуына, орнату немесе жылыту кезіндегі қателіктерге 
байланысты қалыптасады. Қалыптасудың тағы бір себебі – дайындаманың 
икемділігінің жоғарылауы, бұл кесу күшімен оның деформациясына әкеледі. 
 

 
 

2.34 - сурет.  Тікелей емес және бөліктің жазықтығы емес 
 

2. Дөңгелек, сопақ және кесу (2.35-сурет). Бұл айналдырықтың 
соғылуына, айналдырықтың мойынтіректерінің дұрыс жұмыс істемеуіне, 
дайындаманы көшіру кезіндегі қателіктерге байланысты. 
 

 
 

2.35 - сурет.   Көлденең жазықтықтағы бөлшектер пішінінің қателіктері 
 

3. Конус тәрізді, бөшке тәрізді және ер-тоқым (2.36-сурет). 
Айналдырықтың өсі бағыттағышқа параллель болмаған кезде пайда болады, 
ол температура деформациясының әсерінен, өс ығысқан кезде, 
орталықтардың қаттылығы жеткіліксіз болған кезде пайда болады. 
Ұзындығы мен диаметрінің ара қатынасы 3: 1-ден асатын дайындама 
шығысымен орталықсыз өңдеу. 
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а) б) в) 

 
а) конус тәрізді; б) бөшке тәрізді; в) ер-тоқым 

 
2.36 - сурет.  Бойлық жазықтықтағы бөлшектер пішінінің қателіктері 

 
Бұл жағдайда ауытқу формула бойынша есептеледі: 
 

 
 
4. Орталықсыздық немесе сәйкессіздік (2.37-сурет).  

 
2.37 - сурет.  Сыртқы және ішкі беттердің өзара орналасу қателіктері 
 
Параллелизм (2.38-сурет). Бұл білдектің бағыттағыштары түзу емес 

пішінді немесе айналдырық өсінің бағыттаушы өстерден ауытқуы болған 
кезде пайда болады. 
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2.38 - сурет.  Жазықтықтардың параллелизмі 
 
Білдектердің дәлдігін тексеру үшін құралдарды қарастырыңыз. 

Жабдықты тексеру үшін келесі құралдар қолданылады: сызғыштар, 
квадраттар, мандрельдер жиынтығы, өлшеу бастары, деңгейлер, зондтар, 
индикаторлар, интерферометрлер. 

Сызғыштар беттердің түзілуін және жазықтығын тексереді. Мандрел 
айналдырық сияқты айналмалы элементтердің соғуын анықтау үшін 
қолданылады. Айналдырықтың тесігі айналдырыққа салынған мандрелмен 
тексеріледі. Мандрел жарты шеңберге бірнеше рет айналады, соққы-бұл 
максималды және минималды индикатор арасындағы айырмашылық. 

Перпендикулярлық шаршы көмегімен тексеріледі. Көмекші құрал-бұл 
зонд, ол жазықтық пен шаршы арасындағы алшақтықтың болуы мен 
мөлшерін анықтайды. сондай-ақ, магниттік тірегі бар индикаторды 
пайдалануға болады. 

Деңгейлер жабдықты іргетасқа екі жазықтықта орнатудың дәлдігін 
тексеруге арналған. Дәл өлшеулерді микрометриялық шкаламен тексерілген 
деңгейлер жүргізеді. 

Сондай – ақ, білдектерді арнайы мақсаттағы құрылғылармен-
теодолиттермен, профильометрлермен және профильографтармен, 
интерферометрлермен тексеруге болады. 

Бөлшектердің сапасын жақсарту талаптарына, олардың беріктігі мен 
сенімділігіне байланысты металл кесетін білдектерде операциялардың дәлдігі 
ерекше мәнге ие болады. Стандарт білдектердің барлық түрлері үшін рұқсат 
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2.38 - сурет.  Жазықтықтардың параллелизмі 
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Сондай – ақ, білдектерді арнайы мақсаттағы құрылғылармен-
теодолиттермен, профильометрлермен және профильографтармен, 
интерферометрлермен тексеруге болады. 

Бөлшектердің сапасын жақсарту талаптарына, олардың беріктігі мен 
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ерекше мәнге ие болады. Стандарт білдектердің барлық түрлері үшін рұқсат 

  

етілген дәлдік стандарттарын белгілейді. Стандарттар бойынша дәлдік 
нормалары бойынша тексеруге әрбір дайындалған білдек ұшырауы тиіс. 
МЕМСТ білдектің дәлдігін он жеті тексеруді қарастырады; білдекті жұмыста 
үш тексеру. Көбінесе бұранда кескіш білдектің дәлдігіне бірнеше тексеру 
жүргізіледі. Дәлдікке тексеру мынадай ретпен жүргізіледі:  

1. Алдыңғы басша айналдырығының орталық мойнының радиалды 
соғуын тексеру. Тексеру кезінде индикаторды оның өлшеу істікшесі 
айналмалы айналдырықтың мойын бетіне тиетін және түзушіге 
перпендикуляр болатындай етіп орнатады (2.39-сурет). 0,01 мм ауытқуға 
төзімділік.  
 

 
а) айналдырықтың конустық саңылауының радиалды соғуын тексеру; 

б) айналдырықтың цилиндрлік саңылауының радиалды соғуын тексеру 
 

2.39 - сурет.  Айналдырықтың орталық бетінің радиалды соғуын 
тексеру үшін индикаторды орнату сұлбасы 

 
Индикатор түйреуіші мандрелге қатысты (2.40-сурет). Айналдырық 

айналады. Айналдырықтың ұшындағы рұқсат етілген соққы 0,012 мм; 
соңынан 300 мм қашықтықта - 0,02 мм. 
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2.40 - сурет.  Айналдырықтың конустық саңылауының радиалды 
соғуын тексеру үшін Индикаторды орнату сұлбасы 

 
2. Құралкүймешіктің бойлық қозғалысына қатысты айналдырық өсінің 

параллелизмі. Айналдырықта тексеру үшін цилиндрлік мандрел де 
бекітілген. Құралкүймешік орнақ бағыттағыштары бойымен 300 мм 
қозғалады. Өлшеулер түйреуішті мандрелдің бүйіріне тигізетіндей етіп 
көлденең орнату арқылы қайталанады (2.41-сурет). 

Ауытқулар екі диаметрлі қарама-қарсы генератрицамен өлшенеді 
(айналдырық 180°бұрылады). Қате берілген жазықтықтағы екі өлшемнің де 
орташа арифметикалық нәтижесімен анықталады. Ауытқуларға жол беріледі: 
а позициясында – 300 мм ұзындықта 0,02 мм; б позициясында – 300 мм 
ұзындықта 0,012 мм. 

 
 

2.41 - сурет.  Құралкүймешіктің бойлық қозғалысы үшін айналдырық 
өсінің параллелизмін тексеру сұлбасы 
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3. Айналдырықтың өстік соққысы. Өлшеу айналдырыққа қысқа 
мандрелді бекітуді қамтиды. Индикатордың өлшеу істікшесі айналдырықтың 
өсі бойымен, оның ұшы мандрелдің шетінің ортасына тиіп тұратындай етіп 
орналастырылады. Айналдырық айналады және соққы өлшенеді (2.42-сурет). 

Өлшеу кемінде екі диаметрлі қарама-қарсы нүктелерде жүргізіледі. 
Қателік индикатор көрсеткіштерінің ең үлкен мәні ретінде анықталады. 
Төзімділік 0,020 ММ. 
 

 
 

2.42 - сурет.  Айналдырықтың өстік соғуын өлшеу сұлбасы 
 

4. Айналдырықтың бүйірінің соңғы соққысы. Индикатордың өлшеу 
істікшесі бүйір жағының ұшына ең шетіне тиіп тұратындай етіп 
орналастырылады. Айналдырық айналады және нәтижелер алынады. Нақты 
деректерді алу үшін кем дегенде екі нүктеде өлшеу жүргізу қажет (2.43-
сурет). Қорытынды қателік индикатордың максималды көрсеткіші болып 
саналады. 

 
 

2.43 - сурет.  Айналдырық ернеуінің шеткі соғуын өлшеу сұлбасы 
  

5. Құралкүймешіктің бойлық қозғалысына қатысты күпшелердің 
параллель қозғалысы. Күпше артқы басшаға жақындап, қысылады. 
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Индикатор құралкүймешікте оның өлшеу істікшесі күпшелердің бетіне (а 
позициясы) орналасқан нүктелерде тиіп тұратындай етіп күшейтіледі (2.44-
сурет) :  

а) оның жоғарғы генератрицасында;   
б) оның бүйір генератрицасында.  
Күпше босатылады, ұсынылатын жартылай барынша ұсыну және тағы 

да қыспаққа алынып, мұның өзі. Құралкүймешік бойлық бағытта қозғалады, 
осылайша индикатордың Түйреуіші бастапқы орнатумен бірдей нүктеде 
күпшелердің генератрицасына тағы бір рет тиеді (Б позициясы). 100 мм 
ұзындықта а – 0,02 мм позициясында және 100 мм ұзындықта б – 0,012 ММ 
позициясында ауытқуларға жол беріледі.  

 

 
 

2.44 - сурет.  Күпшелердің құралкүймешіктің бойлық қозғалысы 
бағытына параллельділігін тексеру үшін индикаторды орнату сұлбасы 

 
6. Артқы бас сүйегінің күпшелер конустық саңылауының өсіне 

құралкүймешіктің жылжуын тексеру цилиндрлік мандрел күпшелер 
саңылауына мықтап салынған. Құралкүймешікте индикатор орнатылады 
(2.45-сурет), оның өлшеу істікшесі мандрелдің бетіне тиетін етіп 
орнатылады. Құралкүймешік орнақ бойымен қозғалады. Қателік үш 
өлшемнің орташа арифметикалық нәтижесімен анықталады және ұзындығы 
300 мм 0,03 мм рұқсат етіледі. 
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Индикатор құралкүймешікте оның өлшеу істікшесі күпшелердің бетіне (а 
позициясы) орналасқан нүктелерде тиіп тұратындай етіп күшейтіледі (2.44-
сурет) :  

а) оның жоғарғы генератрицасында;   
б) оның бүйір генератрицасында.  
Күпше босатылады, ұсынылатын жартылай барынша ұсыну және тағы 

да қыспаққа алынып, мұның өзі. Құралкүймешік бойлық бағытта қозғалады, 
осылайша индикатордың Түйреуіші бастапқы орнатумен бірдей нүктеде 
күпшелердің генератрицасына тағы бір рет тиеді (Б позициясы). 100 мм 
ұзындықта а – 0,02 мм позициясында және 100 мм ұзындықта б – 0,012 ММ 
позициясында ауытқуларға жол беріледі.  

 

 
 

2.44 - сурет.  Күпшелердің құралкүймешіктің бойлық қозғалысы 
бағытына параллельділігін тексеру үшін индикаторды орнату сұлбасы 
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құралкүймешіктің жылжуын тексеру цилиндрлік мандрел күпшелер 
саңылауына мықтап салынған. Құралкүймешікте индикатор орнатылады 
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300 мм 0,03 мм рұқсат етіледі. 

 
 
 

  

 
2.45 - сурет.  Артқы басшаның күпше айналдырықты конустық тесік 

өсінің параллельдігін құралкүймешіктің қозғалысына тексеру үшін 
Индикаторды орнату сұлбасы 

 
7. Құралкүймешіктің бойлық қозғалысына қатысты күпшелер 

саңылауының параллелизмі. Бұл тексеру айналдырықты ашу сияқты жүзеге 
асырылады. Кескінделуі және белгіленуі күпшелер бекітіледі түзету және 
өлшеу штифт қатысты оның үстінен. Құралкүймешік орнақ бойымен 
қозғалады (2.46-сурет). Қатенің соңғы мәні үш өлшемнің арифметикалық 
ортасы болып табылады. 

 
 

2.46 - сурет.  Құралкүймешіктің бойлық қозғалысына қатысты 
күпшелер саңылауының параллелизмін өлшеу сұлбасы 

 
8. Айналдырық мен күпшенің айналу өстерінің биіктігінің орнақтың 

бойлық бағыттағыштарынан сәйкес келуі. Өлшеу үшін орталықтарда 
цилиндрлік мандрел (илектеу түйреуіш) қысылады, ал индикатор 
максималды ауытқуды анықтайтын құралкүймешікмен жылжытылады (2.47-
сурет). 
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2.47 - сурет.  Айналдырық мен күпшенің айналу өстері биіктіктерінің 
ауытқуын өлшеу сұлбасы 

 
Өстер орнақ бағыттаушыларынан бірдей биіктікте өмір сүруі керек. 

Алдыңғы және артқы бастардың орталықтары арасында (күпшелер 
толығымен жылжытылған кезде) ұзындығы орталықтар арасындағы ең үлкен 
қашықтықтың кемінде 1/4 цилиндрлік мандрель қысылады. Индикатор 
құралкүймешікте оның өлшеуіш өзегі мандрелдің бетіне оның жоғарғы 
генераторы бойымен тиіп тұратындай етіп күшейтіледі. Құралкүймешіктің ең 
үлкен көрсеткішін анықтау үшін құралкүймешікті алға және артқа 
жылжытады. Өлшеулер мандрелдің екі ұшында шамамен орталықтардан 
бірдей қашықтықта жасалады. Қателік екі өлшемде де индикатордың ең 
үлкен көрсеткіштерінің айырмасы ретінде анықталады. Рұқсат етілген ауытқу 
0,04 мм (күпшелер саңылауының өсі тек алдыңғы біліктің айналдырық 
саңылауының өсінен жоғары болуы мүмкін).  

9. Айналдырықтың өсіне қатысты құралкүймешіктің жоғарғы 
слайдтарының параллель қозғалысы. Мандрел айналдырыққа бекітілген, 
индикатор жоғарғы слайдтар бойымен қозғалады. 

Индикатор құралкүймешіктің слайдтарында оның өлшеу істікшесі 
мандрелдің бетіне оның бүйір генераторы бойымен тиіп тұратындай етіп 
күшейтіледі (2.48-сурет). Құралкүймешіктің айналмалы бөлігі 
жылжымаларды жылжыту кезінде мандрелдің ұштары бойынша 
индикатордың көрсеткіштері бірдей болатындай жағдайда орнатылады. Осы 
позицияға жеткеннен кейін индикатор оның істікшесі мандрелдің бетіне 
оның жоғарғы генератрицасы бойымен тиіп тұратындай етіп қайта 
орналастырылады. Құралкүймешіктің слайдтары жоғарғы бағыттағыштар 
бойымен бүкіл қозғалыс ұзындығына жылжиды. 300 мм ұзындықта 0,035 мм 
төзімділік. Машина іс жүзінде тексеріледі. 
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2.48 - сурет.   Алдыңғы басша айналдырығының айналу өсінің 
құралкүймешігінің жоғарғы слайдтарының бойлық қозғалысының 

параллелизмін тексеру үшін индикаторды орнату сұлбасы 
 

10. Оның алдындағы айналдырықтан бастап құралкүймешікге дейін 
кинематикалық тізбектің дәлдігін тексеру (жүріс бұрандасы) (2.49-сурет). 
 

 
 
2.49 - сурет. Айналдырықтан құралкүймешікге дейінгі кинематикалық 

тізбектің дәлдігін тексеру 
 

Орталықтарда басқару бұрандалы жұп күшейтіледі. Ұзындықты 
өлшеуге арналған құрылғы құралкүймешікге оның өлшеу ұшы басқару 
сомынының ұшына тиетін етіп орнатылады. Кинематикалық тізбек 
айналдырықтың бір айналымы үшін құралкүймешіктің ұзындығы білдектің 
жұмыс істейтін бұрандасының қадамына тең болатындай етіп реттеледі. 
Ауытқу кез-келген өлшеу аймағындағы өлшеу құралының көрсеткіштерінің 
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ең үлкен айырмашылығы ретінде анықталады. Рұқсат етілген ауытқу 250 <D 
<800 мм және L = 300 мм кезінде 0,016 мм-ге тең.  

11. Үлгіні картриджде (айналдырық саңылауында) бекіту кезінде 
білдекте өңделген үлгінің цилиндрлік бетінің геометриялық пішінінің 
дәлдігін тексеру. 

Бұранда кескіш білдекті тексеру үшін 300> d> 1/8D = 50 мм; L = D/2 = 
200 мм және ені а = 20 мм үш белдігі бар үлгіні пайдаланады (2.50-сурет). 
Бұл жағдайда алдын-ала өңделген үлгіні білдектің картриджіне немесе 
айналдырығына бекітіп, оның белдіктерін қайрайды, содан кейін олардың 
диаметрлері, мысалы, микрометрмен өлшенеді.  

Біріншіден, көлденең қимадағы диаметрдің тұрақтылығын тексеріңіз. 
Ол үшін кез келген көлденең қимадағы диаметрлердің айырмасын анықтайды 
және D <250 мм, L = 100 мм кезінде 0,006 мм, ал 250 <D <400 мм, L = 200 мм 
кезінде 0,008 мм тең болатын рұқсат етілген ауытқумен салыстырады.  

Екіншіден, кез-келген қимадағы диаметрдің тұрақтылығын кез-келген 
екі немесе одан да көп көлденең қималардағы диаметрлердің 
айырмашылығын анықтай отырып және D <250 мм, L = 100 мм 0,01 мм, ал 
250 <D <400 мм-де 0,02 мм болатын рұқсат етілген ауытқумен салыстыра 
отырып тексеріңіз. Жону білдекті жұмыста сынау кезінде тағы екі тексеру 
жүргізіледі: картриджге немесе айналдырықтың тесігіне бекітілген үлгінің 
соңғы бетін қайрайды және оның жазықтықтан ауытқуын тексереді; 
білдектің жұмыс істейтін бұрандасының параметрлеріне шамамен тең 
параметрлермен жіп кесіледі және оптикалық құралдың көмегімен қадамның 
дәлдігі тексеріледі. 
 

 
 

2.50 - сурет. Үлгі-жұмыс кезінде білдектің дәлдігін тексеруге арналған өнім 
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2.50 - сурет. Үлгі-жұмыс кезінде білдектің дәлдігін тексеруге арналған өнім 
 

  

Статикалық тексерулер кезінде әмбебап және арнайы бақылау-өлшеу 
аспаптары және құрал-саймандар жиынтығы (индикаторлар, деңгейлер, 
сүңгілер, бақылау сызғыштары, ұзындықтың соңғы шаралары), сондай-ақ 
бақылау мандрельдері (консольдық және центрлі) әртүрлі кронштейндер, 
тіреулер, эталондық жүріс бұрандалары және т. б. пайдаланылады. 
Мандрелдердің бақылау бөліктерінің өлшемдері стандарттарға сәйкес 
қабылданады. Мысалы, басқару бөлігінің ұзындығы 150 мм, мандрелдің 
сыртқы диаметрі 25 мм, ал орталық бөлігі 25 немесе 40 мм. Олардың бақылау 
бөлігінің кедір-бұдырлық параметрі Ra 0,32 мкм аспауы тиіс. 

Көптеген тексерулер индикаторларды қолдану арқылы жүзеге 
асырылады. Индикатормен тіреу бөлшектердің біріне орнатылады және 
бекітіледі, ал оның өлшеу ұшы (түйреуіш) білдектің басқа бөлігіне немесе 
Басқару мандреліне тиеді. Осыдан кейін бөліктердің біреуі айналады немесе 
жылжиды, ал индикатор көрсеткісінің ауытқуы олардың өзара орналасуы 
немесе қозғалысының қателігінің мәнін көрсетеді (2.51-сурет). Өлшеу 
құралдары алдын ала аттестаттаудан өтеді. Н және П класты білдектерді 
сынау кезінде өлшеу қателігі өлшенетін параметрдің рұқсат етілген 
ауытқуының 20% - ынан аспауы тиіс. Сынау үрдісінде білдектің жекелеген 
тораптары қолмен немесе техникалық құжаттамада белгіленген 
жылдамдықтармен механикалық жетектен ауыстырылады.  
 

 
 

2.51 - сурет.Индикаторды пайдалану мысалы 
 

Білдекті өңдеудің дәлдігіне тексеру кезінде (жұмыста тексеру) кесу 
режимдерін, құрал - саймандар мен үлгі-бұйымдарды оның үлгі өлшеміне 
қарай таңдайды. Үлгі-бұйымдар орташа қаттылықтағы болаттан немесе 
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шойыннан жасалған. Олардың пішіні мен мөлшері тиісті стандарттарда 
қарастырылған.  

 
2.7 Гидравликалық және пневматикалық жүйелерді баптау 
 
Білдектің гидравликалық жетегі жүйеге бірқатар негізгі элементтерді 

біріктіреді: сорғы, гидравликалық қозғалтқыш, бағыттаушы және реттеуші 
гидравликалық жабдық, көмекші құрылғылар мен құрылғылар. 
Гидравликалық жетектің беріктігі мен сенімділігі оған техникалық қызмет 
көрсетуді дұрыс ұйымдастыруға байланысты. Күн сайын бактағы май 
деңгейін тексеру қажет; судың түсуін куәландыратын көбіктің немесе 
майдың лайлылығының болуы; сүзгілердің ластану дәрежесі; майдың 
температурасы; реттелетін аппараттарды баптау; құбырлардың 
герметикалығы; ағулардың болуы; негізгі тораптарды бекіту сенімділігі, 
сондай-ақ сүзгі элементтерін тазалау немесе ауыстыру және Ағуды жою 
қажет.  

Әдетте гидравликалық жетекті алғаш іске қосқан кезде пайда болатын 
бұзылуларды болдырмау үшін белгілі бір іске қосу тәртібін қатаң сақтау 
қажет:  

 сұйыққоймады маймен толтырыңыз;  
 әлсіретуі пневмо бұранда сақтандырғыш клапан;  
 аялдамаларды орнатыңыз, жұмыс органдарын қауіпсіз аймаққа 

қолмен апарыңыз; іске қосу кезінде жұмыс органдарының кездейсоқ 
қозғалысы мүмкін екенін есте сақтаңыз, сондықтан апатты болдырмау үшін 
шаралар қабылдау үшін жүйенің жұмысын мұқият бақылау қажет;  

 сорғының білігін бірнеше рет қолмен бұраңыз;  
 сорғының Электр қозғалтқышын қысқа мерзімді қосу арқылы сорғы 

жетегінің айналу бағытын тексеріңіз;  
 сорғы қондырғысы қосылған кезде гидрожүйенің қысым желісінде 

қысымның болуын тексеру;  
 сыртқы ағып кетуді жою, ақаулы тығыздағыштарды ауыстыру;  
 жұмысты төмен қысымда, құбырлар мен атқарушы органдардың 

жоғарғы бөліктерінен ауаны шығарып бастау қажет;  
 қалыпты қысымды орнатыңыз және дистрибьюторларды ауыстыру 

арқылы барлық жұмыс органдарының толық барысын тексеріңіз;  
 сұйыққоймада майдың бетінде көбік жоқ екеніне көз жеткізіңіз;  
 дроссельді, клапандарды, релені берілген жұмыс режимдеріне 

реттеңіз;  
 майдың белгіленген температурасын анықтаңыз; егер ол нормадан 

асып кетсе, онда салқындату жүйесінің жұмысын тексеріңіз;  
 электр автоматика сұлбасын қосыңыз.  
Гидрожүйені жөндеу кезінде ақаулықтар анықталуы мүмкін, оларды 

жою керек. Ең ықтимал ақаулар келесідей.  
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Гидроқозғалтқыш жұмыс істемейді. Мүмкін себептер: сорғының дұрыс 
жұмыс істемеуі және гидравликалық қозғалтқыштың дұрыс жұмыс істемеуі, 
жұмыс қысымының жеткіліксіздігі, бағыттағыштардағы үйкелістің 
жоғарылауы, дроссельдің бітелуі, құлыптау қозғалысқа мүмкіндік бермейді. 
Ақаулықтың себебін бірқатар тексерулер арқылы анықтауға болады. 
Сыналардың, бағыттағыштардың тартылуын тексеру және қолмен қозғалу 
кезіндегі күш деңгейін бағалау қажет. Құлыптарды тексеріңіз, дистрибьютор 
катушкасын қолмен ауыстырыңыз. Дистрибьютордың істен шығуы, әдетте, 
қуаттың жетіспеушілігімен, электромагниттің, соңғы ажыратқыштың немесе 
реленің дұрыс жұмыс істемеуімен, катушканың кептеліп қалуымен немесе 
серіппенің бұзылуымен немесе орауыштың бітелуімен байланысты. Бітелген 
кезде дроссельді бөлшектеу, жуу және майды тазарту керек. Ақаулы 
сорғылар мен гидроқозғалтқыштарды жаңаларына ауыстыру немесе жөндеу 
керек.  

Жүйеде қысым жоқ. Мүмкін себептері: сорғы айналмайды, қауіпсіздік 
клапаны ашық, сорғының айналу бағыты дұрыс емес, сұйыққоймадағы май 
деңгейі төмен, май ақаулы қондырғы арқылы ағызылады. Ақауды жою үшін 
гидрожүйедегі май ағынын тексеру, қысым мен ағызу желісінің байланысы 
бар-жоғын анықтау, қауіпсіздік клапанының, сорғының және оның жетегінің 
жарамдылығын тексеру қажет.  

Жүйеде қысым жеткіліксіз. Мүмкін себептер: қауіпсіздік клапанының 
дұрыс жұмыс істемеуі немесе дұрыс орнатылмауы, сүзгінің бітелуі, майдың 
ластануы, тозған сорғы, атқарушы байланыстардың тым жоғары 
жылдамдығы. Ақаулықтарды жою үшін қауіпсіздік клапанын тексеру, сүзгі 
элементін ауыстыру, гидрожүйедегі майды сүзу, тозған сорғыны жаңасына 
ауыстыру, егер қауіпсіздік клапанының қалыпты жұмысы үшін май шығыны 
жеткіліксіз болса, қозғалыс жылдамдығын азайту қажет.  

Гидроқозғалтқыштың қозғалыс жылдамдығының жеткіліксіздігі. 
Мүмкін себептер: сорғының тозуы, сорғы жетегінің электр қозғалтқышының 
айналу жылдамдығы, гидрожүйедегі үлкен ішкі ағып кету, құбырдың бітелуі, 
ағынды реттегіштің дұрыс жұмыс істемеуі, қауіпсіздік клапанының дұрыс 
жұмыс істемеуі немесе бітелуі, суық май және оның тұтқырлығы 
жоғарылайды.  

Жұмыс органының біркелкі емес қозғалысы немесе өздігінен тербелісі. 
Мүмкін себептер: майда ауаның болуы, құбырлардың төмен қаттылығы 
немесе бекітілуінің болмауы, гидрожүйенің ағызу желісінде жеткіліксіз 
қысым, автоматты реттеу жүйесінің динамикалық тұрақсыздығы, 
клапандардың бекіту-реттеу элементтерінің тербелісі.  

Майды қыздырудың жоғарылауы. Мүмкін себептері: майдың 
тұтқырлығының төмендеуі, сүзгінің бітелуі, салқындату жүйесінің дұрыс 
жұмыс істемеуі немесе су жылу алмастырғышқа судың жеткіліксіз берілуі, 
ауа жылу алмастырғыштың алдындағы ауа ағыны аз, гидрожүйедегі май 
қысымының жоғарылауы.  

Пневматикалық жетек басқарудың қарапайымдылығына, сенімділігіне, 
дизайнның қарапайымдылығына, атқарушы органда күш тұрақтылығын 
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реттеу және сақтау мүмкіндігіне ие. Білдектің пневматикалық жүйесінің 
негізгі элементтері-пневматикалық қозғалтқыш, Пневматикалық жабдық, 
қосалқы пневматикалық құрылғылар және ауа өткізгіш желі. Пневматикалық 
жабдықтың минималды жиынтығы тарату кранынан, ылғал сепараторынан 
және май бүріккішінен тұрады.  

Пневможүйені баптау кезінде Негізгі тораптар мен элементтердің 
жарамдылығын тексеру және көз жеткізу, манометр көрсеткіші бойынша 
жүйенің герметикалығын және жол берілмейтін ағулардың болмауын тексеру 
қажет. Туралы жылыстауы әдетте сотталуда бойынша блистерде сабынды 
өсімпұл, оның жабады тексерілетін орындар элементтерді қосу.  

Ауа қысымының тұрақтылығы оның шығындарының кең ауқымында 
манометрмен бақыланады және қысым тұрақтандырғышымен қамтамасыз 
етіледі. Тұрақтандырғыш жасаған қысым клапанның көлденең қимасына 
байланысты. Берілген қысымды қамтамасыз ету үшін клапанды белгілі бір 
қалыпта ұстау керек. Бұл автоматты түрде серіппелі жүйе, саптама, 
диафрагма және реттеу бұрандасы арқылы жүзеге асырылады. Егер жүйеде 
жұмыс қысымы жоғарыламаса, онда коннекторлардағы тығыздағыштарды 
тексеріп, саптамалардың тесіктерін тазалап, үрлеу керек. Егер ауа ағынының 
жоғарылауы немесе азаюы кезінде қысым төмендемесе немесе төмендемесе, 
клапанның сфералық бетін және клапан астындағы тесікті жуып, саптаманың 
тесіктерін тазалап, саптама түйіндерінің тығыздығын тексеру керек. 
Тұрақтандырғышта қауіпсіздік және апаттық клапандар бар, сондықтан ол 
тербелістер, тербелістер мен соққылардың болмауын қамтамасыз ететін 
жерлерде орнатылуы керек. 

Қазіргі заманғы білдектер мен СББ өңдеу орталықтары Жабдықты 
тиімді пайдалануға, оператордың жұмысын жеңіл және қауіпсіз етуге 
мүмкіндік беретін әртүрлі қосымша жүйелермен және құрылғылармен 
жабдықталған. Олардың толық жұмыс істеуі үшін энергия, оның ішінде 
Сығылған ауа энергиясы қажет (2.52-сурет). 
 

 
 

2.52 - сурет. Пневмоклапандар 
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реттеу және сақтау мүмкіндігіне ие. Білдектің пневматикалық жүйесінің 
негізгі элементтері-пневматикалық қозғалтқыш, Пневматикалық жабдық, 
қосалқы пневматикалық құрылғылар және ауа өткізгіш желі. Пневматикалық 
жабдықтың минималды жиынтығы тарату кранынан, ылғал сепараторынан 
және май бүріккішінен тұрады.  

Пневможүйені баптау кезінде Негізгі тораптар мен элементтердің 
жарамдылығын тексеру және көз жеткізу, манометр көрсеткіші бойынша 
жүйенің герметикалығын және жол берілмейтін ағулардың болмауын тексеру 
қажет. Туралы жылыстауы әдетте сотталуда бойынша блистерде сабынды 
өсімпұл, оның жабады тексерілетін орындар элементтерді қосу.  

Ауа қысымының тұрақтылығы оның шығындарының кең ауқымында 
манометрмен бақыланады және қысым тұрақтандырғышымен қамтамасыз 
етіледі. Тұрақтандырғыш жасаған қысым клапанның көлденең қимасына 
байланысты. Берілген қысымды қамтамасыз ету үшін клапанды белгілі бір 
қалыпта ұстау керек. Бұл автоматты түрде серіппелі жүйе, саптама, 
диафрагма және реттеу бұрандасы арқылы жүзеге асырылады. Егер жүйеде 
жұмыс қысымы жоғарыламаса, онда коннекторлардағы тығыздағыштарды 
тексеріп, саптамалардың тесіктерін тазалап, үрлеу керек. Егер ауа ағынының 
жоғарылауы немесе азаюы кезінде қысым төмендемесе немесе төмендемесе, 
клапанның сфералық бетін және клапан астындағы тесікті жуып, саптаманың 
тесіктерін тазалап, саптама түйіндерінің тығыздығын тексеру керек. 
Тұрақтандырғышта қауіпсіздік және апаттық клапандар бар, сондықтан ол 
тербелістер, тербелістер мен соққылардың болмауын қамтамасыз ететін 
жерлерде орнатылуы керек. 

Қазіргі заманғы білдектер мен СББ өңдеу орталықтары Жабдықты 
тиімді пайдалануға, оператордың жұмысын жеңіл және қауіпсіз етуге 
мүмкіндік беретін әртүрлі қосымша жүйелермен және құрылғылармен 
жабдықталған. Олардың толық жұмыс істеуі үшін энергия, оның ішінде 
Сығылған ауа энергиясы қажет (2.52-сурет). 
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Сығылған ауаны қолданудың орындылығы көптеген себептерге 
байланысты. Пневматикалық құрылғылар: 

 салмағы, мөлшері және жоғары қуаты бар; 
 бастапқы энергияның үлкен әлеуетіне ие болыңыз; 
 жөндеуді жеңілдететін қарапайым дизайнға ие болыңыз; 
 шаң түзілудің жоғары деңгейі жағдайында сенімді және қауіпсіз. 
Конфигурацияға және дизайн ерекшеліктеріне байланысты келесі 

жүйелер мен құрылғылар сығылған ауадағы СББ білдектерінде жұмыс істей 
алады: 

 Қырынудан тазарту және қызып кетуден қорғау үшін жоңғылау 
құралды үрлеу; 

 пневматикалық тоқтату жүйесі; 
 вакуумдық жүйенің қақпақшалары; 
 жұмыс үстелдерінің қысқыш құрылғылары; 
 құралды автоматты түрде ауыстыру құрылғылары; 
 негізгі жоңғылау айналдырықтың айналмалы өсі; 
 СББ білдегіне орнатылатын агрегаттардың жылжымалы өстері; 
 негізгі жоңғылау айналдырықты мойынтіректерді қорғау; 
 бұрғылау-толтыру тобының пневмоцилиндрлері; 
 бөлшектерді тиеуге арналған қосалқы механизмдер; 
 аспирациялық қаптамалар; 
 ауа өткізгіштердің қақпалары және т.б.; 
 СББ білдегінің пневматикалық жүйесінің құрылғысы. 
СББ білдегінің пневматикалық жүйесінің дизайны сығылған ауаны 

дайындау жиынтығынан (пневматикалық Жиынтық) және сығылған ауаны 
тарату жүйесінен тұрады. Пневможиынтықта келіп түсетін сығылған ауаны 
Судан және кір бөлшектерінен тазалау, қысымды теңестіру және СББ 
білдегінің пневматикалық жүйесін майлау орындалады (2.53-сурет). 
Функцияларға сәйкес пневматикалық жиынтық жиынтығы болып табылады, 
оған мыналар кіреді: 

 ауаны жеткізу жиынтығында әдетте қысымды реттейтін клапан, 
Қысым өлшегіш және конденсатты жинайтын стақан бар; 

 жұқа тазалау сүзгісі бар сығылған ауаны тазарту жиынтығы; 
 СББ білдегінің пневможүйесінде майлауды реттелетін берумен май 

бүріккіші; 
 сығылған ауаны беру қосқышы. 
 



84   

 
 

2.53 - сурет. Білдектің пневматикалық жиынтығы 
 

Компрессордан пневматикалық жиынтыққа жеткізілетін сығылған 
ауаны алдын-ала тазартып, май мен ылғал болмауы керек, себебі бұл тазарту 
сапасына және жұқа сүзгінің өткізу қабілетіне, нәтижесінде СББ білдегінің 
тұрақты жұмысына әсер етуі мүмкін. Сонымен қатар, СББ білдегінің 
пневматикалық жабдықтарының кейбір құрылғыларына пневматикалық жүйе 
арқылы май беру қажет емес. 

СББ білдегінің сығылған ауаны тарату жүйесі пневматикалық 
цилиндрлер, қысым реттегіштері, электромагниттік және механикалық 
клапанның дистрибьюторлары, полимер түтіктері арқылы фитинг 
адаптерлері арқылы қосылған қысым датчиктері сияқты жеке пневматикалық 
құрылғылардың жиынтығы болып табылады. 

СББ білдегінің бір немесе басқа пневматикалық құрылғысын басқару 
тиісті соленоидты клапанға кернеу беру немесе механикалық клапан 
дистрибьюторын ауыстыру арқылы жүзеге асырылады. Басқаруды қолмен де 
(түймені басу, педаль немесе ауыстырғышты ауыстыру) және бағдарламалық 
жолмен де жүргізуге болады. 

СББ білдегін сығылған ауаның ортақ магистраліне қосу. 
Білдектер мен СББ өңдеу орталықтарының тұрақты және қауіпсіз 

жұмысын қамтамасыз ету үшін цехтың жалпы пневматикалық жүйесінен 
берілетін сығылған ауаның сапасы келесі талаптарға сай болуы керек: 

 жұмыс ауқымында қысымға ие болыңыз. Әдетте бұл 6-7 бар; 
 СББ білдегінің өзі жұмыс істеп тұрған кезде де, басқа өндірістік 

желілер жұмыс істеп тұрған кезде де белгіленген диапазоннан төмен 
"отыруға" болмайды; 

 бөгде қоспалар, оның ішінде кір, ылғал, май болмауы тиіс. 
Әдетте, СББ білдегіне тікелей орнатылған сығылған ауаны дайындау 

жиынтығы машина құрылғыларына жеткізілетін ауаның сапасына жауап 
береді. Алайда, жалпы технологиялық пневматикалық желіден жеткізілетін 
ауаның сапасы да маңызды. Сондықтан сығылған ауаның Жалпы желісінің 
құрылғысы келесі талаптарды орындауы керек: 
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Компрессордан пневматикалық жиынтыққа жеткізілетін сығылған 
ауаны алдын-ала тазартып, май мен ылғал болмауы керек, себебі бұл тазарту 
сапасына және жұқа сүзгінің өткізу қабілетіне, нәтижесінде СББ білдегінің 
тұрақты жұмысына әсер етуі мүмкін. Сонымен қатар, СББ білдегінің 
пневматикалық жабдықтарының кейбір құрылғыларына пневматикалық жүйе 
арқылы май беру қажет емес. 

СББ білдегінің сығылған ауаны тарату жүйесі пневматикалық 
цилиндрлер, қысым реттегіштері, электромагниттік және механикалық 
клапанның дистрибьюторлары, полимер түтіктері арқылы фитинг 
адаптерлері арқылы қосылған қысым датчиктері сияқты жеке пневматикалық 
құрылғылардың жиынтығы болып табылады. 

СББ білдегінің бір немесе басқа пневматикалық құрылғысын басқару 
тиісті соленоидты клапанға кернеу беру немесе механикалық клапан 
дистрибьюторын ауыстыру арқылы жүзеге асырылады. Басқаруды қолмен де 
(түймені басу, педаль немесе ауыстырғышты ауыстыру) және бағдарламалық 
жолмен де жүргізуге болады. 

СББ білдегін сығылған ауаның ортақ магистраліне қосу. 
Білдектер мен СББ өңдеу орталықтарының тұрақты және қауіпсіз 

жұмысын қамтамасыз ету үшін цехтың жалпы пневматикалық жүйесінен 
берілетін сығылған ауаның сапасы келесі талаптарға сай болуы керек: 

 жұмыс ауқымында қысымға ие болыңыз. Әдетте бұл 6-7 бар; 
 СББ білдегінің өзі жұмыс істеп тұрған кезде де, басқа өндірістік 

желілер жұмыс істеп тұрған кезде де белгіленген диапазоннан төмен 
"отыруға" болмайды; 

 бөгде қоспалар, оның ішінде кір, ылғал, май болмауы тиіс. 
Әдетте, СББ білдегіне тікелей орнатылған сығылған ауаны дайындау 

жиынтығы машина құрылғыларына жеткізілетін ауаның сапасына жауап 
береді. Алайда, жалпы технологиялық пневматикалық желіден жеткізілетін 
ауаның сапасы да маңызды. Сондықтан сығылған ауаның Жалпы желісінің 
құрылғысы келесі талаптарды орындауы керек: 

  

 компрессордың жұмыс қысымы кемінде 7 бар болатын жеткілікті 
өнімділігі болуы тиіс; 

 ресивердің көлемі компрессордың "демалу" мүмкіндігін қамтамасыз 
етуі тиіс. 

Ауадан ылғалды тиімді жою үшін тоңазытқыш түріндегі ауа 
кептіргіштерін қолданған жөн. 

Пневматикалық Магистраль құбырлардан тұруы керек, ешқандай 
шланг қосылыстары жоқ және шеберхана бөлмесінің қабырғаларына қатаң 
бекітілген. 

Пневматикалық магистральға арналған құбырларды коррозияға және 
мұнай өнімдерінің әсеріне төзімді материалдардан таңдау керек. Тәжірибе 
көрсеткендей, су құбырларына арналған қарапайым металл-пластик және 
полипропилен құбырлары 10 барға дейін Сығылған ауа қысымына төтеп 
береді. 

Конденсатты ағызу үшін Сығылған ауа желісін орнатқан кезде оған 
аздап көлбеу беру ұсынылады. Құбырдың төменгі нүктесінде ағызу шүмегі 
орнатылады. 

Жабдықты қосу кезінде құбыржолдың негізгі көлденең сызығынан 
бұруларды оларға конденсаттың түсуін болдырмау үшін жоғары шығарып 
орындау керек. 

Мүмкіндігінше, жабдықтың көп мөлшерімен пневматикалық жүйені 
жабық етуге болады. Бұл қысымның кенеттен өзгеруін тұрақтандырады және 
құбырлардың өткізу қабілетін арттырады. Егер жүйені жабу мүмкін болмаса, 
компрессорға қарама-қарсы құбырдың соңында қосымша қабылдағышты 
орнату қажет болуы мүмкін. 

Жалпы магистральдан әрбір бұрудың өзіндік тиек краны болуы тиіс. 
Пневможүйенің құбырлары, крандары, қосу бұрыштары мен 

үшайырықтары ішкі диаметрдің көлемінде айтарлықтай ерекшеленбеуі тиіс, 
ал олардың өткізу қабілеті компрессорға қарай өсуі тиіс (2.54-сурет). 
Әйтпесе, жүйеде конденсат пайда болуы мүмкін. 
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2.54 - сурет.Компрессор 
 

Сығылған ауа магистралінің құбырларының диаметрі осы желіге 
қосылған барлық білдектер мен құрылғыларды номиналды қысымды 
сығылған ауамен қамтамасыз ететін өткізу қабілетіне сәйкес келуі тиіс. 

Пневматикалық жүйенің құбырларының диаметрін тез есептеу үшін Сіз 
қарапайым ережені қолдана аласыз: пневматикалық Магистраль құбырының 
ішкі диаметрі компрессор қабылдағышының шығатын саңылауының 
диаметрінен кем болмауы керек. 

2.55-суретте пневматикалық жүйенің басқару жүйесі көрсетілген. 
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2.54 - сурет.Компрессор 
 

Сығылған ауа магистралінің құбырларының диаметрі осы желіге 
қосылған барлық білдектер мен құрылғыларды номиналды қысымды 
сығылған ауамен қамтамасыз ететін өткізу қабілетіне сәйкес келуі тиіс. 

Пневматикалық жүйенің құбырларының диаметрін тез есептеу үшін Сіз 
қарапайым ережені қолдана аласыз: пневматикалық Магистраль құбырының 
ішкі диаметрі компрессор қабылдағышының шығатын саңылауының 
диаметрінен кем болмауы керек. 

2.55-суретте пневматикалық жүйенің басқару жүйесі көрсетілген. 

  

 
 

2.55 - сурет.Пневможүйені басқару жүйесі 
 
Сонымен қатар, Сығылған ауа магистралінің өткізу қабілетін есептеу 

кезінде құбыр бетінің үйкеліс коэффициенті сияқты параметрді есте ұстаған 
жөн. Жалпы айтқанда, бұл құбыр ішіндегі ауа ағынының жылдамдығына 
әсер етеді, сондықтан тағы бір ережені анықтайды: СББ білдегі компрессорға 
немесе қабылдағышқа неғұрлым жақын болса, оның пневматикалық 
жүйелерінің жұмысы соғұрлым тұрақты болады. 

 
2.8 Білдектерді майлау сұлбалары 
 
Жону жабдықтың беріктігі түйіндер мен бөлшектердің үйкеліс 

беттерінің қызмет ету мерзімімен анықталады, бұл оларды уақтылы және 
дұрыс майлаумен анықталады. Үйкелістің төмендеуі тұтынылатын қуатты 
және сәйкесінше бөлшектерге жүктемені азайтады, бұл өз кезегінде үйкеліс 
ұшақтарының тозуын азайтады. Машина түйіндерін майлау кесу дәлдігін 
сақтайды, тиімділікті арттырады, белгіленген шектерде жұмыс 
температурасын сақтайды. 

2.56-суретте майлауды қолдана отырып, тісті кесу үрдісі көрсетілген. 
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2.56 - сурет.Тісті жоңғылау кезінде майлауды қолдану 
 

Майлар мен жағармайлар тұтқырлық дәрежесіне қарай бөлінеді. 
Бірлескен түйіндерге және жоғары температураға Үлкен нақты жүктемелер 
тұтқыр майлауды қажет етеді. Үйкеліс беттерінің бір-біріне қатысты жоғары 
жылдамдықта тұтқырлығы төмен майлау қолданылады. 

Майды таңдау қоршаған ауаның температурасымен анықталады-жұмыс 
кезінде майлау қатып қалмауы керек, ал ең ауыр жұмыс кезеңінде жарқыл 
температурасы беттердің жұмыс температурасынан жоғары болуы керек. 

Сонымен, редукторларды майлау үшін орташа тұтқырлық майлары 
қолданылады. Қозғалыс жылдамдығы төмен бағыттаушы жазықтықтар үшін 
тұтқырлығы жоғары майлау қолданылады. Айналдырықты мойынтіректер аз 
тұтқыр материалдарды қажет етеді. 

Білдекті майлау қолмен де, автоматты түрде де жүзеге асырылады. 
Автоматты желілерде белгілі бір нүктелерге мезгіл-мезгіл Май беру арқылы 
түйіндерді орталықтандырылған майлау қолданылады. Бұл тәсіл ең көп 
жүктелген айналдырық тораптары, беріліс қораптары үшін жүзеге 
асырылады. 

Майлау құрылғыларының жұмысы майды қажетті нүктеге жеткізуге 
мүмкіндік беретін қарапайым физикалық заңдарға негізделген: 

 ауырлық күші сұйықтықтың үйкеліс орнына өздігінен ағып кетуіне 
мүмкіндік береді (тамшылатып майлау); 

 капиллярлық күштер майды білектермен, киіз жастықтармен, кеуекті 
жеңдермен белгілі бір биіктікке көтереді; 
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2.56 - сурет.Тісті жоңғылау кезінде майлауды қолдану 
 

Майлар мен жағармайлар тұтқырлық дәрежесіне қарай бөлінеді. 
Бірлескен түйіндерге және жоғары температураға Үлкен нақты жүктемелер 
тұтқыр майлауды қажет етеді. Үйкеліс беттерінің бір-біріне қатысты жоғары 
жылдамдықта тұтқырлығы төмен майлау қолданылады. 

Майды таңдау қоршаған ауаның температурасымен анықталады-жұмыс 
кезінде майлау қатып қалмауы керек, ал ең ауыр жұмыс кезеңінде жарқыл 
температурасы беттердің жұмыс температурасынан жоғары болуы керек. 

Сонымен, редукторларды майлау үшін орташа тұтқырлық майлары 
қолданылады. Қозғалыс жылдамдығы төмен бағыттаушы жазықтықтар үшін 
тұтқырлығы жоғары майлау қолданылады. Айналдырықты мойынтіректер аз 
тұтқыр материалдарды қажет етеді. 

Білдекті майлау қолмен де, автоматты түрде де жүзеге асырылады. 
Автоматты желілерде белгілі бір нүктелерге мезгіл-мезгіл Май беру арқылы 
түйіндерді орталықтандырылған майлау қолданылады. Бұл тәсіл ең көп 
жүктелген айналдырық тораптары, беріліс қораптары үшін жүзеге 
асырылады. 

Майлау құрылғыларының жұмысы майды қажетті нүктеге жеткізуге 
мүмкіндік беретін қарапайым физикалық заңдарға негізделген: 

 ауырлық күші сұйықтықтың үйкеліс орнына өздігінен ағып кетуіне 
мүмкіндік береді (тамшылатып майлау); 

 капиллярлық күштер майды білектермен, киіз жастықтармен, кеуекті 
жеңдермен белгілі бір биіктікке көтереді; 

  

 майлау мен бет арасындағы тұтқыр үйкеліс күштері сұйықтықты 
ұстап тұрады, оның ағып кетуіне жол бермейді; 

 майлау материалының бетіндегі қысым майлағыштар мен қол 
поршенді сорғыларда қолданылады; 

 орталықтан тепкіш күштер қысыммен майлаушы сұйықтықты 
конъюгацияланған беттерге жібереді; 

 Инерция күштері майлау бөлшектерін оларды машина түйіндерінің 
айналмалы элементтерімен ұстаған кезде шашыратады; 

 механизмнің өзі жасаған қысымның төмендеуі майдың өзін-өзі 
соруын тудырады. 

Қолмен мерзімді майлау техникалық регламентпен анықталады және 
жұмыс уақытында серіппелі шармен немесе айналмалы қақпақпен жабылған 
жабдықтағы технологиялық тесіктер арқылы майшамдар, шприцтер арқылы 
жүргізіледі. Артық қысыммен майлауды қамтамасыз ететін қолмен піспекті 
сорғыны қолдану майлау материалын қол жетімді емес жерлерге жеткізуге 
мүмкіндік береді. 

Тоқыма және тамшылатып майлау. Ол беттерге майдың үздіксіз 
жеткізілуімен жасалады. Алдын ала арнайы контейнерлерді майлаумен 
толтырады, олардан ол тағайындалған жерге келеді. Ол үшін майлау 
арналарына бұралған қарапайым тоқылған және тамшылатып майлағыштар 
қолданылады. Тамшы майларда Майды беру қарқындылығын арнайы ине 
құрылғысымен реттеуге болады (2.57-сурет). 

 

 
 

2.57 - сурет.Беріліс қорабының майлауы 
 

Айналым әдісі гидравликалық сорғыны қолдана отырып, майды 
ысқылайтын бөліктерге мәжбүрлеп беру болып табылады. Әрі қарай, май 
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өздігінен ағып кетеді. Білдектің әрбір жауапты қондырғысы үшін жеке 
сорғыны пайдалануға болады. Арнайы құрылғылар түйінге жеткізілетін 
майдың мөлшерін бақылайды. 

Иінді майлау немесе майлау сұйықтығын бүрку арқылы беру жеке 
корпусқа салынған және майға арналған сыйымдылығы бар механизмдер 
үшін қолданылады. Механизмнің жылдам жүрісті білігіне орнатылған 
қалақты аспабы сұйықтықты қармап, оны ішкі кеңістігі бойынша 
шашыратады. Шашырату белгілі бір тереңдікке майға батырылған 
редукторлардың бірінің көмегімен де мүмкін. 

Аралас майлау сұлбасы кейбір әдістердің бірімен бөлшектерді оңтайлы 
майлауға қол жеткізу қиын болған кезде бірнеше әдістердің жиынтығын 
қамтиды. 

Қатты майлау. Қатты немесе пластикалық майлар минералды сұйық 
майларды арнайы қалыңдатқыштармен араластыру арқылы түзіледі. 
Қалыңдатқыштың құрамы майлаудың қасиеттерін анықтайды. Кальций, 
литий, натрий майлары, солидолдар, литолдар және т. б. жиі кездеседі. 

Пластикалық майлау материалы түйіндер мен механизмдердің 
мойынтіректеріндегі үйкелісті азайтады. Майлау жоғары температураның, 
механикалық қысымның әсерінен тұрақтылықты сақтауы, су мен абразивті 
бөлшектердің кіруіне жол бермеуі керек. Механизмдердің жұмыс істемейтін 
күйінде, ауыр жүктемелер мен жоғары температура болмаған кезде, 
пластикалық майлау металды коррозиядан қорғайтын консервант ретінде 
әрекет етеді. 

Кесетін құралды майлау. Жону білдектің тораптары мен механизмдерін 
майлаудан басқа, кесетін құралды (кескіштер, бұрғылар, таңбалаушылар, 
фрезалар) майлау және бір мезгілде салқындату қажет, бұл өңделетін беттің 
сапасын арттырады, құралдың тозуын және жылудың бөлінуін азайтады, 
өнімділікті арттырады. 

Бұған май мен судан тұратын эмульсия болып табылатын СМС 
қолдану арқылы қол жеткізіледі. Сондай-ақ эмульсияға қоспалар кіреді: 
тозуға қарсы және майға қарсы. Эмульсиялардың құрамы материалдың 
қасиеттеріне және оны өңдеудің технологиялық жағдайларына байланысты. 

Білдектің берік және апатсыз жұмысы оны дұрыс және уақтылы 
майлауға байланысты. Токарь механизмдерге қызмет көрсетудің барлық қыр-
сырын білуі тиіс. Осы мақсаттар үшін әдістемелік құралдар, нұсқаулықтар 
әзірленеді. 

Жону майлау картасы майлармен және пластикалық майлағыштармен 
өңделетін жабдықтың барлық нүктелерін көрсетеді. Онда майлау әдістері, 
майлардың маркалары, ауыстыру жиілігі, мерзімі және майлау 
сұйықтықтарының мөлшері көрсетілген. Карта токардың жұмыс орнына 
ілінеді және орындау үшін міндетті құжат болып табылады. 
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өздігінен ағып кетеді. Білдектің әрбір жауапты қондырғысы үшін жеке 
сорғыны пайдалануға болады. Арнайы құрылғылар түйінге жеткізілетін 
майдың мөлшерін бақылайды. 

Иінді майлау немесе майлау сұйықтығын бүрку арқылы беру жеке 
корпусқа салынған және майға арналған сыйымдылығы бар механизмдер 
үшін қолданылады. Механизмнің жылдам жүрісті білігіне орнатылған 
қалақты аспабы сұйықтықты қармап, оны ішкі кеңістігі бойынша 
шашыратады. Шашырату белгілі бір тереңдікке майға батырылған 
редукторлардың бірінің көмегімен де мүмкін. 

Аралас майлау сұлбасы кейбір әдістердің бірімен бөлшектерді оңтайлы 
майлауға қол жеткізу қиын болған кезде бірнеше әдістердің жиынтығын 
қамтиды. 

Қатты майлау. Қатты немесе пластикалық майлар минералды сұйық 
майларды арнайы қалыңдатқыштармен араластыру арқылы түзіледі. 
Қалыңдатқыштың құрамы майлаудың қасиеттерін анықтайды. Кальций, 
литий, натрий майлары, солидолдар, литолдар және т. б. жиі кездеседі. 

Пластикалық майлау материалы түйіндер мен механизмдердің 
мойынтіректеріндегі үйкелісті азайтады. Майлау жоғары температураның, 
механикалық қысымның әсерінен тұрақтылықты сақтауы, су мен абразивті 
бөлшектердің кіруіне жол бермеуі керек. Механизмдердің жұмыс істемейтін 
күйінде, ауыр жүктемелер мен жоғары температура болмаған кезде, 
пластикалық майлау металды коррозиядан қорғайтын консервант ретінде 
әрекет етеді. 

Кесетін құралды майлау. Жону білдектің тораптары мен механизмдерін 
майлаудан басқа, кесетін құралды (кескіштер, бұрғылар, таңбалаушылар, 
фрезалар) майлау және бір мезгілде салқындату қажет, бұл өңделетін беттің 
сапасын арттырады, құралдың тозуын және жылудың бөлінуін азайтады, 
өнімділікті арттырады. 

Бұған май мен судан тұратын эмульсия болып табылатын СМС 
қолдану арқылы қол жеткізіледі. Сондай-ақ эмульсияға қоспалар кіреді: 
тозуға қарсы және майға қарсы. Эмульсиялардың құрамы материалдың 
қасиеттеріне және оны өңдеудің технологиялық жағдайларына байланысты. 

Білдектің берік және апатсыз жұмысы оны дұрыс және уақтылы 
майлауға байланысты. Токарь механизмдерге қызмет көрсетудің барлық қыр-
сырын білуі тиіс. Осы мақсаттар үшін әдістемелік құралдар, нұсқаулықтар 
әзірленеді. 

Жону майлау картасы майлармен және пластикалық майлағыштармен 
өңделетін жабдықтың барлық нүктелерін көрсетеді. Онда майлау әдістері, 
майлардың маркалары, ауыстыру жиілігі, мерзімі және майлау 
сұйықтықтарының мөлшері көрсетілген. Карта токардың жұмыс орнына 
ілінеді және орындау үшін міндетті құжат болып табылады. 

 
 
 

  

2.9 Металл кесетін жабдықты пайдалану және баптау кезіндегі 
жұмыстың қауіпсіз тәсілдері 

 
Жұмысты бастамас бұрын қойылатын жалпы талаптар. 
Жұмыс орнының жақсы тазаланғанын тексеріңіз және алдыңғы ауысым 

ішінде білдектің жұмысында ақаулар болған кезде олармен және оларды жою 
бойынша қабылданған шаралармен танысыңыз. 

Жұмыс киімдерін ретке келтіріңіз. Жеңдерді бекітіңіз, шашты бас 
киімнің астына алыңыз. 

Аяқ астындағы тордың жағдайын, оның едендегі тұрақтылығын 
тексеріңіз. 

Қол аспабының жай-күйін тексеру: егеудің және қырғышдің 
тұтқаларында оларды жарудан қорғайтын металл шығыршықтар болуы тиіс; 
сомын кілттері ақаусыз болуы тиіс және бұрандарды (сомындарды) бекіту 
кезінде олардың жұтқыншағының мөлшері болт (сомын) басының мөлшеріне 
сәйкес болуы тиіс; төсемдерді қолдануға және оларды құбырлардың 
көмегімен ұзартуға жол берілмейді. 

Жұмыс орнын ретке келтіріңіз: қажет емес нәрсені алып тастаңыз, 
қажетті құралдар мен құрылғыларды оларды пайдалану ыңғайлы және 
қауіпсіз болатындай етіп дайындаңыз және мұқият жайыңыз (сол 
қолыңызбен алу керек, сол жақта, ал оң жақта - оң жақта); бланкілерді олар 
үшін жасалған контейнерге салыңыз, ал контейнердің өзі қолдар мен 
корпустың қажетсіз қозғалыстарынсыз дайындамаларды алып, өңделген 
бөлшектерді салуға ыңғайлы болатындай етіп орналастырыңыз. 

Жергілікті жүк көтергіш құрылғылар болған жағдайда олардың жай-
күйін тексеру қажет. Салмағы 16 кг-нан асатын құрылғылар тек осы 
құрылғылардың көмегімен білдекке орнатылады. 

Білдектің жай-күйін тексеру: стационарлық қоршаулардың бекітілуінің 
сенімділігіне, электр сымдарының, жерге қосатын (нөлдейтін) сымдардың, 
білдекті басқару тұтқалары мен сағаларының жарамдылығына көз жеткізу. 

СКЖ өткізетін құбыршектерді, электр сымдарын және басқа да 
коммуникацияларды олардың білдектің қозғалмалы бөліктерімен немесе 
айналмалы құралмен жанасу мүмкіндігін болдырмайтындай етіп 
орналастыру. 

Білдекті электр желісіне қосыңыз, жергілікті жарықтандыруды 
қосыңыз және жұмыс аймағы жақсы жарықтандырылып, Жарық көзді 
көрмейтіндей етіп шамның орнын реттеңіз. 

Бос жүрісте "іске қосу" және "тоқта" батырмаларының жарамдылығын, 
білдектің жұмыс режимдерін қосу тұтқалары мен тұтқаларының, мәжбүрлеп 
майлау жүйесінің, сондай-ақ салқындату жүйесінің әрекеті мен бекітілуін 
тексеріңіз. Әрі қарай, технологиялық құжаттамаға сәйкес білдекті баптауды 
орындаңыз немесе тексеріңіз. 

Жеке қорғаныс құралдарын дайындау және олардың жарамдылығын 
тексеру. Тері ауруларының алдын алу үшін қажет болған жағдайда 
дерматологиялық қорғаныс құралдарын қолданыңыз. 
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Барлық анықталған кемшіліктер туралы, жұмысқа кіріспестен, шеберге 
хабарлаңыз. 

Жұмыс кезінде қойылатын жалпы талаптар. 
Өңделетін дайындамалардың массасы мен габариттік өлшемдері 

білдектің паспорттық деректеріне сәйкес келуі тиіс. 
Салмағы 16 кг-нан асатын дайындамаларды өңдеу кезінде жүк 

көтергіш құрылғылардың көмегімен орнату және алып тастау, сонымен қатар 
олар үшін белгіленген жүктемеден асып кетпеу. Жылжыту үшін арнайы ілгіш 
және қысқыш құрылғыларды қолданыңыз. Өңделген бөлікті олардан сенімді 
орнатудан кейін ғана босатыңыз, ал орнату кезінде – машинада сенімді 
бекітілгеннен кейін ғана. 

Қажет болса, жеке қорғаныс құралдарын қолданыңыз. Қолғаптармен 
және қолғаптармен, сондай-ақ резеңке саусақтары жоқ саусақтармен, 
айналмалы өңделетін дайындамалары немесе құралдары бар білдектерде 
жұмыс істеуге тыйым салынады. 

Білдекті әрбір іске қосар алдында оның іске қосылуы ешкімге қауіпті 
емес екеніне көз жеткізу; білдекті айлабұйымды, өңделетін дайындаманы, 
сондай-ақ кескіш құралды бекіту сенімділігін үнемі қадағалау. 

Білдектің жұмысы кезінде жұмыс режимдерінің, өлшеулердің, 
реттеудің және тазалаудың тұтқасын ауыстырмаңыз. Өзіңізді өңдеу барысын 
бақылаудан алшақтамаңыз және басқаларды алаңдатпаңыз. 

Егер өңдеу үрдісінде ұшатын чиптер пайда болса, басқаларды қорғау 
үшін портативті экрандар орнатыңыз және машинада арнайы қорғаныс 
құрылғылары болмаған жағдайда мөлдір материалдан жасалған қауіпсіздік 
көзілдірігін немесе қауіпсіздік қалқанын киіңіз. Жоңқалардың білдектен да, 
жұмыс орнынан да уақтылы алынуын қадағалау, жоңқаларды дайындамаға 
немесе құралға ораудан сақ болу, жаңқаларды қолмен алып тастамау, ол үшін 
арнайы құрылғыларды пайдалану; осы мақсатта өңделетін дайындаманы 
және білдектің бөліктерін сығылған ауамен үрлеуге тыйым салынады. 

Өңделген бөлшектерді дұрыс төсеу, машинаға жақындауға жол бермеу, 
чиптерді мезгіл-мезгіл алып тастау және еденнің салқындатқыш сұйықтық 
пен маймен толтырылмауын қамтамасыз ету, олардың аяқ астындағы торға 
түсуіне жол бермеуге ерекше назар аудару. 

Білдек құралдарын жүргізу үшін сығылған ауаны пайдаланған кезде 
пайдаланылған ауаның білдекшідан бір жаққа қарай бұрылуын қамтамасыз 
ету қажет. 

Қоймалау орындарында жекелеген бөлшектердің немесе бөлшектер 
қатарларының тұрақтылығын бақылауды тұрақты жүзеге асыру, ал 
бөлшектерді ыдысқа орналастыру кезінде олардың, сондай-ақ ыдыстың 
өзінің орнықты жағдайын қамтамасыз ету. Қатарлардың биіктігі ұсақ 
бөлшектер үшін 0,5 м, орташалары үшін – 1 м, үлкендері үшін – 1,5 м аспауы 
тиіс. 

Күту кезінде, тіпті қысқа уақытқа, электр немесе сығылған ауаның 
үзілістері кезінде, дайындаманы өлшеу кезінде, сондай-ақ білдекті реттеу, 
тазалау және майлау кезінде білдекті өшіруді ұмытпаңыз. 
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тазалау және майлау кезінде білдекті өшіруді ұмытпаңыз. 

  

Жанып жатқан электр оқшаулаудың иісі немесе электр тогының әсер 
ету сезімі пайда болған кезде, білдектің металл бөліктерімен байланыста 
болған кезде, білдекті дереу тоқтатып, шеберді шақырыңыз. Электр 
шкафтарының есіктерін ашпаңыз және электр жабдықтарын реттемеңіз. 

Жұмыстың аяқталуы бойынша қойылатын жалпы талаптар. 
Өшіру білдек және жұмыс орнын ретке келтірілуі. Кесу, көмекші және 

өлшеу құралдарын оны сүртіп болғаннан кейін сақтау орындарына жайыңыз. 
Чиптерді паллетке немесе қылшыққа щеткамен сүртіңіз; қол жетімді 

жерлерді щеткамен немесе шүберекпен оралған ағаш ұшты таяқшамен 
тазарту қиын. Жазатайым оқиғаны және жоңқаның механизмдерге түсуін 
болдырмау үшін білдекті тазалау үшін сығылған ауаны пайдалануға тыйым 
салынады. 

Білдекті тазалау сапасын тексеріңіз, жергілікті жарықтандыруды 
өшіріңіз және білдекті электр желісінен ажыратыңыз. 

Білдектің жұмысындағы барлық ақаулар туралы, егер олар ауысым 
бойы орын алған болса, ауысымға немесе шеберге хабарлау керек. 

Гигиеналық шараларды жүзеге асыру. 
Көрсетілгеннен басқа, әр білдекші міндетті: 
 пайдалануға рұқсат етілген машинада ғана жұмыс жасаңыз және 

оған цех әкімшілігі тапсырған жұмысты орындаңыз; 
 шебердің рұқсатынсыз білдекте жұмыс істеуге басқа адамдарды 

жібермеу; 
 басқа білдекшілер тарапынан еңбекті қорғау жөніндегі ережелердің 

бұзылғанын байқап, оларға ескерту жасап, қауіпсіздік талаптарының 
сақталуын талап ету; 

 білдекті басқа модельге ауыстыру кезінде немесе білдекшінің 
міндеттеріне кірмейтін бір реттік жұмыстарға тарту кезінде цех әкімшілігінен 
жоспардан тыс нұсқама жүргізуді міндетті түрде талап ету; 

 кез келген жазатайым оқиға туралы шеберді дереу хабардар ету және 
медициналық пунктке жүгіну; 

 зардап шегушіге алғашқы көмек көрсете білу, алғашқы өрт сөндіру 
құралдарын қолдана білу және апаттық жағдайлардың немесе өрттің 
салдарын жою бойынша жұмыстарды жүргізу. 

 
Тест тапсырмалары 

1. Білдекті орнату деп аталады: 
A) Белгіленген технологиялық үрдіске сәйкес бөлшектерді дайындау 

бойынша белгілі бір жұмысты орындауға дайындау; 
B) құралды автоматты түрде ауыстыру; 
C) бөлшектерді өңдеудің максималды әсерімен білдекті басқару. 
2. Агрегаттық білдекті баптау сұлбасының мақсаты: 
A) кесу жылдамдығы мен тереңдігін анықтаңыз; 
B) білдек қозғалтқышының қуатын тексеру; 
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C) құралдың, дайындаманың, құрылғының және білдектің қосылатын 
жерлерінің өзара байланысын анықтау, өлшемдерді байланыстыру кезінде 
қателіктерден аулақ болу, шығындарды, өңдеу ауысуларының реттілігін 
көрсету. 

3. Жабдықты іске қосу кезінде жұмыс құжаты не болып табылады? 
A) Технологиялық карта; 
B) баптау сұлбасы; 
C) бөлшектің жұмыс сызбасы. 
4. Жөндеу түрлері? 
A) электрлік, номиналды; 
B) пневматикалық, агрегаттық; 
C)бастапқы, ағымдағы. 
4. Білдекті баптау дегеніміз не? 
A) беріліс қозғалысының механизмдерін баптауда; 
B) кесу режимдерін баптауда; 
C) бастарды қажетті жұмыс цикліне орнатуда. 
5. Машина жасауда өлшемдер ерекшеленеді: 
A) жарамды, жарамды; 
B) номиналды, шекті, жарамды, бос; 
C) дәл, еркін, көмекші. 
6. Құралды реттеу тәсілдері қандай? 
A) сатылы, сатысыз; 
B) алмалы-салмалы, стационарлық; 
C) симметриялы, симметриялы емес. 
7. Қуат бастарын қарай жіктеудің негізгі белгілері қандай? 
A) электромеханикалық (жұдырықшалы және бұрандалы), 

гидравликалық және пневмогидравликалық; 
B) өздігінен әрекет етпейтін: механизмдердің бір бөлігі бастың 

сыртына шығарылған; 
C)көліктік жартылай автоматты және автоматты. 
8. Кесу жылдамдығы неге байланысты? 
A) айналдырықтың айналым жиілігінен; 
B) өңделетін материалдан, берілістен, кесу тереңдігінен, құрал 

материалынан және оны қайраудан; 
C) айналдырықтың орналасуынан. 
9. Жартылай автоматты машина деп аталады: 
A) қайталау үшін жұмысшының араласуы талап етілетін Автоматты 

циклмен жұмыс істейтін; 
B) белгілі бір бөлікті өңдеу үшін қолданылатын; 
C) өлшемдердің белгілі бір диапазонында бір типті бөлшектерді өңдеу 

үшін қолданылатын. 
10. Тиісті бөліктің өлшемі болмауы керек Өлшем қалай аталатынын 

көрсетіңіз? 
A) жарамды өлшем; 
B) тегін мөлшері; 
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C) құралдың, дайындаманың, құрылғының және білдектің қосылатын 
жерлерінің өзара байланысын анықтау, өлшемдерді байланыстыру кезінде 
қателіктерден аулақ болу, шығындарды, өңдеу ауысуларының реттілігін 
көрсету. 

3. Жабдықты іске қосу кезінде жұмыс құжаты не болып табылады? 
A) Технологиялық карта; 
B) баптау сұлбасы; 
C) бөлшектің жұмыс сызбасы. 
4. Жөндеу түрлері? 
A) электрлік, номиналды; 
B) пневматикалық, агрегаттық; 
C)бастапқы, ағымдағы. 
4. Білдекті баптау дегеніміз не? 
A) беріліс қозғалысының механизмдерін баптауда; 
B) кесу режимдерін баптауда; 
C) бастарды қажетті жұмыс цикліне орнатуда. 
5. Машина жасауда өлшемдер ерекшеленеді: 
A) жарамды, жарамды; 
B) номиналды, шекті, жарамды, бос; 
C) дәл, еркін, көмекші. 
6. Құралды реттеу тәсілдері қандай? 
A) сатылы, сатысыз; 
B) алмалы-салмалы, стационарлық; 
C) симметриялы, симметриялы емес. 
7. Қуат бастарын қарай жіктеудің негізгі белгілері қандай? 
A) электромеханикалық (жұдырықшалы және бұрандалы), 

гидравликалық және пневмогидравликалық; 
B) өздігінен әрекет етпейтін: механизмдердің бір бөлігі бастың 

сыртына шығарылған; 
C)көліктік жартылай автоматты және автоматты. 
8. Кесу жылдамдығы неге байланысты? 
A) айналдырықтың айналым жиілігінен; 
B) өңделетін материалдан, берілістен, кесу тереңдігінен, құрал 

материалынан және оны қайраудан; 
C) айналдырықтың орналасуынан. 
9. Жартылай автоматты машина деп аталады: 
A) қайталау үшін жұмысшының араласуы талап етілетін Автоматты 

циклмен жұмыс істейтін; 
B) белгілі бір бөлікті өңдеу үшін қолданылатын; 
C) өлшемдердің белгілі бір диапазонында бір типті бөлшектерді өңдеу 

үшін қолданылатын. 
10. Тиісті бөліктің өлшемі болмауы керек Өлшем қалай аталатынын 

көрсетіңіз? 
A) жарамды өлшем; 
B) тегін мөлшері; 

  

C) Ең үлкен шекті өлшем. 
11. Құралды бекітудің ең көп таралған тәсілі: 
A) оны кейіннен өстік бағытта тарта отырып, конусқа отырғызу; 
B) құралды ішкі және сыртқы беттер бойынша бекіту; 
C) үш жұдырықты өзін-өзі орталықтандыратын патрондарда бекіту. 
12. Машина жетегі дегеніміз не? 
A) қозғалысты жетекші элементтен жетекке беретін механизм; 
B) негізгі тізбекті ажыратпай қосымша айналуды беретін механизмдер; 
C) қозғалысты электр қозғалтқышынан білдектің жұмыс органдарына 

беретін механизмдер. 
13.Бетінің кедір-бұдыры дегеніміз не? 
A) дайындамаларды білдекте орналастыру қателіктері; 
B) өңдеу кезінде пайда болатын кедір-бұдырлардың жиынтығы; 
C) өңделетін беттің тозуы және деформациясы. 
14. Білдектің кинематикалық сұлбасы дегеніміз не? 
A) механизмнің бір-бірімен жанасатын екі бөлшектен тұратын бөлігі; 
B) шектеулі салыстырмалы қозғалысы бар екі буынның жиынтығы; 
C) шартты түрде бір жазықтықта бейнеленген білдектің барлық 

кинематикалық тізбектерінің жиынтығы. 
15. Белдік түрін нақтыламай белдік берілісі кинематикалық сұлбада 

қалай көрсетілген? 

 
 

A)                                            B)                                             C) 
 
 
16. Бұрамдықтың берілісі кинематикалық сұлбада қалай көрсетілген? 

 

             
A)                                            B)                                             C) 
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17. Тірек берілісі кинематикалық сұлбада қалай көрсетілген? 

                             
 
       A)                                            B)                                      C) 
 
18. Радиалды мойынтірек кинематикалық сұлбада қалай көрсетілген? 

 

                                       
 
A)                                            B)                                            C) 
 
19. Электр қозғалтқышы кинематикалық сұлбада қалай белгіленеді? 

 

                                               
 
A)                                         B)                                         C) 
  
20. Пневматикалық (гидравликалық) ілініс кинематикалық сұлбада 

қалай белгіленеді? 
 

                                      
A)                                               B)                                               C) 
21. Білдекте кескішті орнатуды не реттейді? 
A) сызғышпен; 
B) көзге; 
C) Болат төсемдермен. 
22. Артқы бабаның мақсаты: 
A) дайындаманы айналдырады; 
B) орталықтарда дайындаманы тоқтатады; 
C) ұзын дайындаманың бос ұшын ұстап тұру және тесіктерді өңдеуге 

арналған құралдарды орнату. 
23. Агрегаттық білдектерді алғашқы жөндеу кезінде қандай режимдер 

орындалады? 



97  

17. Тірек берілісі кинематикалық сұлбада қалай көрсетілген? 

                             
 
       A)                                            B)                                      C) 
 
18. Радиалды мойынтірек кинематикалық сұлбада қалай көрсетілген? 

 

                                       
 
A)                                            B)                                            C) 
 
19. Электр қозғалтқышы кинематикалық сұлбада қалай белгіленеді? 

 

                                               
 
A)                                         B)                                         C) 
  
20. Пневматикалық (гидравликалық) ілініс кинематикалық сұлбада 

қалай белгіленеді? 
 

                                      
A)                                               B)                                               C) 
21. Білдекте кескішті орнатуды не реттейді? 
A) сызғышпен; 
B) көзге; 
C) Болат төсемдермен. 
22. Артқы бабаның мақсаты: 
A) дайындаманы айналдырады; 
B) орталықтарда дайындаманы тоқтатады; 
C) ұзын дайындаманың бос ұшын ұстап тұру және тесіктерді өңдеуге 

арналған құралдарды орнату. 
23. Агрегаттық білдектерді алғашқы жөндеу кезінде қандай режимдер 

орындалады? 

  

A) бақылау-тексеру құрылғыларының режимдері; 
B) бір ауысым ішінде құралдардың тұрақтылығын қамтамасыз ететін 

кесу режимдері; 
C) бастарды қажетті жұмыс цикліне орнатуда. 
24. Автоматты желілердің құрамына не кіреді? 
A) агрегаттық білдектер, көліктік, бақылау-тексеру құрылғылары, 

Айналмалы үстелдер, жинақтағыштар; 
B) құрылғы механизмі, басқару жүйесі; 
C) жону, жоңғылау және бұрғылау білдектері. 
 

Тест тапсырмаларына дұрыс жауаптар 
Сұрақтар нөмірі / дұрыс жауаптар нөмірі 

Сұрақ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Жауабы 
бар 

A C C C B A A B A С А C B C A 

Сұрақ 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
Жауабы 
бар 

B C B A C C C B A       
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№1 тәжірибелік жұмыс 
16К20Ф3  мод. СББ бар жону білдегінің негізгі тораптарының жұмыс 

істеу қағидаты және құрылғының сипаттамасы» 
 
Мақсаты: 16К20Ф3 мод. СББ бар жону білдегі тораптарының жұмыс 

істеу принцибі мен құрылғының сипаттамасы. 
Қажетті Оқу материалдары: 
1. Қарындаш; 
2. Тордағы жұмыс дәптері; 
3. Қалам; 
4. 16К20Ф3 жону-бұрамакескіш білдегінің паспорты. 
Тәжірибелік жұмыстың міндеттері: 
1. Білдектің кинематикалық сызбасын оқыңыз; 
2. Кинематикалық сұлба бойынша білдектің жұмыс принципін 

сипаттау; 
3. Жону білдектің негізгі түйіндері мен басқару органдарын атаңыз. 
 
Жұмыстың мазмұны. 
2.58-суретте 16k20f3 бұрау білдегінің негізгі түйіндері көрсетілген. 

 

 
 

2.58 - сурет.16K20Ф3 жону-бұрамакескіш білдегінің негізгі тораптары  
 
16K20Ф3 білдегінің кинематикалық сұлбасы 2.59 суретте көрсетілген. 
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№1 тәжірибелік жұмыс 
16К20Ф3  мод. СББ бар жону білдегінің негізгі тораптарының жұмыс 

істеу қағидаты және құрылғының сипаттамасы» 
 
Мақсаты: 16К20Ф3 мод. СББ бар жону білдегі тораптарының жұмыс 

істеу принцибі мен құрылғының сипаттамасы. 
Қажетті Оқу материалдары: 
1. Қарындаш; 
2. Тордағы жұмыс дәптері; 
3. Қалам; 
4. 16К20Ф3 жону-бұрамакескіш білдегінің паспорты. 
Тәжірибелік жұмыстың міндеттері: 
1. Білдектің кинематикалық сызбасын оқыңыз; 
2. Кинематикалық сұлба бойынша білдектің жұмыс принципін 

сипаттау; 
3. Жону білдектің негізгі түйіндері мен басқару органдарын атаңыз. 
 
Жұмыстың мазмұны. 
2.58-суретте 16k20f3 бұрау білдегінің негізгі түйіндері көрсетілген. 

 

 
 

2.58 - сурет.16K20Ф3 жону-бұрамакескіш білдегінің негізгі тораптары  
 
16K20Ф3 білдегінің кинематикалық сұлбасы 2.59 суретте көрсетілген. 

 

  

 
 

2.59 - сурет. Білдектің кинематикалық сұлбасы 16A20Ф3 
 
Тәжірибелік сабаққа арналған тапсырмалар: 
16A20Ф3 СББ-мен жону білдегінің жұмыс істеу принцибі мен 

құрылғыға сипаттама беріңіз. 16K20 жону-бұрамакескіш білдегін басқару 
органдарының аттарын жазыңыз. Сұрақтарға жауап беріңіз. 

Тәжірибелік жұмысты орындау тәртібі: 
1. Жұмыс күнін, мақсатын және тақырыбын жазыңыз; 
2. Теориялық материалды мұқият оқып шығыңыз; 
3. Білдектің негізгі түйіндерін, олардың мақсатын жазыңыз; 
4. 2.50 суретте көрсетілген позициялардың атауларын жазыңыз; 
5. Кинематикалық сұлбаны қолдана отырып, ССБ бар 16K20Ф3 жону 

білдектің жұмыс принципін сипаттаңыз (негізгі қозғалыс механизмі, бойлық 
қозғалыс жетегі, көлденең қозғалыс жетегі); 

6. Есеп беріңіз және тәжірибелік жұмысты оқытушыға белгіленген 
мерзімде тапсырыңыз. 
 

№ 2 тәжірибелік жұмыс 
Бұранда кескіш білдектің геометриялық дәлдігін тексеру 

 
Мақсаты: бұрандалы кескіш білдектің геометриялық дәлдігін 

тексеруді үйрену. 
Қажетті Оқу материалдары: 
1. Қарындаш; 
2. Тордағы жұмыс дәптері; 
3. Қалам; 
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4. 16K20 жону-бұрама кескіш білдегі (басқа білдек болуы мүмкін); 
5. ИЧ-2 сағаттық типті индикатор МЕМСТ 577. 3.3; 
6. Магнитті негізі бар индикаторға арналған Штатив ШМ-ІІН; 
7. МЕМСТ 22267-76. Металл кесетін білдектер. Геометриялық 

параметрлерді өлшеу сұлбалары мен әдістері. 
Тәжірибелік жұмыстың міндеттері: 
1. Алдыңғы басша айналдырығының орталық мойнының радиалды 

соғуын тексеру; 
2. Алдыңғы басша айналдырығының тесік өсінің радиалды соғуын 

тексеру; 
3. Алдыңғы басша айналдырығының өстік соғуын тексеру; 
4. Алдыңғы басша айналдырығының тірек жақтауының соңғы соғуын 

тексеріңіз. 
Жұмыстың мазмұны. 
Металл кесетін білдектердің дәлдігі геометриялық дәлдікті, 

бөлшектерді өңдеудің дәлдігін және қосымша көрсеткіштерді сипаттайтын 
көрсеткіштердің үш тобымен анықталады. 

Геометриялық дәлдік көрсеткіштері тобына мыналар кіреді: 
 дайындама мен кесу құралын орнатуға арналған машина негіздерінің 

дәлдігі; 
 дайындама мен құралды тасымалдайтын білдектің жұмыс 

органдарының орын ауыстыру траекторияларының дәлдігі; 
 дайындама мен құралды бір-біріне қатысты және базаларға қатысты 

тасымалдайтын білдектің жұмыс органдарының айналу өстерінің орналасу 
дәлдігі; 

 дайындама мен құралды тасымалдайтын білдектің жұмыс 
органдарының өзара байланысты салыстырмалы және бұрыштық 
қозғалыстарының дәлдігі; 

 білдектің жұмыс органдарының бөлу және орнату қозғалыстарының 
дәлдігі; 

 білдектің жұмыс органдарының координаттық қозғалыстарының 
дәлдігі; 

 бірнеше рет тексеру кезінде кейбір параметрлердің тұрақтылығы, 
мысалы, қатты аялдамаға жеткізу дәлдігі, аз жеткізу қозғалысының дәлдігі 
және т. б. 

Үлгі бөлшектерін өңдеудің дәлдік көрсеткіштері тобына мыналар 
кіреді: 

 геометриялық пішіндердің дәлдігі және үлгілердің өңделген 
бөліктерінің орналасуы; 

 бөлшектер – үлгілер партиясындағы өлшемдердің тұрақтылығы; 
 үлгі-бөлшектердің өңделген беттерінің кедір-бұдырлығы. 
Білдектің дәлдігінің қосымша көрсеткіштері оның дайындама мен 

құралды бекіту үшін жұмыс органдарының өзара орналасуын сақтау 
қабілетін сипаттайды: 
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4. 16K20 жону-бұрама кескіш білдегі (басқа білдек болуы мүмкін); 
5. ИЧ-2 сағаттық типті индикатор МЕМСТ 577. 3.3; 
6. Магнитті негізі бар индикаторға арналған Штатив ШМ-ІІН; 
7. МЕМСТ 22267-76. Металл кесетін білдектер. Геометриялық 

параметрлерді өлшеу сұлбалары мен әдістері. 
Тәжірибелік жұмыстың міндеттері: 
1. Алдыңғы басша айналдырығының орталық мойнының радиалды 

соғуын тексеру; 
2. Алдыңғы басша айналдырығының тесік өсінің радиалды соғуын 

тексеру; 
3. Алдыңғы басша айналдырығының өстік соғуын тексеру; 
4. Алдыңғы басша айналдырығының тірек жақтауының соңғы соғуын 

тексеріңіз. 
Жұмыстың мазмұны. 
Металл кесетін білдектердің дәлдігі геометриялық дәлдікті, 

бөлшектерді өңдеудің дәлдігін және қосымша көрсеткіштерді сипаттайтын 
көрсеткіштердің үш тобымен анықталады. 

Геометриялық дәлдік көрсеткіштері тобына мыналар кіреді: 
 дайындама мен кесу құралын орнатуға арналған машина негіздерінің 

дәлдігі; 
 дайындама мен құралды тасымалдайтын білдектің жұмыс 

органдарының орын ауыстыру траекторияларының дәлдігі; 
 дайындама мен құралды бір-біріне қатысты және базаларға қатысты 

тасымалдайтын білдектің жұмыс органдарының айналу өстерінің орналасу 
дәлдігі; 

 дайындама мен құралды тасымалдайтын білдектің жұмыс 
органдарының өзара байланысты салыстырмалы және бұрыштық 
қозғалыстарының дәлдігі; 

 білдектің жұмыс органдарының бөлу және орнату қозғалыстарының 
дәлдігі; 

 білдектің жұмыс органдарының координаттық қозғалыстарының 
дәлдігі; 

 бірнеше рет тексеру кезінде кейбір параметрлердің тұрақтылығы, 
мысалы, қатты аялдамаға жеткізу дәлдігі, аз жеткізу қозғалысының дәлдігі 
және т. б. 

Үлгі бөлшектерін өңдеудің дәлдік көрсеткіштері тобына мыналар 
кіреді: 

 геометриялық пішіндердің дәлдігі және үлгілердің өңделген 
бөліктерінің орналасуы; 

 бөлшектер – үлгілер партиясындағы өлшемдердің тұрақтылығы; 
 үлгі-бөлшектердің өңделген беттерінің кедір-бұдырлығы. 
Білдектің дәлдігінің қосымша көрсеткіштері оның дайындама мен 

құралды бекіту үшін жұмыс органдарының өзара орналасуын сақтау 
қабілетін сипаттайды: 

  

 қолданылатын сыртқы жүктеме; 
 білдектің бос күйінде жұмыс істеу кезінде пайда болатын жылудың 

әсері; 
 білдекте бос жүрісте жұмыс істеу кезінде туындайтын тербелістер. 
Тәжірибелік жұмысты орындау тәртібі: 
1. Жұмыс күнін, мақсатын және тақырыбын жазыңыз; 
2. Қауіпсіздік техникасы бойынша нұсқаулықты тыңдаңыз; 
3. Теориялық материалды мұқият оқып шығыңыз, МЕМСТ 22267-76 

және "бұранда кескіштің геометриялық дәлдігін тексеру" нұсқаулық 
карталары»; 

4. Шебердің жұмыс әдістерінің көрсетілімін қараңыз; 
5. Алдыңғы біліктің білікшесінің центрлік мойнының радиалды соғуын 

тексеріңіз: өлшеу істікшесі біліктің центрлік мойнына тиіп, генератрицаға 
перпендикуляр болатындай етіп машинада индикатор орнатылады. 
Айналдырық айналады. Өңделетін бұйымның ең үлкен диаметрі 400 мм 
дейінгі білдектер үшін рұқсат-0,0010 мм (2.60-сурет). 

 
 

2.60 - сурет. Алдыңғы басша айналдырығының центрлік мойнының 
радиалды соғуын тексеру 

 
6. Алдыңғы бас білігінің білігінің радиалды соғуын тексеріңіз: 

цилиндрлік мандрел алдыңғы бас білігінің тесікшесіне мықтап салынған. 
Білдекте индикатор оның өлшеу істікшесі мандрелдің бетіне тиетін етіп 
орнатылады. Айналдырық айналады. Өлшеу айналдырықтың ұшында және 
одан 300 мм қашықтықта жүргізіледі. Өңделетін бұйымның ең үлкен 
диаметрі 400 мм дейінгі білдектер үшін рұқсат: айналдырықтың ұшында – 
0,010 мм; 300 мм қашықтықта – 0,020 мм (2.61-сурет). 

 
2.61 - сурет. Алдыңғы басшаның айналдырықты тесік өсі радиалды 

соққы тексеру 
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7. Алдыңғы бас айналдырықтың өстік соғуын тексеріңіз. Қысқа 
мандрел алдыңғы жақтың айналдырығының тесікшесіне салынған, оның 
соңғы беті оның өсіне перпендикуляр. Білдекте индикатор оның өлшеу 
істікшесі оның орталығындағы мандрелдің ұшына тиіп тұратындай етіп 
орнатылады. Айналдырық айналады. Тексеру қатайтылған тірек 
мойынтіректерімен жүргізіледі. Өңделетін бұйымның ең үлкен диаметрі 400 
мм дейінгі білдектер үшін рұқсат-0,010 мм (2.62-сурет). 

 
2.62 - сурет.Алдыңғы басша айналдырығының өстік соғуын тексеру 
 
8. Алдыңғы басша айналдырығының тірек тақтасының соңғы соғуын 

тексеріңіз. Білдекте индикатор оның өлшеу істікшесі алдыңғы басшаның 
айналдырық ернеуінің шеткі бетіне орталықтан мүмкіндігінше үлкен 
қашықтықта тиетін етіп орнатылады. Айналдырық айналады. Өлшеулер бір 
диаметрлі екі диаметрлі қарама-қарсы нүктелерде жүргізіледі (индикатор 
қайта орналасады). Қателік индикатор көрсеткіштерінің ең үлкен мәні 
ретінде анықталады. Тексеру қатайтылған тірек мойынтіректерімен 
жүргізіледі. Өңделетін бұйымның ең үлкен диаметрі 400 мм дейінгі білдектер 
үшін рұқсат-0,020 мм (2.63-сурет). 

 
2.63 - сурет. Алдыңғы басша айналдырығының тірек ернеуінің шеткі 

соғуын тексеру 
 
9. Кестені сызыңыз және толтырыңыз 

Бақыланатын 
параметр 

Тексеру сызбасы МЕМСТ бойынша 
рұқсат, мм 

Алынған нәтиже 

    
 
10. Алынған нәтижелерді білдектің осы түріне мемлекеттік стандарт 

бойынша рұқсат етілгендермен салыстырыңыз. Қысқаша қорытынды 
жазыңыз. 

11. Есеп беріп, мұғалімге тексеру үшін тапсырыңыз. 
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7. Алдыңғы бас айналдырықтың өстік соғуын тексеріңіз. Қысқа 
мандрел алдыңғы жақтың айналдырығының тесікшесіне салынған, оның 
соңғы беті оның өсіне перпендикуляр. Білдекте индикатор оның өлшеу 
істікшесі оның орталығындағы мандрелдің ұшына тиіп тұратындай етіп 
орнатылады. Айналдырық айналады. Тексеру қатайтылған тірек 
мойынтіректерімен жүргізіледі. Өңделетін бұйымның ең үлкен диаметрі 400 
мм дейінгі білдектер үшін рұқсат-0,010 мм (2.62-сурет). 

 
2.62 - сурет.Алдыңғы басша айналдырығының өстік соғуын тексеру 
 
8. Алдыңғы басша айналдырығының тірек тақтасының соңғы соғуын 

тексеріңіз. Білдекте индикатор оның өлшеу істікшесі алдыңғы басшаның 
айналдырық ернеуінің шеткі бетіне орталықтан мүмкіндігінше үлкен 
қашықтықта тиетін етіп орнатылады. Айналдырық айналады. Өлшеулер бір 
диаметрлі екі диаметрлі қарама-қарсы нүктелерде жүргізіледі (индикатор 
қайта орналасады). Қателік индикатор көрсеткіштерінің ең үлкен мәні 
ретінде анықталады. Тексеру қатайтылған тірек мойынтіректерімен 
жүргізіледі. Өңделетін бұйымның ең үлкен диаметрі 400 мм дейінгі білдектер 
үшін рұқсат-0,020 мм (2.63-сурет). 

 
2.63 - сурет. Алдыңғы басша айналдырығының тірек ернеуінің шеткі 

соғуын тексеру 
 
9. Кестені сызыңыз және толтырыңыз 

Бақыланатын 
параметр 

Тексеру сызбасы МЕМСТ бойынша 
рұқсат, мм 

Алынған нәтиже 

    
 
10. Алынған нәтижелерді білдектің осы түріне мемлекеттік стандарт 

бойынша рұқсат етілгендермен салыстырыңыз. Қысқаша қорытынды 
жазыңыз. 

11. Есеп беріп, мұғалімге тексеру үшін тапсырыңыз. 
  

№ 3 тәжірибелік жұмыс 
Әмбебап жоңғылау білдекті баптау. (6М82) қиғаш тісті жоңғылау 

 
Мақсаты: Тісті дөңгелектерді кесуге тік-жоңғылау білдекті баптау 

дағдыларын пысықтау. 
Қажетті Оқу материалдары: 
1. Тордағы жұмыс дәптері; 
2. Қалам; 
3. Әмбебап жоңғылау білдек; 
4. ELU бөлгіш басы; 
5. Ауыстырмалы тісті доңғалақтар жиынтығы; 
6. Модульдік фрезалар жиынтығы; 
7. Дайындамалар; 
8. Штангенциркуль; 
9. Тіректегі Индикатор. 
Тәжірибелік жұмыстың міндеттері: 
1. UDGD 160 әмбебап бөлгіш басының бұралмалы цилиндрлік 

дөңгелекті кесуге арналған параметрін есептеңіз және оны жұмысқа реттеңіз; 
2. Тісті доңғалақты өңдеуге арналған білдекті баптау және реттеу; 
3. Орнатуға арналған білдек және тексерілуі тиіс дайындамаға және 

құралы, өңдеу бөлшегі; 
4. Тісті доңғалақты жоңғылау (екі-үш тіс). 
Жұмыстың мазмұны. 
Бөлгіш бастиектер бөлікті мезгіл-мезгіл айналдыруға байланысты 

әртүрлі жоңғылау операцияларды орындау кезінде қолданылады (мысалы, 
білік біліктерін, тік тісті цилиндрлік дөңгелектерді кесу үшін) және 
берілістерде немесе камераларда бұрандалы ойықтарды орындау кезінде 
дайындамаларды үздіксіз айналдыру үшін, сондай-ақ Архимед спиральдарын 
тегіс камераларда жоңғылау үшін қолданылады. 

Тікелей бөлу дайындамаларды жиі қолданылатын бөліктердің санына 
бөлу үшін қолданылады (2, 3, 4, 6, 8, 24). Айналдырықтың өсінде бекіткіш 
түсетін тесіктердің n саны бар диск бар. Айналдырық қолмен бұрылады, 
санау диск саңылауларының Р саны бойынша жүргізіледі. 

Қарапайым бөлу лимбалары бар бөлгіш бастарда қолданылады 
(қосымша дискілер). Қарапайым бөліктерге бөлу бекітілген дискіде 
(лимбада) жүзеге асырылады. 

Дифференциалды бөлу өңделетін бөлікті бөлу қажет болатын санға 
тікелей де, қарапайым бөлу арқылы да бөлу мүмкін болмаған жағдайда 
қолданылады. 

УДГ-Д-200 бастиегі орталықтардың биіктігі 106 мм орындалған және 
артқы бастиекпен жиынтықта қолданылады (2.64-сурет). 
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2.64 - сурет.Бөлгіш бас 

 
Бөлу басы 2-негізден және 1-корпустан тұрады. Корпус тік жазықтықта 

-100-ден +900-ге дейін бұрыла алады және 3 жаңғақтармен бекітіледі. Бөлу 
басы жоңғылау үстелдің үстеліне екі 4 болтпен бекітіледі, олардың бастары 
үстелдің Т-тәрізді ойығына енеді, ал 5 кілттері арқылы оны білдектің өсі 
бойымен дәл орнату қамтамасыз етіледі. Айналдырық 6 корпустың конустық 
тесігіне орнатылады (сырғанау мойынтірегі), оған бір жақты бұрамдыққа 
ілінетін бұрамдық дөңгелегі (z=40) бекітілген. Бұрамдықты 7 тұтқасы бар 
доңғалақтан шығаруға болады. Айналдырықтың соңында дайындаманың 
айналуын негіздеу және беру үшін 8 картридж бекітілген. Айналдырықтың 
екі ұшы конустық тесіктермен жасалады (дифференциалды бөлуде 
қолданылатын орталық пен өс үшін). Айналдырық доңғалақтардың 
цилиндрлік берілісі арқылы 9 тұтқасымен бұрылады. 

Айналдырықтың айналу шамасын бақылау 10 бөлгіш дискінің 
көмегімен жүзеге асырылады. Дискідегі тесіктердің қажетті санын жылдам 
есептеу үшін жылжымалы сектор 11 қолданылады. Тікелей бөлу үшін 12 
жетегі бар 13 дискісі бар. Қарапайым бөлу кезінде 10 бөлгіш диск 14 
ысырмамен бекітіледі, ал айналдырықты бұрағаннан кейін оны 15 
тұтқасымен қысыңыз. 16 артқы басы дайындаманың немесе мандрелдің 
екінші ұшын ұстап тұруға арналған және 17 және 18 тұтқалары арқылы 
пинолды бойлық және тік бағытта центрмен жылжытуға мүмкіндік беретін 
етіп жасалған. Күпше тұтқамен қысылады 19. 

2.65-суретте бөлу басының кинематикалық сұлбасы көрсетілген. 
Суреттен көрініп тұрғандай, тұтқаның айналуы 39, 33 және 22 берілістерінің 
айналуына әкеледі, олар өз кезегінде 40 Дөңгелекті және онымен бірге 
картриджді айналдырады. 

Доңғалақты тісті цилиндрлік берілістердің тістері бұрандалы ойықтар 
сияқты, әмбебап жоңғылау білдектерде диск немесе саусақ модульдік 
диірмендерімен жоңғыланады. 
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2.64 - сурет.Бөлгіш бас 

 
Бөлу басы 2-негізден және 1-корпустан тұрады. Корпус тік жазықтықта 

-100-ден +900-ге дейін бұрыла алады және 3 жаңғақтармен бекітіледі. Бөлу 
басы жоңғылау үстелдің үстеліне екі 4 болтпен бекітіледі, олардың бастары 
үстелдің Т-тәрізді ойығына енеді, ал 5 кілттері арқылы оны білдектің өсі 
бойымен дәл орнату қамтамасыз етіледі. Айналдырық 6 корпустың конустық 
тесігіне орнатылады (сырғанау мойынтірегі), оған бір жақты бұрамдыққа 
ілінетін бұрамдық дөңгелегі (z=40) бекітілген. Бұрамдықты 7 тұтқасы бар 
доңғалақтан шығаруға болады. Айналдырықтың соңында дайындаманың 
айналуын негіздеу және беру үшін 8 картридж бекітілген. Айналдырықтың 
екі ұшы конустық тесіктермен жасалады (дифференциалды бөлуде 
қолданылатын орталық пен өс үшін). Айналдырық доңғалақтардың 
цилиндрлік берілісі арқылы 9 тұтқасымен бұрылады. 

Айналдырықтың айналу шамасын бақылау 10 бөлгіш дискінің 
көмегімен жүзеге асырылады. Дискідегі тесіктердің қажетті санын жылдам 
есептеу үшін жылжымалы сектор 11 қолданылады. Тікелей бөлу үшін 12 
жетегі бар 13 дискісі бар. Қарапайым бөлу кезінде 10 бөлгіш диск 14 
ысырмамен бекітіледі, ал айналдырықты бұрағаннан кейін оны 15 
тұтқасымен қысыңыз. 16 артқы басы дайындаманың немесе мандрелдің 
екінші ұшын ұстап тұруға арналған және 17 және 18 тұтқалары арқылы 
пинолды бойлық және тік бағытта центрмен жылжытуға мүмкіндік беретін 
етіп жасалған. Күпше тұтқамен қысылады 19. 

2.65-суретте бөлу басының кинематикалық сұлбасы көрсетілген. 
Суреттен көрініп тұрғандай, тұтқаның айналуы 39, 33 және 22 берілістерінің 
айналуына әкеледі, олар өз кезегінде 40 Дөңгелекті және онымен бірге 
картриджді айналдырады. 

Доңғалақты тісті цилиндрлік берілістердің тістері бұрандалы ойықтар 
сияқты, әмбебап жоңғылау білдектерде диск немесе саусақ модульдік 
диірмендерімен жоңғыланады. 

  

 
 

2.65 - сурет. Бөлу басының кинематикалық сұлбасы 
 
Егер редуктордың бастапқы шеңберінің D0 диаметрі және тістердің 

бұрышы белгілі болса, онда бұрандалы ойықтың қадамын формуладан 
анықтауға болады: 

 

 
 
мұндағы ω-үстелдің айналу бұрышы, град; 

D-дайындаманың диаметрі, мм; 
Н-бұрандалы ойықтың қадамы, ММ. 

 
Әдетте қиғаш тісті доңғалақтың сызбасында мыналар көрсетіледі: mn-

қалыпты модуль, z-тістердің саны, ω-доңғалақ тістерінің өске иілу бұрышы. 
Сонда: 

 
 
Үстелдің айналу бұрышы доңғалақ тістерінің көлбеу бұрышына тең. 

Ауыстырылатын берілістердің I беріліс қатынасы формула бойынша 
анықталады: 

 

 
 
мұндағы А-білдектің сипаттамасы; 

Н-бұрандалы ойықтың қадамы, ММ. 
 
Дискілі модульдік диірменнің нөмірі кесте бойынша тістердің нақты 

санына емес, берілген znp санына сәйкес таңдалады, яғни. тістердің бағытына 
перпендикуляр жазықтықта орналасқан тістердің саны бойынша. 
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Тістердің келтірілген саны формула бойынша анықталады: 
 

 
мұндағы K, β-кесілетін тісті доңғалақтың көлбеу бұрышына 

байланысты келтіру коэффициенті; 
z-кесілген редуктордың тістерінің нақты саны. 

 
Берілген тістер санын формула бойынша есептеуге болады: 
 

 
 
Тәжірибелік сабаққа арналған тапсырмалар: 
Тістердің саны z=35, олардың көлбеу бұрышы β=250, модулі 5 мм 

болатын редуктор жасау керек. Тісті өңдеуге арналған әмбебап жоңғылау 
білдекті орнату және конфигурациялауды орындаңыз. 

Тәжірибелік жұмысты орындау тәртібі: 
1. Жоңғылау білдектерде жұмыс істеу кезінде теориялық материалды 

және қауіпсіздік техникасын мұқият оқып шығыңыз; 
2. Тісті доңғалақты кесуге арналған бөлгіш бастың параметрін 

есептеңіз; 
3. Мұғалімнің жұмыс әдістерінің көрсетілімін қараңыз; 
4. Тісті өңдеуге арналған білдекті келесі ретпен реттеңіз: 
- берілген кесу режимдерін орнатыңыз өту саны, кесу жылдамдығы 

және беру жылдамдығы (оқу шебері немесе оқытушы белгілейді); 
- кескіштің айналуының геометриялық өсі дайындаманың цилиндрлік 

бөлігінің ортасынан жоғары диаметрлі жазықтықта орналасуы үшін кескішке 
қатысты редуктордың орнатылуын тексеріңіз, онда тістерді кесу керек, ал 
бөліктің дайындаманың айналуының геометриялық өсі кескіштің ортаңғы 
жазықтығында болады (оның енінің диаметрлі қимасы); 

- сақтық шараларын сақтай отырып, білдекті қосыңыз және кескішпен 
жанаспас бұрын дайындаманы салыңыз; 

-дайындаманы кескіштің астынан шығарыңыз ,қажетті Кесу тереңдігін 
орнатыңыз (бір өткелде жоңғылау кезінде-бұл тістің биіктігі), жетекті 
қосыңыз, үстелдің қозғалысын қосыңыз және бірінші ойықты өңдеңіз; 

- үстелді бастапқы күйіне қайтарыңыз және дайындаманы бөлгіш 
бұрыңыз (бөлу машина өшірілген кезде жасалады); 

- келесі шұңқырды өңдеңіз; 
- штангентіс өлшегіштің көмегімен тістің қалыңдығын бақылауды 

жүргізу; 
- қалған тістерді өңдеңіз. 
5. Есеп беріңіз және тәжірибелік жұмысты оқытушыға белгіленген 

мерзімде тапсырыңыз. 
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Тістердің келтірілген саны формула бойынша анықталады: 
 

 
мұндағы K, β-кесілетін тісті доңғалақтың көлбеу бұрышына 

байланысты келтіру коэффициенті; 
z-кесілген редуктордың тістерінің нақты саны. 

 
Берілген тістер санын формула бойынша есептеуге болады: 
 

 
 
Тәжірибелік сабаққа арналған тапсырмалар: 
Тістердің саны z=35, олардың көлбеу бұрышы β=250, модулі 5 мм 

болатын редуктор жасау керек. Тісті өңдеуге арналған әмбебап жоңғылау 
білдекті орнату және конфигурациялауды орындаңыз. 

Тәжірибелік жұмысты орындау тәртібі: 
1. Жоңғылау білдектерде жұмыс істеу кезінде теориялық материалды 

және қауіпсіздік техникасын мұқият оқып шығыңыз; 
2. Тісті доңғалақты кесуге арналған бөлгіш бастың параметрін 

есептеңіз; 
3. Мұғалімнің жұмыс әдістерінің көрсетілімін қараңыз; 
4. Тісті өңдеуге арналған білдекті келесі ретпен реттеңіз: 
- берілген кесу режимдерін орнатыңыз өту саны, кесу жылдамдығы 

және беру жылдамдығы (оқу шебері немесе оқытушы белгілейді); 
- кескіштің айналуының геометриялық өсі дайындаманың цилиндрлік 

бөлігінің ортасынан жоғары диаметрлі жазықтықта орналасуы үшін кескішке 
қатысты редуктордың орнатылуын тексеріңіз, онда тістерді кесу керек, ал 
бөліктің дайындаманың айналуының геометриялық өсі кескіштің ортаңғы 
жазықтығында болады (оның енінің диаметрлі қимасы); 

- сақтық шараларын сақтай отырып, білдекті қосыңыз және кескішпен 
жанаспас бұрын дайындаманы салыңыз; 

-дайындаманы кескіштің астынан шығарыңыз ,қажетті Кесу тереңдігін 
орнатыңыз (бір өткелде жоңғылау кезінде-бұл тістің биіктігі), жетекті 
қосыңыз, үстелдің қозғалысын қосыңыз және бірінші ойықты өңдеңіз; 

- үстелді бастапқы күйіне қайтарыңыз және дайындаманы бөлгіш 
бұрыңыз (бөлу машина өшірілген кезде жасалады); 

- келесі шұңқырды өңдеңіз; 
- штангентіс өлшегіштің көмегімен тістің қалыңдығын бақылауды 

жүргізу; 
- қалған тістерді өңдеңіз. 
5. Есеп беріңіз және тәжірибелік жұмысты оқытушыға белгіленген 

мерзімде тапсырыңыз. 
 
 

  

№ 4 тәжірибелік жұмыс 
СББ жоңғылау білдектің негізгі компоненттерінің құрылғысы мен 

жұмыс принциптерін сипаттау ЕМС 635V 
 
Мақсаты: ДМС 635V СББ бар білдектің негізгі тораптарының 

құрылғысы мен жұмыс принципін сипаттау. 
Қажетті оқу материалдары: 
1. Тордағы жұмыс дәптері; 
2. Қалам; 
3. ЕМС 635v білдегінің паспорты. 
Тәжірибелік жұмыстың міндеттері: 
1. Білдектің негізгі түйіндерін зерттеу; 
2. Білдектің жұмыс принципін сипаттауды үйреніңіз. 
Жұмыстың мазмұны. 
Білдектің құрылымы жаныштағыш. Машина с-тәрізді орнақ түрінде 

тұрақты құйылған құрылым түрінде жасалады. Машина негізінің сапасы 
бүкіл пайдалану кезеңінде жоғары дәлдікпен және үлкен өнімділікпен 
металды өңдеуге мүмкіндік береді. Y және Z өстері бойынша бекітілген 
қашықтық жоңғылау нәтижесіне оң әсер етеді. Дірілге төзімді құйма негіздің 
3 нүктесіндегі кең тірек, қабырғалармен және қаттылық элементтерімен 
қосымша нығайтылған барлық құйма бөлшектер, сондай-ақ 
термосимметриялық конструкциялық орындау бүгілуге және бұралуға 
жоғары қаттылықты, бағыттаушы рельстердің жоғары температуралық 
тұрақтылығы мен дәлдігін қамтамасыз етеді. Айрықша ерекшелігі-
бағыттағыштар арасындағы үлкен қашықтық. Осылайша, машина үстелі 
білдектің төсегіне толығымен бекітілген және үстелдің жоғары жүктемесін 
қамтамасыз ететін қатаң нұсқаулықпен жабдықталған. 

Сызықтық өстер бойымен бағыттаушы жүйе. Шарикті бұрандалы жұп 
береді күш-жігер берген от жетек. Роликті мойынтіректердің сызықты 
бағыттаушылары төмен жылу шығарумен, төмен үйкеліс коэффициентімен, 
"жабысу" әсерінің болмауымен, дәлдіктің тұрақтылығымен (төмен тозу) және 
майлаудың өте төмен қажеттілігімен ерекшеленеді. X өсі чиптердің жақсы 
шығарылуын қамтамасыз ететін қорғаныс қақпақтарымен жабылған. 

Орталықтандырылған майлау. Роликті мойынтіректерді майлау жүйесі 
және ШВП (шарикті-бұрандалы беріліс) майлаудың ең аз қажетті мөлшерін 
беру принципіне сәйкес ұйымдастырылған. 

Өлшеу жүйесі. Стандартты түрде қозғалыстарды жанама өлшеу жүйесі 
қолданылады. "Сызықтық қозғалыстарды тікелей өлшеу жүйесі" опциясымен 
машинада қосымша қорғаныс үшін сызғыштарда ауаны қысыммен айдау 
жүйесі бар. 

Жетек жетегі. Жоғары динамика және төмен техникалық қызмет 
көрсету үшін сандық айнымалы ток жетегі қолданылады. Дискілер мен СББ 
арасындағы жылдам кері байланыс уақыты жоғары жылдамдықты және 
дәлдікті қамтамасыз етеді, бұл сызықтық роликті мойынтіректермен бірге 
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өңделген беттің жоғары сапасын және бөліктің өңделген тізбегінің дәлдігін 
береді. 

2.66-суретте ДМС 635V СББ білдегінің жалпы көрінісі көрсетілген. 

 
 

1-машина корпусы, 2 – қырыну конвейері, 3 – айналдырық, 4-СББ 
жүйесі. 

2.66 - сурет. Білдектің негізгі тораптары СББ ЕМС 635V 
 
Тік айналдырық. Үш фазалы электр қозғалтқышы айналуды негізгі 

айналдырыққа тікелей жібереді. Айналдырықта ауаны салқындату бар. 
Қуатты негізгі айналдырық қатты құрылымға ие және консистенциясы бар 
дәл мойынтіректермен жабдықталған. Қатаң дизайн және арнайы 
мойынтіректерді пайдалану жоғары кесу жылдамдығына кепілдік береді. 

Z өсі бойынша температуралық өтем. "Сызықтық қозғалыстарды 
тікелей өлшеу жүйесі" опциясын пайдалану кезінде жоңғылау 
айналдырықтың қызуы нәтижесінде пайда болатын геометриялық 
өзгерістерді өтейтін электронды температура сенсоры (деректерді бағалау 
қондырғысын қоса) қолданылады. Тұрақты мониторинг және өтемақыны 
басқару жүйесімен жүргізіледі. Білдектің негізгі құрылымдық 
қондырғыларының қуатты және жақсы ойластырылған дизайны 
температураның ауытқуын минимумға дейін азайтуға және тиімді жылу 
шығаруды қамтамасыз етуге көмектеседі. 

Құрал қысқышы. Қысқыш механикалық түрде серіппелі серіппелермен 
жасалады. Құралдың кеңейту цилиндрі пневматикамен іске қосылады. Құрал 
дүкені / құрал деректерінің жады 20 позициялық құрал дүкені (қалталары бар 
диск түрі) білдектің жұмыс аймағында орналасқан, бірақ сонымен бірге ол 
СМС мен Қырынудан жақсы қорғалған. Құралды ауыстырған кезде қысқа 
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өңделген беттің жоғары сапасын және бөліктің өңделген тізбегінің дәлдігін 
береді. 

2.66-суретте ДМС 635V СББ білдегінің жалпы көрінісі көрсетілген. 

 
 

1-машина корпусы, 2 – қырыну конвейері, 3 – айналдырық, 4-СББ 
жүйесі. 

2.66 - сурет. Білдектің негізгі тораптары СББ ЕМС 635V 
 
Тік айналдырық. Үш фазалы электр қозғалтқышы айналуды негізгі 

айналдырыққа тікелей жібереді. Айналдырықта ауаны салқындату бар. 
Қуатты негізгі айналдырық қатты құрылымға ие және консистенциясы бар 
дәл мойынтіректермен жабдықталған. Қатаң дизайн және арнайы 
мойынтіректерді пайдалану жоғары кесу жылдамдығына кепілдік береді. 

Z өсі бойынша температуралық өтем. "Сызықтық қозғалыстарды 
тікелей өлшеу жүйесі" опциясын пайдалану кезінде жоңғылау 
айналдырықтың қызуы нәтижесінде пайда болатын геометриялық 
өзгерістерді өтейтін электронды температура сенсоры (деректерді бағалау 
қондырғысын қоса) қолданылады. Тұрақты мониторинг және өтемақыны 
басқару жүйесімен жүргізіледі. Білдектің негізгі құрылымдық 
қондырғыларының қуатты және жақсы ойластырылған дизайны 
температураның ауытқуын минимумға дейін азайтуға және тиімді жылу 
шығаруды қамтамасыз етуге көмектеседі. 

Құрал қысқышы. Қысқыш механикалық түрде серіппелі серіппелермен 
жасалады. Құралдың кеңейту цилиндрі пневматикамен іске қосылады. Құрал 
дүкені / құрал деректерінің жады 20 позициялық құрал дүкені (қалталары бар 
диск түрі) білдектің жұмыс аймағында орналасқан, бірақ сонымен бірге ол 
СМС мен Қырынудан жақсы қорғалған. Құралды ауыстырған кезде қысқа 

  

ауысым циклын беретін екі қолмен ұстау қолданылады. Құрал дүкен 
қалталарында орналасқан және серіппелі элементтермен ұсталады. Дүкенге 
құрал негізгі айналдырықтан орнатылады. Аспапты ауыстырудың әрбір циклі 
кезінде айналдырықтың аспапты конусы мен аспапты қысыммен сығылған 
ауамен үрлеу және тазалау жүргізіледі. 

СМС жүйесі. СМС-ны үлкен көлемде беру арқылы салқындатуды 
қолдану арқылы өңдеуге болады. Сұйыққоймада жонудан СКЖ жұмыс 
аймағынан келетін өрескел сүзуге арналған тесіктер бар, олар оңай 
тазаланады. Салқындату/сығылған ауаны m функциясы арқылы іске қосу 
мүмкіндігі бар. 

Қорғаныс қоршауы / жұмыс аймағы. Машина жұмыс аймағының 
жылжымалы есігі бар ықшам қорғаныс кабинасымен жабдықталған. Жұмыс 
аймағына оңтайлы қол жетімділік, тазалау ыңғайлылығы және білдектерге 
қызмет көрсету металарына жақсы қол жетімділік-бұл білдектер сериясының 
ерекшелігі. 

Тәжірибелік сабаққа арналған тапсырмалар: 
ДМС 635V СББ жоңғылау білдектің негізгі түйіндеріне және жұмыс 

принципіне қысқаша сипаттама беріңіз. 
Тәжірибелік жұмысты орындау тәртібі: 
1. Жұмыс күнін, мақсатын және тақырыбын жазыңыз; 
2. Теориялық материалды мұқият оқып шығыңыз; 
3. СББ жоңғылау білдектің мақсатын жазыңыз ЕМС 635V; 
4. СББ жоңғылау білдектің негізгі түйіндерін жазыңыз ЕМС 635V, 

олардың дизайн ерекшеліктері мен мақсатын көрсетіңіз; 
5. СББ жоңғылау білдектің жұмыс принципін сипаттаңыз ЕМС 635V; 
6. Есепті рәсімдеңіз және белгіленген мерзімде оқытушыға тексеруге 

тапсырыңыз. 
 

№ 5 тәжірибелік жұмыс 
Жону білдекте конусты өңдеуге арналған артқы басшаның ығысу 

шамасын есептеу 
 
Мақсаты: жону білдекте конусты өңдеу үшін артқы бастың ығысу 

мөлшерін есептеңіз. 
Қажетті оқу материалдары: 
1. Тордағы жұмыс дәптері; 
2. Қалам; 
3. Білдектің паспорты. 
Тәжірибелік жұмыстың міндеттері: 
1. Конусты өңдеу кезінде білдектің артқы басының ығысу мөлшерін 

есептеуді үйреніңіз; 
2. Білдекті конустарды өңдеуге икемдей білу. 
Тапсырма. Бастапқы деректерде келтірілген параметрлермен конус 

ролигін жону білдекте өңдеу кезінде h артқы басының центрінің ығысу мәнін 
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анықтаңыз. Конустық беттерді жасау үшін білдекті орнату бойынша 
ұсыныстар беріңіз. 

Бастапқы деректер: 
d1 - кіші диаметр, мм; d2-негіз диаметрі, мм; l – конустың биіктігі, мм; L 

– орталықтар арасындағы қашықтық, ММ. 
Жұмыстың мазмұны. 
Жону білдектерде конустық беттерді өңдеу төменгі d1 және үлкен D2 

диаметрлерімен және L конусының биіктігімен сипатталатын конустың 
пайда болуымен байланысты. Α бұрышы конустың көлбеу бұрышы, ал 2α 
бұрышы конустың бұрышы деп аталады (2.67-сурет). 

 

 
 

2.67 - сурет.Конус элементтері 
 

Конустың жоғарғы жағында кішкене бұрыштары бар конустық 
беттерді өңдеудің бір әдісі-артқы басын жылжытқан кезде орталықтарда 
орнатылған бөлікті бұру (2.68-сурет). 

Артқы бас реттегіш бұрандалардың көмегімен мөлшерге ауысады, 
артқы бас араласқан кезде бөліктің өсі машина орталықтарының өсіне 
қатысты α бұрышына ауытқиды. Машина орталықтарының өсіне қатысты 
көлбеу орнатылған бөлікті өңдеу кезінде кескіш орталықтардың өсі бойымен 
қозғалады, біркелкі емес алып тастайды, бұл конустық беттің пайда болуына 
әкеледі. 

Артқы бастың ығысу шамасын есептеу орталықтардағы бөлік бұрышы 
α конусының бұрышына сәйкес келетін көлбеу орнатылатындығына 
негізделген. 
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анықтаңыз. Конустық беттерді жасау үшін білдекті орнату бойынша 
ұсыныстар беріңіз. 

Бастапқы деректер: 
d1 - кіші диаметр, мм; d2-негіз диаметрі, мм; l – конустың биіктігі, мм; L 

– орталықтар арасындағы қашықтық, ММ. 
Жұмыстың мазмұны. 
Жону білдектерде конустық беттерді өңдеу төменгі d1 және үлкен D2 

диаметрлерімен және L конусының биіктігімен сипатталатын конустың 
пайда болуымен байланысты. Α бұрышы конустың көлбеу бұрышы, ал 2α 
бұрышы конустың бұрышы деп аталады (2.67-сурет). 

 

 
 

2.67 - сурет.Конус элементтері 
 

Конустың жоғарғы жағында кішкене бұрыштары бар конустық 
беттерді өңдеудің бір әдісі-артқы басын жылжытқан кезде орталықтарда 
орнатылған бөлікті бұру (2.68-сурет). 

Артқы бас реттегіш бұрандалардың көмегімен мөлшерге ауысады, 
артқы бас араласқан кезде бөліктің өсі машина орталықтарының өсіне 
қатысты α бұрышына ауытқиды. Машина орталықтарының өсіне қатысты 
көлбеу орнатылған бөлікті өңдеу кезінде кескіш орталықтардың өсі бойымен 
қозғалады, біркелкі емес алып тастайды, бұл конустық беттің пайда болуына 
әкеледі. 

Артқы бастың ығысу шамасын есептеу орталықтардағы бөлік бұрышы 
α конусының бұрышына сәйкес келетін көлбеу орнатылатындығына 
негізделген. 

  

 
 

α-конустың бұрышы; d1-конустың кіші диаметрі; d2-конустың үлкен 
диаметрі; l-конустың ұзындығы; L-орталықтар арасындағы қашықтық; h - 
артқы бастың ығысу шамасы 

 
2.68 - сурет.Артқы басын жылжытқан кезде конустық беттерді өңдеу 
 

Бақылау сұрақтары 
1. Білдекті баптау дегеніміз не және ол кинематикалық баптаудан 

өзгеше ме? 
2. Білдекті баптау қашан орындалады? 
3. Металл кесетін білдекті баптаудың қандай әдістерін білесіз? 
4. Кескіш құралды ауыстырусыз ауыстыру қалай жүзеге асырылады? 
5. Сынақ жұмыс барысында білдекті баптау әдісінің артықшылықтары 

қандай? 
6. Байқау бөлшектері бойынша білдекті баптау неден тұрады? 
7. Білдекті баптау кезінде эталонды (шаблонды) не үшін пайдаланады? 
8. Бұранда кесетін білдектерде қандай жұмыс түрлерін орындауға 

болады? 
9. Бұрандалы кескіш білдектердің мақсаты, қолданылу аясы және 

негізгі техникалық сипаттамалары қандай? 
10. 16К20 жону-бұрама кескіш білдегі қандай негізгі тораптардан 

тұрады? 
11. Дегеніміз кинематикалық орнату, білдекті? 
12. 16К20 бұранда кескішіндегі негізгі қозғалыс түрлері қандай? 
13. Басты қозғалысын 16К20 білдегінде? 
14. Бұл қозғалысты беру 16К20 білдегінде? 
15. Метрикалық және дюймдік бұранданы кесу кезінде кинематикалық 

тізбектердің ерекшеліктерін тізімдеңіз. Айналдырықты жұмыс білігімен 
байланыстыратын кинематикалық беріліс тізбегінің теңдеуін жазыңыз. 
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16. Білдектердің дәлдігін бағалау тәсілдері қандай және оларға 
қысқаша сипаттама беріңіз. Металл кесетін білдектердегі геометриялық 
қателіктер неге байланысты және нені сипаттайды? 

17. Білдектердің дәлдік нормалары қандай құжаттармен реттеледі? 
18. Білдектің геометриялық дәлдігі не әсер етеді? Дәлдікті арттырудың 

негізгі әдістерін атаңыз және олардың қысқаша сипаттамасын беріңіз. 
19. Бұрандаларды кесетін білдектерде дайындамаларды бекітуге 

арналған қандай құрылғылар қолданылады? 
20. Бұрандалы кескіш білдектерде конустық беттерді алудың негізгі 

әдістері қандай? 
21. Жіптерді кесуге арналған кескішті таңдау және орнату тәртібін 

көрсетіңіз. 
22. Кинематикалық сұлбада 16K20 бұранда кескіш білдектің негізгі 

қозғалыс түрлерін көрсетіңіз. 
23. Білдектің паспорты дегеніміз не? 
24. Машина паспортының мақсаты қандай? 
25. Машина паспортында қандай ақпарат болуы керек? 
26. Білдекті пайдалану кезеңінде паспортқа қандай мәліметтер 

жазылады? 
27. Бұрандалы кескіш білдектің негізгі техникалық сипаттамалары 

қандай?  
28. Біліктің дайындамасының орталықтарда және артқы басының 

центрі бар картриджде орналасуын сызбалық түрде түсіндіріңіз.  
29. Дайындаманы машинаға негіздеуді және бекітуді сұлбалық түрде 

түсіндіріңіз.  
30. Білдектің айналдырығының минималды жылдамдығы үшін 

кинематикалық тепе-теңдік теңдеуін жасаңыз.  
31. Білдектің минималды берілісі үшін кинематикалық тепе-теңдік 

теңдеуін жасаңыз.  
32. Машинада қандай технологиялық жабдықтар қолданылады? 
33. Білдекті реттеуге қандай шаралар қолданылады?  
34. Білдекті баптау кезінде қандай мақсатқа қол жеткізіледі?  
35. Білдектерді орнатудың негізгі түрлерін атаңыз.  
36. Абразивті құралды пайдалануға дайындау дегеніміз не?  
37. Білдектің гидравликалық жүйесін баптау кезінде қандай іс-шаралар 

жүргізіледі?  
38. Гидравликалық жетекті бірінші іске қосу кезінде қандай тәртіпті 

сақтау керек? 
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16. Білдектердің дәлдігін бағалау тәсілдері қандай және оларға 
қысқаша сипаттама беріңіз. Металл кесетін білдектердегі геометриялық 
қателіктер неге байланысты және нені сипаттайды? 

17. Білдектердің дәлдік нормалары қандай құжаттармен реттеледі? 
18. Білдектің геометриялық дәлдігі не әсер етеді? Дәлдікті арттырудың 

негізгі әдістерін атаңыз және олардың қысқаша сипаттамасын беріңіз. 
19. Бұрандаларды кесетін білдектерде дайындамаларды бекітуге 

арналған қандай құрылғылар қолданылады? 
20. Бұрандалы кескіш білдектерде конустық беттерді алудың негізгі 

әдістері қандай? 
21. Жіптерді кесуге арналған кескішті таңдау және орнату тәртібін 

көрсетіңіз. 
22. Кинематикалық сұлбада 16K20 бұранда кескіш білдектің негізгі 

қозғалыс түрлерін көрсетіңіз. 
23. Білдектің паспорты дегеніміз не? 
24. Машина паспортының мақсаты қандай? 
25. Машина паспортында қандай ақпарат болуы керек? 
26. Білдекті пайдалану кезеңінде паспортқа қандай мәліметтер 

жазылады? 
27. Бұрандалы кескіш білдектің негізгі техникалық сипаттамалары 

қандай?  
28. Біліктің дайындамасының орталықтарда және артқы басының 

центрі бар картриджде орналасуын сызбалық түрде түсіндіріңіз.  
29. Дайындаманы машинаға негіздеуді және бекітуді сұлбалық түрде 

түсіндіріңіз.  
30. Білдектің айналдырығының минималды жылдамдығы үшін 

кинематикалық тепе-теңдік теңдеуін жасаңыз.  
31. Білдектің минималды берілісі үшін кинематикалық тепе-теңдік 

теңдеуін жасаңыз.  
32. Машинада қандай технологиялық жабдықтар қолданылады? 
33. Білдекті реттеуге қандай шаралар қолданылады?  
34. Білдекті баптау кезінде қандай мақсатқа қол жеткізіледі?  
35. Білдектерді орнатудың негізгі түрлерін атаңыз.  
36. Абразивті құралды пайдалануға дайындау дегеніміз не?  
37. Білдектің гидравликалық жүйесін баптау кезінде қандай іс-шаралар 

жүргізіледі?  
38. Гидравликалық жетекті бірінші іске қосу кезінде қандай тәртіпті 

сақтау керек? 

  

Қысқаша қорытынды 
Бұл бөлім білім алушыларға жабдықты пайдалану қағидаларын, 

білдектердің кинематикалық сұлбаларын, жекелеген механизмдер мен 
жабдықтардың тұтастай жұмыс істеу қағидаттарын зерделеуге, жабдықты 
инспекциялауды орындауға және білдектер мен тетіктердің жұмыс 
қабілеттілігін анықтауға мүмкіндік береді. 

Осы бөлімді және тиісінше КМ 15 "металл кесетін білдектерді 
пайдалану және баптау" модулін зерделегеннен кейін білім алушылар металл 
кесетін білдектерді пайдалану және баптау ережелерін меңгеріп, білдектік 
жабдықты сынауды орындай алады, жөндеу жұмыстарын орындау үшін 
құрылғыларды қолдана алады және металл кесетін Жабдықтың тораптары 
мен механизмдерін пайдалану және баптау кезінде туындайтын міндеттерді 
шеше алады. 
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3‑БӨЛІМ. МЕТАЛЛ КЕСЕТІН БІЛДЕКТЕРГЕ ТЕХНИКАЛЫҚ 
ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ЖӘНЕ ЖӨНДЕУ 

Осы бөлімнен өткеннен кейін білім алушылар мынаны игереді: 
1. Электр машиналарының жіктелуі мен мақсатын білу;
2. Металл кесетін білдектерге техникалық қызмет көрсету;
3. Білдектерді орнату және реттеу;
4. Білдектерді, механизмдер мен тораптарды жөндеу технологиясын

меңгеру; 
5. Білдектерді жөндеу үшін құралдар мен құрылғыларды қолданыңыз.
Қажетті оқу материалдары:
1. Қарындаш, қалам, қағаз, калькулятор;
2. Металл кесетін білдектердің тиісті паспорттары.
Алдын ала қойылатын талаптар
Осы бөліммен жұмыс басталар алдында білім алушылар жалпы білім

беру пәндерін: математика, физика және сызу, техникалық механика, машина 
жасау технологиясы, электротехниканың теориялық негіздері, металдарды 
кесу, материалтану, техникалық өлшеу және бақылау, металл кесетін 
білдектердің құрылғысы және қолданылуы, гидравлика және 
гидропневможетектің негіздері бойынша базалық білімі, сондай-ақ металл 
кесетін жабдықты тиімді пайдалануды және реттеуді қамтамасыз ету үшін 
қажетті білімді, іскерлікті және дағдыларды сипаттайтын КМ 15 "Металл 
кесетін білдектерді пайдалану және баптау" кәсіби модулі болуы тиіс. 

Кіріспе 
Осы бөлімнің шеңберінде металл кесетін білдектерге техникалық 

қызмет көрсету мен жөндеуді ұйымдастыру және жүргізу тәртібі, жөндеуден 
кейін жабдықтың техникалық жай-күйінің сәйкестігін тексеру және оны 
пайдалануға беру қарастырылады. 

Бөлімді зерделеу кезінде білім алушылар КМ 16 "Металл кесетін 
білдектерге техникалық қызмет көрсету және жөндеу" кәсіби модулін 
зерделейді және меңгереді және металл кесетін білдектерге техникалық 
қызмет көрсетуді, білдектік жабдықты жөндеу технологиясын орындай 
алады, бақылау-тексеру жұмыстарын орындау үшін әмбебап-құрастыру 
құрылғыларын қолдана алады және қолданыстағы конструкциялардың 
аналогтарын бағалауды ескере отырып, металл кесетін Жабдықтың 
тораптары мен механизмдеріне техникалық қызмет көрсету және жөндеу 
бойынша міндеттерді шеше алады. 

3.1 Электр машиналарының жіктелуі және мақсаты 

Электр білдектері-бұл механикалық энергияны электр энергиясына 
және керісінше түрлендіретін құрылғылар, сонымен қатар кейбір 
параметрлердің электр энергиясын басқа параметрлердің электр энергиясына 
түрлендіретін білдектер. 



115  

3‑БӨЛІМ. МЕТАЛЛ КЕСЕТІН БІЛДЕКТЕРГЕ ТЕХНИКАЛЫҚ 
ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ЖӘНЕ ЖӨНДЕУ 

 
Осы бөлімнен өткеннен кейін білім алушылар: 
1. Электр машиналарының жіктелуі мен мақсатын білу; 
2. Металл кесетін білдектерге техникалық қызмет көрсету; 
3. Білдектерді орнату және реттеу; 
4. Білдектерді, механизмдер мен тораптарды жөндеу технологиясын 

меңгеру; 
5. Білдектерді жөндеу үшін құралдар мен құрылғыларды қолданыңыз. 
Қажетті оқу материалдары: 
1. Қарындаш, қалам, қағаз, калькулятор; 
2. Металл кесетін білдектердің тиісті паспорттары. 
Алдын ала қойылатын талаптар 
Осы бөліммен жұмыс басталар алдында білім алушылар жалпы білім 

беру пәндерін: математика, физика және сызу, техникалық механика, машина 
жасау технологиясы, электротехниканың теориялық негіздері, металдарды 
кесу, материалтану, техникалық өлшеу және бақылау, металл кесетін 
білдектердің құрылғысы және қолданылуы, гидравлика және 
гидропневможетектің негіздері бойынша базалық білімі, сондай-ақ металл 
кесетін жабдықты тиімді пайдалануды және реттеуді қамтамасыз ету үшін 
қажетті білімді, іскерлікті және дағдыларды сипаттайтын КМ 15 "Металл 
кесетін білдектерді пайдалану және баптау" кәсіби модулі болуы тиіс. 

 
Кіріспе 
Осы бөлімнің шеңберінде металл кесетін білдектерге техникалық 

қызмет көрсету мен жөндеуді ұйымдастыру және жүргізу тәртібі, жөндеуден 
кейін жабдықтың техникалық жай-күйінің сәйкестігін тексеру және оны 
пайдалануға беру қарастырылады. 

Бөлімді зерделеу кезінде білім алушылар КМ 16 "Металл кесетін 
білдектерге техникалық қызмет көрсету және жөндеу" кәсіби модулін 
зерделейді және меңгереді және металл кесетін білдектерге техникалық 
қызмет көрсетуді, білдектік жабдықты жөндеу технологиясын орындай 
алады, бақылау-тексеру жұмыстарын орындау үшін әмбебап-құрастыру 
құрылғыларын қолдана алады және қолданыстағы конструкциялардың 
аналогтарын бағалауды ескере отырып, металл кесетін Жабдықтың 
тораптары мен механизмдеріне техникалық қызмет көрсету және жөндеу 
бойынша міндеттерді шеше алады. 

 
3.1 Электр машиналарының жіктелуі және мақсаты 
 
Электр білдектері-бұл механикалық энергияны электр энергиясына 

және керісінше түрлендіретін құрылғылар, сонымен қатар кейбір 
параметрлердің электр энергиясын басқа параметрлердің электр энергиясына 
түрлендіретін білдектер. 

  

Электр машиналарының жіктелуі 3.1 суретте көрсетілген. 
Электрмашиналық генераторлар – механикалық (айналу) энергиясын 

электр энергиясына түрлендіру [23, 24]. 
Электр қозғалтқыштары-электр энергиясын механикалық энергияға 

айналдырады (3.2-сурет). 
Электр машиналық түрлендіргіштер-электр шамаларын түрлендіруді 

орындайды (3.3-сурет). 
Электр машина компенсаторлары-қуат коэффициентін реттеу. 
Электр күшейткіштері-жоғары қуатты сигналдарды күшейтеді. 
Электромеханикалық сигнал түрлендіргіштері-автоматты басқару 

жүйелерінде қолданылады. 
Коллекторсыз білдектер – бұл айнымалы ток білдектері-асинхронды 

және синхронды. 
Асинхронды электр қозғалтқыштары ретінде әрекет етеді, олар бір 

фазалы, екі фазалы, үш фазалы, қысқа тұйықталған ротормен, қоздыру 
орамасымен, тұрақты магниттермен немесе конденсатормен бөлінеді (3.4-
сурет). 
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3.2 - сурет. Электр қозғалтқышы 

 
 

 
 

3.3 - сурет.Электромашиналық түрлендіргіштер 
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3.4 - сурет. Асинхронды қозғалтқыш 
 

Синхронды электр станцияларында, егер автономды қуат көзі ретінде 
қолданылса, өнеркәсіптік және жоғары жиілікті айнымалы ток шығарады 
(3.5-сурет). 

 
1-щеткалар мен щеткалар, 2-коллектор, 3-арматура орамасы, 4-арматура, 5-
статор, 6-Байланыс сақиналары, 7-статор орамасы, 8-генератор роторы, 9-
желдеткіш, 10-генератор корпусы, 11-жетек, 12-орнақ 

 
3.5 - сурет. Синхронды қозғалтқыш 
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3.5 - сурет. Синхронды қозғалтқыш 

  

Коллекторлық білдектер-бұл электр қозғалтқыштары, күрделі құрылғы 
және өте мұқият күтім мен күтімді қажет етеді, тұрақты және ауыспалы 
токпен жұмыс істейді, автоматика құрылғылары мен электрлік тұрмыстық 
техниканы жасау үшін қолданылады. 

Тұрақты ток білдектері электр қозғалтқыштары мен генераторлар 
ретінде қызмет етеді. Олар электр жетегінің құрылғыларын құруда 
қолданылады, онда айналу жиілігін реттеу керек, мысалы, күрделі 
өнеркәсіптік білдектерде, жер қазу, металл өңдеу үшін қолданылатын 
техникада байланыс құралдарының қуат көзі ретінде қызмет етеді. 

Тұрмыстық электр аспаптары мен автоматика құрылғыларында 
тұрақты және ауыспалы токтың екі түрінде жұмыс істеуге қабілетті әмбебап 
коллекторлық электр қозғалтқыштары қолданылады. 

Жақында тұрақты электр білдектері басқарудың қарапайымдылығына 
байланысты реттелетін электр жетегінде ең танымал болды. Олар өнеркәсіп 
пен көліктің барлық салаларында жұмыс істейді. Техникалық қызмет 
көрсетудегі шығындар мен талаптардың артуына байланысты олар айнымалы 
токтың жиіліктік реттелетін электр жетектерімен белсенді түрде 
алмастырылады. 

Тұрақты ток білдектеріның көп таралуына байланысты тұрақты ток 
генераторлары да таратылды. Олар аккумуляторларды зарядтау үшін тұрақты 
кернеу көзі ретінде, көлікте (локомотивтер, кемелер және басқалар), сондай – 
ақ өнеркәсіпте (генератор-қозғалтқыш жүйесі) қолданылды. Жартылай 
өткізгіш техниканың дамуына байланысты тұрақты ток генераторлары 
біртіндеп жұмыстан шығарылады және жартылай өткізгіш түрлендіргішпен 
жұпта жұмыс істейтін айнымалы ток генераторларына белсенді 
ауыстырылады [23]. 

Электр машиналарының көптеген функциялары бар, олар электр 
сигналдарының қуатын күшейтуге, кернеу немесе айнымалы токты тұрақты 
токқа айналдыруға және т. б. қабілетті. Осындай әртүрлі әрекеттерді орындау 
үшін электр машиналарының әртүрлі түрлері бар (3.6-сурет). 
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3.6 - сурет.Электр қозғалтқыштарының жіктелуі 
 

Электр қозғалтқышы энергияны түрлендіруге арналған электр 
машиналарының түрін білдіреді. Атап айтқанда, құрылғылардың бұл түрі 
электр энергиясын қозғалтқыш күшіне немесе механикалық жұмысқа 
айналдырады. 

Электр қозғалтқышы көптеген салаларда үлкен сұранысқа ие. Олар 
өнеркәсіпте, әртүрлі мақсаттағы білдектерде және басқа қондырғыларда 
кеңінен қолданылады. Машина жасауда, мысалы, жер қазу, жүк көтергіш 
білдектер. Олар сондай-ақ экономиканың әртүрлі салаларында жиі кездеседі 
[25, 26]. 

Электр қозғалтқыштарының артықшылықтары: 
- айналу жиілігін басқару және реттеу жеңілдігі; 
- құрылыстың қарапайымдылығы; 
- Жоғары іске қосу қасиеттері; 
- ықшамдылық; 
- әртүрлі режимдерде (қозғалтқыш және генератор) пайдалану 

мүмкіндігі. 
Электр қозғалтқыштарының кемшіліктері: 
- коллекторлық қозғалтқыштар щетка-коллекторлық тораптарға 

профилактикалық қызмет көрсетуді талап етеді; 
- өндірістің қымбаттығы; 
- коллекторлық құрылғылар коллектордың тозуына байланысты ұзақ 

қызмет ету мерзіміне ие емес. 
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3.2 Металл кесетін білдектерге техникалық қызмет көрсету 
Техникалық қызмет көрсету жүйесі мынадай іс-шараларды қамтиды: 

жабдықты дайындамалармен, құрал-саймандармен, жабдықтармен, 
майлармен, СМС және басқа да қажетті компоненттермен жабдықтау; 
дайындамаларды тиеу, күнделікті майлау, СМС толтыру, жоңқаны жинау, 
жабдықты тазалау және т.б.; ақауларды уақтылы анықтау және алдын алу; 
істен шыққан бөлшектер мен құрастыру бірліктерін ауыстыру немесе 
қалпына келтіру арқылы қарапайым істен шығуларды жою. 

 

3.2.1 Білдектерге техникалық қызмет көрсету түрлері 
Жабдыққа техникалық қызмет көрсету жоспарлы болуы тиіс. 

Пайдалану тәжірибесі жоспардан тыс техникалық қызмет көрсету 
жабдықтың істен шығуының күрт өсуіне, оның беріктігінің төмендеуіне және 
өндірістік шығындардың жалпы өсуіне әкелетінін растайды. 

Майлау жүйесіне қызмет көрсету мыналардан тұрады: пайдаланылған 
майларды ауыстыру (пайдаланылған майды көлемнен ағызу, көлемді жуу 
және тазарту, жаңа маймен толтыру, сұйыққоймалардағы майды толтыру), 
жабдықты мезгіл-мезгіл майлау, пайдаланылған майларды жинау және 
жұмыс майларының сапасын мерзімді зертханалық бақылауға тапсыру. 
Жабдықтың әрбір бірлігі үшін техникалық құжаттаманың құрамында 
"майлау картасы" көзделген. Жабдықты күнделікті майлауды және майлау 
жүйесінің жай-күйін бақылауды білдекшілер жүргізеді. 

Қолданыстағы жабдыққа жоспарлы (регламенттелген) және жоспардан 
тыс техникалық қызмет көрсету құрамына кіретін негізгі операциялар және 
оларды орындаушылар арасында бөлу 3.1-кестеде көрсетілген [26, 27]. 

Жоспарлы тексеру (О) – алдағы жөндеулерді дайындау үшін 
жабдықтың барлық тораптарын тексеру және бөлшектердің тозуы және 
олардың жанасу сипатының өзгеруі туралы ақпаратты жинақтау мақсатында 
орындалатын жоспарлы техникалық қызмет көрсету операциясы. Ол алдын-
ала жасалған жоспарға сәйкес, жабдықпен жұмыс істеген сағаттардың 
белгіленген саны арқылы, әдетте, түйіндерді бөлшектемей, көзбен немесе 
техникалық диагностика құралдарының көмегімен жүзеге асырылады. 

Қарау кезінде ұсақ ақаулықтарды жою жүргізіледі (тығындауларды,  
сызаттарды тазалау, жарықтарды дәнекерлеу). 

Ауысым сайынғы тексеру-бұл жоспарлы техникалық қызмет көрсету 
мақсатында орындалатын операция: 

- жекелеген ең аз сенімді бөлшектердің жай-күйінің өзгеруін, жабдық 
бөлшектерінің түйісуін анықтау және бекіту және олардың істен шығуының 
алдын алу; 

- техникалық пайдалану ережелері мен қауіпсіздік техникасы 
талаптарының орындалуын бақылау және оларды бұзудың алдын алу. 

Ауысым сайынғы тексеру жоспарлы техникалық қызмет көрсету 
картасында көзделген көлемде жабдықты тоқтатпай, әрбір жұмыс 
ауысымында орындалады. Тексеру нәтижелері бойынша ақаулықтарды жою 
жүргізіледі. 
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3.1-кесте - Жоспарлы және жоспарланбаған техникалық қызмет көрсетудің 
негізгі операциялары 
Шифр Операция 
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Жоспарлы техникалық қызмет көрсету 
Турал

ы 
 

Оп 

Жоспарлы тексеру 
(толық) 

механикалық +    +  
электр бөлігінің  +   +  
білдектер мен 
білдектердің СББ   +  +  

Ое 
 

Өт 

Ауысым сайын және 
мерзімді (ішінара) тексеру 

механикалық +    +  
электр бөлігінің  +   +  
білдектер мен 
білдектердің СББ 

  +  +  

Че Ауысым сайын тазалықты 
сақтау 

құрал-жабдықтар     +  
Үй-жайлар      + 

Се Майлау ауысым сайын     +  

Сп Майлау материалдарын 
толтыру және ауыстыру 

40 сағаттан кейін 
жұмыс    +   

Сз 40 сағаттан аз. + +     
– Майлау материалдарын жеткізу    +   

КМ 

Жуу білдектер мен 
білдектердің +    +  

майлау 
материалдарын 
ауыстыра отырып, 
майлау жүйелерін 

+   + +  

Ч Мерзімді шаңды тазарту электр жабдықтары  +     
СББ құрылғылары   +    

Р 

Механизмдерді реттеу, 
бекіту бөлшектерін керу 

және тез тозатын 
бөлшектерді ауыстыру 

жабдықтың 
механикалық +      

жабдықтың электр 
бөлігін  +     

Пр Жабдықтың геометриялық және технологиялық 
дәлдігін тексеру +      

Және Профилактикалық 
сынақтар 

электр жабдықтары  +     
СББ құрылғылары   +    

 



123  

3.1-кесте - Жоспарлы және жоспарланбаған техникалық қызмет көрсетудің 
негізгі операциялары 
Шифр Операция 
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Жоспарлы техникалық қызмет көрсету 
Турал

ы 
 

Оп 

Жоспарлы тексеру 
(толық) 

механикалық +    +  
электр бөлігінің  +   +  
білдектер мен 
білдектердің СББ   +  +  

Ое 
 

Өт 

Ауысым сайын және 
мерзімді (ішінара) тексеру 

механикалық +    +  
электр бөлігінің  +   +  
білдектер мен 
білдектердің СББ 

  +  +  

Че Ауысым сайын тазалықты 
сақтау 

құрал-жабдықтар     +  
Үй-жайлар      + 

Се Майлау ауысым сайын     +  

Сп Майлау материалдарын 
толтыру және ауыстыру 

40 сағаттан кейін 
жұмыс    +   

Сз 40 сағаттан аз. + +     
– Майлау материалдарын жеткізу    +   

КМ 

Жуу білдектер мен 
білдектердің +    +  

майлау 
материалдарын 
ауыстыра отырып, 
майлау жүйелерін 

+   + +  

Ч Мерзімді шаңды тазарту электр жабдықтары  +     
СББ құрылғылары   +    

Р 

Механизмдерді реттеу, 
бекіту бөлшектерін керу 

және тез тозатын 
бөлшектерді ауыстыру 

жабдықтың 
механикалық +      

жабдықтың электр 
бөлігін  +     

Пр Жабдықтың геометриялық және технологиялық 
дәлдігін тексеру +      

Және Профилактикалық 
сынақтар 

электр жабдықтары  +     
СББ құрылғылары   +    

 

  

3.1 кестенің жалғасы 
Жоспардан тыс техникалық қызмет көрсету 

Зн 

Кездейсоқ істен шыққан 
бөлшектерді ауыстыру 

немесе олардың жұмысқа 
қабілеттілігін қалпына 

келтіру 

механикалық +      
электр бөлігінің  +     

білдектер мен 
білдектердің СББ   +    

Рн 

Құрылғылар мен 
конъюгацияларды 

реттеудің кездейсоқ 
бұзылыстарын қалпына 

келтіру 

механикалық +      
электр бөлігінің  +     

білдектер мен 
білдектердің СББ   +    

Ескертпе – механикалық бөлікке қызмет көрсету операцияларының шифрларына 
оң жақта М индексі, электр бөлігі – Э, СББ-с құрылғыларының индексі қосылады. 

 
Мерзімді ішінара тексеру (Oh) – бұл бөлшектер мен конъюгациялардың 

кең спектрі үшін ауысым сайынғы тексерумен бірдей мақсатта орындалатын 
жоспарлы техникалық қызмет көрсету операциясы. Об жабдықты тоқтатпай, 
жоспарлы техникалық қызмет көрсету картасымен белгіленген көлемде 
жабдықпен өңделген жедел уақыт сағаттарының белгілі бір санынан кейін 
жүргізіледі. Тексеру нәтижелері бойынша ұсақ ақаулықтарды жою 
жүргізіледі. 

Жабдықты ауысым сайын таза ұстау (Че) – бұл жоспарлы техникалық 
қызмет көрсету операциясы: 

- ашық жұмыс беттерінің жедел тозуын болдырмау; 
- жұмысшыны (операторды) жарақаттанудан қорғау; 
- еңбек өнімділігін арттыру; 
- өнеркәсіптік эстетика талаптарын сақтау. 
Ол, әдетте, әр жұмыс ауысымының соңында орындалады, бірақ қажет 

болған жағдайда ауысымда бірнеше рет жасалуы мүмкін. 
Жабдық орнатылған үй – жайлардың (ШБ) ай сайынғы тазалығын 

сақтау-бұл жоспарлы техникалық қызмет көрсету операциясы жабдықтың 
тазалығын сақтау сияқты сол мақсатта және сол мерзімде орындалады. 

Ауысым сайынғы майлау (Се) – бұл жабдықты іске қосу кезінде өзара 
қозғалатын бөлшектердің үйкелетін беттерін майлаудың қалыпты 
жағдайларын жасау және олардың жедел тозуын болдырмау үшін ауысым 
бойы осындай жағдайларды қолдау мақсатында жүзеге асырылатын 
жоспарлы техникалық қызмет көрсету операциясы. 

Сұйыққоймалар мен редукторлардағы майлау материалдарын (Сп) 
толтыру – майлау материалының булануына және ағып кетуіне байланысты 
үйкелетін беттердің тез тозуының алдын алу мақсатында жүргізіледі. 

Жоспарлы - егер майлау картасымен белгіленген жабдықтың жұмыс 
істеген сағаттарының саны арқылы орындалса және жоспарланбаған-
оператордың (білдекшінің) сигналы бойынша немесе тексеру нәтижелері 
бойынша белгіленген сағат санын пысықтағанға дейін орындаған кезде. 
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Сұйыққоймалардағы, редукторлардағы және корпустардағы майлау 
материалдарын (Сз) ауыстыру – бұл жоспарлы техникалық қызмет көрсету 
операциясы, қыздыру және ластану нәтижесінде майлау материалының 
әсерінің нашарлауына байланысты қажалатын беттердің жедел тозуының 
алдын алу мақсатында майлау картасымен белгіленген жабдықпен 
пайдаланылған жедел уақыт сағаттарының саны арқылы орындалады және 
барлық майлау жүйесін жуумен сүйемелденеді. 

Механизмдер мен майлау жүйелерін жуу (КМ) - бұл жоспарлы 
техникалық қызмет көрсету операциясы, шаңмен және бұйымдарды өңдеудің 
металл-абразивті өнімдерімен ластануына байланысты үйкелетін беттердің 
жедел тозуының алдын алу мақсатында жүзеге асырылады. Жуу жоспарлы 
техникалық қызмет көрсету картасымен белгіленген жабдықпен 
пайдаланылған сағат саны арқылы орындалады. 

Шаңнан мерзімді тазалау-бұл жабдықтың электрлік (Чэ) және 
электрондық (ТЖ) бөліктеріне жоспарлы техникалық қызмет көрсету 
мақсатында жүзеге асырылатын операция: 

- шаң бөгеттері арқылы тұйықталу мен ағуға байланысты электр және 
электрондық жүйелердің істен шығуының алдын алу; 

- шаң қабатымен жасырылатын оқшаулау мен жерге қосу тізбектерінің 
механикалық зақымдануына байланысты жазатайым оқиғалардың алдын алу; 

- өнеркәсіптік эстетика талаптарын сақтау. 
Жабдықтың жұмыс істеген сағаттарының саны жоспарлы техникалық 

қызмет көрсету картасымен белгіленген арқылы орындалады. 
Механизмдерді, құрылғыларды, элементтерді реттеу, тез тозатын 

бөлшектерді ауыстыру және бекіту бөлшектерін тарту (Р) – бұл техникалық 
қызмет көрсету мақсатында орындалатын операция: 

- жекелеген Бөлшектердің тозуына және деформациясына байланысты 
төмендейтін бастапқы өнімділікті сақтау немесе қалпына келтіру; 

- өзара қозғалатын бөлшектердің үйкелетін беттері тозған сайын 
азаятын бұйымдарды өңдеудің бастапқы дәлдігін сақтау немесе қалпына 
келтіру; 

- жабдықта Жұмыстың қауіпсіз жағдайларын сақтау немесе қалпына 
келтіру; 

- үдемелі тозудың алдын алу және бөлшектердің сынуының, сондай-ақ 
түйіскен бөлшектердің зақымдануының алдын алу. 

Реттеу жоспарлы, егер жоспарлы техникалық қызмет көрсету 
картасымен белгіленген жабдықпен жұмыс істеген сағат саны арқылы және 
оператордың (білдекшінің) сигналы бойынша немесе тексеру нәтижелері 
бойынша белгіленген сағат санын пысықтағанға дейін орындалған кезде 
жоспарланбаған түрде орындалады. 

Геометриялық және технологиялық дәлдікті тексеру (Пр) – бұл нақты 
бұйымдардың ақауларын болдырмау және авариялардың алдын алу 
мақсатында орындалатын жоспарлы техникалық қызмет көрсету операциясы. 
Жоспарлы техникалық қызмет көрсету картасымен белгіленген жабдықпен 
жұмыс істеген жедел уақыт сағаттарының саны арқылы орындалады. 
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Сұйыққоймалардағы, редукторлардағы және корпустардағы майлау 
материалдарын (Сз) ауыстыру – бұл жоспарлы техникалық қызмет көрсету 
операциясы, қыздыру және ластану нәтижесінде майлау материалының 
әсерінің нашарлауына байланысты қажалатын беттердің жедел тозуының 
алдын алу мақсатында майлау картасымен белгіленген жабдықпен 
пайдаланылған жедел уақыт сағаттарының саны арқылы орындалады және 
барлық майлау жүйесін жуумен сүйемелденеді. 

Механизмдер мен майлау жүйелерін жуу (КМ) - бұл жоспарлы 
техникалық қызмет көрсету операциясы, шаңмен және бұйымдарды өңдеудің 
металл-абразивті өнімдерімен ластануына байланысты үйкелетін беттердің 
жедел тозуының алдын алу мақсатында жүзеге асырылады. Жуу жоспарлы 
техникалық қызмет көрсету картасымен белгіленген жабдықпен 
пайдаланылған сағат саны арқылы орындалады. 

Шаңнан мерзімді тазалау-бұл жабдықтың электрлік (Чэ) және 
электрондық (ТЖ) бөліктеріне жоспарлы техникалық қызмет көрсету 
мақсатында жүзеге асырылатын операция: 

- шаң бөгеттері арқылы тұйықталу мен ағуға байланысты электр және 
электрондық жүйелердің істен шығуының алдын алу; 

- шаң қабатымен жасырылатын оқшаулау мен жерге қосу тізбектерінің 
механикалық зақымдануына байланысты жазатайым оқиғалардың алдын алу; 

- өнеркәсіптік эстетика талаптарын сақтау. 
Жабдықтың жұмыс істеген сағаттарының саны жоспарлы техникалық 

қызмет көрсету картасымен белгіленген арқылы орындалады. 
Механизмдерді, құрылғыларды, элементтерді реттеу, тез тозатын 

бөлшектерді ауыстыру және бекіту бөлшектерін тарту (Р) – бұл техникалық 
қызмет көрсету мақсатында орындалатын операция: 

- жекелеген Бөлшектердің тозуына және деформациясына байланысты 
төмендейтін бастапқы өнімділікті сақтау немесе қалпына келтіру; 

- өзара қозғалатын бөлшектердің үйкелетін беттері тозған сайын 
азаятын бұйымдарды өңдеудің бастапқы дәлдігін сақтау немесе қалпына 
келтіру; 

- жабдықта Жұмыстың қауіпсіз жағдайларын сақтау немесе қалпына 
келтіру; 

- үдемелі тозудың алдын алу және бөлшектердің сынуының, сондай-ақ 
түйіскен бөлшектердің зақымдануының алдын алу. 

Реттеу жоспарлы, егер жоспарлы техникалық қызмет көрсету 
картасымен белгіленген жабдықпен жұмыс істеген сағат саны арқылы және 
оператордың (білдекшінің) сигналы бойынша немесе тексеру нәтижелері 
бойынша белгіленген сағат санын пысықтағанға дейін орындалған кезде 
жоспарланбаған түрде орындалады. 

Геометриялық және технологиялық дәлдікті тексеру (Пр) – бұл нақты 
бұйымдардың ақауларын болдырмау және авариялардың алдын алу 
мақсатында орындалатын жоспарлы техникалық қызмет көрсету операциясы. 
Жоспарлы техникалық қызмет көрсету картасымен белгіленген жабдықпен 
жұмыс істеген жедел уақыт сағаттарының саны арқылы орындалады. 

  

Шт тізбесін жабдықты пайдаланатын кәсіпорын әзірлейді. 
Жабдықтың электрлік (ЭЖ) және электрондық (АЖ) бөліктерін 

профилактикалық сынау – бұл: істен шығулар мен іркілістердің алдын алу; 
жазатайым оқиғаларды болдырмау; "тұтынушылардың электр 
қондырғыларын техникалық пайдалану Қағидалары" және "тұтынушылардың 
қондырғыларын пайдалану кезіндегі қауіпсіздік техникасы 
қағидалары"талаптарын сақтау мақсатында жүзеге асырылатын жоспарлы 
техникалық қызмет көрсету операциясы. Жоспарлы техникалық қызмет 
көрсету картасымен белгіленген жабдықпен жұмыс істеген жедел уақыт 
сағаттарының саны арқылы орындалады. 

Жұмыстың мазмұны және слесарьлармен (τос) майлау (τоз), 
электриктермен (τоэ) және білдекшілермен (τот) техникалық қызмет 
көрсетудің еңбек сыйымдылығы тиісінше 3.2; 3,3; 3,4; 3,5-кестелерде 
келтірілген. 

 
3.2 – кесте. Металл кесетін білдектерге техникалық қызмет көрсетудің 
күрделілігі τос слесарлар 

Қызмет көрсету операциясы 
Жабдықпен өңделген 1000 

сағат үшін 1 Rм уақыт 
нормасы, сағ 

Жоспарлы техникалық қызмет көрсету 
Ауысым сайын және мерзімді (ішінара) тексеру 1,19 
Жабдықты мерзімді майлау:  
- майлау және гидравликалық сыйымдылықтарды 
толтыру 0,10 

- майлау және гидравликалық жүйелердегі майды 
ауыстыру 0,06 

Жабдық тораптарын мерзімді жуу  0,27 
Механизмдерді, құрылғыларды және жылжымалы 
түйіндесулерді профилактикалық реттеу 0,21 

Бекіту бөлшектерін профилактикалық керу  0,23 
Тез тозатын бөлшектерді профилактикалық 
ауыстыру 0,19 

Геометриялық және технологиялық дәлдікті 
мерзімді тексеру 0,12 

Жоспарлы қызмет көрсетудің жиынтық нормасы 2,37 
Жоспардан тыс техникалық қызмет көрсету 0,83 
Жоспарлы және жоспарланбаған қызмет көрсету 
нормасы 3,20 

 

Жабдықтың әрбір түріне техникалық қызмет көрсету үшін 
жұмысшылар (адам) санын формулалар бойынша жеке анықтайды: 

- механикалық бөлік 
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Ф
Т

Ч ом
ом

       (3.1) 

 
- электр бөлігі 

 

Ф
Т

Ч оэ
оэ

       (3.2) 

 
- электрондық бөлік 

Ф
Т

Ч ос
ос

       (3.3) 

Консервілеу уақытының нормасы - 0,2 сағ/ 1 Rм. Жұмыс істемейтін 
жабдықты қайта іске қосуға арналған уақыт нормасы консервациялауға 
арналған уақыт нормасына тең. 

 
3.3 – кесте. Техникалық қызмет көрсетудің еңбек сыйымдылығы  τоз  

Қызмет көрсету операциясы 

Жабдықпен өңделген 1000 
сағат үшін 1 Rм уақыт 

нормасы, сағ 
Металл кесетін білдектер 

СББ жоқ СББ-мен 
Жоспарлы техникалық қызмет көрсету 

Қоймадан майлау материалдарын цех 
қоймасына жеткізу 0,04 0,04 

Білдектердің (операторлардың) мүкәммалын 
толтыру) 0,42 0,31 

Майлау және гидравликалық 
сыйымдылықтарды мерзімді толтыру 0,65 0,51 

Майлау материалдарын цех қоймасынан 
білдектерге (білдектерге) жеткізу:   

- майлау және гидравликалық 
сыйымдылықтарды толтыру 0,06 0,04 

- майлау және гидравликалық ыдыстардағы 
майды ауыстыру 0,04 0,02 

Жоспарлы қызмет көрсетудің жиынтық нормасы 0,21 0,92 
Жоспардан тыс техникалық қызмет көрсету 0,21 0,21 
Жоспарлы және жоспарланбаған қызмет көрсету 
нормасы 1,42 1,13 
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       (3.2) 

 
- электрондық бөлік 
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       (3.3) 

Консервілеу уақытының нормасы - 0,2 сағ/ 1 Rм. Жұмыс істемейтін 
жабдықты қайта іске қосуға арналған уақыт нормасы консервациялауға 
арналған уақыт нормасына тең. 

 
3.3 – кесте. Техникалық қызмет көрсетудің еңбек сыйымдылығы  τоз  

Қызмет көрсету операциясы 

Жабдықпен өңделген 1000 
сағат үшін 1 Rм уақыт 

нормасы, сағ 
Металл кесетін білдектер 

СББ жоқ СББ-мен 
Жоспарлы техникалық қызмет көрсету 

Қоймадан майлау материалдарын цех 
қоймасына жеткізу 0,04 0,04 

Білдектердің (операторлардың) мүкәммалын 
толтыру) 0,42 0,31 

Майлау және гидравликалық 
сыйымдылықтарды мерзімді толтыру 0,65 0,51 

Майлау материалдарын цех қоймасынан 
білдектерге (білдектерге) жеткізу:   

- майлау және гидравликалық 
сыйымдылықтарды толтыру 0,06 0,04 

- майлау және гидравликалық ыдыстардағы 
майды ауыстыру 0,04 0,02 

Жоспарлы қызмет көрсетудің жиынтық нормасы 0,21 0,92 
Жоспардан тыс техникалық қызмет көрсету 0,21 0,21 
Жоспарлы және жоспарланбаған қызмет көрсету 
нормасы 1,42 1,13 

 
 
 
 
 

  

3.4 - кесте .Техникалық қызмет көрсетудің күрделілігі τоэ электриктер 
Жабдықпен өңделген 1 rэ1000 сағат үшін 1 мс-қа арналған уақыт нормасы, 

сағ 
Техникалық қызмет көрсету операциясы Металл кескіш 

жабдық 
Жоспарлы техникалық қызмет көрсету 

Ауысым сайын және мерзімді (ішінара) тексеру 0,40 
Майлау материалын мерзімді ауыстыру 0,06 
Майлау ыдыстарын толтыру 0,08 
Мерзімді жуу және шаңнан тазарту 0,10 
Профилактикалық реттеу 0,04 
Бекіту бөлшектерін керу 0,17 
Тез тозатын бөлшектерді профилактикалық ауыстыру 0,15 
Сынақтар 0,02 
Жоспарлы қызмет көрсетудің жиынтық нормасы 1,02 
Жоспардан тыс техникалық қызмет көрсету 0,31 
Жоспарлы және жоспарланбаған қызмет көрсету 
нормасы 1,33 

 
3.5 -кесте. Техникалық қызмет көрсетудің күрделілігі τот білдекшілер 

Құрал-
жабдықтар 

Жабдықпен өңделген 1000 
сағат үшін 1 rм уақыт 

нормасы, сағ 

Бір жұмысшыға Но қызмет 
көрсету нормасы, гм 

Жоспарлы 
техникалық 

қызмет 
көрсету 

Жоспардан 
тыс 

техникалық 
қызмет 
көрсету 

Жоспарлы 
техникалық 

қызмет 
көрсету 

Жоспардан 
тыс 

техникалық 
қызмет 
көрсету 

Қолмен 
басқарылатын 
Металл кескіш 

0,52 0,21 1920 4800 

СББ металл 
кескіш 0,40 0,16 2526 6000 

 
3.2.2 Металл кесетін білдектерге техникалық қызмет көрсету 

кезіндегі жұмыстардың тізбесі 
Металл кесетін білдектерге техникалық қызмет көрсету жөніндегі 

жұмыстардың жалпы құрамына дәстүрлі түрде 3.6-кестеде келтірілген 
төмендегілер кіреді. 
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3.6-кесте. Металл кесетін білдектерге техникалық қызмет көрсету кезіндегі 
жұмыстардың тізбесі 
Р/н Жұмыс түрлері 

Жабдықтарды сыртқы көзбен шолу 
1 Вагондардың, траверстердің, басқа да үйкелетін беттердің бағыттаушы 

тұғырларының тозуын бағалау 
2 Тұтқаларды ауыстырып қосудың дұрыстығын тексеру (жылдамдық, 

беру бағыты) 
3 Әлсіреген бекітпелерді тарту 
4 Тізбектердің, белдіктердің, таспалардың тартылуын тексеру 
5 Білдектің қоршау және басқа да қорғаныс құрылғыларының болуы мен 

жұмыс қабілеттілігін тексеру 
6 Мойынтіректерді қыздыруға тексеру 
7 Білдектің дірілі мен шуының шамасын бағалау 
8 Қысқыш құрылғылардың (жұдырықшалардың, струбциналардың) 

сенімділігін тексеру) 
9 Майлау, салқындатқыш сұйықтықтарды беру жүйесінің дұрыс жұмыс 

істеуіне, жұмыс кезінде ағудың және гидро –пневмо соққылардың 
болмауына Диагностика 
 
Келесі операцияларды орындау үшін, әдетте, білдекті ішінара 

бөлшектеу немесе жеке түйіндерді ашу қажет. Көбінесе жұмыстың дәл осы 
бөлігін кезекші жөндеу персоналы жүргізеді (3.7-кесте). 

 
3.7-кесте. Кезекші жөндеу персоналы жүргізетін жұмыстар 

№ 
р / 
с 

Жұмыстардың атауы 

1 Айналмалы түйісулерді тексеру үшін тораптар мен механизмдердің 
қақпақтарын ашу 

2 Тежегіш жүйелері мен фрикциондарды тестілеу 
3 Серіппелі механизмдердің тартылуын түзету (шаршау немесе тозу 

белгілері бар бөлшектерді тазалау, тарту немесе ауыстыру) 
4 Бұрандалы жұптардағы саңылауларды реттеу 
5 Айналдырықты мойынтіректерді реттеу 
6 Жақын, неғұрлым елеулі қызмет көрсету (металл кесетін жабдықты 

ағымдағы немесе күрделі жөндеу) немесе оларды ауыстыру кезінде 
ауыстыруды қажет ететін Тозған бөлшектерді айқындау. 

 
Металл кесетін білдектерге техникалық қызмет көрсету кезінде олар 

майлауды ауыстыра алады. Содан кейін жоғарыда аталған жұмыстарға келесі 
жұмыстар қосылады, олар 3.8-кестеде келтірілген. 
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3.6-кесте. Металл кесетін білдектерге техникалық қызмет көрсету кезіндегі 
жұмыстардың тізбесі 
Р/н Жұмыс түрлері 

Жабдықтарды сыртқы көзбен шолу 
1 Вагондардың, траверстердің, басқа да үйкелетін беттердің бағыттаушы 

тұғырларының тозуын бағалау 
2 Тұтқаларды ауыстырып қосудың дұрыстығын тексеру (жылдамдық, 

беру бағыты) 
3 Әлсіреген бекітпелерді тарту 
4 Тізбектердің, белдіктердің, таспалардың тартылуын тексеру 
5 Білдектің қоршау және басқа да қорғаныс құрылғыларының болуы мен 

жұмыс қабілеттілігін тексеру 
6 Мойынтіректерді қыздыруға тексеру 
7 Білдектің дірілі мен шуының шамасын бағалау 
8 Қысқыш құрылғылардың (жұдырықшалардың, струбциналардың) 

сенімділігін тексеру) 
9 Майлау, салқындатқыш сұйықтықтарды беру жүйесінің дұрыс жұмыс 

істеуіне, жұмыс кезінде ағудың және гидро –пневмо соққылардың 
болмауына Диагностика 
 
Келесі операцияларды орындау үшін, әдетте, білдекті ішінара 

бөлшектеу немесе жеке түйіндерді ашу қажет. Көбінесе жұмыстың дәл осы 
бөлігін кезекші жөндеу персоналы жүргізеді (3.7-кесте). 

 
3.7-кесте. Кезекші жөндеу персоналы жүргізетін жұмыстар 

№ 
р / 
с 

Жұмыстардың атауы 

1 Айналмалы түйісулерді тексеру үшін тораптар мен механизмдердің 
қақпақтарын ашу 

2 Тежегіш жүйелері мен фрикциондарды тестілеу 
3 Серіппелі механизмдердің тартылуын түзету (шаршау немесе тозу 

белгілері бар бөлшектерді тазалау, тарту немесе ауыстыру) 
4 Бұрандалы жұптардағы саңылауларды реттеу 
5 Айналдырықты мойынтіректерді реттеу 
6 Жақын, неғұрлым елеулі қызмет көрсету (металл кесетін жабдықты 

ағымдағы немесе күрделі жөндеу) немесе оларды ауыстыру кезінде 
ауыстыруды қажет ететін Тозған бөлшектерді айқындау. 

 
Металл кесетін білдектерге техникалық қызмет көрсету кезінде олар 

майлауды ауыстыра алады. Содан кейін жоғарыда аталған жұмыстарға келесі 
жұмыстар қосылады, олар 3.8-кестеде келтірілген. 
 
 

  

3.8 – кесте.Майлауды ауыстыру жұмыстары 
Р/н Жұмыс түрлері 
1 Жұмысты ағызу 
2 Май картерлерін, ыдыстарды қоспалардан, тұнба мен ластан тазарту 

және жуу 
3 Жүйені 10 минут бойы сілтілі ерітіндімен жуу 
4 Жүйені маймен 15 минут жуу 
5 Жүйені жаңа маймен толтыру 

 
Жуу жиілігі реттеледі және 3.9-кестеде келтірілген. 

 
3.9 -кесте. Металл кесетін білдектерді жуу жиілігі 
Р/н Машина түрлері Әр сағат сайын жуу 

аралығы 
1 Металл кесетін білдектер, тұтанғыш 

қорытпаларды өңдейтін дәлме-дәл және 
зертханалық жабдықтар 

190 

2 Абразивтік құрал-сайманы бар металл кесетін 
білдектер (ажарлау, жануыш, қайрау) 380 

3 Ірі және ауыр металл кесетін білдектер 570 
4 Металл кесетін құралмен металл кесетін 

білдектер 750 

 
Техникалық қызмет көрсету кезінде металл кесетін білдектердің 

технологиялық және геометриялық дәлдігін тексеріңіз: 
 базаларға (бағыттағыштар, тұғыр) қатысты жұмыс органдарының 

орын ауыстыруының геометриялық дәлдігін тексеру); 
 алынатын бөлшектердің геометриялық өлшемдері мен 

технологиялық параметрлерінің сәйкестігін тексеру және өнімді алу 
мүмкіндігін бағалау. 

 
3.2.3 Бұранда кесетін білдектерге техникалық қызмет көрсету 
Бұрандалы кескіш машина әртүрлі салаларда, көбінесе машина жасау 

өндірісінде қолданылады. Машина ұзақ уақыт қызмет етуі үшін және 
бөлшектер олардың мақсатына сәйкес келуі үшін жону жабдыққа дұрыс 
қызмет көрсету қажет. 

Жонушыға күнделікті күтім жасау оның зақымдалуын болдырмайды. 
Келесі жұмыс ауысымына дайындық жұмыс аяқталғаннан кейін және 
білдекті электр қуатынан ажыратқаннан кейін бірден жүргізілуі тиіс (3.7-
сурет). 

Ауысым басталар алдында майлаудың бар-жоғын тексеру, жабдықтың 
бүлінгенін немесе бөлшектердің босап қалғанын тексеру қажет. Жұмыс 
барысында жону механизмдермен жұмыс істеу кезінде қауіпсіздік 
техникасын сақтау қажет. 
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3.7 - сурет. Білдектің жұмысынан кейін жүзеге асырылатын операциялар 
 

 
Жұмыс кезінде қажет: 
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3.7 - сурет. Білдектің жұмысынан кейін жүзеге асырылатын операциялар 
 

 
Жұмыс кезінде қажет: 
 

 
 
 
 

  

Бұранда кескіш білдектің қозғалмалы бөліктерін майлау үнемі жұмыс 
кезінде жүргізілуі керек. Майлау қозғалтқыш мойынтіректері мен май тарату 
науаларына магниттік кірістіргіші бар торлы сүзгі арқылы түседі. Жүйе 
жабық-айналдырықтың басына ағып, май қайтадан сұйыққоймаға түседі, 
онда ол сүзгіден тазартылып, қайтадан қозғалмалы бөліктерге түседі. 

Минералды майлар білдекті майлау үшін қолданылады, ал солидол 
мойынтіректері үшін қолданылады. Жүктеме неғұрлым аз болса және айналу 
жылдамдығы жоғары болса, май соғұрлым қалың болуы керек. Майлау 
материалының қажетті маркасын жабдықты өндірушілер жұмыс кезінде 
механизм қызатын температураға сәйкес белгілейді. 

Жону білдектер үшін агрегаттарды майлаудың 4 тәсілі қолданылады: 

 
 

Осы қызметтердің барлық түрлері көп уақытты қажет етпейді, бұл 
оларды технологиялық, түскі және ауысымаралық үзілістерге өткізуге 
мүмкіндік береді. Жабдықты жөндеу демалыс күндеріне жақсы 
тағайындалады. 

Әр цехта техникалық қызмет көрсету журналы бар. Әр ауысымның 
соңында жұмысшылар ақауларын, сынуларын, қандай да бір жоспардан тыс 
жұмыстарды жүргізу қажеттілігін көрсете отырып, онда білдектің 
жарамдылығы немесе жарамсыздығы туралы жазбалар қалдырады. 

Қажетті жұмыстар тізбесін қарап, жүргізгеннен кейін, реттеуші сынған 
жерін және жүргізілген жөндеу іс-қимылдарының тізбесін көрсете отырып, 
атқарылған жұмыс туралы есепті де қалдырады. 

Білдектерді жуу машина жұмысының режимімен жиынтықта 
дайындаушының ұсынымдарына сәйкес механик жасаған кесте бойынша 
жүргізіледі. 

Геометриялық қаттылықты тексеру МЕМСТ талаптарына негізделген. 
Ол орташа күрделі немесе күрделі жөндеуден кейін жүзеге асырылады. Бұл 
тексерудің негізі механиктің жоспарлы-алдын ала жөндеу (ЖАЖ) жүргізуге 
жасаған кестесі болып табылады. Осы тексеруге жататын білдектердің тізімін 
өндірістің бас технологы құрайды [27, 28]. 
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3.2.4 Жоңғылау топ білдектеріне техникалық қызмет көрсету 
Регламенттелген (жоспарлы) техникалық қызмет көрсетуге мыналар 

жатады: 
 

 
 

Қажеттілік (жоспарланбаған) бойынша техникалық қызмет көрсетуге 
мыналар жатады: 

 

 
 

Білдекші-жұмысшының міндеттеріне негізінен жабдыққа 
регламенттелген (жоспарлы) техникалық қызмет көрсетумен байланысты 
жұмыстар кіреді. Олардың ішінде-жабдық пен жұмыс орнының тазалығын 
сақтау, білдекті ауысым сайын және мезгіл-мезгіл майлау және тазарту, 
білдектің негізгі түйіндерінің дұрыс жұмыс істеуін реттелетін сұлба мен 
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белгіленген ережелерге сәйкес тексеру, машинада жұмыс істеу ережелерімен 
анықталған кейбір түйіндерді профилактикалық реттеу және т. б.  
 

 
 

Кескішті білдекке орнатпас бұрын тексеріңіз:  
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Кескішті орнату және алу кезінде кесу жиектеріне қол жарақаттарынан 

сақ болыңыз. Мұны істеу үшін қолғапты қолданыңыз немесе кескіш тістерін 
жабатын кескішке алдын-ала киіңіз.  

Мандрелдің білікшесін немесе кескішті білдектің айналдырығына 
бекіту кезінде оның тығыз, артқы жағы жоқ екеніне көз жеткізу керек. Бекіту 
айналдырықтың бұралуын болдырмас үшін жылдамдық қорабын қосу 
арқылы жүзеге асырылады.  

Кескішті бекіткеннен кейін оның кесу жиектерінің соғуын тексеріңіз. 
Жылдамдық пен беріліс қораптарын берілген режимдерге реттеңіз, сонымен 
қатар автоматты өшіру аялдамаларын орнатыңыз және бекітіңіз.  

Жонғылауышты немесе құралбілікті үстелден алып тастау үшін 
білдектің үстеліне құралдың және білдек үстелінің зақымдануына жол 
бермейтін ағаш науаны алдын ала орната отырып, арнайы қаққы 
қолданылады. 

Дайындамаларды білдектің үстеліне немесе құрылғыға орнатпас 
бұрын: 
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Жылдамдық пен беріліс қораптарын берілген режимдерге реттеңіз, сонымен 
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Жонғылауышты немесе құралбілікті үстелден алып тастау үшін 
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бұрын: 

 
 

  

 
Жоңғылау білдекте жұмыс істеу тәсілдері:  
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3.2.5 Ажарлағыш білдектерге техникалық қызмет көрсету 
Білдекке қызмет көрсету. Ауыстырмалы ажарлағыш 

айналдырықтарды, шкивтерді, патрондарды, оправаларды және 
құрылғыларды білдекке орнатқан кезде білдектің және Орнатылатын 
элементтердің отырғызу беттерін мұқият сүрту қажет. Жетек белдіктерінің 
керілу Күшін және олардың жұмысының тегістігін мезгіл-мезгіл тексеріп 
отырыңыз.  

Тегістеу білдегінің айналдырығының соққысы білдектің техникалық 
талаптарында белгіленген мәндерден аспауы керек, әйтпесе Соғу өңдеу 
дәлдігінің төмендеуіне және тіпті шеңбердің бұзылуына әкелуі мүмкін.  

Барлық абразивті құралдар, айналдырықтың шығыңқы ұштары және 
айналмалы бекіткіштер білдекке берік бекітілген қорғаныс қаптамаларымен 
қоршалуы тиіс.  

Реттелетін күнқағарлары бар қаптамалары бар білдектерде 
(мүмкіндігінше) ашудың азайтылған бұрыштарымен жұмыс істеген жөн. 
Шеңбер мен жылжымалы қаптаманың ашылуының жоғарғы жиегі 
арасындағы, сондай-ақ шеңбер мен сақтандырғыш күнқағар арасындағы 
саңылау 6 мм-ден аспауы тиіс.  
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Қорғаныс қаптамасының бүйір қабырғалары мен осы білдекте 
қолданылатын ең үлкен биіктік шеңберін бекітуге арналған ернемектер 
арасындағы саңылау 5 шегінде болуы тиіс...10 мм. Жұмыс кезінде қорғаныс 
корпусының алынбалы қақпағы мықтап бекітілуі керек.  

Шеңбердің айналма жылдамдығымен 60 м/с және одан астам жұмыс 
істеуге арналған ажарлау білдектерінде ажарлау кезінде жұмыс аймағын 
жабатын металл экрандар мен қоршаулар және соңғысын бұру кезінде 
шеңбердің ашық учаскесін жабатын қалқандар түріндегі қосымша қорғаныс 
құрылғылары болуы тиіс.  

Тегістеу 40 м/с асатын айналмалы жылдамдықпен жүзеге асырылатын 
білдектерде қорғаныш қаптамасының білдектің бояуынан ерекшеленетін 
тиісті бояуы (МЕМСТ 12.4.026) болуы тиіс.  

Берілісті автоматты түрде ауыстырып қосатын білдектерде жұмыс 
істеген кезде ажарлаушының қолының қысылуын болдырмау үшін тіректің 
көмегімен ауыстырып қосу иінтіректерін жабатын қалқандарды орнату 
қажет.  

Жылжымалы үстелі бар білдектерде үстелдің шығу аймағын қорғаңыз.  
Механизмдердің дұрыс жұмыс істеуін, тиісті жүйелерде майлаудың 

және СМС болуын тексеру.  
Білдекті қосар алдында білдектің атқарушы органдары мен бөгегіш 

құрылғылардың дұрыс орнатылуына және бекітілуіне көз жеткізу керек. 
Экрандар тегістеу шламының, қызмет көрсету персоналының жұмыс 
аймағына шашыраудың алдын алу үшін орналастырылуы керек.  

Тегістеу білдегінде өңдеу кезінде, сондай-ақ шеңберді түзету кезінде 
тегістеуіш тегістеу шеңберіне немесе айналмалы дайындамаға жақындамауы 
керек.  

Шеңбердің жұмыс бетінің бүкіл ені бойынша тозудың біркелкілігін 
бақылау және қысқыш ернемектің дайындамамен жанасуына жол бермеу. 
Егер шеңбердің диаметрі тозу салдарынан азайса, оның айналу жиілігін 
арттыруға болады, алайда жұмыс шеңберінің жылдамдығы осы шеңбер үшін 
рұқсат етілгеннен аспауы тиіс.  

СМС-мен жұмыс кезінде оның тегістеу шеңберін бүкіл жұмыс бетіне 
жуып, сұйыққоймаға уақтылы жіберілуін қамтамасыз етіңіз. Шеңберді бакқа 
батыруға жол бермеу.  

Жылжымалы дайындамаға және тегістеу шеңберіне олар толық 
тоқтағанша қол тигізбеңіз. Өлшеу ажарлау шеңберін қауіпсіз қашықтыққа 
бұрғаннан кейін жүргізіледі.  

Шеңберді тек құрылғыға мықтап бекітілген арнайы құралмен өңдеңіз. 
Мүмкіндігінше көп салқындаған кезде өңдеуді жүргізіңіз.  

Білдек жұмыс істеп тұрған кезде оны тазалауға, қоршауларды ашуға 
немесе шешуге, сақтандыру құрылғыларын ажыратуға, сондай-ақ тоқтап 
қалған білдек пен бактың тұндырғышын шламнан, кірден және абразивті 
шаңнан тазартуға тыйым салынады [29].  

Тегістеу дөңгелектерін орнату және бекіту. Жұмыс басталар алдында 
шеңбердің бекітілуінің сенімділігі мен беріктігіне көз жеткізу, ол үшін 
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шеңбердің диаметрі 400 мм-ге дейін болғанда 2 мин бойы және диаметрі 400 
мм және одан астам болғанда 5 мин бойы оның бос жұмыс жылдамдығында 
айналуын қамтамасыз ету қажет.  

Қысқұрылғы мен шеңбердің қысқыш ернемектері арасындағы 
төсемдердің болуын, сондай-ақ ернемектерді бекітетін бекіткіштердің бос 
еместігін тексеру. Белгілеуге арналған білдектің айналдырық бұранда 
кескішті жинау-бабына шлифовальным шеңберімен кейін оның теңгерімдеу. 
Жинақты соққылардан қорғаңыз және қажет болған жағдайда тік күйде 
сақтаңыз.  

Дайындамаларды орнату. Дайындамаларды дөңгелек тегістеу 
білдектеріне орнату және бекіту кезінде дайындамалардағы тесіктердің жай-
күйін, тірек орталықтарының, қорғасын құрылғыларының, патрондар мен 
құрылғылардың жай-күйін тексеріңіз. Ұзын дайындамаларды қауіпсіз 
тегістеу үшін люнетті пайдалану керек.  

Тегіс тегістеу білдектеріна дайындамаларды орнату және бекіту кезінде 
үстелдің қолмен қозғалуы арқылы дайындаманың дұрыс орналасуын (егер 
бұл мүмкін болмаса, сызғыштың көмегімен), сондай-ақ бекіткіштердің 
орналасуын тексеріңіз (тегістеу дөңгелегі олардың үстінен еркін өтуі керек).  

Дайындамаларды электромагниттік құрылғыларға бекіту кезінде электр 
энергиясын беру тоқтаған кезде үстелдің қозғалысын және айналдырықтың 
айналуын автоматты түрде өшіретін жиынтықтау құрылғыларының 
жұмысын тексеріңіз.  

Ажарлау білдектерінде жұмыс істеу тәсілдері. Машина 
механизмдерінің жұмысын бақылау. Мойынтіректер 60 °С жоғары қызған 
кезде немесе ерекше шу пайда болған кезде жұмысты тоқтатып, 
ақаулықтарды жою шараларын қабылдау қажет.  

Білдекті тоқтатпас бұрын, берілісті өшіріп, шеңберді дайындамадан 
алып тастау керек.  

Жұмыс аяқталғаннан кейін СЖС пайдалана отырып, оның берілуін 
сөндіріңіз немесе ажарлау шеңберін сұйықтықтан шығарыңыз және оны бос 
айналымда 2 жыл бойы кептіріңіз...5 мин.  

Шағын мөлшерде (0,5 мм-ге дейін) бөлшектерді түпкілікті өңдеу 
кезінде тегістеу ең өнімді және үнемді үрдіс болып табылады.  

Дөңгелек сыртқы тегістеудің артықшылықтары жоғары өлшемді 
дәлдікті қамтиды (қате 2...4 мкм және одан аз), жоғары дәлдіктегі пішін 
(мысалы, цилиндрліктен ауытқу 1...2 мкм және дөңгелек 0,3...0,5 мкм), 
өңделген беттің төмен кедір-бұдырлығы 0,63...1,25 мкм, ал кейбір 
жағдайларда 0,16...0,32 мкм және жоғары өңдеу өнімділігі.  

Бөлшектердің тегіс беттерін түпкілікті өңдеудің бір түрі-Тегіс тегістеу. 
Өңдеу шеңбердің шетімен немесе шетімен жүзеге асырылуы мүмкін.  

 
3.3 Білдектерді жинақтау және реттеу 
 
Білдектің дәлдігі оның дұрыс орнатылуына байланысты, сондықтан 

оны орнатуға және тексеруге ерекше назар аудару керек [29]. 
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шеңбердің диаметрі 400 мм-ге дейін болғанда 2 мин бойы және диаметрі 400 
мм және одан астам болғанда 5 мин бойы оның бос жұмыс жылдамдығында 
айналуын қамтамасыз ету қажет.  

Қысқұрылғы мен шеңбердің қысқыш ернемектері арасындағы 
төсемдердің болуын, сондай-ақ ернемектерді бекітетін бекіткіштердің бос 
еместігін тексеру. Белгілеуге арналған білдектің айналдырық бұранда 
кескішті жинау-бабына шлифовальным шеңберімен кейін оның теңгерімдеу. 
Жинақты соққылардан қорғаңыз және қажет болған жағдайда тік күйде 
сақтаңыз.  

Дайындамаларды орнату. Дайындамаларды дөңгелек тегістеу 
білдектеріне орнату және бекіту кезінде дайындамалардағы тесіктердің жай-
күйін, тірек орталықтарының, қорғасын құрылғыларының, патрондар мен 
құрылғылардың жай-күйін тексеріңіз. Ұзын дайындамаларды қауіпсіз 
тегістеу үшін люнетті пайдалану керек.  

Тегіс тегістеу білдектеріна дайындамаларды орнату және бекіту кезінде 
үстелдің қолмен қозғалуы арқылы дайындаманың дұрыс орналасуын (егер 
бұл мүмкін болмаса, сызғыштың көмегімен), сондай-ақ бекіткіштердің 
орналасуын тексеріңіз (тегістеу дөңгелегі олардың үстінен еркін өтуі керек).  

Дайындамаларды электромагниттік құрылғыларға бекіту кезінде электр 
энергиясын беру тоқтаған кезде үстелдің қозғалысын және айналдырықтың 
айналуын автоматты түрде өшіретін жиынтықтау құрылғыларының 
жұмысын тексеріңіз.  

Ажарлау білдектерінде жұмыс істеу тәсілдері. Машина 
механизмдерінің жұмысын бақылау. Мойынтіректер 60 °С жоғары қызған 
кезде немесе ерекше шу пайда болған кезде жұмысты тоқтатып, 
ақаулықтарды жою шараларын қабылдау қажет.  

Білдекті тоқтатпас бұрын, берілісті өшіріп, шеңберді дайындамадан 
алып тастау керек.  

Жұмыс аяқталғаннан кейін СЖС пайдалана отырып, оның берілуін 
сөндіріңіз немесе ажарлау шеңберін сұйықтықтан шығарыңыз және оны бос 
айналымда 2 жыл бойы кептіріңіз...5 мин.  

Шағын мөлшерде (0,5 мм-ге дейін) бөлшектерді түпкілікті өңдеу 
кезінде тегістеу ең өнімді және үнемді үрдіс болып табылады.  

Дөңгелек сыртқы тегістеудің артықшылықтары жоғары өлшемді 
дәлдікті қамтиды (қате 2...4 мкм және одан аз), жоғары дәлдіктегі пішін 
(мысалы, цилиндрліктен ауытқу 1...2 мкм және дөңгелек 0,3...0,5 мкм), 
өңделген беттің төмен кедір-бұдырлығы 0,63...1,25 мкм, ал кейбір 
жағдайларда 0,16...0,32 мкм және жоғары өңдеу өнімділігі.  

Бөлшектердің тегіс беттерін түпкілікті өңдеудің бір түрі-Тегіс тегістеу. 
Өңдеу шеңбердің шетімен немесе шетімен жүзеге асырылуы мүмкін.  

 
3.3 Білдектерді жинақтау және реттеу 
 
Білдектің дәлдігі оның дұрыс орнатылуына байланысты, сондықтан 

оны орнатуға және тексеруге ерекше назар аудару керек [29]. 

  

 
3.3.1 Іргетастың әсері және оған қойылатын талаптар 
Машина іргетасқа орнатылады, ол мүмкіндігінше қатаң және дірілге 

төзімді болуы керек. Іргетастың тереңдігі топыраққа байланысты 
қабылданады, бірақ кем дегенде 500 мм болуы керек. 

Іргетас білдектің сенімді негізі ретінде қызмет етуі керек, ол берілген 
қызмет мерзімі ішінде оның өнімділігі мен дәлдігі бойынша мүмкіндіктерін 
барынша пайдалануды қамтамасыз етеді және білдектің көрші жабдықтың 
жұмысына әсерін болдырмайды. Ол үшін іргетас білдекті ыңғайлы 
орналастыру және берік бекіту кезінде білдектің қаттылығы мен дірілге 
төзімділігін қамтамасыз ету және білдектен берілетін тербеліс деңгейін 
шектеу талаптарына сәйкес келуі керек. 

Беріктік жағдайларына сәйкес, кез-келген топырақ іргетастың сенімді 
табиғи негізі бола алады, себебі білдекті орналастыру жағдайынан таңдалған 
іргетас мөлшері үшін базадағы қысым әдетте 5 Н/см-ден аспайды. 
Жабдықтың іргетастарының нақты өлшемдері мен құрылымдық формалары 
бар іргетас элементтерінің беріктігі әдетте маржамен қамтамасыз етіледі. 

Орнатылған әр түрлі типтегі білдектердің қаттылығы мен дірілге 
төзімділігі өлшемдері бойынша іргетастарға қойылатын талаптар әртүрлі 
және қондырғының білдектердің жұмысына әсерімен анықталады. 

Қондырғының өңдеу дәлдігіне және өңделген беттің сапасына әсері 
әртүрлі орнату әдістерімен ерекшеленетін құрал мен бөліктің салыстырмалы 
статикалық қозғалысы мен тербелістерінің деңгейімен анықталады. 
Іргетастың қаттылығы жеткіліксіз ауыр білдектерде тұғыр жүйесінің 
деформацияларына байланысты өңдеудің маңызды қателіктері бар-іргетас 
білдектің қозғалатын түйіндерінің салмағының әсерінен. Қарқындылығы 
білдектің орнатылуына байланысты болатын мәжбүрлі тербелістер өңделген 
бөліктердің пішінінің бұрмалануының пайда болуын, атап айтқанда 
толқынның пайда болуын анықтайды. 

Білдектерді орнатудың өнімділікке әсері неғұрлым қатаң орнату кезінде 
жоғары режимдерде өңдеуге және кесу кезінде жоғары тұрақтылыққа ие 
болатындығында көрінеді. 

Қондырғының білдектердің беріктігіне әсері бағыттағыштардағы дұрыс 
байланыстың бұзылуына және тербелістердің өсуіне, сондай-ақ қарқынды 
тербелістер кезінде бұрандалы қосылыстардың "сынуына" байланысты тозу 
қарқынының жоғарылауымен анықталады. Бұрғылау, револьвер, тегістеу 
және еденге орнатылмаған және бекітілмеген басқа да білдектер қысқа 
уақыттан кейін дәлдігін жоғалтады және жөндеуді қажет етеді. 

Машина іргетасқа M20 бұрандалы бұрандармен бекітілген.  
Опция ретінде білдекті шеберхананың қабырғасына немесе жабдықты 

орналастыру желісіне 10-15 градус бұрышта орнатуды ұсынуға болады.  
Машина іргетас бұрандарына орнатылады және екі жазықтықта да 

құралкүймешік ұстағышқа жақын, вагонның қозғалыс бағытына параллель 
және вагонның қозғалыс бағытына перпендикуляр орнатылуы керек деңгей 
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бойынша тексеріледі. Вагонның кез-келген жағдайында деңгейдің ауытқуы 
1000 мм-ге 0,02 мм-ден аспауы керек. 

Металл кесетін білдектер олардың массасына байланысты жеңіл болып 
бөлінеді – салмағы 1 тоннаға дейін, орташа – салмағы 1 – ден 10 тоннаға 
дейін, ал ауыр-10 тоннадан асады. 

Жеңіл және орта білдектер тікелей бетон еденіне немесе іргетасқа 
бұрандалармен немесе бекітусіз орнатылады. 

Бетон еденіне тікелей орнатқан кезде машина сүйенуі мүмкін: 
1) реттеу бұрандаларына; 
2) бұрандалы ұялар; 
3) орнақтың тірек бөлігін ауырлатумен немесе ауырлатпастан 

қарапайым немесе сыналы астарлар; 
4) дірілді оқшаулайтын тіректерге (жиі). 
Діріл оқшаулайтын тіректер-бұл элементтердің серпімділігіне 

байланысты тербеліс энергиясын сіңіретін резеңке металл құрылымы (3.7-
сурет). 

Тепе-тең жиіліктегі сіңіру сипаттамалары бар OV-31 тіректері металл 
кесетін білдектердің барлық түрлерін орнату үшін қолданылады: Тегістеу, 
бұрғылау, бұрау, оларда үлкен теңгерімсіздік немесе соққылармен бөлшектер 
өңделмейді. 

ОВ-30 тіректері жоғары дәлдіктегі жабдықты орнату үшін 
қолданылады: бөлу білдектері, координаталық бұрғылау білдектері және т.б., 
сондай-ақ қолданыстағы жүктемелердің соққы сипаты бар білдектер. 

Осы тіректердің астындағы бетон еден көлденең болуы керек (ауытқу 1 
мм/м дейін), кір мен майдан тазартылуы керек. 

Іргетасқа орнатқан кезде екі сұлба қолданылады: 
1) іргетасты бетондау кезінде құдықтар қалдырылады, ал білдекті 

орнату кезінде бұрандар салынады және бетонмен құйылады; 
2) бұрандар іргетасты кондуктор немесе таңбалау арқылы бетондау 

кезінде орнатылады, содан кейін ғана бетонмен құйылады. 
Білдектерді орнатудағы ең бастысы-бойлық және көлденең бағыттар 

бойынша деңгей бойынша тексеру. Деңгей негізгі бетке орнатылады 
(бағыттаушы орнақ, машина үстелі). Орташа алғанда, көлденеңінен ауытқу 
шамасы 0,04 / 1 м ұзындықтан аспайды. Білдекті тексергеннен кейін оның 
негізін бетонмен толтырыңыз (қажет болған жағдайда). 

Орнатқаннан кейін олар білдекті сынауға кіріседі: төмен жылдамдықта 
1-2 сағат жұмыс істейді, содан кейін жылдамдық пен беріліс қорабының 
барлық кезеңдерін тексеріп, жылдамдықтар артады. Тегістеуден кейін 
білдектің геометриялық дәлдігі мен қаттылығы тексеріледі. 
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 3.7 - сурет. ОВ-31 дірілді оқшаулайтын тірек 
 
Ауыр білдектер әдетте бөлшектелген түрде жеткізіледі. Олар монолитті 

бетонның іргетастарына орнатылады. 
Іргетастар жауын-шашынның болмауын тексереді. Ол үшін оларды 

білдектің массасынан 2-3 есе асатын бетон жиынтықтармен, блюмстермен 
жүктейді және шөгу аяқталғанға дейін күн сайын іргетасқа байланысты емес 
репер бойынша биіктік белгілерін нивелирмен тексереді. 

Ауыр білдектерді орнатудың типтік реттілігі: 
1) Жабдықтың жинақтылығы мен жай-күйін тексере отырып, 

қаптамадан шығару және қабылдау; 
2) тұғырды іргетасқа орнату және білдекті құрастыру; 
3) жекелеген механизмдерді сынамалы іске қосу; 
4) білдекті шағын; орташа және толық айналымда домалату; 
5) білдекті жұмыс жүктемесімен сынау; 
6) білдекті геометриялық дәлдік пен қаттылыққа тексеру. 
Орнақтарды жинақтау. Орнақтар тірек аяқ киімдеріне (реттелетін сына 

төсемдері) орнатылады, 3.8-сурет. Екі сұлба мүмкін. 
 



142   

 
а) іргетасқа көлденең; б) іргетастың бойымен; в) тұғырдың тірек 

бөлігіне аспа 
 

 3.8 - сурет. Табандарды орнату және салыстыру сұлбасы 
 

Бірінші сұлба. Іргетасы бетонның жоғарғы жағындағы биіктік белгілері 
бойынша рұқсаттарды сақтай отырып жасалған. Табандықтар биіктігі 
бойынша 5 шегінде реттеуге мүмкіндік беретін металл пластиналарға (төсем 
пакеттеріне) орнатылады...8 мм. Табандықтардың бетін сызғыш пен деңгей 
немесе нивелир көмегімен 0,3 мм / м дәлдікпен тексереді. Орнақты 
құдықтарға апаратын іргетас бұрандарымен орнатыңыз. Орнақ орны 0,1 мм/м 
дейін тексеріледі. Аяқ киімнің бұрандары мен төменгі бөлігі бар құдықтар 
бетонмен құйылады. Бетонның беріктігі 50...Орнақтың 70% - ы аяқ киім 
бұрандаларының орнын тексереді және бекітеді. 

Екінші сұлба. Бетонның жоғарғы жағындағы белгі ең төменгі жобалық 
белгіден үлкен минустық ауытқумен (100 мм-ге дейін) орындалған. Орнақ 4-
6 аяқ киімге орнатылады, олар уақытша тіректерге немесе бетон орнақ 
үстелдеріне сүйенеді. Қалған 2 аяқ киім 5-ші орнаққа басылады (3.8-сурет, в), 
оларды 7-ші негіз бұрандарына 6 қысқыштар мен 8 бұрандалармен іліп 
қояды. Орнақты бұрандармен және барлық аяқ киімнің төменгі бөлігімен 
салыстырғаннан кейін олар бетонмен құйылады. 
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Кереуетті биіктігі бойынша тексеру 0,01 бөлу бағасы бар деңгейдің 
көмегімен жүзеге асырылады...0,02 мм және орнақ бойымен қозғалатын 1000 
мм тексеру сызығы. 

 
3.3.2 Бұранда кесетін және айналшақты білдектерді жинақтау  
Қалыпты дәлдіктегі Жону білдектер олардың массасына және 

конструкциясына қарай цехтың еденіне, еденде орналастырылған 
қалыңдатылған бетон ленталарына (таспа іргетастарына) немесе әдеттегі 
үлгідегі арнайы жобаланатын іргетастарға орнатылуы мүмкін.  

Цехтың еденіне салмағы 10...15 тоннаға дейінгі қатты және орташа 
қатты орнақтары бар білдектер орнатылады (l/h <7-8, мұндағы l – ұзындығы, 
h – орнақ қимасының биіктігі). 

Бетон плитасының қалыңдығы (еденнің астыңғы қабаты) беріктікке 
байланысты анықталады және кем дегенде 150 мм тағайындалады. Цехтың 
еденіне (жалпы плитаға) немесе тиісті беріктігі мен қаттылығының 
қалыңдатылған бетон ленталарына неғұрлым ауыр жону білдектер (салмағы 
30 т дейін) орнатылады. Арнайы жобаланған іргетастарға қатты емес, яғни 
ұзын (l/h >8) және құрама орнақтары бар білдектер орнатылады, онда 
орнақтың қажетті қаттылығы іргетас есебінен қамтамасыз етіледі, әртүрлі 
білдектер, оның ішінде салмағы 10 тоннадан асады, егер шеберханалардағы 
еденнің қалыңдығы осы массадағы білдектерді орнату үшін жеткіліксіз болса 
немесе едендерде бетон қабаты болмаса. 

Іргетастар жеке және топтық болуы мүмкін. Жоспардағы іргетастың 
мөлшері орнақтың тірек бетінің өлшемімен анықталады. Салмағы 30 тоннаға 
дейінгі білдектерге арналған іргетастың биіктігі формула бойынша 
есептеледі l3,0 (l – іргетастың ұзындығы), ал 30 тоннадан астам іргетастың 
(ауыр жону және айналмалы білдектер), сондай-ақ құрылымдық себептерге 
байланысты диірменнің қажетті қаттылығын қамтамасыз ету үшін 
тағайындалады. 

Білдектер іргетасқа бұрандалармен бекітіледі (3.10-кесте) немесе 
орнақтың тірек бетін цемент ерітіндісімен құю арқылы; екі тәсілмен бір 
уақытта бекітуге болады. Білдектерді іргетасқа орнатудың дәлдігі білдектің 
жағдайын төсеніштермен, сыналармен және реттелетін сына немесе 
бұрандалы тіректермен өзгерту арқылы реттеледі. Әсіресе дәл және қатаң 
орнату үшін оларда қатаң бекітілген реттеу құрылғылары бар арнайы шойын 
іргетас плиталары қолданылады. 

Машина жасауда қолданылатын орташа жону білдектердің шамамен 
50% - ы, атап айтқанда, үлкен жүктемелермен немесе режимдердің кең 
ауқымымен жұмыс істейтін барлық білдектер іргетастарға зәкір 
бұрандарымен бекітіледі; шамамен 40%, негізінен дәл емес операцияларда 
қолданылады немесе көп өтпелері бар төмендетілген режимдерде жұмыс 
істейді, бекітілмейді және кейіннен цемент ерітіндісімен құйылатын 
сыналарға орнатылады. 
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Орындалатын жұмыс түріне, жұмыс жағдайына және өндіріс түріне 
байланысты қалыпты дәлдіктегі жону білдектерді орнату бойынша жалпы 
ұсынымдар:: 

- бекіткіл бұрандармен бекіту кезінде теңгерілмеген бөлшектерді өңдеу 
үшін соққы жүктемелері жағдайында кесу режимдерінің кең диапазонында 
қолданылатын білдектер, сондай-ақ ауыр режимдерде жұмыс істеуге 
арналған ұзын тіректері бар білдектер орнатылады; 

- орнақтың тірек бетін цемент ерітіндісімен ауырлататын 
бұрандалармен бекітусіз-жиі ауыстыруды қажет етпейтін немесе ауыр емес 
режимдерде пайдаланылатын ұзын орнақтары бар білдектер; 

- бұрандармен бекітусіз және ауырлатусыз – салыстырмалы түрде 
қысқа орнақтармен жиі ауыстыруды қажет ететін білдектер (орнақтың 
қаттылығын арттыру үшін аяқтарға аяқтарды байланыстыратын аралық 
металл жақтаумен бірге тіректер орнатылуы мүмкін); 

- серпімді тіректерде (атап айтқанда, резеңке – металл тіректерде) - 
қатты емес төбелерге немесе базаның қарқынды тербелісі жағдайында 
Орнатылатын білдектер (бұл, әдетте, жиі ауыстыруды қажет ететін және 
салмақты емес кесу режимдерінде теңдестірілген бөлшектерді өңдеу үшін 
пайдаланылатын салыстырмалы түрде кішкентай білдектер). 
 
3.10 -кесте. Негізгі бұрандардың түрлері 
№ Атауы 

1 

Иілген іргетасты бұрандар 
Орындау 1 Орындау 2 
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Орындалатын жұмыс түріне, жұмыс жағдайына және өндіріс түріне 
байланысты қалыпты дәлдіктегі жону білдектерді орнату бойынша жалпы 
ұсынымдар:: 

- бекіткіл бұрандармен бекіту кезінде теңгерілмеген бөлшектерді өңдеу 
үшін соққы жүктемелері жағдайында кесу режимдерінің кең диапазонында 
қолданылатын білдектер, сондай-ақ ауыр режимдерде жұмыс істеуге 
арналған ұзын тіректері бар білдектер орнатылады; 

- орнақтың тірек бетін цемент ерітіндісімен ауырлататын 
бұрандалармен бекітусіз-жиі ауыстыруды қажет етпейтін немесе ауыр емес 
режимдерде пайдаланылатын ұзын орнақтары бар білдектер; 

- бұрандармен бекітусіз және ауырлатусыз – салыстырмалы түрде 
қысқа орнақтармен жиі ауыстыруды қажет ететін білдектер (орнақтың 
қаттылығын арттыру үшін аяқтарға аяқтарды байланыстыратын аралық 
металл жақтаумен бірге тіректер орнатылуы мүмкін); 

- серпімді тіректерде (атап айтқанда, резеңке – металл тіректерде) - 
қатты емес төбелерге немесе базаның қарқынды тербелісі жағдайында 
Орнатылатын білдектер (бұл, әдетте, жиі ауыстыруды қажет ететін және 
салмақты емес кесу режимдерінде теңдестірілген бөлшектерді өңдеу үшін 
пайдаланылатын салыстырмалы түрде кішкентай білдектер). 
 
3.10 -кесте. Негізгі бұрандардың түрлері 
№ Атауы 

1 

Иілген іргетасты бұрандар 
Орындау 1 Орындау 2 

        

  

 3.10 кестенің жалғасы 

2 

Бекіткіл плитасы бар іргетас бұрандар 
Орындау 1 Орындау 2 Орындау 3 

   

3 

Құрама іргетасты бұрандар 
Орындау 1 Орындау 2 
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3.10 кестенің жалғасы 

4 

Алмалы-салмалы іргетасты бұрандар 
Орындау 1 Орындау 2 Орындау 3 

   

5 

Іргелі түзу бұран 
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3.10 кестенің жалғасы 

4 

Алмалы-салмалы іргетасты бұрандар 
Орындау 1 Орындау 2 Орындау 3 

   

5 

Іргелі түзу бұран 

                                
 

  

3.10 кестенің жалғасы 

6 

Конус ұшы бар іргелі бұрандар 
Орындау 1 Орындау 2 Орындау 3 

         
1-10-түйреуіштер; 11, 12 – зәкір плитасы; 13-муфта; 14-бекіткіл арматура; 15-
ашпалы цанга; 16-конустық төлке; 17-шайба; 18-МЕМСТ 5915 бойынша 
сомын; 19-МЕМСТ 10605 бойынша сомын 

 
3.3.3 Тік бұрғылау білдектерін жинақтау 
Қарқынды кесу режимдерінде өңдеу кезінде өрескел және жартылай 

жұмыс істеуге арналған қалыпты дәлдіктегі бұрғылау білдектері үлкен 
металл алуды жүзеге асырады. Білдектің көлеміне қарамастан, өңдеу аймағы 
әдетте еденнен бірдей деңгейде болады, бұл техникалық қызмет көрсетуді 
жеңілдетеді.  

Биіктігі бойынша үздіксіз орнақтар салыстырмалы түрде жоғары 
қаттылыққа ие, сондықтан олардың деформациясы білдектің жұмысына 
айтарлықтай әсер етпейді. Білдектің жұмысына әсер ететін факторларға кесу 
күштерінің әсерінен жүйенің статистикалық деформациясы және әртүрлі 
құрылымдық материалдардан бөлшектерді кесу кезіндегі білдектің 
тұрақтылығы жатады.  

Олардың әсерін азайту үшін бірінші қабаттың еденіне (қатты орнақ 
қабаты бар) салмағы 10...15 тоннаға дейін Тік бұрғылау білдектерін 
орнатудың келесі түрлерін ұсынуға болады): 

- бекіткіл бұрандамалармен бекіте отырып (көпірлі крандардың жұмыс 
аймақтарында Орнатылатын білдектер); 

- орнақтың тірек бетін цемент ерітіндісімен құю арқылы 
бұрандалармен бекітусіз (жиі ауыстыруды қажет етпейтін немесе ауыр 
режимдерде пайдаланылатын көпірлі крандардың жұмыс аймағынан тыс 
Орнатылатын білдектер); 

- бұрандармен бекітусіз және орнақтың тірек бетін толтырмай (жиі 
ауыстыруды қажет ететін, бөлшектерді өңдеудің ауыр режимдерінде 
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қолданылатын, көпірлі крандардың жұмыс аймағынан тыс Орнатылатын 
білдектер). 

Қауіпсіздік талаптарына байланысты шектеулерге байланысты 
орнатудың соңғы әдісін тек ерекше жағдайларда қолдануға болады. 

Білдектерді ең сенімді және қатаң бекітуге іргетас бұрандарын 
пайдалану кезінде қол жеткізіледі, олардың өлшемдері құрылымдық 
себептермен таңдалады және болтты қатайту кезінде тірек элементтеріндегі 
кернеулер рұқсат етілген деңгейге жақын болуын ескере отырып. 
Білдектерден іргетас бұрандарына жүктеме салыстырмалы түрде аз. 

Іргетасқа орнату және бекіту әдісіне байланысты бұрандар болуы 
мүмкін: 

- бетон іргетаста бітелген бітеу немесе құйылмалы; 
- алынбалы, бұранның өзегі бетонға ілінбеуі үшін іргетасқа 

орнатылады, ал зәкір, мысалы, ендірілген плиталардың көмегімен жүзеге 
асырылады; 

- дайын іргетасқа алдын-ала бекітілген фундамент жаңғақтарына бұрау, 
монтаждық еденнің ойықтарына немесе дайын іргетастарда жасалған 
ұңғымаларға бекіту және т. б.  

Бұрғылау білдектерін орнату саңырау бұрандармен бекітудің екі әдісі 
бар: 

1) Білдекті орнатқаннан кейін және осы құдықтарға бұрандарды 
орналастырғаннан кейін бетонмен толтырылатын арнайы терең 
құдықтардағы іргетасты бетондау; 

2) бұрандармен, олардың ұзындығының бір бөлігі іргетасқа тікелей 
бетондау кезінде құйылады.  

Бұл жағдайда бұранның орнақтағы тиісті тесікке сәйкес келуі болт 
өзегінің ұзындығының бос толтырылмаған бөлігінде деформациялануымен 
қамтамасыз етіледі (  d6...5 әдетте d-бұранның диаметрі). 

Ұзындықтың қалған бос бөлігіндегі болтты бекіту білдекті бұрандалы 
тіректердің көмегімен орнатқаннан және тексергеннен кейін жүзеге 
асырылады, олардың құрылымдық сұлбасы 3.9-суретте көрсетілген. 
Қаттылық тұрғысынан қарапайым бұрандалы тіректер (3.9-сурет, а) сынадан 
біршама төмен. Бұл тіректер-кереуеттің табанына немесе орнаққа бекітілген 
арнайы болат жеңге бұралған қатты немесе қуыс бұрандалар. 

Тірек бұрандаларының бетон іргетаспен жанасатын жерлерінде металл 
плиталар, электродтар, бөренелер және т.б. реттегіш және іргетас 
бұрандарының коаксиалды орналасуымен (3.9-сурет, б) тіректің қаттылығы 
едәуір артады. Соңғы тексеруден кейін орнақ орнын тұрақтандыру үшін 
реттеу бұрандалары әдетте қарсы болады. 

Күрделі бұрандалы тіректерде (3.9-сурет, в) орнақтың өздігінен 
орнатылуы сфералық шайбалардың көмегімен қамтамасыз етіледі. Іргетас 
болтын жақсы қатайту кезінде мұндай тіректердің қаттылығы, әдетте, 
қарапайымнан жоғары және сына тіректерінің қаттылығына жақын. 
Қарапайым тіректерді пайдалану кезінде көлденең жазықтықта орнақтың 
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қолданылатын, көпірлі крандардың жұмыс аймағынан тыс Орнатылатын 
білдектер). 

Қауіпсіздік талаптарына байланысты шектеулерге байланысты 
орнатудың соңғы әдісін тек ерекше жағдайларда қолдануға болады. 

Білдектерді ең сенімді және қатаң бекітуге іргетас бұрандарын 
пайдалану кезінде қол жеткізіледі, олардың өлшемдері құрылымдық 
себептермен таңдалады және болтты қатайту кезінде тірек элементтеріндегі 
кернеулер рұқсат етілген деңгейге жақын болуын ескере отырып. 
Білдектерден іргетас бұрандарына жүктеме салыстырмалы түрде аз. 

Іргетасқа орнату және бекіту әдісіне байланысты бұрандар болуы 
мүмкін: 

- бетон іргетаста бітелген бітеу немесе құйылмалы; 
- алынбалы, бұранның өзегі бетонға ілінбеуі үшін іргетасқа 

орнатылады, ал зәкір, мысалы, ендірілген плиталардың көмегімен жүзеге 
асырылады; 

- дайын іргетасқа алдын-ала бекітілген фундамент жаңғақтарына бұрау, 
монтаждық еденнің ойықтарына немесе дайын іргетастарда жасалған 
ұңғымаларға бекіту және т. б.  

Бұрғылау білдектерін орнату саңырау бұрандармен бекітудің екі әдісі 
бар: 

1) Білдекті орнатқаннан кейін және осы құдықтарға бұрандарды 
орналастырғаннан кейін бетонмен толтырылатын арнайы терең 
құдықтардағы іргетасты бетондау; 

2) бұрандармен, олардың ұзындығының бір бөлігі іргетасқа тікелей 
бетондау кезінде құйылады.  

Бұл жағдайда бұранның орнақтағы тиісті тесікке сәйкес келуі болт 
өзегінің ұзындығының бос толтырылмаған бөлігінде деформациялануымен 
қамтамасыз етіледі (  d6...5 әдетте d-бұранның диаметрі). 

Ұзындықтың қалған бос бөлігіндегі болтты бекіту білдекті бұрандалы 
тіректердің көмегімен орнатқаннан және тексергеннен кейін жүзеге 
асырылады, олардың құрылымдық сұлбасы 3.9-суретте көрсетілген. 
Қаттылық тұрғысынан қарапайым бұрандалы тіректер (3.9-сурет, а) сынадан 
біршама төмен. Бұл тіректер-кереуеттің табанына немесе орнаққа бекітілген 
арнайы болат жеңге бұралған қатты немесе қуыс бұрандалар. 

Тірек бұрандаларының бетон іргетаспен жанасатын жерлерінде металл 
плиталар, электродтар, бөренелер және т.б. реттегіш және іргетас 
бұрандарының коаксиалды орналасуымен (3.9-сурет, б) тіректің қаттылығы 
едәуір артады. Соңғы тексеруден кейін орнақ орнын тұрақтандыру үшін 
реттеу бұрандалары әдетте қарсы болады. 

Күрделі бұрандалы тіректерде (3.9-сурет, в) орнақтың өздігінен 
орнатылуы сфералық шайбалардың көмегімен қамтамасыз етіледі. Іргетас 
болтын жақсы қатайту кезінде мұндай тіректердің қаттылығы, әдетте, 
қарапайымнан жоғары және сына тіректерінің қаттылығына жақын. 
Қарапайым тіректерді пайдалану кезінде көлденең жазықтықта орнақтың 

  

тұрақты күйін сақтау қиын. Күрделі тіректерде ол арнайы бұрандалармен 
бекітіледі. 

 

 
а) қарапайым бұрандалы тіректер; б) реттегіш және фундаментті 

бұрандардың қос өсті орналасуы бар тіректер; в) сфералық шайбалары бар 
бұрандалы тіректер 

 
3.9 - сурет. Бұрандалармен бекітілген бұрандалы тіректердің құрылымдық 

сұлбасы 
 

Бұрандалармен бекітілмеген бұрандалы тіректердің құрылымдық 
сұлбасы 3.10-суретте көрсетілген. Жеткілікті қатаң қарапайым тіректі 
орнатпас бұрын (3.10-сурет, а), оған реттелетін бұрандаларды қолдау үшін 
металл плиткалар бетон негізіне орнатылуы керек. 

Бұрандалы ұялар (3.10-сурет, б) кереуетте тесіктері жоқ бұрғылау 
білдектерін орнату үшін, ал ОЖ-1 тіректері машинамен бекітілген (3.10-
сурет, в), жиі ауыстыруды қажет ететін орнаққа тесіктері бар білдектерді 
орнату үшін қолданылады.  

Бұл тіректің салыстырмалы түрде жоғары қаттылығы тірек 
бұрандасының шар ұшын тірек плиткасындағы розетканың бетіне ысқылау 
арқылы қамтамасыз етіледі. 

Тіректің өзін-өзі орнатуына реттеу бұрандасының плитаға қатысты 
көлбеуі арқылы қол жеткізіледі. Тірек плиткаларын іргетас бойымен едәуір 
көлденең жүктемелермен жылжытпау үшін жұқа резеңке тығыздағыш оның 
төменгі бетіне жабыстырылады. 

Іргетасқа орнатылғаннан кейін, тік бұрғылау білдектері бақылау 
құралымен тексеріліп, ауырлық астында өткізіледі. 
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а) қатаң қарапайым тірек, б) бұрандалы домкраттар, в) ОЖ-1 тіректері 
 

3.10 - сурет. Бұрандалармен бекітілмеген білдектерге арналған 
бұрандалы тіректердің құрылымдық сұлбасы 

 
3.3.4 Жоңғылау және тісті кескіш білдектерді жинақтау 
Массасы мен құрылымына байланысты қалыпты дәлдіктегі жоңғылау 

білдектер шеберхананың еденіне, еденге орналастырылған қалыңдатылған 
бетон таспаларына (таспалы іргетастарға) немесе әдеттегі типтегі арнайы 
жобаланған іргетастарға орнатылуы мүмкін.  

Цехтың еденіне салмағы 10...15 тоннаға дейін, қатты және орташа 
қаттылығы бар білдектер орнатылады (l/h < 7-8, мұндағы l – ұзындығы, h – 
орнақ қимасының биіктігі). Бетон таспасының қалыңдығы (еденнің астыңғы 
қабаты) беріктікке байланысты анықталады және кем дегенде 150 мм 
тағайындалады. Еденге және қалыңдатылған бетон таспаларына салмағы 30 
тоннаға дейінгі білдектерді орнатуға болады. 

Әр түрлі жоңғылау білдектер үшін орнатудың келесі түрлері 
қолданылады: 

- бекіткіл бұрандамалармен бекітумен-кесуді талап етпейтін, кесу 
режимдерінің кең диапазонында пайдаланылатын (оның ішінде сыдырма), 
сондай-ақ ауыр режимдерде жұмыс істеуге арналған білдектер; 

- тұғырдың тірек бетін цемент ерітіндісімен ауырлататын 
бұрандалармен бекітусіз-жиі ауыстыруды қажет етпейтін білдектердің басым 
бөлігі; ауыстыруды талап ететін, сондай-ақ ауыр кесу режимдерінде 
пайдаланылатын білдектер; 

- бұрандармен бекітусіз және тіреуіш бетін толтырмай-жиі ауыстыруды 
талап ететін, ауыр емес кесу режимдерінде пайдаланылатын білдектер; 

- серпімді қатты емес едендерде, атап айтқанда резеңке – металл 
тіректерде-ауыр емес кесу режимдерінде қолданылатын жиі ауыстыруды 
қажет ететін білдектер. 

Кескіштерге немесе резеңке-металл тіректерге орнатылмаған жоңғылау 
білдектерде табиғи тербелістердің жиілігі көбінесе салыстырмалы түрде аз 
тістері бар және чиптердің үлкен қимасы бар үлкен диаметрлі диірмендермен 
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а) қатаң қарапайым тірек, б) бұрандалы домкраттар, в) ОЖ-1 тіректері 
 

3.10 - сурет. Бұрандалармен бекітілмеген білдектерге арналған 
бұрандалы тіректердің құрылымдық сұлбасы 

 
3.3.4 Жоңғылау және тісті кескіш білдектерді жинақтау 
Массасы мен құрылымына байланысты қалыпты дәлдіктегі жоңғылау 

білдектер шеберхананың еденіне, еденге орналастырылған қалыңдатылған 
бетон таспаларына (таспалы іргетастарға) немесе әдеттегі типтегі арнайы 
жобаланған іргетастарға орнатылуы мүмкін.  

Цехтың еденіне салмағы 10...15 тоннаға дейін, қатты және орташа 
қаттылығы бар білдектер орнатылады (l/h < 7-8, мұндағы l – ұзындығы, h – 
орнақ қимасының биіктігі). Бетон таспасының қалыңдығы (еденнің астыңғы 
қабаты) беріктікке байланысты анықталады және кем дегенде 150 мм 
тағайындалады. Еденге және қалыңдатылған бетон таспаларына салмағы 30 
тоннаға дейінгі білдектерді орнатуға болады. 

Әр түрлі жоңғылау білдектер үшін орнатудың келесі түрлері 
қолданылады: 

- бекіткіл бұрандамалармен бекітумен-кесуді талап етпейтін, кесу 
режимдерінің кең диапазонында пайдаланылатын (оның ішінде сыдырма), 
сондай-ақ ауыр режимдерде жұмыс істеуге арналған білдектер; 

- тұғырдың тірек бетін цемент ерітіндісімен ауырлататын 
бұрандалармен бекітусіз-жиі ауыстыруды қажет етпейтін білдектердің басым 
бөлігі; ауыстыруды талап ететін, сондай-ақ ауыр кесу режимдерінде 
пайдаланылатын білдектер; 

- бұрандармен бекітусіз және тіреуіш бетін толтырмай-жиі ауыстыруды 
талап ететін, ауыр емес кесу режимдерінде пайдаланылатын білдектер; 

- серпімді қатты емес едендерде, атап айтқанда резеңке – металл 
тіректерде-ауыр емес кесу режимдерінде қолданылатын жиі ауыстыруды 
қажет ететін білдектер. 

Кескіштерге немесе резеңке-металл тіректерге орнатылмаған жоңғылау 
білдектерде табиғи тербелістердің жиілігі көбінесе салыстырмалы түрде аз 
тістері бар және чиптердің үлкен қимасы бар үлкен диаметрлі диірмендермен 

  

жұмыс жасау кезінде қолданылатын бұзылулардың жиілігіне жақын болады. 
Жүктің жеткілікті қарқындылығы және диірменнің пайда болуы білдекте 
жұмыс істеуді қиындатады және оның беріктігіне теріс әсер етеді. 
Сондықтан, тегістеу режимдерінде карбидті құралмен жұмыс істеуге 
арналған жоңғылау білдектер негіз бұрандарымен бекітіледі. 

Машина жасауда көлденең жоңғылау тік жоңғылау және әмбебап 
жоңғылау білдектердің шамамен 30% - ы зәкір бұрандарымен орнатылады; 
шамамен 20% - ы шеберхананың еденіне бұрандаларсыз және тартусыз 
орнатылады. Бұрандаларсыз және тартусыз орнатылған білдектер негізінен 
өрескел операцияларда қолданылады немесе олар азайтылған кесу 
режимдерінде жұмыс істейді (кесудің шекті режимдері бекітілгендермен 
салыстырғанда 10...15% - ға төмендетіледі). 

Жоңғылау білдектер негізінен дайындаушы зауыттан жиналған түрінде 
немесе алып тасталған ірі габаритті тораптарымен тасымалданады. 

Барлық негізгі құрылыс жұмыстары аяқталғаннан кейін, әсіресе 
бағдарламалық жасақтамамен басқарылатын жоңғылау білдектер ғимаратта 
орнатылуы керек. Бұл талап іргетастағы ұзақ мерзімді әрекетсіздік өңделген 
беттердің коррозиясына әкеледі және бірқатар құрылыс жұмыстары Жеке 
түйіндер мен бағдарламалық басқару жүйелерінің істен шығуына әкелуі 
мүмкін. 

Жәшіктерде келген жоңғылау білдектерді орнату орнына жақын 
жерден тарқату керек. Іргетасқа білдектерді көтеру және орнату мұқият 
жүргізілуі керек. 

Әдетте, дайындаушы-зауыттар білдектің паспортында немесе қызмет 
көрсету жөніндегі нұсқаулықта білдектерді тасымалдауға арналған 
ілмектерді байлау орындары мен тәсілдерін көрсетеді (3.11-сурет). 

 
3.3.5 Тегістеу тобының білдектерін жинақтау 
Дәлдік класына, жұмыс жағдайына және орнату орнына байланысты 

тегістеу білдектерін орнатудың келесі түрлері ұсынылады: 
дөңгелек ажарлау жəне орталықсыз ажарлау: 
- дірілді оқшаулайтын тіректерде-қатты орнақтарі бар және қозғалатын 

тораптарды бірқалыпты реверсиялайтын орташа өлшемді білдектер; 
- кәдімгі типтегі іргетастарға және қадаларға-қатты емес орнақтарі бар 

немесе қозғалатын түйіндерді күрт қалпына келтіретін орташа дәлдіктегі 
білдектер; 

- қадалық іргетастарда жоғары дәлдіктегі білдектерді, соның ішінде 
ауыр білдектерді, базалық тербелістердің салыстырмалы түрде төмен 
деңгейімен орнатуға болады; 

- резеңке кілемшелердегі іргетастарға-орташа өлшемді, жоғары 
дәлдіктегі, қатты емес орнақтарі бар немесе қозғалатын түйіндерін күрт 
реверсиялайтын білдектер, ірі білдектер; 

- серіппелердегі іргетастарға-ауыр білдектер, атап айтқанда жаныштап 
тегістеу білдектері; 

ішкі тегістеу: 
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- дірілді оқшаулайтын тіректерде-орташа өлшемді және қозғалатын 
тораптарды бірқалыпты реверсиялайтын білдектер; 

– кәдімгі типтегі іргетастарға және қадаларға-ауыр жылжымалы 
түйіндері бар, жеткілікті қатаң емес орнақтарі бар және базалық 
тербелістердің орташа деңгейінде қозғалатын түйіндерді күрт қалпына 
келтіретін білдектер; 

- резеңке кілемшелердің іргетастарына-ауыр жылжымалы түйіндері бар 
және негіздің ауытқу деңгейі орташадан жоғары болған кезде күрт 
реверсияланатын білдектер; 

- серіппелердегі іргетастарға-аса дәл және ауыр білдектер; 
жазық тегістеу: 
- дірілді оқшаулайтын тіректерде-қатты орнақтарі бар және қозғалатын 

тораптарды бірқалыпты реверсиялайтын орташа өлшемді білдектер; 
– әдеттегі үлгідегі іргетастарға және қадалық-жеткіліксіз қатаң тұғыры 

бар және атқарушы органдарды күрт реверсиялайтын білдектер; 
- резеңке төсеніштердегі іргетастарға-әсіресе дәл білдектер. 

 

 
 

3.11 - сурет.Тасымалдауға арналған оралмаған жоңғылау білдекті тарту 
 

Білдектерді діріл оқшаулайтын тіректерге, әдеттегі типтегі іргетастарға 
және қадаларға, резеңке төсеніштер мен серіппелерге орнату технологиясы 
сипатталғанға ұқсас. 

Жеке іргетасқа орнатылған тегістеу білдектері үшін Іргетастардың 
биіктігі l4,0 , мұндағы l-іргетастың ұзындығы, м. 

Өндіруші зауыттан жиналған тегістеу білдектері келесідей орнатылады. 
Сызбаға сәйкес, іргетас машина үшін белгіленеді және орнату аяқ киімдері 
500...700 мм қашықтықта орнатылады.  
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- дірілді оқшаулайтын тіректерде-орташа өлшемді және қозғалатын 
тораптарды бірқалыпты реверсиялайтын білдектер; 

– кәдімгі типтегі іргетастарға және қадаларға-ауыр жылжымалы 
түйіндері бар, жеткілікті қатаң емес орнақтарі бар және базалық 
тербелістердің орташа деңгейінде қозғалатын түйіндерді күрт қалпына 
келтіретін білдектер; 

- резеңке кілемшелердің іргетастарына-ауыр жылжымалы түйіндері бар 
және негіздің ауытқу деңгейі орташадан жоғары болған кезде күрт 
реверсияланатын білдектер; 

- серіппелердегі іргетастарға-аса дәл және ауыр білдектер; 
жазық тегістеу: 
- дірілді оқшаулайтын тіректерде-қатты орнақтарі бар және қозғалатын 

тораптарды бірқалыпты реверсиялайтын орташа өлшемді білдектер; 
– әдеттегі үлгідегі іргетастарға және қадалық-жеткіліксіз қатаң тұғыры 

бар және атқарушы органдарды күрт реверсиялайтын білдектер; 
- резеңке төсеніштердегі іргетастарға-әсіресе дәл білдектер. 

 

 
 

3.11 - сурет.Тасымалдауға арналған оралмаған жоңғылау білдекті тарту 
 

Білдектерді діріл оқшаулайтын тіректерге, әдеттегі типтегі іргетастарға 
және қадаларға, резеңке төсеніштер мен серіппелерге орнату технологиясы 
сипатталғанға ұқсас. 

Жеке іргетасқа орнатылған тегістеу білдектері үшін Іргетастардың 
биіктігі l4,0 , мұндағы l-іргетастың ұзындығы, м. 
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3.4 Білдектерді жөндеу технологиясы 
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Машина жасау кәсіпорнында жөндеу жұмыстарын ұйымдастырудың 
және орындаудың үш негізгі түрі бар:  

1) орталықтандырылған ұйым;; 
2) орталықтандырылмаған; 
3) аралас ұйым. 
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1. Жөндеу жұмыстарын ұйымдастырудың орталықтандырылған түрі 
кәсіпорындағы барлық жөндеу жұмыстарын бас механиктің және оның 
Жөндеу-механикалық цехтарының күшімен және құралдарымен орындауды 
қарастырады. Мұндай ұйым жабдықтардың саны аз кәсіпорындарға тән.  

2. Жөндеу жұмыстарын орталықсыздандырылған ұйымдастыру жөндеу 
жұмыстарының барлық түрлері: жөндеу аралық қызмет көрсету, мерзімді 
жөндеу және күрделі жөндеу цехты жөндеу базалары жүргізетіндігінде. 
Мұндай цехты жөндеу базаларының құрамына жөндеу бригадалары кіреді. 
Мұндай ұйымның көмегімен бас механик бөлімінің Жөндеу-механикалық 
цехы тек күрделі білдектерді жөндеуді жүзеге асырады, сонымен қатар 
жөндеу базасында жоқ жабдықты қолдануды қажет ететін бөлшектерді және 
құрастыру қондырғыларын шығарады және қалпына келтіреді.  

3. Аралас ұйым күрделі жөндеуден басқа жөндеудің барлық түрлерін 
шеберханалық жөндеу базалары орындайтындығымен сипатталады, ал 
күрделі жөндеу және механикалық шеберхананың күшімен жүзеге 
асырылады. 

Бас механик бөлімінің Жөндеу-механикалық цехтары күрделі жөндеу 
барысында қолданыстағы жабдықтар паркін жаңғыртумен, сондай-ақ 
жөнделген жабдықтар үшін қосалқы бөлшектер дайындаумен айналысады. 

 
3.4.2 Жоспарлы-алдын ала жөндеу жүйесі 
Ірі жөндеу және механикалық шеберханаларда сонымен қатар 

кәсіпорында жөнделетін бөлшектер мен құрастыру қондырғыларын 
металдандыру, цементтеу, термиялық өңдеу және қалпына келтіру мен 
өңдеудің басқа әдістерін қоса отырып, жөнделетін бөлшектердің тозуға 
төзімділігін қалпына келтіретін және арттыратын мамандандырылған 
бөлімдер немесе бұрыштар ұйымдастырылады. 

Өнеркәсіптің ерекшелігін көрсететін, жабдықты пайдалану кезінде 
беріктікті арттыруға ықпал ететін ЖАЖ жүйесі әзірленді және жұмыс істейді 
(3.12-сурет). 
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3.12 - сурет.ЖАЖ негізгі ережелері 

 
Жоспардан тыс (жедел) жөндеу қажеттіліктер бойынша орындалады 

және оған жабдықтың конструкциясының немесе дайындығының 
ақауларынан, сондай-ақ техникалық пайдалану қағидаларының ақаулары мен 
бұзылуынан туындаған апаттық жөндеу жатады. 



156   

Жоспарлы жөндеу (ЖЖ) – бұл үлгілік жүйеде көзделген және осы 
жүйенің нормаларымен белгіленген жабдықпен немесе нормалармен 
белгіленген техникалық жай-күйге жеткен кезде пайдаланылған жедел уақыт 
сағаттарының саны арқылы орындалатын жөндеу. 

Жұмыстарды орындаудың мазмұны мен еңбек сыйымдылығына 
байланысты жоспарлы жөндеулер (3.13-сурет) ағымдағы, орташа және 
күрделі болып бөлінеді (МЕМСТ 18322). 

 
 

 3.13 - сурет.Жөндеу жұмыстарының құрылымы 
 

Ағымдағы жөндеу (шағын) тозған бөлшектердің аз мөлшерін 
ауыстырудан және кезекті жоспарлы жөндеуге дейін агрегаттың қалыпты 
жұмысын қамтамасыз ету үшін тетіктерді реттеуден тұрады. Әдетте, ол 
жабдықтың бос тұруынсыз жүзеге асырылады (жұмыстан тыс уақытта). Жыл 
ішінде технологиялық жабдықтың 90-100% ағымдағы жөндеуге ұшырайды. 

Жөндеудің осы түріне арналған шығындар осы жабдықта 
шығарылатын өнімнің өзіндік құнына қосылады. 

Орташа жөндеу-бұл жабдықтың жеке бөліктерін немесе бөлшектерін 
ауыстыру немесе түзету. Ол жекелеген бөлшектерді бөлшектеуге, 
құрастыруға және тексеруге, жабдықты жүктемемен реттеуге және сынауға 
байланысты. 

Жөндеудің бұл түрі жабдықтың жөндеу жоспар-кестесіне сәйкес 
ақаулардың арнайы тізімдемесі және алдын ала жасалған шығындар сметасы 
бойынша жүргізіледі. 1 жылдан кем мерзімділікпен жүргізілетін жөндеуге 
арналған шығындар осы жабдықта шығарылатын өнімнің өзіндік құнына, ал 
1 жылдан астам мерзімділікпен – амортизациялық аударымдар есебінен 
енгізіледі. Жыл ішінде орнатылған жабдықтың шамамен 20-25% - ы орташа 
жөндеуге ұшырайды. 
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Күрделі жөндеу жабдықтың жарамдылығын қалпына келтіру және 
толық немесе толық ресурсқа жақын қалпына келтіру мақсатында жүзеге 
асырылады. Әдетте, барлық негізгі бөлшектер мен тораптарды жөндеу, 
Жабдықты жүктеме астында құрастыру, реттеу және сынау жүргізіледі. 
Сондай-ақ, орташа жөндеу сияқты күрделі жөндеу Жабдықты тексеру кезінде 
жасалған ақаулардың арнайы тізімі бойынша, сондай-ақ шығындар сметасы 
бойынша және жоспар-кестеге сәйкес жүзеге асырылады. Күрделі жөндеуге 
арналған шығындарды кәсіпорын өзі өндіретін амортизациялық аударымдар 
есебінен жүзеге асырады. Жыл ішінде орнатылған жабдықтың шамамен 10-
12% - ы күрделі жөндеуден өтеді. 

Күрделі жөндеу кезінде жабдықтардың геометриялық дәлдігі, қуаты 
мен өнімділігі келесі жоспарланған орташа немесе күрделі жөндеуге дейінгі 
мерзімге қалпына келтіріледі. 

Жоспардан тыс жөндеу (апаттық жөндеу) – жабдықтың авариясынан 
туындаған немесе жылдық жоспарда көзделмеген, жоспарланбаған тәртіппен, 
қажеттілік бойынша орындалатын жөндеу түрі. ЖӨЖ жүйесіне қатаң 
сәйкестікте жөндеу жұмыстарын дұрыс ұйымдастыру кезінде жоспардан тыс 
жөндеулер орын алмауы тиіс. 

ЖАЖ типтік жүйесінде циклдің 9 кезеңдік құрылымы қабылданды: 
 

М-М-С-М-М-С-М-К, 
 

мұндағы М-шағын (ағымдағы) жөндеу; 
С-орташа жөндеу; 
К-күрделі жөндеу. 

 
Бұл ретте білдектің жөндеу күрделілігінің әрбір бірлігіне  
- шағын (ағымдағы) жөндеу-6 қалыпты сағат; 
- орташа жөндеу-23 қалыпты сағат; 
- күрделі жөндеу-364 норма. 
Сонымен қатар, білдекті тексеруге және жууға 1,7 норма беріледі. 
Жөндеу кезеңінің ұзақтығы білдектің түріне және жұмыс 

жағдайларына байланысты білдекте жұмыс істеген 2600-ден 5800 сағатқа 
дейін өзгереді. 

Жөндеуаралық циклдің ұзақтығы деп жабдықтың пайдалануға берілген 
сәттен бастап алғашқы күрделі жөндеуге дейінгі жұмыс уақыты немесе 
жүйелі түрде орындалатын екі күрделі жөндеу арасындағы кезең түсініледі. 

Жеңіл және орташа металл кесетін білдектер үшін жөндеу циклінің 
ұзақтығы (Тм.ц.) мынадай формула бойынша айқындалады (сағ.): 

 
,24000.. тумпцмТ       (3.4) 

 
мұнда 24 000-нормативтік жөндеу циклы, білдек-сағат; 
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βп-өндіріс түрін ескеретін коэффициент (жаппай және ірі сериялы 
βп = 1,0, сериялық βп = 1,3, ұсақ сериялы және бірлі-жарым βп = 1,5); 

βм-өңделетін материалдың түрін ескеретін коэффициент 
(құрылымдық болаттарды өңдеу кезінде βм = 1,0; шойын және қола βм = 0,8; 
беріктігі жоғары болаттар βм = 0,7); 

βу-жабдықты пайдалану шарттарын ескеретін коэффициент 
(механикалық цехтардың қалыпты жағдайында βу = 1,0, шаңданған және 
ылғалды үй-жайларда βу = 0,7); 

βт-білдектер тобын сипаттайтын коэффициент (жеңіл және орташа, 
βт = 1,0). 

 
Жөндеу аралық кезең-кезекті екі жоспарлы жөндеу арасындағы жабдық 

бірлігінің жұмыс уақыты. Мысалы, K1 және T1 немесе T1 және T2 немесе T2 
және C1 арасындағы кезең. Жөндеуаралық кезеңнің ұзақтығы (tмр) мынадай 
формула бойынша айқындалады: 

 

1
..




тс

цм
мр nn

Т
t      (3.5) 

 
мұндағы nс және nт  - орташа және ағымдағы жөндеулер саны. 
 
Тексеру аралық кезең-кезекті екі қарау және жоспарлы жөндеу 

(техникалық қызмет көрсету мерзімділігі) арасындағы жабдықтың жұмыс 
уақыты. Бұл кезеңнің ұзақтығы мына формула бойынша есептеледі: 
 

1
..




oтс

цм
о nnn

Т
t       (3.6) 

 
мұндағы no-жөндеуаралық цикл бойына қарап-тексеру саны немесе 

техникалық қызмет көрсету рет саны. 
 

ЖАЖ жүйесі білдектің түрі мен түріне, сондай-ақ оны пайдалану 
жағдайларына байланысты әр түрлі ұзақтықты қарастырады. рем. циклдер, ал 
циклдар ішінде, жөндеу аралық кезеңдер мен аралық тексерулер, оларды 
(сағатпен) белгілейді және білдектің жұмыс циклдерінің санын сипаттайтын 
білдектің жұмыс циклдерінің санын немесе қандай да бір басқа баламалы 
шаманы, мысалы, осы жабдықта дайындалған бөлшектердің саны бойынша, 
білдектің жұмыс циклдерінің санын (немесе ауысымдарды) немесе есепке 
алады. 

Өнеркәсіптік кәсіпорындарда білдектің жұмыс істеген сағаттарын 
немесе ауысымдарды немесе басқа параметрлерді есепке алу деректерін цех 
бастығы немесе оның орынбасары ай сайын білдекті жоспарлы жөндеу 
кестесін жасау үшін бас механик бөліміне ұсынуы керек. 
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βп-өндіріс түрін ескеретін коэффициент (жаппай және ірі сериялы 
βп = 1,0, сериялық βп = 1,3, ұсақ сериялы және бірлі-жарым βп = 1,5); 

βм-өңделетін материалдың түрін ескеретін коэффициент 
(құрылымдық болаттарды өңдеу кезінде βм = 1,0; шойын және қола βм = 0,8; 
беріктігі жоғары болаттар βм = 0,7); 

βу-жабдықты пайдалану шарттарын ескеретін коэффициент 
(механикалық цехтардың қалыпты жағдайында βу = 1,0, шаңданған және 
ылғалды үй-жайларда βу = 0,7); 

βт-білдектер тобын сипаттайтын коэффициент (жеңіл және орташа, 
βт = 1,0). 

 
Жөндеу аралық кезең-кезекті екі жоспарлы жөндеу арасындағы жабдық 

бірлігінің жұмыс уақыты. Мысалы, K1 және T1 немесе T1 және T2 немесе T2 
және C1 арасындағы кезең. Жөндеуаралық кезеңнің ұзақтығы (tмр) мынадай 
формула бойынша айқындалады: 

 

1
..




тс

цм
мр nn

Т
t      (3.5) 

 
мұндағы nс және nт  - орташа және ағымдағы жөндеулер саны. 
 
Тексеру аралық кезең-кезекті екі қарау және жоспарлы жөндеу 

(техникалық қызмет көрсету мерзімділігі) арасындағы жабдықтың жұмыс 
уақыты. Бұл кезеңнің ұзақтығы мына формула бойынша есептеледі: 
 

1
..




oтс

цм
о nnn

Т
t       (3.6) 

 
мұндағы no-жөндеуаралық цикл бойына қарап-тексеру саны немесе 

техникалық қызмет көрсету рет саны. 
 

ЖАЖ жүйесі білдектің түрі мен түріне, сондай-ақ оны пайдалану 
жағдайларына байланысты әр түрлі ұзақтықты қарастырады. рем. циклдер, ал 
циклдар ішінде, жөндеу аралық кезеңдер мен аралық тексерулер, оларды 
(сағатпен) белгілейді және білдектің жұмыс циклдерінің санын сипаттайтын 
білдектің жұмыс циклдерінің санын немесе қандай да бір басқа баламалы 
шаманы, мысалы, осы жабдықта дайындалған бөлшектердің саны бойынша, 
білдектің жұмыс циклдерінің санын (немесе ауысымдарды) немесе есепке 
алады. 

Өнеркәсіптік кәсіпорындарда білдектің жұмыс істеген сағаттарын 
немесе ауысымдарды немесе басқа параметрлерді есепке алу деректерін цех 
бастығы немесе оның орынбасары ай сайын білдекті жоспарлы жөндеу 
кестесін жасау үшін бас механик бөліміне ұсынуы керек. 

  

Жөндеу аралық циклдер, жөндеу аралық кезеңдер және тексеру аралық 
кезеңдер әртүрлі шамаларға байланысты тиісті эмпирикалық формулалар 
бойынша есептеледі. 

Жөндеу циклдерінің құрылымы 3.11 – кестеде, ал жөндеу циклдері мен 
жөндеу аралық кезеңдердің ұзақтығын анықтауға арналған эмпирикалық 
формулалар 3.12-кестеде келтірілген. 

 
3.11-кесте - Металл кесетін жабдықтың жөндеу циклінің құрылымы 
Құрал-жабдықтар Жөндеу циклінің құрылымы (нақты 

пайдалану жағдайларына байланысты) 
Циклдегі 
жөндеу 

саны 

Ж
өн

де
у 

ар
ал

ық
 к

ез
ең

де
гі

 
ж

ос
па

рл
ы

 т
ек

се
ру

ле
рд

ің
 

са
ны

 

Д
әл

ді
к 

кл
ас

ы
 

Са
на

ты
 (т

.)  

ор
та

 

ағ
ым

да
ғы

 

Н 

10-ға дейін КР-ТР-ТР-СР-ТР-КР 
немесе 

КР-ТР-ТР-ТР-КР 

1 4 1 

- 4 1 

10-нан 100-
ге дейін 

КР-ТР-ТР-СР-ТР-КР 
немесе 

КР-ТР-ТР-ТР-КР 

1 4 2 

- 5 2 

ст. 100 КР-ТР-ТР-СР-ТР-КР 
немесе 

КР-ТР-ТР-ТР-ТР-ТР-КР 

1 4 3 

- 6 3 

Ш., 
А, С 

10-ға дейін КР-ТР-ТР-ТР-ТР-ТР-ТР-КР 
немесе 

КР-ТР-ТР-ТР-ТР-ТР-ТР-КР 

2 6 1 

- 8 1 

10-нан 100-
ге дейін 

КР-ТР-ТР-ТР-ТР-ТР-ТР-КР 
немесе 

КР-ТР-ТР-ТР-ТР-ТР-ТР-КР 

2 6 2 

- 8 2 
ст. 100 КР-ТР-ТР-ТР-ТР-ТР-ТР-КР 

немесе 
КР-ТР-ТР-ТР-ТР-ТР-ТР-ТР-КР 

2 6 3 

- 9 3 
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3.12-кесте - Металл кесетін жабдықтың жөндеу циклдары мен жөндеу аралық 
кезеңдерінің ұзақтығын анықтауға арналған эмпирикалық формулалар 

Құрал-жабдықтар Жедел уақыттың ұзақтығы, 
жабдықпен жұмыс істеген 

сағаттар 
Дәлдік 
класы 

Цикл 
құрылымы 

Санаты (т.) жөндеу 
циклын 

жөндеу аралық 
кезең 

Н 

Үш түр 

10-ға дейін 

 

6
цр

м р

Т
Т   10-нан 100-ге 

дейін 
ст. 100 

Ш., 
А, С 

10-ға дейін 

9
цр

м р

Т
Т   10-нан 100-ге 

дейін 
ст. 100 

Н 

Екі түр 

10-ға дейін 
5
цр

м р

Т
Т   

Ш., 
А, С 

10-нан 100-ге 
дейін 6

цр
м р

Т
Т   

ст. 100 
9
цр

м р

Т
Т   

10-ға дейін 

10
цр

м р

Т
Т   10-нан 100-ге 

дейін 
ст. 100 

 
мұндағы Ком-өңделетін материалдың коэффициенті; 

Кми-қолданылатын құрал материалының коэффициенті; 
КҚТ-жабдықтың дәлдік класының коэффициенті; 
ҚКЖ-масса санатының коэффициенті; 
КРО-жөндеу ерекшеліктерінің коэффициенті; 
Ку-пайдалану шарттарының коэффициенті; 
Кв-жас коэффициенті; 
Кд-беріктік коэффициенті. 

 
Эмпирикалық формулалардағы коэффициенттердің мәні 3.13-кестеде 

келтірілген. 
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3.12-кесте - Металл кесетін жабдықтың жөндеу циклдары мен жөндеу аралық 
кезеңдерінің ұзақтығын анықтауға арналған эмпирикалық формулалар 

Құрал-жабдықтар Жедел уақыттың ұзақтығы, 
жабдықпен жұмыс істеген 

сағаттар 
Дәлдік 
класы 

Цикл 
құрылымы 

Санаты (т.) жөндеу 
циклын 

жөндеу аралық 
кезең 

Н 

Үш түр 

10-ға дейін 

 

6
цр

м р

Т
Т   10-нан 100-ге 

дейін 
ст. 100 

Ш., 
А, С 

10-ға дейін 

9
цр

м р

Т
Т   10-нан 100-ге 

дейін 
ст. 100 

Н 

Екі түр 

10-ға дейін 
5
цр

м р

Т
Т   

Ш., 
А, С 

10-нан 100-ге 
дейін 6

цр
м р

Т
Т   

ст. 100 
9
цр

м р

Т
Т   

10-ға дейін 

10
цр

м р

Т
Т   10-нан 100-ге 

дейін 
ст. 100 

 
мұндағы Ком-өңделетін материалдың коэффициенті; 

Кми-қолданылатын құрал материалының коэффициенті; 
КҚТ-жабдықтың дәлдік класының коэффициенті; 
ҚКЖ-масса санатының коэффициенті; 
КРО-жөндеу ерекшеліктерінің коэффициенті; 
Ку-пайдалану шарттарының коэффициенті; 
Кв-жас коэффициенті; 
Кд-беріктік коэффициенті. 

 
Эмпирикалық формулалардағы коэффициенттердің мәні 3.13-кестеде 

келтірілген. 
 

  

3.13-кесте - Металл кесетін білдектер үшін жөндеу циклдерінің және жөндеу 
аралық кезеңдердің ұзақтығын анықтау үшін эмпирикалық формулаларға 
кіретін коэффициенттердің мәндері 
Коэффициенті Анықталатын параметр Коэффициент 

мәні 
Ком Өңделетін 

материал 
конструкциялық Болат  1,0 
өзге материалдар 0,75 

Кми Құрал материалы металл 1,0 
абразив 0,8 

Кок Дәлдік класы Н 1,0 
П 1,5 
В, А, С 2,0 

ҚКЖ Масса санаты жүк көтерімділігі 69 т 1,0 
10-нан жоғары 100 т-ға 
дейін 

1,35 

жүк көтерімділігі 69 т 1,7 
Кв Коэффициенті 

Жасы Дәлдік класы Жоспарланған жөндеу 
циклінің реттік нөмірі 

Коэффициент 
мәні 

10 жылға дейін Н. 1 - ші және 2-ші 1,0 В, А, С 1-ші 
10 жылдан 

астам 
Н 2 - ші және 3-ші 

0,9 
П, В, А, С 2-ші 
Н 4-ші 0,8 П, В, А, С 3-ші 
Н 5-ші және одан көп 0,7 П, В, А, С 4 - ші және одан көп 

Кд Коэффициенті 
Пайдалану ұзақтығы Коэффициент мәні 

15 жылдан астам 0,8 
8 жылдан астам 0,9 
8 жасқа дейін 1,0 

 
Жабдықты өндірушілер 3.14-кестеде келтірілген жөндеу циклінің 

ұзақтығына тең жабдықтың негізгі бөліктерінің беріктігін қамтамасыз етеді. 
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3.14-кесте - Кв = 1, Кд = 1 кезінде металл кесетін білдектердің жөндеу 
циклдерінің және жөндеу аралық кезеңдерінің ұзақтығы 
Дәлдік класы Санаты (т-

да) 
Өңделетін 
материал 

Жұмыс 
құралының 
материалы 

Жедел уақыттың ұзақтығы, 
жабдықпен жұмыс істеген 

сағаттар 
жөндеу 

циклын (ТЦР) 
жөндеу аралық 

кезең (Тмр) 

Қалыпты (Н) 

10-ға 
дейін 

Болат Металл 16 800 2 800 
Абразив 13 440 2 240 

Басқа да 
материалдар 

Металл 12 600 2 100 
Абразив 10 080 1 680 

10-нан 
100-ге 
дейін 

Болат 
Металл 22 680 3 780 
Абразив 18 140 3 020 

Басқа да 
материалдар 

Металл 17 010 2 840 
Абразив 13 610 2 270 

ст. 100 Болат Металл 28 560 4 760 
Абразив 22 850 3 810 

ст. 100 Басқа да 
материалдар 

Металл 21 420 3 570 
Абразив 17 140 2 860 

Жоғары (П) 

10-ға 
дейін 

Болат 
Металл 25 200  2 800 
Абразив 20 160 2 240 

Басқа да 
материалдар 

Металл 18 900 2 100 
Абразив 15 120 1 680 

10-нан 
100-ге 
дейін 

Болат 
Металл 34 020 3 780 
Абразив 27 210 3 020 

Басқа да 
материалдар 

Металл 25 520 2 840 
Абразив 20 420 2 270 

ст. 100 
Болат 

Металл 42 840 4 760 
Абразив 34 280 3 810 

Басқа да 
материалдар 

Металл 32 130 3 570 
Абразив 25 710 3 860 

Жоғары, аса 
жоғары және 

ерекше (В, А, С) 

10-ға 
дейін 

Болат 
Металл 33 600 3 740 
Абразив 26 880 2 990 

Басқа да 
материалдар 

Металл 25 200 2 800 
Абразив 20 160 2 240 

10-нан 
100-ге 
дейін 

Болат 
Металл 45 360 5 040 
Абразив 36 290 4 030 

Басқа да 
материалдар 

Металл 34 020 3 780 
Абразив 27 220 3 030 

ст. 100 
Болат 

Металл 57 120 6 350 
Абразив 45 700 5 080 

Басқа да 
материалдар 

Металл 42 840 4 760 
Абразив 34 270 3 810 

 



163  

3.14-кесте - Кв = 1, Кд = 1 кезінде металл кесетін білдектердің жөндеу 
циклдерінің және жөндеу аралық кезеңдерінің ұзақтығы 
Дәлдік класы Санаты (т-

да) 
Өңделетін 
материал 

Жұмыс 
құралының 
материалы 

Жедел уақыттың ұзақтығы, 
жабдықпен жұмыс істеген 

сағаттар 
жөндеу 

циклын (ТЦР) 
жөндеу аралық 

кезең (Тмр) 

Қалыпты (Н) 

10-ға 
дейін 

Болат Металл 16 800 2 800 
Абразив 13 440 2 240 

Басқа да 
материалдар 

Металл 12 600 2 100 
Абразив 10 080 1 680 

10-нан 
100-ге 
дейін 

Болат 
Металл 22 680 3 780 
Абразив 18 140 3 020 

Басқа да 
материалдар 

Металл 17 010 2 840 
Абразив 13 610 2 270 

ст. 100 Болат Металл 28 560 4 760 
Абразив 22 850 3 810 

ст. 100 Басқа да 
материалдар 

Металл 21 420 3 570 
Абразив 17 140 2 860 

Жоғары (П) 

10-ға 
дейін 

Болат 
Металл 25 200  2 800 
Абразив 20 160 2 240 

Басқа да 
материалдар 

Металл 18 900 2 100 
Абразив 15 120 1 680 

10-нан 
100-ге 
дейін 

Болат 
Металл 34 020 3 780 
Абразив 27 210 3 020 

Басқа да 
материалдар 

Металл 25 520 2 840 
Абразив 20 420 2 270 

ст. 100 
Болат 

Металл 42 840 4 760 
Абразив 34 280 3 810 

Басқа да 
материалдар 

Металл 32 130 3 570 
Абразив 25 710 3 860 

Жоғары, аса 
жоғары және 

ерекше (В, А, С) 

10-ға 
дейін 

Болат 
Металл 33 600 3 740 
Абразив 26 880 2 990 

Басқа да 
материалдар 

Металл 25 200 2 800 
Абразив 20 160 2 240 

10-нан 
100-ге 
дейін 

Болат 
Металл 45 360 5 040 
Абразив 36 290 4 030 

Басқа да 
материалдар 

Металл 34 020 3 780 
Абразив 27 220 3 030 

ст. 100 
Болат 

Металл 57 120 6 350 
Абразив 45 700 5 080 

Басқа да 
материалдар 

Металл 42 840 4 760 
Абразив 34 270 3 810 

 

  

Егер бөлшектердің берілген беріктігін қамтамасыз ету (тез тозатын 
бөліктерден басқа) техникалық мүмкін болмаса немесе экономикалық 
тұрғыдан мүмкін болмаса, онда бұл бөлшектерді ауыстыру циклдің 
ортасында жүргізілуі керек, яғни мұндай бөліктердің беріктігі жөндеу 
циклінің жартысына тең болуы керек. Бұл бөлшектерді ауыстыру үш типті 
құрылымды орташа жөндеу кезінде немесе алты кезеңді үшінші ағымдағы 
жөндеу кезінде немесе сегіз кезеңді құрылымды төртінші ағымдағы жөндеу 
кезінде жүзеге асырылады. 

Механикалық бөліктердің жөндеуге жарамдылығы (Rм ) - кейбір 
білдектердің механикалық бөліктерінің жөндеуге кететін көлемі мен жөндеу 
сапасының ТУ 50 н/сағ тең болғандағы техникалық-ұйымдастырушылық 
цехтарының шарттарына тең. 

Білдектердің (білдектердің) әртүрлі модельдерінің механикалық 
бөлігінің жөнделуін әр технологиялық топ үшін эмпирикалық 
формулалардың көмегімен есептеу және олардың негізгі техникалық 
параметрлері туралы мәліметтерге сәйкес конструктивті орындау арқылы 
анықтауға болады. 

Білдектердің гидравликалық бөлігінің жөнделуі гидравликалық 
сұлбадағы және гидравликалық жабдықтың сипаттамасындағы мәліметтерге 
сәйкес есептеледі. 

Электр бөлігінің жөндеу қондырғысы (r e ) - бұл белгілі бір шартты 
білдектің жөндеу нұсқасы, оның электр бөлігін күрделі жөндеудің 
күрделілігі, жөндеуге арналған техникалық шарттардың талаптары мен 
сапасына сәйкес келетін, R M  жағдайында 12,5 сағатқа тең.  

Электр бөлігінің жөнделуін анықтау үшін электр жабдықтарының 
сипаттамасында және оны орнату сұлбасында қамтылған мәліметтер қажет. 

Кез келген білдектің (білдектің) механикалық және электрлік 
бөліктерін өзгеріссіз жағдайда күрделі жөндеу кезінде орындалуға жататын 
және тек оның конструктивтік және технологиялық ерекшеліктеріне 
байланысты жөндеу нұсқасының бірліктерінің санымен бағалануы мүмкін 
жұмыстардың көлемі осы білдектің (білдектің) тұрақты жөндеу нұсқалығы 
деп аталады және тиісінше және белгіленеді мR эR . 

Білдектер мен білдектердің механикалық бөлігі жалпы жағдайда 
кинематикалық және гидравликалық бөліктерден тұруы мүмкін, олардың 
жөнделуі сәйкесінше және кR гR белгіленеді . 

Осылайша: 
 

гкм RRR  ,     (3.7) 
 
Білдектер мен білдектердің электрлік бөлігі жөндеу жұмыстары 

көрсетілген электр құрылғыларынан, құралдар мен сымдардан аR  және электр 
қозғалтқыштарына дR н тұрады : 

даэ RRR  ,      (3.8) 
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Жабдықтардың әртүрлі үлгілерінің жөнделуін анықтау үшін бастапқы 
деректер паспорттардағы техникалық сипаттамалар болып табылады. 

Пайдаланылатын жабдықтың жөндеуін анықтау үшін білдектердің 
жалпы модельдерінің тұрақты жөндеуінің кестелері жасалды (Б қосымшасы). 

Машина модельдерінің жөнделуін анықтау үшін 3.10-3.13 
эмпирикалық формулалары келтірілген. 

ЖАЖ жүйесін қолданудың тиімділігі нормативтік базаны жетілдіруге, 
жабдықтарды пайдалану шарттарына нормативтердің сәйкестігіне тікелей 
байланысты. Кәсіпорынның жабдықтарға техникалық қызмет көрсету және 
жөндеу шығындары, сондай-ақ жабдықтың дұрыс жұмыс істемеуіне 
байланысты өндірістегі шығындар деңгейі нормативтердің дәлдігіне 
байланысты. Стандарттар жабдықтардың топтары бойынша сараланады және 
жөндеу мен тексерудің реттілігін, жөндеу жұмыстарының көлемін, олардың 
еңбек сыйымдылығы мен материалды қажетсінуін сипаттайды. 

PPR жүйесінің маңызды стандарттары: 
- жөндеуаралық циклдің ұзақтығы; 
- жөндеу циклінің құрылымы; 
- жөндеу аралық және тексеру аралық кезеңдердің ұзақтығы; 
- жөндеудің күрделілік санаты; 
- еңбек сыйымдылығының нормативтері; 
- материал сыйымдылығының нормативтері; 
- бөлшектер, айналым тораптары мен агрегаттар қорының нормалары. 
Жөндеудің күрделілік санаты деп жабдықты жөндеудің күрделілік 

дәрежесі және оның ерекшеліктері түсініледі. Жабдық неғұрлым күрделі 
болса, оның мөлшері неғұрлым үлкен болса және оны өңдеудің дәлдігі 
соғұрлым жоғары болса, жөндеу соғұрлым қиын болады, сондықтан 
күрделілік санаты да жоғары болады. 

Жөндеудің күрделілік санаты R әрпімен және оның алдындағы сандық 
коэффициентпен белгіленеді. Металл кесетін білдектердің белгілі бір тобы 
үшін эталон ретінде орталықтардың биіктігі 200 мм және орталықтар 
арасындағы қашықтық 1000 мм болатын 1к62 бұранда кесетін білдек 
қабылданған. Бұл машина үшін 11r техникалық бөлігі бойынша күрделілік 
санаты, ал электр – 8,5 R. Жабдықтың осы тобындағы кез-келген басқа 
білдектің күрделілік санаты оны стандартпен салыстыру арқылы белгіленеді. 

Қандай да бір түрдегі жөндеу жұмыстарының еңбек сыйымдылығы 
жөндеу күрделілігі бірліктерінің санына және бір жөндеу бірлігіне 
белгіленген уақыт нормаларына сүйене отырып айқындалады. Жабдықтың 
механикалық бөлігі бойынша жөндеу күрделілігі бірліктерінің саны 
күрделілік санатына сәйкес келеді. Демек, 1k62 білдегінде механикалық 
бөлік бойынша 11 жөндеу бірлігі бар, ал электр бөлігінде 8,5 жөндеу бірлігі 
орнатылған. 

Уақыт нормалары жөндеу жұмыстарының түрлері бойынша бір жөндеу 
бірлігіне слесарлық, білдек және өзге де жұмыстарға жеке белгіленеді (3.15-
кесте). 
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Жабдықтардың әртүрлі үлгілерінің жөнделуін анықтау үшін бастапқы 
деректер паспорттардағы техникалық сипаттамалар болып табылады. 

Пайдаланылатын жабдықтың жөндеуін анықтау үшін білдектердің 
жалпы модельдерінің тұрақты жөндеуінің кестелері жасалды (Б қосымшасы). 

Машина модельдерінің жөнделуін анықтау үшін 3.10-3.13 
эмпирикалық формулалары келтірілген. 

ЖАЖ жүйесін қолданудың тиімділігі нормативтік базаны жетілдіруге, 
жабдықтарды пайдалану шарттарына нормативтердің сәйкестігіне тікелей 
байланысты. Кәсіпорынның жабдықтарға техникалық қызмет көрсету және 
жөндеу шығындары, сондай-ақ жабдықтың дұрыс жұмыс істемеуіне 
байланысты өндірістегі шығындар деңгейі нормативтердің дәлдігіне 
байланысты. Стандарттар жабдықтардың топтары бойынша сараланады және 
жөндеу мен тексерудің реттілігін, жөндеу жұмыстарының көлемін, олардың 
еңбек сыйымдылығы мен материалды қажетсінуін сипаттайды. 

PPR жүйесінің маңызды стандарттары: 
- жөндеуаралық циклдің ұзақтығы; 
- жөндеу циклінің құрылымы; 
- жөндеу аралық және тексеру аралық кезеңдердің ұзақтығы; 
- жөндеудің күрделілік санаты; 
- еңбек сыйымдылығының нормативтері; 
- материал сыйымдылығының нормативтері; 
- бөлшектер, айналым тораптары мен агрегаттар қорының нормалары. 
Жөндеудің күрделілік санаты деп жабдықты жөндеудің күрделілік 

дәрежесі және оның ерекшеліктері түсініледі. Жабдық неғұрлым күрделі 
болса, оның мөлшері неғұрлым үлкен болса және оны өңдеудің дәлдігі 
соғұрлым жоғары болса, жөндеу соғұрлым қиын болады, сондықтан 
күрделілік санаты да жоғары болады. 

Жөндеудің күрделілік санаты R әрпімен және оның алдындағы сандық 
коэффициентпен белгіленеді. Металл кесетін білдектердің белгілі бір тобы 
үшін эталон ретінде орталықтардың биіктігі 200 мм және орталықтар 
арасындағы қашықтық 1000 мм болатын 1к62 бұранда кесетін білдек 
қабылданған. Бұл машина үшін 11r техникалық бөлігі бойынша күрделілік 
санаты, ал электр – 8,5 R. Жабдықтың осы тобындағы кез-келген басқа 
білдектің күрделілік санаты оны стандартпен салыстыру арқылы белгіленеді. 

Қандай да бір түрдегі жөндеу жұмыстарының еңбек сыйымдылығы 
жөндеу күрделілігі бірліктерінің санына және бір жөндеу бірлігіне 
белгіленген уақыт нормаларына сүйене отырып айқындалады. Жабдықтың 
механикалық бөлігі бойынша жөндеу күрделілігі бірліктерінің саны 
күрделілік санатына сәйкес келеді. Демек, 1k62 білдегінде механикалық 
бөлік бойынша 11 жөндеу бірлігі бар, ал электр бөлігінде 8,5 жөндеу бірлігі 
орнатылған. 

Уақыт нормалары жөндеу жұмыстарының түрлері бойынша бір жөндеу 
бірлігіне слесарлық, білдек және өзге де жұмыстарға жеке белгіленеді (3.15-
кесте). 

  

3.15-кесте - Жөндеу бірлігіне арналған уақыт (еңбек сыйымдылығы) 
нормалары, н / с 
Тексеру және 

жөндеу түрлері 
Слесарлық 
жұмыстар 

Білдектік 
жұмыстар 

Басқа 
жұмыстар 

Барлығы 

Туралы 0,75 0,1 – 0,85 
Т. 4,0 2,0 0,1 6,10 
С 16,0 7,0 0,5 23,5 
К 23,0 10,0 2,0 35,0 

 
Жөндеу жұмыстарының жеке түрі бойынша жалпы еңбек 

сыйымдылығы мына формула бойынша анықталады: 
 

прcс CRtТ       (3.9) 
 

мұндағы Тс-жабдықты орташа жөндеудің еңбек сыйымдылығы, норма-
сағ.; 

tc - бір жөндеу бірлігіне уақыт нормасы, норма-сағ.; 
R-жөндеу бірліктерінің саны; 
Спр - осы топтың жабдық бірліктерінің саны, дана. 

 
3.4.3 Күрделі жөндеудің технологиялық үрдісі 
Жөндеудің технологиялық үрдісі - бұл белгілі бір ретпен орындалатын 

жұмыстар жиынтығы. Білдектерді жөндеудің Өндірістік үрдісін орындаудағы 
негізгі жұмыстар сұлбада көрсетілген. 

Білдекті күрделі жөндеудің технологиялық үрдісінің сұлбасы 3.14-
суретте көрсетілген. 

 
3.4.4 Бұранда кесетін білдектерді жөндеу технологиясы 
Ең аз мерзімде күрделі немесе орташа жөндеу сапасы білдекті 

жөндеуге дайындау дәрежесіне және слесарь бригадасының жұмысын дұрыс 
ұйымдастыруға байланысты. 

Жөндеуге арналған білдекті тоқтатпас бұрын, айналдырық 
бұрылыстарының әр сатысында шу мен дірілдің жоғарылауын анықтау үшін 
оның жұмысы бос күйінде тексеріледі, сонымен қатар айналдырықтың 
жылжымалы тіректерінің күйін анықтау үшін үлгіні өңдейді. 
Айналдырықтың радиалды және өстік соғуын тексеріңіз. Бұл тексерулер 
міндетті болып табылады, себебі ақауларды анықтау оңай, кейбір 
жағдайларда бөлшектелген машинада анықтау өте қиын. 
Тексеру нәтижелері білдек ақауларының ведомосын жасау және жөндеу 
кезінде ескеріледі. 
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3.14 - сурет.Білдекті күрделі жөндеудің технологиялық үрдісінің 

сызбасы 
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3.14 - сурет.Білдекті күрделі жөндеудің технологиялық үрдісінің 

сызбасы 
 
 
 
 

  

3.4.4.1 Бағыттаушы тұғырларды жөндеудің үлгілік технологиясы 
Бағыттаушы орнақтар жөндеу кезінде әртүрлі тәсілдермен қалпына 

келтіріледі: 
- сүргілеумен; 
- жоңғылау; 
- тегістеумен; 
- созу; 
- қатпарлаумен. 
Кейбір зауыттар бағыттаушы орнақтарды роликті илеу арқылы 

қатайтады, сонымен қатар ТВЧ-ны қатайтады (жоғары жиілікті токтар), бұл 
беттердің тозуға төзімділігін едәуір арттырады. 

Жөндеу әдісін таңдау бағыттаушы орнақтардың тозу дәрежесіне және 
қаттылығына, жөндеу базасының арнайы білдектермен және құрылғылармен 
жабдықталуына және т. б. байланысты. 

0,05 мм тозған кезде де рельстерді кесу арқылы жөндеу өте ауыр және 
қымбат, сондықтан сіз бұл үрдісті механикаландыруыңыз керек, бұл үлкен 
экономикалық нәтиже береді. 

Тегістеу бағыттағыштарын жөндеу өңдеудің жоғары дәлдігі мен 
тазалығын қамтамасыз етеді, бұл әдіс қатайтылған бағыттаушы тіректерді 
жөндеу кезінде өте қажет. Тегістеу кезіндегі еңбек өнімділігі шабумен 
салыстырғанда бірнеше есе жоғары. Алайда, өңделмеген бағыттаушы 
білдектерді жөндеу кезінде әрлеу жоспарлауына артықшылық беру керек. 
Бұл ретте жоғары өнімділікке қол жеткізіледі, ra 2,5 мкм кедір-бұдырлық 
класы және техникалық шарттарға сәйкес дәлдік қамтамасыз етіледі. 

Тегістеу арқылы бағыттаушы орнақтарды жөндеу орнақтың 
(стендке немесе қатты негізге орнатылған) көлденең бағытта беткей бойымен 
тексерілетіндігімен сипатталады, бұл бағыттаушы орнақтардың түзілуін, 
параллелизмін және спиральды қисықтығын тексеру үшін әртүрлі әмбебап 
құрылғыларды пайдаланады. Осындай құрылғылардың бірі – көпір-3.15 
суретте көрсетілген. Әмбебап көпірде 1 Т-тәрізді негіз бар, оның төрт тірегі 5 
және тағы бір тірегі 3. 5 тіректерінің екеуін 7 ойық бағандары бойынша тік 
бағытта жылжытуға және 6 жаңғақтармен бекітуге болады, қалған екеуі 
бойлық ойықтар бойымен көлденең бағытта қозғалады және 4 
жаңғақтарымен қажетті күйде бекітіледі. 

5 тіректерін рельстердің еніне және олардың арасындағы қашықтыққа 
байланысты бөлек жылжытуға болады. 3 тірегі тік және көлденең қозғалысқа 
мүмкіндік береді. Негізге 1 бұрандамен бекітілген 8-тағанда (суретте 
көрінбейді) 9-деңгей орнатылады, ол 10-бұрандалармен бекітіледі. 0,02 
немесе 0,05 деңгейіндегі негізгі ампуланы 1000 мм-ге бөлу бағасы. 11 арнайы 
құрылғыларында екі 2 индикаторы орнатылған. 

Индикаторлардың орнын реттеуге болады және оларды базаның кез 
келген жерінде бекітуге болады. 
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1-көпір негізі; 2-индикаторлар; 3, 5-тіректер; 4, 6-сомын; 7-баған; 8-
қалып; 9-деңгей; 10-бұрандалар; 11-арнайы құрылғы 
 

3.15 – сурет. Әмбебап құрал-көпірмен орнақ бағыттағыштарын тексеру 
 

Құрылғыны бағыттағыштар бойымен жылжытқанда, 2 индикаторы 
бойынша негізгі жазықтықтың бағыттағышының параллелизмін анықтаңыз. 
Бағыттағыштар бойымен орналасқан деңгейге сәйкес олардың спиральды 
қисықтығы, яғни көлденең жазықтықтағы параллельдіктен ауытқуы 
орнатылады. 

Базалық беттерді өңдегеннен кейін олардың геометриялық 
параметрлерінің дәлдігін (түзулігі мен тегістігі) техникалық құжаттама 
талаптарына сәйкестігін тексереді. 

Содан кейін негізгі бөліктердің қалпына келтірілген беттеріне 
(құралкүймешіктер, сырғытпалар, арбалар және т.б.) қозғалатын бөлшектерді 
жөндеу дәл осылай жүзеге асырылады. 

Қажет болған жағдайда, негізгі беттердің орналасу биіктігін қалпына 
келтіру үшін жылжымалы бөлікке төсемдер, тақталар, таспалар және т.б. 
сияқты компенсаторлар енгізіледі. 

Бағыттаушы тұғырларды жөндеу (3.16-сурет) технология бойынша [27] 
мынадай операциялардан тұрады: 
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1-көпір негізі; 2-индикаторлар; 3, 5-тіректер; 4, 6-сомын; 7-баған; 8-
қалып; 9-деңгей; 10-бұрандалар; 11-арнайы құрылғы 
 

3.15 – сурет. Әмбебап құрал-көпірмен орнақ бағыттағыштарын тексеру 
 

Құрылғыны бағыттағыштар бойымен жылжытқанда, 2 индикаторы 
бойынша негізгі жазықтықтың бағыттағышының параллелизмін анықтаңыз. 
Бағыттағыштар бойымен орналасқан деңгейге сәйкес олардың спиральды 
қисықтығы, яғни көлденең жазықтықтағы параллельдіктен ауытқуы 
орнатылады. 

Базалық беттерді өңдегеннен кейін олардың геометриялық 
параметрлерінің дәлдігін (түзулігі мен тегістігі) техникалық құжаттама 
талаптарына сәйкестігін тексереді. 

Содан кейін негізгі бөліктердің қалпына келтірілген беттеріне 
(құралкүймешіктер, сырғытпалар, арбалар және т.б.) қозғалатын бөлшектерді 
жөндеу дәл осылай жүзеге асырылады. 

Қажет болған жағдайда, негізгі беттердің орналасу биіктігін қалпына 
келтіру үшін жылжымалы бөлікке төсемдер, тақталар, таспалар және т.б. 
сияқты компенсаторлар енгізіледі. 

Бағыттаушы тұғырларды жөндеу (3.16-сурет) технология бойынша [27] 
мынадай операциялардан тұрады: 

 
 

  

 
 

 
 

3.16 - сурет.1k62 бұранда кескіш білдектің бағыттаушы төсегінің 
профилі 

 
Тегістеу арқылы бағыттаушы орнақтарды жөндеу келесі 

операциялардан тұрады: 
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Бағыттаушы орнақтарды фиништік сүргілеумен жөндеу 
операцияларға сәйкес бойлық-сүргілеу білдегінің үстеліне орнатылуы, 
тексерілуі және деформациялануы қажет: 

 
 

Сүргілеу үстелдің қозғалыс жылдамдығы 8...10 м/мин және кесу 
тереңдігі 3...4 өту үшін 0,03...0,05 мм кезінде жүргізіледі. 

 
3.4.4.2 Жүріс бұрандасын және жүріс білігін орнату 
Жүріс бұрандасы мен жүріс білігінің, беру қорабы мен қозғалыс 

бергіштің өстерін біріктіру мынадай үлгілік технологиялық үрдіске сәйкес 
жүргізіледі: 

 
Беріліс қорабы мен қозғалыс бергіш саңылауларының сәйкес келуінен 

рұқсат етілген ауытқу: 
- тік жазықтықта – 0,15 мм артық емес; 
- көлденең жазықтықта-0,07 мм артық емес. 
 
3.4.4.3 Бағыттаушы құралкүймешікті жөндеу 
Құралкүймешіктің бағыттағыштарын жөндеу кезінде бағыттаушы 

арбаларды, көлденең слайдтарды, айналмалы слайдтарды және жоғарғы 
слайдтарды қалпына келтіру қажет. 
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Бағыттаушы орнақтарды фиништік сүргілеумен жөндеу 
операцияларға сәйкес бойлық-сүргілеу білдегінің үстеліне орнатылуы, 
тексерілуі және деформациялануы қажет: 

 
 

Сүргілеу үстелдің қозғалыс жылдамдығы 8...10 м/мин және кесу 
тереңдігі 3...4 өту үшін 0,03...0,05 мм кезінде жүргізіледі. 

 
3.4.4.2 Жүріс бұрандасын және жүріс білігін орнату 
Жүріс бұрандасы мен жүріс білігінің, беру қорабы мен қозғалыс 

бергіштің өстерін біріктіру мынадай үлгілік технологиялық үрдіске сәйкес 
жүргізіледі: 

 
Беріліс қорабы мен қозғалыс бергіш саңылауларының сәйкес келуінен 

рұқсат етілген ауытқу: 
- тік жазықтықта – 0,15 мм артық емес; 
- көлденең жазықтықта-0,07 мм артық емес. 
 
3.4.4.3 Бағыттаушы құралкүймешікті жөндеу 
Құралкүймешіктің бағыттағыштарын жөндеу кезінде бағыттаушы 

арбаларды, көлденең слайдтарды, айналмалы слайдтарды және жоғарғы 
слайдтарды қалпына келтіру қажет. 

  

Құралкүймешіктің бағыттаушы рельстерін қалпына келтіру (3.17-
сурет) ең қиын үрдіс болып табылады және құралкүймешіктің басқа 
бөліктерін жөндеумен салыстырғанда көп уақытты қажет етеді. 

 

 
 

3.17 - сурет.1к62 үлгісіндегі бұрандалы кескіш білдектің 
құралкүймешігі. 

 
Арбаны жөндеу кезінде қалпына келтіру керек: 

 
Вагонды жөндеу кезінде қозғалыс бергіштің редукторларын рейкамен 

және көлденең беріліс механизмімен қалыпты ұстап тұру қажет. Сондықтан 
бағыттаушы арбаларды жөндеу 1, 2, 3 және 4 беттерінен басталады (3.16-
сурет), көлденең құралкүймешіктермен жұптастырылған. 
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Көлденең жылжымаларды жөндеу кезінде 1, 2, 3 және 4 беттерінің 
түзулігін (3.16-сурет) және 1 және 2 беттерінің өзара параллельдігін 
қамтамасыз ету қажет. Жөндеу келесідей Тегістеу арқылы жүзеге 
асырылады: 

 
 

Айналмалы слайдтарды жөндеу 1 бетінен басталады (3.18-сурет, а), 
ол көлденең слайдтардың тегістелген түйісетін бетіндегі бояуға тексеріледі. 
Бояу іздерінің саны 25×25 мм аумақта кемінде 8...10 болуы керек. 

Жөндеу келесі ретпен Тегістеу арқылы жүзеге асырылады: 
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Көлденең жылжымаларды жөндеу кезінде 1, 2, 3 және 4 беттерінің 
түзулігін (3.16-сурет) және 1 және 2 беттерінің өзара параллельдігін 
қамтамасыз ету қажет. Жөндеу келесідей Тегістеу арқылы жүзеге 
асырылады: 

 
 

Айналмалы слайдтарды жөндеу 1 бетінен басталады (3.18-сурет, а), 
ол көлденең слайдтардың тегістелген түйісетін бетіндегі бояуға тексеріледі. 
Бояу іздерінің саны 25×25 мм аумақта кемінде 8...10 болуы керек. 

Жөндеу келесі ретпен Тегістеу арқылы жүзеге асырылады: 

 
 
 

  

Жоғарғы слайдтарды жөндеу 1 бетінен басталады (3.18-сурет, б) оны 
жону білдекте тесіп, эпоксидті желімге жұқа қабырғалы жеңді орнатудан 
басталады. 

 
а) айналмалы; Б) жоғарғы 

 
3.18 - сурет.Құралкүймешіктің слайдтары 

 
Жөндеу жұмыстары келесі тәртіпте жалғасады: 
1. Беті 2; 
2. 6 құрылғысына шаблон жазықтығымен жоғарғы слайдтарды 

орнатыңыз; 
3. 5 бетін параллельділікке тексеріңіз; 
4. 3 және 6 беттерін тегістеңіз; 
5. Жер беті 5; 
6. 4 бетін параллельділікке тексеріңіз; 
7. 4 бетін тегістеңіз; 
8. 3, 5 және 6 беттерін тексеріңіз; 
9. Қажет болған жағдайда-қатпарлау. 
3.4.4.4 Алдыңғы басша корпусын жөндеу 
Айналдырықты илектеу мойынтіректері үшін тесіктерді бұрғылау және 

кейіннен жеңдерді алдыңғы бас корпусына басу арқылы қалпына келтіру 
сұлбаға сәйкес жүзеге асырылады (3.19-сурет): 
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а) мойынтірек саңылауларын тексеру және бұрғылау; б) төлкелерді 
орнату; в) айналдырық өсінің орнын тексеру 

 
3.19 - сурет.Алдыңғы басша корпусын жөндеу сұлбасы 

 
Айналдырық өсінің параллелизміне жол беріледі: 
- тік жазықтықта 300 мм ұзындықта 0,02 мм артық емес; 
- көлденең жазықтықта 300 мм ұзындықта 0,02 мм артық емес. 
Шабылғаннан кейін бояу іздерінің саны 25×25 мм аумақта кемінде 10 

болуы керек. 
Алдыңғы бас рельстерін жөндеу үшін сізге: 
- мойынтіректерге айналдырықты орнатыңыз; 
- деңгей бойынша бағыттаушы орнақтар тексеріледі; 
- оларға айналдырығы бар алдыңғы басша орналастырылған; 
- біліктің конустық тесігіне басқару мандрелі орнатылады (3.19-сурет, 

в); 
- құралкүймешіктің вагонына немесе 2 Әмбебап көпірге 3 индикаторы 

бар тірек орнатылады; 
- айқындайды ауытқулар параллельдік өткізу кезінде ақырлар бойынша 

қозғалады тұғырлары; 
- алдыңғы басша бағыттағыштары. 
Параллелизмге жол беріледі: 
- тік жазықтықта 300 мм ұзындықта 0,02 мм артық емес; 
- көлденең жазықтықта 300 мм ұзындықта 0,01 мм артық емес. 
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а) мойынтірек саңылауларын тексеру және бұрғылау; б) төлкелерді 
орнату; в) айналдырық өсінің орнын тексеру 

 
3.19 - сурет.Алдыңғы басша корпусын жөндеу сұлбасы 

 
Айналдырық өсінің параллелизміне жол беріледі: 
- тік жазықтықта 300 мм ұзындықта 0,02 мм артық емес; 
- көлденең жазықтықта 300 мм ұзындықта 0,02 мм артық емес. 
Шабылғаннан кейін бояу іздерінің саны 25×25 мм аумақта кемінде 10 

болуы керек. 
Алдыңғы бас рельстерін жөндеу үшін сізге: 
- мойынтіректерге айналдырықты орнатыңыз; 
- деңгей бойынша бағыттаушы орнақтар тексеріледі; 
- оларға айналдырығы бар алдыңғы басша орналастырылған; 
- біліктің конустық тесігіне басқару мандрелі орнатылады (3.19-сурет, 

в); 
- құралкүймешіктің вагонына немесе 2 Әмбебап көпірге 3 индикаторы 

бар тірек орнатылады; 
- айқындайды ауытқулар параллельдік өткізу кезінде ақырлар бойынша 

қозғалады тұғырлары; 
- алдыңғы басша бағыттағыштары. 
Параллелизмге жол беріледі: 
- тік жазықтықта 300 мм ұзындықта 0,02 мм артық емес; 
- көлденең жазықтықта 300 мм ұзындықта 0,01 мм артық емес. 
 

  

3.4.4.5 Артқы басын жөндеу 
Артқы басын жөндеу кезінде (3.20-сурет) көпір беттерінің орнақ және 

корпуспен жұптасу дәлдігі, корпустың тесігінің дәлдігі және алдыңғы және 
артқы бастардың орталықтарының биіктігі қалпына келтіріледі, күпше, 
беріліс бұрандасы және басқа бөлшектер жөнделеді немесе қайта жасалады. 

 

 
 

1-алдыңғы басша; 2-айналдырық; 3-сақиналар; 4-артқы басша корпусы; 
5-шұңқыр; 6-пластилин; 7-қуыс денелі мандрел; 8-призма; 9-көпір; 10-
бағыттаушы төлке; 11-төсем 

3.20 - сурет. Артқы басын жөндеу сұлбасы 
 

Акрилопластсыз корпус пен көпірді жөндеу келесі операцияларды 
қамтиды: 
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Артқы басын акрилопластпен қалпына келтіргенде келесі 
операцияларды қамтиды: 

 
Артқы габаритті күпшелерді жөндеу – сыртқы диаметрді тегістеу 

және өтемдік жеңді орнату арқылы конустық тесікті қалпына келтіру 
жұмыстарын қамтиды-сыртқы жағынан цилиндрлік пішінді және қабырға 
қалыңдығы 2 мм немесе одан көп болатын конус (күпшелердің диаметріне 
байланысты). 

Содан кейін жеңге желімнің пинолына орнатылады және қатайғаннан 
кейін (24 сағаттан кейін) конустық тесік тегістеледі. 

Күпшелер конустық тесігінің тозуға төзімділігі жоғарылайды, ал 
жөндеу құны жаңа күпшелер өндірісінің өзіндік құнынан әлдеқайда төмен. 

 
3.4.5 Консольді-жоңғылау білдектерді жөндеу технологиясы 
Көлденең, тік, әмбебап және басқа консольді жоңғылау білдектердің 

дәлдігі негізінен айналдырық, орнақ, консоль, вагон және үстел тобын жасау, 
жөндеу және құрастыру дәлдігіне байланысты. 

3.4.5.1 Бағыттаушы тұғырларды жөндеу 
Көлденең, тік, әмбебап және басқа консольді жоңғылау білдектердің 

дәлдігі негізінен айналдырық, орнақ, консоль, вагон және үстел түйіндерін 
жасау, жөндеу және жинау дәлдігіне байланысты. 

3.21 – суретке сәйкес, кескішпен бағыттаушы орнақ жөндеу көп 
уақытты қажет етеді, бірақ көптеген кәсіпорындарда кеңінен қолданылады: 
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Артқы басын акрилопластпен қалпына келтіргенде келесі
операцияларды қамтиды:

Артқы габаритті күпшелерді жөндеу – сыртқы диаметрді тегістеу 
және өтемдік жеңді орнату арқылы конустық тесікті қалпына келтіру 
жұмыстарын қамтиды-сыртқы жағынан цилиндрлік пішінді және қабырға
қалыңдығы 2 мм немесе одан көп болатын конус (күпшелердің диаметріне 
байланысты).

Содан кейін жеңге желімнің пинолына орнатылады және қатайғаннан
кейін (24 сағаттан кейін) конустық тесік тегістеледі.

Күпшелер конустық тесігінің тозуға төзімділігі жоғарылайды, ал 
жөндеу құны жаңа күпшелер өндірісінің өзіндік құнынан әлдеқайда төмен.

3.4.5 Консольді-жоңғылау білдектерді жөндеу технологиясы
Көлденең, тік, әмбебап және басқа консольді жоңғылау білдектердің

дәлдігі негізінен айналдырық, орнақ, консоль, вагон және үстел тобын жасау,
жөндеу және құрастыру дәлдігіне байланысты.

3.4.5.1 Бағыттаушы тұғырларды жөндеу
Көлденең, тік, әмбебап және басқа консольді жоңғылау білдектердің

дәлдігі негізінен айналдырық, орнақ, консоль, вагон және үстел түйіндерін 
жасау, жөндеу және жинау дәлдігіне байланысты.

3.21 – суретке сәйкес, кескішпен бағыттаушы орнақ жөндеу көп 
уақытты қажет етеді, бірақ көптеген кәсіпорындарда кеңінен қолданылады:

3.21 - сурет. Бағыттаушы орнақтарды жөндеу сұлбасы 

Орнақ бағыттағыштарын әрлеу арқылы жөндеу аз уақытты қажет 
етеді және ең өнімді және кәсіпорындарда қолданылады. 

Өңдеу кем дегенде екі өту үшін карбидті плиталары бар кең 
кескіштермен бойлық беру әдісімен жүзеге асырылады. 

Түпкілікті өңдеу кесу жылдамдығы 15 м/мин аспайтын 0,05 мм 
аспайтын кесу тереңдігі кезінде және үстелдің бір екі жүрісіне кескіш енінен 
0,6 аспайтын беру кезінде жүзеге асырылады. 

3.4.5.2 Консольдің бағыттауыштарын жөндеу көп жағдайда бүкіл 
білдектің жұмыс істеу дәлдігін анықтайды. Жөндеу кезінде консольдің 
көлденең бағыттаушыларының түзулігі мен өзара параллелизмін, олардың 
негізгі бетке параллелизмін, сондай-ақ орнақпен қиылысатын тік беттерге 
перпендикулярлығын қалпына келтіру қажет. 

Бағыттаушы консольдерді жөндеу сұлбасына сәйкес шабумен жөндеу 
(3.21-сурет) мынадай операцияларды қамтиды: 
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3.21 - сурет. Бағыттаушы консольдерді жөндеу сұлбасы 
 

Орнақпен жұпталған консоль беттерін түпкілікті бекіту кесу арқылы 
жүзеге асырылады. 

 
3.4.5.3 Үстелді жөндеу 
Жоңғылау білдектердің үстелдерін жөндеудің күрделілігі 

бағыттағыштардың тозуына және т-тәрізді ойықтардың жұмыс үстелінің 
зақымдалу сипатына байланысты – эпоксидті желімдегі төсемдер мен 
кірістірулер жойылады. 

Жөндеу кезінде үстел бетінің тегістігі (3.23-сурет), т-тәрізді ойықтар 
қабырғаларының түзулігі мен өзара параллелизмі, 2 және 6 беттерінің өзара 
параллелизмі мен түзулігі және олардың Т-тәрізді ойықтары мен 13 
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3.21 - сурет. Бағыттаушы консольдерді жөндеу сұлбасы

Орнақпен жұпталған консоль беттерін түпкілікті бекіту кесу арқылы 
жүзеге асырылады.

3.4.5.3 Үстелді жөндеу
Жоңғылау білдектердің үстелдерін жөндеудің күрделілігі 

бағыттағыштардың тозуына және т-тәрізді ойықтардың жұмыс үстелінің 
зақымдалу сипатына байланысты – эпоксидті желімдегі төсемдер мен 
кірістірулер жойылады.

Жөндеу кезінде үстел бетінің тегістігі (3.23-сурет), т-тәрізді ойықтар
қабырғаларының түзулігі мен өзара параллелизмі, 2 және 6 беттерінің өзара 
параллелизмі мен түзулігі және олардың Т-тәрізді ойықтары мен 13 

беттерінің параллелизмі, 1 және 7 беттерінің түзулігі және олардың жұмыс 
бетінің параллелизмі (айна) қалпына келтіріледі) 

Сурет 3.23 - Жоңғылау білдекті жөндеу сұлбасы 

Кестелерді сүргілеу арқылы жөндеудің үлгілік технологиялық үрдісі 
3.16 – кестеде, ал шабумен-3.17-кестеде келтірілген. 

3.16 - кесте.Кестені сүргілеу арқылы жөндеудің үлгілік технологиялық үрдісі 
№ 
р / 
с 

Операцияның мазмұны Құралдар мен 
құрылғылар 

1 3 және 5 беттерін бітеуіштер мен 
кенжарлардан тазарту 

Бақылау сызғышы, егеу, 
қырғыш 

2 Үстелді 3 және 5 беттерімен 
жоспарлағышқа орнатыңыз және білдектің 
параллель жүруін тексеріңіз 

Бұрандар, тақтайшалар, 
сомынды кілттер, 

штативі бар индикатор 
3 Үстелдің айнасын минималды металл 

қабатын алып тастаңыз 
Кең аусыл кескіш, 

бақылау сызғышы, сүңгі 
4 Т-тәрізді ойықтарды жоспарлау Кескіш, ұзындығы 

жазық параллель 
өлшемдер жиынтығы, 

индикатор 
5 Металлдың минималды қабатын алып 

тастап, 13 бетін тегістеңіз. 
Зақым болмаған жағдайда, 13 беті 
жоспарланбайды 

Кескіш, штативті 
индикатор 
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3.16 кестенің жалғасы 
6 3 және 5 беттерін жоғары қаратып, үстелді 

жоспарлағышқа қайта орнатыңыз және 
деформациясыз бекітіңіз 

Штативті Индикатор, 
бұрандар мен жолақтар 

7 Тозу іздерін жойғанға дейін металдың 
минималды қабатын алып тастап, 1, 2, 6 
және 7 бағыттағыштардың бетін тегістеңіз 

Кескіштер, штативті 
индикатор, бақылау 
сызғышы, зондтар, 

құрылғы 
8 3 және 5 беттерін жоспарлау – 1 және 7 

беттерінен 0,1...0,5 мм үлкен металл 
қабатын алып тастаңыз 

Кескіш, индикатор, 
зондтар 

9 7, 2, 6 және 7 беттердің сәндік қырынуын 
орындаңыз 

Қырғыштар жиынтығы 

3.17 -кесте. Кестені шабумен жөндеудің үлгілік технологиялық үрдісі 
№ 

р / с 
Операцияның мазмұны Құралдар мен құрылғылар 

1 13 бетін тығындаудан тазалаңыз 
және түзулігін тексеріңіз. 

Егеулер, қырғыштар, қатқыл 
сызғыш, сүңгілер 

2 13 бетіне қатысты ең жақын Т-тәрізді 
ойықтың қабырғасының 
параллельдігін тексеріп, оны 
кенжарлар мен майысулардан 
тазартыңыз 

Индикаторы бар тұғыр, егеу 
және қырғыш 

3 5 және 3 беттерін тығындаулардан 
тазарту 

Егеулер, қырғыштар, тексеру 
сызғышы 

4 Үстелді тексеру плитасына 5 және 3 
беттермен орнату 

Қуысбұрғы 0,04 мм, 1000 мм 
ұзындықта 0,02 мм бөлу 

бағасымен деңгей 
5 10 үстел айнасын қыру Қырғыштар жиынтығы, 

тексеру плитасы, сызғыш, 
сүңгі 

6 10 беті бар плитаға үстел орнатыңыз Қуысбұрғы 0,04 мм; ұзындығы 
1000 мм 0,02 мм бөлу 

бағасымен деңгей 
7 1 және 7 беттерін қырып тастау Тексеру сызғышы, индикаторы 

бар тұғыр 
8 6 бетін қырып тастау Тексеру сызғышы, индикаторы 

бар тұғыр 
9 2 бетін қырып тастау Тексеру сызғышы, құрылғы 
10 Соңында, 1, 2, 6 және 7 беттерін алып 

тастаңыз, оларды вагонның 
бағыттаушыларымен бірге сынамен 
жұптаңыз 
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3.16 кестенің жалғасы 
6 3 және 5 беттерін жоғары қаратып, үстелді 

жоспарлағышқа қайта орнатыңыз және 
деформациясыз бекітіңіз 

Штативті Индикатор, 
бұрандар мен жолақтар 

7 Тозу іздерін жойғанға дейін металдың 
минималды қабатын алып тастап, 1, 2, 6 
және 7 бағыттағыштардың бетін тегістеңіз 

Кескіштер, штативті 
индикатор, бақылау 
сызғышы, зондтар, 

құрылғы 
8 3 және 5 беттерін жоспарлау – 1 және 7 

беттерінен 0,1...0,5 мм үлкен металл 
қабатын алып тастаңыз 

Кескіш, индикатор, 
зондтар 

9 7, 2, 6 және 7 беттердің сәндік қырынуын 
орындаңыз 

Қырғыштар жиынтығы 

 
Кесте 3.17 - Кестені шабумен жөндеудің үлгілік технологиялық үрдісі 
№ 

р / с 
Операцияның мазмұны Құралдар мен құрылғылар 

1 13 бетін тығындаудан тазалаңыз 
және түзулігін тексеріңіз. 

Егеулер, қырғыштар, қатқыл 
сызғыш, сүңгілер 

2 13 бетіне қатысты ең жақын Т-тәрізді 
ойықтың қабырғасының 
параллельдігін тексеріп, оны 
кенжарлар мен майысулардан 
тазартыңыз 

Индикаторы бар тұғыр, егеу 
және қырғыш 

3 5 және 3 беттерін тығындаулардан 
тазарту 

Егеулер, қырғыштар, тексеру 
сызғышы 

4 Үстелді тексеру плитасына 5 және 3 
беттермен орнату 

Қуысбұрғы 0,04 мм, 1000 мм 
ұзындықта 0,02 мм бөлу 

бағасымен деңгей 
5 10 үстел айнасын қыру Қырғыштар жиынтығы, 

тексеру плитасы, сызғыш, 
сүңгі 

6 10 беті бар плитаға үстел орнатыңыз Қуысбұрғы 0,04 мм; ұзындығы 
1000 мм 0,02 мм бөлу 

бағасымен деңгей 
7 1 және 7 беттерін қырып тастау Тексеру сызғышы, индикаторы 

бар тұғыр 
8 6 бетін қырып тастау Тексеру сызғышы, индикаторы 

бар тұғыр 
9 2 бетін қырып тастау Тексеру сызғышы, құрылғы 
10 Соңында, 1, 2, 6 және 7 беттерін алып 

тастаңыз, оларды вагонның 
бағыттаушыларымен бірге сынамен 
жұптаңыз 

 

  

3.4.5.4 Күймешені жөндеу 
Бағыттаушы консольді жоңғылау білдектерді жөндеу кезінде барлық 

бағыттаушылардың, оның ішінде 2 және 8 сына бағыттағыштарының 
түзулігі, б – б және в – В бағыттары бойынша 1 және 4 беттердің 5 және 7 
беттерге параллельділігі (3.24 – сурет) және А – А және а1-а1 бағыттары 
бойынша 3 және 6 беттердің өзара перпендикулярлығы қалпына келтіріледі. 

 
3.24 - сурет.Консоль-жоңғылау білдегі үстелінің күймешесін жөндеу сұлбасы 

 
Бағыттаушы күймешелерді жөндеу бөлшектер мен тораптардың 

бастапқы өзара орналасуын сақтай отырып, жапсырмаларды (текстолит, 
капрон, акрилопласт, шойын, қола және т.б.) орнату әдісімен ұтымды 
жүргізіледі. 

Жоңғылау білдектердің бағыттаушы вагондарын қалпына келтірудің 
типтік технологиялық үрдістері 3.18, 3.19 кестелерде келтірілген. 

3.18-кестеде бағыттаушы күймешелерді шабумен жөндеудің 
технологиялық үрдісі келтірілген-бағыттаушылар аз тозғанда (0,05 мм-ден 
кем) қолданылады. Негізгі кемшілік-бұл физикалық еңбектің үлкен шығыны, 
жұмыс істейтін бұрандалар мен біліктердің үйлесімділігін одан әрі орнату 
қажеттілігі. 
3.18-кесте - Бағыттаушы күймешелерді шабумен жөндеудің үлгілік 
технологиялық үрдісі 
№ 

р / с 
Операцияның мазмұны Құралдар мен құрылғылар 

1 5, 6 және 9 беттерін қырып тастау (алдын 
ала)  

Плита және сызғыш 

2 5, 6 және 9 беттерін жөнделген үстел 
бағыттағыштары бойынша шабу 
(түпкілікті)  

Бағыттаушы үстелдер, 
қуысбұрғы 0,03 мм 

3 1, 2, 4 беттерін жөнделген консоль 
бағыттағыштарымен жұптастыру 

Бағыттаушы консольдер, 
индикаторы бар негіз, 

құрылғы 
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3.19-кестеде бағыттаушы арбаларды қалпына келтірудің ең ұтымды 
әдісі – өтемдік төсемдерді орнату – әсіресе қайта жөндеу кезінде тиімді, 
себебі бұл жағдайда жөндеу жұмыстарының жоғары сапасымен еңбек 
сыйымдылығын едәуір төмендетуге (екі есе дерлік) қол жеткізіледі. 

 
3.19-кесте - Жапсырмаларды орнату арқылы бағыттаушы арбаларды қалпына 
келтірудің үлгілік технологиялық үрдісі 

№ 
р / 
с 

Операцияның мазмұны Құралдар мен 
құрылғылар 

1 Б және В беттерін кенжарлардан тазарту Индикаторы бар негіз, 
қысқыш тақтайшалар 

мен бұрандар 
2 6 және 9 беттерін тегістеңіз, қалыңдығы 0,5 

мм металл қабатын lx803-3 маркалы 
дайындалған жез төсемдердің қалыңдығынан 
аз алыңыз 

Кең аусыл кескіш, 
индикаторы бар негіз, 

штангенрейсмус 

3 5 сызықты емес бетті жоспарлау Кең бұрышты кескіш, 
шаблон, 

штангенциркуль 
4 Вагонды планердің үстеліне босатыңыз және 

қайта орнатыңыз, 3 бетін үстелдің 5 бетіне 
перпендикуляр етіп тексеріп, бекітіңіз 

Индикаторы бар негіз, 
қысқыш тақтайшалар 

мен бұрандар, 
бақылау бұрышы 

5 Металл қабатын дайындалған төсемдерге 
қарағанда 0,5 мм жұқа етіп алып, 1 және 4 
беттерін тегістеңіз 

Кең аусыл кескіш, 
құрылғы, 

штангенциркуль 
6 Металл қабатын дайындалған төсемдерге 

қарағанда 0,5 мм жұқа етіп алып, 3 бетін 
тегістеңіз 

Кең аусыл кескіш, 
құрылғы, 

штангенциркуль 
7 Арбаны үстелден босатыңыз және алыңыз Сомын кілттері 
8 1, 3 және 4 күймешелердің беттерін және 

олармен біріктірілген жез төсемдердің 
беттерін ацетонмен майсыздандыру 

Ацетонға малынған 
жеңіл матадан 

жасалған Тампон 
9 Эпоксидті дайындаңыз және вагонның және 

төсемнің дайындалған беттеріне эпоксидті 
желім қабатын жағыңыз 

Шпатель 

10 Вагонның бетіне төсемдер қойып, ауа 
көпіршіктерін кетіру үшін аздап сүртіңіз 

Шпатель 
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3.19-кестеде бағыттаушы арбаларды қалпына келтірудің ең ұтымды 
әдісі – өтемдік төсемдерді орнату – әсіресе қайта жөндеу кезінде тиімді, 
себебі бұл жағдайда жөндеу жұмыстарының жоғары сапасымен еңбек 
сыйымдылығын едәуір төмендетуге (екі есе дерлік) қол жеткізіледі. 

 
3.19-кесте - Жапсырмаларды орнату арқылы бағыттаушы арбаларды қалпына 
келтірудің үлгілік технологиялық үрдісі 

№ 
р / 
с 

Операцияның мазмұны Құралдар мен 
құрылғылар 

1 Б және В беттерін кенжарлардан тазарту Индикаторы бар негіз, 
қысқыш тақтайшалар 

мен бұрандар 
2 6 және 9 беттерін тегістеңіз, қалыңдығы 0,5 

мм металл қабатын lx803-3 маркалы 
дайындалған жез төсемдердің қалыңдығынан 
аз алыңыз 

Кең аусыл кескіш, 
индикаторы бар негіз, 

штангенрейсмус 

3 5 сызықты емес бетті жоспарлау Кең бұрышты кескіш, 
шаблон, 

штангенциркуль 
4 Вагонды планердің үстеліне босатыңыз және 

қайта орнатыңыз, 3 бетін үстелдің 5 бетіне 
перпендикуляр етіп тексеріп, бекітіңіз 

Индикаторы бар негіз, 
қысқыш тақтайшалар 

мен бұрандар, 
бақылау бұрышы 

5 Металл қабатын дайындалған төсемдерге 
қарағанда 0,5 мм жұқа етіп алып, 1 және 4 
беттерін тегістеңіз 

Кең аусыл кескіш, 
құрылғы, 

штангенциркуль 
6 Металл қабатын дайындалған төсемдерге 

қарағанда 0,5 мм жұқа етіп алып, 3 бетін 
тегістеңіз 

Кең аусыл кескіш, 
құрылғы, 

штангенциркуль 
7 Арбаны үстелден босатыңыз және алыңыз Сомын кілттері 
8 1, 3 және 4 күймешелердің беттерін және 

олармен біріктірілген жез төсемдердің 
беттерін ацетонмен майсыздандыру 

Ацетонға малынған 
жеңіл матадан 

жасалған Тампон 
9 Эпоксидті дайындаңыз және вагонның және 

төсемнің дайындалған беттеріне эпоксидті 
желім қабатын жағыңыз 

Шпатель 

10 Вагонның бетіне төсемдер қойып, ауа 
көпіршіктерін кетіру үшін аздап сүртіңіз 

Шпатель 

 
 
 
 
 

  

3.19 кестенің жалғасы 
11 Арбаны бағыттаушы консольдерге 

орнатыңыз және 20...24 сағат ішінде 
салмағыңыздың астында тұрыңыз 

Қуысбұрғы 

12 9-дан 11-ге дейін күймешенің бетіне 
жапсырмаларды жабыстырыңыз және 8, 9 
және 10 операцияларын орындаңыз 

Ацетонға малынған 
жеңіл матадан жасалған 

Тампон, шпатель 
13 Кестені бағыттаушы вагондарға орнатыңыз 

және 24 сағат бойы тұрыңыз 
Қуысбұрғы 

14 Үстел мен күймешені шешіп, 
жапсырмалардың Бекітілу беріктігін 
тексеру 

Слесарлық балға 

15 5, 6 және 9 бағыттағыштардың 
(жапсырмалардың) беттерін үстелдің 
жанасатын беттеріне шабу 

Тексеру сызғышы, зонд 

16 1, 3 және 4 қабаттасулардың беттерін 
консольдің жанасатын жөнделген беттеріне 
шабу 

Қырғыш, тексеру 
бұрышы бар құрал, 

негізі бар индикатор, 
қуысбұрғы 

 
3.4.6 Дөңгелек тегістеу білдектерін жөндеу технологиясы 
3.4.6.1. Бағыттаушы орнақтарды жөндеу 
Дөңгелек тегістеу білдектерін жөндеудегі негізгі негіздердің бірі-

бағыттаушы орнақтар. Бұл бағыттағыштарды жөндеудің дәл еместігі 
білдектің негізгі құрастыру қондырғыларының дұрыс емес орналасуы мен 
өзара әрекеттесуіне әкеледі. 

Орнақты жөндеу кезінде барлық бағыттаушылардың түзулігін қалпына 
келтіру қажет, бұл ретте 1 – 3 және 6 – 8 беттерінің бұрылуын жояды (3.25-
сурет). 2, 3 және 7, 8 призмалық бағыттағыштардың беттері өзара 
перпендикуляр болуы керек, оны қалпына келтіру қажет. 1-3 беттер 6-8 
беттерінен едәуір көп тозады, сондықтан біріншісі әрлеу, тегістеу немесе 
кесу арқылы жөнделеді, ал екіншісі, әдетте, кесу арқылы жөнделеді (3.16 – 
кесте).  
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3.25 - сурет.Бағыттаушы орнақ беттерін жөндеу сұлбасы 
 

Тегістеу арқылы орнақ бағыттағыштарын жөндеудің типтік үрдісі 
мыналарды қамтиды: 

 
Тегістеу арқылы бағыттаушы орнақтарды жөндеудің типтік 

технологиялық үрдісі 3.20-кестеде келтірілген. 
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3.25 - сурет.Бағыттаушы орнақ беттерін жөндеу сұлбасы 
 

Тегістеу арқылы орнақ бағыттағыштарын жөндеудің типтік үрдісі 
мыналарды қамтиды: 

 
Тегістеу арқылы бағыттаушы орнақтарды жөндеудің типтік 

технологиялық үрдісі 3.20-кестеде келтірілген. 

  

3.20-кесте - Бағыттаушы орнақтарды шабумен жөндеудің үлгілік 
технологиялық үрдісі 
Р/н Операцияның мазмұны Құралдар мен құрылғылар 
1 Іргетасқа немесе стендке орнақ 

орнатыңыз және орнатудың 
дұрыстығын тексеріңіз 

Үстел арбасы, деңгей, құрылғы 

2 Тексеру сызғышына сәйкес 1-3 
беттерін қырып тастау 

Тексеру сызғышы, құрылғы 

3 6-8 бетін қырып тастаңыз және 
вагонға арналған бағыттағыштармен 
перпендикулярлықты тексеріңіз 

Тексеру сызғышы, құрал, 
Бақылау бұрыштамасына 
арналған тұғыр, индикаторы 
бар тіреуіш 

 
3.4.6.2 Үстелді жөндеу 
Дөңгелек тегістеу білдегінің үстелі арба мен айналмалы үстелден 

тұрады. Үстелді жөндеу кезінде күймеше мен үстелдің түйісетін беттерінің, 
сондай-ақ күймеше бағыттағыштарының орнақ бағыттағыштарымен дәл 
сәйкес келуі қамтамасыз етілуі керек 

Арбаны жөндеу (төменгі үстел) – 1-4 беттерін кесу (3.26-сурет, а), 
сондай-ақ осы беттерді тегістеу және тегістеу арқылы жүзеге асырылады. 

 

 
 

а) төменгі, б) жоғарғы 
 

3.26 - сурет. Күймешені жөндеу сызбасы 
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Кесу арқылы жөндеу кезінде келесі операциялар орындалады: 
 

 
 

Айналмалы (жоғарғы) үстелді жөндеу – 1 және 3 беттерінің түзулігі 
мен тегістігін (3.26-сурет, б), сондай-ақ олардың өзара параллельдігін 
қалпына келтіру қажет. Сонымен қатар, 2 бетінің түзілуін қалпына келтіріңіз. 

Беттерді жөндеуді жоспарлау арқылы жүргізген жөн және келесі 
операциялардың реттілігін қамтиды: 
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Кесу арқылы жөндеу кезінде келесі операциялар орындалады: 
 

 
 

Айналмалы (жоғарғы) үстелді жөндеу – 1 және 3 беттерінің түзулігі 
мен тегістігін (3.26-сурет, б), сондай-ақ олардың өзара параллельдігін 
қалпына келтіру қажет. Сонымен қатар, 2 бетінің түзілуін қалпына келтіріңіз. 

Беттерді жөндеуді жоспарлау арқылы жүргізген жөн және келесі 
операциялардың реттілігін қамтиды: 

 

  

 
3.4.6.3 Гидроцилиндрді жөндеу (3.27-сурет) тегістеу білдегі үстелінің 

орнақ бағыттағыштары бойынша бірқалыпты қозғалуына байланысты. 
Сондықтан, білдекті жөндеу кезінде гидроцилиндр саңылауының бүкіл 
ұзындығына индикаторлық нутромердің көмегімен тозуын тексеру қажет. 

 

 
 

а) цилиндр саңылауын созу; б) тұғырдағы тесікті созу 
 

3.27 - сурет. Гидроцилиндр 
 

Жөндеу екі жолмен жүзеге асырылады: 
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3.4.6.4 Алдыңғы және артқы бастарды жөндеу-мойынтіректерде 

айналдырықты орнатқаннан және реттегеннен кейін орындалады. 
3.28-суретке сәйкес жөндеу реттілігі келесі операциялардан тұрады: 

 

 
 

3.28 - сурет. Алдыңғы басын жөндеу сұлбасы 
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3.4.6.4 Алдыңғы және артқы бастарды жөндеу-мойынтіректерде 

айналдырықты орнатқаннан және реттегеннен кейін орындалады. 
3.28-суретке сәйкес жөндеу реттілігі келесі операциялардан тұрады: 

 

 
 

3.28 - сурет. Алдыңғы басын жөндеу сұлбасы 
  

Артқы басын жөндеу - күпше үшін тесіктің дәлдігін, 
бағыттағыштардың үстелдің бетіне сәйкес келу дәлдігін және алдыңғы және 
артқы бастардың орталықтары арқылы өтетін өстің параллелизмін, үстелдің 
қозғалыс бағытын қалпына келтіру жұмыстарын қамтиды. 

Күпше үшін тесіктің дәлдігі пасталармен және акрилопластпен 
кейіннен жетілдіре отырып, тегістеу, тегістеу арқылы қалпына келтіріледі. 
Жөнделген немесе жаңадан жасалған күпше артқы бастың жеткізілген 
тесігіне орнатылады, ол кептеліссіз еркін қозғалуы керек. Күпшелер беті мен 
артқы бас корпусының арасындағы алшақтық 3...5 мкм құрайды. 

Конустық мандрел жиналған артқы бастың күпшелерінің конустық 
саңылауына орнатылады, оның цилиндрлік бөлігі 0,02 мм – ұзындығы 300 
мм және күпшелердің соңында 0,01 мм соғуы мүмкін. 

3.4.6.5. Тегістеу басын жөндеу 
Тегістеу басын жөндеу кезінде мойынтіректердегі айналдырықтың 

айналу дәлдігін, айналдырық өсінің бас корпусының бағыттаушыларына 
параллелизмі мен перпендикулярлығын және оның өсінің алдыңғы бас 
айналдырық өсімен және артқы бас күпшелерінің өсімен бірдей биіктікте 
орналасуын қалпына келтіру қажет. Сондықтан жөндеу айналдырықты және 
оның тіректерін қалпына келтіру туралы басталып, рельстерді бекіту арқылы 
аяқталуы керек. 
 

3.5 Білдектерді жөндеуге арналған құралдар мен құрылғылар 
 

Білдектерді жөндеу сапасына қойылатын талаптар өскен сайын, 
берілген дәлдіктен ауытқуларды өлшеу құралдары ерекше мәнге ие болады. 
Сонымен қатар, бақылау әдістері мен құралдарын таңдаудың дұрыстығының 
негізгі көрсеткіші өлшеу қателігінің өлшенетін өлшемге төзімділікке 
қатынасы болып табылады. Рационалды бақылау құралдарын құру үшін сіз 
бақыланатын параметрлерді, берілген мәндерден рұқсат етілген 
ауытқуларды, тексеру нәтижелері шамалы бұрмаланатын өлшеу құралының 
қателігін білуіңіз керек, сондықтан бақыланатын өлшемдерді осы өндірістік 
жөндеу жағдайлары үшін жарамды деп санауға болады. 

Жөндеу сапасын жақсарту үшін бөлшектердің геометриялық 
пішіндерінен және жабдықтың құрастыру бірліктерінен ауытқу мәндерін 
бақылауға үлкен мән беріледі, себебі дайындама мен құралды алып жүретін 
білдектің жұмыс органдарының қозғалыс дәлдігі, пішіннің дәлдігі, 
өлшемдердің тұрақтылығы және өңделген үлгінің бетінің кедір-бұдырлығы 
тікелей, жазықтық, перпендикуляр, беттердің параллелизмі, 
бағыттағыштардың бұралуы, тесіктердің туралануы көрсеткіштердің 
дәлдігіне байланысты [29]. 

 
3.5.1 Слесарлық құралдар 
Слесарлық құралдардың жіктелуі: 
- өлшеу аспаптары; 
- белгілеу құралдары; 
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- жалпы мақсаттағы құрылғылар; 
- слесарлық-құрастыру құралы. 
Слесарлық балғалар металды кесу, майыстыру, түзету үшін 

қолданылады. Олардың салмағы өңделетін металдың қалыңдығына 
байланысты таңдалады; салмағы 200-ден 600 г-ға дейінгі балғалар жиі 
кездеседі (3.29-сурет). 

 

 
 

3.29 - сурет.Слесарлық балғалардың түрлері 
 

Ағаш балғалар жұмсақ табақты металдан жасалған соққылармен және 
басқа жағдайларда өңдеуге арналған; болат балғаларды қолдану өнімнің 
бетіне зақым келтіруі немесе оған соққылар, тегістеу немесе тегістеу түрінде 
із қалдыруы мүмкін. 

Қорғасын, мыс және т.б. балғалар күшті және сонымен бірге жұмсақ 
соққы қажет болған кезде құрастыру жұмыстарын орындауға арналған. 

Кескіш-өңдеудің жоғары дәлдігі қажет болмаған кезде металды кесу 
үшін қолданылатын құрал (3.30-сурет). 

Слесарлық сақалдар (3.31-сурет) жұқа табақты металда тесіктерді тесу 
үшін, шынжырды тойтару кезінде түйреуіштерді тесу үшін және т. б. 
қолданылады. 

 
3.30 - сурет.Слесарлық кескіш 
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- жалпы мақсаттағы құрылғылар; 
- слесарлық-құрастыру құралы. 
Слесарлық балғалар металды кесу, майыстыру, түзету үшін 

қолданылады. Олардың салмағы өңделетін металдың қалыңдығына 
байланысты таңдалады; салмағы 200-ден 600 г-ға дейінгі балғалар жиі 
кездеседі (3.29-сурет). 

 

 
 

3.29 - сурет.Слесарлық балғалардың түрлері 
 

Ағаш балғалар жұмсақ табақты металдан жасалған соққылармен және 
басқа жағдайларда өңдеуге арналған; болат балғаларды қолдану өнімнің 
бетіне зақым келтіруі немесе оған соққылар, тегістеу немесе тегістеу түрінде 
із қалдыруы мүмкін. 

Қорғасын, мыс және т.б. балғалар күшті және сонымен бірге жұмсақ 
соққы қажет болған кезде құрастыру жұмыстарын орындауға арналған. 

Кескіш-өңдеудің жоғары дәлдігі қажет болмаған кезде металды кесу 
үшін қолданылатын құрал (3.30-сурет). 

Слесарлық сақалдар (3.31-сурет) жұқа табақты металда тесіктерді тесу 
үшін, шынжырды тойтару кезінде түйреуіштерді тесу үшін және т. б. 
қолданылады. 

 
3.30 - сурет.Слесарлық кескіш 

  

 
 

3.31 - сурет.Слесарлық сақал 
 

Егеулер барлық бөлшектерді қолмен кесу үшін қолданылады (3.32-
сурет). Егеулер бөлінеді: 

а) көлденең қимасының пішініне қарай жазық, шаршы, үш қырлы, 
жартылай шеңберлі, дөңгелек, сопақ, қолтық және ромбылық болып бөлінеді; 

б)1 қума см кертпелердің санына байланысты: Драчев, жеке және 
барқыт. 

Қол бұрғылары (3.33-сурет) бұрғылау білдегінің үстеліне бұрғылауға 
арналған торапты немесе бөлшекті орналастыру мүмкін болмаған 
жағдайларда пайдаланылады. 

 

 
3.32 - сурет.Егеу түрлері 
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3.33 - сурет.Қолмен бұрғылау 
 

Таңбалаушылар тесіктердегі жіптерді кесуге арналған (3.34-сурет). 
Мақсатына қарай таңбалаушылар мыналарға бөлінеді: 

1) Слесарлық қол (екі немесе үш таңбалаушылар жиынтықта); 
2) жаңғақтар – жаңғақтарды кесуге арналған (қысқа және ұзын 

құйрығымен). 
Кесілген жіптің түрі бойынша қолмен таңбалаушылар метрикалық 

және дюймге, ал бұрандалы кесу бағыты бойынша – оң және сол жаққа 
бөлінеді. Таңбалаушылармен жұмыс істеу үшін арнайы қақпалар қажет. 

Бұранда кескіштер (3.34-сурет) сыртқы Бұранданы қолмен немесе 
білдектерде құралды бөлшекке бұрау жолымен кесу немесе 
құралкүймешіклеу үшін қолданылады. Құрылымдық нысандарға және 
олардың мақсатына байланысты өліктер келесі үш түрге бөлінеді: 

а) дөңгелек (жүгіру, леркалар); 
б) жылжымалы (клуппалық); 
в) өздігінен ашылатын бұранда кесетін бастиектері бар бұранда 

кескіштер. 
Бұранданы кесу кезінде дөңгелек өліктерді бекіту үшін арнайы 

қақпалар, ал жылжымалы өліктер үшін – клуппалар қажет (3.34-сурет). 
 

 
 

3.34 - сурет. Таңбалаушылар мен бұранда кескіштер 
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3.33 - сурет.Қолмен бұрғылау 
 

Таңбалаушылар тесіктердегі жіптерді кесуге арналған (3.34-сурет). 
Мақсатына қарай таңбалаушылар мыналарға бөлінеді: 

1) Слесарлық қол (екі немесе үш таңбалаушылар жиынтықта); 
2) жаңғақтар – жаңғақтарды кесуге арналған (қысқа және ұзын 

құйрығымен). 
Кесілген жіптің түрі бойынша қолмен таңбалаушылар метрикалық 

және дюймге, ал бұрандалы кесу бағыты бойынша – оң және сол жаққа 
бөлінеді. Таңбалаушылармен жұмыс істеу үшін арнайы қақпалар қажет. 

Бұранда кескіштер (3.34-сурет) сыртқы Бұранданы қолмен немесе 
білдектерде құралды бөлшекке бұрау жолымен кесу немесе 
құралкүймешіклеу үшін қолданылады. Құрылымдық нысандарға және 
олардың мақсатына байланысты өліктер келесі үш түрге бөлінеді: 

а) дөңгелек (жүгіру, леркалар); 
б) жылжымалы (клуппалық); 
в) өздігінен ашылатын бұранда кесетін бастиектері бар бұранда 

кескіштер. 
Бұранданы кесу кезінде дөңгелек өліктерді бекіту үшін арнайы 

қақпалар, ал жылжымалы өліктер үшін – клуппалар қажет (3.34-сурет). 
 

 
 

3.34 - сурет. Таңбалаушылар мен бұранда кескіштер 

  

Слесарлық құралдарға бұрағыштардың бірнеше түрі кіреді (3.35-сурет), 
олар пышақтың түріне, мөлшеріне және диаметріне байланысты 
ерекшеленеді: 

- жалпақ (тік бұрышты); 
- айқас тәрізді; 
- мамандандырылған-күрделілігі жоғары кілтектермен жұмыс істеу 

кезінде қолданылады. 
 

 
 

3.35 - сурет.Бұрағыштардың түрлері 
 
Слесарлық-құрастыру жұмыстарын орындау барысында әртүрлі 

топсалы-еріншелы құрал қолданылады. Оған тістеуіктер, дөңгелек 
тістеуіктер, қысқыштар, кенелер жатады (3.36-сурет). 

 

 
 

3.36 - сурет.Топсалы-ерінше құралы 
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Алты қырлы және тетраэдрлік жаңғақтардың, бұрандар мен 
бұрандалардың бұрандалы қосылыстарын бөлшектеу және жинау кезінде ең 
көп таралған құралдар болып табылады (3.37-сурет): 

- жұтқыншағы ашық сомын кілттері; 
- жұтқыншағы жабық сомын кілттері; 
- аралас (ашық және сақиналы аюлармен). 
- ауыстырылатын бастары бар соңғы кілттер (өзекті түзу бір жақты 

және екі жақты, өзекті иілген бір жақты); 
- радиалды ойықтары немесе шеткі саңылаулары бар кілттер; 
- рычагты және топсалы кілттер (динамометриялық немесе шекті). 

 

 
 

3.37 - сурет. Бұрандалы қосылыстарды бөлшектеуге және құрастыруға 
арналған құралдар 

Қырғыш-металл бұйымдарын шабуға арналған слесарлық металл 
кескіш құрал (3.38-сурет), яғни.бұзушылықтарды қырып тастау, нәтижесінде 
бетінің тегістелуіне қол жеткізіледі, оған максималды тегістік береді. Бұл 
үрдіс бөлшектердің беттерінің кедір-бұдырлығының минималды деңгейіне 
қол жеткізуге, оларға нақты геометриялық параметрлер беруге мүмкіндік 
береді. 

 

 
 

3.38 - сурет.Қырғыш түрлері 
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Алты қырлы және тетраэдрлік жаңғақтардың, бұрандар мен 
бұрандалардың бұрандалы қосылыстарын бөлшектеу және жинау кезінде ең 
көп таралған құралдар болып табылады (3.37-сурет): 

- жұтқыншағы ашық сомын кілттері; 
- жұтқыншағы жабық сомын кілттері; 
- аралас (ашық және сақиналы аюлармен). 
- ауыстырылатын бастары бар соңғы кілттер (өзекті түзу бір жақты 

және екі жақты, өзекті иілген бір жақты); 
- радиалды ойықтары немесе шеткі саңылаулары бар кілттер; 
- рычагты және топсалы кілттер (динамометриялық немесе шекті). 

 

 
 

3.37 - сурет. Бұрандалы қосылыстарды бөлшектеуге және құрастыруға 
арналған құралдар 

Қырғыш-металл бұйымдарын шабуға арналған слесарлық металл 
кескіш құрал (3.38-сурет), яғни.бұзушылықтарды қырып тастау, нәтижесінде 
бетінің тегістелуіне қол жеткізіледі, оған максималды тегістік береді. Бұл 
үрдіс бөлшектердің беттерінің кедір-бұдырлығының минималды деңгейіне 
қол жеткізуге, оларға нақты геометриялық параметрлер беруге мүмкіндік 
береді. 

 

 
 

3.38 - сурет.Қырғыш түрлері 
 

  

Орындалатын операциялардың түріне қарай қырғыш қолданылады: 

 
Тегіс және қисық сызықты (соның ішінде ойық) беттер мен жиектерді 

алып тастауға болады. 
Техникалық пайдаланудан басқа, қырғышді әрлеу қолданылады. Бұл 

жағдайда құрал металлға өрнек немесе өрнек жасау үшін қолданылады. 
Беттерді шабу әдісімен өңдеу құрал мен өңделетін бөлік арасында 

тығыз бекітуді білдіреді, сондықтан оны тек жұмыс кезінде қолданыңыз: 
 

 
 

Металл бөлшектермен жұмыс істеу кезінде шабу технологиясы, 
сондай-ақ құралдың конфигурациясы, басқалармен қатар, өңделетін 
материалдың қаттылығын анықтайды (3.21-кесте). 
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 3.21 – кесте.Қырғыш конфигурациясы 
№ 
р / 
с 

Өңделетін 
материал 

Ұзындығы, 
мм 

Жұмыс 
бөлігінің 
ені, мм 

Салмағы, 
г. 

Қайрау 
бұрышы, ° 

Таңбалау 

1 Болат 

190 – 550 5 – 75 100 – 600 

75…90° Көк 

2 
Қола,  90° және 

одан 
жоғары 

Сары 
Шойын Қызыл 

3 
Алюминий,  

35…40° 
Жасыл 

Жез Қызыл 
Пластик Сары 

 
Классикалық қырғыштардің арасында екі жақты нұсқалар бар, онда 

жұмыс элементтері тұтқаның екі жағында орналасқан және әмбебап. 
Сондай – ақ, кең ұшақтарды өңдеу үшін диск құралы қолданылады, 

онда карбидті өткір диск жұмыс бөлігі ретінде әрекет етеді, диаметрі орташа 
50 – 60 мм, қалыңдығы 3-4 мм. 

Өнеркәсіпте қол құралымен қатар жиі қолданылады: 
Пневмоқырғыш – шағын корпуста піспек бар соққы механизмі 

орналасқан, ол белгілі бір жиіліктің трансляциялық қозғалысын алынбалы 
саптамаға-кескішке береді (3.39-сурет). Құрал сығылған ауамен жұмыс 
істейді, сондықтан компрессордың пневматикалық шлангісі оның артына 
қосылады. Орташа алғанда, жұмыс жиілігі минутына 2,2-4,5 мың тербеліске 
жетеді, ауа шығыны шамамен 100 ... 115 л/мин. 

 
3.39 - сурет.Пневмоқырғыш 

 
Электр қырғыш (электроқырғыш) – аккумулятордан немесе желіден 

жұмыс істейтін, орнатылған электр қозғалтқышы бар құрал (3.40-сурет). Оны 
электр кескіш немесе кескіш ретінде пайдалануға болады. Модельге 
байланысты орташа қуат тұтыну 150-350 Вт құрайды. 
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 3.21 – кесте.Қырғыш конфигурациясы 
№ 
р / 
с 

Өңделетін 
материал 

Ұзындығы, 
мм 

Жұмыс 
бөлігінің 
ені, мм 

Салмағы, 
г. 

Қайрау 
бұрышы, ° 

Таңбалау 

1 Болат 

190 – 550 5 – 75 100 – 600 

75…90° Көк 

2 
Қола,  90° және 

одан 
жоғары 

Сары 
Шойын Қызыл 

3 
Алюминий,  

35…40° 
Жасыл 

Жез Қызыл 
Пластик Сары 

 
Классикалық қырғыштардің арасында екі жақты нұсқалар бар, онда 

жұмыс элементтері тұтқаның екі жағында орналасқан және әмбебап. 
Сондай – ақ, кең ұшақтарды өңдеу үшін диск құралы қолданылады, 

онда карбидті өткір диск жұмыс бөлігі ретінде әрекет етеді, диаметрі орташа 
50 – 60 мм, қалыңдығы 3-4 мм. 

Өнеркәсіпте қол құралымен қатар жиі қолданылады: 
Пневмоқырғыш – шағын корпуста піспек бар соққы механизмі 

орналасқан, ол белгілі бір жиіліктің трансляциялық қозғалысын алынбалы 
саптамаға-кескішке береді (3.39-сурет). Құрал сығылған ауамен жұмыс 
істейді, сондықтан компрессордың пневматикалық шлангісі оның артына 
қосылады. Орташа алғанда, жұмыс жиілігі минутына 2,2-4,5 мың тербеліске 
жетеді, ауа шығыны шамамен 100 ... 115 л/мин. 

 
3.39 - сурет.Пневмоқырғыш 

 
Электр қырғыш (электроқырғыш) – аккумулятордан немесе желіден 

жұмыс істейтін, орнатылған электр қозғалтқышы бар құрал (3.40-сурет). Оны 
электр кескіш немесе кескіш ретінде пайдалануға болады. Модельге 
байланысты орташа қуат тұтыну 150-350 Вт құрайды. 

  

 
3.40 - сурет.Электрлі қырғыш 

 
Пневматикалық және электрлік нұсқалардың өлшемдері орташа 

өлшемді бұрғылардың сипаттамаларына сәйкес келеді. 
 
3.5.2 Жылжымалы мойынтіректерді дуплекстеуге арналған 

әмбебап құрылғы 
Қазіргі заманғы металл кесетін білдектердің барлық түрлерінде 

жылжымалы мойынтіректерге бекітілген айналдырықтар бар. Жөндеу кезінде 
мұндай Түйіндерді құрастыру кезінде сақиналардың ені мен түйісу 
бұрышында мойынтіректерді өндірудің дәлсіздіктерін өтеу үшін қатаң және 
дәл Орнату және компенсациялау үшін мойынтіректер жұптарын мұқият 
аяқтау керек. Тіректердегі рационалды саңылаулардың немесе тартулардың 
мақсаты мен сақталуы механизмнің қажетті геометриялық дәлдігі мен 
қаттылығын қамтамасыз етеді. 

Мойынтіректер жиынтығын таңдағанда, оңтайлы серпімді 
деформацияны орнатып, жылжымалы денелер арасында тығыз байланыс 
жасау керек, содан кейін сақиналардың ұштары арасындағы қашықтықты 
өлшеу керек, олардың нәтижелері бойынша қашықтық аралық сақина дәл 
жасалады немесе мойынтіректердің шығыңқы ұштары жерге түсіп, реттеледі. 
Алдын ала тартумен жиналатын радиалды шарикті мойынтіректер 
сақиналарының, радиалды шарикті және роликті мойынтіректердің 
салыстырмалы өстік ығысуларының шамаларын дәл өлшеу үшін арнайы 
құрылғылар мен құрылғылар жасалады. 

Әмбебап құрылғы (3.41-сурет) берілген жүктеме 20...5000 Н шегінде 
айналдырықты құрастыру бірлігіндегі тіректердің өзара бағдарлануының кез 
келген үш сұлбасы бойынша мойынтіректер сақиналарының ұштарының 
салыстырмалы өстік жылжуының шамаларын дәл өлшеуге мүмкіндік береді. 
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3.41 - сурет.Жылжымалы мойынтіректерді дуплекстеуге арналған 
әмбебап құрылғы 

 
3.5.3 Айналдырықты топтардың саңылаулары мен қаттылығын 

анықтауға арналған құрылғылар 
Білдектердің айналдырықты топтарын жөндеу кезінде олардың 

конструкцияда қарастырылған бөлшектерінің қаттылығы, әдетте, өзгермейді. 
Дегенмен, бөлшектердің жұптасу сипатының бұзылуы орын алады, пайда 
болған "зиянды" саңылауларға байланысты байланыс қаттылығы төмендейді, 
бұл айналдырық тобының қаттылығына теріс әсер етеді. Сондықтан жөндеу 
кезінде қаттылықтың сипатын уақтылы анықтау, олқылықтардың мөлшерін 
анықтау және түзету әдісі туралы ұтымды шешім қабылдау өте маңызды. 

Айналдырықты топты құрастыру мен реттеуді жоғары білікті мамандар 
жүргізеді. Мойынтіректерді реттеу айналдырықты топтың қаттылығын 
тексергеннен кейін жүргізілуі керек. 

Бұранда кескіш білдектің айналдырықтың алдыңғы мойынтірегіндегі 
саңылауды анықтау кезінде айналдырықтың алдыңғы мойынтірегіндегі 
саңылауды анықтау үшін құрылғы қолданылады (3.42-сурет). Алайда өтіп 
кетсе сұрақ саңылауларды тексеру артқы тірекке айналдырықтың. 
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3.41 - сурет.Жылжымалы мойынтіректерді дуплекстеуге арналған 
әмбебап құрылғы 

 
3.5.3 Айналдырықты топтардың саңылаулары мен қаттылығын 

анықтауға арналған құрылғылар 
Білдектердің айналдырықты топтарын жөндеу кезінде олардың 

конструкцияда қарастырылған бөлшектерінің қаттылығы, әдетте, өзгермейді. 
Дегенмен, бөлшектердің жұптасу сипатының бұзылуы орын алады, пайда 
болған "зиянды" саңылауларға байланысты байланыс қаттылығы төмендейді, 
бұл айналдырық тобының қаттылығына теріс әсер етеді. Сондықтан жөндеу 
кезінде қаттылықтың сипатын уақтылы анықтау, олқылықтардың мөлшерін 
анықтау және түзету әдісі туралы ұтымды шешім қабылдау өте маңызды. 

Айналдырықты топты құрастыру мен реттеуді жоғары білікті мамандар 
жүргізеді. Мойынтіректерді реттеу айналдырықты топтың қаттылығын 
тексергеннен кейін жүргізілуі керек. 

Бұранда кескіш білдектің айналдырықтың алдыңғы мойынтірегіндегі 
саңылауды анықтау кезінде айналдырықтың алдыңғы мойынтірегіндегі 
саңылауды анықтау үшін құрылғы қолданылады (3.42-сурет). Алайда өтіп 
кетсе сұрақ саңылауларды тексеру артқы тірекке айналдырықтың. 

 

  

 
 

1-қапсырма; 2-индикатор; 3-қысқыш саусақ; 4-шарик; 5-призма; 6-
төлке; 7-иінтірек; 8-негіздеме; 9-білдек білдегі; 10-пышақ; 11-білдектің 

айналдырығы 
 

3.42 - сурет. Айналдырықтың алдыңғы мойынтірекіндегі саңылауды 
анықтауға арналған құрылғы 

 
Көптеген тәжірибелер көрсеткендей, олқылықтар мен қаттылықты 

өлшеудегі ең дәл көрсеткіштер айналдырықты радиалды және өстік 
бағыттарда кезекпен екі қарама-қарсы бағытта жүктеу нәтижесінде алынған, 
жоғарыда аталған талаптарға жауап беретін және 200-ден 20000 Н-ға дейінгі 
күшпен жүктеуді қамтамасыз ететін гидродинамометр (3.43-сурет) 
қолданылады. 

Динамометрде 5 корпус, 16 манжеталары бар 19 піспек, 6 золотник, 8 
манометр, 3 және 14 сомындар, 1 адаптермен 2 бекіткіш, 4 және 12 штепсель, 
17 шанышқысы бар 18 өзекшесі арқылы піспекке қосылған. Орауыш пен 
піспектің екі жағында 15 к 20 камералары және 11 арналары бар 13 
камералары бар. Көрсетілген сыйымдылықтар күш-жігерді айналдырыққа 
беру үшін қызмет ететін минералды маймен толтырылған, ол манометр 
көрсеткішінің көрсеткіштері бойынша бақыланады. 
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3.43 - сурет.Айналдырықты тораптарды тексеруге арналған гидродинамометр 
 

3.5.4 Жөндеу кезінде білдектердің параметрлерін өлшеуге арналған 
арнайы құрылғылар 

Білдектерді жөндеу кезінде олардың параметрлерін әртүрлі 
жағдайларда өлшеу қажет, ол үшін құрылғыларды қолданған жөн. 

Деңгейге арналған тұғыр (3.44-сурет) деңгейді орнату үшін базалық 
беті болмаған кезде немесе беті қатаң көлденең орналаспаған кезде 
бағыттаушы білдектердің тік еместігін немесе бұралуын анықтау қажеттілігі 
туындаған кезде қолданылады. 

Деңгейді орнатуға және тексеруге арналған әртүрлі конструкциялардың 
тіректері қолданылады, содан кейін өлшеу жүргізіледі. 

Тіреуіш (3.44, а-сурет) бекітілген деңгейі бар топсалы жалғанған және 
бұрандамен реттелетін алаңы бар негіз болып табылады. Стенд вагонға, 
үстелге немесе білдектің басқа Түйініне орнатылады және негізгі ампуланың 
шкаласы бойынша деңгейдің орнын реттейді.  

3.44, б суретте білдектердің, бақылау сызғыштарының және 
көпірлердің әртүрлі бөліктеріне бекітуге болатын басқа стенд көрсетілген. 
Деңгей позициясы екі бұрандамен реттеледі. 

3.44-суретте стенд көрсетілген, оның негізі деңгей үшін 2 алаңы бар 1-
жолақ болып табылады. Сайттың тірегі-3 доп. Деңгейі бар платформаның 
орналасуы төрт 4 бұрандамен реттеледі. Стенд тегіс көлденең орналасқан 
беттердің түзілуін тексеру қажет болған кезде қолданылады. Ол жоғарыда 
қарастырылған стендтер сияқты қолданылады. 

Мұндай құрылғыларды пайдалану деңгейді пайдалану кезінде 
ыңғайлылықты тудырады, оны тексеруге кететін уақытты азайтады, ол әдетте 
деңгейге лайнер орнату арқылы жасалады. 

Бұл стенд жиналған білдектердің бағыттаушыларының түзулігін 
тексеру кезінде қолдануға ыңғайлы, ол үшін ол жылжымалы қондырғының 
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3.43 - сурет.Айналдырықты тораптарды тексеруге арналған гидродинамометр 
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шкаласы бойынша деңгейдің орнын реттейді.  

3.44, б суретте білдектердің, бақылау сызғыштарының және 
көпірлердің әртүрлі бөліктеріне бекітуге болатын басқа стенд көрсетілген. 
Деңгей позициясы екі бұрандамен реттеледі. 

3.44-суретте стенд көрсетілген, оның негізі деңгей үшін 2 алаңы бар 1-
жолақ болып табылады. Сайттың тірегі-3 доп. Деңгейі бар платформаның 
орналасуы төрт 4 бұрандамен реттеледі. Стенд тегіс көлденең орналасқан 
беттердің түзілуін тексеру қажет болған кезде қолданылады. Ол жоғарыда 
қарастырылған стендтер сияқты қолданылады. 

Мұндай құрылғыларды пайдалану деңгейді пайдалану кезінде 
ыңғайлылықты тудырады, оны тексеруге кететін уақытты азайтады, ол әдетте 
деңгейге лайнер орнату арқылы жасалады. 

Бұл стенд жиналған білдектердің бағыттаушыларының түзулігін 
тексеру кезінде қолдануға ыңғайлы, ол үшін ол жылжымалы қондырғының 

  

бетіне орнатылады. Үлкен тұрақтылық үшін 5 бетіндегі стендтер магниттерді 
бекітеді. 

 

 
 3.44 - сурет.Деңгейге арналған стенд 

 
3.5.5 Жабдық механизмдерінің қозғалыс күшін бақылауға 

арналған момент өлшегіштер 
Білдектерге, әсіресе СББ құрылғыларымен жабдықталған білдектерге 

техникалық қызмет көрсету және жөндеу үрдісінде момент өлшегіштер 
көбірек қолданылады (3.45-сурет). Оларды бақылау үшін пайдаланады: 
иінтіректерге және қолмен басқару тұтқаларына қоса берілетін күш 
шамалары; түрлі үлгідегі күштік және сақтандырғыш фрикциялық 
муфталардың бұрау сәті (Мкр); жонғыш емес қосылыстары бар берілістердің 
берілетін сәттері және тербеліс бұранда-райкасы (СВГ). 
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3.45 - сурет.Жабдық механизмдерінің қозғалыс күшін бақылауға 
арналған Моментомер 

 
Момент өлшегіштер сонымен қатар люфттерді және т. б. анықтау үшін 

газсыз берілістерді реттеу үшін қолданылады. 
 
3.5.6 Жетек белдіктерінің тартылуын бақылауға арналған 

құрылғылар 
Белдікті берілісі бар жабдықтың жетектерін пайдалану кезінде барлық 

белдіктердің дұрыс бастапқы тартылуын және біркелкі жүктелуін 
қамтамасыз ету маңызды, себебі бұл белдіктер мен механизмдердің қалыпты 
жұмыс істеу ұзақтығына әсер етеді. 

Қатты созылған белдіктер өстер мен мойынтіректерге шамадан тыс 
қысым жасайды, құрастыру қондырғыларының қызмет ету мерзімін 
қысқартады. Бұл әсіресе сырғанау тіректерінде жұмыс істейтін 
айналдырықты механизмдер мен біліктерге теріс әсер етеді, себебі жұптасқан 
жұптарда үйкеліс жоғарылайды, сырғанау беттерін жылыту және орнату 
күшейеді, электр қуатын тұтыну артады. Әлсіз созылған белдіктер кезінде 
беріліс тиімділігі төмендейді және сырғу (сырғу) салдарынан белдіктер мен 
шкивтердің жиектері тозады. 

Жетек белдіктерінің кернеуін бақылау үшін құрылғы 3.46-суретте 
қолданылады. 
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3.45 - сурет.Жабдық механизмдерінің қозғалыс күшін бақылауға 
арналған Моментомер 
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3.5.6 Жетек белдіктерінің тартылуын бақылауға арналған 

құрылғылар 
Белдікті берілісі бар жабдықтың жетектерін пайдалану кезінде барлық 

белдіктердің дұрыс бастапқы тартылуын және біркелкі жүктелуін 
қамтамасыз ету маңызды, себебі бұл белдіктер мен механизмдердің қалыпты 
жұмыс істеу ұзақтығына әсер етеді. 

Қатты созылған белдіктер өстер мен мойынтіректерге шамадан тыс 
қысым жасайды, құрастыру қондырғыларының қызмет ету мерзімін 
қысқартады. Бұл әсіресе сырғанау тіректерінде жұмыс істейтін 
айналдырықты механизмдер мен біліктерге теріс әсер етеді, себебі жұптасқан 
жұптарда үйкеліс жоғарылайды, сырғанау беттерін жылыту және орнату 
күшейеді, электр қуатын тұтыну артады. Әлсіз созылған белдіктер кезінде 
беріліс тиімділігі төмендейді және сырғу (сырғу) салдарынан белдіктер мен 
шкивтердің жиектері тозады. 

Жетек белдіктерінің кернеуін бақылау үшін құрылғы 3.46-суретте 
қолданылады. 

  

 
 

3.46 - сурет.Белдіктердің кернеуін бақылауға арналған құрылғы 
 

3.5.7 Айналдырықтың құрастыру бірліктерін домалатуға арналған 
құрылғылар 

Жөндеуден кейін жиналған машина үйкеліс бетінің сапасын жақсартуға 
бағытталған илектеуге (өңдеуге) ұшырайды. Өңдеу әсіресе жеңдер, 
мойынтіректер, еріншелар және басқа да ұқсас бөліктер, сондай-ақ 
бағыттағыштар үшін өте маңызды. Алдымен айналдырық бос жүреді, содан 
кейін біртіндеп көбейтілетін жүктеме қолданылады. Айналдыру үрдісінің 
ұзақтығы негізінен конъюгацияланған беттерді бекіту сапасына байланысты. 
Фитинг неғұрлым жақсы болса, жұмыс істеу үшін аз уақыт қажет. Кез-келген 
білдектің айналдырықты құрастыру қондырғысына айналу дәлдігі мен 
тіректердің қаттылығы бойынша жоғары талаптар қойылады, сондықтан бұл 
құрастыру қондырғысы өте мұқият оралған. 

[27] жүргізген зерттеулер көрсеткендей, айналдырықты жүктеу кезінде 
білдектің алдыңғы басының құрастыру қондырғысын соғу уақытын күрт 
азайтуға болады. Ол үшін екі динамометриялық серіппесі бар құрылғы болып 
табылатын арнайы құрылғы қолданылады. 

Құрылғы (3.47-сурет) 1 корпусына орналастырылған радиалды және 
тірек шарикті мойынтіректер арқылы 3 жылжымалы корпусқа қосылған 2 
конустық біліктен және 7 жылжымалы әйнектен тұрады. Корпуста және 
стаканда 100-ден 2000 Н-ға дейінгі белгілері бар жүктеме шкаласы бар, ал 
корпус пен әйнектің ішіне 4 және 5 серіппелі серіппелер орналастырылған. 
Құрылғы 1 конустық білікпен айналдырықтың тесікшесіне 5 орнатылады, ал 
әйнек білдектің 6 кескіш ұстағышына қарсы тұрады. Құралкүймешіктің 
көлденең слайдтарын айналдырықтың ортасына жылжытып, соңғысында 
радиалды жүктеме пайда болады. 
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3.47 - сурет. Домалатуға арналған құрылғы 
 

3.48-суретте айналдырықтың құрастыру бірліктерін айналдыруға 
арналған жаңа гидравликалық құрылғы көрсетілген. Ол ықшамдылықпен, 
дизайнның қарапайымдылығымен, пайдаланудың қарапайымдылығымен 
және 20 кН-ге дейін дамыған күшімен ерекшеленеді. 

 

 
 

3.48 - сурет.Айналдырықтар тобын домалатуға арналған 
гидравликалық құрылғы 

 
Құрылғы 1 Т-тәрізді дәнекерленген корпус болып табылады, онда 4 үш 

радиалды тіреуіш мойынтіректерге орнатылған. Соңғылары денеге 2 
сомынмен және құйрыққа 5 сомынмен бекітілген. Корпустың 
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3.47 - сурет. Домалатуға арналған құрылғы 
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3.48 - сурет.Айналдырықтар тобын домалатуға арналған 
гидравликалық құрылғы 

 
Құрылғы 1 Т-тәрізді дәнекерленген корпус болып табылады, онда 4 үш 

радиалды тіреуіш мойынтіректерге орнатылған. Соңғылары денеге 2 
сомынмен және құйрыққа 5 сомынмен бекітілген. Корпустың 

  

цилиндрлерінде герметикалық сақиналары бар 7 және 10 пəспектер өзара 
перпендикуляр орналасқан. Піспек 10 құрылғыны бұрылудан қорғау үшін 
тірек иығымен жабдықталған. Цилиндр қуыстары 9 каналмен қосылып, 
МЕМСТ 20799 өнеркәсіптік майымен толтырылған. 

Піспектердің диаметрлері піспектердің біреуін жүктеу кезінде екінші 
піспек тоқтағаннан кейін екі қуыста да тепе-тең болатын қысым (МПа) пайда 
болатындай етіп жасалады. Нәтижесінде 1:2 қатынасы бар өстік және 
радиалды күштер (кН) жасалады, бұл МЕМСТ 7895 "жалпы мақсаттағы 
білдектер, қаттылық нормалары"сәйкес келеді. 

 
3.5.8 Бағыттаушы білдектерді жөндеуді механикаландыруға 

арналған құрылғылар 
Жону білдектердің көлденең бағыттаушы күймешелерін сүргілеу, 

жоңғылау немесе тегістеу арқылы қалпына келтіру кезінде құрылғы 
қолданылады (3.49-сурет). Бұл дизайнда өте қарапайым және оны әртүрлі 
мөлшерде және пішінде жөндеу кезінде қолдануға болады. 

Құрылғы шойыннан жасалған екі 1 және 2 тіректерден тұрады. 1-стенд 
бұрандар мен қысқыштарға арналған Т-тәрізді ойықтармен жабдықталған. 2-
стендтің биіктігі 1-тірекке қарағанда кішірек, сонымен қатар қысқыштарға 
арналған ойықтары бар. Орташа алғанда, 2 стендінің ойығында екі 3 ұя бар. 

Құрылғының тіректері планердің үстеліне бекітусіз орнатылады. 5 арба 
тіректерге қойылады, 6 жазықтықты (қозғалыс бергіш үшін) 1 тірекке, ал 4 
беті ұяларға қойылады. Содан кейін көлденең бергіштің бұрандасына 
арналған күймеше саңылауына орнатылған бақылау білікшесі бойынша 
(суретте көрсетілмеген) үстелдің үстіңгі бетінің параллельдігі анықталады 
(сериф әдісімен индикатор), ол ұзындығы 300 мм-ден 0,02 мм-ден аспайды. 
Арба қысқыштармен бекітіледі және орнатудың дәлдігі қосымша 
анықталады, оны өзгертуге болмайды. Осыдан кейін құрылғы бекітілген 
вагонмен бірге бақылау ролигі бойымен машина үстелінің параллель жүруіне 
тексеріледі, сонымен қатар параллелизмге жетеді, ұзындығы 0,02 мм-ден 300 
мм-ге дейін ауытқуға мүмкіндік береді. Әрі қарай, құрылғы білдектің 
үстеліне бекітіліп, көлденең бағыттаушы рельстерді өңдейді (тегістеу, 
жоңғылау немесе тегістеу). Бұл көлденең бағыттаушы вагондардың көлденең 
беріліс бұрандасының өсіне және күймешеға қозғалыс бергішты бекітуге 
арналған жазықтыққа параллель болуын қамтамасыз етеді, бұл беттерді одан 
әрі қолмен бекітуді болдырмайды. 

 

 
3.49 - сурет. Механикалық өңдеу арқылы бағыттаушы арбаларды 

қалпына келтіруге арналған құрылғы 
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3.5.9 Құралкүймешіктердің бағыттаушы күймешелерін жөндеуге 
арналған құрылғы 

Құрылғы көлденең бағыттағыштарды әрлеу, тегістеу немесе жоғары 
жылдамдықты әрлеу жоңғылауімен өңдеу кезінде әртүрлі типтегі және 
мөлшердегі бұранда кескіш білдектердің вагондарын орнатуға арналған. 7 
құрылғының екі сатылы негізі (3.50 – сурет) - ойықтары мен қаттылығы бар 
жеңіл құрылым. Сұр шойыннан жасалған оның төменгі сатысының үш 
ойығында 11 бұрандалары мен 10 реттелетін жаңғақтары бар жылжымалы 
тіректерден тұратын үш ұя орнатылған. Ортаңғы ойықта қысқыш құрылғы да 
қозғалмалы сомынға бұралған болттан және тіреуіші мен терминалы бар 
бұрандадан тұрады. Жоғарғы саты базаның төменгі сатысында бекітілген, 
бұл үш Т-тәрізді 9 ойықтары бар қыздырылған тірек платформасы, олардың 
әрқайсысында бұрандалары бар жаңғақтар жылжымалы түрде 
орналастырылған. 

Пайдалану кезінде құрылғы білдектің үстеліне орнатылып, оған 
өңделетін вагон орналастырылады, оның 6 беті (қозғалыс бергішты бекіту 
үшін) жоғарғы тірек алаңына негізделеді және оған қозғалыс бергішты 
бекітуге арналған және тірек алаңының бір немесе екі ойықтарына сәйкес 
келетін 8 күймеше тесіктері арқылы бұрандалар мен жаңғақтармен бекітіледі. 
Жылжымалы ұялар 12 бетінің астына әкелінеді және 10 жаңғақтарымен 
реттеледі, осылайша оны қысқыш құрылғымен бекіту кезінде вагонның 
деформациясын болдырмау үшін жеңіл тірек қамтамасыз етіледі 14. 
Индикатордың көмегімен (суретте көрсетілмеген) 13 бекітілген вагонның 
беті тексеріледі – ол үстелдің көлденең бағыттағы қозғалысына параллель 
орналасуы керек (бүкіл ұзындығы бойынша 0,03 мм ауытқуға рұқсат етіледі). 
Бұл тексеруді 5 вагонның тесігіне орнатылған басқару мандрелімен жасауға 
болады. Осыдан кейін құрылғы қысқыш құрылғы мен сомындары бар 
бұрандалардың көмегімен білдектің үстеліне бекітіледі. 

"Қарлығаш" түріндегі көлденең бағыттағыштарды жоғары 
жылдамдықты жоңғылау арқылы 15 қатты легірленген кескіш табақшалары 
бар арнайы бұрыштық кескішпен өңдеу ұсынылады (кесу жылдамдығы 4...5 
м/с; беру 300 мм / мин). Біріншіден, бір немесе екі жұмыс кезінде 1 және 2 
рельстердің беттері бір уақытта өңделеді, содан кейін 3 және 4 (немесе 
керісінше). Қол жеткізілген өңдеу дәлдігі 0,01 шегінде...0,03 мм, ал бетінің 
кедір-бұдырлығы Ra 1,25. Өңдеуден кейін көлденең бағыттағыштар өзара 
параллель, сонымен қатар 8 тесік өсіне және 9 ойықтары бар беттерге 
параллель болады. 

Қарастырылған құрылғыны қолдану тозған вагондардың рельстерін 
қалпына келтірудің күрделілігін едәуір төмендетеді, сонымен қатар 
бұранданың білігінің бағыттағыштарының параллелизмін қалпына келтіру 
үшін әдетте 5 тесікке Орнатылатын басқару мандрельдерін жасау және 
қолдану қажеттілігін жояды. Құрылғылар мен вагондарды орнатуға 10 
жұмсалады...15 мин және шамамен бірдей – беттерді өңдеу үшін. 
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3.5.9 Құралкүймешіктердің бағыттаушы күймешелерін жөндеуге 
арналған құрылғы 

Құрылғы көлденең бағыттағыштарды әрлеу, тегістеу немесе жоғары 
жылдамдықты әрлеу жоңғылауімен өңдеу кезінде әртүрлі типтегі және 
мөлшердегі бұранда кескіш білдектердің вагондарын орнатуға арналған. 7 
құрылғының екі сатылы негізі (3.50 – сурет) - ойықтары мен қаттылығы бар 
жеңіл құрылым. Сұр шойыннан жасалған оның төменгі сатысының үш 
ойығында 11 бұрандалары мен 10 реттелетін жаңғақтары бар жылжымалы 
тіректерден тұратын үш ұя орнатылған. Ортаңғы ойықта қысқыш құрылғы да 
қозғалмалы сомынға бұралған болттан және тіреуіші мен терминалы бар 
бұрандадан тұрады. Жоғарғы саты базаның төменгі сатысында бекітілген, 
бұл үш Т-тәрізді 9 ойықтары бар қыздырылған тірек платформасы, олардың 
әрқайсысында бұрандалары бар жаңғақтар жылжымалы түрде 
орналастырылған. 

Пайдалану кезінде құрылғы білдектің үстеліне орнатылып, оған 
өңделетін вагон орналастырылады, оның 6 беті (қозғалыс бергішты бекіту 
үшін) жоғарғы тірек алаңына негізделеді және оған қозғалыс бергішты 
бекітуге арналған және тірек алаңының бір немесе екі ойықтарына сәйкес 
келетін 8 күймеше тесіктері арқылы бұрандалар мен жаңғақтармен бекітіледі. 
Жылжымалы ұялар 12 бетінің астына әкелінеді және 10 жаңғақтарымен 
реттеледі, осылайша оны қысқыш құрылғымен бекіту кезінде вагонның 
деформациясын болдырмау үшін жеңіл тірек қамтамасыз етіледі 14. 
Индикатордың көмегімен (суретте көрсетілмеген) 13 бекітілген вагонның 
беті тексеріледі – ол үстелдің көлденең бағыттағы қозғалысына параллель 
орналасуы керек (бүкіл ұзындығы бойынша 0,03 мм ауытқуға рұқсат етіледі). 
Бұл тексеруді 5 вагонның тесігіне орнатылған басқару мандрелімен жасауға 
болады. Осыдан кейін құрылғы қысқыш құрылғы мен сомындары бар 
бұрандалардың көмегімен білдектің үстеліне бекітіледі. 

"Қарлығаш" түріндегі көлденең бағыттағыштарды жоғары 
жылдамдықты жоңғылау арқылы 15 қатты легірленген кескіш табақшалары 
бар арнайы бұрыштық кескішпен өңдеу ұсынылады (кесу жылдамдығы 4...5 
м/с; беру 300 мм / мин). Біріншіден, бір немесе екі жұмыс кезінде 1 және 2 
рельстердің беттері бір уақытта өңделеді, содан кейін 3 және 4 (немесе 
керісінше). Қол жеткізілген өңдеу дәлдігі 0,01 шегінде...0,03 мм, ал бетінің 
кедір-бұдырлығы Ra 1,25. Өңдеуден кейін көлденең бағыттағыштар өзара 
параллель, сонымен қатар 8 тесік өсіне және 9 ойықтары бар беттерге 
параллель болады. 

Қарастырылған құрылғыны қолдану тозған вагондардың рельстерін 
қалпына келтірудің күрделілігін едәуір төмендетеді, сонымен қатар 
бұранданың білігінің бағыттағыштарының параллелизмін қалпына келтіру 
үшін әдетте 5 тесікке Орнатылатын басқару мандрельдерін жасау және 
қолдану қажеттілігін жояды. Құрылғылар мен вагондарды орнатуға 10 
жұмсалады...15 мин және шамамен бірдей – беттерді өңдеу үшін. 

 

  

 
1...4-бағыттаушы күймешелер; 5 және 8 – тесіктер; 6, 12 және 13 – 

күймешенің беттері; 7-негіз; 9-Т-тәрізді ойық; 10-сомын; 11-бұранда; 14-
қысқыш құрылғы; 15-фреза 

 
3.50 - сурет. Орнатылған күймешесі бар құралкүймешіктердің 

бағыттаушы күймешелерін жөндеуге арналған құрал 
 
3.5.10 Бағыттаушы білдектерді шабуға арналған құрылғы 
Ірі габаритті білдектердің бағыттағыштарын шабуға арналған құрылғы. 

Білдектердің жұптасқан беттерін (орындықтар мен үстелдер, жүгірткілер мен 
арбалар) тегістеу өте көп уақытты қажет етеді, әсіресе үлкен өлшемдермен 
және бөлшектердің үлкен салмағымен, себебі соңғысын бояумен кесу 
орындарын анықтау үшін бірнеше рет көтеріп, айналдыру керек. Үлкен 
габаритті білдектерді жөндеу кезінде бағыттаушы үстелдерді бағыттағыш 
тұғырларға келтіру үрдісін жеңілдету мақсатында 3.51-суретте көрсетілген 
әмбебап құрылғы қолданылады.  
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3.51 - сурет. Бағыттаушыларды шабуға арналған құрылғы 
 

Құрылғы екі бөліктен тұрады, олардың біреуі шаблон, ал екіншісі 
қарсы шаблон ретінде қызмет етеді. Құрылғының әр бөлігінің 1 негізі бар, 
оған 2 бағыттаушы бекітілген. Төрт 3 сырғытпасы 4 тірек жұдырығымен 
бағыттаушы бойымен қозғалады. Жұдырықтар сырғытпаларға түйреуіштер 
мен жаңғақтармен бекітілген. Төңгершекті құлаққа түсіру жылдамығы 
мүмкін айналатын арналған өсі 5, ввернутых да ползуны. Сырғымаларды 
негізге бекіту 7 сомынмен және 6 түйреуішпен жүзеге асырылады. 
Жұдырықтар бір-бірін алмастырады және әртүрлі комбинацияларда 
сырғытпаларға орнатылуы мүмкін. 

Жұмыс кезінде құрылғы жөнделген бағыттаушы орнақтарға 
орналастырылады, бағыттағыштардың өлшемдері бойынша сырғытпалар 
орнатылады және сына 8 арқылы 9 бұрандалармен бекітіледі. Осыдан кейін 
олар жұдырықтардың жағдайын реттейді, оларды өстерге ашады және 
жұдырықтар орнақ беттерімен тығыз байланыста болатындай етіп бекітеді. 

 
3.5.11 Өлшеу құралдары 
Бөлшектердің геометриялық өлшемдері мен пішінін бақылау үшін 

өлшеу құралдарының жиынтығы болуы керек (3.52-сурет), оның ішінде 
рулетка, жиналмалы Болат метр, масштабты сызғыштар, өлшеудің жоғарғы 
шегі бар құралкүймешіктер 100 – 150 – 200 мм, өлшеу шегі 0 – 25 және 25 – 
50 мм микрометрлер, тексеру плитасы. 
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3.51 - сурет. Бағыттаушыларды шабуға арналған құрылғы 
 

Құрылғы екі бөліктен тұрады, олардың біреуі шаблон, ал екіншісі 
қарсы шаблон ретінде қызмет етеді. Құрылғының әр бөлігінің 1 негізі бар, 
оған 2 бағыттаушы бекітілген. Төрт 3 сырғытпасы 4 тірек жұдырығымен 
бағыттаушы бойымен қозғалады. Жұдырықтар сырғытпаларға түйреуіштер 
мен жаңғақтармен бекітілген. Төңгершекті құлаққа түсіру жылдамығы 
мүмкін айналатын арналған өсі 5, ввернутых да ползуны. Сырғымаларды 
негізге бекіту 7 сомынмен және 6 түйреуішпен жүзеге асырылады. 
Жұдырықтар бір-бірін алмастырады және әртүрлі комбинацияларда 
сырғытпаларға орнатылуы мүмкін. 

Жұмыс кезінде құрылғы жөнделген бағыттаушы орнақтарға 
орналастырылады, бағыттағыштардың өлшемдері бойынша сырғытпалар 
орнатылады және сына 8 арқылы 9 бұрандалармен бекітіледі. Осыдан кейін 
олар жұдырықтардың жағдайын реттейді, оларды өстерге ашады және 
жұдырықтар орнақ беттерімен тығыз байланыста болатындай етіп бекітеді. 

 
3.5.11 Өлшеу құралдары 
Бөлшектердің геометриялық өлшемдері мен пішінін бақылау үшін 

өлшеу құралдарының жиынтығы болуы керек (3.52-сурет), оның ішінде 
рулетка, жиналмалы Болат метр, масштабты сызғыштар, өлшеудің жоғарғы 
шегі бар құралкүймешіктер 100 – 150 – 200 мм, өлшеу шегі 0 – 25 және 25 – 
50 мм микрометрлер, тексеру плитасы. 

  

 
 

 3.52 - сурет. Өлшеу құралдары 
 

3.5.12 Әмбебап-құрама бақылау-өлшеу құралдары 
Жөндеу жұмыстарында қолданылатын мамандандырылған құрылғылар 

оларды сақтау үшін көп орынды қажет етеді және жөндеушілердің жұмысын 
қиындатады. Осыған байланысты әмбебап-құрастырмалы құрылғылар (УСП) 
типі бойынша орындалған әмбебап құрылғылар неғұрлым тиімді болып 
табылады. 

Осындай құрылғылардың бірі-Жеке түйіндер мен агрегаттарды жөндеу 
үрдісінде бірқатар бақылау-тексеру жұмыстарын жүргізуге арналған OSP. Ол 
тегіс, призмалық, бұрыштық, сфералық және өлшемдері әртүрлі 
бағыттаушылардың басқа формаларының түзулігін, бұралуын, 
параллельдігін және перпендикулярлығын тексеру үшін қолданылады (3.53-
сурет). 

Сонымен қатар, оның көмегімен біліктердің, біліктердің, бұрандалар 
мен айналдырықтардың білдектердің бағыттағыштарымен параллелизмін 
анықтауға болады. 

Ауыстырмалы тіректер сомындармен қосылу үшін бұрандалы 
тіреулермен жабдықталған білікшелер (3.54-сурет, б), тақтайшалар (3.54-
сурет, в және 3.54-сурет, г) болып табылады және бағыттағыштардың 
пішініне байланысты пайдаланылады. 

Алынатын шұңқыр тәрізді алаңдар әмбебап көпірмен бекітілген және 
деңгейлерді немесе бақылау бұрыштарын орнатуға қызмет етеді. 

Бұрыштық префикс 4-сурет 3.54, а) тік орналасқан бағыттағыштардың 
түзілуін, параллелизмін және бұралуын тексеру үшін қажетті бұрыштық 
көпірді жасау үшін қолданылады. Ол үшін префикс 1 және 2 Қозы бар 
әмбебап көпірмен бекітіліп, оған 5 бұрандалы баған орнатылады, ол әмбебап 
көпірден алынады. 
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3.53 - сурет.Бақылау-тексеру операцияларына арналған әмбебап-құрама 
құрылғы 

 
Ұзартқыш сым білдектің бағыттаушылары арасындағы қашықтық 

тіректер арасындағы ұзындықтан үлкен болған кезде қолданылады. Бұл 
жағдайда ұзартқыш соңғысының ұзын иығына бекітіледі, оның ойығында 
баған орналасқан. 

Ұзартқышпен жұмыс кезінде тұрақты көрсеткіштерді алу үшін 
құрылғыға 50...100 Н жүктеме жасау ұсынылады. 

Көлденең орналасқан бағыттағыштардың перпендикулярлығын тексеру 
үшін (білдектердің күймешелері, ажарлау, бұрғылау және басқа да 
білдектердің тұғырлары) астау тәрізді тұғырларға бақылау бұрыштамалары 
орнатылады, олардың қырларының бірі негіздің бағыттағыштар бойынша 
қозғалысына параллельдігіне тексеріледі. 

Осыдан кейін квадраттың екінші беті негізге айналады және тексеру 
үшін қолданылады. Құрылғының негізі (әмбебап көпір) қарастырылған 
қосымша құрылғылармен бірге көптеген бақылау-тексеру операцияларын 
орындау үшін сәтті қолданылады, олардың бірқатары төменде келтірілген. 
Бұл ретте ҚСЖ тиісті реттеуді жүргізу және Орнатылатын құрылғыларды 
сенімді бекіту қажет. 

Үлгерімді индикаторларды қолдана отырып, бағыттаушы беттердің 
параллелизмін тексеру үшін пайдалануға болады. Ол үшін негізге магниттік 
тіректер немесе индикаторлары бар басқа ұстағыштар (3.54, д-сурет) 
орнатылады. 
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3.53 - сурет.Бақылау-тексеру операцияларына арналған әмбебап-құрама 
құрылғы

Ұзартқыш сым білдектің бағыттаушылары арасындағы қашықтық
тіректер арасындағы ұзындықтан үлкен болған кезде қолданылады. Бұл
жағдайда ұзартқыш соңғысының ұзын иығына бекітіледі, оның ойығында 
баған орналасқан.

Ұзартқышпен жұмыс кезінде тұрақты көрсеткіштерді алу үшін 
құрылғыға 50...100 Н жүктеме жасау ұсынылады.

Көлденең орналасқан бағыттағыштардың перпендикулярлығын тексеру
үшін (білдектердің күймешелері, ажарлау, бұрғылау және басқа да 
білдектердің тұғырлары) астау тәрізді тұғырларға бақылау бұрыштамалары 
орнатылады, олардың қырларының бірі негіздің бағыттағыштар бойынша
қозғалысына параллельдігіне тексеріледі.

Осыдан кейін квадраттың екінші беті негізге айналады және тексеру
үшін қолданылады. Құрылғының негізі (әмбебап көпір) қарастырылған
қосымша құрылғылармен бірге көптеген бақылау-тексеру операцияларын
орындау үшін сәтті қолданылады, олардың бірқатары төменде келтірілген.
Бұл ретте ҚСЖ тиісті реттеуді жүргізу және Орнатылатын құрылғыларды
сенімді бекіту қажет.

Үлгерімді индикаторларды қолдана отырып, бағыттаушы беттердің 
параллелизмін тексеру үшін пайдалануға болады. Ол үшін негізге магниттік 
тіректер немесе индикаторлары бар басқа ұстағыштар (3.54, д-сурет) 
орнатылады.

а-бұрыштық қондырма; б-білікше; в және г-тақтайшалар; д-
индикаторға арналған алмалы-салмалы ұстағыш; 

1-əмбебап көпір; 2-кронштейн; 3-индикаторы бар ұстағыш

3.54 - сурет. Қосымша алынатын тораптар 

Сипатталған құрылғының артықшылығы - дизайнның
қарапайымдылығы, салмағы аз және өндіріс құны төмен. Барлық OSP 
бөлшектері 5 дәлдік класына сәйкес жасалады, ал сатып алынған шарлар 
топсалы тіректер үшін қолданылады. 

Өлшеулердің дәлдігі қолданылатын индикаторлардың, 
бұрыштамалардың, автоколлиматорлардың және деңгейлердің дәлдігімен 
айқындалады. Құрылғыны орнату 5 ... 15 минутты алады. 
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3.5.13 Бағыттауыштарды тексеруге арналған әмбебап көпірлер 
Түзуді, параллелизмді және бұралуды тексеру әмбебап және әртүрлі 

арнайы құрылғылармен жүзеге асырылады. 
Арнайы құрылғылар белгілі бір мөлшерде және пішіндегі 

бағыттағыштарды тексеру кезінде қолданылады. Бұл құрылғылар түзетуді 
қажет етпейді, алайда олардың саны көп болуы керек – жөнделетін 
рельстердің мөлшері мен формаларының санына сәйкес. Бір уақытта бірнеше 
тексеруді, соның ішінде бірнеше тексеруді жүзеге асыратын әмбебап 
құрылғыларды пайдалану ұтымды. Бұл құрылғылар әртүрлі пішіндер мен 
өлшемдерге арналған бағыттағыштарды орнату кезінде түзетуді қажет етеді, 
бірақ олардың саны күрт азаяды, бұл жұмыс кезінде айтарлықтай 
ыңғайлылықты тудырады. 

Әмбебап көпір (3.55-сурет) 2 және 7 реттелетін алаңдары бар 2 т-тәрізді 
негізден және арнайы айнасы бар 9 тіректен тұрады. 

Құрылғы 4 және 5 тіректері бар бес шар тіректеріне негізделген. 
Олардың екеуін екі бағанның көмегімен тік бағытта жылжытуға 

болады 8 басқа екі тіректі 6 базаның бойлық ойықтары бойымен көлденең 
бағытта жылжытуға болады және бағыттағыштардың еніне байланысты 
жаңғақтармен қажетті күйде бекітуге болады. 3 бағанының 4 тірегі көлденең 
және тік қозғалыстарға мүмкіндік береді. 

 

 
 

3.55 - сурет. Әмбебап көпір 
 
Құрылғы әртүрлі пішіндегі және мөлшердегі бағыттаушы білдектерге 

орнатылады. Екі деңгейдің көмегімен бағыттаушылардың түзулігі мен 
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3.5.13 Бағыттауыштарды тексеруге арналған әмбебап көпірлер 
Түзуді, параллелизмді және бұралуды тексеру әмбебап және әртүрлі 

арнайы құрылғылармен жүзеге асырылады. 
Арнайы құрылғылар белгілі бір мөлшерде және пішіндегі 

бағыттағыштарды тексеру кезінде қолданылады. Бұл құрылғылар түзетуді 
қажет етпейді, алайда олардың саны көп болуы керек – жөнделетін 
рельстердің мөлшері мен формаларының санына сәйкес. Бір уақытта бірнеше 
тексеруді, соның ішінде бірнеше тексеруді жүзеге асыратын әмбебап 
құрылғыларды пайдалану ұтымды. Бұл құрылғылар әртүрлі пішіндер мен 
өлшемдерге арналған бағыттағыштарды орнату кезінде түзетуді қажет етеді, 
бірақ олардың саны күрт азаяды, бұл жұмыс кезінде айтарлықтай 
ыңғайлылықты тудырады. 

Әмбебап көпір (3.55-сурет) 2 және 7 реттелетін алаңдары бар 2 т-тәрізді 
негізден және арнайы айнасы бар 9 тіректен тұрады. 

Құрылғы 4 және 5 тіректері бар бес шар тіректеріне негізделген. 
Олардың екеуін екі бағанның көмегімен тік бағытта жылжытуға 

болады 8 басқа екі тіректі 6 базаның бойлық ойықтары бойымен көлденең 
бағытта жылжытуға болады және бағыттағыштардың еніне байланысты 
жаңғақтармен қажетті күйде бекітуге болады. 3 бағанының 4 тірегі көлденең 
және тік қозғалыстарға мүмкіндік береді. 

 

 
 

3.55 - сурет. Әмбебап көпір 
 
Құрылғы әртүрлі пішіндегі және мөлшердегі бағыттаушы білдектерге 

орнатылады. Екі деңгейдің көмегімен бағыттаушылардың түзулігі мен 

  

бұралуын бір уақытта тексереді; индикаторлар (3.52-суретте көрсетілмеген) 
беттердің параллелизмін анықтайды. 1 бұрандалары бар 10 айнасы бар тірек 
автоколлиматордың түзулігін тексеру кезінде қолданылады. 

Бағыттағыштарды тексеру үшін оларға орнақтың ортаңғы бөлігінде 
(ұзындығы бойынша) көпір орналастырылған. Тіректердің орналасуы 
олардың төртеуі бағыттағыштардың призмалық бөлігінде болатындай етіп 
реттеледі. Қарама-қарсы бағыттағышқа орнатылған 3 бағанның көмегімен 
көлденең жазықтықтағы көпірдің орнын реттеңіз. Содан кейін 2 және 7-
сайттарда 0,02 мм-ді 1000 мм ұзындыққа бөлу бағасымен деңгейлер 
бекітіледі және бұрандалардың көмегімен (3.53-суретте көрінбейді) 
деңгейлердің негізгі және қосалқы ампулаларының көпіршіктері 
шкалалардың ортасында болатындай етіп деңгейлердің орнын реттейді. 

Әрі қарай, құрылғы бағыттағыштар бойымен жылжытылып, бастапқы 
орнына қайтарылады. Бұл жағдайда негізгі ампулалардың көпіршіктері 
бастапқы күйіне оралуы керек. Егер бұл болмаса, бағандар мен тіректердің 
бекітілуін тексеру қажет. 

Бағыттаушыларды тексеру көпір учаскеден учаскеге кезекпен тоқтаған 
кезде жүзеге асырылады; учаскелердің ұзындығы көпір тіректері арасындағы 
қашықтыққа тең. Сонымен қатар, бағыттағыштар бойымен орнатылған 
деңгей жанама сызықты анықтайды, ал перпендикуляр орналасқан деңгей 
беттердің бұралуын анықтайды. 

 

 
 

3.56 - сурет.Әмбебап көпірді орнату сұлбалары 
 
Бұрыштық көпір (3.57-сурет) әртүрлі жазықтықта орналасқан 

бағыттағыштарды тексеру үшін қолданылады және т-тәрізді негізден тұрады, 
оның 3 қысқа иығы ұзартылған 5-ке перпендикуляр орналасқан, 1 және 4 
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роликтері және 7 тіректері бар. Сонымен қатар, ол индикаторларды бекітуге 
арналған құрылғымен жабдықталған. 1-ролик бекітілген, ал 4-роликті 
рельстің мөлшеріне байланысты жылжытуға және орнатуға болады. Бұл 
жағдайда 1 және 4 роликтер V-тәрізді бағыттағыштарға орналастырылады 
немесе призмалық бағыттағыштың беттерін жабады. 7 тірегі 5 иық ойығы 
бойымен қайта орнатылады және биіктігі бойынша реттеледі. 

 
 

3.57 - сурет. Бұрыштық көпір сызбасы 
 

Бағыттағыштар бойымен 3 иығына 2 деңгейі бар реттелетін жиынтық 
орнатылып, олардың түзулігі тексеріледі. 

Бұралу деңгей бағыттағыштарға перпендикуляр орналасқан кезде 
тексеріледі. 6 индикаторларын қолдана отырып, беттердің параллелизмі, 
сондай-ақ бұранда өсінің бағыттағыштарға параллелизмі анықталады. Ұқсас 
көпірлер УСП-дан сәтті құрастырылады, ол үшін әмбебап көпір (3.55-сурет) 
бұрыштық тірекпен бірге қолданылады (3.57-сурет). 

 
3.5.14 Бағыттауыштардың дәлдігін бақылаудың оптикалық 

құралдары 
Жабдықты жөндеу тәжірибесінде түзуді өлшеу үшін оптикалық 

құралдар жиі қолданылады. Басқалардан айырмашылығы, олар тік және 
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роликтері және 7 тіректері бар. Сонымен қатар, ол индикаторларды бекітуге 
арналған құрылғымен жабдықталған. 1-ролик бекітілген, ал 4-роликті 
рельстің мөлшеріне байланысты жылжытуға және орнатуға болады. Бұл 
жағдайда 1 және 4 роликтер V-тәрізді бағыттағыштарға орналастырылады 
немесе призмалық бағыттағыштың беттерін жабады. 7 тірегі 5 иық ойығы 
бойымен қайта орнатылады және биіктігі бойынша реттеледі. 

 
 

3.57 - сурет. Бұрыштық көпір сызбасы 
 

Бағыттағыштар бойымен 3 иығына 2 деңгейі бар реттелетін жиынтық 
орнатылып, олардың түзулігі тексеріледі. 

Бұралу деңгей бағыттағыштарға перпендикуляр орналасқан кезде 
тексеріледі. 6 индикаторларын қолдана отырып, беттердің параллелизмі, 
сондай-ақ бұранда өсінің бағыттағыштарға параллелизмі анықталады. Ұқсас 
көпірлер УСП-дан сәтті құрастырылады, ол үшін әмбебап көпір (3.55-сурет) 
бұрыштық тірекпен бірге қолданылады (3.57-сурет). 

 
3.5.14 Бағыттауыштардың дәлдігін бақылаудың оптикалық 

құралдары 
Жабдықты жөндеу тәжірибесінде түзуді өлшеу үшін оптикалық 

құралдар жиі қолданылады. Басқалардан айырмашылығы, олар тік және 

  

көлденең жазықтықтарда бір уақытта жоғары өлшеу дәлдігін қамтамасыз 
етеді және мыналарды ұсынады: маркалы визуалды құбыр, визуалды түтік 
және коллиматор және автоколлиматор. 

3.58-суретте маркалы визуалды құбырдың көмегімен түзуді өлшеу 
сұлбасы берілген. Бағыттаушы орнақтарға 2 маркалы көпір (ҮСКИП 
жиынтығынан жиналған – әмбебап-құрастырмалы бақылау-өлшеу 
құралдары), ал тірекке – 1 жарық көзі орнатылған. Қарама-қарсы жағынан, 
қатты негізде оптикалық құбыр орнатылған, сондықтан I және II 
позициялардағы орнаққа маркасы бар көпір орнатылған кезде 3-құбырдың 
оптикалық өсі марканың қиылысына дәл сәйкес келеді. 

 
 

3.58 - сурет.Оптикалық құбыр және маркасы 
 

Бағыттағыштардың тік еместігін анықтау марканың кескінін санау 
құрылғысының көмегімен визуалды құбырдың көз торына қатысты 
тексерілетін бет бойынша қадаммен ауыстыру арқылы анықталады. 
Табылған ауытқулар бойынша олар жанама сызықты сипаттайтын график 
жасайды. 

Өлшеу шегі-1600-ден 40 000 мм-ге дейін, бөлу бағасы 0,05 мм. Көру 
құбырымен және коллиматормен (3.59-сурет) 5 м-ге 4 мкм; 10 м-ге 5 мкм; 30 
м-ге 10 мкм дәлдікпен 1000...30000 мм шегінде түзулікті 5 мкм бөлу бағасы 
кезінде тексереді. 

 

 
 

 3.59 - сурет.Көру құбыры және коллиматор 
 

Коллиматор брендті ауыстырады (Саңылау белгісі) және 1 жарық көзі 
және 2 және 3 мөлдір шкаласы бар құбыр. Сондай-ақ, визуалды құбырда 
қиылысатын жіптері бар мөлдір 4 шкаласы бар. Коллиматормен бекітілген 
көпірді тексерілетін бағыттаушы бойымен жылжыту, екі оптикалық жүйенің 
өзара әрекеттесуі түзу сызықтан ауытқуды анықтайды. 
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Автоколлиматор неғұрлым ыңғайлы және дәл, бөлу бағасымен 
1000...30 000 мм шегінде өлшеуді жүзеге асыруға мүмкіндік береді және көру 
құбырынан (3.60-сурет), автоколлимациялық құрылғыдан, ұстағыштан және 
негізден тұрады. Оптикалық құбырдан шыққан, айнадан шағылысқан және 
құрылғының көру өрісіне оралған жарық сәулесінің ығысуына негізделген). 

 
 

3.60 - сурет.Автоколлиматор 
 

СМТ-11 нысанды өлшеу құбыры (3.61-сурет) ұзындығы 30 м-ге дейінгі 
объектілердің түзулігінен, туралылығынан, параллельдігінен, 
перпендикулярлығынан және көлденеңінен ауытқуларды өлшеуге арналған. 
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Автоколлиматор неғұрлым ыңғайлы және дәл, бөлу бағасымен 
1000...30 000 мм шегінде өлшеуді жүзеге асыруға мүмкіндік береді және көру 
құбырынан (3.60-сурет), автоколлимациялық құрылғыдан, ұстағыштан және 
негізден тұрады. Оптикалық құбырдан шыққан, айнадан шағылысқан және 
құрылғының көру өрісіне оралған жарық сәулесінің ығысуына негізделген). 

 
 

3.60 - сурет.Автоколлиматор 
 

СМТ-11 нысанды өлшеу құбыры (3.61-сурет) ұзындығы 30 м-ге дейінгі 
объектілердің түзулігінен, туралылығынан, параллельдігінен, 
перпендикулярлығынан және көлденеңінен ауытқуларды өлшеуге арналған. 

 

  

 
 

3.61 - сурет. PPS-11 өлшеу нысаны құбыр 
 

Тест тапсырмалары 
1. Білдектік жабдықты жинақтаудың технологиялық үрдісі 

технологиялық үрдістің бір бөлігі болып табылады 
A) білдекті дайындау; 
B) білдекті сынау; 
C) өнеркәсіптік жабдықты пайдалануға енгізу; 
D) пайдалану. 
2. Білдектік жабдықты жинақтау бойынша жұмыстардың алдында 
A) білдек тораптарын оны жинақтау орнына тасымалдау жөніндегі 

жұмыстар; 
B) білдек тораптарын қайта іске қосу бойынша жұмыстар; 
C) білдек астына іргетас дайындауға бағытталған алдын ала жұмыстар; 
D) білдектік жабдықты жинақтау бойынша алдыңғы жұмыстар 

жүргізілмейді. 
3. Металл кесетін білдектерді орнатудың типтік үрдісі операцияларды 

қамтиды 
A) тек "тасымалдау" және "қызмет көрсету" операциялары»; 
B) тек "ревизия" және "қайта іске қосу" операциялары»; 
C) тек "Орнату" және "қызмет көрсету" операциялары»; 
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D) тек "қызмет көрсету" және "жинақтау"операциялары. 
4. "Көлік" операциясының мәні-білдектің түйіндерін жеткізу 
A) бояу учаскесіне; 
B) өлшеу зертханасына; 
C) оны жинақтау орнына; 
D) дайындаушы зауыттан Тапсырыс берушіге. 
5. "Комплектовочная" операциясының мәні жиынтықтылықты тексеру 

болып табылады 
А) оларды дайындау сатысындағы білдек тораптарын; 
B) дайындаушы зауытта оны құрастыру сатысындағы білдек; 
C) дайындаушы зауыттың құжаттары бойынша оны жинақтау 

орнындағы білдек; 
D) білдек дайындаушы зауыттан Тапсырыс берушіге жеткізілгеннен 

кейін ілеспе техникалық құжаттама. 
6. "Қайта қарау" операциясының мәні 
A) білдек тораптарын тасымалдау үшін пайдаланылатын ыдыстың 

беріктігін тексеру; 
B) монтаждалатын білдектің техникалық сипаттамасын тексеру; 
C) білдектің тораптарында зақымданудың болмауы тұрғысынан 

қаптамадан шығару және сырттай қарап тексеру жүргізу; 
D)монтаждалатын білдектің тораптарында бақылау пломбаларының 

болуын тексеру.  
7. "Қайта іске қосу" операциясының мәні 
A) білдек тораптарының барлық консервацияланған беттерінен 

тоттануға қарсы жабынды қырғыштармен жағу; 
B) білдек тораптарының беттерін Сулы жуу құрамына батырылған таза 

шүберекпен ысқылау; 
C) білдек тораптарының консервацияланбаған беттерін машина 

майымен майлау; 
D)монтаждалатын білдектің тораптарында бақылау пломбаларының 

болуын тексеру.  
8. Жұмыс, "орнату" операциясынан бұрын – бұл 
A) білдекті электр желісіне қосу; 
B) білдекті іргетасқа бір жиынтықпен (қатты дене ретінде) орнату; 
C) білдектің тұғырын іргетасқа орнату; 
D) білдекке өзге де тораптарды орнату. 
9. Бұл жағдайда "орнату" операциясы аяқталғаннан кейін "орнату" 

операциясын орындауға кірісіңіз 
А) білдек бірыңғай жиынтықпен (қатты дене ретінде) құрастырылады); 
B) жинақтау жұмыстарын орындау кезінде орнақтың тірек беті цемент 

ерітіндісімен құйылады; 
C) білдек бөліктер бойынша құрастырылады; 
D) "орнату" операциясы аяқталғаннан кейін орнату жұмыстарының 

сапасына бақылау жүргізіледі. 
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D) тек "қызмет көрсету" және "жинақтау"операциялары. 
4. "Көлік" операциясының мәні-білдектің түйіндерін жеткізу 
A) бояу учаскесіне; 
B) өлшеу зертханасына; 
C) оны жинақтау орнына; 
D) дайындаушы зауыттан Тапсырыс берушіге. 
5. "Комплектовочная" операциясының мәні жиынтықтылықты тексеру 

болып табылады 
А) оларды дайындау сатысындағы білдек тораптарын; 
B) дайындаушы зауытта оны құрастыру сатысындағы білдек; 
C) дайындаушы зауыттың құжаттары бойынша оны жинақтау 

орнындағы білдек; 
D) білдек дайындаушы зауыттан Тапсырыс берушіге жеткізілгеннен 

кейін ілеспе техникалық құжаттама. 
6. "Қайта қарау" операциясының мәні 
A) білдек тораптарын тасымалдау үшін пайдаланылатын ыдыстың 

беріктігін тексеру; 
B) монтаждалатын білдектің техникалық сипаттамасын тексеру; 
C) білдектің тораптарында зақымданудың болмауы тұрғысынан 

қаптамадан шығару және сырттай қарап тексеру жүргізу; 
D)монтаждалатын білдектің тораптарында бақылау пломбаларының 

болуын тексеру.  
7. "Қайта іске қосу" операциясының мәні 
A) білдек тораптарының барлық консервацияланған беттерінен 

тоттануға қарсы жабынды қырғыштармен жағу; 
B) білдек тораптарының беттерін Сулы жуу құрамына батырылған таза 

шүберекпен ысқылау; 
C) білдек тораптарының консервацияланбаған беттерін машина 

майымен майлау; 
D)монтаждалатын білдектің тораптарында бақылау пломбаларының 

болуын тексеру.  
8. Жұмыс, "орнату" операциясынан бұрын – бұл 
A) білдекті электр желісіне қосу; 
B) білдекті іргетасқа бір жиынтықпен (қатты дене ретінде) орнату; 
C) білдектің тұғырын іргетасқа орнату; 
D) білдекке өзге де тораптарды орнату. 
9. Бұл жағдайда "орнату" операциясы аяқталғаннан кейін "орнату" 

операциясын орындауға кірісіңіз 
А) білдек бірыңғай жиынтықпен (қатты дене ретінде) құрастырылады); 
B) жинақтау жұмыстарын орындау кезінде орнақтың тірек беті цемент 

ерітіндісімен құйылады; 
C) білдек бөліктер бойынша құрастырылады; 
D) "орнату" операциясы аяқталғаннан кейін орнату жұмыстарының 

сапасына бақылау жүргізіледі. 

  

10. Орнату және жинақтау жұмыстары кезінде өлшеу құралдары 
орындалу сапасын тексеру үшін қолданылады 

A) көлік жұмыстары; 
B) білдек тораптарын қайта іске қосу бойынша жұмыстар; 
C) орнату және жинақтау жұмыстары; 
D) іргетас. 
11. Төмендегі суретте диаграмма көрсетілген 

 

 
 
A) жолақ негізі; 
B) табиғи негіздегі жаппай іргетас; 
C) цехтың бетон еденінен; 
D) серпімді элементтердегі бетон жиынтығы. 
12. Төмендегі суретте көрсетілген іргетас деп аталады 

 
A) жолақ негізі; 
B) цехтың бетон плитасы; 
C) табиғи негіздегі іргетас; 
D) резеңке төсеніштердегі бетон жиынтық. 
13. Қадалардағы іргетас суретте көрсетілген 

   
1 2 3 

 
A) 2; 
B) 1; 
C) 3; 
D) 1 және 3. 
14. Резеңке төсеніштер мен серіппелердегі Іргетастардың көмегімен 

қол жеткізіледі 
A) білдектерді орнату қаттылығын арттыру; 
B) білдектердің сыртқы ортадан оқшаулануын болдырмау; 
C) білдектерді сыртқы ортадан оқшаулау; 
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D) станин жүйесінің статикалық деформация шамасының азаюы-
іргетас. 

15. Машина іргетасқа бекітілген 
A) машина іргетастың бойымен қозғалады; 
B) төменде келтірілген сұлбадағы сыналардың көмегімен; 
 

 
 
C) білдек деңгейі бойынша қойылады; 
D) білдек пайдалануға енгізіледі. 
16. Бұранданы келесі қарапайым сына тірегіне айналдыру арқылы сына 

қол жеткізіледі 

 
 

A) тек "жоғары" жылжиды»; 
B) тек "төмен" жылжиды»; 
C) бұранданың айналу бағытына байланысты "жоғары" немесе "төмен" 

жылжиды; 
D) бұранда айналғанда қозғалмайды. 
17. Білдектің төсегіндегі саңылаумен бітеу (құю) Бұранның сәйкес 

келуіне қол жеткізіледі 
A) орнақты қайта өңдеу (тұғырда Саңылау бұранымен қосымша 

соосныйды бұрғылау); 
B) іргетасты нақтылау (бұранды кейіннен жылжыту арқылы құдыққа 

бетонды ұсақтау); 
C) болт өзегінің бос құйылмаған бөлігінде деформациялануымен; 
D) өңдеу және орнақ және іргетас. 
18. Топырақтың сүзу коэффициенті жылдамдықты сипаттайды 
A) сығымдайтын жүктеме әрекеті кезінде топырақ саңылауларында 

судың жинақталуы; 
B) сығымдау жүктемесінің әрекеті кезінде топырақтың пластикалық 

деформациясы; 
C) қысу жүктемесінің әрекеті кезінде топырақ саңылауларынан суды 

сығу; 
D) сығымдау жүктемесінің әрекеті кезінде топырақ тесіктеріндегі ауа 

көпіршіктерінің серпімді қысылуы. 
19. Слесарлық деңгейлер-бұл тексеру үшін қолданылатын деңгейлер 
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D) станин жүйесінің статикалық деформация шамасының азаюы-
іргетас. 

15. Машина іргетасқа бекітілген 
A) машина іргетастың бойымен қозғалады; 
B) төменде келтірілген сұлбадағы сыналардың көмегімен; 
 

 
 
C) білдек деңгейі бойынша қойылады; 
D) білдек пайдалануға енгізіледі. 
16. Бұранданы келесі қарапайым сына тірегіне айналдыру арқылы сына 

қол жеткізіледі 

 
 

A) тек "жоғары" жылжиды»; 
B) тек "төмен" жылжиды»; 
C) бұранданың айналу бағытына байланысты "жоғары" немесе "төмен" 

жылжиды; 
D) бұранда айналғанда қозғалмайды. 
17. Білдектің төсегіндегі саңылаумен бітеу (құю) Бұранның сәйкес 

келуіне қол жеткізіледі 
A) орнақты қайта өңдеу (тұғырда Саңылау бұранымен қосымша 

соосныйды бұрғылау); 
B) іргетасты нақтылау (бұранды кейіннен жылжыту арқылы құдыққа 

бетонды ұсақтау); 
C) болт өзегінің бос құйылмаған бөлігінде деформациялануымен; 
D) өңдеу және орнақ және іргетас. 
18. Топырақтың сүзу коэффициенті жылдамдықты сипаттайды 
A) сығымдайтын жүктеме әрекеті кезінде топырақ саңылауларында 

судың жинақталуы; 
B) сығымдау жүктемесінің әрекеті кезінде топырақтың пластикалық 

деформациясы; 
C) қысу жүктемесінің әрекеті кезінде топырақ саңылауларынан суды 

сығу; 
D) сығымдау жүктемесінің әрекеті кезінде топырақ тесіктеріндегі ауа 

көпіршіктерінің серпімді қысылуы. 
19. Слесарлық деңгейлер-бұл тексеру үшін қолданылатын деңгейлер 

  

A) білдектердің астына іргетастарды дайындау жөніндегі жұмыстардың 
дәлдігі; 

B) орнату және жинақтау жұмыстарын орындау дәлдігі; 
C) құрылыс жұмыстарын орындау; 
D) білдек тораптарының беттерін өңдеу сапасы. 
20. Жоспардағы машина негіздерінің өлшемдері әсер етеді 
A) аяқ киімнің өлшемдері; 
B) іргетас бұрандарының өлшемдері; 
C) білдекті іргетасқа бекіту тәсілін ескере отырып, тұғырдың тірек 

бетінің габариттері; 
D) топырақ сипаттамасы. 
21. Қалыпты дәлдіктегі машина негіздерінің түрі мен мөлшерін таңдау 

мыналарға байланысты 
A) станин жүйесінің тербеліс деңгейі-жұмыс істеп тұрған білдектегі 

динамикалық жүктемелердің әсерінен іргетас; 
B) тұғыр жүйесінің статикалық қаттылық талаптары-білдектегі 

статикалық жүктемелердің әсерінен іргетас; 
C) базаның тербеліс деңгейі; 
D) орнақ тербелістерінің деңгейі. 
22. Іргетаста қалыпты дәлдіктегі білдектерді бекіту әдісін таңдау мәнге 

байланысты 
A) білдекте әрекет ететін статикалық жүктемелер; 
B) жұмыс істеп тұрған білдектегі динамикалық жүктемелер; 
C) сыртқы бұзылулар; 
D) негіз тербелісі. 
23. Қалыпты дәлдіктегі білдекті пайдалану кезінде іргетастың біркелкі 

емес жауын-шашынын азайту үшін шаралар қолданылады 
A) 1 жылдан кем емес жүктемемен іргетасты ұстауда; 
B) іргетастың табаны астындағы топырақты мезгіл-мезгіл құм себуде; 
C) іргетастың мерзімді жасанды дірілін жасауда; 
D) ауыр жұмыс органдарын дежинақтау арқылы білдектің массасын 

азайтуда қолданылады. 
24. Қалыпты дәлдіктегі білдектің жалпы көлбеуі (Қатты зат ретінде) 

өңдеу дәлдігіне әсер етеді 
A) өңдеу дәлдігін жақсартады; 
B) өңдеу дәлдігін азайтады; 
C) өңдеу дәлдігіне әсер етпейді; 
D) өңдеу дәлдігінің мерзімді өзгеруіне әкеледі. 
25. Уақыт өте келе іргетастың жауын-шашын жылдамдығын 

анықтайтын топырақ параметрі 
A) су өткізгіштігі; 
B) қаңқа тығыздығы; 
C) орташа тығыздық; 
D) топырақтың ылғалдылығы. 
26. Қалыпты дәлдіктегі білдектер үшін іргетастарды таңдау әсер етеді 
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A) білдектің массасы; 
B) орнақтың қаттылығы; 
C) білдектің массасы және орнақтың қаттылығы; 
D) іргетастар өздігінен таңдалады. 
27. Салмағы 10...15 тонна болатын қалыпты дәлдіктегі білдектерді, егер 

білдектердің орнақтарі болса, шеберхананың бетон плитасына орнатуға 
болады 

A) қатты емес немесе құрама; 
B) қатты немесе орташа қаттылық; 
C) бетон плитасына іргетас бұрандарымен бекітіледі; 
D) қатты металл тіректерге орнатылған. 
28. Салмағы 10 тоннаға дейінгі қалыпты дәлдіктегі білдектерді еденге 

орнатуға болады, егер 
A) ғимараттың тірек конструкцияларының беріктігі қамтамасыз 

етілген;; 
B) гигиеналық нормаларға және технологиялық үрдістің талаптарына 

сәйкес жабынның ауытқу деңгейі шектелген; 
C) А және B тармақтарының шарттарын сақтаған кезде; 
D) технологиялық үрдістің талаптары сақталған. 
29. Қалыпты дәлдіктегі білдектерді, егер білдектің массасы болса, 

қалыңдатылған бетон ленталарға орнатуға жол беріледі 
A) 30 т астам, бірақ 100 т кем; 
B) 30 т астам, бірақ 50 т кем; 
C) 100 т астам; 
D) 30 Т кем. 
30. Ең қатаң-қалыпты қаттылық білдектерін орнату 
A) орнақтың тірек бетін цемент ерітіндісімен ауырлататын сыналарға; 
B) қатты металл тіректерге (болтсыз және ауырлатусыз)); 
C) резеңке металл тіректерге; 
D) іргетасты бұрандармен бекітумен. 
31. Дәлдігі жоғары білдектер мен дәлдігі жоғары білдектерді орнату 

тәсілін таңдау кезінде 
A) орнақ жүйесінің деформациясы-іргетасты ескермеуге болады; 
B) орнақ жүйесінің деформациясы-іргетасты ескеру қажет; 
C) орнақ жүйесінің деформациясы-іргетас белгілі бір шектеулермен 

ескерілуі керек; 
D) тұғыр жүйесінің деформациясы-егер білдек орнағы қатты болса, 

іргетасты ескермеуге болады. 
32. Жоғары дәлдіктегі және жоғары дәлдіктегі білдектерді орнатқан 

кезде олардың дірілін оқшаулау осы фактордың зиянды әсерінен қорғау үшін 
қажет 

A) іргетастың жауын-шашыны; 
B) ішкі бұзылулар; 
C) негіздің ауытқуы; 
D) құралдың тербелісі. 
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A) білдектің массасы; 
B) орнақтың қаттылығы; 
C) білдектің массасы және орнақтың қаттылығы; 
D) іргетастар өздігінен таңдалады. 
27. Салмағы 10...15 тонна болатын қалыпты дәлдіктегі білдектерді, егер 

білдектердің орнақтарі болса, шеберхананың бетон плитасына орнатуға 
болады 

A) қатты емес немесе құрама; 
B) қатты немесе орташа қаттылық; 
C) бетон плитасына іргетас бұрандарымен бекітіледі; 
D) қатты металл тіректерге орнатылған. 
28. Салмағы 10 тоннаға дейінгі қалыпты дәлдіктегі білдектерді еденге 

орнатуға болады, егер 
A) ғимараттың тірек конструкцияларының беріктігі қамтамасыз 

етілген;; 
B) гигиеналық нормаларға және технологиялық үрдістің талаптарына 

сәйкес жабынның ауытқу деңгейі шектелген; 
C) А және B тармақтарының шарттарын сақтаған кезде; 
D) технологиялық үрдістің талаптары сақталған. 
29. Қалыпты дәлдіктегі білдектерді, егер білдектің массасы болса, 

қалыңдатылған бетон ленталарға орнатуға жол беріледі 
A) 30 т астам, бірақ 100 т кем; 
B) 30 т астам, бірақ 50 т кем; 
C) 100 т астам; 
D) 30 Т кем. 
30. Ең қатаң-қалыпты қаттылық білдектерін орнату 
A) орнақтың тірек бетін цемент ерітіндісімен ауырлататын сыналарға; 
B) қатты металл тіректерге (болтсыз және ауырлатусыз)); 
C) резеңке металл тіректерге; 
D) іргетасты бұрандармен бекітумен. 
31. Дәлдігі жоғары білдектер мен дәлдігі жоғары білдектерді орнату 

тәсілін таңдау кезінде 
A) орнақ жүйесінің деформациясы-іргетасты ескермеуге болады; 
B) орнақ жүйесінің деформациясы-іргетасты ескеру қажет; 
C) орнақ жүйесінің деформациясы-іргетас белгілі бір шектеулермен 

ескерілуі керек; 
D) тұғыр жүйесінің деформациясы-егер білдек орнағы қатты болса, 

іргетасты ескермеуге болады. 
32. Жоғары дәлдіктегі және жоғары дәлдіктегі білдектерді орнатқан 

кезде олардың дірілін оқшаулау осы фактордың зиянды әсерінен қорғау үшін 
қажет 

A) іргетастың жауын-шашыны; 
B) ішкі бұзылулар; 
C) негіздің ауытқуы; 
D) құралдың тербелісі. 

  

33. Дәл білдектердің діріл оқшаулауының тиімділігін анықтайтын 
негізгі параметрлер 

A) орнақ жүйесінің тербеліс деңгейі-іргетас; 
B) тіректердегі білдектің өз тербелістерінің жиілігі; 
C) білдектің меншікті тербелісі жиіліктерінде жүйені демпфирлеу 

сипаттамасы; 
D) тіректердегі білдектің меншікті тербелістерінің жиілігі және осы 

жиіліктердегі жүйенің демпферлік сипаттамасы. 
34. Білдектің діріл оқшаулау дәрежесі шартты түрде өзінің жиілігімен 

сипатталуы мүмкін 
A) тіректердегі білдектің көлденең тербелістері; 
B) тіректердегі білдектің тік тербелісі; 
C) Қатты тіректердегі білдектің көлденең тербелістері; 
D) қатты тіректердегі білдектің тік тербелісі. 
35. Базаның ауытқуын болдырмаудың ең қарапайым құралы - дұрыс 

орналастыру 
A) Өндірістік алаңдағы білдектер; 
B) Өндірістік алаңдағы көтергіш-көлік жабдығы; 
C) өндірістік алаңда динамикалық жүктемелері бар білдектер; 
D) цехтың бетон еденіндегі жабындар. 
36. Суретте қатаң резеңке-металл тірек көрсетілген 

   
1 2 3 

 
A) 3; 
B) 2; 
C) 1; 
D) 2 және 3. 
37. Ең арзан виброизоляцией білдектің болып табылады орнату  
A) қатты тірелген жиынтық; 
B) дірілді оқшаулайтын тіректер; 
C) қатты металл тіректер; 
D) орнақтың тірек беттері цемент ерітіндісімен. 
38. Тең жиіліктегі резеңке-металл тіректердің қаттылығы жүктемеге 

пропорционал 
A) қолдау; 
B) білдектің айналдырығы; 
C) кескіш құрал; 
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D) іргетас. 
39. Серіппелердегі іргетастар ең көп 
A) қарапайым; 
B) арзан; 
C) қымбат; 
D) жалпы. 
40. Тиісті дірілді оқшаулайтын тіректер болмаған кезде білдектер 
A) сына немесе бұрандалы табандықтарды; 
B) орнақтың тірек бетін цемент ерітіндісімен құю; 
C) білдек білдегінің астына орналастырылған кілемшелерден жасалған 

төсемдерді; 
D) арнайы іргетас бұрандар. 

 
Тест тапсырмаларына дұрыс жауаптар 

Сұрақтар нөмірі / дұрыс жауаптар нөмірі 
Сұрақ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Жауабы 
бар 

С С B C C C С C C C С A B C C 

Сұрақ 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
Жауабы 
бар 

C C C B C B B A C A C B C D D 

Сұрақ 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40      
Жауабы 
бар 

A C D A A C B A C C      
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D) іргетас. 
39. Серіппелердегі іргетастар ең көп 
A) қарапайым; 
B) арзан; 
C) қымбат; 
D) жалпы. 
40. Тиісті дірілді оқшаулайтын тіректер болмаған кезде білдектер 
A) сына немесе бұрандалы табандықтарды; 
B) орнақтың тірек бетін цемент ерітіндісімен құю; 
C) білдек білдегінің астына орналастырылған кілемшелерден жасалған 

төсемдерді; 
D) арнайы іргетас бұрандар. 

 
Тест тапсырмаларына дұрыс жауаптар 

Сұрақтар нөмірі / дұрыс жауаптар нөмірі 
Сұрақ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Жауабы 
бар 

С С B C C C С C C C С A B C C 

Сұрақ 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
Жауабы 
бар 

C C C B C B B A C A C B C D D 

Сұрақ 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40      
Жауабы 
бар 

A C D A A C B A C C      

 

  

№1 тәжірибелік жұмыс 
Жөндеу жұмыстарының мерзімдерін анықтау 

 
Мақсаты: жөндеу циклінің, жөндеу аралық және тексеру аралық 

кезеңдердің ұзақтығын есептеу және білдекке техникалық қызмет көрсету 
мен жөндеу кестесін жасау дағдыларын игеру. 

Қажетті Оқу материалдары: 
1. Қарындаш, қалам, қағаз, сызғыш, калькулятор; 
2. Жөндеу циклінің құрылымы мен ұзақтығы (3.7-кесте); 
3. Металл кесетін білдектердің жөнделуі (Б қосымшасы). 
Жұмыстың мазмұны 
Жөндеу циклдерінің, жөндеу аралық және тексеру аралық кезеңдердің 

санын (қызмет көрсету, ағымдағы, орташа және күрделі жөндеулер саны) 
айқындау жабдықтың құрылымы мен жылдық жүктелуіне (айларға, 
тәуліктерге) және жабдық жұмысының айларының (тәуліктерінің) санына 
қарай жүргізіледі. 

Біз 3.7-кестеге сәйкес жөндеу циклінің ұсынылған құрылымдарын және 
металл кесетін білдектердің қарапайымдылығын таңдаймыз (B қосымшасы). 

Жөндеуаралық цикл мен кезеңнің ұзақтығы 3.4-3.6 формулалары 
бойынша анықталады. 

Жабдықтың әрбір түрі үшін білдекке техникалық қызмет көрсету және 
жөндеу кестесі 3.22-кестеге сәйкес бағандардан тұрады және әрбір жылға 
жасалады. 

Кестені толтыру үшін жабдықтың жөндеу күрделілігін, жөндеу 
циклінің құрылымын, жөндеу кезеңінің ұзақтығын және бір жылға 
техникалық қызмет көрсету құрылымын анықтау қажет. 

Өндірістік цехта бар технологиялық жабдықтарға профилактикалық 
қызмет көрсету кестесін құру. Білдектердің Шығарылған жылы 3.23-кестеде 
екі ауысымдағы жабдықтың жұмысы көрсетілген. Жылдық жарамды уақыт 
қоры FD = 4015 сағат. 

 
3.22-кесте - Білдекке техникалық қызмет көрсету және жөндеу кестесі 
Жабдықты орнату 
орны 

Өндірісі  
Цех  
Учаскесі  

Жабдықтың атауы  
Моделі  
Жөндеудің күрделілік санаты  
Соңғы жөндеу жылы мен күні  
Жөндеуге Енгізілген жылы және күні  

Айлар бойынша 
жөндеу 
жұмыстарының 
түрлері 

I  
III  
VI  
IX  
XII  
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3.23 – кесте.Тапсырма нұсқалары 
 нұсқа 

№  
Жабдық түрі Шығарылған 

жылы 
1 Жону білдегі 1600 1997 
2 Жалғастырғыш кескіш білдек 9в112 1999 
3 Жону-айналмашақты білдек 1508 1994 
4 1Е316П жону-револьверлік білдек 1997 
5 2Н135Л Тік бұрғылау білдегі 1998 
6 2Е52радиалды бұрғылау білдегі 1999 
7 2М58радиалды бұрғылау білдегі 2000 
8 2411 координатты-жону білдегі 2001 
9 Дөңгелете ажарлау білдегі 3У10А 1998 
10 Дөңгелете ажарлау білдегі 3М151 1997 
11 Тегіс тегістеу білдегі 371М 1996 
12 Орталық білдек 1831 1997 
13 Жануыш білдек 3К82У 1998 
14 5К823В бұранда ажарлағыш білдек 1999 
15 Сыдырма-ажарлағыш білдек 3334 1996 
16 5С268 тіс өңдеу білдегі 2000 
17 Көлденең жоңғылау білдегі 6804Г 2002 
18 Әмбебап жоңғылау білдегі 6Т80 1996 
19 Бойлық-жоңғылау білдегі 6622 1998 
20 Көлденең сүргілеу білдегі 7307Г 1995 
21 7А420 қашау білдегі 1997 
22 Кесу білдегі 8641 1998 
23 5959 бұранда орау білдегі 1999 
24 Айналмашақты-жоңғылау білдегі 623В 2000 
25 Тік бұрғылау білдегі 2e118f2 1999 
26 МА2235МФ4 жоңғылау-бұрғылау білдегі 1996 
27 2587Ф1 радиалды бұрғылау білдегі 1998 
28 1М713П көп кескіш жартылай автоматты жону 1994 
29 1П717Ф3жону жартылай автоматы 2002 
30 Созу білдегі 7А510 1999 

 
Тәжірибелік жұмысты орындау тәртібі: 
1 жұмыс мақсаты. 
2 жөндеу циклы мен техникалық қызмет көрсетудің құрылымдық 

формулаларын жасаңыз. 
3 жөндеу циклінің және жөндеу кезеңінің ұзақтығын анықтау. 
4 білдекке техникалық қызмет көрсету және жөндеу кестесін жасау. 
5 қорытынды. 
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3.23 – кесте.Тапсырма нұсқалары 
 нұсқа 

№  
Жабдық түрі Шығарылған 

жылы 
1 Жону білдегі 1600 1997 
2 Жалғастырғыш кескіш білдек 9в112 1999 
3 Жону-айналмашақты білдек 1508 1994 
4 1Е316П жону-револьверлік білдек 1997 
5 2Н135Л Тік бұрғылау білдегі 1998 
6 2Е52радиалды бұрғылау білдегі 1999 
7 2М58радиалды бұрғылау білдегі 2000 
8 2411 координатты-жону білдегі 2001 
9 Дөңгелете ажарлау білдегі 3У10А 1998 
10 Дөңгелете ажарлау білдегі 3М151 1997 
11 Тегіс тегістеу білдегі 371М 1996 
12 Орталық білдек 1831 1997 
13 Жануыш білдек 3К82У 1998 
14 5К823В бұранда ажарлағыш білдек 1999 
15 Сыдырма-ажарлағыш білдек 3334 1996 
16 5С268 тіс өңдеу білдегі 2000 
17 Көлденең жоңғылау білдегі 6804Г 2002 
18 Әмбебап жоңғылау білдегі 6Т80 1996 
19 Бойлық-жоңғылау білдегі 6622 1998 
20 Көлденең сүргілеу білдегі 7307Г 1995 
21 7А420 қашау білдегі 1997 
22 Кесу білдегі 8641 1998 
23 5959 бұранда орау білдегі 1999 
24 Айналмашақты-жоңғылау білдегі 623В 2000 
25 Тік бұрғылау білдегі 2e118f2 1999 
26 МА2235МФ4 жоңғылау-бұрғылау білдегі 1996 
27 2587Ф1 радиалды бұрғылау білдегі 1998 
28 1М713П көп кескіш жартылай автоматты жону 1994 
29 1П717Ф3жону жартылай автоматы 2002 
30 Созу білдегі 7А510 1999 

 
Тәжірибелік жұмысты орындау тәртібі: 
1 жұмыс мақсаты. 
2 жөндеу циклы мен техникалық қызмет көрсетудің құрылымдық 

формулаларын жасаңыз. 
3 жөндеу циклінің және жөндеу кезеңінің ұзақтығын анықтау. 
4 білдекке техникалық қызмет көрсету және жөндеу кестесін жасау. 
5 қорытынды. 
 
 
 

  

Бақылау сұрақтары: 
1 Жөндеу циклы мен техникалық қызмет көрсетудің құрылымдық 

формуласын жасаңыз. 
2 жөндеу циклінің және жөндеу кезеңінің ұзақтығын есептеңіз. 
 

№ 2 тәжірибелік жұмыс 
Металл кесетін білдектердің жөндеуін анықтау 

 
Мақсаты: металл кесетін білдектердің жөндеу күрделілігінің шамасын 

есептеу дағдыларын игеру. 
Қажетті оқу материалдары: 
1. Қарындаш, қалам, қағаз, сызғыш, калькулятор; 
2. Металл кесетін білдектердің тиісті паспорттары. 
 
Жұмыстың мазмұны 
Техникалық сипаттаманың параметрлерін (орталықтардың биіктігі, 

үстелдің жұмыс бетінің ені, айналдырықтың айналу жиілігі және т.б.) 
байланыстыратын эмпирикалық формулаларға сәйкес, оларды жөндеудің 
күрделілігімен жабдықтың жөнделуін шамамен анықтауға болады, алайда 
кейбір жағдайларда эмпирикалық формулалар күрделі жөндеуге нақты еңбек 
шығынынан айтарлықтай ауытқулар тудыруы мүмкін, сондықтан нақты 
күрделі жөндеуден. 

Сондықтан формулаларды қолдануға тек Б қосымшасында жөндеу 
туралы мәліметтер жоқ білдектер мен білдектердің модельдері үшін рұқсат 
етіледі. 

Жону білдектер үшін жабдықтың механикалық бөлігінің жөндеу 
күрделілігін есептеу мынадай формула бойынша анықталады: 

 
,)( 13201 гоммцкоM RRnКLKdККR    (3.10) 

 
мұндағы Кко-білдектің дизайн ерекшеліктерінің коэффициенті 
 

ЧТхвТко КККК  ,    (3.11) 
 

КТ - дәлдік класының коэффициенті (3.24-кесте), 
Кхв-орындау коэффициенті, жүрістік бұрандасыз 0,9; жүрістік 

бұрандамен 1,0; 
КЖТ-айналдырықтың айналу жиілігінің коэффициенті; КЖТ = 1,0 

айналу жиілігі <2000 айн / мин; КЖТ = 1,1 айналу жиілігі >2000 айн / мин; 
К1, К2, К3 –  техникалық параметрлердің, К1 және К3 

коэффициенттері 3.25 – кестеде; К2 -3.26-кестеде келтірілген; 
d0-өңделетін бөлшектің ең үлкен диаметрі, мм; 
Lмц-орталықтар арасындағы қашықтық, мм; 
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n1-жылдамдық қорабынан тікелей жүріспен немесе белдік 
берілісінен сатылы шкивтермен алынатын айналдырық жылдамдығының 
сатыларының саны; 

RОМ-жекелеген механизмдердің жөнделуі 
 

сдбтстOM RRRR  ,    (3.12) 
 

мұндағы ROM – құралкүймешіктердің жөнделуі 
 

)1(5,0  сст ХR      (3.13) 
 

Хс-құралкүймешіктер саны; 
Rбт-айналдырықтың айналу жиілігін қадамсыз реттеу механизмінің 

жөнделуі; Rбт = 2 4000 d мм кезінде, Rбт = 4 4000 d мм кезінде,  
Rсд-білдектің негізгі жинағына кірмейтін механизмдердің жөнделуі 

(3.27-кесте); 
Rг-металл өңдеу жабдығының гидравликалық бөлігінің жөнделуі. 
Негізгі қозғалыс пен беру қозғалысының гидравликалық жетегі 

болмаған кезде, бірақ автономды майлау және салқындату жүйелері болған 
кезде RG = 0,5 қабылданады. 

 
3.24 – кесте.КТ дәлдік класының коэффициенті 

Білдектің дәлдік сыныбы КТ мәні 
Н 1,0 
П 1,17 
В 1,46 
А 1,76 
С 2,2 

 
3.25 – кесте. К1 және К3 техникалық параметрлерінің коэффициенттері 

Білдектің массасы, т К1 К3 
10-ға дейін 0,012 0,2 

10-нан 30-ға дейін 0,016 
30-дан 100-ге дейін 0,024 

0,3 100-ден 160-қа дейін 0,030 
160-тан жоғары 0,038 

Ескертпе: К3 мәндері бір жылдамдықты электр қозғалтқышы орнатылған 
білдектер үшін берілген. Көп жылдамдықты электр қозғалтқыштары үшін K3 
жылдамдығы жылдамдықтар санына пропорционалды түрде азаяды.
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n1-жылдамдық қорабынан тікелей жүріспен немесе белдік 
берілісінен сатылы шкивтермен алынатын айналдырық жылдамдығының 
сатыларының саны; 

RОМ-жекелеген механизмдердің жөнделуі 
 

сдбтстOM RRRR  ,    (3.12) 
 

мұндағы ROM – құралкүймешіктердің жөнделуі 
 

)1(5,0  сст ХR      (3.13) 
 

Хс-құралкүймешіктер саны; 
Rбт-айналдырықтың айналу жиілігін қадамсыз реттеу механизмінің 

жөнделуі; Rбт = 2 4000 d мм кезінде, Rбт = 4 4000 d мм кезінде,  
Rсд-білдектің негізгі жинағына кірмейтін механизмдердің жөнделуі 

(3.27-кесте); 
Rг-металл өңдеу жабдығының гидравликалық бөлігінің жөнделуі. 
Негізгі қозғалыс пен беру қозғалысының гидравликалық жетегі 

болмаған кезде, бірақ автономды майлау және салқындату жүйелері болған 
кезде RG = 0,5 қабылданады. 

 
3.24 – кесте.КТ дәлдік класының коэффициенті 

Білдектің дәлдік сыныбы КТ мәні 
Н 1,0 
П 1,17 
В 1,46 
А 1,76 
С 2,2 

 
3.25 – кесте. К1 және К3 техникалық параметрлерінің коэффициенттері 

Білдектің массасы, т К1 К3 
10-ға дейін 0,012 0,2 

10-нан 30-ға дейін 0,016 
30-дан 100-ге дейін 0,024 

0,3 100-ден 160-қа дейін 0,030 
160-тан жоғары 0,038 

Ескертпе: К3 мәндері бір жылдамдықты электр қозғалтқышы орнатылған 
білдектер үшін берілген. Көп жылдамдықты электр қозғалтқыштары үшін K3 
жылдамдығы жылдамдықтар санына пропорционалды түрде азаяды.

  

3.26-кесте - К2 техникалық параметрлерінің коэффициенттері 
Lмц, мм К2 Lмц, мм К2 

8-ге дейін 0,001 8-ге дейін 0,0018 
8-ге дейін 0,0012 6000 – 15000 0,0020 
8-ге дейін 0,0014 15000-нан 

жоғары 
0,0024 

8-ге дейін 0,0016 – – 
 
3.27-кесте - rсд білдегінің негізгі жинағына кірмейтін тетіктердің жөнделуі 

Механизмі Машина түрі Rсд Мәні 
Гидрокопировал 
құралкүймешік 

Жону-винт 2,0 

Тегістеу дөңгелегін теңдестіру 
механизмі 

Круглошлифовальные  0,4 Плоскошлифовальные 
Белсенді бақылау аспабы Орталықтандырылмаған-

тегістеу 
0,25 Ішкі тегістеу 

Бұранда ажарлау 
Соңғы немесе ішкі тегістеу 
механизмі 

Круглошлифовальные 0,4 

Жоңғылау басы Бойлық сүргілеу білдектері, 
массасы, т:  

10-ға дейін 2,0 
10-нан 100-ге дейін 2,5 
100-ден жоғары 3,0 

 
Тәжірибелік жұмысты орындау тәртібі: 
1 жұмыс мақсаты. 
2 3.23-кестеге сәйкес тапсырмалар нұсқасына сәйкес жөндеу 

күрделілігін есептеңіз. 
3 қорытынды. 
 
Бақылау сұрақтары: 
1 Жөндеу циклы мен техникалық қызмет көрсетудің құрылымдық 

формуласын жасаңыз. 
2 жөндеу циклінің және жөндеу кезеңінің ұзақтығын есептеңіз. 

 
№ 3 тәжірибелік жұмыс 

Жөндеу жұмыстарының күрделілігін анықтау 
 
Мақсаты: жөндеу жұмыстары мен техникалық қызмет көрсету 

жұмыстарының еңбек сыйымдылығын есептеу дағдыларын игеру. 
Қажетті Оқу материалдары: 
1. Қарындаш, қалам, қағаз, сызғыш, калькулятор; 
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2. Металл кесетін білдектердің тиісті паспорттары. 
 
Жұмыстың мазмұны 
Жөндеу жұмыстарының жылдық көлемі мына формула бойынша 

анықталады: 
 

TO = TTOPK +TK + TC+TT,   (3.14) 
 
мұндағы ТТОПК-бір жылға мерзімді бақылаумен техникалық қызмет 

көрсетудің еңбек сыйымдылығы, адам-сағ; 
ТК-күрделі жөндеудің еңбек сыйымдылығы, адам-сағ; 
ТС-орташа жөндеудің еңбек сыйымдылығы, адам-сағ; 
ТТ-ағымдағы жөндеудің еңбек сыйымдылығы, адам-сағ. 

 
Мерзімді бақылаумен техникалық қызмет көрсетудің еңбек 

сыйымдылығы мынадай формула бойынша анықталады: 
 

ТТОПК = ТО1 + ТО2 + ТО3,   (3.15) 
 
мұндағы ТО1-ТО1 техникалық қызмет көрсетудің еңбек 

сыйымдылығы, адам-сағ; 
ТО2-ТО2 техникалық қызмет көрсетудің еңбек сыйымдылығы, 

адам-сағ; 
ТО3-ТО3 техникалық қызмет көрсетудің еңбек сыйымдылығы, 

адам-сағ. 
 
Мерзімді бақылаумен техникалық қызмет көрсетудің еңбек 

сыйымдылығы мынадай формула бойынша анықталады: 
 

ТТОПК = ∑RМ × (N НТО1 + m НТО2 + k НТО3, (3.16) 
 
мұндағы ТТОПК-мерзімді бақылаумен техникалық қызмет көрсетудің 

еңбек сыйымдылығы, адам-сағ; 
∑Rм-жабдықтың механикалық бөлігінің жиынтық жөндеу 

күрделілігі; 
n, m, k-бір жылдағы Техникалық қызмет көрсету саны. 

 
Күрделі және орташа жөндеу бойынша еңбек сыйымдылығы мынадай 

формула бойынша есептеледі:: 
ТЖҚ = ∑rм × nрi × НРі × к,   (3.17) 

 
мұндағы ТРі-жөндеудің тиісті түрі үшін жұмыстардың еңбек 

сыйымдылығы, адам-сағ; 
∑RM-жабдықтың механикалық бөлігінің жиынтық жөндеу 

күрделілігі; 
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2. Металл кесетін білдектердің тиісті паспорттары. 
 
Жұмыстың мазмұны 
Жөндеу жұмыстарының жылдық көлемі мына формула бойынша 

анықталады: 
 

TO = TTOPK +TK + TC+TT,   (3.14) 
 
мұндағы ТТОПК-бір жылға мерзімді бақылаумен техникалық қызмет 

көрсетудің еңбек сыйымдылығы, адам-сағ; 
ТК-күрделі жөндеудің еңбек сыйымдылығы, адам-сағ; 
ТС-орташа жөндеудің еңбек сыйымдылығы, адам-сағ; 
ТТ-ағымдағы жөндеудің еңбек сыйымдылығы, адам-сағ. 

 
Мерзімді бақылаумен техникалық қызмет көрсетудің еңбек 

сыйымдылығы мынадай формула бойынша анықталады: 
 

ТТОПК = ТО1 + ТО2 + ТО3,   (3.15) 
 
мұндағы ТО1-ТО1 техникалық қызмет көрсетудің еңбек 

сыйымдылығы, адам-сағ; 
ТО2-ТО2 техникалық қызмет көрсетудің еңбек сыйымдылығы, 

адам-сағ; 
ТО3-ТО3 техникалық қызмет көрсетудің еңбек сыйымдылығы, 

адам-сағ. 
 
Мерзімді бақылаумен техникалық қызмет көрсетудің еңбек 

сыйымдылығы мынадай формула бойынша анықталады: 
 

ТТОПК = ∑RМ × (N НТО1 + m НТО2 + k НТО3, (3.16) 
 
мұндағы ТТОПК-мерзімді бақылаумен техникалық қызмет көрсетудің 

еңбек сыйымдылығы, адам-сағ; 
∑Rм-жабдықтың механикалық бөлігінің жиынтық жөндеу 

күрделілігі; 
n, m, k-бір жылдағы Техникалық қызмет көрсету саны. 

 
Күрделі және орташа жөндеу бойынша еңбек сыйымдылығы мынадай 

формула бойынша есептеледі:: 
ТЖҚ = ∑rм × nрi × НРі × к,   (3.17) 

 
мұндағы ТРі-жөндеудің тиісті түрі үшін жұмыстардың еңбек 

сыйымдылығы, адам-сағ; 
∑RM-жабдықтың механикалық бөлігінің жиынтық жөндеу 

күрделілігі; 

  

NРi-жөндеудің тиісті түрі үшін циклділік коэффициенті; 
НРі-жөндеудің тиісті түрі үшін уақыт нормасы, адам-сағ; 
К-факторлардың жалпы түзету коэффициенті. 

Жөндеудің тиісті түрі үшін циклдік Коэффициент мынадай формула 
бойынша есептеледі:: 

 
NРi = 1 / ПР,      (3.18) 

 
мұндағы NРi-жөндеудің тиісті түрі үшін циклділік коэффициенті; 

PR-металл кесетін білдектер үшін жөндеу циклінің ұзақтығы, жылдар. 
 
Факторлардың жалпы түзету коэффициенті мына формула бойынша 

есептеледі: 
 

К = Кф × Кв × Ко × Кс × Кис × Кр,  (3.19) 
 
мұндағы К-факторлардың жалпы түзету коэффициенті; 

КҚ-Жабдықты жөндеуді ұйымдастыру нысанын ескеретін 
коэффициент; 

Кв-жабдықтың жасын ескеретін коэффициент; 
Жөндеу жұмысшыларының еңбегін ұйымдастыру нысанын 

ескеретін Ко-коэффициент; 
Кс-жөндеу қызметтерін қосалқы бөлшектермен қамтамасыз ету 

дәрежесіне байланысты коэффициент; 
КАЖ-жабдықтың орындалуын ескеретін коэффициент; 
Кр-жабдыққа қызмет көрсету аймағын ескеретін коэффициент. 

 
Ағымдағы жөндеудің еңбек сыйымдылығы мына формула бойынша 

есептеледі: 
 

ТТ = RМ × 12 × КСМ × КЗАГР× НТ × К, (3.20) 
 
мұндағы ТТ-ағымдағы жөндеудің еңбек сыйымдылығы, адам-сағ 

RM-жабдықтың механикалық бөлігінің жөндеу күрделілігі; 
КЗАГР-жабдық түрін жүктеу коэффициенті; 
КСМ-ауысымдылық коэффициенті; 
НТ-жөндеу күрделілігінің бірлігіне айлық еңбек сыйымдылығының 

нормасы, адам-сағат.; 
К-факторлардың жалпы түзету коэффициенті 

 
Тәжірибелік жұмысты орындау тәртібі: 
1 жұмыс мақсаты; 
2 3.28-кесте бойынша тапсырмаға сәйкес техникалық қызмет 

көрсетудің еңбек сыйымдылығын есептеуді орындау; 
3 қорытынды. 



232   

3.28 – кесте.Тапсырма нұсқалары 
 нұсқа №  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Цехтың жөндеу 
күрделілігінің бірлік саны, 
∑rМ, е. р. с. 80

00
 

82
00

 

84
00

 

86
00

 

88
00

 

90
00

 

92
00

 

94
00

 

96
00

 

98
00

 

10
00

0 

Жөндеу түрі Күрделі жөндеу 
 нұсқа №  12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
Цехтың жөндеу 
күрделілігінің бірлік саны, 
∑rМ, е. р. с. 11

00
 

12
00

 

14
00

 

16
00

 

81
00

 

83
00

 

85
00

 

87
00

 

89
00

 

91
00

 

93
00

 

Жөндеу түрі Орташа жөндеу 
 нұсқа №  23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
Цехтың жөндеу 
күрделілігінің бірлік саны, 
∑rМ, е. р. с. 95

00
 

97
00

 

99
00

 

11
00

 

13
00

 

15
00

 

17
00

 

18
00

 

19
00

 

20
00

 

21
00

 

Жөндеу түрі Ағымдағы жөндеу 
 
Бақылау сұрақтары: 
1 мерзімді бақылаумен техникалық қызмет көрсетудің күрделілігін 

есептеңіз; 
2 Күрделі, орташа жөндеу және ағымдағы жөндеу бойынша еңбек 

сыйымдылығын есептеңіз. 
 

№ 4 тәжірибелік жұмыс 
Электр қозғалтқыштарының қуатын есептеу және таңдау 

 
Мақсаты: электр қозғалтқыштарының қуатын есептеу және таңдау 

дағдыларын игеру. 
Қажетті Оқу материалдары: 
1. Қарындаш, қалам, қағаз, сызғыш, калькулятор; 
2. Металл кесетін білдектердің тиісті паспорттары. 
 
Жұмыстың мазмұны 
Металл кесетін білдектер механизмдерінің электр жетегі олардың 

дизайн ерекшеліктеріне, жылдамдықты басқару диапазонының жұмыс 
режимдеріне байланысты таңдалады. 

Жеңіл және орта білдектердің негізгі жетегі үшін жылдамдықты 
басқарудың барлық диапазонында тұрақты қуаты бар жүктеме тән. 

Ауыр білдектер үшін төменгі жылдамдықты реттеу диапазонының 
бастапқы желісі тұрақты моментті жүктемені алады, ал қалғаны тұрақты 
қуатты жүктемені алады. 

Беріліс жетегі мен көмекші механизмдер үшін тұрақты үйкеліс моменті 
бар жүктеме бар. 
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3.28 – кесте.Тапсырма нұсқалары 
 нұсқа №  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Цехтың жөндеу 
күрделілігінің бірлік саны, 
∑rМ, е. р. с. 80

00
 

82
00

 

84
00

 

86
00

 

88
00

 

90
00

 

92
00

 

94
00

 

96
00

 

98
00

 

10
00

0 

Жөндеу түрі Күрделі жөндеу 
 нұсқа №  12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
Цехтың жөндеу 
күрделілігінің бірлік саны, 
∑rМ, е. р. с. 11

00
 

12
00

 

14
00

 

16
00

 

81
00

 

83
00

 

85
00

 

87
00

 

89
00

 

91
00

 

93
00

 

Жөндеу түрі Орташа жөндеу 
 нұсқа №  23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
Цехтың жөндеу 
күрделілігінің бірлік саны, 
∑rМ, е. р. с. 95

00
 

97
00

 

99
00

 

11
00

 

13
00

 

15
00

 

17
00

 

18
00

 

19
00

 

20
00

 

21
00

 

Жөндеу түрі Ағымдағы жөндеу 
 
Бақылау сұрақтары: 
1 мерзімді бақылаумен техникалық қызмет көрсетудің күрделілігін 

есептеңіз; 
2 Күрделі, орташа жөндеу және ағымдағы жөндеу бойынша еңбек 

сыйымдылығын есептеңіз. 
 

№ 4 тәжірибелік жұмыс 
Электр қозғалтқыштарының қуатын есептеу және таңдау 

 
Мақсаты: электр қозғалтқыштарының қуатын есептеу және таңдау 

дағдыларын игеру. 
Қажетті Оқу материалдары: 
1. Қарындаш, қалам, қағаз, сызғыш, калькулятор; 
2. Металл кесетін білдектердің тиісті паспорттары. 
 
Жұмыстың мазмұны 
Металл кесетін білдектер механизмдерінің электр жетегі олардың 

дизайн ерекшеліктеріне, жылдамдықты басқару диапазонының жұмыс 
режимдеріне байланысты таңдалады. 

Жеңіл және орта білдектердің негізгі жетегі үшін жылдамдықты 
басқарудың барлық диапазонында тұрақты қуаты бар жүктеме тән. 

Ауыр білдектер үшін төменгі жылдамдықты реттеу диапазонының 
бастапқы желісі тұрақты моментті жүктемені алады, ал қалғаны тұрақты 
қуатты жүктемені алады. 

Беріліс жетегі мен көмекші механизмдер үшін тұрақты үйкеліс моменті 
бар жүктеме бар. 

  

Жетектердің жұмыс режимдері де әртүрлі. Ауыр білдектерді берудің 
негізгі қозғалыстарының жетектері, әдетте, ауыспалы жүктемемен ұзақ 
режимде, қысқа мерзімді режимде жеңіл және орташа білдектерде жұмыс 
істейді, көмекші жетектер, әдетте, қысқа мерзімді режимде жұмыс істейді. 
Қажетті жылдамдық диапазонына байланысты әр түрлі жетек жүйелері 
таңдалады, негізгі жетектерде реттеу диапазонының айналмалы қозғалысы 
100:1 құрайды және көп сатылы беріліс қорабы арқылы торлы роторы бар 
индукциялық қозғалтқыштан немесе 2, 3 немесе 4 сатылы беріліс қорабы бар 
реттелетін тұрақты электр қозғалтқышынан жүзеге асырылуы мүмкін. 

Ауыр білдектер үшін түрлендіргіш-электр қозғалтқышы жүйесі арқылы 
жүзеге асырылатын реттелетін тұрақты ток электр жетегі қолданылады. 

Осындай шешімдер осы жетектер 1000:1 және одан жоғары шамаға 
дейін әлдеқайда аз қуатқа және жылдамдықты реттеудің үлкен ауқымына ие 
болатын позициядан ғана беріліс жетегі үшін қабылданады. 

Көмекші жетектер реттелмейді, олар әдетте торлы роторы бар 
асинхронды қозғалтқыштармен орындалады. 

Электр қозғалтқышын таңдау қозғалтқыштың түрін және номиналды 
деректерді анықтаудан тұрады: 

- қуат; 
- ПӘК; 
- кернеу мен жиіліктің номиналды мәндері; 
- номиналды ток. 
Жетек қозғалтқышын дұрыс таңдау электр жетегін барлық берілген 

режимдерде ұзақ жұмыс істеуге мүмкіндік береді. 
Қозғалтқышты таңдау бірқатар талаптарды, қуат желісінің 

параметрлерін, қозғалтқышты орнату әдісін, электр жетегінің жұмыс 
режимдерінің сыртқы жағдайларын қанағаттандырумен байланысты. 

Таңдау кезінде келесі көрсеткіштер ескеріледі; токтың түрі, 
қозғалтқыш білігіне түсетін жүктеменің өзгеру дәрежесі, жүктемелердің 
барлық диапазонындағы айналу жылдамдығының рұқсат етілген өзгеруі, 
кедергі моментінің сипаты, реверс қажеттілігі, электр жетегінің жұмыс 
режимі. 

Қозғалтқыштың номиналды қуаты есептелген қуатқа тең немесе одан 
көп болуы керек: 

 
РРн  ,      (3.21) 

 
мұндағы Рн-қозғалтқыштың номиналды қуаты; 

Р-жүктеме қуаты. 
 
Қуатты есептеу және электр қозғалтқыштарын таңдау формулалар 

бойынша анықталады: 
Айналдырық электр қозғалтқышы: 
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т

м
н

РР


 ,      (3.22) 

 
мұндағы РМ-айналдырықтағы қуат, Вт; 

ηт – трансмиссияның ПӘК. 
 

2 см МР ,     (3.23) 
 

мұндағы Мс-қарсылық моменті; 
ω2 - берілістің бұрыштық жылдамдығы. 

 

60
2 2

2
n


 ,     (3.24) 

 
мұндағы n2-айналдырықтың айналу жылдамдығы. 
 
Екі аймақтық жылдамдықты реттеу жүзеге асырылатын негізгі 

қозғалыс механизмі үшін: тұрақты момент пен тұрақты қуатпен электр 
қозғалтқышының қуаты келесі формула бойынша есептеледі: 

 
нMP  max      (3.25) 

 
мұндағы Ммах-ұзақ жүктеме кезіндегі максималды кедергі және қайта 

қысқа мерзімді жүктеме кезіндегі максималды эквивалентті кедергі; 
ωн-тұрақты моментпен (номиналды ағынмен) реттеудегі 

максималды жылдамдық.  
 
Әдетте S6 режимінде жұмыс істейтін реттелмейтін қозғалтқыштар 

үшін (егер цикл 10 минуттан аспаса) қуатты есептеу мынадай түрде жүзеге 
асырылады.  

Әрбір операция үшін электр қозғалтқышының қуаты мынадай формула 
бойынша анықталады:: 


zi

i
PP        (3.26) 

 
мұндағы Pzi, η-кесу қуаты және сәйкесінше білдектің тиімділігі.  
 
Жүктемеге байланысты тиімділік қуаттың жоғалуы негізінде 

анықталады, біз өрнекті негізге аламыз: 
 

ziHz PРР       (3.27) 
мұндағы РН-номиналды кесу қуаты; 

α және β-тұрақты және ауыспалы шығындардың коэффициенттері.  
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 ,      (3.22) 

 
мұндағы РМ-айналдырықтағы қуат, Вт; 

ηт – трансмиссияның ПӘК. 
 

2 см МР ,     (3.23) 
 

мұндағы Мс-қарсылық моменті; 
ω2 - берілістің бұрыштық жылдамдығы. 

 

60
2 2

2
n


 ,     (3.24) 

 
мұндағы n2-айналдырықтың айналу жылдамдығы. 
 
Екі аймақтық жылдамдықты реттеу жүзеге асырылатын негізгі 

қозғалыс механизмі үшін: тұрақты момент пен тұрақты қуатпен электр 
қозғалтқышының қуаты келесі формула бойынша есептеледі: 

 
нMP  max      (3.25) 

 
мұндағы Ммах-ұзақ жүктеме кезіндегі максималды кедергі және қайта 

қысқа мерзімді жүктеме кезіндегі максималды эквивалентті кедергі; 
ωн-тұрақты моментпен (номиналды ағынмен) реттеудегі 

максималды жылдамдық.  
 
Әдетте S6 режимінде жұмыс істейтін реттелмейтін қозғалтқыштар 

үшін (егер цикл 10 минуттан аспаса) қуатты есептеу мынадай түрде жүзеге 
асырылады.  

Әрбір операция үшін электр қозғалтқышының қуаты мынадай формула 
бойынша анықталады:: 


zi

i
PP        (3.26) 

 
мұндағы Pzi, η-кесу қуаты және сәйкесінше білдектің тиімділігі.  
 
Жүктемеге байланысты тиімділік қуаттың жоғалуы негізінде 

анықталады, біз өрнекті негізге аламыз: 
 

ziHz PРР       (3.27) 
мұндағы РН-номиналды кесу қуаты; 

α және β-тұрақты және ауыспалы шығындардың коэффициенттері.  

  

Жүктеу коэффициентін ескере отырып: 
 

HZ

zi

P
PK        (3.28) 

 
)(  

K
PP zi      (3.29) 

 
Білдектің пайдалы әсер коэффициенті: 
 

PP
P

zi

zi


       (3.30) 

К=1 жағдайы үшін:  







1
1       (3.31) 

 
Кез келген жүктеме кезіндегі ПӘК анықтау үшін шығындарды бөлу: 
 


  1       (3.32) 

 
Тәжірибелік есептеулер үшін шамамен қабылданады: 
 

   6,0      (3.33) 
 

   4,0      (3.24) 
 

Жону, жоңғылау, бұрғылау білдектерінің негізгі қозғалыс жетектері 
үшін тұрақты жүктеме кезіндегі тиімділік 0,7 құрайды...0,8, тегістеу 
білдектері үшін 0,8...0,9. 

Білдектің бос жүрісі кезіндегі электр қозғалтқышының қуаты мынадай 
формула бойынша айқындалады:: 

zio PP        (3.25) 
 

Әрбір ауысу үшін операцияның ұзақтығы мынадай формула бойынша 
айқындалады:: 

nS
lti 

       (3.26) 

 
мұндағы l-өту ұзындығы, мм; 

S-беру, мм / туралы; 
n-айналдырықтың айналу жылдамдығы, айн / мин.  

 



236   

Қуатты қозғалтқышты таңдау кезінде жылдамдықты реттейтін электр 
жетегін қолданған кезде жүктеме бойынша да, сағатына қосылу жиілігі 
бойынша да ең ауыр жұмыс режимі таңдалады.  

Бұл жағдайда электр қозғалтқышын алдын ала таңдау КД=1,1-1,5 
шегіндегі динамикаға арналған қор коэффициентін және қосудың барынша 
ықтималды ұзақтығын ескере отырып, баламалы сәт бойынша жүргізіледі:  

 

 

 













 mi

i
СТii

mi

i
рi

Дэк

ПВt

ПВtM
КМ

1

1

2
1


   (3.27) 

 
мұндағы βi - жылдамдық номиналдыдан төмен төмендеген кезде I-

интервалда электр қозғалтқышының салқындауының нашарлауын ескеретін 
коэффициент; 

 

н

i
ooi 
 )1(       (3.28) 

 
мұндағы β о– қозғалмайтын Зәкір кезінде жылу берудің нашарлау 

коэффициенті; 
ПВР, ПВст-қосу ұзақтығының есептік және стандартты мәні.  

 
Қозғалтқыштың қуаты формуладан анықталады:  
 

номэМР  .     (3.29) 
 
Содан кейін қозғалтқыштың, дайындаманың және білдектің 

механикалық бөліктерінің инерциясының нақты сәтін ескере отырып, 
шамадан тыс жүктеме және қыздыру үшін тексеру жүргізіледі. 

Электр қозғалтқышы. Жеткізу жетегі үшін қуат максималды 
эквивалентті момент пен максималды жылдамдыққа байланысты 
анықталады. Жылдамдықты реттеудің үлкен диапазонында тәуелсіз 
желдеткіші бар немесе жабық типтегі электр қозғалтқыштарын қолданған 
жөн. Өздігінен желдеткіші бар Электр қозғалтқышын қолданған кезде оның 
төмен жылдамдықта салқындауының нашарлауын ескеру қажет: 

 

n
vF

Р первтв
расчдв 




60
1max.

..     (3.30) 

 
мұнда Fтв.Max-жұмыс беру кезінде үстелдегі тарту күші; 

Vв1пер – - жылдам қозғалудың ең жоғары жылдамдығы; 
η-беру тиімділігі. 
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Қуатты қозғалтқышты таңдау кезінде жылдамдықты реттейтін электр 
жетегін қолданған кезде жүктеме бойынша да, сағатына қосылу жиілігі 
бойынша да ең ауыр жұмыс режимі таңдалады.  

Бұл жағдайда электр қозғалтқышын алдын ала таңдау КД=1,1-1,5 
шегіндегі динамикаға арналған қор коэффициентін және қосудың барынша 
ықтималды ұзақтығын ескере отырып, баламалы сәт бойынша жүргізіледі:  
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   (3.27) 

 
мұндағы βi - жылдамдық номиналдыдан төмен төмендеген кезде I-

интервалда электр қозғалтқышының салқындауының нашарлауын ескеретін 
коэффициент; 

 

н

i
ooi 
 )1(       (3.28) 

 
мұндағы β о– қозғалмайтын Зәкір кезінде жылу берудің нашарлау 

коэффициенті; 
ПВР, ПВст-қосу ұзақтығының есептік және стандартты мәні.  

 
Қозғалтқыштың қуаты формуладан анықталады:  
 

номэМР  .     (3.29) 
 
Содан кейін қозғалтқыштың, дайындаманың және білдектің 

механикалық бөліктерінің инерциясының нақты сәтін ескере отырып, 
шамадан тыс жүктеме және қыздыру үшін тексеру жүргізіледі. 

Электр қозғалтқышы. Жеткізу жетегі үшін қуат максималды 
эквивалентті момент пен максималды жылдамдыққа байланысты 
анықталады. Жылдамдықты реттеудің үлкен диапазонында тәуелсіз 
желдеткіші бар немесе жабық типтегі электр қозғалтқыштарын қолданған 
жөн. Өздігінен желдеткіші бар Электр қозғалтқышын қолданған кезде оның 
төмен жылдамдықта салқындауының нашарлауын ескеру қажет: 

 

n
vF

Р первтв
расчдв 




60
1max.

..     (3.30) 

 
мұнда Fтв.Max-жұмыс беру кезінде үстелдегі тарту күші; 

Vв1пер – - жылдам қозғалудың ең жоғары жылдамдығы; 
η-беру тиімділігі. 

 

  

Сорғыға арналған электр қозғалтқышының қуатын есептеу формуласы: 
 

,1010 3
3

3
3

 





пнаспнас

pQkHQgkP



  (3.31) 

 
мұндағы K3-қор коэффициенті, 1,1-1,3-ке тең; 

g-еркін құлау үдеуі; 
Q-сорғы өнімділігі; 
H-көтеру биіктігі (есептік); 
γ-сорғымен сорылатын сұйықтықтың тығыздығы; 
PNAS-сорғының тиімділігі; 
пп – ПӘК беру.  

 
Сорғының қысымы мына формула бойынша есептеледі: 
 

gHp         (3.32) 
 

Есептеу нәтижелері бойынша 3.1-кестеге сәйкес 3.29 формуласына 
сәйкес қозғалтқышты таңдаңыз. 
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Тәжірибелік жұмысты орындау тәртібі: 
1 жұмыс мақсаты; 
2 3.23-кестедегі тапсырмалар нұсқасына сәйкес айналдырықтың, 

берілістің және сорғының қуатын есептеңіз; 
3 айналдырықтың, берілістің және сорғының электр қозғалтқыштарын 

таңдау; 
4 қорытынды. 
 
Бақылау сұрақтары: 
1 айналдырық мен бергіштің қуатын есептеу тәртібін келтіріңіз; 
2 жетектердің электр қозғалтқыштарын таңдау. 
 

№ 5 тәжірибелік жұмыс 
Білдектің бөлшектері, механизмдері мен тораптарының ақауын анықтау 

 
Мақсаты: бөлшектердің ақауларын анықтау дағдыларын игеру және 

жөндеу мүмкіндігін немесе оларды ауыстыру қажеттілігін анықтау. 
Қажетті Оқу материалдары: 
1. Қарындаш, қалам, қағаз, сызғыш, калькулятор; 
2. Металл кесетін білдектердің тиісті паспорттары; 
3. Штангенциркуль, микрометриялық тіс өлшегіш немесе 

индикаторлық нормалемер. 
 
Жұмыстың мазмұны 
Жекелеген бөлшектердің техникалық жай-күйі бойынша ақау табу 

негізінде оларды жөндеусіз немесе қалпына келтіргеннен кейін қолдану 
белгіленеді. Шекті тозу немесе басқа да жол берілмейтін зақымданулар 
салдарынан қалпына келтіруге жатпайтын бөлшектер кәдеге жаратуға 
жіберіледі. 

Бөлшектердің жарамдылығы нақты тозу мен зақымдануды ақаудың 
техникалық шарттарымен реттелетін талаптармен салыстыру арқылы 
анықталады. Шарттарда бөлшектер құрастырылуы немесе қалпына келтірілуі 
мүмкін тозу шектеулері бар. Рұқсат етілген тозу бөлшектің білдектің келесі 
жөндеуаралық қызмет ету мерзімі ішінде ауыстырусыз немесе жөндеусіз 
жұмыс істейтіндей етіп орнатылады. 

3.30-кестеде бөлшектерді анықтау әдістері көрсетілген. 
 

3.30-кесте - Бөлшектерді ақаулау тәсілдері 
Ақау табу 

әдістері Сипаттамасы және қолданылуы 

Сыртқы 
тексеру  

Сыртқы тексеру кезінде беткі ақаулардың, жарықтардың, 
тығындаулардың, раковиналардың, иілімдердің, Елеулі 
тозулардың, сынулардың болуы анықталады 
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3.30 кестенің жалғасы 

Тұндыру  
Бөлік жұмсақ балғамен, балғаның тұтқасымен бүгілген. 
Бұл әдіс ішкі жарықтарды анықтауға мүмкіндік береді, 
бұл дірілдеген дыбыспен дәлелденеді 

Гидравликалық 
(пневматикалық) 
сынау  

Ол корпус бөліктеріндегі жарықтар мен раковиналарды 
анықтау үшін қолданылады. Барлық тесіктер ішкі қуыстан 
0,2 қысым кезінде сұйықтық айдалатын біреуін 
қоспағанда, бөліктерге құйылады...0,3 МПа. Егер 
жарықтар немесе раковиналар болса, сұйықтықтың ағуы 
немесе қабырғалардың тұмандығы байқалса, бөлікті суға 
батырып, ауаны ішкі қуысқа айдауға болады, 
көпіршіктердің болуы бар тығыздықты көрсетеді 

Өлшеу  

Тозу мөлшерін, бөлік элементтерінің дұрыс геометриялық 
пішіннен ауытқуын (сопақша, конус тәрізді, жалпақ) және 
беттердің өзара орналасуының бұзылуын 
(перпендикулярлықтан, параллельдіктен, өстен және т. б. 
ауытқулар) анықтауға мүмкіндік береді.) 

Қаттылықты 
тексеру  

Жұмыс кезінде жұмыс кезінде бөлшектердің 
материалдарында болған өзгерістерді, жоғары 
температураның немесе агрессивті ортаның әсерін және т. 
б. анықтауға мүмкіндік береді. 

Бөлшектердің 
түйісуін тексеру  

Саңылаулардың болуы мен мөлшерін, бекітілген 
қосылыстардың тығыздығы мен сенімділігін, осы 
қосылыстың функционалды жарамдылығын және т. б. 
анықтайды. 

Магнитті және 
ультрадыбыстық 
дефектоскопия  

Болат және шойын бөліктеріндегі жасырын ақауларды 
анықтауға арналған. Магниттік дефектоскоппен 
орындалады. Әдістің әрекеті үздіксіз металдың және 
жарықтары, раковиналары бар металдың әртүрлі магнит 
өткізгіштігіне негізделген. Ультрадыбыстық 
дефектоскопияда металл ақаулары экранда көрінетін 
ультрадыбыстық тербелістердің көмегімен анықталады 

Люминесцентті 
әдіс  

Әдістің мәні-кейбір заттардың ультракүлгін сәулелерде 
жарқырау қасиеті. Флюоресцентті ерітінді бөліктің бетіне 
қолданылады. 10 арқылы... 15 мин беті сүртіледі, сығылған 
ауамен кептіріледі және жарықтан немесе тері тесігінен 
сіңіретін ұнтақ (көмірқышқыл магний, тальк, силикагель) 
жұқа қабаты қолданылады. Содан кейін бөлік қараңғы 
бөлмеде ультракүлгін сәулелерде тексеріледі. Жарықтың 
орналасуы фосфордың жарқылымен анықталады 

Керосин 
сынамасы  

Жарықтарды анықтауға арналған. Бөлік 15-ке 
батырылады... Керосинге 30 минут, содан кейін мұқият 
сүртіп, бормен жабыңыз. Жарықтан шыққан керосин 
борды ылғалдандырады және жарықшақтың айқын 
контурларын береді 
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3.30 кестенің жалғасы 

Тұндыру  
Бөлік жұмсақ балғамен, балғаның тұтқасымен бүгілген. 
Бұл әдіс ішкі жарықтарды анықтауға мүмкіндік береді, 
бұл дірілдеген дыбыспен дәлелденеді 

Гидравликалық 
(пневматикалық) 
сынау  

Ол корпус бөліктеріндегі жарықтар мен раковиналарды 
анықтау үшін қолданылады. Барлық тесіктер ішкі қуыстан 
0,2 қысым кезінде сұйықтық айдалатын біреуін 
қоспағанда, бөліктерге құйылады...0,3 МПа. Егер 
жарықтар немесе раковиналар болса, сұйықтықтың ағуы 
немесе қабырғалардың тұмандығы байқалса, бөлікті суға 
батырып, ауаны ішкі қуысқа айдауға болады, 
көпіршіктердің болуы бар тығыздықты көрсетеді 

Өлшеу  

Тозу мөлшерін, бөлік элементтерінің дұрыс геометриялық 
пішіннен ауытқуын (сопақша, конус тәрізді, жалпақ) және 
беттердің өзара орналасуының бұзылуын 
(перпендикулярлықтан, параллельдіктен, өстен және т. б. 
ауытқулар) анықтауға мүмкіндік береді.) 

Қаттылықты 
тексеру  

Жұмыс кезінде жұмыс кезінде бөлшектердің 
материалдарында болған өзгерістерді, жоғары 
температураның немесе агрессивті ортаның әсерін және т. 
б. анықтауға мүмкіндік береді. 

Бөлшектердің 
түйісуін тексеру  

Саңылаулардың болуы мен мөлшерін, бекітілген 
қосылыстардың тығыздығы мен сенімділігін, осы 
қосылыстың функционалды жарамдылығын және т. б. 
анықтайды. 

Магнитті және 
ультрадыбыстық 
дефектоскопия  

Болат және шойын бөліктеріндегі жасырын ақауларды 
анықтауға арналған. Магниттік дефектоскоппен 
орындалады. Әдістің әрекеті үздіксіз металдың және 
жарықтары, раковиналары бар металдың әртүрлі магнит 
өткізгіштігіне негізделген. Ультрадыбыстық 
дефектоскопияда металл ақаулары экранда көрінетін 
ультрадыбыстық тербелістердің көмегімен анықталады 

Люминесцентті 
әдіс  

Әдістің мәні-кейбір заттардың ультракүлгін сәулелерде 
жарқырау қасиеті. Флюоресцентті ерітінді бөліктің бетіне 
қолданылады. 10 арқылы... 15 мин беті сүртіледі, сығылған 
ауамен кептіріледі және жарықтан немесе тері тесігінен 
сіңіретін ұнтақ (көмірқышқыл магний, тальк, силикагель) 
жұқа қабаты қолданылады. Содан кейін бөлік қараңғы 
бөлмеде ультракүлгін сәулелерде тексеріледі. Жарықтың 
орналасуы фосфордың жарқылымен анықталады 

Керосин 
сынамасы  

Жарықтарды анықтауға арналған. Бөлік 15-ке 
батырылады... Керосинге 30 минут, содан кейін мұқият 
сүртіп, бормен жабыңыз. Жарықтан шыққан керосин 
борды ылғалдандырады және жарықшақтың айқын 
контурларын береді 

 

  

Редуктордың ақаулы тізімін (3.31-кесте) 2431с моделінің 
координаталық бұрғылау білдегін құруды қарастырыңыз: 

Тісті тістердің жұмыс беттерінің жай — күйін сыртқы тексеру арқылы, 
ал тістердің, отыратын орындардың, шлицті немесе кілтекті ойықтардың 
тозуын өлшеу арқылы бақылайды. 

Редукторларды келесі ақаулар кезінде құрастыруға рұқсат етілмейді: 
- жалпы ауданы 15-тен асатын жұмыс бетіндегі металды нүктелі бояу 

%; 
- тістің жалпы ауданы 5% - дан асатын жұмыс бетіндегі металды жару 

және жергілікті бояу; 
- тістердің ұзындығы бойынша сатылы қазбада; 
- тістің түбіндегі микрокректер; 
- 10 мм ұзындықта 0,05 мм-ден астам тістің біркелкі емес тозуы 

(конустығы) (тек тұрақты емес берілістерде тексеріледі); 
- хабқа редуктордың тәжін отырғызу әлсіреді. 
Ұзындығы бойынша тістердің тозуы құралкүймешікмен анықталады. 
Тістердің қалыңдығы бойынша тозуы шамамен 120°бұрышта 

орналасқан үш жерде жалпы норманың ұзындығын өлшеу арқылы 
тексеріледі. 

Жалпы норманың ұзындығын өлшеу үшін микрометриялық тіс 
өлшегіштер немесе индикаторлық қалыпты өлшегіштер қолданылады. 

Микрометриялық тіс өлшегіш-өлшеу еріншелары дискілер түрінде 
жасалған қарапайым тегіс микрометр. Микрометрлер өлшеу шектерімен 
жасалады 0...25, 25...50, 50...75 және 70...100 мм. 

  
3.31-кесте - Берілістің негізгі деректері 
№ Атауы Белгісі Мәні 
1  Тіс саны  Z 45 
2  Модуль  M 2 
3  Ілмек бұрышы  Α 20 
4  Дәлдік класы  – 8 
 

Сырттай қараумен белгіленген ақаулар: 
- тістердің тозуы және олардың беткі қабаттарының зақымдануы 

анықталды; 
- кейбір тістерде жарықтар табылды. 
Беріліс күйі туралы қорытынды. 
Сыртқы тексеру нәтижелері бойынша: 
- тістердің қалыптыдан жоғары тозуы-жөндеуге жатады; 
- рұқсат етілгеннен төмен қосылу-жарамды. 
Қорытынды-жөндеу қажет. 
Барлық нәтижелерді 3.32-кестеге келтіреміз.  
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Тәжірибелік жұмысты орындау тәртібі: 
1 жұмыс мақсаты; 
2 3.33-кесте бойынша тапсырмаға сәйкес білдектер 

бөлшектерінің ақауын анықтау; 
3 ақау ведомосын жасау; 
4 қорытынды. 

 
3.33 – кесте.Тапсырма нұсқалары 

 нұсқа 
№  

Жабдық түрі Деталь 

1 Жону білдегі 1600 тісті 
2 Жалғастырғыш кескіш білдек 9в112 айналдырық 
3 Жону-айналмашақты білдек 1508 қақпақ 
4 1Е316П жону-револьверлік білдек білік 
5 2Н135л Тік бұрғылау білдегі тісті 
6 2е52 радиалды бұрғылау білдегі айналдырық 
7 2м58 радиалды бұрғылау білдегі қақпақ 
8 2411 координатты-жону білдегі білік 
9 Дөңгелете ажарлау білдегі 3У10А тісті 
10 Дөңгелете ажарлау білдегі 3М151 айналдырық 
11 Тегіс тегістеу білдегі 371М қақпақ 
12 Орталық білдек 1831 білік 
13 Жануыш білдек 3К82У тісті 
14 5К823В бұранда ажарлағыш білдек айналдырық 
15 Сыдырма-ажарлағыш білдек 3334 қақпақ 
16 5С268 тіс өңдеу білдегі білік 
17 Көлденең жоңғылау білдек 6804Г тісті 
18 Әмбебап жоңғылау білдегі 6Т80 айналдырық 
19 Бойлық-жоңғылау білдек 6622 қақпақ 
20 Көлденең сүргілеу білдегі 7307Г білік 
21 7А420 қашау білдегі тісті 
22 Кесу білдегі 8641 айналдырық 
23 5959 бұранда орау білдегі қақпақ 
24 Айналмашақты-жоңғылау білдегі 623В білік 
25 Тік бұрғылау білдегі 2E118Ф2 тісті 
26 МА2235МФ4 жоңғылау-бұрғылау білдегі айналдырық 
27 2587Ф1 радиалды бұрғылау білдегі қақпақ 
28 1М713П көп кескіш жартылай автоматты 

жону 
білік 

29 1П717Ф3 жону жартылай автоматы тісті 
30 Созу білдегі 7А510 айналдырық 

 
Бақылау сұрақтары: 
1 айналдырық пен бергіштің қуатын есептеу тәртібін келтіріңіз; 
2 жетектердің электр қозғалтқыштарын таңдау. 
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Бақылау сұрақтары 
 

1. Электр машиналарының мақсаты қандай? 
2. Электр білдектерін жіктеу белгілерін атаңыз. 
3. Электр қозғалтқыштарының қандай түрлері бар? 
4. Асинхронды және синхронды электр қозғалтқыштарының 

айырмашылығын атаңыз. 
5. Электр қозғалтқыштарының артықшылықтары мен кемшіліктерін 

тізімдеңіз. 
6. Металл кесетін білдектерге техникалық қызмет көрсетудің негізгі 

шараларын атаңыз. 
7. Техникалық қызмет көрсетудің қандай түрлерін білесіз? 
8. Жоспарланған техникалық қызмет көрсету операцияларының 

мазмұнын тізімдеңіз. 
9. Техникалық қызмет көрсетудің негізгі операциялары орындаушылар 

арасында қалай бөлінеді? 
10. Техникалық қызмет көрсету жұмыстарының нормалары қандай 

және күрделілігі қандай? 
11. Іргетасқа қандай талаптар қойылады және оның білдектің 

жұмысына әсері қандай? 
12. Білдекті орнату оның жұмысына қалай әсер етеді? 
13. Діріл оқшаулайтын тіректердің мақсатын түсіндіріңіз. 
14. Іргелі бұрандардың қандай түрлері бар? 
15. Ауыр білдектерді орнатудың кезектілігі қандай? 
16. Бұрандалы кескіш және карусель білдектерін орнату бойынша 

ұсыныстарды тізімдеңіз. 
17. Тігінен бұрғылау білдектерін орнату әдістерін атаңыз. 
18. Бұрандалы тіректердің қандай құрылымдық сұлбалары бар? 
19. Жоңғылау топтың білдектерін орнату түрлерін атаңыз. 
20. Тегістеу білдектерін орнатудың қандай технологиясы бар? 
21. Жөндеу түрлерін және олардың жіктелуін атаңыз. 
22. Жоспарлы-алдын ала жөндеу жүйесінің мәні қандай? 
23. Жөндеу жұмыстарының құрылымына не кіреді? 
24. Жөндеу жұмыстарының күрделілігі мен күрделілігінің бірлігі 

дегеніміз не? 
25. Жөндеуді анықтау үшін бастапқы деректер? 
26. Жөндеу циклдерінің және жөндеу кезеңдерінің ұзақтығын атаңыз. 
27. Білдектерді жөндеудің күрделілік санаты? 
28. Білдекті күрделі жөндеудің технологиялық үрдісінің сызбасын 

жасаңыз. 
29. Бұрандалы кескіш білдектерді жөндеудің қандай технологиясы бар? 
30. Бұранда кескіш білдектердің негізгі тораптарын жөндеудің қандай 

типтік технологиясы бар? 
31. Консольді жоңғылау білдектерді жөндеу технологиясын 

сипаттаңыз. 
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Бақылау сұрақтары 
 

1. Электр машиналарының мақсаты қандай? 
2. Электр білдектерін жіктеу белгілерін атаңыз. 
3. Электр қозғалтқыштарының қандай түрлері бар? 
4. Асинхронды және синхронды электр қозғалтқыштарының 

айырмашылығын атаңыз. 
5. Электр қозғалтқыштарының артықшылықтары мен кемшіліктерін 

тізімдеңіз. 
6. Металл кесетін білдектерге техникалық қызмет көрсетудің негізгі 

шараларын атаңыз. 
7. Техникалық қызмет көрсетудің қандай түрлерін білесіз? 
8. Жоспарланған техникалық қызмет көрсету операцияларының 

мазмұнын тізімдеңіз. 
9. Техникалық қызмет көрсетудің негізгі операциялары орындаушылар 

арасында қалай бөлінеді? 
10. Техникалық қызмет көрсету жұмыстарының нормалары қандай 

және күрделілігі қандай? 
11. Іргетасқа қандай талаптар қойылады және оның білдектің 

жұмысына әсері қандай? 
12. Білдекті орнату оның жұмысына қалай әсер етеді? 
13. Діріл оқшаулайтын тіректердің мақсатын түсіндіріңіз. 
14. Іргелі бұрандардың қандай түрлері бар? 
15. Ауыр білдектерді орнатудың кезектілігі қандай? 
16. Бұрандалы кескіш және карусель білдектерін орнату бойынша 

ұсыныстарды тізімдеңіз. 
17. Тігінен бұрғылау білдектерін орнату әдістерін атаңыз. 
18. Бұрандалы тіректердің қандай құрылымдық сұлбалары бар? 
19. Жоңғылау топтың білдектерін орнату түрлерін атаңыз. 
20. Тегістеу білдектерін орнатудың қандай технологиясы бар? 
21. Жөндеу түрлерін және олардың жіктелуін атаңыз. 
22. Жоспарлы-алдын ала жөндеу жүйесінің мәні қандай? 
23. Жөндеу жұмыстарының құрылымына не кіреді? 
24. Жөндеу жұмыстарының күрделілігі мен күрделілігінің бірлігі 

дегеніміз не? 
25. Жөндеуді анықтау үшін бастапқы деректер? 
26. Жөндеу циклдерінің және жөндеу кезеңдерінің ұзақтығын атаңыз. 
27. Білдектерді жөндеудің күрделілік санаты? 
28. Білдекті күрделі жөндеудің технологиялық үрдісінің сызбасын 

жасаңыз. 
29. Бұрандалы кескіш білдектерді жөндеудің қандай технологиясы бар? 
30. Бұранда кескіш білдектердің негізгі тораптарын жөндеудің қандай 

типтік технологиясы бар? 
31. Консольді жоңғылау білдектерді жөндеу технологиясын 

сипаттаңыз. 

  

32. Консоль-жоңғылау білдектердің негізгі тораптарын жөндеудің 
қандай типтік технологиясы бар? 

33. Дөңгелек тегістеу білдектерін жөндеудің қандай технологиясы бар? 
34. Дөңгелек тегістеу білдектеріның негізгі қондырғыларын жөндеудің 

типтік технологиясын сипаттаңыз. 
35. Тегістеу және жоспарлау өнімділігі қандай? 
36. Слесарлық құралдардың түрлерін атаңыз. 
37. Слесарлық балғалардың мақсатын түсіндіріп, олардың түрлерін 

атаңыз. 
38. Артикуляциялық құралдың ауданы? 
39. Қырғыштардің мақсаты мен жұмыс принципін түсіндіріңіз. 
40. Бұрандалы қосылыстарды бөлшектеу және құрастыру үшін қандай 

құралдар қолданылады? 
41. Мойынтіректерді орнату және бөлшектеу қалай жүзеге асырылады? 
42. Айналдырықты топтардың саңылаулары мен қаттылығын есептеу 

қалай жүзеге асырылады? 
43. Жөндеу кезінде арнайы құрылғылар қандай? 
44. Жөндеуден кейін білдектердің параметрлерін бақылау және тексеру 

үшін қандай құрылғылар қолданылады? 
45. Білдектерді жөндеуге арналған құрылғылар қандай? 
 

Қысқаша қорытынды 
Бұл бөлім студенттерге электр машиналарының жіктелуі мен мақсатын 

зерттеуге; металл кесетін білдектерге техникалық қызмет көрсетуге; 
білдектерді жинақтау мен реттеуді орындауға; білдектерді, механизмдерді, 
тораптарды жөндеу технологиясын игеруге және білдектерді жөндеуге 
арналған құралдар мен құрылғыларды қолдануға мүмкіндік береді. 

Осы бөлімді және сәйкесінше КМ16 "металл кесетін білдектерге 
техникалық қызмет көрсету және жөндеу" модулін оқығаннан кейін 
студенттер металл кесетін білдектерге техникалық қызмет көрсете алады, 
оларды жөндеу технологиясын және металл кесетін Жабдықтың тораптары 
мен механизмдерін жөндеу және техникалық қызмет көрсету мәселелерін 
шеше отырып, бақылау-тексеру жұмыстарын жүргізу үшін арнайы және 
әмбебап құрастыру құрылғыларын қолдану принциптерін біледі. 
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   Осы бөлімнен өткеннен кейін білім алушылар мынаны игереді: 
1. Нұсқамаларды өткізу нысандарын анықтау;
2. Өрт қауіпсіздігі техникасы мен электр қауіпсіздігі талаптарын

сақтау; 
3. Электр қондырғыларын, жабдықтарды пайдалану қауіпсіздігінің

нормалары мен ережелерін зерделеу; 
4. Көтергіш-көліктік механизмдер мен құрылғыларды қауіпсіз

пайдалану ережесін қолдану; 
5. Электрмен дәнекерлеу жұмыстарын жүргізу кезінде қауіпсіздік

техникасы ережелерін, металл кесетін жабдықта қауіпсіз жұмыс талаптарын 
сақтау; 

6. Өндірістік үй-жайларда және жұмыс орнында гигиеналық талаптар
мен нормаларды зерттеу. 

Қажетті оқу материалдары: 
1. Қарындаш, қалам және қағаз;
2. Тиісті жеке қорғаныс құралдары.
Алдын ала қойылатын талаптар
Осы бөліммен жұмыс басталар алдында білім алушылар жалпы білім

беру пәндерін: химия, биология, физика, математика, Электротехника 
негіздерін, сондай-ақ КМ15 "металл кесетін білдектерді пайдалану және 
баптау", КМ16 "металл кесетін білдектерге техникалық қызмет көрсету және 
жөндеу" кәсіби модульдерін оқып, пайдалану жұмыстарын бақылау, 
білдектерге техникалық қызмет көрсету, жөндеу және баптау, сондай-ақ 
Жабдықтарды жөндеуге дайындау үшін қажетті білімді, іскерлікті және 
дағдыларды сипаттауы тиіс. 

Кіріспе 
Осы бөлім шеңберінде Қауіпсіз және салауатты еңбек жағдайлары мен 

олардың сақталуын қамтамасыз ету жөніндегі құқықтық құралдардың 
стандарттарын реттейтін құқықтық нормалар қаралады. Құқықтық нормалар 
жүйесі "еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау туралы", "еңбек туралы", 
"өнеркәсіптік қауіпсіздік туралы", "өрт қауіпсіздігі туралы", "табиғи және 
техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар туралы" Қазақстан 
Республикасының Конституциясына, сондай-ақ Қазақстан Республикасы 
атқарушы билік органдарының заңға тәуелді нормативтік актілеріне және 
ұйымдарда қабылданатын нормативтік актілерге негізделген. 

Еңбекті қорғау-бұл еңбек үрдісінде адамның қауіпсіздігін, денсаулығы 
мен денсаулығын сақтауды қамтамасыз ететін заңнамалық актілер, 
әлеуметтік-экономикалық, ұйымдастырушылық, техникалық және емдеу-
алдын алу шаралары мен құралдары жүйесі. 

Еңбекті қорғау өндірістік жазатайым оқиғалардың, жарылыстардың, 
өрттердің ықтимал себептерін анықтайды және зерделейді және осы 

 КЕЗІНДЕ ҚАУІПСІЗ ҚЫЗМЕТТІ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ
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4‑БӨЛІМ. МЕТАЛЛ КЕСЕТІН БІЛДЕКТЕРДЕ ЖҰМЫС ІСТЕУ 
КЕЗІНДЕ ҚАУІПСІЗ ҚЫЗМЕТТІ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ 

 
Осы бөлімнен өткеннен кейін білім алушылар:  
1. Нұсқамаларды өткізу нысандарын анықтау; 
2. Өрт қауіпсіздігі техникасы мен электр қауіпсіздігі талаптарын 

сақтау; 
3. Электр қондырғыларын, жабдықтарды пайдалану қауіпсіздігінің 

нормалары мен ережелерін зерделеу; 
4. Көтергіш-көліктік механизмдер мен құрылғыларды қауіпсіз 

пайдалану ережесін қолдану; 
5. Электрмен дәнекерлеу жұмыстарын жүргізу кезінде қауіпсіздік 

техникасы ережелерін, металл кесетін жабдықта қауіпсіз жұмыс талаптарын 
сақтау; 

6. Өндірістік үй-жайларда және жұмыс орнында гигиеналық талаптар 
мен нормаларды зерттеу. 

Қажетті оқу материалдары: 
1. Қарындаш, қалам және қағаз; 
2. Тиісті жеке қорғаныс құралдары. 
Алдын ала қойылатын талаптар 
Осы бөліммен жұмыс басталар алдында білім алушылар жалпы білім 

беру пәндерін: химия, биология, физика, математика, Электротехника 
негіздерін, сондай-ақ КМ15 "металл кесетін білдектерді пайдалану және 
баптау", КМ16 "металл кесетін білдектерге техникалық қызмет көрсету және 
жөндеу" кәсіби модульдерін оқып, пайдалану жұмыстарын бақылау, 
білдектерге техникалық қызмет көрсету, жөндеу және баптау, сондай-ақ 
Жабдықтарды жөндеуге дайындау үшін қажетті білімді, іскерлікті және 
дағдыларды сипаттауы тиіс. 

 
Кіріспе 
Осы бөлім шеңберінде Қауіпсіз және салауатты еңбек жағдайлары мен 

олардың сақталуын қамтамасыз ету жөніндегі құқықтық құралдардың 
стандарттарын реттейтін құқықтық нормалар қаралады. Құқықтық нормалар 
жүйесі "еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау туралы", "еңбек туралы", 
"өнеркәсіптік қауіпсіздік туралы", "өрт қауіпсіздігі туралы", "табиғи және 
техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар туралы" Қазақстан 
Республикасының Конституциясына, сондай-ақ Қазақстан Республикасы 
атқарушы билік органдарының заңға тәуелді нормативтік актілеріне және 
ұйымдарда қабылданатын нормативтік актілерге негізделген. 

Еңбекті қорғау-бұл еңбек үрдісінде адамның қауіпсіздігін, денсаулығы 
мен денсаулығын сақтауды қамтамасыз ететін заңнамалық актілер, 
әлеуметтік-экономикалық, ұйымдастырушылық, техникалық және емдеу-
алдын алу шаралары мен құралдары жүйесі. 

Еңбекті қорғау өндірістік жазатайым оқиғалардың, жарылыстардың, 
өрттердің ықтимал себептерін анықтайды және зерделейді және осы 

  

себептерді жою және адам үшін қауіпсіз және қолайлы еңбек жағдайларын 
жасау мақсатында іс-шаралар мен талаптар жүйесін әзірлейді. 

Еңбекті қорғау мәселелерін шешудегі жетістік көбінесе осы саладағы 
мамандарды даярлау сапасына, олардың қазіргі өндірістің күрделі және 
өзгермелі жағдайларында дұрыс шешім қабылдау қабілетіне байланысты. 

 
4.1 Қазақстан Республикасындағы еңбекті қорғау талаптары 
 
Азаматтардың негізгі құқықтары ретінде ҚР Конституциясы Денсаулық 

сақтау құқығын, қауіпсіздік және гигиена талаптарына жауап беретін 
жағдайларда еңбек ету құқығын бекітті. Адами қатынастардың ең көп 
таралған саласы-еңбек саласындағы басқа құқықтар да маңызды. 

Заңнама қадағалау мен бақылаудың келесі түрлерін ажыратады: алдын-
ала, ағымдағы және кейінгі. Олардың біріншісінің мақсаты-заңсыз шешімдер 
қабылдауға жол бермеу. Ағымдағы қадағалау мен бақылау күнделікті 
жүргізіледі және жол берілген бұзушылықтардың алдын алуға да, анықтауға 
да мүмкіндік береді. Кейінгі қадағалау мен бақылау еңбек заңнамасының 
бұзушылықтарын анықтап, жұмысшылардың құқықтарын қалпына келтіруі 
керек. 

ҚР Еңбек кодексінде қызметкерлердің еңбекті қорғау талаптарын 
сақтау бойынша міндеттері және еңбекті қорғау туралы заңнаманы бұзғаны 
үшін жауапкершілік айқындалған. 

Қызметкерлер міндетті: 
1. Еңбекті қорғау жөніндегі нормаларды, ережелерді және 

нұсқаулықтарды сақтау; 
2. Ұжымдық және жеке қорғаныс құралдарын дұрыс қолдану; 
3. Өндірісте болған кез келген жазатайым оқиға туралы, кәсіби 

аурудың белгілері туралы, сондай-ақ адамдардың өмірі мен денсаулығына 
қатер төндіретін жағдай туралы өзінің тікелей басшысына дереу хабарлауға. 

Ұйымдағы еңбек жағдайлары мен еңбекті қорғаудың жай-күйі үшін 
жауапкершілік жұмыс берушіге жүктеледі. 

Көрсетілген Заңға сәйкес жұмыс беруші мыналарды қамтамасыз етуге 
міндетті: 

1. Өндірістік ғимараттарды, құрылыстар мен жабдықтарды пайдалану 
кезіндегі қауіпсіздік; 

2. Технологиялық үрдістердің қауіпсіздігі; 
3. Ұжымдық және жеке қорғану құралдарын тиімді қолдану; 
4. Әрбір жұмыс орнында еңбекті қорғау жөніндегі заңнамалық және 

өзге де нормативтік құқықтық актілердің талаптарын орындау; 
5. Қызметкерлерге тиісті санитарлық-тұрмыстық және емдеу-

профилактикалық қызмет көрсетуді ұйымдастыру; 
6. Заңнамада белгіленген қызметкерлердің еңбек және демалыс режимі; 
7. Зиянды және қауіпті еңбек жағдайлары бар өндірісте, сондай-ақ 

ластанумен байланысты жұмыстарда істейтін қызметкерлерге белгіленген 
нормаларға сәйкес арнайы киім, арнайы аяқ киім және басқа да жеке 
қорғаныш құралдарын, жуу және залалсыздандыру құралдарын беру: 
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 зиянды және қауіпті өндірістік факторлардың қызметкерлер 
денсаулығына әсер ету деңгейін тиімді бақылау; 

 мертігу және кәсіптік ауру салдарынан жұмыскерлерге келтірілген 
зиянды не Еңбек міндеттерін атқару кезінде олардың денсаулығына 
келтірілген өзге де зиянды өтеу. 

8. Қызметкерлерді оқыту және нұсқама беру, сондай-ақ олардың 
еңбекті қорғау жөніндегі нормаларды, қағидаларды және нұсқаулықтарды 
білуін тексеру; 

9. Апаттық жағдайлар туындаған кезде қызметкерлердің өмірі мен 
денсаулығын сақтау жөніндегі қажетті шаралар, оның ішінде зардап 
шегушіге алғашқы көмек көрсету жөніндегі тиісті шаралар. 

Жұмыс берушілердің еңбекті қорғауды қамтамасыз ету жөніндегі 
міндеттемелері бас, салалық (тарифтік), арнайы (өңірлік) актілер-
келісімдерде, ұжымдық шарттарда жеке еңбек шарттарында (келісім-
шарттарда) көрсетіледі. 

 
4.2 Нұсқаманы өткізу формалары 
 
Барлық жұмыскерлер, оның ішінде ұйымдардың басшылары, сондай – 

ақ жұмыс беруші-дара кәсіпкерлер Қазақстан Республикасының Үкіметі 
белгілеген тәртіппен еңбекті қорғау бойынша оқытудан және еңбекті қорғау 
талаптарын білуін тексеруден өтуге міндетті. 

Жұмысқа түсушілердің барлығы үшін, сондай-ақ басқа жұмысқа 
ауысатын адамдар үшін жұмыс беруші еңбекті қорғау жөнінде нұсқама 
өткізуге, жұмыстарды орындаудың және зардап шеккендерге алғашқы көмек 
көрсетудің қауіпсіз әдістері мен тәсілдеріне оқытуды ұйымдастыруға 
міндетті. 

Еңбекті қорғау туралы заңнамаға сәйкес кәсіби іріктеуді талап ететін 
зиянды немесе қауіпті еңбек жағдайлары бар жұмысқа түсетін адамдар үшін 
жұмыс беруші жұмыс орнында тағылымдамадан өту және емтихан тапсыру 
арқылы жұмыстарды орындаудың қауіпсіз әдістері мен тәсілдеріне оқытуды, 
ал еңбек қызметі үрдісінде – Еңбекті қорғау бойынша мерзімді оқытуды және 
еңбекті қорғау талаптарын білуін тексеруді қамтамасыз етеді. 

Мемлекет бастауыш, негізгі және орта (Толық) жалпы білім беру, 
сондай-ақ бастауыш, орта жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі кәсіптік 
білім беру мекемелерінде еңбекті қорғау бойынша оқытуды ұйымдастыруға 
жәрдемдеседі. 

Өндірістің заманауи әдістері қауіпсіз еңбек әдістері мен әдістеріне 
қатысты арнайы білімнің кәсіби тәжірибесін қажет етеді. Мұндай білімді 
еңбекті қорғау бойынша жұмысшыларды білікті оқыту және нұсқау беру 
арқылы алуға болады 

Өткізу сипаты мен уақыты бойынша өндірістік нұсқама жұмыс 
орнындағы кіріспе, бастапқы, қайталама, жоспардан тыс және нысаналы 
болып бөлінеді. 

Жұмысқа қабылданатын барлық адамдар, олардың біліміне, осы 
мамандық немесе лауазым бойынша жұмыс өтіліне қарамастан, оның ішінде 



249  

 зиянды және қауіпті өндірістік факторлардың қызметкерлер 
денсаулығына әсер ету деңгейін тиімді бақылау; 

 мертігу және кәсіптік ауру салдарынан жұмыскерлерге келтірілген 
зиянды не Еңбек міндеттерін атқару кезінде олардың денсаулығына 
келтірілген өзге де зиянды өтеу. 

8. Қызметкерлерді оқыту және нұсқама беру, сондай-ақ олардың 
еңбекті қорғау жөніндегі нормаларды, қағидаларды және нұсқаулықтарды 
білуін тексеру; 

9. Апаттық жағдайлар туындаған кезде қызметкерлердің өмірі мен 
денсаулығын сақтау жөніндегі қажетті шаралар, оның ішінде зардап 
шегушіге алғашқы көмек көрсету жөніндегі тиісті шаралар. 

Жұмыс берушілердің еңбекті қорғауды қамтамасыз ету жөніндегі 
міндеттемелері бас, салалық (тарифтік), арнайы (өңірлік) актілер-
келісімдерде, ұжымдық шарттарда жеке еңбек шарттарында (келісім-
шарттарда) көрсетіледі. 

 
4.2 Нұсқаманы өткізу формалары 
 
Барлық жұмыскерлер, оның ішінде ұйымдардың басшылары, сондай – 

ақ жұмыс беруші-дара кәсіпкерлер Қазақстан Республикасының Үкіметі 
белгілеген тәртіппен еңбекті қорғау бойынша оқытудан және еңбекті қорғау 
талаптарын білуін тексеруден өтуге міндетті. 

Жұмысқа түсушілердің барлығы үшін, сондай-ақ басқа жұмысқа 
ауысатын адамдар үшін жұмыс беруші еңбекті қорғау жөнінде нұсқама 
өткізуге, жұмыстарды орындаудың және зардап шеккендерге алғашқы көмек 
көрсетудің қауіпсіз әдістері мен тәсілдеріне оқытуды ұйымдастыруға 
міндетті. 

Еңбекті қорғау туралы заңнамаға сәйкес кәсіби іріктеуді талап ететін 
зиянды немесе қауіпті еңбек жағдайлары бар жұмысқа түсетін адамдар үшін 
жұмыс беруші жұмыс орнында тағылымдамадан өту және емтихан тапсыру 
арқылы жұмыстарды орындаудың қауіпсіз әдістері мен тәсілдеріне оқытуды, 
ал еңбек қызметі үрдісінде – Еңбекті қорғау бойынша мерзімді оқытуды және 
еңбекті қорғау талаптарын білуін тексеруді қамтамасыз етеді. 

Мемлекет бастауыш, негізгі және орта (Толық) жалпы білім беру, 
сондай-ақ бастауыш, орта жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі кәсіптік 
білім беру мекемелерінде еңбекті қорғау бойынша оқытуды ұйымдастыруға 
жәрдемдеседі. 

Өндірістің заманауи әдістері қауіпсіз еңбек әдістері мен әдістеріне 
қатысты арнайы білімнің кәсіби тәжірибесін қажет етеді. Мұндай білімді 
еңбекті қорғау бойынша жұмысшыларды білікті оқыту және нұсқау беру 
арқылы алуға болады 

Өткізу сипаты мен уақыты бойынша өндірістік нұсқама жұмыс 
орнындағы кіріспе, бастапқы, қайталама, жоспардан тыс және нысаналы 
болып бөлінеді. 

Жұмысқа қабылданатын барлық адамдар, олардың біліміне, осы 
мамандық немесе лауазым бойынша жұмыс өтіліне қарамастан, оның ішінде 

  

уақытша қызметкерлер мен ұйымға іссапарға жіберілген адамдар кіріспе 
нұсқамадан өтеді. Оны еңбекті қорғау жөніндегі маман, ұйымның 
бұйрығымен осы міндет жүктелген инженерлік-техникалық қызметкер 
еңбекті қорғау кабинетінде немесе арнайы жабдықталған үй-жайда оқыту 
мен насихаттаудың заманауи техникалық құралдарын, сондай-ақ көрнекі 
құралдарды (плакаттар, заттай экспонаттар, макеттер, модельдер) пайдалана 
отырып жүргізеді. Нұсқама еңбек қауіпсіздігі стандарттары (ЕҚСЖ) 
жүйесінің талаптарын, сондай-ақ өндірістің барлық ерекшеліктерін ескере 
отырып әзірленген және ұйым басшысы бекіткен бағдарлама бойынша 
әңгімелесу нысанында болады. 

Кіріспе нұсқаманы өткізу арнайы журналда ресімделеді. 
Нұсқама жүргізу кезінде жұмысшыға еңбекті қорғау жөніндегі еңбек 

заңнамасының негізгі ережелерін, ішкі еңбек тәртібі және ұйым аумағында, 
өндірістік және қосалқы үй-жайларда өткізу ережелерін түсіндіру қажет. 
Жұмысшының кәсібі мен еңбек қызметінің сипатына сәйкес оны білдектерде 
жұмыс істеу, механизмдер мен басқа да жабдықтарды пайдалану кезіндегі 
электр қауіпсіздігі мен қауіпсіздігінің негізгі қағидаларымен, жеке гигиена 
қағидаларымен; жұмыс істейтіндердің өздеріне және олардың жұмыс 
киімдеріне қойылатын негізгі талаптармен; жеке қорғаныш құралдарының 
мақсаты мен қолданылу тәртібімен; алғашқы көмек көрсету қағидалары мен 
тәсілдерімен; қауіпсіздік техникасы қағидаларын бұзғаны үшін 
жауапкершілік шараларымен; негізгі өртке қарсы іс-шаралармен таныстыру 
қажет. 

Жұмыс орнындағы алғашқы нұсқама ұйымға жаңадан 
қабылданғандарға; бір бөлімшеден екіншісіне ауысатындарға; олар үшін 
жаңа жұмысты орындайтын қызметкерлерге, сондай-ақ жұмыс істеп тұрған 
ұйымның аумағында құрылыс-жинақтау жұмыстарын жүзеге асыру кезінде 
құрылысшыларға арналған. Қауіпсіз еңбек әдістері мен әдістерін тәжірибелік 
көрсетумен қатар жүретін мұндай нұсқаулықты әр қызметкермен жеке 
жұмыс жетекшісі жүргізеді. 

Нұсқаудың мақсаты-жұмысшыны белгілі бір мамандық бойынша 
нақты жұмыс орнындағы міндеттерімен, жұмыс орнын ұстау тәртібімен, 
жабдықтар мен механизмдердің құрылысымен және қызмет көрсетуімен, 
құрал-саймандармен және олармен жұмыс істеумен, құрылғылар мен 
қоршаулармен, олардың мақсаттарымен және оларды пайдалану 
ережелерімен таныстыру. 

Өз бетінше жұмыс істеуге рұқсат беру жұмыс орнындағы нұсқаманы 
тіркеу журналында нұсқау берушінің қолымен және күнімен белгіленеді. 

Еңбекті қорғау жөніндегі ережелер мен нұсқаулықтарға байланысты 
мәселелер бойынша білім деңгейін тексеру және арттыру үшін қажетті 
қайталама нұсқаманы жұмыс басшысы жеке, бір кәсіптегі қызметкерлер 
тобымен немесе жұмыс орнындағы нұсқамалық бағдарламасы бойынша 
бригадамен жүргізеді. 

Нұсқаулық кем дегенде 6 айдан кейін үнемі қайталанады. Жекелеген 
кәсіптер мен жұмыс түрлері үшін оны жүргізу мерзімдерін мемлекеттік 
қадағалау және бақылау органдары белгілейді. 
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Жоспардан тыс нұсқама еңбекті қорғау немесе технологиялық үрдіс 
қағидаларының өзгеруімен; жабдықтарды, құрылғылар мен құралдарды 
ауыстырумен немесе жаңғыртумен; жұмыскерлердің еңбек қауіпсіздігі 
талаптарын бұзуымен байланысты. Жоспардан тыс нұсқаманы жұмыс 
басшысы жеке немесе бір кәсіптегі қызметкерлер тобымен бастапқы нұсқама 
көлемінде жүргізеді және бұл туралы жұмыс орнындағы журналға жазады. 

Мақсатты нұсқаулық қызметкерлермен жүргізіледі: 
1. Мамандығы бойынша қызметкердің тікелей міндеттерімен 

байланысты емес бір жолғы жұмыстарды орындау кезінде; 
2. Апаттардың, дүлей зілзалалардың және т. б. зардаптарын жоюға 

тарту; 
3. Наряд-рұқсат ресімделетін жұмыстарды жүргізу. 
Мақсатты нұсқаманы жүргізу жұмыс жүргізуге рұқсат беру нарядында 

тіркеледі. 
 
4.3 Өндірістік үй-жайларға қойылатын гигиеналық талаптар 
 
Өндірісте қауіпсіз және салауатты еңбек жағдайларын жасау оны 

жобалау және салу үрдісінде қарастырылған. 
Кәсіпорындар салу үшін алаң таңдағанда, өндірістің жақын маңдағы 

кәсіпорындарға, елді мекендерге, су қоймаларына, ауылшаруашылық 
жерлеріне және басқа да экономикалық нысандарға зиянды әсерін 
болдырмауға үлкен мән беріледі. 

Өнеркәсіптік кәсіпорындар үшін технологиялық үрдістің зияндылық 
дәрежесіне байланысты белгілі бір санитарлық-қорғау аймақтары (өндірістік 
ғимараттардан тұрғын және мәдени-тұрмыстық құрылыстарға дейінгі 
қашықтықтар) белгіленген. 

Әр түрлі гигиеналық жағдайлары бар өндірістер мен өндірістік 
учаскелерді бір ғимаратқа біріктірген кезде зиянды факторлардың неғұрлым 
зиянды үй-жайларда зиянды жағдайлары аз үй-жайларға таралуының алдын 
алу жөніндегі іс-шараларды көздеген жөн. 

Үй-жайларды бояу өнеркәсіптік кәсіпорындардың өндірістік 
ғимараттарының интерьерін түрлі-түсті әрлеуді жобалау жөніндегі 
нұсқауларға сәйкес жүргізілуі керек. Мұндай түс дизайны ұтымды деп 
саналуы керек, ол табиғи, жасанды немесе аралас жарықпен үйлескенде 
жұмысшылардың шаршауын азайтуға және Еңбек өнімділігі мен қауіпсіздігін 
арттыруға көмектеседі. Бұл негізінен жеңіл, тыныш, көзге көрінбейтін түстер 
(мысалы, салат, пісте). 

Өндірістік үй-жайлардың жарық ойықтарының шынылану ауданының 
сипатын салалық нормаларға сәйкес табиғи жарықтандыруды қамтамасыз ету 
шарттарына сүйене отырып көздеу керек. 

Қосалқы ғимараттар мен Үй-жайлар тұрмыстық, қоғамдық 
тамақтандыру, мәдени қызмет көрсету, денсаулық сақтау пункттері, басқарма 
үй-жайлары, конструкторлық бюролар, оқу үй-жайлары, қауіпсіздік 
техникасы және қоғамдық ұйымдар кабинеттері болып бөлінеді. Оларды 
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Жоспардан тыс нұсқама еңбекті қорғау немесе технологиялық үрдіс 
қағидаларының өзгеруімен; жабдықтарды, құрылғылар мен құралдарды 
ауыстырумен немесе жаңғыртумен; жұмыскерлердің еңбек қауіпсіздігі 
талаптарын бұзуымен байланысты. Жоспардан тыс нұсқаманы жұмыс 
басшысы жеке немесе бір кәсіптегі қызметкерлер тобымен бастапқы нұсқама 
көлемінде жүргізеді және бұл туралы жұмыс орнындағы журналға жазады. 

Мақсатты нұсқаулық қызметкерлермен жүргізіледі: 
1. Мамандығы бойынша қызметкердің тікелей міндеттерімен 

байланысты емес бір жолғы жұмыстарды орындау кезінде; 
2. Апаттардың, дүлей зілзалалардың және т. б. зардаптарын жоюға 

тарту; 
3. Наряд-рұқсат ресімделетін жұмыстарды жүргізу. 
Мақсатты нұсқаманы жүргізу жұмыс жүргізуге рұқсат беру нарядында 

тіркеледі. 
 
4.3 Өндірістік үй-жайларға қойылатын гигиеналық талаптар 
 
Өндірісте қауіпсіз және салауатты еңбек жағдайларын жасау оны 

жобалау және салу үрдісінде қарастырылған. 
Кәсіпорындар салу үшін алаң таңдағанда, өндірістің жақын маңдағы 

кәсіпорындарға, елді мекендерге, су қоймаларына, ауылшаруашылық 
жерлеріне және басқа да экономикалық нысандарға зиянды әсерін 
болдырмауға үлкен мән беріледі. 

Өнеркәсіптік кәсіпорындар үшін технологиялық үрдістің зияндылық 
дәрежесіне байланысты белгілі бір санитарлық-қорғау аймақтары (өндірістік 
ғимараттардан тұрғын және мәдени-тұрмыстық құрылыстарға дейінгі 
қашықтықтар) белгіленген. 

Әр түрлі гигиеналық жағдайлары бар өндірістер мен өндірістік 
учаскелерді бір ғимаратқа біріктірген кезде зиянды факторлардың неғұрлым 
зиянды үй-жайларда зиянды жағдайлары аз үй-жайларға таралуының алдын 
алу жөніндегі іс-шараларды көздеген жөн. 

Үй-жайларды бояу өнеркәсіптік кәсіпорындардың өндірістік 
ғимараттарының интерьерін түрлі-түсті әрлеуді жобалау жөніндегі 
нұсқауларға сәйкес жүргізілуі керек. Мұндай түс дизайны ұтымды деп 
саналуы керек, ол табиғи, жасанды немесе аралас жарықпен үйлескенде 
жұмысшылардың шаршауын азайтуға және Еңбек өнімділігі мен қауіпсіздігін 
арттыруға көмектеседі. Бұл негізінен жеңіл, тыныш, көзге көрінбейтін түстер 
(мысалы, салат, пісте). 

Өндірістік үй-жайлардың жарық ойықтарының шынылану ауданының 
сипатын салалық нормаларға сәйкес табиғи жарықтандыруды қамтамасыз ету 
шарттарына сүйене отырып көздеу керек. 

Қосалқы ғимараттар мен Үй-жайлар тұрмыстық, қоғамдық 
тамақтандыру, мәдени қызмет көрсету, денсаулық сақтау пункттері, басқарма 
үй-жайлары, конструкторлық бюролар, оқу үй-жайлары, қауіпсіздік 
техникасы және қоғамдық ұйымдар кабинеттері болып бөлінеді. Оларды 

  

жобалау мен мазмұнына қойылатын талаптар ҚНжЕ-мен (құрылыс 
нормалары мен ережелері) реттеледі. 

 
4.3.1 Еңбек жағдайлары бойынша жұмыс орындарын аттестаттау 
Өндірістік жабдықтар мен технологиялық үрдістердің қауіпсіздігін 

арттыру жөніндегі іс-шараларды тиімді жоспарлау үшін ұйымдағы еңбек 
жағдайларын нақты бағалау қажет. Бұл ретте еңбек жағдайлары бойынша 
жұмыс орындарына аттестаттау жүргізу (4.1 – сурет) - сауықтыру іс-
шараларын жүргізу үшін жұмыс орындарын талдау және бағалау, Өндірістік 
объектілерді еңбекті қорғау талаптарына сәйкестігіне сертификаттау жүйесі 
елеулі көмек көрсете алады. 

 

 
4.1 -сурет. Жұмыс орындарын аттестаттау кезінде есепке алынатын 

факторлар 
 
Аттестаттау қорытындылары ұжымдық және жеке еңбек шарттарын 

(келісімшарттарын) жасасу кезінде пайдаланылады. 
Еңбек жағдайлары бойынша жұмыс орындарын аттестаттау және 

өндірістік объектілерді еңбекті қорғау талаптарына сәйкестігіне 
сертификаттау нәтижелері ұйымның кәсіптік тәуекел сыныбын белгілеу, 
өндірістегі жазатайым оқиғалардан және кәсіптік аурулардан міндетті 

ЖҰМЫС ОРЫНДАРЫН АТТЕСТАТТАУ 

Ауа ортасы 

Микроклимат Аэрозольді талдау 

Шу Діріл 

Жарықтандыру шарттары 

Виброакустикалық зерттеулер 

Еңбектің ауырлығы Еңбек 
қауырттылығы 

Жарақат қауіпсіздігі 

Еңбек процесі 
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әлеуметтік сақтандыру кезінде сақтандыру тарифтерін, сақтандыру 
жеңілдіктері мен үстемеақыларды айқындау кезінде назарға алынады. 

 
4.3.2 Өндірістік орта мен еңбек үрдістерінің зиянды 

факторларының жұмыс істеушілерге әсері 
Еңбек үрдісінде жұмысшыларға өндірістік ортаның әртүрлі 

факторлары әсер етеді. Мемлекеттік стандартқа сәйкес зиянды факторлар 
олардың әсер ету табиғаты бойынша физикалық, химиялық, биологиялық 
және психофизиологиялық болып бөлінеді. 

Физикалық факторларға бөлмедегі ауа параметрлері (температура, 
ылғалдылық, жылдамдық), діріл, Шу, улы емес шаң мен бу, сәулеленудің 
әртүрлі түрлері, жарық және т. б. 

Химиялық факторларға улы шаң, булар мен газдар жатады. 
Биологиялық факторларға қайта өңдеу үрдісінде микроорганизмдер 

мен бактериялардың (өсімдіктер мен жануарлардың) және табиғи 
талшықтардың, терінің, үлбірдің әсері жатады. 

Психофизиологиялық факторларға еңбек үрдісінен (ауырлық, позиция, 
монотондылық және т.б.) туындаған физикалық және нейропсихикалық 
жүктемелер жатады. 

Осы факторлардың әрқайсысы адам ағзасына белгілі бір әсер етеді, 
ондағы функционалды өзгерістерді немесе кәсіби ауруларды тудырады. 

Әрбір өндірістік ортада адам ағзасына бір уақытта бірнеше факторлар 
әсер етуі мүмкін, олар өзара өтеледі немесе бір-біріне әсер етеді, адам 
денсаулығына зиянды әсер етеді. 

Гигиеналық тұрғыдан дұрыс ұйымдастырылған еңбек үрдісі 
жұмысшыларға зиянды факторлардың әсерін болдырмауы керек.  

 
4.3.3 Өндірістік және санитариялық-тұрмыстық үй-жайлардағы 

температуралық-ылғалдылық режимі 
Бөлмедегі ауаның температуралық және ылғалдылық режимі еңбек 

жағдайларын гигиеналық бағалау үшін үлкен маңызға ие. Ол ауа ортасының 
физикалық жағдайын анықтайды: температура, салыстырмалы ылғалдылық 
және ауа жылдамдығы. Адамның әл-ауқаты, жұмыс қабілеттілігі және 
денсаулығы ауа ортасына байланысты. 

Санитарлық нормалар бойынша барлық жұмыстар үш санатқа бөлінеді: 
I санат – отыру, тұру немесе жүруге байланысты жеңіл физикалық 

жұмыстар, бірақ жүйелі физикалық кернеуді немесе ауыр салмақты көтеруді 
және алып жүруді қажет етпейді (оларды орындау кезінде энергия шығыны 
172 Дж/с-тан аспайды); 

II санат - орташа ауырлықтағы физикалық жұмыстар екі топқа 
бөлінеді-II А тобына тұрақты жүруге байланысты, тұрып немесе отырып 
орындалатын, бірақ ауыр салмақты ауыстыруды қажет етпейтін жұмыстар 
жатады (энергия шығыны 172-233 Дж/с); II Б тобына 10 кг – ға дейінгі шағын 
салмақтарды (энергия шығыны 232-293 Дж / с) жүруге және алып жүруге 
байланысты жұмыстар жатады.); 
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әлеуметтік сақтандыру кезінде сақтандыру тарифтерін, сақтандыру 
жеңілдіктері мен үстемеақыларды айқындау кезінде назарға алынады. 

 
4.3.2 Өндірістік орта мен еңбек үрдістерінің зиянды 

факторларының жұмыс істеушілерге әсері 
Еңбек үрдісінде жұмысшыларға өндірістік ортаның әртүрлі 

факторлары әсер етеді. Мемлекеттік стандартқа сәйкес зиянды факторлар 
олардың әсер ету табиғаты бойынша физикалық, химиялық, биологиялық 
және психофизиологиялық болып бөлінеді. 

Физикалық факторларға бөлмедегі ауа параметрлері (температура, 
ылғалдылық, жылдамдық), діріл, Шу, улы емес шаң мен бу, сәулеленудің 
әртүрлі түрлері, жарық және т. б. 

Химиялық факторларға улы шаң, булар мен газдар жатады. 
Биологиялық факторларға қайта өңдеу үрдісінде микроорганизмдер 

мен бактериялардың (өсімдіктер мен жануарлардың) және табиғи 
талшықтардың, терінің, үлбірдің әсері жатады. 

Психофизиологиялық факторларға еңбек үрдісінен (ауырлық, позиция, 
монотондылық және т.б.) туындаған физикалық және нейропсихикалық 
жүктемелер жатады. 

Осы факторлардың әрқайсысы адам ағзасына белгілі бір әсер етеді, 
ондағы функционалды өзгерістерді немесе кәсіби ауруларды тудырады. 

Әрбір өндірістік ортада адам ағзасына бір уақытта бірнеше факторлар 
әсер етуі мүмкін, олар өзара өтеледі немесе бір-біріне әсер етеді, адам 
денсаулығына зиянды әсер етеді. 

Гигиеналық тұрғыдан дұрыс ұйымдастырылған еңбек үрдісі 
жұмысшыларға зиянды факторлардың әсерін болдырмауы керек.  

 
4.3.3 Өндірістік және санитариялық-тұрмыстық үй-жайлардағы 

температуралық-ылғалдылық режимі 
Бөлмедегі ауаның температуралық және ылғалдылық режимі еңбек 

жағдайларын гигиеналық бағалау үшін үлкен маңызға ие. Ол ауа ортасының 
физикалық жағдайын анықтайды: температура, салыстырмалы ылғалдылық 
және ауа жылдамдығы. Адамның әл-ауқаты, жұмыс қабілеттілігі және 
денсаулығы ауа ортасына байланысты. 

Санитарлық нормалар бойынша барлық жұмыстар үш санатқа бөлінеді: 
I санат – отыру, тұру немесе жүруге байланысты жеңіл физикалық 

жұмыстар, бірақ жүйелі физикалық кернеуді немесе ауыр салмақты көтеруді 
және алып жүруді қажет етпейді (оларды орындау кезінде энергия шығыны 
172 Дж/с-тан аспайды); 

II санат - орташа ауырлықтағы физикалық жұмыстар екі топқа 
бөлінеді-II А тобына тұрақты жүруге байланысты, тұрып немесе отырып 
орындалатын, бірақ ауыр салмақты ауыстыруды қажет етпейтін жұмыстар 
жатады (энергия шығыны 172-233 Дж/с); II Б тобына 10 кг – ға дейінгі шағын 
салмақтарды (энергия шығыны 232-293 Дж / с) жүруге және алып жүруге 
байланысты жұмыстар жатады.); 

  

III санат-жүйелі физикалық кернеумен, атап айтқанда, тұрақты 
қозғалумен және 10 кг-нан асатын ауыр заттарды тасымалдаумен 
байланысты ауыр физикалық жұмыстар (оларды орындау кезінде энергия 
шығыны 233 ДЖ/с-тан астам). 

Қоршаған орта температурасының жоғарылауы (30°-тан астам) адам 
денесінің бетінен жылу беруді қиындатады, көп терлеуді тудырады, 
нәтижесінде дененің релаксациясы, жұмыс қабілеттілігі мен зейінінің 
төмендеуі, дененің қызып кетуі және т.б. адам ағзасындағы ауа 
температурасының жоғарылауына ұзақ уақыт әсер ету нәтижесінде су-тұз, 
ақуыз және дәрумендер алмасуы бұзылады. 

Төмен ауа температурасы (100 С-тан аз) адам ағзасының 
гипотермиясын, қан тамырларының тарылуын және бұлшықет 
қозғалғыштығының шектелуін тудырады, ал минус температура аязға 
әкеледі. 

Өндірістік үй – жайлардың жұмыс аймағындағы температураның, 
салыстырмалы ылғалдылықтың және ауа қозғалысының жылдамдығының 
оңтайлы және рұқсат етілген нормалары СН 245-71 санитарлық 
нормаларымен және мемлекеттік стандартпен нормаланады. Жұмыс 
аймағындағы ауаның оңтайлы параметрлері 4.1-кестеде келтірілген. 

Адам денесінің қызып кетуі қыздырылған материалдардан, 
білдектерден және жабдықтардан жылу сәулеленуінің әсерінен болады. 
Жұмыс істеушілерді жылу энергиясының осы түрінен қорғау үшін 
жабдықтың қыздырылған беттерінің жылу оқшаулағышы, сондай-ақ жұмыс 
орындарын ауамен себезгілейтін жылу экрандарының шағылысатын және 
сіңіретін құрылғысы көзделеді. 
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4.3.4 Еңбек жағдайларын сауықтыру жөніндегі негізгі іс-шаралар 
мен құралдар 

Өндірістегі денсаулық және қауіпсіз еңбек жағдайлары нормативтік 
құжаттарда көрсетілген жұмыс аймақтарының ауасына қойылатын 
гигиеналық талаптарды қатаң орындау арқылы жасалады. 

Ұйымдастыру іс-шараларына: ауыр және зиянды еңбек жағдайларына 
байланысты жұмысқа қабылдау кезінде әйелдер мен 18 жасқа толмаған 
адамдардың еңбегін қорғау туралы барлық ережелерді қатаң сақтау; жұмысқа 
қабылданатын және зиянды жағдайларда жұмыс істейтін адамдарға алдын 
ала және мерзімді медициналық тексерулерді үнемі жүргізу; зиянды 
жағдайларда жұмыс істейтіндерді сүтпен немесе басқа да тең бағалы тамақ 
өнімдерімен қамтамасыз ету; зиянды заттарды дұрыс қолдану, сақтау және 
тасымалдау жөніндегі нұсқаулықтарды қатаң орындау; жұмыс істеушілерді 
арнайы киіммен, арнайы аяқ киіммен және 

Тыныс алу органдарын қорғаудың жеке құралдары қызметкердің 
тыныс алу аймағында шаң мен газдардың шекті рұқсат етілген шоғырлануын 
желдету құралдарымен қамтамасыз ету мүмкін болмаған ерекше жағдайларда 
қолданылады. 

Егер тыныс алу аймағындағы газдардың концентрациясы (озон, 
көміртегі және азот оксидтері) шекті рұқсат етілген мөлшерден аспаса, онда 
жұмысшылар шаңға қарсы респираторлармен қамтамасыз етілуі тиіс, 
мысалы, "Снежок", ШБ-1 "Лепесток" немесе "Астра" типтері (4.2-сурет). 

 

 
 

а) "Снежок" БП; б) "Лепесток" 40СБ; в) «Астра»  
 

4.2 -сурет. Респираторлар 
 

Тұйық және жету қиын үй-жайларда (сыйымдылықтарда) жұмыс істеу 
кезінде шаң мен газдың шекті рұқсат етілген концентрациясынан асқан 
жағдайда жұмысшылар таза ауаны мәжбүрлеп бере отырып, тыныс алу 
аспаптарымен қамтамасыз етіледі (4.4-сурет). Осы типтегі құрылғыларға 
ПШ-2-57, РМП-62 шланг газ маскалары немесе АСМ тыныс алу автоматтары 
кіреді. 
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1-Жартылай маска; 2-тыныс алу клапаны; 3-сүзгі картриджі; 4-дем 

шығару клапаны  
 4.3 -сурет. Патронды респиратор 

 
Компрессордан тыныс алу аппараттарына түсетін ауа құрамында су 

тамшылары, май, шаң, көмірсутектер буы және көміртегі тотығы болмауы 
тиіс. 

 
1-маска; 2-дем шығару клапаны; 3-шланг; 4-қайта зарядталатын 

батарея 
 

4.4 -сурет. Мәжбүрлі сүзілген респиратор 
 
Бет пен көзді балқытылған металдың шашырандысының электр 

доғасының әсерінен қорғау үшін дәнекерлеушілер қалқаншаларды немесе 
маскаларды, ал қосалқы газбен кесушілер көзілдіріктерді пайдалануы тиіс. 

Тікелей ультракүлгін сәулелердің зиянды әсерінен қорғауды 
қамтамасыз ететін жанама желдеткіші бар жабық көзілдіріктер (4.5-сурет) 
электрмен және газбен дәнекерлеу жұмыстары кезінде қосалқы 
жұмысшыларға арналған. 
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Мұндай көзілдіріктер көзді тікелей ультракүлгін және инфрақызыл 
сәулелерден, сондай-ақ көрінетін сәулеленудің соқыр әсерінен қорғайтын 
сүзгілермен жабдықталуы мүмкін. 

 
  
 
 

4.5 – сурет.Қауіпсіздік көзілдірігі 
 
Қорғаныс сүзгілері әртүрлі оптикалық тығыздыққа ие. Жарық 

сүзгісінің белгілі бір маркасын таңдау белгілі бір жұмысты орындау кезінде 
дәнекерлеу тогының күшіне байланысты (4.2-кесте). 

 
4.2 -кесте. Дәнекерлеу тогының күшіне байланысты жарық сүзгісін таңдау 

Жарық сүзгісінің мақсаты Маркасы 
Ток күші кезіндегі электр дәнекерлеушілер үшін, А:  
    30…75 Э – 1 
    75…200 Э – 2 
    200…400 Э – 3 
    10-нан астам  Э-4 
Қосалқы жұмысшылар үшін:  
   цехтарда В-1, В-2 
   ашық алаңдарда  В-3 

 
Қолды жеке қорғаудың кең таралған түрлерінің бірі-қолғап пен қолғап. 

Қолданылатын маталарға байланысты арнайы қолғаптар механикалық 
әсерден, Судан, жоғары температура әсерінен және әртүрлі 
концентрациядағы қышқылдардан қорғауға арналған. 

Арнайы киім, арнайы аяқ киім және басқа да жеке қорғаныш құралдары 
зиянды және қауіпті еңбек жағдайларымен немесе ластанумен байланысты 
жұмыстарда істейтін, сондай-ақ ерекше температуралық жағдайларда 
жүргізілетін, белгіленген нормалар бойынша беріледі. Жеке қорғану 
құралдарын жұмыс беруші өз есебінен сатып алады. 

Қызметкерлерді жеке қорғану құралдарымен уақтылы және толық 
қамтамасыз ету, сондай-ақ олардың дұрыс қолданылуын бақылауды 
ұйымдастыру жауапкершілігі жұмыс берушіге жүктелген. 
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4.4 Электр қауіпсіздігі талаптары 
 

4.4.1 Электр тогының адам ағзасына әсері 
Электр қауіпсіздігі-бұл адамдарды электр тогының, электр доғасының, 

электромагниттік өрістің және статикалық электрдің зиянды және қауіпті 
әсерінен қорғауды қамтамасыз ететін ұйымдастырушылық және техникалық 
шаралар мен құралдар жүйесі. Адам ағзасынан өтетін электр тогы жылу, 
электролит және биологиялық әсер етеді. 

Электр тогының барлық түрлері зақымданудың екі негізгі түріне 
әкеледі: электр жарақаттары және электр соққылары. 

Электр жарақаттарының келесі түрлері мүмкін:  
- электрлік күйік; 
- Электр қондырғыларының ток өткізгіш бөліктерімен адамның жанасу 

орындарында пайда болатын электр белгілері; 
- теріні металдандыру-оған ең кішкентай металл бөлшектерінің енуі; 
- электроофтальмия-көздің сыртқы қабығының қабынуы; 
- электр соққысы-жүйке жүйесінің электр тогының тітіркенуіне 

реакциясынан туындаған электр жарақаты. 
 

 
 

 4.6 – сурет.Электр қауіпсіздігі белгілері 
 

Электр жарақаттарының негізгі себептері: 
- қызмет көрсетуші персоналдың электр қауіпсіздігі жөніндегі 

қағидалар мен нұсқаулықтарды бұзуы, сондай-ақ жұмысшыларға Жұмыстың 
қауіпсіз әдістері бойынша нұсқаманың жеткіліксіздігі; 

- электр желісінің оқшаулауының зақымдануы, сондай-ақ оқшаулаудың 
белгіленген нормаларының бұзылуы; 
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Электр жарақаттарының келесі түрлері мүмкін:  
- электрлік күйік; 
- Электр қондырғыларының ток өткізгіш бөліктерімен адамның жанасу 

орындарында пайда болатын электр белгілері; 
- теріні металдандыру-оған ең кішкентай металл бөлшектерінің енуі; 
- электроофтальмия-көздің сыртқы қабығының қабынуы; 
- электр соққысы-жүйке жүйесінің электр тогының тітіркенуіне 

реакциясынан туындаған электр жарақаты. 
 

 
 

 4.6 – сурет.Электр қауіпсіздігі белгілері 
 

Электр жарақаттарының негізгі себептері: 
- қызмет көрсетуші персоналдың электр қауіпсіздігі жөніндегі 

қағидалар мен нұсқаулықтарды бұзуы, сондай-ақ жұмысшыларға Жұмыстың 
қауіпсіз әдістері бойынша нұсқаманың жеткіліксіздігі; 

- электр желісінің оқшаулауының зақымдануы, сондай-ақ оқшаулаудың 
белгіленген нормаларының бұзылуы; 

  

- еңбек тәртібін бұзу, рұқсатсыз немесе дұрыс ресімделмеген наряд 
бойынша жұмыс істеу; 

- электр қауіпсіздігі талаптарына жауап бермейтін ақаулы қорғаныс 
құралдары мен құралдарын қолдану; 

- кернеуде тұрған ток өткізгіш бөлшектермен, жабдықтармен және 
құрылыс құрылымдарымен кездейсоқ жанасу; 

- жөндеу, тексеру және т.б. кезінде кернеудің қате берілуі; 
қорғаныштық жерге қосудың және жабдықтың нөлденуінің болмауы немесе 
жарамсыздығы. 
 

4.7 – сурет.Токтың зақымдануының негізгі себептері 
 
Құрғақ бөлмелерде адам өмірі үшін 42 В-тан жоғары кернеу қауіпті. 

Ылғалды және ерекше ылғалды үй – жайларда, қазандықтарда, болат және 
темірбетон сұйыққоймаларда, құдықтарда және жерде-12 В жоғары. 

Адамдар үшін ең қауіпті-жиілігі 50...500 Гц болатын айнымалы ток. 
Бұл жағдайда қуатталған қондырғы бөліктерімен жанасудан өздігінен босату 
мүмкіндігі адамдардың көпшілігінде өте әлсіз ток кезінде ғана сақталады (10 
мА дейін). 

50 Гц жиіліктегі электр тогының жүрегіне әсер ету нәтижесінде жүрек 
бұлшықетінің жекелеген талшықтарының хаотикалық жиырылуы пайда 
болады-фибрилляция деп аталады, онда жүректің жұмысы тоқтайды, бұл қан 
ағымының тоқтап қалуына және өлімнің тез басталуына әкеледі.  

Қазіргі уақытта адам ағзасындағы ағымының ұзақтығы 2 С-тан асатын 
ток күші үшін 100 мА қабылданады, айнымалы және тұрақты токтың адамға 
әсер ету көріністерін 4.3-кестеде келтірілген мәліметтер бойынша бағалауға 
болады. 

Ток өмірлік маңызды мүшелерден (жүрек, өкпе) немесе орталық жүйке 
жүйесінің жасушаларынан өткен кезде адамға үлкен қауіп төнеді. 

Электр тогының соғуы кезінде адамның физикалық және психикалық 
жағдайы үлкен мәнге ие екендігі анықталды: егер адам аш болса, шаршаса, 
мас болса немесе денсаулығы нашар болса, онда оның денесінің электрлік 
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кедергісі төмендейді, ауыр зақымдану ықтималдығы артады. Қауіпсіздік 
ережелерін сақтай отырып, электр тогының соғу ықтималдығы аз. 

 
4.3 -кесте. Электр тогының адам ағзасына әсерінің көріністері 
Ток күші, 

мА 
Айнымалы ток Тұрақты ток 

1…8 Сезімдер ауыртпалықсыз. Бұлшықетті 
басқару жоғалған жоқ. Кернеу келіп 
тұрған бөлшектермен жанасудан өз 
бетінше босатылуы мүмкін 

Жеңіл қышу 

8…15 Сезімдер ауырады. Бұлшықетті 
басқару әлі жоғалған жоқ. Кернеу 
келіп тұрған бөлшектермен жанасудан 
өз бетінше босатылуы мүмкін 

Жылу сезімі 

20…50 Сезімдер өте ауыр. Бұлшықеттің 
қатты жиырылуы. Тыныс алу қиын. 
Қуатталған қондырғы бөліктерімен 
жанасудан өздігінен құтылу мүмкін 
емес 

Қол бұлшықеттерінің 
жиырылуы  

50…100 Жүрек фибрилляциясы дереу өлімге 
әкелуі мүмкін 

Тыныс алу сал ауруы 

100…200 Дереу өлімге әкелетін жүрек 
фибрилляциясының пайда болуы 

- 

 
Үш фазалы айнымалы желілерде адамды екі сым (екі фазалы қосу) мен 

бір сым мен жер арасындағы электр желісіне (бір фазалы қосу) қосуға 
болады. Адамды электр тізбегіне қосудың осы екі сұлбасының ішіндегі ең 
қауіптісі-екі фазалы қосу.  

Екі фазалы қосу кезінде адам ағзасы арқылы өтетін ток күші келесі 
формула бойынша анықталады:  

 
(4.1) 

 
 

мұндағы uл - фазалық сымдар арасындағы кернеуге тең сызықтық 
кернеу, В; 

RH - адам ағзасының кедергісі (есептік ретінде 1000 Ом алынады); 
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кедергісі төмендейді, ауыр зақымдану ықтималдығы артады. Қауіпсіздік 
ережелерін сақтай отырып, электр тогының соғу ықтималдығы аз. 

 
4.3 -кесте. Электр тогының адам ағзасына әсерінің көріністері 
Ток күші, 

мА 
Айнымалы ток Тұрақты ток 

1…8 Сезімдер ауыртпалықсыз. Бұлшықетті 
басқару жоғалған жоқ. Кернеу келіп 
тұрған бөлшектермен жанасудан өз 
бетінше босатылуы мүмкін 

Жеңіл қышу 

8…15 Сезімдер ауырады. Бұлшықетті 
басқару әлі жоғалған жоқ. Кернеу 
келіп тұрған бөлшектермен жанасудан 
өз бетінше босатылуы мүмкін 

Жылу сезімі 

20…50 Сезімдер өте ауыр. Бұлшықеттің 
қатты жиырылуы. Тыныс алу қиын. 
Қуатталған қондырғы бөліктерімен 
жанасудан өздігінен құтылу мүмкін 
емес 

Қол бұлшықеттерінің 
жиырылуы  

50…100 Жүрек фибрилляциясы дереу өлімге 
әкелуі мүмкін 

Тыныс алу сал ауруы 

100…200 Дереу өлімге әкелетін жүрек 
фибрилляциясының пайда болуы 

- 

 
Үш фазалы айнымалы желілерде адамды екі сым (екі фазалы қосу) мен 

бір сым мен жер арасындағы электр желісіне (бір фазалы қосу) қосуға 
болады. Адамды электр тізбегіне қосудың осы екі сұлбасының ішіндегі ең 
қауіптісі-екі фазалы қосу.  

Екі фазалы қосу кезінде адам ағзасы арқылы өтетін ток күші келесі 
формула бойынша анықталады:  

 
(4.1) 

 
 

мұндағы uл - фазалық сымдар арасындағы кернеуге тең сызықтық 
кернеу, В; 

RH - адам ағзасының кедергісі (есептік ретінде 1000 Ом алынады); 

  

Uф - тізбектің бір орамасының басы мен соңы арасындағы кернеуге 
тең фазалық кернеу, В. 

 
а) екі фазалы; б) Жерге тұйықталған бейтарабы бар жүйеде бір фазалы; 

в) оқшауланған бейтарабы бар жүйеде бір фазалы 
 

 4.8 -сурет. Желіге қосылған кезде адамның электр тогымен зақымдануы 
 
Адамды оқшауланған бейтарабы бар тізбекке бір фазалы қосу кезінде 

адам ағзасы арқылы өтетін ток күші мына формула бойынша анықталады: 
 
 

(4.2) 
 
 
мұндағы rиз - кемінде 50000 Ом тең оқшаулау кедергісі 
 
Мысал. Оқшаулау кедергісіне байланысты адамды оқшауланған 

бейтарап тізбекке бір фазалы қосу жағдайын қарастырыңыз. 
Бірінші шарт: Uл =220 В, Rиз = 50000 Ом, ток күші 0,007 А < 0,1 А-

жағдай өлімге әкелмейді. 
Екінші шарт (оқшаулаудың "бұзылуы" кезінде): Uл=220 В, Rh =1000 

Ом, Rиз = 50000 Ом. 
Ток күші 0,132 А > 0,1 А-өлім жағдайы. 
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Мысалдан көрініп тұрғандай, адамды оқшауланған бейтарабы бар 
тізбекке бір фазалы қосу кезінде зақымданудың нәтижесі негізінен оқшаулау 
кедергісіне, яғни оның күйіне байланысты болады 

Адамды тұйық оқшауланған (Жерге тұйықталған) бейтарабы бар 
тізбекке бір фазалық қосқан кезде (4.8-суретті қараңыз, б) адам ағзасы 
арқылы өтетін ток күші мынадай формула бойынша анықталады: 

 
(4.3) 

 
 

мұндағы Uф-бір фазаның басы мен соңы арасындағы кернеуге тең 
фазалық кернеу 220 В; 

Rоб - резеңке аяқ киімнің кедергісі, шамамен 45 000 Ом; 
RH - еденнің кедергісін қамтитын өтпелі кедергі, шамамен 100 000 

Ом; 
RN - жерге тұйықталған бейтараптың кедергісі (4 омға тең 

қолданылады). 
 
Мысал. Еденнің түріне және жағдайына байланысты саңырау 

оқшауланған бейтараппен адамды тізбекке бір фазалы қосу жағдайын 
қарастырыңыз. 

Бірінші шарт: Uф=220 В, Rh=1000, Rn= Rпола + Rобуви, Rn 
Rпола =100 000 Ом (еден метлах плиткасынан, құрғақ), Robuvi =800 Ом, 

R0 =4 Ом. 
Ток күші 0,002 < 0,1 А-жағдай өлімге әкелмейді. 
Екінші шарт: Uф=220 В, Rh=1000 Ом, Rпола=100 Ом (металл 

плиталардың едені, құрғақ), Rобуви=800 Ом, R0 =4 Ом. 
Ток күші 0,115 А >0,1 А-өлім жағдайы. 
Мысалдардан көрініп тұрғандай, адамның тұйық оқшауланған (Жерге 

тұйықталған) бейтарабы бар тізбекке бір фазалы қосылуы кезінде 
зақымданудың нәтижесі негізінен өтпелі кедергіге, атап айтқанда, еден мен 
аяқ киімнің кедергісіне байланысты. 

 
4.4.2 Электр жабдықтарын қосу және пайдалану 
Электр жабдығын, жарықтандыру аспаптарын және басқа да ток 

қабылдағыштарды ажыратқыштардың, магниттік іске қосқыштардың және 
осы мақсатқа арналған басқа да аппараттар мен аспаптардың көмегімен қосу 
қажет (4.9-сурет).  

Іске қосу құрылғыларын білдекті немесе механизмді бөгде адамдардың 
іске қосу мүмкіндігін болдырмайтындай етіп орналастыру керек. 

Бір ажыратқышқа немесе іске қосу құрылғысына тек бір ток 
қабылдағышты қосуға рұқсат етіледі. 

Тасымалды ток қабылдағыштарға арналған қосқыштарды (тасымалды 
шамдардан басқа) осы құрылғылардың корпустарында ғана орнату керек. 
Қосқыштар барлық фазаларды өшіруі керек. 
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Мысалдан көрініп тұрғандай, адамды оқшауланған бейтарабы бар 
тізбекке бір фазалы қосу кезінде зақымданудың нәтижесі негізінен оқшаулау 
кедергісіне, яғни оның күйіне байланысты болады 

Адамды тұйық оқшауланған (Жерге тұйықталған) бейтарабы бар 
тізбекке бір фазалық қосқан кезде (4.8-суретті қараңыз, б) адам ағзасы 
арқылы өтетін ток күші мынадай формула бойынша анықталады: 

 
(4.3) 

 
 

мұндағы Uф-бір фазаның басы мен соңы арасындағы кернеуге тең 
фазалық кернеу 220 В; 

Rоб - резеңке аяқ киімнің кедергісі, шамамен 45 000 Ом; 
RH - еденнің кедергісін қамтитын өтпелі кедергі, шамамен 100 000 

Ом; 
RN - жерге тұйықталған бейтараптың кедергісі (4 омға тең 

қолданылады). 
 
Мысал. Еденнің түріне және жағдайына байланысты саңырау 

оқшауланған бейтараппен адамды тізбекке бір фазалы қосу жағдайын 
қарастырыңыз. 

Бірінші шарт: Uф=220 В, Rh=1000, Rn= Rпола + Rобуви, Rn 
Rпола =100 000 Ом (еден метлах плиткасынан, құрғақ), Robuvi =800 Ом, 

R0 =4 Ом. 
Ток күші 0,002 < 0,1 А-жағдай өлімге әкелмейді. 
Екінші шарт: Uф=220 В, Rh=1000 Ом, Rпола=100 Ом (металл 

плиталардың едені, құрғақ), Rобуви=800 Ом, R0 =4 Ом. 
Ток күші 0,115 А >0,1 А-өлім жағдайы. 
Мысалдардан көрініп тұрғандай, адамның тұйық оқшауланған (Жерге 

тұйықталған) бейтарабы бар тізбекке бір фазалы қосылуы кезінде 
зақымданудың нәтижесі негізінен өтпелі кедергіге, атап айтқанда, еден мен 
аяқ киімнің кедергісіне байланысты. 

 
4.4.2 Электр жабдықтарын қосу және пайдалану 
Электр жабдығын, жарықтандыру аспаптарын және басқа да ток 

қабылдағыштарды ажыратқыштардың, магниттік іске қосқыштардың және 
осы мақсатқа арналған басқа да аппараттар мен аспаптардың көмегімен қосу 
қажет (4.9-сурет).  

Іске қосу құрылғыларын білдекті немесе механизмді бөгде адамдардың 
іске қосу мүмкіндігін болдырмайтындай етіп орналастыру керек. 

Бір ажыратқышқа немесе іске қосу құрылғысына тек бір ток 
қабылдағышты қосуға рұқсат етіледі. 

Тасымалды ток қабылдағыштарға арналған қосқыштарды (тасымалды 
шамдардан басқа) осы құрылғылардың корпустарында ғана орнату керек. 
Қосқыштар барлық фазаларды өшіруі керек. 

  

 
а) КМА іске қосқышы 3300; б) КМА іске қосқышы 4200; в) IEK КМИ 

контакторы-22510 25А 230В/АС3; г) ажыратқыш 630А ВР32-39; д) 
ажыратқыш жиынтығы бар жәшік-сақтандырғыш ЯБПВУ-250А 

 
4.9 – сурет.Іске қосу құрылғылары 

 
Кернеуі 42 В жоғары тасымалды ток қабылдағыштарды желіге шланг 

сымымен қосуға рұқсат етіледі. Жекелеген жағдайларда 500 в кернеуге 
есептелген оқшаулағышы бар көп желілі мыс сымды қолдануға болады. Бұл 
жағдайда сым резеңке түтікке салынуы керек. 

Ашық алаң жағдайларында тасымалданатын шамдардың кернеуі 42 В – 
тан, ал аса қауіпті жерлерде (құдықтар, металл сұйыққоймалар және т. б.) - 12 
В-тан аспауы тиіс. Қолмен тасымалданатын шамды шанышқымен, шамды 
іліп қоюға арналған құрылғымен және шамды қорғауға арналған металл 
тормен қамтамасыз ету керек. 

Электр қауіпсіздігі дәрежесі бойынша электр қондырғылары 
тұтынылатын кернеуге байланысты екі топқа бөлінеді – 1 кВ-қа дейін және 1 
кВ-тан жоғары. 

Қауіпсіздік шаралары тұрғысынан қолданыстағы электр 
қондырғыларындағы барлық жұмыстар төрт санатқа бөлінеді: кернеуді 
толығымен өшірген кезде орындалады; ішінара ажыратқан кезде; оны 
ажыратпай, кернеудегі ток өткізгіш бөліктердің жанында және желіге 
қосылған ток өткізгіш бөліктерден алыс. 

 
4.4.3 Өндірістік жарықтандыру 
Жұмыс үй-жайлары мен алаңдарды жарықтандыру үшін мүкәммалдық 

техникалық прожекторлық мұнаралар және қажетті биіктікте прожекторлар 
Орнатылатын басқа да құрылғылар қолданылады. 
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Егер прожектор металл тірекке орналастырылса, онда оны жерге қосу 
керек (нөлге дейін), ал ағаш тіректі пайдалану кезінде прожектор корпусы 
жерге қосылады (нөлге дейін). 

Шамшырақтың корпусы (қорек көзінің Жерге тұйықталған нейтралы 
кезінде): оған жақын жылжымайтын тіректе оның жерге тұйықтау түйіспесі 
мен нөлдік сым арасындағы иілгіш маңдайшалармен – шамшыраққа 
қорғалмаған оқшауланған сымдарды енгізу кезінде не тікелей 
шамшырақтағы нөлдік жұмыс сымынан тармақталу кезінде – оған кәбілді 
немесе құбырдағы оқшауланған сымдарды енгізу кезінде нөлденеді. 

Жарықтандыру арматурасын жерге тұйықтау құрылғысына қосу үшін 
оның металл корпусы диаметрі кемінде 4 мм бұрандасы бар қысқыш 
құрылғымен жабдықталуы тиіс. 

Жарықтандыруды жабдықтау кезінде фазалық сымды түйіспелі 
бұрандаға, ал нөл сымын патронның ойық бөлігіне жалғау керек (бұл кернеуі 
12; 36; және 42 В тасымалданатын шамдарға жатпайды). 

Электр лампаларын ауыстыру диэлектрлік қолғаптар мен 
көзілдіріктерді қолдана отырып, желі ажыратылған кезде орындалуы тиіс. 
Орнатылатын шамдардың қуаты прожекторлар мен жарықтандыру 
арматурасының типіне сәйкес келуі тиіс. 

Қауіптілігі жоғары өндірістік үй-жайларда және аса қауіпті үй-
жайларда төмендеткіш трансформаторлардан қоректенетін кернеуі тиісінше 
12 және 42 В-тан аспайтын жылжымалы шамдарды пайдалану керек. 
Траншеялар мен қазаншұңқырларда кернеуі 12 В қол шамдарын пайдалану 
керек. 

 
4.4.4 Үй-жайларды электр тогымен зақымдану қаупі дәрежесі 

бойынша жіктеу 
 Электр қондырғыларын орнату ережелеріне сәйкес барлық Үй-жайлар 

электр тогының соғу қаупі дәрежесі бойынша үш топқа бөлінеді: қауіптілігі 
жоғары, қауіптілігі жоғары, аса қауіпті. 

Қауіптілігі жоғары Үй – жайлар-бұл ауаның температурасы мен 
Ылғалдылығы қалыпты және едені оқшаулайтын құрғақ, шаңсыз Үй-жайлар. 

Қауіптілігі жоғары бөлмелерге қарапайым кеңсе және қойма бөлмелері, 
аспаптық, зертханалық және т. б. мысал бола алады. 

Қауіптілігі жоғары Үй-жайлар келесі белгілердің біреуінің болуымен 
сипатталады:  

- ауаның салыстырмалы ылғалдылығы ұзақ уақыт бойы 75% - дан асқан 
кезде дымқылдық (мұндай Үй-жайлар шикі деп аталады); 

- жоғары температура, ауа температурасы ұзақ уақыт бойы 300°C-тан 
асқан кезде (мұндай бөлмелер ыстық деп аталады); 

- бөлмеде өндіріс жағдайында шаң пайда болған кезде, ол сымдарда 
орналасады, машина мен аппараттарға енеді және т. б. (мұндай бөлмелер шаң 
деп аталады); 

- ток өткізгіш сымдар – металл, жер, темірбетон, кірпіш және т. б.; 
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Егер прожектор металл тірекке орналастырылса, онда оны жерге қосу 
керек (нөлге дейін), ал ағаш тіректі пайдалану кезінде прожектор корпусы 
жерге қосылады (нөлге дейін). 

Шамшырақтың корпусы (қорек көзінің Жерге тұйықталған нейтралы 
кезінде): оған жақын жылжымайтын тіректе оның жерге тұйықтау түйіспесі 
мен нөлдік сым арасындағы иілгіш маңдайшалармен – шамшыраққа 
қорғалмаған оқшауланған сымдарды енгізу кезінде не тікелей 
шамшырақтағы нөлдік жұмыс сымынан тармақталу кезінде – оған кәбілді 
немесе құбырдағы оқшауланған сымдарды енгізу кезінде нөлденеді. 

Жарықтандыру арматурасын жерге тұйықтау құрылғысына қосу үшін 
оның металл корпусы диаметрі кемінде 4 мм бұрандасы бар қысқыш 
құрылғымен жабдықталуы тиіс. 

Жарықтандыруды жабдықтау кезінде фазалық сымды түйіспелі 
бұрандаға, ал нөл сымын патронның ойық бөлігіне жалғау керек (бұл кернеуі 
12; 36; және 42 В тасымалданатын шамдарға жатпайды). 

Электр лампаларын ауыстыру диэлектрлік қолғаптар мен 
көзілдіріктерді қолдана отырып, желі ажыратылған кезде орындалуы тиіс. 
Орнатылатын шамдардың қуаты прожекторлар мен жарықтандыру 
арматурасының типіне сәйкес келуі тиіс. 

Қауіптілігі жоғары өндірістік үй-жайларда және аса қауіпті үй-
жайларда төмендеткіш трансформаторлардан қоректенетін кернеуі тиісінше 
12 және 42 В-тан аспайтын жылжымалы шамдарды пайдалану керек. 
Траншеялар мен қазаншұңқырларда кернеуі 12 В қол шамдарын пайдалану 
керек. 

 
4.4.4 Үй-жайларды электр тогымен зақымдану қаупі дәрежесі 

бойынша жіктеу 
 Электр қондырғыларын орнату ережелеріне сәйкес барлық Үй-жайлар 

электр тогының соғу қаупі дәрежесі бойынша үш топқа бөлінеді: қауіптілігі 
жоғары, қауіптілігі жоғары, аса қауіпті. 

Қауіптілігі жоғары Үй – жайлар-бұл ауаның температурасы мен 
Ылғалдылығы қалыпты және едені оқшаулайтын құрғақ, шаңсыз Үй-жайлар. 

Қауіптілігі жоғары бөлмелерге қарапайым кеңсе және қойма бөлмелері, 
аспаптық, зертханалық және т. б. мысал бола алады. 

Қауіптілігі жоғары Үй-жайлар келесі белгілердің біреуінің болуымен 
сипатталады:  

- ауаның салыстырмалы ылғалдылығы ұзақ уақыт бойы 75% - дан асқан 
кезде дымқылдық (мұндай Үй-жайлар шикі деп аталады); 

- жоғары температура, ауа температурасы ұзақ уақыт бойы 300°C-тан 
асқан кезде (мұндай бөлмелер ыстық деп аталады); 

- бөлмеде өндіріс жағдайында шаң пайда болған кезде, ол сымдарда 
орналасады, машина мен аппараттарға енеді және т. б. (мұндай бөлмелер шаң 
деп аталады); 

- ток өткізгіш сымдар – металл, жер, темірбетон, кірпіш және т. б.; 

  

– бір жағынан ғимараттардың Жерге тұйықталған металл 
конструкцияларына, арматураға, технологиялық Аппараттарға және т.б., 
және екінші жағынан кернеуде болуы мүмкін электр жабдығының металл 
корпустарына бір мезгілде адамның жанасу мүмкіндігі. 

Қауіптілігі жоғары үй-жайларға жылытылмайтын қойма үй-жайлары, 
тоқыма және жеңіл өнеркәсіптің негізгі цехтары жатады. 

Аса қауіпті үй-жайлар ерекше қауіп тудыратын келесі үш жағдайдың 
біреуінің болуымен сипатталады: 

- ерекше ылғалдылық, салыстырмалы ылғалдылық 100% - ға жақын 
болған кезде (қабырғалар, едендер және бөлмедегі заттар ылғалмен 
жабылған), мұндай бөлмелер әсіресе шикі деп аталады; 

– химиялық белсенді орта-оқшаулауға және электр жабдығының ток 
өткізгіш бөліктеріне бұзушы әсер ететін булар немесе шөгінділер; 

- қауіптілігі жоғары үй-жайларға тән екі немесе одан да көп белгілердің 
бір мезгілде болуы. 

Жекелеген цехтар, өңдеу, былғары, үлбір және басқа да өндірістердің 
учаскелері аса қауіпті үй-жайлар болып табылады. 

 
4.4.5 Электр тогының соғу қаупін талдау 
Жеңіліс адам электр тоғымен жүреді тұйықталу кезіндегі электр 

тізбегінің денесі арқылы, яғни жағдайда жанасу екі нүктелеріне электр 
тізбектері, араларында бар біраз кернеу. 

Үш фазалы айнымалы желілерде адамды екі сым арасындағы электр 
тізбегіне қосуға болады-екі фазалы қосу және бір сым мен жер арасында-бір 
фазалы қосу (4.10-сурет), бір фазалы қосу кезінде ток адам арқылы өтеді: 

  
                                                 Ічел = Uф / Rчел;     (4.3) 

 
Кезінде двухфазном: 

                                                Іл = Uл / Rшел= 1,73; Uф / Rшел   (4.4) 
 
мұндағы Uл - сызықтық кернеу; 

Rсел - адам қарсылық; 
Uф - фазалық кернеу. 

 
Бір фазалы қосу екі фазалы қондырғыға қарағанда аз қауіпті, себебі бұл 

жағдайда кернеу сызықтық кернеуден 1,73 есе аз. 
Электр тогының соғу қаупі жерге немесе электр қондырғысының 

кернеудегі ток өткізгіш бөліктерінің корпусына тұйықталған кезде пайда 
болады. Жерге тұйықталу дегеніміз – олардың жерге тікелей немесе 
қондырғының металл құрылымдық элементтері арқылы кездейсоқ электр 
байланысы, корпусқа тұйықталу-қалыпты жағдайда кернеусіз Жерге 
тұйықталған металл корпустармен, сұйыққоймалармен немесе электр 
қондырғысының басқа құрылымдық элементтерімен кездейсоқ байланыс. 
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Uф-фазалық кернеу; Uл-сызықтық кернеу: Ічел-адам арқылы өтетін ток 

күші 
 

4.10 – сурет.Үш фазалы ток тізбегіне адамды бір фазалы және екі 
фазалы қосу сұлбасы 

 
4.4.6 Электр қондырғыларында қолданылатын техникалық қорғау 

құралдары 
Электр тогымен жұмыс істейтіндердің зақымдануын болдырмау үшін 

техникалық қорғаныс құралдары қолданылады.  
Оларға қоршаулар, құлыптар, оқшаулау, Қос оқшаулау, 

сақтандырғыштар, ажыратқыштар, автоматты өшіру құрылғылары және т. б. 
Қоршаулар қатты қаптамалар, қақпақтар, сондай-ақ торлы, өлшемі 

25×25 мм түрінде жасалады. Жанбайтын материалдан жасалған қорғаныш 
қаптамалармен электр тізбектерін тұйықтауға және ашуға қызмет ететін 
әртүрлі ажыратқыштар қоршалады. 

Жиынтықтау электр қондырғылары мен электр аппаратураларының 
қоршауларында ток өткізгіш бөліктерде кернеуді түсірмей жұмыс жүргізуді 
болдырмау үшін орнатылады. 

Маңызды техникалық қорғаныс құралдарының бірі-электр 
жабдықтарының тірі бөліктерін оқшаулау. Қолданыстағы электр техникалық 
ережелерге сәйкес қондырғының жұмыс кернеуі кезінде екі сақтандырғыш 
арасындағы желінің кез келген учаскесіндегі оқшаулау кедергісі ток күшінің 
0,001 А-дан артық ағып кетуіне жол бермеуі тиіс. Оқшаулау кедергісі, Rжз, 
кем дегенде, 1000 U – ға тең болуы тиіс, мұндағы U-қондырғының кернеуі. 

Кез келген электр желісінің және кез келген электр аспабының 
қауіпсіздігі мен сенімділігін қамтамасыз ету үшін сақтандырғыштар (жанып 
кететін құрылғылар немесе автоматты ажыратқыштар), егер олардағы ток 
қауіпті шамаға жетсе, аспаптар мен желілерді ажырататын сақтандырғыштар 
қолданылады. 
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Электр тізбектерін қосу және өшіру үшін ажыратқыштар қолданылады. 
Өнеркәсіпте әртүрлі дизайндағы ажыратқыштар қолданылады:ауа, 
ажыратқыштар немесе арнайы ажыратқыштар және май. 

Ажыратқыштар ажырату аспаптары ретінде 500 В-тан аспайтын ток 
кернеулері кезінде орнатылады. 500 В-тан аспайтын токты өшіру үшін май 
қосқыштары қолданылады. 

Қолмен сөндірумен қатар (ток корпусқа тұйықталған жағдайда) электр 
қондырғыларын ажыратудың Автоматты қорғаныс құрылғылары 
қолданылады. 

 
4.4.7 Электр тоғымен зақымданғанда дәрігерге дейінгі Алғашқы 

көмек 
Адамды электр тізбегіне қосқан кезде, бір секундты жоғалтпай, зардап 

шеккен адамды токтың әсерінен босату керек. 
Мұны бірнеше жолмен жасауға болады. Ең қарапайым және сенімді 

әдіс – тиісті электр желісін немесе электр қондырғысының бір бөлігін өшіру. 
Егер жәбірленуші биіктікте немесе тұрғанда болса, онда токтан ажыратылған 
кезде ол құлап кетпеуі және механикалық жарақат алмауы үшін шаралар 
қабылдау қажет. 

Кернеуі 1000 В дейінгі электр қондырғысын немесе желіні тез ажырату 
мүмкін болған кезде қол астындағы құралдармен немесе диэлектрлік қолғап 
киіп, зардап шегушіні токтан немесе өткізгішті зардап шегушіден ажырату 
қажет. Қолда бар құралдардан төмендегілер қолданылуы мүмкін: егер ол 
құрғақ болса, зардап шегушінің киімінен үзілуі; сымдардың таяқпен, 
тақтаймен және басқа да оқшаулағыш заттармен үзілуі; өткізгіштен немесе 
ток өткізгіш бөліктерден қол үзу үшін зардап шегушіге шарфты, белдікті 
және т.б. лақтыру (4.11-сурет). 

1000 В жоғары кернеу кезінде зардап шегушіні ток өткізгіш 
бөліктерден бөлу үшін диэлектрлік қолғаптар мен боттарды, ал кейбір 
жағдайларда оқшаулағыш штангаларды немесе оқшаулағыш қысқыштарды 
қолдану қажет. 

Электр тогынан зардап шеккен адамға алғашқы дәрігерге дейінгі көмек 
шаралары токтан босатылғаннан кейін оның жағдайына байланысты болады. 
Егер зардап шегуші қысқа уақыт бойы ток астында болса және осыдан кейін 
өз іс-әрекеттерін өз бетінше үйлестіре алса, яғни, оның пікірінше, жұмысты 
жалғастыра алса, онда шебер еріп жүретін адаммен бірге зардап шегушіні 
медициналық пунктке жіберуге және оны дәрігердің қорытындысы бойынша 
жұмысқа жіберуге міндетті, себебі электр жарақатының салдары 2-3 және 
одан да көп сағаттан кейін созылуы мүмкін. 
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4.11 -сурет. Электр тогымен зақымданған кездегі алғашқы 

медициналық көмек 
 
Егер зардап шегуші есінен танып қалса, бірақ бұған дейін есінен танып 

қалса немесе ұзақ уақыт ток астында болса, оған медициналық көмек 
келгенге дейін толық тыныштық пен таза ауаның келуін қамтамасыз ету 
немесе шұғыл түрде емдеу мекемесіне жеткізу қажет. 

Есін жоғалтқан, бірақ сақталған тыныс алу кезінде жәбірленушіні 
жұмсақ қоқысқа тегіс және ыңғайлы етіп қою керек, белбеу мен киімді 
шешіп, таза ауа ағынын қамтамасыз ету керек. Бұл жағдайда аммиакты 
иіскеп, сумен шашыратып, вискиді, бетті сүртіп, денені жылыту керек. 

Өмірдің белгілері болмаған жағдайда шұғыл түрде жасанды тыныс алу 
(жасанды желдету) және сыртқы жүрек массажы қажет. 

Жасанды тыныс алу "ауыздан ауызға" (4.12-сурет) және "ауыздан 
мұрынға"деген атпен белгілі тәсілдермен жүргізіледі. Осы әдістермен зардап 
шеккен адамды арқасына жатқызады, басын артқа лақтырып, бір қолын 
бастың артына қояды, ал екінші қолымен жәбірленушінің маңдайына иек 
мойынмен бір сызықта болатындай етіп басады. Жәбірленушінің аузы бөгде 
заттардан, шырыштан босатылады және тілдің көмейге түсуіне жол бермейді. 
Осыдан кейін көмек беруші терең дем алып, зардап шеккен адамның аузына 
немесе мұрнына ауаны күшпен шығарады. Әрбір үрлеуден кейін зардап 
шегушінің аузы немесе мұрны Кеудеден ауаның еркін шығуына кедергі 
келтірмеу үшін босатылады. Содан кейін құтқарушы қайтадан ауа үрлеуін 
қайталайды. Бұл циклдердің жиілігі минутына 10-12 рет болуы керек. Ауаны 
дәке, қол орамал немесе арнайы түтік арқылы үрлеуге болады. 

Зардап шегушінің өз бетінше тыныс алуы қайта басталған кезде ол 
санаға толық жеткізілгенге дейін жасанды тыныс алуды біраз уақыт 
жалғастыру керек. 
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жалғастыру керек. 

  

Бұл жағдайда үрлеу жәбірленушінің жеке дем алуының басталуымен 
сәйкес келуі керек. 

 
 
                 а) тыныс алу                                              б) дем шығару 

 
4.12 -сурет. Ауыздан ауызға жасанды тыныс алуды орындау 

 
Егер зардап шегушінің жүрегі жұмыс істемесе, жасанды тыныс алумен 

бір мезгілде Жүректің сыртқы массажын қолдану қажет. Көмек беруші 
Стернумның жұмсақ ұшынан екі саусақтың үстінде орналасқан қысым орнын 
анықтайды, оған бір қолдың алақанының төменгі бөлігін қояды, содан кейін 
бірінші қолдың үстіне екінші қолды дұрыс бұрышқа қойып, зардап шеккен 
адамның кеудесіне қысым жасайды, сонымен бірге бүкіл денені еңкейтуге 
көмектеседі (4.13-сурет). 

 
4.13 – сурет. Жүрекке массаж жасайтын қолдың жағдайы 

4.14  
Басу секундына шамамен бір рет жылдам итеру арқылы жүзеге 

асырылуы керек, осылайша Стернумның төменгі бөлігін омыртқаға қарай 3-4 
см, ал майлы адамдарда 5-6 см алға жылжыту керек. 

Бір адамға көмек көрсету кезінде операцияларды ауыстыру керек, 
яғни.екі ауа үрлегеннен кейін кеудеге шамамен 15 қысым жасаңыз. Екі 
адамға көмек көрсету кезінде олардың біреуі жасанды тыныс алуы керек 
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(қысым арасындағы аралықта ауаны үрлеу немесе әр 4-5 қысым кезінде 
арнайы үзіліс кезінде), ал екіншісі үнемі сыртқы жүрек массажын жасайды. 

Зардап шеккен адамның жүрек қызметінің қалпына келуі оның 
массажбен қолдамайтын тұрақты импульсінің пайда болуымен бағаланады. 
Импульсті тексеру үшін массажды 2-3 С үзу керек. 

Әрбір 5 минуттан кейін массаж 15-20 с үзіліс жасау ұсынылады, 
жәбірленушінің қанындағы көмірқышқыл газының концентрациясын 
қалыпқа келтіру және тәуелсіз тыныс алуды ынталандыру үшін. 

Жүрек массажы мен жасанды тыныс алу арнайы медициналық көмек 
келгенге дейін жасалады. 

 
4.5 Өрт қауіпсіздігі талаптары 
 
4.5.1 Өндірістік объектілердің өрт қауіптілігі 
Жұмыс үрдісінде пайда болатын тұтану көздерінен өздігінен тұтануға 

және жануға қабілетті жанғыш шикізаттың, жартылай фабрикаттардың, 
материалдардың, бұйымдар мен заттардың көп мөлшерінің болуы 
объектілердің өрт қауіпсіздігін айқындайды. 

Өрт-бұл материалдық зиян келтіретін және адамдардың өмірі мен 
денсаулығына қауіп төндіретін арнайы ошақтан тыс бақыланбайтын жану. 

Жану-бұл жанғыш зат, тотықтырғыш (әдетте ауа оттегі) және тұтану 
көзі байланысқан кезде пайда болатын тотығу үрдісі. 

Тұтану (тұтану) көзі жану реакциясын тудыруы мүмкін жанғыш зат пен 
тотықтырғышқа кез-келген әсер деп аталады. 

Жарылыс (немесе жарылғыш жану) - бұл энергия шығарумен және 
соққы толқынының пайда болуымен бірге заттардың тез өзгеретін химиялық 
реакциясы. 

Жанғыштығы бойынша заттар мен материалдар үш топқа бөлінеді: 
- жанбайтын (жанбайтын) – ауада жанбайды; 
- жануы қиын (жануы қиын) - тұтану көзінен жанады, бірақ оны алып 

тастағаннан кейін өздігінен жануға қабілетсіз; 
– жанғыш (жанғыш) - өздігінен тұтануы, тұтану көзінен тұтануы және 

оны алып тастағаннан кейін өздігінен жануы мүмкін.  
Нысандардың өрт қауіптілігі көбінесе өндіріс технологиясына 

қатысатын Шикізат, жартылай фабрикаттар, қалдықтар мен дайын өнім 
түрімен анықталады. 

Қатты заттар мен материалдардың (конифоль, химиялық талшықтар, 
жасанды былғары, пленка материалдары және т. б.) өрт қауіптілігі олардың 
ыдырау және балқу температурасы өте төмен, шамамен 170-2000С. 

Өрт тұрғысынан қауіпсіз технологиялық үрдістерді жүргізуді және 
өртке қарсы іс-шараларды әзірлеуді ұйымдастыру үшін заттар мен 
материалдардың жылу физикалық қасиеттерін, сондай-ақ олардың өрт 
қауіпті параметрлерін, өздігінен жану қабілетін және сөндіру құралдарымен 
өзара іс-қимылды білу қажет. 

 



271  

(қысым арасындағы аралықта ауаны үрлеу немесе әр 4-5 қысым кезінде 
арнайы үзіліс кезінде), ал екіншісі үнемі сыртқы жүрек массажын жасайды. 

Зардап шеккен адамның жүрек қызметінің қалпына келуі оның 
массажбен қолдамайтын тұрақты импульсінің пайда болуымен бағаланады. 
Импульсті тексеру үшін массажды 2-3 С үзу керек. 

Әрбір 5 минуттан кейін массаж 15-20 с үзіліс жасау ұсынылады, 
жәбірленушінің қанындағы көмірқышқыл газының концентрациясын 
қалыпқа келтіру және тәуелсіз тыныс алуды ынталандыру үшін. 

Жүрек массажы мен жасанды тыныс алу арнайы медициналық көмек 
келгенге дейін жасалады. 

 
4.5 Өрт қауіпсіздігі талаптары 
 
4.5.1 Өндірістік объектілердің өрт қауіптілігі 
Жұмыс үрдісінде пайда болатын тұтану көздерінен өздігінен тұтануға 

және жануға қабілетті жанғыш шикізаттың, жартылай фабрикаттардың, 
материалдардың, бұйымдар мен заттардың көп мөлшерінің болуы 
объектілердің өрт қауіпсіздігін айқындайды. 

Өрт-бұл материалдық зиян келтіретін және адамдардың өмірі мен 
денсаулығына қауіп төндіретін арнайы ошақтан тыс бақыланбайтын жану. 

Жану-бұл жанғыш зат, тотықтырғыш (әдетте ауа оттегі) және тұтану 
көзі байланысқан кезде пайда болатын тотығу үрдісі. 

Тұтану (тұтану) көзі жану реакциясын тудыруы мүмкін жанғыш зат пен 
тотықтырғышқа кез-келген әсер деп аталады. 

Жарылыс (немесе жарылғыш жану) - бұл энергия шығарумен және 
соққы толқынының пайда болуымен бірге заттардың тез өзгеретін химиялық 
реакциясы. 

Жанғыштығы бойынша заттар мен материалдар үш топқа бөлінеді: 
- жанбайтын (жанбайтын) – ауада жанбайды; 
- жануы қиын (жануы қиын) - тұтану көзінен жанады, бірақ оны алып 

тастағаннан кейін өздігінен жануға қабілетсіз; 
– жанғыш (жанғыш) - өздігінен тұтануы, тұтану көзінен тұтануы және 

оны алып тастағаннан кейін өздігінен жануы мүмкін.  
Нысандардың өрт қауіптілігі көбінесе өндіріс технологиясына 

қатысатын Шикізат, жартылай фабрикаттар, қалдықтар мен дайын өнім 
түрімен анықталады. 

Қатты заттар мен материалдардың (конифоль, химиялық талшықтар, 
жасанды былғары, пленка материалдары және т. б.) өрт қауіптілігі олардың 
ыдырау және балқу температурасы өте төмен, шамамен 170-2000С. 

Өрт тұрғысынан қауіпсіз технологиялық үрдістерді жүргізуді және 
өртке қарсы іс-шараларды әзірлеуді ұйымдастыру үшін заттар мен 
материалдардың жылу физикалық қасиеттерін, сондай-ақ олардың өрт 
қауіпті параметрлерін, өздігінен жану қабілетін және сөндіру құралдарымен 
өзара іс-қимылды білу қажет. 

 

  

4.5.2 Объектінің өрт қауіпсіздігі 
Өрт қауіпсіздігі-бұл белгілі бір ықтималдықпен өрттің пайда болуы мен 

дамуы және оның қауіпті факторларының адамдарға әсер ету мүмкіндігін 
болдырмайтын, сондай-ақ материалдық құндылықтарды қорғау үшін жағдай 
жасалған объектінің жағдайы. Өрт қауіпсіздігі өртті болдырмау және өрттен 
қорғау жүйесімен, сондай-ақ ұйымдастырушылық-техникалық іс-шаралармен 
қамтамасыз етіледі. Өрттің алдын алу жүйесі өрттің пайда болу жағдайларын 
жоюға бағытталған техникалық жарақтандыру мен ұйымдастыру іс – 
шараларын, ал өрттен қорғау жүйесі-өрттен келтірілген материалдық залалды 
шектеуге және жұмысшыларға, оның қауіпті факторларына әсер етуді 
болдырмауға байланысты техникалық қамтамасыз ету мен ұйымдастыру іс-
шараларын қамтиды. 

 
4.5.3 Объектіні өртке қарсы қорғау 
Өртке қарсы қорғау өрт сөндіру құралдарын және өрт сөндіру 

техникасын, өрт дабылы мен өрт сөндірудің автоматты қондырғыларын 
қолданумен; отқа төзімділіктің регламенттелген шектері бар объектілердің 
құрылыс конструкцияларының әсерімен; өрттің таралуын шектейтін 
құрылғыларды пайдаланумен; адамдарды уақтылы эвакуациялауды 
ұйымдастырумен және т. б. қамтамасыз етіледі. 

Өрттің ошақтан тыс таралуын шектеу үшін ғимараттар арасындағы 
өртке қарсы бөліктер көзделеді. Мұндай ажыраудың мөлшері жақын тұрған 
ғимараттардың отқа төзімділік дәрежесіне және оларда орналасқан 
объектілердің жарылыс-өрт қауіптілігі санаттарына байланысты (ҚР ҚН 
2.02–01–2019 «Ғимараттар мен құрылыстардың өрт қауіпсіздігі»): 

 
                                                                                                  (4.5) 
 
мұндағы К-жылу алмасу жағдайларын ескеретін коэффициент; 

Fn-жалынның таралу аймағы. 
Осы мақсатта ғимараттардың ішінде өртке қарсы тосқауылдар 

салынған: қабырғалар, қалқалар, жабындар, есіктер, қақпалар, люктер, 
терезелер және т. б. Жанбайтын материалдардан жасалған және іргетасқа 
сүйенетін өрт қабырғалары ғимараттың бүкіл биіктігіне орнатылады. Егер 
жабын элементтерінде жанғыш және жануы қиын материалдар болса, олар 
шатырдың үстінен көтеріледі. 1 және 2 типтегі өрт қабырғаларының 
минималды отқа төзімділігі сәйкесінше 2,5 және 0,75 сағатты құрайды, ал 
осы қабырғалардағы есіктер мен технологиялық ойықтармен жабдықталған 
өрт есіктері мен қақпаларында ол 1,2 сағатты құрайды. 

Эвакуациялау жолдары үй-жайлардағы барлық ғимараттарды 
эвакуациялық шығу жолдары арқылы қауіпсіз шығаруды қамтамасыз етуі 
тиіс. 

Өртті сөндіру үшін су, химиялық ауа-механикалық көбіктер, инертті 
газдар, су буы, құрамында галогені бар көмірсутектер, ұнтақтар және т. б. 
қолданылады. 
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Өрт сөндіру кезінде химиялық және ауа-механикалық көбіктер кеңінен 
қолданылады. Химиялық көбік көбік генераторларында алынады: қысыммен 
су ағыны бункерден көбік ұнтақтарын алып тастайды, онымен араласады 
және пайда болған көбік өрт ошағына беріледі. Ауа-механикалық көбік-бұл 
ауаның, судың және көбіктің механикалық қоспасы. 

Өртті сөндірудің алғашқы құралдары-бұл ішкі өрт крандары, өрт 
сөндіргіштер, құм, көрпелер, киіздер, күректер, қалақтар, багрлер, балталар 
және т. б. Келесі типтегі қолмен өрт сөндіргіштер кеңінен қолданылады: 
химиялық көбік (OHP-10), көмірқышқыл газы (ou-2, ou-5 және ou-8), Ұнтақ 
(op-1, Ops-10 және т.б.). 

Автоматты және қолмен жұмыс істейтін күзет-өрт дабылы ұйымның 
өрт сөндіру органдарына өрттің шығу орны туралы хабарлайды. Автоматты 
сигнал құрылғыларында әртүрлі типтегі детектор датчиктері қолданылады. 
Олар радиациялық немесе сақиналық сұлба бойынша қабылдау станциясына 
қосылады және ең ықтимал жану орындарында орналастырылады. Қолмен 
жұмыс істейтін дабылда түйме детекторлары қолданылады. Өрт туралы 
ескерту үшін телефон байланысы да кеңінен қолданылады. 

 
4.5.4 Өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі ұйымдастыру-

техникалық іс-шаралар 
Ұйымдастырушылық-техникалық іс-шаралар: өрт күзетін (кәсіби, 

ерікті) ұйымдастыруды, жұмысшылар мен қызметшілерді өрт қауіпсіздігі 
ережелеріне оқытуды, өрт қауіпті заттармен және материалдармен жұмыс 
істеу тәртібі туралы нұсқаулықтар жасауды, өрт туындаған және адамдарды 
эвакуациялау жағдайында әкімшіліктің, жұмысшылар мен қызметшілердің 
іс-қимылдарын пысықтауды, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша 
көрнекі үгіт құралдарын қолдануды және т. б. қамтиды. 

Ашық алаңдарда және өрт қауіпсіздігі қағидаларына сәйкес 
жабдықталған арнайы шеберханаларда отпен жүргізілетін жұмыстарды 
тұрақты жүргізу орындары ұйым басшысының бұйрығымен белгіленеді. 

Ұйымдардың жұмыс істеп тұрған цехтарында уақытша дәнекерлеу 
жұмыстарын жүргізу орындары объектінің өрт қауіпсіздігіне жауапты 
адамның жазбаша рұқсатымен айқындалады. 

Авариялар мен дүлей зілзалалар кезінде отпен жүргізілетін жұмыстар 
жұмыс басшысының бақылауымен жазбаша рұқсатсыз орындалады. 

От жұмыстарын жүргізу орындары қажетті өрт сөндіру құралдарымен 
(өрт сөндіргіштер, помпалар, су, құм, күректер және т.б.) қамтамасыз етіледі. 

Уақытша отпен жүргізілетін жұмыстарды жүргізуге жауапты адам осы 
жұмыстардың тікелей орындаушыларына өрт қауіпсіздігі шаралары туралы 
нұсқау беруге, өрт қауіпсіздігі талаптарына сәйкес жұмыс орындарын, 
жабдықтар мен коммуникацияларды дайындау жөніндегі өртке қарсы іс-
шараларды айқындауға міндетті. 

 
 
 



273  

Өрт сөндіру кезінде химиялық және ауа-механикалық көбіктер кеңінен 
қолданылады. Химиялық көбік көбік генераторларында алынады: қысыммен 
су ағыны бункерден көбік ұнтақтарын алып тастайды, онымен араласады 
және пайда болған көбік өрт ошағына беріледі. Ауа-механикалық көбік-бұл 
ауаның, судың және көбіктің механикалық қоспасы. 

Өртті сөндірудің алғашқы құралдары-бұл ішкі өрт крандары, өрт 
сөндіргіштер, құм, көрпелер, киіздер, күректер, қалақтар, багрлер, балталар 
және т. б. Келесі типтегі қолмен өрт сөндіргіштер кеңінен қолданылады: 
химиялық көбік (OHP-10), көмірқышқыл газы (ou-2, ou-5 және ou-8), Ұнтақ 
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4.5.4 Өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі ұйымдастыру-
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4.6 Көтеру-тасымалдау механизмдерінің қауіпсіздік техникасы 
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Үздіксіз көлік құралдарының (аспалы электр тартқыштар мен электр 
пойыздары, элеваторлар, рольгангалар, таспалы транспортерлер және т.б.) 
құрылысы мен қауіпсіз пайдаланылуы мемлекеттік стандартпен, бірыңғай 
талаптармен, техникалық ұсынымдармен және қауіпсіздік техникасы мен 
өндірістік санитария жөніндегі ережелермен айқындалады. Осы құжаттарға 
сәйкес, әр көлік құрылғысында пайдалану паспорты, жұмыс сызбалары, 
Электр жабдықтары, электрмен жабдықтау және жерге қосу сұлбалары, 
техникалық қызмет көрсету және жөндеу нұсқаулары болуы керек. 

Көлік құрылғыларын пайдалану кезіндегі қауіпсіздіктің негізгі 
талаптарына мыналар жатады: барлық айналатын және қозғалатын 
бөліктердің сенімді қоршауы, сигнал берудің, бұғаттаулардың, 
тежегіштердің, жүктің кері жүрісін ұстағыштардың немесе үзілген кезде 
тарту органының болуы және т. б. 

Аспалы жүк көтергіш механизмдерді (жиынтықтарды, Қол жетегі бар 
жүк көтергіштерді және механикалық жетегі бар электр рельстерді) қауіпсіз 
пайдалану қызмет көрсетуші персоналдың оқытылуына, жұмысты орындау 
кезінде нұсқаулықтардың қатаң орындалуына, механизмдердің барлық 
бөліктерінің ақаусыздығына, жүктерді төсеу сенімділігіне және т.б. 
байланысты болады. 

Тиеу-түсіру жұмыстарын орындау кезінде қауіпсіздік техникасы 
жөніндегі талаптарды қатаң басшылыққа алу қажет. 

 
4.7 Электрмен және газбен дәнекерлеу жұмыстары кезіндегі 

қауіпсіздік техникасы 
 

Дәнекерлеу жоғары қауіпті жұмыстарға жатады. Бұл оларды 
ұйымдастыруға және өткізуге қатысты бірқатар талаптардың қатаң 
орындалуын анықтайды. Өндірістегі металдарды дәнекерлеу, балқыту және 
кесу үрдісі жұмысшыларға жағымсыз әсер етуі мүмкін. Қауіпті және зиянды 
өндірістік факторларға дәнекерлеу аэрозольдерінің құрамындағы қатты және 
газ тәрізді улы заттар, дәнекерлеу доғасының қарқынды сәулеленуі, 
дәнекерленетін бөліктер мен дәнекерлеу ваннасының қарқынды жылу 
сәулеленуі, балқытылған металл мен шлактың ұшқындары, шашырауы және 
шығарындылары, электромагниттік өрістер, ультрадыбыстық және Шу. 
Ыңғайлы еңбек жағдайларын қамтамасыз ету өте маңызды, себебі олар 
шаршауды азайтуға және өнімділікті арттыруға көмектеседі. 

 
4.7.1 Электрмен дәнекерлеушінің жұмыс орнын ұйымдастыру  
Электрмен дәнекерлеушінің жұмыс орны белгілі бір жабдықпен, құрал-

сайманмен, құрылғылармен және т. б. жүзеге асырылатын технологиялық 
үрдістің талаптарына сәйкес жабдықталған өндірістік алаңның жұмыс немесе 
бригадаға бекітілген учаскесі болып табылады. 
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Жұмыс кабиналары дәнекерлеушілерді доғаның сәулеленуінен тұрақты 
дәнекерлеу орындарында қорғауға қызмет етеді. Әр жұмысшы үшін өлшемі 
2×2,5 м болатын жеке кабина орнатылады. Оның қабырғалары жұқа 
темірден, фанерадан немесе брезенттен жасалуы мүмкін. Фанера Мен 
брезент отқа төзімді композициямен, мысалы, алюминий-калий 
алюминийінің ерітіндісімен сіңдірілуі керек. Еден отқа төзімді материалдан 
жасалған (кірпіш, бетон немесе цемент). Қабырғалар ультракүлгін сәулені 
жақсы сіңіретін бояулармен ашық сұр түске боялған. Кабинаның 
жарықтандырылуы кемінде 80 ЛК болуы тиіс. Кабинаны әрбір жұмысшыға 
40 м3/сағ ауа беретін жергілікті желдеткішпен (4.14-сурет) жабдықтайды. 

 
4.14 – сурет. Дәнекерлеу кезінде бөлінетін газдарды дәнекерлеу 

бекетінен сору сұлбасы 
 
Желдету сорғысы дәнекерлеу кезінде бөлінетін газдар дәнекерлеушіден 

тыс өтетіндей орналасуы тиіс. Бөлшектерді дәнекерлеу жұмыс үстелінде 
жүзеге асырылады. Үстелдің қақпағы қалыңдығы 20...25 мм шойыннан 
жасалған. Дәнекерлеу бекеті түзеткішпен, дәнекерлеу трансформаторымен 
немесе дәнекерлеу агрегатымен жабдықталған (4.15-сурет). 
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а) дәнекерлеу түзеткіші; б) дәнекерлеу трансформаторы; в) дәнекерлеу 

агрегаты. 
 4.15 – сурет. Электрмен дәнекерлеу жабдықтары 

 
Электрод ұстағыштар электродты бекіту және қолмен электр доғасын 

дәнекерлеу кезінде оған ток беру үшін қолданылады. Олардың негізгі 
сипаттамалары 4.4-кестеде келтірілген 

 
4.4 – кесте. Электрод ұстағыштардың сипаттамалары 

Дәнекерлеу 
тогының 

номиналды 
күші, А 

Цикл 
ұзақтығы, 

мин 

Жұмыс кезеңі 
ұзақтығының 

цикл 
ұзақтығына 
қатынасы, % 

Масса
, кг 

Электр 
диаметрі 

мм 

Қосылған 
дәнекерлеу 
сымының 

қимасы, мм2 

125 5 60 0,35 1,5…3 25 
313 0,50 2…6 50 
500 0,70 4…10 70 
 
Тұтқа оқшаулағышы 1 мин бойы 50 Гц жиіліктегі 1500 В сынау 

кернеуін теспей шыдауы тиіс. 
Электр ұстағыштар жеткілікті механикалық беріктікке ие болуы керек. 

Электрод ұстағыштардың кейбір түрлерінің сұлбалары 4.16 суретте 
көрсетілген. 

Дәнекерлеу сымдары дәнекерлеу білдегінан немесе трансформатордан 
электр ұстағышқа және дәнекерленген өнімге ток беру үшін қолданылады. 
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ұзақтығының 
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Электр 
диаметрі 
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Қосылған 
дәнекерлеу 
сымының 

қимасы, мм2 

125 5 60 0,35 1,5…3 25 
313 0,50 2…6 50 
500 0,70 4…10 70 
 
Тұтқа оқшаулағышы 1 мин бойы 50 Гц жиіліктегі 1500 В сынау 

кернеуін теспей шыдауы тиіс. 
Электр ұстағыштар жеткілікті механикалық беріктікке ие болуы керек. 

Электрод ұстағыштардың кейбір түрлерінің сұлбалары 4.16 суретте 
көрсетілген. 

Дәнекерлеу сымдары дәнекерлеу білдегінан немесе трансформатордан 
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Электрод ұстағыш диаметрі 0,18 болатын көптеген күйдірілген және 
тартылған мыс сымдардан тоқылған икемді оқшауланған резеңке сыммен 
жабдықталған 0,18...0,2 мм. 

 

 
а) иінтіректі; б) қысқаш, в) айыр; г) серіппелі қысқышы бар 

 
 4.16 -сурет. Электр ұстағыштардың түрлері 

 
Дәнекерлеу сымдарының ұсынылатын қималары 4.5-кестеде 

келтірілген. Ұзындығы 30 м-ден асатын сымды қолдану дәнекерлеу 
тізбегіндегі кернеудің айтарлықтай төмендеуіне байланысты мүмкін емес. 

 
4.5 -кесте. Дәнекерлеу тогының күшіне байланысты дәнекерлеу сымының 
Қима ауданы 

Ток күші, А Сым қимасының ауданы, мм2 
одинарного Қос 

200 25 - 
300 50 2×15 
400 70 2×25 
500 95 2×35 

 
4.7.2 Электрмен дәнекерлеу жұмыстарының қауіпсіздігі 
Электрмен дәнекерлеу жұмыстарын орындауға 18 жасқа толған, 

арнайы өндірістік оқудан өткен, жұмыс жүргізу құқығына куәлігі бар және 
электр қауіпсіздігі бойынша екінші біліктілік тобын алған адамдар 
жіберіледі. Мемтехнадзор жетекшілік ететін объектілерде дәнекерлеу кезінде 
барлық дәнекерлеушілер дәнекерлеушілер мен дәнекерлеу өндірісінің 
мамандарын аттестаттау ережелеріне және дәнекерлеушілер мен дәнекерлеу 
өндірісінің мамандарын аттестаттауды жүргізудің техникалық регламентіне 
сәйкес аттестатталуы тиіс.  
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Электрмен дәнекерлеу аппараттарын орнату, жөндеу және бақылау 
бойынша барлық жұмыстарды электр қауіпсіздігі бойынша біліктілігі үшінші 
топтан төмен емес электр монтері орындауы тиіс. Электрмен дәнекерлеу 
аппаратын қоректендіру көзіне қосуға, сақтандырғыштарды ауыстыруға және 
Электрмен дәнекерлеу қондырғысына қандай да бір жөндеу жүргізуге 
дәнекерлеушіге тыйым салынады. 

Барлық электрмен дәнекерлеу жабдықтары қорғалған күйде болуы 
керек, ал дәнекерлеу генераторларының айналмалы бөліктері қоршаулармен 
жабдықталуы керек.  

Іштен жану қозғалтқышы бар жылжымалы дәнекерлеу аппараттары 
жерге қағылатын және аппарат корпусына жалғанған металл істікпен жерге 
тұйықталады. Істіктердің саны, олардың диаметрі мен ұзындығы олардың 
кедергісі 4 Ом-нан аспауы керек деген негізде есептеу арқылы анықталады. 

Егер қорғаныстық жерге қосуды қамтамасыз ету мүмкін болмаса, онда 
қорғаныстық ажырату құрылғысын пайдалану қажет. 

Әрбір Электрмен дәнекерлеу аппараты жеке ажыратқышқа тиісті қима 
сымымен қосылады, бұл ретте аппарат пен қабырға арасындағы қашықтық 
кемінде 0 м құрайды.  

Дәнекерлеу аппаратын тікелей (ажыратқышсыз) күштік немесе 
жарықтандыру электр желісіне, сондай-ақ кернеудегі аппаратқа қосуға 
үзілді-кесілді тыйым салынады. 

Аппаратты желіге қысқыштардағы шықпалардың таңбалануына сәйкес 
қосу керек. 

Кернеуі U=220 және 380 В желіге электрмен дәнекерлеу жабдығын 
қосу үшін қолданылатын сымдар қимасының ауданы 4.6-кестеде келтірілген. 

Электрмен дәнекерлеу аппараттарын басқару органдарында 
(ажыратқыштарда, пакеттік ажыратқыштарда, кнопкаларда, іске 
қосқыштарда және т.б.) олардың өздігінен немесе кездейсоқ қосылуын 
(ажыратылуын) болдырмайтын сенімді бекіткіштер немесе қоршаулар болуы 
тиіс. 

Бірнеше дәнекерлеу трансформаторларын бір мезгілде пайдалану 
кезінде олардың арасындағы қашықтық кемінде 0,35 м, ал өту жолдарының 
ені кемінде 0,8 м болатындай етіп орналастыру қажет. 

Тұтанғыш заттар мен материалдар бар жерлерде Электрмен дәнекерлеу 
жұмыстарын жүргізуге тыйым салынады. От жұмыстары мен электр 
генераторларын орналастыру орындары кемінде 5 м радиуста жанғыш 
материалдардан тазартылуы тиіс. Салынып жатқан тоңазытқыштарда 
Электрмен дәнекерлеу жұмыстарын жанғыш материалдардан босатылған 
камералар мен бөліктерде ғана жүргізуге болады. 
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Электрмен дәнекерлеу аппараттарын орнату, жөндеу және бақылау 
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Электрмен дәнекерлеу қондырғысына қандай да бір жөндеу жүргізуге 
дәнекерлеушіге тыйым салынады. 

Барлық электрмен дәнекерлеу жабдықтары қорғалған күйде болуы 
керек, ал дәнекерлеу генераторларының айналмалы бөліктері қоршаулармен 
жабдықталуы керек.  

Іштен жану қозғалтқышы бар жылжымалы дәнекерлеу аппараттары 
жерге қағылатын және аппарат корпусына жалғанған металл істікпен жерге 
тұйықталады. Істіктердің саны, олардың диаметрі мен ұзындығы олардың 
кедергісі 4 Ом-нан аспауы керек деген негізде есептеу арқылы анықталады. 

Егер қорғаныстық жерге қосуды қамтамасыз ету мүмкін болмаса, онда 
қорғаныстық ажырату құрылғысын пайдалану қажет. 

Әрбір Электрмен дәнекерлеу аппараты жеке ажыратқышқа тиісті қима 
сымымен қосылады, бұл ретте аппарат пен қабырға арасындағы қашықтық 
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ені кемінде 0,8 м болатындай етіп орналастыру қажет. 

Тұтанғыш заттар мен материалдар бар жерлерде Электрмен дәнекерлеу 
жұмыстарын жүргізуге тыйым салынады. От жұмыстары мен электр 
генераторларын орналастыру орындары кемінде 5 м радиуста жанғыш 
материалдардан тазартылуы тиіс. Салынып жатқан тоңазытқыштарда 
Электрмен дәнекерлеу жұмыстарын жанғыш материалдардан босатылған 
камералар мен бөліктерде ғана жүргізуге болады. 
 

  

4.6-кесте - Электрмен дәнекерлеу жабдығын желіге қосуға арналған 
сымдардың қима ауданы 

Түрі Мыс/ алюминий сымының қима ауданы, мм2, 
кернеу кезінде, В 

220 380 
Дәнекерлеу аппараттары 

ПС-300 10 / 16 4 / 6 
ПС-500 16 / 25 10 / 16 
ІҚО-300 10 / 16 4 / 6 
ІҚО-500 16 / 25 10 /16 
ПСГ-350 10 / 16 4 / 6 
ПСГ-500 35 /50 16 / 25 
САМ-400 25 / 35 16 / 25 
СУГ-2р-у 10 / 16 4 / 6 

Дәнекерлеу трансформаторлары 
СТЭ-24 16 / 25 10 / 16 
СТЭ-34 35 / 50 16 / 25 
ТС-300 16 / 25 10 / 16 

СТН-500 35 / 50 16 / 25 
СТН-700 50 / 70 25 / 35 
ТСД-500 50 / 70 25 / 35 

ТСД-1000 120 / 150 50 / 70 
КО-500 35 / 50 16 / 25 

СТШ-250 16 / 25 10 / 16 
 
Дәнекерлеу аппараттарында қоректендіру желісі жағынан қорғау 

құрылғылары болуы тиіс. 
Дәнекерлеу трансформаторының бос жүрісінің төменгі жағындағы 

кернеуі 75-тен аспауы тиіс...110 Ғ.  
Электрмен дәнекерлеу аппаратының корпусын, трансформатордың 

екінші орамасын және дәнекерленетін затты олар желіге қосылғанға дейін 
сенімді жерге қосу керек және бұл жерге қосу құрылғыны желіден 
ажыратқанға дейін бұзылмауы керек. 

Кері сым кез-келген профильдегі Болат шина, дәнекерлеу тақтасы, сөре 
немесе дәнекерлеу құрылымының өзі болуы мүмкін, егер олардың көлденең 
қимасы дәнекерлеу тогының ағып кетуіне байланысты қауіпсіз болса. Кері 
сымның жеке элементтері бір-біріне бұрандармен, қысқыштармен немесе 
қысқыштармен қосылуы керек. 

Қоректендіру желісі мен жылжымалы дәнекерлеу аппараттары 
арасындағы сымдардың ұзындығы 1 Ом-нан аспауы тиіс, бұл ретте 
сымдарды механикалық зақымданудан қорғау керек. 

Дәнекерлеу сымдарын ыстық дәнекерлеу, дәнекерлеу арқылы, 
оқшаулағыш қабығы бар жалғағыш муфталардың көмегімен қосу керек, бұл 
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ретте сымдардың дәнекерленген және дәнекерленген қосылыстарының 
орындары мұқият оқшаулануы тиіс. 

Жұмыс басталар алдында электр дәнекерлеуші электр сымдары мен 
электр ұстағыштың оқшаулауын, дәнекерлеу аппараты корпусының жерге 
қосылуының, трансформатордың екінші орамасының, дәнекерленетін 
бөлшектің және ажыратқыштың қаптамасының болуын және дұрыстығын, 
электр сымдарының аппаратпен қосылыстарының сенімділігін тексеруге, 
сондай-ақ жұмыс орнында тез тұтанатын заттардың жоқтығына көз жеткізуге 
міндетті. Электрмен дәнекерлеу жұмыстарын жүргізу орнынан тез тұтанатын 
заттарға дейінгі қашықтық кемінде 10 м, ал тез тұтанатын заттарға 
бағытталған жел кезінде кемінде 20 м болуы тиіс. 

Электродты ауыстыру кезінде дәнекерлеуші қолымен немесе электрод 
ұстағыштың жалаңаш бөліктеріне тиген кезде жоғары қауіп туындайды. 
Сондықтан дәнекерленген бөлікке екінші қолыңызбен тигізуге қатаң тыйым 
салынады. 

Найзағай кезінде, жаңбыр немесе қар астында электрмен дәнекерлеу 
жұмыстарын жүргізуге рұқсат етілмейді. 

Электр дәнекерлеуші балқытылған металдың шашырауынан сенімді 
қорғауды қамтамасыз ету үшін арнайы киім мен аяқ киімді мұқият толтыруға 
міндетті. Брезент күртешелер мен шалбарлар сыртқа шығарылады, 
күртешелердің қалталары клапандармен жабылады, бәтеңкелер тығыз 
байланады. 

Қысымдағы ыдыстарда, сондай-ақ тез тұтанатын, жарылыс қауіпті, 
жанғыш және улы материалдардан тазартылмаған ыдыстардың ішінде 
дәнекерлеуге тыйым салынады (тазалағаннан кейін мұндай ыдыстар қауіпті 
және зиянды заттардың жоқтығына тексерілуі тиіс). Бұдан басқа, бояу толық 
құрғағанша жаңадан боялған конструкциялар мен құбырларды дәнекерлеуге 
рұқсат етілмейді. 

Электр дәнекерлеуші диэлектрлік қолғаптарды, галоштарды және 
кілемшелерді жабық кеңістікте және жаңбырдан немесе қардан кейін көшеде 
дәнекерлеу кезінде қолдануға міндетті. 

Дәнекерлеу жұмыстары аяқталғаннан кейін жұмыс орнында тәртіп 
орнату қажет. Егер бықсыған заттар табылса, оларды сумен толтыру керек. 

Жылжымалы дәнекерлеу бекетінде көмірқышқылды өрт сөндіргіш, киіз 
немесе киіз, күрек, сынық және балта болуы тиіс. 

 
4.7.3 Газбен дәнекерлеу (газбен кесу) жұмыстарын қауіпсіз 

жүргізуді ұйымдастыру 
Газбен дәнекерлеу жұмыстарын орындау кезіндегі жазатайым 

оқиғалардың негізгі себептері: 
- жанғыш газдар мен оттегі қоспаларының, жалынның кері соғылуы 

және оларға оттегінің түсуі кезінде ацетилен генераторларының, оларда 
ацетилен ауа қоспасының болуы салдарынан Карбид барабандарының, 
оларға жеке құм түйіршіктері түріндегі қатты заттар түскен және жұмыс 
кезінде жоғары қысымда тұрған оттегі баллонының вентилін, баллондарды 
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және басқа да ыдыстарды қыздырудың, құлаудың, соғудың және 
баллондарды пайдалану қағидаларын басқа да бұзушылықтардың, сондай-ақ 
өрт салдарынан кенеттен ашқан кезде олардың;  

- жалынның кері соққысы кезінде оттегі шлангілерінің тұтануы; 
-жоғары қысымдағы оттегіні жанар-жағармай материалдарымен 

біріктірген кезде өздігінен тұтану және жарылыс; 
- кесу кезінде жанғыш бактарды тұтату және жару, оларды от көзіне 

жақын орналастыру және жанғыш газ беретін шланг дұрыс бекітілмеген 
кезде. 

Сонымен қатар, желдету немесе жеке қорғаныс құралдары (газ 
маскалары, респираторлар және т.б.) болмаған кезде жанғыш газдардың жану 
өнімдерімен немесе дәнекерленген материалдың буымен улану мүмкін. 

Газбен кесу кезінде оттегі жоғары жылу температурасын алу және кесу 
орнында металды жағу үшін қолданылады. Оттегі ағынындағы май мен май 
тез тотығу нәтижесінде өздігінен тұтанады. 

Ацетиленнің оттегіде жануы кезінде жалынның температурасы 3200 °с-
қа жетеді ... 80% және 2,8 ... Көлемі бойынша 93,0% ацетилен. Олар 
ұшқыннан, ашық жалыннан немесе қатты қызудан жарылуы мүмкін. 

Ацетиленнің өздігінен тұтану температурасы оның қысымына және 
ондағы қоспалардың болуына байланысты. 

Пропан-бутан қоспалары олардың ауадағы көлемдік құрамы 2 болғанда 
жарылыс қаупі бар ... 3,5 %. 

Баллонды пайдалану үшін оған диаметрі 21,8 мм вентиль орнатылады 
(сол жақ бұранда, 1-ге 14 жіп"). Баллондар 1,7 МПа (17 кгс/см2) қысыммен 
газбен толтырылады. Пропан-бутан құйылған баллондар бес жылда бір рет 
бір жарым қысымға төзімділікке сыналады. Олар оттегі баллондарындағыдай 
ақаулар болған кезде қабылданбайды.  

Баллондарды 45о С жоғары емес температураға дейін қыздыруға жол 
беріледі. 

Редуктор-бұл газдардың жұмыс қысымын реттеуге және басқаруға 
арналған құрылғы. Оттегі редукторы (4.17-сурет, а) өлшеу шегі 25 МПа (250 
кгс/см2) дейінгі жоғары қысымды екі манометрмен, ацетилен редукторымен 
(4.17-сурет) жинақталады. б) - өлшеу шегі тиісінше 3 МПа (30 кгс/см2) және 
0,5 МПа (5 кгс/см2) дейінгі жоғары және төмен қысымды манометрлермен. 
Пропан-бутан қоспалары үшін редукторлар мен манометрлердің арнайы 
конструкциялары бар. Белгілі бір газға арналған редукторлар, манометрлер 
және баллондар бірдей түске боялады. 
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                  а) б) 
 
а) оттегі редукторы; б) ацетилен редукторы 
 

4.17 – сурет.Баллонды редукторлар 
 
Ақаулы редукторларды пайдалануға тыйым салынады. Егер 

манометрлер ақаулы болса немесе жыл сайын тексеруден өтпесе, оларда 
шекті қысымның қызыл шегі болмаса, реттеу бұрандасы толығымен 
бұрылған кезде газ жұмыс қысымы камерасына (өздігінен ағу) өтеді, газ алу 
тоқтатылған кезде камерадағы жұмыс қысымы 0,2 МПа (2,25 кгс/см2) астам 
көтеріледі, сақтандыру клапаны жұмыс істемесе немесе редуктор газ 
баллонының вентильіне қосылатын сомындың бұрамасы ақаулы болып 
саналады. 

Егер шыны немесе корпус сынған болса, манометрлер ақаулы деп 
саналады, құрал өшірілген кезде көрсеткі тірек істікшеге оралмайды немесе 
ол үшін "секіреді", ал өлшеу қателігі рұқсат етілгеннен асады. 

 Редукторлардағы манометрлерді олардың көрсеткіштері газбен 
дәнекерлеушіге көрінетіндей етіп орната отырып, мықтап бекіту керек. 

Резеңкеленген матадан жасалған шлангілер (жеңдер) (МЕМСТ 18698) 
оттыққа немесе кескішке оттегі мен жанғыш газды жеткізу үшін қызмет 
етеді. Шлангтар газ қысымына төтеп бере алатындай берік және жұмыс 
кезінде дәнекерлеушінің қозғалысына кедергі келтірмеу үшін икемді болуы 
керек. Көбінесе олар ішкі диаметрі 9 мм және сыртқы диаметрі 17,5 мм 
шлангтарды пайдаланады; ең қуатты қыздырғыштар мен кескіштер үшін ішкі 
диаметрі 16 және 19 мм шлангілер қолданылады. 

Газбен Дәнекерлеуге және кесуге арналған шлангілердің Ұзындығы 30 
м-ден аспауы тиіс. Монтаж жағдайында бас инженер мен еңбекті қорғау 
жөніндегі инженердің рұқсатымен ұзындығы 40 м-ге дейін шлангілерді 
қолдануға рұқсат етіледі. Қысқа шлангтар жұмыс үшін ыңғайсыз және 
оларды пайдалану ұсынылмайды. Жұмыс жағдайына байланысты 
шлангтардың ұзындығы 9 болуы мүмкін ... 30 м.  

Шлангілерді төсеу кезінде оларды тегістеуге, бұрауға және 
майыстыруға жол берілмейді. 
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 Редукторлардағы манометрлерді олардың көрсеткіштері газбен 
дәнекерлеушіге көрінетіндей етіп орната отырып, мықтап бекіту керек. 

Резеңкеленген матадан жасалған шлангілер (жеңдер) (МЕМСТ 18698) 
оттыққа немесе кескішке оттегі мен жанғыш газды жеткізу үшін қызмет 
етеді. Шлангтар газ қысымына төтеп бере алатындай берік және жұмыс 
кезінде дәнекерлеушінің қозғалысына кедергі келтірмеу үшін икемді болуы 
керек. Көбінесе олар ішкі диаметрі 9 мм және сыртқы диаметрі 17,5 мм 
шлангтарды пайдаланады; ең қуатты қыздырғыштар мен кескіштер үшін ішкі 
диаметрі 16 және 19 мм шлангілер қолданылады. 

Газбен Дәнекерлеуге және кесуге арналған шлангілердің Ұзындығы 30 
м-ден аспауы тиіс. Монтаж жағдайында бас инженер мен еңбекті қорғау 
жөніндегі инженердің рұқсатымен ұзындығы 40 м-ге дейін шлангілерді 
қолдануға рұқсат етіледі. Қысқа шлангтар жұмыс үшін ыңғайсыз және 
оларды пайдалану ұсынылмайды. Жұмыс жағдайына байланысты 
шлангтардың ұзындығы 9 болуы мүмкін ... 30 м.  

Шлангілерді төсеу кезінде оларды тегістеуге, бұрауға және 
майыстыруға жол берілмейді. 

  

Майланған шлангілерді пайдалануға тыйым салынады. 
Шлангілер олардың мақсатына сәйкес қолданылуы тиіс. Бірнеше 

жанарғыларды қоректендіру үшін ашалар мен үшайырлардың шлангілеріне 
жалғануға жол берілмейді. Ацетилен беру үшін оттегі шлангілерін 
пайдалануға тыйым салынады. 

Ацетилен шлангісін оттек ретінде және керісінше (тұтануды 
болдырмау үшін) қолдануға тыйым салынады. 

Шланг жанған жағдайда оны редуктор немесе газ генераторы жағынан 
жанып жатқан жерге жақын тез майыстыру және баллон вентилін жабу 
қажет. 

Дәнекерлеу кезінде шлангілер олардың зақымдануын болдырмау үшін 
ілінуі тиіс. Балқытылған металдың ұшқындарынан және шашырандыларынан 
сақтану, ал өту жолдары мен өту жолдарында арнайы құбырларға немесе 
қораптарға салу қажет. Оларды жылу аспаптарынан, оттан және электр 
сымдарынан кемінде 1 м қашықтықта орналастыруға тыйым салынады. 

Ацетилен шлангі авария, жанған немесе жарылған жағдайда оттықтың 
немесе кескіштің жалынын дереу сөндіру, ал оттегі шлангісі жанған кезде 
баллондардан оттегі беруді тоқтату, сонымен бір мезгілде отты көбікті өрт 
сөндіргішпен немесе құрғақ құммен сөндіру қажет. 

Жұмыс аяқталғаннан кейін шлангілерді алып тастау, бухталарға орау 
және оттықтармен және редукторлармен бірге қоймада сақтау керек. 

Пайдалану үрдісінде шлангілерді айына кемінде бір рет, ал оттегіні - 2 
МПа қысымда, ал ацетиленді - 0,5 МПа (тиісінше 20 және 5 кгс/см2) қысымда 
сынау керек. 

Шлангілерді техникалық куәландыру 3 айда бір рет жүзеге асырылады. 
Бұл ретте оларды сыртқы тексеру, ақауларды жою, 1 МПа (10 кгс/см2) 
қысыммен сығылған ауамен немесе азотпен, содан кейін 3 МПа (30 кгс/см2) 
қысыммен сұйықтықпен сынау жүргізіледі. 

Жанғыш газды оттегімен араластыру арқылы тұрақты жалын алуға 
арналған дәнекерлеу қыздырғыштары мен кескіштер дәнекерлеушінің негізгі 
құралдарына жатады. Олар дәнекерлеу жалынының құрамын, қуатын және 
пішінін реттеуге мүмкіндік береді. 

Жанарғылардың араластыру камерасына жанғыш газ бен оттегін беру 
тәсілі бойынша (4.18 – сурет) инжекторлық және инжекторсыз, мақсаты 
бойынша – әмбебап және арнайы, ұштар саны бойынша – бір жалынды және 
көп жалынды, қуаты бойынша-аз жанарғыларға бөлінеді (жанғыш газ 
шығыны 25...400 дм3/сағ), орташа (400...2800 дм3/сағ) және үлкен (2800 
дм3/сағ-тан астам) қуат.  
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1-ауыз қуысы; 2-ұшы; 3-реттегіш оттегі вентилі; 4-жанғыш қоспаның 
реттегіш вентилі; 5-араластыру камерасы; 6-оттегін беру штуцері; 7-жанғыш 
қоспаны беру штуцері 

 
4.18 – сурет. Инжекторлық дәнекерлеу алауының сұлбасы 

 
Дәнекерлеу жұмыстарын бастамас бұрын, оттықты оттегімен үрлеу 

арқылы оның денсаулығын тексеру керек. Егер ол жұмыс істесе, онда 
ацетилен емізігінде саусағыңызды оның тесігіне бекіту арқылы оңай 
анықталатын күшті сирету пайда болады. 

Оттықты (кескішті) тұтату және сөндіру кезінде крандарды 
пайдаланудың белгілі бір кезектілігін сақтау қажет: тұтану кезінде алдымен 
оттегі краны, содан кейін ацетилен ашылады, сөндіру кезінде крандар кері 
ретпен жабылады. 

 
4.7.4 Сығылған, сұйытылған және ерітілген газдарға арналған 

Баллондарға қойылатын қауіпсіздік талаптары, баллондарды сақтау 
және тасымалдау 

Баллондар газдың белгілі бір түрінің салыстырмалы түрде аз мөлшерін 
сақтауға және тасымалдауға арналған: сығылған (ауа, оттегі, азот, сутегі және 
т.б.), сұйытылған (газ тәрізді көмірсутектер, аммиак, хлор) немесе ерітілген 
(ацетилен) (4.19-сурет). 

Баллонның жоғарғы бөлігінде мойын бар, онда бұрандаға бүйірден 
шығатын штуцері бар Бекіту вентилі орнатылады. Егер цилиндр жұмыс 
істемей тұрса, онда штепсель фитингке бұралады. Вентильді зақымданудан 
қорғау үшін баллонға металл немесе пластмасса қалпақ орнатылады. 
Баллондарды қатаң таңбалау енгізілді. Жанғыш газдары бар Баллондарға 
арналған вентильдердің штуцерлері мақсаты бойынша қолданылмауы және 
жарылыс қаупі бар қоспалардың түзілуін болдырмау үшін сол бұранда 
арқылы, ал оттегі және басқа да жанбайтын газдары бар баллондар үшін оң 
жақ бұранда арқылы орындалады. Баллондарды соққылардан, сондай-ақ 
жоғары және төмен температуралардан қорғау керек.  
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1-ауыз қуысы; 2-ұшы; 3-реттегіш оттегі вентилі; 4-жанғыш қоспаның 
реттегіш вентилі; 5-араластыру камерасы; 6-оттегін беру штуцері; 7-жанғыш 
қоспаны беру штуцері 

 
4.18 – сурет. Инжекторлық дәнекерлеу алауының сұлбасы 

 
Дәнекерлеу жұмыстарын бастамас бұрын, оттықты оттегімен үрлеу 

арқылы оның денсаулығын тексеру керек. Егер ол жұмыс істесе, онда 
ацетилен емізігінде саусағыңызды оның тесігіне бекіту арқылы оңай 
анықталатын күшті сирету пайда болады. 

Оттықты (кескішті) тұтату және сөндіру кезінде крандарды 
пайдаланудың белгілі бір кезектілігін сақтау қажет: тұтану кезінде алдымен 
оттегі краны, содан кейін ацетилен ашылады, сөндіру кезінде крандар кері 
ретпен жабылады. 

 
4.7.4 Сығылған, сұйытылған және ерітілген газдарға арналған 

Баллондарға қойылатын қауіпсіздік талаптары, баллондарды сақтау 
және тасымалдау 

Баллондар газдың белгілі бір түрінің салыстырмалы түрде аз мөлшерін 
сақтауға және тасымалдауға арналған: сығылған (ауа, оттегі, азот, сутегі және 
т.б.), сұйытылған (газ тәрізді көмірсутектер, аммиак, хлор) немесе ерітілген 
(ацетилен) (4.19-сурет). 

Баллонның жоғарғы бөлігінде мойын бар, онда бұрандаға бүйірден 
шығатын штуцері бар Бекіту вентилі орнатылады. Егер цилиндр жұмыс 
істемей тұрса, онда штепсель фитингке бұралады. Вентильді зақымданудан 
қорғау үшін баллонға металл немесе пластмасса қалпақ орнатылады. 
Баллондарды қатаң таңбалау енгізілді. Жанғыш газдары бар Баллондарға 
арналған вентильдердің штуцерлері мақсаты бойынша қолданылмауы және 
жарылыс қаупі бар қоспалардың түзілуін болдырмау үшін сол бұранда 
арқылы, ал оттегі және басқа да жанбайтын газдары бар баллондар үшін оң 
жақ бұранда арқылы орындалады. Баллондарды соққылардан, сондай-ақ 
жоғары және төмен температуралардан қорғау керек.  

 

  

 
1 - қорғаныш қалпақ; 2-шұра; 3-мойын бұрамасы; 4-паспорттық 

деректер; 5-кеуекті масса; 6-астарлы сақина; 7-тірек башмақ 
 

4.19 -сурет. Баллондардың құрылысы 
 
Сығылған және ерітілген газдар үшін 20оС температурада Баллондағы 

шекті жұмыс қысымы 15 МПа (150 кгс/см2), ал сұйытылған газдар үшін – 3 
МПа (30 кгс/см2) құрайды. Егер цилиндрдің температурасы көрсетілген 
мәннен едәуір асып кетсе, газ қысымы рұқсат етілген мәннен асып кетуі 
мүмкін. 

Әр цилиндрдің жоғарғы, сфералық бөлігінде келесі мәліметтер 
таңбаланған:  

- дайындаушы зауыттың тауар белгісі; 
- баллон нөмірі; 
– бос баллонның нақты салмағы (сыйымдылығы 12 л дейін қоса 

алғанда баллондар үшін - 0,1 кг дәлдікпен, 12 – ден 55 л дейін қоса алғанда-
0,2 кг дәлдікпен, 55 л жоғары баллондар үшін-оларды дайындауға арналған 
мемлекеттік стандартқа немесе техникалық шарттарға сәйкес); 

- дайындалған күні (айы және жылы) және келесі куәландыру жылы; 
- жұмыс қысымы; 
- сынақ гидравликалық қысым; 
- баллонның сыйымдылығы; 
-диаметрі 10 мм дөңгелек пішіндегі дайындаушы зауыттың ТББ 

(техникалық бақылау бөлімі) таңбасы (4.20-сурет). 
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4.20 – сурет. Баллонға салынатын таңба 
 

Кеуекті массамен толтырылған ацетиленге арналған баллондарды 
куәландыру кезінде 3,5 МПа қысымда азотпен сынайды, оларды кем дегенде 
1 м тереңдікке суға батырады. Баллондарды сынау үшін қолданылатын 
азоттың тазалық дәрежесі 97% - дан кем болмауы тиіс. 

Оттегіге арналған Баллондарға мынадай талаптар қойылады: олардың 
ақаусыз болуы, уақтылы куәландырылуы, көгілдір түске боялуы және 
"оттегі"деген жазуы болуы қажет. Оң бұрандасы бар баллон вентильдерінің 
бүйір штуцерлері фольгада немесе сұйық натрий шынысын қолдана отырып, 
майланған бөлшектер мен төсемдерді пайдаланбай бұралуы тиіс. 

Өндіріс жағдайында Сығылған газы бар баллондар арнайы қойма үй-
жайларында немесе қалқаның астында тігінен, арнайы тіректердің ұяларында 
оралған сақтандыру қалпақтарымен сақталады. Сығылған газы бар баллондар 
үлкен қауіп тудыратындықтан, 50 баллоннан артық емес сақтауға рұқсат 
етіледі. Баллондар қоймасынан салынып жатқан және қолданыстағы 
ғимараттарға дейінгі қашықтық кемінде 20 м болуы тиіс. 

Оттегі баллондарын ацетилен, пропан, сутегі және басқа да жанғыш 
газдары бар баллондармен, сондай-ақ кальций карбидімен, бояулармен және 
майлармен бірге сақтауға қатаң тыйым салынады. 

Қойманың үй-жайында көрінетін жерде баллондарды пайдалану, сақтау 
және тасымалдау ережелерін ілу қажет. 

Газ толтырылған баллондарды сақтауға арналған қоймалар бір қабатты, 
жеңіл типті жабындылары бар және шатыр үй-жайлары жоқ болуы тиіс. 
Қабырғалар, қалқалар мен жабындар отқа төзімділігі 11-ден төмен емес 
жанбайтын материалдардан жасалады; терезелер мен есіктер сыртқа қарай 
ашылады. Қойма үй-жайларының биіктігі (еденнен шатыр жабынының 
төменгі шығыңқы бөліктеріне дейін) кемінде 3,25 м болуы тиіс. 
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4.20 – сурет. Баллонға салынатын таңба 
 

Кеуекті массамен толтырылған ацетиленге арналған баллондарды 
куәландыру кезінде 3,5 МПа қысымда азотпен сынайды, оларды кем дегенде 
1 м тереңдікке суға батырады. Баллондарды сынау үшін қолданылатын 
азоттың тазалық дәрежесі 97% - дан кем болмауы тиіс. 

Оттегіге арналған Баллондарға мынадай талаптар қойылады: олардың 
ақаусыз болуы, уақтылы куәландырылуы, көгілдір түске боялуы және 
"оттегі"деген жазуы болуы қажет. Оң бұрандасы бар баллон вентильдерінің 
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Қоймалардың едендері тегіс, беті тайғанамайтын, ал жанғыш газдары 
бар Баллондарға арналған қоймалардың едендері оларға қандай да бір 
заттардың соғылуы кезінде ұшқынның пайда болуын болдырмайтын 
материалдардан жасалған беті бар болуы тиіс. 

Газбен толтырылған баллондарды рессорлы көлікпен немесе 
автокарлармен баллондар арасындағы төсемдермен көлденең қалыпта 
тасымалдау керек (4.21-сурет). Төсем ретінде Баллондарға арналған ойылған 
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сақиналар (баллонға екі сақинадан) және т. б. қолданылуы мүмкін. 
Тасымалдау кезінде барлық баллондар бір жаққа вентильдермен төселуі тиіс. 

 

1-баллондардың астына ойылған ұялары бар ағаш брусок; 2-киіз; 3-
істен шыққанға дейін бұралып бұралған қалпақ; 4-қалыңдығы кемінде 20 мм 
арқан немесе резеңке сақиналар (баллонға 2 шығыршықтан) 

 
 4.21 – сурет. Баллонның көліктік жағдайы 

 
Баллондарды арнайы контейнерлерде де, контейнерлерсіз де төсемдер 

мен қоршауларды қолдана отырып, тік қалыпта тасымалдайды. 
Баллондарды тиеу, түсіру, тасымалдау және сақтау кезінде 

баллондардың құлауын, зақымдануын және ластануын болдырмайтын 
шаралар қабылдануы тиіс. 
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4.8 Механикалық жабдықтарды пайдалану кезіндегі қауіпсіздік 
техникасы 

4.8.1 механикалық жабдыққа қойылатын қауіпсіздік техникасы 
бойынша негізгі талаптар 

Механикалық жабдықтың қауіпсіздігі оны жобалау, орнату және 
пайдалану кезінде орындалуы керек көптеген факторлар мен жағдайларға 
байланысты. 

Дұрыс құрастырылған жабдық өндірісте жұмысшылар үшін қауіпті 
және зиянды факторларды тудырмауы тиіс. 

Айналмалы және қозғалмалы бөліктер, коммуникациялар (құбырлар, 
кабельдер және т.б.) жұмысшылардың оларға қол жеткізу мүмкіндігін 
болдырмау үшін машина корпусының ішінде орналасуы керек. Жабдық 
Электр қауіпсіздігі талаптарына жауап беруі және жұмыс істеушілерді электр 
тогының соғуынан қорғауды қамтамасыз етуі тиіс. 

Технологиялық жабдықты басқару органдарының қауіпсіз және 
ыңғайлы нысаны мен беті болуы, жұмыс істейтіндер үшін қауіпсіз жерге 
орнатылуы, тиісті нормалармен белгіленген күш-жігермен іске қосылуы, 
мақсаты туралы жазулары және т. б. болуы тиіс. 

Жабдықты орналастыру жинақтау, жөндеу және қызмет көрсету 
кезінде жұмысшылардың қауіпсіздігін қамтамасыз ететіндей болуы тиіс. 

Білдектерді, білдектерді және аппараттарды пайдалану кезінде 
қауіпсіздік техникасы бойынша мынадай негізгі талаптар қойылады. Барлық 
технологиялық жабдық жарамды күйде ұсталуы және оның тікелей мақсаты 
бойынша ғана қолданылуы тиіс. Ақаулы жабдықта және тікелей мақсаты 
бойынша жұмыс істеуге тыйым салынады. 

Бұдан басқа, жұмыс істеушілердің температурасы 450 С-тан жоғары 
бөліктермен және кернеудегі тоқ өткізгіш элементтермен кездейсоқ жанасу 
мүмкіндігін болдырмауы тиіс. 

Қызмет көрсету биіктікте жұмысшының орын ауыстыруымен 
байланысты технологиялық жабдықтың конструкциясы мен өлшемі бойынша 
қауіпсіз және ыңғайлы жұмыс алаңдары, өткелдер мен сатылар болуы тиіс. 
Еденнен биіктігі 0,5 м астам алаңдар мен баспалдақтар 0,5 м деңгейінде 
орналасқан аралық тақтайшасы (шыбығы) бар биіктігі кемінде 1 м 
таяныштармен және кемінде 0,15 м биіктікте төменнен тігумен (жиектеумен) 
жабдықталады. 

Жабдықтың немесе техникалық қауіпсіздік құралдарының ақаулығы 
анықталған кезде жауапты адам оларды жойғанға дейін жұмысқа тыйым 
салуға міндетті. 

 
4.8.2 Жону білдекте жұмыс істеу кезіндегі қауіпсіздік техникасы 
Жұмысты бастар алдында қажет: 
1. Жұмыс киімін білдектің қозғалмалы бөліктерімен ұстап қалу 

мүмкіндігін болдырмау үшін ретке келтіру; орамалдардың, орамалдардың, 
галстуктардың бос ұштарын, таспалардың ұштарын алып тастау; шашты бас 
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4.8.2 Жону білдекте жұмыс істеу кезіндегі қауіпсіздік техникасы 
Жұмысты бастар алдында қажет: 
1. Жұмыс киімін білдектің қозғалмалы бөліктерімен ұстап қалу 

мүмкіндігін болдырмау үшін ретке келтіру; орамалдардың, орамалдардың, 
галстуктардың бос ұштарын, таспалардың ұштарын алып тастау; шашты бас 

  

киімнің астына жасыру; таңылған саусақтармен жұмыс істеуге болмайды 
(4.22-сурет); 

2. Білдектің және жерге тұйықталудың жарамдылығын тексеру, қажетті 
құралдарды, айлабұйымдарды және техникалық құжаттаманы дайындау және 
белгілі бір орындарға орналастыру; 

3. Жұмыс кезінде сүрінбеу үшін аяқ астындағы тордың тұрақтылығы 
мен өлшемдерін тексеріңіз; 

4. Майды қолмен майлау қарастырылған барлық май құйғыштарға 
құйыңыз, бұранданы және жүріс ролигін майлаңыз; 

5. Жылдамдық қорабындағы (беру, қозғалыс бергіш), майға арналған 
сұйыққоймадағы бақылау көздері бойынша май деңгейін тексеру және 
жетіспеген жағдайда май құю; 

6. Білдектің бос жүрістегі жұмысын, білдектің басқару органдарының, 
электр жабдықтарының жарамдылығын, қоршаулардың болуын және 
жылжымалы бөлшектерді бекітуді тексеру; 

7. Байқалған ақаулар туралы шеберге хабарлау керек. Сіз анықталған 
ақауларды жойғаннан кейін ғана жұмысқа кірісе аласыз. 

Жұмыс кезінде қажет: 
1. Қорғаныс құралдарын, көзілдіріктерді, экрандарды, қорғаныс 

қалқандарын пайдалану (4.22-сурет); 
2. Бөлшектен жоңқаны, білдектен және құралкүймешіктардан ілмекпен 

немесе щеткамен алып тастауға, сондай-ақ бөлшектерді патронға алуға 
немесе орнатуға, оларды өлшеуге және құралды ауыстыруға тоқтатылған 
білдекте рұқсат етіледі (4.22-сурет); 

3. Патронды қолмен тоқтатуға болмайды; 
4. Білдекті тоқтатпас бұрын алдымен беруді қосыңыз, содан кейін 

кескішті кесу аймағынан алыңыз; 
5. Білдектің жұмысын мұқият қадағалаңыз; 
6. Бағыттаушы орнақтар мен құралкүймешіклерді зақымданудан 

қорғаңыз; 
7. Бөлшектерді, құралдарды және басқа бөлшектерді білдекке салмаңыз 

(4.22-сурет). 
 
4.8.3 Жоңғылау білдекте жұмыс істеу кезіндегі қауіпсіздік 

техникасы 
Жұмыстағы қауіптер:  
1. Білдектің айналмалы бөліктерімен немесе фрезамен қол мен 

саусақтарды жарақаттау; 
2. Фрезаның айналмалы мандреліне шашты орау; 
3. Сынғыш металдарды өңдеу кезінде көзге ұшатын чиптермен зақым 

келтіру. 
Көрсетілгендерден басқа, металл кесетін білдектерде жұмыс істеуге 

Тән басқа да жазатайым оқиғалар болуы мүмкін (4.23-сурет). 
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4.22 – сурет. Жону білдекте жұмыстарды орындау кезіндегі қауіпсіздік 

техникасы 
 
Жұмысты бастамас бұрын сізге қажет: 
1. Арнайы киімді (жеңқабы бар қозғалыс бергіш немесе халат, бас 

киім) киіп, ретке келтіріңіз): 
а) жеңнің қаусырмасын түймемен түймелеңіз, оларды таспамен 

байлаудан аулақ болыңыз; 
б) шашты бас киімнің астына жасырыңыз (ілулі ұшсыз байланған берет 

немесе орамал); 
2. Қорғаныс қоршауларын бекітудің және қорғаныс жерге 

тұйықталуының (нөлдеудің) білдек корпусына қосылуының болуын және 
сенімділігін тексеріңіз; 

3. Құралдар мен бланкілерді белгілі бір тәртіппен бүйірлік үстелге 
немесе арнайы құрылғыға орналастырыңыз; 

4. Кескішті және өңделген бөлікті мықтап бекітіңіз. Кілтті белгіленген 
орынға қойыңыз; 

5. Басқару түймелері мен тұтқаларын қосу және өшіру арқылы 
білдектің жұмысын және іске қосу қорабының жарамдылығын тексеріңіз; 

6. Алдында жұмыс қорғаныш көзілдірікті киіңіз. 
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4.22 – сурет. Жону білдекте жұмыстарды орындау кезіндегі қауіпсіздік 

техникасы 
 
Жұмысты бастамас бұрын сізге қажет: 
1. Арнайы киімді (жеңқабы бар қозғалыс бергіш немесе халат, бас 

киім) киіп, ретке келтіріңіз): 
а) жеңнің қаусырмасын түймемен түймелеңіз, оларды таспамен 

байлаудан аулақ болыңыз; 
б) шашты бас киімнің астына жасырыңыз (ілулі ұшсыз байланған берет 

немесе орамал); 
2. Қорғаныс қоршауларын бекітудің және қорғаныс жерге 

тұйықталуының (нөлдеудің) білдек корпусына қосылуының болуын және 
сенімділігін тексеріңіз; 

3. Құралдар мен бланкілерді белгілі бір тәртіппен бүйірлік үстелге 
немесе арнайы құрылғыға орналастырыңыз; 

4. Кескішті және өңделген бөлікті мықтап бекітіңіз. Кілтті белгіленген 
орынға қойыңыз; 

5. Басқару түймелері мен тұтқаларын қосу және өшіру арқылы 
білдектің жұмысын және іске қосу қорабының жарамдылығын тексеріңіз; 

6. Алдында жұмыс қорғаныш көзілдірікті киіңіз. 

  

Жұмыс кезінде қажет: 
1. Кескішті дайындамаға (немесе кескішке) тегіс жеткізіңіз және чиптің 

көлденең қимасының ұлғаюына жол бермеңіз; 
2. Тек жарамды құралды пайдаланыңыз; 
3. Жарақаттануды болдырмау үшін: 
а) кескішке немесе қозғалмалы бөлшектерге жақын басын еңкейтпеңіз; 
б) білдектің айналмалы немесе қозғалмалы бөліктері арқылы заттарды 

бермеңіз және қабылдамаңыз; 
в) сүйенбеңіз және білдекке сүйенбеңіз, оған құралдарды немесе 

дайындамаларды қоймаңыз; 
г) өңделетін бөлікті өлшемеңіз және майламаңыз, тазаламаңыз немесе 

жоңқаларды білдектен толық тоқтағанға дейін алып тастамаңыз; 
д) кескішті немесе бөлікті шүберекпен немесе ұшымен 

салқындатпаңыз; 
е) кескіш астынан ұзын чиптің шығуына жол бермеңіз; 
ж) белдікті немесе шкивті қолмен тежеу арқылы білдекті тоқтатпаңыз; 
з) білдектен оны өшірмей кетпеңіз; 
4. Қосар алдында білдегінің бөліңіз фрезу жылғы өңделетін 

бөлшектерді (жоңғылау бөлшегі); 
5. Жұмыс кезінде ток желіге қосылған кезде, Бастау түймесін дереу 

өшіріңіз. 
Жұмысты аяқтағаннан кейін сізге қажет: 
1. Білдекті тоқтату; 
2. Чиптерді білдектен алып тастаңыз және оны және құралды мұқият 

сүртіңіз; 
3. Жұмыс орнын ретке келтіріңіз. Білдекті майлаңыз; 
4.  Мұғалімге машина мен жұмыс орнын тапсырыңыз; 
5. Өзіңізді тәртіпке келтіріңіз. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 4.23 – сурет. Жоңғылау жұмыстарды орындау кезіндегі қауіпсіздік 

техникасы 
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Тест тапсырмалары 

1. Алғашқы нұсқама 
А) цехта; 
В) жұмыс орнында; 
С) еңбекті қорғау кабинетінде; 
D) арнайы орында; 
Е) жұмыс істеп тұрған ұйымның аумағында. 
2. Жұмыс орнында еңбекті қорғау жөніндегі нормаларды, ережелерді 

және нұсқаулықтарды сақтауға міндетті 
А) инспекция өкілі; 
В) техникалық қызметкерлер; 
С) қызметкерлер; 
D) органдардың өкілдері; 
Е.ҚТ жөніндегі инженер. 
3. Қызметкерлер үшін наряд-рұқсатты ресімдей отырып, жұмыстарды 

орындау алдында мыналарды жүргізеді 
А) жоспардан тыс нұсқама; 
В) бастапқы нұсқама; 
С) қайталама нұсқама; 
D) ағымдағы Нұсқаулық; 
Е) кіріспе нұсқаулық. 
4. Тыныс алу органдарын қорғаудың жеке құралдарына мыналар 

жатады 
А) қалқандар; 
В) қорғаныс көзілдірігі; 
С) респираторлар; 
D) арнайы қолғаптар мен қолғаптар; 
Е) сақтандыру белдіктері. 
5. Жұмыс орындарын еңбек жағдайлары бойынша аттестаттауды 

жүргізеді 
А) Өндірістік жабдықтар мен технологиялық үрдістердің қауіпсіздігін 

арттыру үшін; 
В) микроклимат жасау үшін; 
С) ауа ортасын қамтамасыз ету үшін; 
D) жарықтандыру жағдайларын жақсарту үшін; 
Е) еңбектің ауырлығын төмендету үшін. 
6. Физикалық жұмыс ауырлығы орташа болып бөлінеді 
А) үш топ; 
В) төрт топ; 
С) екі топ; 
D) бес топ; 
Е) алты топ. 
7. Адам үшін ең қауіпті-айнымалы ток жиілігі 
А) 20 Гц; 
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Тест тапсырмалары 

1. Алғашқы нұсқама 
А) цехта; 
В) жұмыс орнында; 
С) еңбекті қорғау кабинетінде; 
D) арнайы орында; 
Е) жұмыс істеп тұрған ұйымның аумағында. 
2. Жұмыс орнында еңбекті қорғау жөніндегі нормаларды, ережелерді 

және нұсқаулықтарды сақтауға міндетті 
А) инспекция өкілі; 
В) техникалық қызметкерлер; 
С) қызметкерлер; 
D) органдардың өкілдері; 
Е.ҚТ жөніндегі инженер. 
3. Қызметкерлер үшін наряд-рұқсатты ресімдей отырып, жұмыстарды 

орындау алдында мыналарды жүргізеді 
А) жоспардан тыс нұсқама; 
В) бастапқы нұсқама; 
С) қайталама нұсқама; 
D) ағымдағы Нұсқаулық; 
Е) кіріспе нұсқаулық. 
4. Тыныс алу органдарын қорғаудың жеке құралдарына мыналар 

жатады 
А) қалқандар; 
В) қорғаныс көзілдірігі; 
С) респираторлар; 
D) арнайы қолғаптар мен қолғаптар; 
Е) сақтандыру белдіктері. 
5. Жұмыс орындарын еңбек жағдайлары бойынша аттестаттауды 

жүргізеді 
А) Өндірістік жабдықтар мен технологиялық үрдістердің қауіпсіздігін 

арттыру үшін; 
В) микроклимат жасау үшін; 
С) ауа ортасын қамтамасыз ету үшін; 
D) жарықтандыру жағдайларын жақсарту үшін; 
Е) еңбектің ауырлығын төмендету үшін. 
6. Физикалық жұмыс ауырлығы орташа болып бөлінеді 
А) үш топ; 
В) төрт топ; 
С) екі топ; 
D) бес топ; 
Е) алты топ. 
7. Адам үшін ең қауіпті-айнымалы ток жиілігі 
А) 20 Гц; 

  

В) 30 Гц; 
С) 40 Гц; 
D) 50 Гц; 
Е) 60 Гц. 
8. Ток күші өмірге қауіпті 
А) 50 мА; 
В) 100 мА; 
С) 150 мА; 
D) 200 мА; 
Е) 250 мА. 
9. Жерге қосу-бұл 
А) жермен электр байланысы; 
В) металл корпуспен электр байланысы; 
С) бактармен электр байланысы; 
D) құрылымдық элементтері бар электр байланысы; 
Е) құбырмен электр байланысы. 
10. Электр жабдықтары, жарықтандыру құрылғылары және басқа ток 

қабылдағыштар мыналарды қамтиды 
А) ажыратқыштар; 
В) магниттік іске қосқыштар; 
С) контакторлар; 
D) сақтандырғыштар; 
Е) іске қосу құрылғылары. 
11. Ылғалды үй-жайлардағы қауіпті кернеу 
А) 42 В; 
В) 24 В; 
С) 12 В; 
D) 36 В; 
Е) 48 Ғ. 
12. Электр қауіпсіздігі дәрежесі бойынша электр қондырғылары 

топтарға бөлінеді 
А) 1000 В дейін және 1000 В жоғары; 
В) 500 В дейін және 500 В жоғары; 
С) 2000 В дейін және 2000 В жоғары; 
D) 1500 В дейін және 1500 В жоғары; 
Е) 200 В дейін және 200 В жоғары. 
13. Траншеялар мен шұңқырларда кернеулі қол шамдары 

қолданылады: 
А) 42 В; 
В) 36 В; 
С) 120 В; 
D) 12 В; 
Е) 220 Ғ. 
14. Жанғыштығы бойынша материалдар топтарға бөлінеді 
А) жанбайтын, жануы қиын; 



294   

В) жануы қиын, жанғыш; 
С) тұтанғыш, жанғыш; 
D) жанбайтын, жануы қиын, жанғыш; 
Е) тез тұтанғыш, жанғыш, жануы қиын. 
15. Өртті сөндіру үшін мыналар қолданылады 
А) су, инертті газдар, ұнтақтар, саз; 
В) химиялық және ауа-механикалық көбіктер, шүберек; 
С) су, ұнтақтар, инертті газдар; 
D) галогенсогенді көмірсутектер, су буы, өрт қауіпті қалдықтар; 
Е) инертті газдар, су буы, жарылыс қаупі бар қоспалар. 
16. 1000 В дейінгі кернеудегі электр қондырғыларын сөндіру үшін 

мыналар қолданылады 
А) ОХП типті өрт сөндіргіш; 
В) ұнтақты өрт сөндіргіштер; 
С) инертті газдар мен бу; 
D) көмірқышқылды өрт сөндіргіштер; 
Е) химиялық көбік. 
17. Өрт-бұл 
А) тотығу үрдісі; 
В) арнайы ошақтан тыс бақылаусыз жану; 
С) жану реакциясын тудыратын үрдіс; 
D) жылдам химиялық реакция; 
Е) соққы толқынының пайда болу үрдісі. 
18. Жүк көтергіш механизмдердің барлық айналмалы бөліктері: 
А) мақтау; 
В) боялған; 
С) бөлінген; 
D) қоршалған; 
Е) байланған. 
19. Жүк көтергіш механизмдерге қызмет көрсетуге тұлғалар жіберіледі 
А) арнайы оқытудан өткен; 
В) біліктілігі жоғары жұмысшылар; 
С) цех шебері; 
D) 1500 В дейін және 1500 В жоғары; 
Е) кәсіпорын басшысы. 
20. Электр тұтқыштың тұтқасын оқшаулау кернеуге төтеп беруі керек: 
А) 3000 В; 
В) 2500 В; 
С) 2000 В; 
D) 1500 В; 
Е) 3500 Ғ. 
21. 200 а ток күші кезінде қимасы бар дәнекерлеу сымы қолданылады: 
А) 15 мм2; 
В) 20 мм2; 
С) 25 мм2; 
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В) жануы қиын, жанғыш; 
С) тұтанғыш, жанғыш; 
D) жанбайтын, жануы қиын, жанғыш; 
Е) тез тұтанғыш, жанғыш, жануы қиын. 
15. Өртті сөндіру үшін мыналар қолданылады 
А) су, инертті газдар, ұнтақтар, саз; 
В) химиялық және ауа-механикалық көбіктер, шүберек; 
С) су, ұнтақтар, инертті газдар; 
D) галогенсогенді көмірсутектер, су буы, өрт қауіпті қалдықтар; 
Е) инертті газдар, су буы, жарылыс қаупі бар қоспалар. 
16. 1000 В дейінгі кернеудегі электр қондырғыларын сөндіру үшін 

мыналар қолданылады 
А) ОХП типті өрт сөндіргіш; 
В) ұнтақты өрт сөндіргіштер; 
С) инертті газдар мен бу; 
D) көмірқышқылды өрт сөндіргіштер; 
Е) химиялық көбік. 
17. Өрт-бұл 
А) тотығу үрдісі; 
В) арнайы ошақтан тыс бақылаусыз жану; 
С) жану реакциясын тудыратын үрдіс; 
D) жылдам химиялық реакция; 
Е) соққы толқынының пайда болу үрдісі. 
18. Жүк көтергіш механизмдердің барлық айналмалы бөліктері: 
А) мақтау; 
В) боялған; 
С) бөлінген; 
D) қоршалған; 
Е) байланған. 
19. Жүк көтергіш механизмдерге қызмет көрсетуге тұлғалар жіберіледі 
А) арнайы оқытудан өткен; 
В) біліктілігі жоғары жұмысшылар; 
С) цех шебері; 
D) 1500 В дейін және 1500 В жоғары; 
Е) кәсіпорын басшысы. 
20. Электр тұтқыштың тұтқасын оқшаулау кернеуге төтеп беруі керек: 
А) 3000 В; 
В) 2500 В; 
С) 2000 В; 
D) 1500 В; 
Е) 3500 Ғ. 
21. 200 а ток күші кезінде қимасы бар дәнекерлеу сымы қолданылады: 
А) 15 мм2; 
В) 20 мм2; 
С) 25 мм2; 

  

D) 30 мм2; 
Е) 35 мм2. 
22. Электрмен дәнекерлеу жұмыстарын орындауға қол жеткізген 

тұлғалар жіберіледі: 
А) 14 жыл; 
В) 15 жыл; 
С) 16 жас; 
D) 18 жыл; 
Е) 20 жыл. 
23. Электрмен дәнекерлеу аппаратын қуат көзіне қосуға және электр 

қондырғысын жөндеуге болады 
А) электрмен дәнекерлеуші; 
В) газбен дәнекерлеуші; 
С) Газбен кесуші; 
D) кез келген жұмысшы; 
Е) рұқсаты бар электрик. 
24. Электр дәнекерлеу аппараты мен қабырға арасындағы қашықтық: 
А) 1 м кем емес; 
В) 0,8 м кем емес; 
С) 0,9 м кем емес; 
D) 0,5 м кем емес; 
Е) кемінде 0,6 м. 
25. Жерге тұйықтау кедергісі мыналардан аспауы тиіс 
А) 10 Ом; 
В) 8 Ом; 
С) 6 Ом; 
D) 5 Ом; 
Е) 4 Ом. 
26. Бір мезгілде пайдалану кезінде дәнекерлеу трансформаторлары 

арасындағы қашықтық 
А) 0,8 Ом; 
В) 0,9 Ом; 
С) 1.0 Ом; 
D) 1,5 Ом; 
Е) 2,0 Ом. 
27. Қоректендіру желісі мен дәнекерлеу аппараттарының қозғалысы 

арасындағы сымдардың ұзындығы 
А) 30 м; 
В) 25 м; 
С) 20 м; 
D) 15 м; 
Е) 10 м. 
28. Қысыммен тұрған ыдыстарда дәнекерлеуді жүргізу 
А) рұқсат етіледі; 
В) диэлектрлік қолғаппен рұқсат етіледі; 
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С) тыйым салынады; 
D) кілем болған жағдайда рұқсат етіледі; 
Е) галош болған жағдайда рұқсат етіледі. 
29. Шлангілерді техникалық куәландыру жүзеге асырылады 
А) 6 айда бір рет; 
В) 3 айда бір рет; 
С) 12 айда бір рет; 
D) бір рет 18 ай; 
Е) 24 айда бір рет. 
30. Қыздырғыштың жарамдылығы тексеріледі 
А) көзбен шолып қарау; 
В) оны оттегімен үрлеу; 
С) оны ацетиленмен үрлеу; 
D) беру штуцерін бұрап шығару; 
Е) ұшты алып тастау. 
31. Сығылған газдар үшін цилиндрдегі жұмыс қысымы 
А) 3 МПа; 
В) 5 МПа; 
С) 10 МПа; 
D) 15 МПа; 
Е) 20 МПа. 
32. Оттегі баллондарын басқа жанғыш газдары бар баллондармен бірге 

сақтау: 
А) белгілі бір қашықтықта рұқсат етіледі; 
В) 10 м сайын рұқсат етіледі; 
С) қатаң тыйым салынады; 
D) 5 М арқылы рұқсат етіледі; 
Е) 20 м арқылы рұқсат етіледі. 
33. Механикалық берілісті қосуға болады 
А) сызбамен танысқаннан кейін бірден; 
В) бөлшекті өлшегеннен кейін; 
С) бөлікті орнатқаннан және бекіткеннен кейін; 
D) кескішті бөлікке жеткізгеннен кейін; 
Е) кескішті кескіш ұстағышқа орнатқаннан кейін. 
34. Білдектен қырыну алынып тасталады 
А) арнайы ілмекпен; 
В) қолмен; 
С) шүберек; 
D) қолғап; 
Е) үрлейді. 
35. Білдектің жұмыс беттерін маймен майлаңыз… 
А) жеңіл қозғалыс; 
В) коррозиядан қорғау; 
С) бөлшектерді өңдеу тазалығы; 
D) жоғары дәлдіктегі өңдеу; 
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С) тыйым салынады; 
D) кілем болған жағдайда рұқсат етіледі; 
Е) галош болған жағдайда рұқсат етіледі. 
29. Шлангілерді техникалық куәландыру жүзеге асырылады 
А) 6 айда бір рет; 
В) 3 айда бір рет; 
С) 12 айда бір рет; 
D) бір рет 18 ай; 
Е) 24 айда бір рет. 
30. Қыздырғыштың жарамдылығы тексеріледі 
А) көзбен шолып қарау; 
В) оны оттегімен үрлеу; 
С) оны ацетиленмен үрлеу; 
D) беру штуцерін бұрап шығару; 
Е) ұшты алып тастау. 
31. Сығылған газдар үшін цилиндрдегі жұмыс қысымы 
А) 3 МПа; 
В) 5 МПа; 
С) 10 МПа; 
D) 15 МПа; 
Е) 20 МПа. 
32. Оттегі баллондарын басқа жанғыш газдары бар баллондармен бірге 

сақтау: 
А) белгілі бір қашықтықта рұқсат етіледі; 
В) 10 м сайын рұқсат етіледі; 
С) қатаң тыйым салынады; 
D) 5 М арқылы рұқсат етіледі; 
Е) 20 м арқылы рұқсат етіледі. 
33. Механикалық берілісті қосуға болады 
А) сызбамен танысқаннан кейін бірден; 
В) бөлшекті өлшегеннен кейін; 
С) бөлікті орнатқаннан және бекіткеннен кейін; 
D) кескішті бөлікке жеткізгеннен кейін; 
Е) кескішті кескіш ұстағышқа орнатқаннан кейін. 
34. Білдектен қырыну алынып тасталады 
А) арнайы ілмекпен; 
В) қолмен; 
С) шүберек; 
D) қолғап; 
Е) үрлейді. 
35. Білдектің жұмыс беттерін маймен майлаңыз… 
А) жеңіл қозғалыс; 
В) коррозиядан қорғау; 
С) бөлшектерді өңдеу тазалығы; 
D) жоғары дәлдіктегі өңдеу; 

  

Е) қауіпсіздігі төмен. 
Тест тапсырмаларына дұрыс жауаптар 

Сұрақтар нөмірі / дұрыс жауаптар нөмірі 
Сұрақ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
Жауаб
ы бар 

B С D C A C D B A E С A D D C D B D 

Сұрақ 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35  
Жауаб
ы бар 

A D C D E D E A E C B B D C D A B  

 
Бақылау сұрақтары 

1. Қауіпсіздік талаптарын сақтау бойынша қызметкерлердің міндеттері 
қандай? 

2. Әрбір жұмыс орнында еңбекті қорғау жөніндегі заңнамалық және 
өзге де нормативтік актілердің талаптарын орындауға кім жауапты? 

3. Еңбекті қорғау кабинетінде қандай нұсқаулық жүргізіледі? 
4. Қандай жағдайда жоспардан тыс нұсқама жүргізіледі? 
5. Алғашқы брифингтің мақсаты қандай? 
6. Рұқсат беру нарядын ресімдей отырып, жұмыс жүргізу кезінде 

жұмыскерлермен қандай нұсқама жүргізіледі? 
7. Қандай физикалық жұмыстар I санатқа жатады? 
8. Қандай физикалық жұмыстар III санатқа жатады? 
9. Бөлмелердегі ауаның температуралық-ылғалды режимі не әсер етеді? 
10. Қандай әсер көрсетеді, жоғары қоршаған ортаның температурасы 

адам? 
11. Төмен ауа температурасы қандай әсер етеді? 
12. Жұмыс орындарын аттестаттау не үшін жүргізіледі? 
13. Еңбек жағдайларын жақсарту бойынша негізгі 

ұйымдастырушылық шараларды тізімдеңіз. 
14. Қызметкерлер жеке қорғаныс құралдарын қандай жағдайларда 

қолданады? 
15. Респираторлардың қандай түрлерін тізімдеуге болады? 
16. Қорғаныс сүзгісінің маркасы неге байланысты? 
17. Арнайы қолғаптар не үшін арналған? 
18. Электр жарақаттарының түрлерін атаңыз. 
19. Электр тогының соғу себептері қандай? 
20. Электр соққысы дегеніміз не? 
21. Бір ажыратқышқа немесе іске қосу құрылғысына қанша ток 

қабылдағышты қосуға болады? 
22. Адамның электр тогымен зақымдану қаупі дәрежесі бойынша үй-

жайлардың топтарын атаңыз. 
23. Адамды электр желісіне қосудың қандай сұлбаларын білесіз? 
24. Сақтандырғыштар не үшін қолданылады? 
25. Қандай жағдайда май қосқыштары қолданылады? 
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26. Электр тогының соғуы кезінде алғашқы медициналық көмек 
көрсетудің қандай шараларын білесіз? 

27. Заттар мен материалдар жанғыштық бойынша қалай жіктеледі? 
28. Нысанның өртке қарсы қорғанысы қалай қамтамасыз етіледі? 
29. Өртті сөндіру үшін қандай материалдар мен заттар қолданылады? 
30. Сіз қандай қолмен өрт сөндіргіштерді білесіз? 
31. Қандай көтеру механизмдерін білесіз? 
32. Жүк көтергіш механизмдердің айналмалы бөліктеріне қандай 

талаптар қойылады?  
33. Көтеру және тасымалдау механизмдерін пайдалану кезіндегі 

негізгі қауіпсіздік талаптарын тізімдеңіз. 
34. Жұмыс орны дегеніміз не? 
35. Электр ұстағыштардың қандай түрлерін білесіз? 
36. Дәнекерлеу сымдары не үшін қолданылады? 
37. Дәнекерлеуші дәнекерлеу білдегін қуат көзіне қосуға бола ма? 
38. Бір уақытта қолданған кезде трансформаторлар арасында қандай 

қашықтық болуы керек? 
39. Бұл мүмкін болып қызмет етеді кері сыммен? 
40. Жұмысты бастамас бұрын дәнекерлеушінің негізгі міндеттерін 

тізімдеңіз. 
41. Диэлектрлік қолғаптар қандай жағдайда қолданылады? 
42. Газбен дәнекерлеу кезіндегі жазатайым оқиғалардың негізгі 

себептерін атаңыз? 
43. Газды кесу кезінде оттегі не үшін қолданылады? 
44. Оттегі редукторының жиынтығына не кіреді? 
45. Манометр не үшін қызмет етеді? 
46. Дәнекерлеу кезінде қысқа шлангтарды қолдануға бола ма? 
47. Неліктен ацетилен түтігін оттегі ретінде қолдануға болмайды? 
48. Ацетилен түтігінің апаты, жануы немесе жарылуы жағдайында 

дәнекерлеушінің қандай әрекеттері бар? 
49. Қыздырғыштың жарамдылығы қалай тексеріледі? 
50. Пропан-бутан баллондарына арналған вентиль қандай бұрандаға 

ие? 
51. Газ баллондары қалай тасымалданады? 
52. Механикалық жабдықтың қауіпсіздігі неге байланысты? 
53. Технологиялық жабдықты басқару органдарына қандай талаптар 

қойылады? 
54. Механикалық жабдықты пайдалану кезіндегі қауіпсіздік 

талаптарын тізімдеңіз. 
55. Механикалық жабдықта кім жұмыс істей алады? 
56. Ма бөлшектеп салып отыруға дайындамалар, құрал-саймандар 

мен басқа да бөлшектерді білдекке? 
57. Қозғалыс кезінде жылдамдық пен беріліс қорабын ауыстыруға 

бола ма? 
58. Ол алып тастайды жоңқа бастап білдектің? 
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26. Электр тогының соғуы кезінде алғашқы медициналық көмек 
көрсетудің қандай шараларын білесіз? 

27. Заттар мен материалдар жанғыштық бойынша қалай жіктеледі? 
28. Нысанның өртке қарсы қорғанысы қалай қамтамасыз етіледі? 
29. Өртті сөндіру үшін қандай материалдар мен заттар қолданылады? 
30. Сіз қандай қолмен өрт сөндіргіштерді білесіз? 
31. Қандай көтеру механизмдерін білесіз? 
32. Жүк көтергіш механизмдердің айналмалы бөліктеріне қандай 

талаптар қойылады?  
33. Көтеру және тасымалдау механизмдерін пайдалану кезіндегі 

негізгі қауіпсіздік талаптарын тізімдеңіз. 
34. Жұмыс орны дегеніміз не? 
35. Электр ұстағыштардың қандай түрлерін білесіз? 
36. Дәнекерлеу сымдары не үшін қолданылады? 
37. Дәнекерлеуші дәнекерлеу білдегін қуат көзіне қосуға бола ма? 
38. Бір уақытта қолданған кезде трансформаторлар арасында қандай 

қашықтық болуы керек? 
39. Бұл мүмкін болып қызмет етеді кері сыммен? 
40. Жұмысты бастамас бұрын дәнекерлеушінің негізгі міндеттерін 

тізімдеңіз. 
41. Диэлектрлік қолғаптар қандай жағдайда қолданылады? 
42. Газбен дәнекерлеу кезіндегі жазатайым оқиғалардың негізгі 

себептерін атаңыз? 
43. Газды кесу кезінде оттегі не үшін қолданылады? 
44. Оттегі редукторының жиынтығына не кіреді? 
45. Манометр не үшін қызмет етеді? 
46. Дәнекерлеу кезінде қысқа шлангтарды қолдануға бола ма? 
47. Неліктен ацетилен түтігін оттегі ретінде қолдануға болмайды? 
48. Ацетилен түтігінің апаты, жануы немесе жарылуы жағдайында 

дәнекерлеушінің қандай әрекеттері бар? 
49. Қыздырғыштың жарамдылығы қалай тексеріледі? 
50. Пропан-бутан баллондарына арналған вентиль қандай бұрандаға 

ие? 
51. Газ баллондары қалай тасымалданады? 
52. Механикалық жабдықтың қауіпсіздігі неге байланысты? 
53. Технологиялық жабдықты басқару органдарына қандай талаптар 

қойылады? 
54. Механикалық жабдықты пайдалану кезіндегі қауіпсіздік 

талаптарын тізімдеңіз. 
55. Механикалық жабдықта кім жұмыс істей алады? 
56. Ма бөлшектеп салып отыруға дайындамалар, құрал-саймандар 

мен басқа да бөлшектерді білдекке? 
57. Қозғалыс кезінде жылдамдық пен беріліс қорабын ауыстыруға 

бола ма? 
58. Ол алып тастайды жоңқа бастап білдектің? 

  

59. Өңделетін бөлікті өлшеуге бола ма? 
60. Бөлшекті немесе кескішті шүберекпен салқындатуға бола ма? 
61. Міндетті түрде тексеруге білдек бос жүрісте? 
62. Білдектің ақаулары туралы кімге хабарлайды? 
63. Бұл қосу қажет тоқтату алдында білдегінің? 
64. Білдектің жұмыс беттерін не үшін майлаңыз? 
65. Жоңғылау білдекте жұмыс істеу кезіндегі қауіптерді тізімдеңіз. 

 
Қысқаша қорытынды 

Осы бөлімде сипатталған нұсқамалар нысандарын, қауіпсіздік 
техникасы, өрт қауіпсіздігі талаптарын, Электр қондырғыларын, 
Жабдықтарды қауіпсіз пайдалану нормалары мен қағидаларын, көтергіш-
көлік механизмдерін қауіпсіз пайдалану қағидаларын, электр - газбен 
дәнекерлеу жұмыстарын және металл кесетін жабдықтардағы жұмыстарды 
жүргізу кезіндегі қауіпсіздік техникасы қағидаларын меңгеру арқылы 
Қауіпсіз еңбек жағдайларына кепілдік беретін қауіпсіз қызмет шаралары 
еңбек қауіпсіздігін қамтамасыз ету жүйесінің білімін, іскерлігін және 
дағдыларын береді. 

Теориялық материал суреттермен, сызбалармен және кестелермен 
сүйемелденеді, бақылау сұрақтары мен тест тапсырмалары беріледі. 

 
Ұсынылатын әдебиеттер 

1 Сарсенбаева Д.Н., Аубакирова С.С. Токарное дело. Астана-2010, 
Издательство «Фолиант», 232 с. 

2 Слепинин В.А., Руководство для обучения токарей по металлу. 
Москва – 1987, «Высшая школа», 200 с. 
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Коллекторсыз білдектер-бұл айнымалы ток білдектері. 
Діріл тосқауылы - жабдықты негіз тербелістерінің зиянды әсерінен 

қорғау. 
Дірілге төзімділік-білдектің тербелістердің (тербелістердің) пайда 

болуына немесе күшеюіне қарсы тұру қасиеті. 
Жоспардан тыс жөндеу (апаттық жөндеу) – жабдықтың авариясынан 

туындаған немесе жылдық жоспарда көзделмеген жөндеу түрі. 
Зиянды өндірістік фактор-адамға әсер етуі оның ауруына әкелуі мүмкін 

өндірістік фактор. 
Гидростанция-электр энергиясы қысымның әсерінен қозғалатын 

сұйықтық энергиясына айналатын білдек құрылғысы. 
Айналдыру қозғалысы-бұл белгілі бір кинематикалық жұпты 

қалыптастыру кезінде пайда болатын кескіш құрал мен дайындаманың 
келісілген қозғалысы. 

Бөлу басы-дайындаманың берілген бұрышына бұрылу үшін металл 
кесетін білдектермен жабдықталған құрылғы. 

Тәртіптік жауапкершілік-тәртіптік әрекетті жасағаны үшін 
жауапкершілік. 

Төзімділік-ең үлкен және ең кіші шекті өлшемдердің айырмасы немесе 
жоғарғы және төменгі ауытқулардың айырмасының абсолютті шамасы. 

Жабдықты ауысым сайын таза ұстау-бұл ашық жұмыс беттерінің тез 
тозуын болдырмау үшін жоспарланған техникалық қызмет көрсету 
операциясы. 

Ауысым сайынғы майлау-бұл жабдықты іске қосу кезінде үйкелетін 
беттерді майлаудың қалыпты жағдайларын жасау үшін жоспарланған 
техникалық қызмет көрсету операциясы. 

Ауысым сайынғы тексеру-бұл ең аз сенімді бөліктердің күйіндегі 
өзгерістерді анықтау және бекіту мақсатында жоспарланған техникалық 
қызмет көрсету операциясы. 

Қаттылық-құрылымның деформацияға қарсы тұру мүмкіндігі. 
Жабдықтың өмірлік циклі-білдектер мен жабдықтарды жобалаудың 

басынан бастап кәдеге жаратудың аяқталуына дейінгі өзара байланысты 
кезеңдерді: жобалау, өндіру, жинақтау, баптау, сақтау, пайдалану, кәдеге 
жаратуды қамтитын уақыт аралығы. 

Нөлдеу-жұмысшыларды электр тогының соғуынан қорғау. 
Тісті беріліс-редуктордың көмегімен бұрыштық жылдамдықтар мен 

моменттердің өзгеруімен қозғалысты (сырғып кетпестен) беретін және 
түрлендіретін механизм. 

Күрделі жөндеу-жабдықтың жарамдылығын қалпына келтіру және 
толық немесе толық ресурсқа жақын қалпына келтіру. 

Жабдықтың кинематикалық сұлбасы-қозғалысты қозғалтқыштан 
беріліс механизмі арқылы білдектің жұмыс органдарына беру реттілігі және 
олардың өзара байланысы көрсетілген сұлба. 
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Коллекторлық білдектер-бұл электр қозғалтқыштары, күрделі құрылғы 
және өте мұқият күтім мен күтімді қажет етеді, тұрақты және айнымалы 
токпен жұмыс істейді. 

Жинақтау-дайындаушы зауыттың құжаттары бойынша білдектің 
кешенділігін тексеру операциясы. 

Консоль-тігінен қозғалатын консоль. 
Морзе конусы-білдек айналдырығы мен аспапты ұштастыруға арналған 

конустың шағын бұрышы бар конустық түрдің беті. 
Жылдамдық қорабы-егер жылдамдық тұрақты болса, беріліс 

қатынасын өзгерту арқылы шығыс білігінің жылдамдығын өзгертуге қызмет 
ететін көп буынды білдектік механизм. 

Пайдалы әсер коэффициенті-тұтынушыға дейін жеткен энергия (қуат) 
үлесі. 

Люнет-дайындаманың майысуын болдырмауға арналған қосымша 
тірек. 

Аралық тексеру кезеңі-кезекті екі тексеру мен жоспарлы жөндеу 
арасындағы жабдықтың жұмыс істеу уақыты. 

Жөндеу аралық кезең-кезекті екі жоспарлы жөндеу арасындағы жабдық 
бірлігінің жұмыс уақыты. 

Металл кесетін білдек-металл кесетін құралмен чиптерді алу арқылы 
олардан бұйымдар алу үшін металл және басқа материалдарды, жартылай 
фабрикаттарды немесе дайындамаларды кесу арқылы өңдеуге арналған 
машина. 

Жинақтау-берілген қызмет ету мерзімі ішінде оның қалыпты 
(паспорттық) жұмысы қамтамасыз етілетін білдекті осындай орналастыруға 
бағытталған жабдықты пайдалануды бастау алдындағы іс-шаралар 
жиынтығы. 

Қуат-энергияны түрлендіру жылдамдығы. 
Муфта-моментті бағытын өзгертпестен беретін екі білікке қосылуға 

арналған құрылғы. 
Сенімділік-берілген функцияларды орындау қабілетін уақытында 

сақтау үшін объектінің қасиеті. 
Білдектерді баптау-бетінің берілген кедір-бұдырлығын және 

өлшемдердің берілген дәлдігін қамтамасыз ету үшін белгіленген 
технологиялық үрдіске сәйкес берілген өнімділікпен өнімді (бөлшектерді) 
дайындауға технологиялық жабдықтаумен бірге дайындау. 

Бағыттағыштар-бір білдек торабын басқасына қатысты берілген 
бағытта тасымалдауға арналған беттер. 

Өндірістегі жазатайым оқиға-оған қауіпті өндірістік фактордың әсер 
етуімен байланысты жұмыс істеушімен болған жағдай. 

Қоршау құрылғылары-адамды, оның дене бөліктерін және арнайы 
киімді жылжымалы және айналмалы механизмдерден оқшаулау. 

Қауіпті аймақ-адамға қауіпті немесе зиянды өндірістік фактор әсер етуі 
мүмкін кеңістік. 
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Тірек элементтері-жинақтау кезінде жабдық орнатылатын элементтер, 
оларға табандықтар, сыналар және т. б. жатады. 

Еңбекті қорғау - еңбек қызметі үрдісінде өмірді сақтау жүйесі. 
Жабдықты паспорттау-оның техникалық деңгейін, жай-күйін, жұмыс 

және жалпы параметрлерін белгілеуге және оны жаңғырту, жөндеу 
перспективаларын және өндіріс үрдісінде ұтымды пайдалану саласын 
анықтауға мүмкіндік беретін жабдықты есепке алу әдісі. 

Беріліс-бұл жылдамдықты түрлендірумен және моменттің тиісті 
өзгеруімен, әдетте, айналмалы қозғалысты беру үшін қызмет ететін 
механизм. 

Мерзімді ішінара тексеру-бұл жоспарлы техникалық қызмет көрсету 
операциясы, ол ауысым сайынғы тексерумен бірдей. 

Жоспарлы-алдын ала жөндеу (ЖАЖ) – алдын ала жасалған жоспар 
бойынша кезең-кезеңімен жүргізілетін қадағалау, күту және жөндеудің 
барлық түрлері бойынша ұйымдастырушылық-техникалық іс-шаралар 
кешені. 

Жоспарлы тексеру-жабдықтың барлық тораптарын тексеру мақсатында 
орындалатын жоспарлы техникалық қызмет көрсету операциясы. 

Жоспарлы жөндеу-бұл типтік жүйеде қарастырылған және белгіленген 
уақыттан кейін нормалармен орындалатын жөндеу. 

Өрт-материалдық зиян келтіретін және адамдардың өмірі мен 
денсаулығына қауіп төндіретін арнайы ошақтан тыс бақыланбайтын жану. 

Шекті жай-күй-объектінің мақсаты бойынша одан әрі қолдануға жол 
берілмейтін немесе орынсыз жай-күйі. 

Сақтандырғыш құрылғылар-адамның жарақаттануының алдын алуды 
қамтамасыз етуге арналған құрылғылар. 

Жетек-механизмнің немесе білдектің (білдектің) құрамына кіретін бір 
немесе бірнеше қатты денелерге динамика беру үшін жүйеге біріктірілген 
құрылғылар. 

Құрылғы-технологиялық құрылғы; машинаға немесе білдекке 
қосылады, сондай-ақ технологиялық операцияларды іске асыру кезінде 
дайындаманы бекіту үшін дербес құрылғы ретінде қолданылады. 

Геометриялық және технологиялық дәлдікті тексеру-бұл нақты 
бұйымдардың ақауларын болдырмау және авариялардың алдын алу 
мақсатында орындалатын жоспарлы техникалық қызмет көрсету операциясы. 

Өнімділік-уақыт бірлігінде орындалатын жұмыстың (өнімнің, 
ақпараттың) көлемі. 

Беріктік-бөлшектердің олардың бұзылуына (сынуына), сондай-ақ 
күштердің әсерінен қалдық деформациялардың пайда болуына қарсы тұру 
қабілеті. 

Қызметкер-еңбек шарты (келісімшарты) негізінде ұйымда жұмыс 
істейтін жеке тұлға. 

Жұмыс беруші-оның басшысы немесе қызметкер еңбек 
қатынастарында болатын жеке тұлға ұсынатын ұйым. 
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Тірек элементтері-жинақтау кезінде жабдық орнатылатын элементтер, 
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Өнімділік-бұл берілген функцияларды орындай алатын объектінің 
жағдайы. 

Жабдықтың жұмысқа қабілеттілігі-жабдықтың берілген технологиялық 
функцияларды орындау қабілетімен сипатталатын жабдықтың техникалық 
жай-күйі. 

Жұмыс аймағы-еден деңгейінен 2 м биіктікке дейінгі кеңістік және 
жұмыс барысында жұмысшылардың тұрақты немесе уақытша болатын 
орындары бар алаңдар. 

Позицияны реттеу-орнатылған жабдыққа кеңістіктегі қажетті 
позицияны беруге бағытталған әрекеттер жиынтығы. 

Жөндеу-бұл жабдықтың немесе оның құрамдас бөліктерінің 
жарамдылығын, жұмыс қабілеттілігін немесе ресурсын қалпына келтіру 
бойынша операциялар кешені. 

Еңбекті қорғау жөніндегі жұмыстардың сәйкестік сертификаты-еңбекті 
қорғау жөніндегі ұйымдарда жүргізілетін жұмыстардың еңбекті қорғаудың 
белгіленген мемлекеттік нормативтік талаптарына сәйкестігін 
куәландыратын құжат. 

Орташа жөндеу-жабдықтың жекелеген тораптарын немесе бөлшектерін 
ауыстыру немесе түзету. 

Жабдықтың қызмет ету мерзімі-жабдықты пайдалану басталғаннан 
бастап оның толық физикалық тозуына дейінгі кезең. 

Жабдықтың қызмет ету мерзімі-бұл жабдықты пайдалану басталғаннан 
бастап оның толық физикалық және/немесе моральдық тозуына дейінгі кезең. 

Материал сыйымдылығы-әдетте қуат бірлігіне тағайындалған Білдектің 
құрылымдық материалының мөлшері. 

Тұғыр-жұмыс тораптары мен тетіктері орнатылатын, механизмдердің 
жұмысы кезінде әрекет ететін күштерді қабылдайтын және Жабдық 
бөліктерінің нақты өзара орналасуын қамтамасыз ететін жабдықтың көтергіш 
бөлігі. 

Құралкүймешік-бұл кесу құралы орнатылған және оны бойлық, 
көлденең және көлбеу бағытта жылжытуға мүмкіндік беретін білдектің 
түйіні. 

Ағымдағы жөндеу (шағын) – тозған бөлшектердің аз санын ауыстыру 
және кезекті жоспарлы жөндеуге дейін агрегаттың қалыпты жұмысын 
қамтамасыз ету үшін тетіктерді реттеу. 

Тұтану температурасы-жанғыш заттың ең төменгі температурасы, 
оның үстінде тұтану көзінен шығуы мүмкін булар немесе газдар пайда 
болады. 

Қауіпсіздік техникасы-жұмыс істейтін өндірістік факторлардың әсерін 
болдырмайтын ұйымдастырушылық-техникалық шаралар мен құралдар 
жүйесі. 

Технологиялылық-өз мақсатына толық сәйкес келетін ең аз еңбек, 
уақыт және қаражат шығындарымен өнімді дайындау. 
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Тежегіш құрылғылар-қызмет көрсетуші персоналдың қауіпсіздігін 
қамтамасыз етуге, авариялар мен жабдықтардың бұзылуын болдырмауға 
арналған құрылғылар. 

Дәлдік - берілген позицияға мүмкіндігінше сәйкес келу мүмкіндігі. 
Тасымалдау-білдек тораптарын жинақтау орнына жеткізу операциясы. 
Басқару бағдарламасы-бұл технологиялық үрдістердің орындалуын 

қамтамасыз ететін белгілі бір командалар тізбегі. 
Еңбек жағдайлары-өндірістік орта мен еңбек үрдісі факторларының 

жиынтығы. 
Сандық индикациялау құрылғысы-бақылау жүргізілетін 

параметрлердің сандық түріндегі мәндерін көрсететін құрылғы. 
Сандық бағдарламалық басқару (СББ) – технологиялық жабдықтардың 

жетектерін, соның ішінде білдектік жарақтарды басқаратын 
компьютерлендірілген басқару жүйесі. 

Қырғыш-металл бұйымдарын шабуға арналған слесарлық металл 
кесетін құрал. 

Үнемділік-өндіріс пен пайдаланудың ең төменгі құны. 
Электр қозғалтқыштары-электр энергиясын механикалық энергияға 

айналдырады. 
Электр білдектері-бұл механикалық энергияны электр энергиясына 

және керісінше түрлендіретін құрылғылар. 
Электрмашиналық генераторлар-механикалық (айналу) энергиясын 

электр энергиясына түрлендіру. 
Электр машина компенсаторлары-қуат коэффициентін реттеу. 
Электр машина түрлендіргіштері-электр шамаларын түрлендіруді 

орындайды. 
Электр күшейткіштері-жоғары қуатты сигналдарды күшейтеді. 
Электромеханикалық сигнал түрлендіргіштері-автоматты басқару 

жүйелерінде қолданылады. 
Электр жетегі-электр қозғалтқышын басқаратын жүйе. 
Энергия сыйымдылығы-жұмыс көлеміне жатқызылған отын немесе 

электр энергиясының шығыны. 
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Қорытынды 
 

Оқу құралы білім алушыларға металл кесетін жабдықты баптау мен 
баптаудың, техникалық қызмет көрсету мен жөндеудің негізгі қағидаттарын 
меңгеруге, жабдықтың негізгі бөлшектерін диагностикалау және қалпына 
келтіру дағдыларын меңгеруге, металл кесетін білдектерде жұмыс істеу 
кезінде қауіпсіз қызметтің қамтамасыз етілуін сақтауға көмектеседі. 

Оқу құралының бірінші тарауында білдектер және оларға қойылатын 
талаптар туралы жалпы ақпарат берілген. Екінші тарауда пайдалану және 
жөндеу ережелері, жабдықтың жұмыс принципі мен құрамы, жабдықтың 
кинематикалық сызбаларын және бөлшектер мен түйіндердің сызбаларын 
оқу, әртүрлі бөлшектерді өндіруге арналған жабдықты реттеу, өлшеу 
құралдарын пайдалану мәселелері қарастырылған. Үшінші тарауда жоспарлы 
және алдын-ала жөндеу тұжырымдамасы келтірілген, кәсіпорынның жөндеу 
қызметінің функциялары мен міндеттері қарастырылған, металл кесетін 
жабдыққа техникалық қызмет көрсету және жөндеу жұмыстарының мазмұны 
мен жоспарлануы ашылған. жабдықтың бөлшектері мен тораптарын 
Төртінші тарауда жабдықтарға, механизмдер мен тораптарға қызмет көрсету 
және жөндеу кезіндегі қауіпсіздік ережелері мен әдістері, өндірістік орта мен 
еңбек үрдістерінің зиянды факторларының жұмысшыларға әсері келтірілген. 

Осылайша, осы оқу құралын зерттей отырып, студенттер металл 
кесетін білдектер мен механизмдерге техникалық қызмет көрсетуді және 
жөндеуді тек теориялық тұрғыдан ғана емес, сонымен қатар жинақтау және 
жөндеу жұмыстарының уақыт нормаларын есептеуді, электр 
қозғалтқыштарын есептеуді, металл кесетін білдектердің дәлдігін тексеруді, 
білдектерді жөндеуге арналған құралдар мен құрылғыларды қолдана 
алады.өндірістік үй-жайларға, жабдықтарға және қызметкерлерге қойылатын 
гигиеналық талаптарға сәйкес оларда жұмыс істеу қауіпсіздігі. 
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Б Қосымшасы 
(анықтамалық) 

 
Б1 кестесі-металл кесетін білдектердің жөнделуі 

 

Моделі 

Д
әл

ді
к 

кл
ас

ы Ремонтосложность 

механикалық 
бөлігі, Rм 

электр бөлігінің, Rэ 

барлығ
ы 

оның ішінде электр 
қозғалтқыштар, Rм 

1 2 3 4 5 
1 жону білдегі 1600 П 2,2 1,5 1,0 В 2,4 
2 жону білдегі 16Т01П П 2,4 

2 1,1 В 2,6 
3 жону білдегі 16Т02А В 2,4 2 1,1 А 2,6 
4 жону білдегі 1601 П 3,6 4 1 

В 4,1 
5 жону білдегі ТВ16 Н 2,9 3 1 
6 жону білдегі 1610 П 7,0 2,5 1,5 В 8,5 
7 жону білдегі 1М61 Н 8,5 5,5 2,5 
8 жону білдегі 1623 П  11,5  

6,5 4,5 В 14,0 
9 жону білдегі 1К62 Н 10,5 9,0 5,5 
10 жону білдегі 1К62Б П  13,0  12,5 5,5 В 16,0 
11 жону білдегі 16К20 Н 12,0 9,0 4,7 
12 жону білдегі 1А62 Н 8,5 6 2,5 
13 АТ-1М жону білдегі Н 6,5 6,5 3,5 
14 жону білдегі 1К625 Н 10,0 8 4 
15 жону білдегі 16К25 Н 12,5 9,0 4,7 
16 жону білдегі 16Б05П П 8,4 4,4 2,2 
17 ИЖ250П жону білдегі П  8,0  7,5 3,5 В 9,5 
18 жону білдегі 1М61П П  7,5 5,0 2,5 В 9,0 
19 жону білдегі 16Б16А А 11,0 12,0 6,0 В 17,5 
21 жону білдегі 1М63 Н 12,5 11 4,5 
22 жону білдегі 1А95 Н 8,5 11,5 5,5 
23 жону білдегі 1М65 Н 16,5 13,0 5,5 
24 жону білдегі 1Д65 Н 14,5 - - 
25 жону білдегі 16К40 Н 16,5 18,5 6,5 
26 жону білдегі 16К40П П 19,0 18,5 6,5 
27 жону білдегі 1660 Н 44,0 - - 
28 жону білдегі 42 "Х17" Н 27,0 - - 
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Б қосымшасы кестесінің жалғасы 
29 жону білдегі 1670 Н 77,0 - - 
30 жону білдегі 1682А Н 143,0 - - 
31 бұранда жону білдегі 1Б922Г Н 13,0 16,0 4,5 
32 бұранда жону білдегі 1Е95 Н 8,0 12,5 7,0 
33 құбыр кескіш білдегі 9М14Д Н 13,5 11,0 4,5 
34 құбыр кесетін білдегі 9152 Н 6,5 3,5 2,0 
35 муфталы кескіш білдегі 9162 Н 11,0 - - 
36 муфталы білдегі 9В183 Н 8,0 - - 
37 Жалғастырғыш кескіші білдегі 9В112 Н 13,0 3,5 2,0 
38 токарь-карусель білдегі 1508 Н 15,5 28 8,5 
39 жону-айналмашақты білдегі 1510 Н 16,0 28,5 9,5 
40 жону-айналмашақты білдек 1516 Н 28,0 35,0 12,5 
41 жону-айналмашақты білдек 1М553 Н 35 43 19 
42 токарь-карусельный білдек 1550Т Н 141 95 56 
43 көп кескіш жону көлденең жартылай 
автомат 1А720 Н 7,0 7,5 4,5 

44 көп кескіш жону көлденең жартылай 
автомат 1722 Н 14,5 16 6 

45 көп кескіш жону көлденең жартылай 
автомат 1П734 Н 18,5 - - 

46 көп айналдырықты тік жартылай 
автомат 1А283 Н 32 9,5 5,5 

47 жону көп айналдырықты тік жартылай 
автомат 1283 Н 47 23 9 

48 жону көп айналдырықты тік жартылай 
автомат 1285Б Н 46 14,5 7,5 

49 айналмалы-револьверлі бір 
айналдырықты автомат 1М110 Н 8,5 16 7 

50 айналмалы-револьверлі бір 
айналдырықты автомат 1Б124 Н 9 11 3,5 

51 айналмалы-револьверлі бір 
айналдырықты автомат 1Е140П П 17,5 17 5,5 

52 жону-револьверлік білдек 1Е316П П 7,5 12,5 5,5 
53 жону-револьверлік білдек С193А Н 2,5 3 1 
54 жону-револьверлік білдек 1Г325 Н 9,0 11 3 
55 жону-револьверлік білдек 1341Т Н 10 11,5 3,5 
56 жону-револьверлік білдек 1П371 Н 11,5 - - 
57 МЕ254С1 бұрау-бұрау білдегі Н 5 4,5 2,2 
58 бұранда кесетін жону білдегі РТ45004 Н 14,5 9 5,5 
59 бұранда кесетін білдек 1В04В В 8,5 5,5 3,4 
60 Тік бұрғылау білдегі 2М103П П 1,9 1,4 1,0 В 2,0 
61 Тік бұрғылау білдегі 2Н106П П 2,1 2,5 1 В 2,2 
62 Тік бұрғылау білдегі 2118 Н 3,5 2 1 
63 Тік бұрғылау білдегі 2Б118 Н 3,5 2,5 1 
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Б қосымшасы кестесінің жалғасы 
64 Тік бұрғылау білдегі 2Н135Л Н 5,5 5 2 
65 радиалды бұрғылау білдегі 2Е52 Н 3,9 3,5 1,5 
66 радиалды бұрғылау білдегі 2532Л Н 7,5 8 3,5 
67 2Д53 радиалды бұрғылау білдегі Н 28 3 1,5 
68 радиалды бұрғылау білдегі 2М58 Н 22 18,5 8 
69 координатты-жону білдегі 2411 В 16,5 

10 3,5 
А 19,5 

70 координат-жону білдегі 2У430 П 8,5 
5 2 

В 10,0 
71 2Е440А координатты-жону білдегі В 33,0 

17,0 5,5 
А 40,0 

72 КР-450П координатты-жону білдегі П 11,5 
10 4,5 

В 14,0 
73 КР-2455 координатты-жону білдегі П 30 

31 7 В 37 
А 44 

74 Дөңгелете ажарлау білдегі 3У10А А 19,5 21 9 
75 Дөңгелете ажарлау білдегі 3110М П 7   

В 8,5 7 4,5 
76 дөңгелек тегістеу білдегі 3151 Н 10 10 5 
77 Дөңгелете ажарлау білдегі 3К12 П  16  

16 8,5 
В 19,5 

78 Дөңгелете ажарлау білдегі 3М151 П  16,0  
33,0 12,0 

В 19,5 
79 жазық тегістеу білдегі 371М Н 8 8 3,5 
80 жазық тегістеу білдегі 3711 В 19,5 

22 10 
А 23 

81 жазық тегістеу білдегі 3б722 П 18,5 
18 8,5 

В 23 
82 жазық тегістеу білдегі 3б740 П 15 17 6,5 

В 18,5   
83 жазық тегістеу білдегі 3772 Н 19,5 43 16,5 
84 координатты-ажарлағыш білдек 3В282 А 12 24 9 
85 координатты-ажарлау білдегі 3283 С 36 34 14,5 
86 Орталық білдек 1831 Н 5 - - 
87 Жануыш білдек 3К82У Н 11,5 15 6,5 
88 Жануыш білдек 3Е822-2 Н 19,5 45 14 
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Б қосымшасы кестесінің жалғасы 
89 бұранда тегістеу білдегі 5821 П 14 

24,5 9,5 В 17 
А 20 

90 5К822В бұранда ажарлағыш білдек В 22 36 19 
91 бұранда тегістеу білдегі 5К823В В 37 46 20,5 
92 сыдырма-ажарлағыш білдек 3334 Н 5 4,5 3 
93 әмбебап қайрау білдегі 3641 Н 4 2,5 1 
94 әмбебап-қайрау білдегі 3В641 П 9 

10,5 4,5 
В 11 

95 әмбебап қайрау білдегі 3А64Д Н 6 9 4,5 
96 бұрғыларды қайрауға арналған білдек 
3Б652 Н 3 4 2 

97 бұрғыларды қайрауға арналған білдек 
3659А Н 5 4,5 2 

98 бұрғыларды қайрауға арналған білдек 
3659М Н 6 6 2,5 

99 карбидті көп қырлы пластиналарды 
қайрауға арналған МЩ-289А білдегі В 16,5 28 9,5 

100 кескіштерді қайрауға арналған білдек 
3А625 Н 5 3,5 2 

101 бұрамдық жоңғылағыштарын 
қайрауға арналған білдек 3660 Н 3 2 1,0 

102 тартпаларды қайрауға және тегістеуге 
арналған білдек 360 Н 6 5 3 

103 суперфиниш білдегі 3Д873 В 13,5 14,5 5,5 
104 ажарлағыш білдек ДШ-110А Н 3 3 1,8 
105 ажарлағыш білдек ДШ-203-100 П 11 28 12 
106 КУ-398м ажарлағыш білдек Н 48 71 30 
107 тіс өңдеу білдегі 53А08П П 13,5 17,5 4,5 
108 тіс өңдеу білдегі 5П23А Н 9,5 8 3,5 
109 тіс өңдеу білдегі 5К301П П 15,5 9,5 5,0 
110 тіс өңдеу білдегі 5К310 Н 28 - - 
112 тіс өңдеу білдегі 5А868 А 73 39,5 14,5 
113 тіс өңдеу білдегі 5712 Н 4,5 3 1,5 
114 тіс өңдеу білдегі 5В150 Н 15,5 18,5 8 
115 тіс өңдеу білдегі 5С23П П 17 12 5,0 
116 тіс өңдеу білдегі 5А250П П 27 10,5 3,5 В 22 
117 тіс өңдеу білдегі 5С268 П 41,0 20,0 6,5 
118 көлденең жоңғылау білдегі 6804Г Н 5,0 5 2 
119 көлденең жоңғылау білдегі 6Т80 Н 7,5 10 4 
120 көлденең жоңғылау білдегі 6М82Г Н 13,5 11 4 
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24,5 9,5 В 17 
А 20 

90 5К822В бұранда ажарлағыш білдек В 22 36 19 
91 бұранда тегістеу білдегі 5К823В В 37 46 20,5 
92 сыдырма-ажарлағыш білдек 3334 Н 5 4,5 3 
93 әмбебап қайрау білдегі 3641 Н 4 2,5 1 
94 әмбебап-қайрау білдегі 3В641 П 9 

10,5 4,5 
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95 әмбебап қайрау білдегі 3А64Д Н 6 9 4,5 
96 бұрғыларды қайрауға арналған білдек 
3Б652 Н 3 4 2 

97 бұрғыларды қайрауға арналған білдек 
3659А Н 5 4,5 2 

98 бұрғыларды қайрауға арналған білдек 
3659М Н 6 6 2,5 

99 карбидті көп қырлы пластиналарды 
қайрауға арналған МЩ-289А білдегі В 16,5 28 9,5 

100 кескіштерді қайрауға арналған білдек 
3А625 Н 5 3,5 2 

101 бұрамдық жоңғылағыштарын 
қайрауға арналған білдек 3660 Н 3 2 1,0 

102 тартпаларды қайрауға және тегістеуге 
арналған білдек 360 Н 6 5 3 

103 суперфиниш білдегі 3Д873 В 13,5 14,5 5,5 
104 ажарлағыш білдек ДШ-110А Н 3 3 1,8 
105 ажарлағыш білдек ДШ-203-100 П 11 28 12 
106 КУ-398м ажарлағыш білдек Н 48 71 30 
107 тіс өңдеу білдегі 53А08П П 13,5 17,5 4,5 
108 тіс өңдеу білдегі 5П23А Н 9,5 8 3,5 
109 тіс өңдеу білдегі 5К301П П 15,5 9,5 5,0 
110 тіс өңдеу білдегі 5К310 Н 28 - - 
112 тіс өңдеу білдегі 5А868 А 73 39,5 14,5 
113 тіс өңдеу білдегі 5712 Н 4,5 3 1,5 
114 тіс өңдеу білдегі 5В150 Н 15,5 18,5 8 
115 тіс өңдеу білдегі 5С23П П 17 12 5,0 
116 тіс өңдеу білдегі 5А250П П 27 10,5 3,5 В 22 
117 тіс өңдеу білдегі 5С268 П 41,0 20,0 6,5 
118 көлденең жоңғылау білдегі 6804Г Н 5,0 5 2 
119 көлденең жоңғылау білдегі 6Т80 Н 7,5 10 4 
120 көлденең жоңғылау білдегі 6М82Г Н 13,5 11 4 

 

  

Б қосымшасы кестесінің жалғасы 
121 тік жоңғылау білдегі 6П10 Н 7,5 6,0 1,5 
122 тік жоңғылау білдегі 6520К Н 16,0 - - 
123 тік жоңғылау білдегі 6М12П Н 14,5 7,5 4,0 
124 тік жоңғылау білдек 654 Н 17,5 20,5 4,0 
125 тік жоңғылау білдегі Вандерер Н 13,5 4 2 
126 әмбебап жоңғылау білдегі 6А73П П 6,5 

6 3 
В 7,5 

127 әмбебап жоңғылау білдегі 6Т75 П 11,5 
5,5 2,5 

В 14,0 
128 әмбебап жоңғылау білдегі 6Т80 Н 7,5 10, 4,0 
129 бойлық-жоңғылау білдегі 6622 Н 13,0 10,5 5 
130 бойлық-жоңғылау білдегі 6Г605 Н 32,0 45,0 19,0 
131 бойлық-жоңғылау білдегі 6308 Н 25,0 58,0 32,0 С 
132 Карусель-жоңғылау білдегі 621 Н 14,0 6,0 4,0 
133 Карусель-жоңғылау білдегі 623В Н 20,0 6,5 4,0 
134 бойлық-сүргілеу білдегі 712В Н 12,0 3,0 1,5 
135 бойлық-сүргілеу білдегі 7110 Н 28,0 34,0 18,0 
136 бойлық-сүргілеу білдегі 7А210 Н 31,0 56,0 29,0 
137 көлденең сүргілеу білдегі 7А33 Н 5,5 5 3,5 
138 көлденең сүргілеу білдегі 7В36 Н 11,5 5 2,5 
139 көлденең сүргілеу білдегі 7307Г Н 7,0 4,5 2 
140 қашау білдегі 7А420 Н 8,0 6,5 2,5 
141 қашау білдегі 7А412 Н 6,0 - - 
142 қашау білдегі 745А Н 21,0 30,5 18,0 
143 созу білдегі 7612 Н 15,0 25,0 7,5 
144 созу білдегі 7А510 Н 6,5 3,5 2,5 
145 РПС-710 созу білдегі Н 6,5 19,5 5,0 
146 кесу білдегі 8641 Н 6,0 - - 
147 бұранда илегіш білдек 5959 Н 5,0 2,0 1,5 
148 бұранда домалатқыш білдек МФ-103 Н 7,0 2,0 1,5 
149 НР-1 бұранда домалату білдегі Н 11,0 2,0 1,5 

Сандық бағдарламалық басқарылатын білдектер (СББ) 
150 айналмалы-револьверлік 1325Ф30 П 14,5 32,0 13,0 
151 бір тіректі жону-айналмашақты 
1516Ф1 Н 29,0 53,0 14,5 

152 жону білдегі 16Б05АФ1 А 12,0 8,0 3,4 
153 жону білдегі 1А616Ф3 П 9,0 11,5 6,0 
154 жону білдегі 16К20Т1-01 П 13,5 30,0 7,5 
155 жону білдегі 1К62ФЗС1 П 11,0 17,0 6,5 
156 бұранда кесетін білдек 250ИТАФ1 А 11,0 8,0 4,5 
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Б қосымшасы кестесінің жалғасы 
157 көп кескіш жонушы жартылай 
автомат 1М713П П 11,5 19,0 7,5 

158 жону жартылай автомат 1П717Ф3 Н 11,5 26,0 11,0 
159 аспаптық дүкені бар жону жартылай 
автомат 1725МФЗ Н 20,5 78,0 24,0 

160 Тік бұрғылау білдегі 2E118F2 Н 11,5 47,0 9,5 
161 бұрау-бұрғылау білдегі 2Р118Ф2 Н 13,0 31,0 6,0 
162 көп мақсатты тік бұрғылау-жоңғылау 
білдек 2103Н7Ф4 Н 30,0 61,0 18,0 

163 көп мақсатты бұрғылау-жоңғылау 
білдек 21104Н7Ф4 Н 31,0 63,0 22,0 

164 көп мақсатты тік білдек 2201ВМФ4 В 27,0 94,0 53,0 
166 МА2235МФ4 жоңғылау-бұрғылау 
білдегі Н 42,0 87,0 18,5 

167 радиалды бұрғылау білдегі 2587Ф1 Н 40,0 18,5 9,0 
168 2550МФ2 жылжымалы тіреуі бар 
координаталық бұрғылау білдегі Н 32,0 53,0 21,0 

169 көлденең жону білдегі 2611Ф2 Н 33,0 16,5 9,0 
170 көлденең жону білдегі 2А620Ф1 Н 49,0 55,0 20,0 
171 координаталық бұрғылау білдегі 
2Д450АФ2 А 41,0 65,0 22,0 

172 Круглошлифовальный жартылай 
автомат 3М151Ф2 П 20,0 - - 

173 ЛЗ-270 дөңгелек тегістеу автоматы В 11,0 28,0 11,0 
174 координаталық тегістеу білдегі 
3В282Ф1 А 21,0 14,5 7,0 

175 жазық тегістеу білдегі 3Е711АФ1 В 36,0 - - 
176 тартпаларға арналған қайрау білдегі 
3602Ф2 П 46,0 48,0 22,0 

177 Айналшақты тегістеу білдегі 3762Ф1 А 108,0 87,0 41,0 
178 МА73Ф4 электронды кинематикасы 
бар тіс кескіш білдек Н 34,0 49,0 16,0 

179 жоңғылау кең әмбебап (аспаптық) 
білдек 6Б76ПФ2 П 10,0 40,0 14,0 

180 6605Ф1 бойлық-жоңғылау-жонғыш 
екі тіректі білдек Н 60,0 52,0 22,0 

181 6М310Ф11 бойлық-жоңғылау-
жонғыш бір тіректі білдек Н 64,0 77,0 40,0 

182 көлемді өңдеуге арналған көлденең 
жоңғылау білдегі 6Б443ГФ3 Н 35,0 58,0 23,0 
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Б қосымшасы кестесінің жалғасы 
183 Жоңғылау-центрлік білдек 
МР021МФ4 Н 40,0 74,0 14,5 

184 жарық сәулелі білдек 4222Ф2 Н 5,0 11,0 4,0 
185 лазерлік машина 4Р222Ф2 Н 5,0 9,5 4,5 
186 мамандандырылған тік көп 
операциялы білдек СВМ1Ф4 Н 26,0 42,0 18,5 

 




